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A szocialista emlékturizmusban rejlő kockázatok és lehetőségek Dunaújváros 
vonatkozásában 

 

A szocialista emlékturizmus meghatározása 

A rendszerváltó forradalmakat követően  szinte  azonnal  megindult  a  Kelet-  
Közép Európát felfedezni  vágyó nyugati  turisták tömege.  Jóllehet a szocializmus 
alatt sem volt lehetetlen Nyugatról Keletre látogatni, a beutazás nehézségei, vagy 
egész egyszerűen a rendszertől való idegenkedés a turisták számottevő hányadát 
távoltartotta. A Kelet-Közép Európába irányuló turizmus speciális ága a 
szocialista emlékturizmus, mely magába foglalja a szocialista múlttal kapcsolatba 
hozható helyszínek, múzeumok, emlékhelyek meglátogatását, tematikus túrák, 
séták szervezését, retro bárok, éttermek nyitását - propagálását. 

A szocialista múltat bemutató attrakciók változatos formát ölthetnek és ami a 
legfontosabb, nagyon különbözően közelítik meg ugyanazt a témát.  

Szocialista köztéri szobrokat bemutató létesítményt találunk Magyarországon, 
Moszkvában, Litvániában. A cseh-osztrák határon Vasfüggönymúzeum nyílt. 
Használják turisztikai célokra a varsói Tudomány és Kultúra Palotáját, a Berlini 
Falat és a bukaresti Nép Palotát. Berlinben megtaláljuk a Stasi Múzeumot, a 
Checkpoint Charlie Múzeumot és az NDK múzeumot. A lengyelországi Gdansk-
ban a Szolidaritás Mozgalomról rendezett kiállítást tekinthetjük meg. Mind 
Tallinnban, mindpedig Rigában találunk a német és a szovjet megszállást bemutató 
múzeumot.  A  budapesti  Terror  Háza  múzeum  főleg a Nyilas Párt valamint az 
ÁVO és az ÁVH tevékenységét mutatja be. Jóllehet a kommunista 
örökségturizmus egy része “niche” turizmusnak számít, egyre több attrakció 
integrálódik a mainstream turisztikai kínálatba.  

 
 
 

 



A szocialista emlékturizmusnak már az elnevezése is feszültségforrás lehet. A 
nemzetközi szakirodalom “kommunista emlékturizmus”- ként hivatkozik a 
jelenségre, viszont kommunizmus, mint olyan sosem létezett, legfeljebb 
kommunista ideológiáról beszélhetünk. Ezért döntöttem a tanulmányban a 
“szocialista emlékturizmus” megnevezés használata mellett. 

A poszt-szocialista államok identitáskeresési narratívái gyakran arra törekszenek, 
hogy elhomályosítsák a országuk történelemének “kevésbé kívánatos” korszakait, 
különös tekintettel a szocialista periódusra. A nemzeti identitásnak ezen régi-új 
narratívái alapvetően a térség pre-szocialista, két világháború közötti vagy XIX. 
századi “aranykora”, a “boldog békeidők”  Magyarország és Csehország esetében 
az Osztrák-Magyar Monarchia prosperáló korszakából, illetve az adott ország 
természeti értékeiből táplálkoznak. (Duncan Light, 2000)  

Mindez megnyilvánul a turisztikai koncepciók kialakításakor is, hiszen ez a 
szektor hatékony eszköznek bizonyul arra, hogy az érintett államok új 
identitásaikat nemzetközi szinten tudják kommunikálni. Mindez arra mutat, hogy 
a turizmus könnyűszerrel az ideológiai csatározás szolgálatába állítható. Egy adott 
ország turizmusról alkotott felfogása nem egyszerűen gazdasági kérdés, hanem 
szorosan kapcsolódik az állam és a nemzet ideológiai koncepciójához. (Timothy és 
Boyd, 2003) 

Miért elengedhetetlen, hogy a szocialista emlékturizmus a turisztikai koncepció részét képezze? 

· Mert megkerülhetetlen     

Lehetséges, hogy a turizmus tudatos, szakmailag elfogadott intézkedések nélküli 
spontán fejlődése rövidtávon profitábilis, ugyanakkor értékközvetítő szerepe nem 
garantált, sőt nagy a veszély arra, hogy magánvállalkozások a gyors haszon 
reményében gátlástalanul, kizárólag a profitot figyelembe véve nyúlnak a témához. 

Amennyiben az érintett országok komolyan foglalkoznak a szocialista 
emlékturizmus alakításával, nagyobb eséllyel kerülhető el, hogy különböző “vicces” 
szuvenírek lepjék el a forgalmas turisztikai központokat, a szocialista periódust 
bemutatni kívánó múzeumokat, vörös és fekete színekben pompázó Lenin- és 
Sztálin mellszobor-gyertyák, a szivárvány minden színében pompázó vörös 
csillagos usankák képében. 

 



· Mert elősegíti a múlt feldolgozását 

Jóllehet több, mint húsz év telt el a rendszerváltás óta, még messze nem 
mondhatjuk el magunkról, hogy “kibeszéltük” volna ezt a szűkebb és tágabb 
környezetünket egyaránt érintő politikai, gazdasági és társadalmi változást. A 
közelmúlt bizonyos szempontból változatlanul tabutéma a poszt-szocialista 
államokban.  

Ugyanakkor mindennapi problémáink meghatározó része a szocialista múlt 
rendezetlenségéből fakad. A múltról való hallgatás illetve az építő kommunikáció 
hiányának mementói a gyakran gondozatlan, mindenféle fejlesztési tervet 
nélkülöző kommunista szoborparkok, a szocialista periódus bemutatására törekvő, 
de sokszor inkább zavaros képet nyújtó múzeumok, emlékhelyek valamint a 
szocialista periódusban alapított illetve felfejlesztett és a rendszerváltáskor 
sorsukra hagyott ipari városok. 

Ha nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, nem azt fejezzük ki, hogy sikerült 
kivágni történelmünkből a kivághatatlant, hanem egyszerűen térbeli lenyomatot 
adunk saját, frusztrált nemzeti pszichénkről. 

· Mert piacosítható 

A szocialista emlékturizmus profitábilis. Miért ne bővíthetnék a poszt-szocialista 
államok turisztikai kínálatukat, miért ne fejleszthetnék a kommunista 
emlékturizmust olymódon, hogy az informatív, oktató jellegű legyen a külföldi 
turistáknak és a fiatal generációknak - ugyanakkor ne sértse senkinek az 
érzékenységét? 

Emlékturizmus a szocialista iparvárosokban 

A szocializmus alatt erőteljesen fejlesztett iparvárosokra irányuló turisztikai 
érdeklődés egyáltalán nem új jelenség. Tekintve, hogy ezek a települések a rendszer 
“kirakatvárosai” voltak, előszeretettel vitték el a külfödi vezetőket, hogy 
megmutassák, hogyan is épül a szocializmus egy adott szatelit államban. 

A szocializmus alatt ezekre a városokra alapvetően jellemző volt a monolitikus 
gazdaságszerkezet, a nehéziparra alapozott imázs, amely napjainkra súlyos 
gazdasági, társadalmi és környezeti problémákhoz vezetett. 

 



Jellemző, hogy az adott város lakosai inkább a gyárhoz, a helyi élet fő 
szervezőerejéhez, mint magához a városhoz kötődtek. A hiányos városi tradíciók, a 
történelmi determináció hiánya a rendszerváltást követően lokális 
identitásválsághoz vezettek. (Szirmai Viktória, 1988)   

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az érintett városok 
gazdasági, társadalmi és környezeti problémáik mellett turisztikai potenciállal is 
rendelkeznek: a szocializmus épített örökségének bemutatásán keresztül 
bekapcsolhatók mind a nemzetközi turizmusba, mind pedig fontos szerepet 
játszhatnak az adott város poszt-szocialista identitásának kialakításában.  

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a városmarketing alapjául újból a 
szocializmusban elfogadott értékeket kellene alapul venni. Azonban fontos, hogy a 
lakosok megértsék, városuk fontos szerepet játszhat abban, hogy megértsünk és 
feldolgozzunk  egy  korszakot,  mely  függetlenül  attól,  hogy  fájdalmas  és  
konfliktusos, történelmünk szerves részét képezi és onnan kiszakítani nem lehet. 

Nowa Huta és Dunaújváros  

Nowa  Hutát,  mely  közigazgatásilag  Krakkó  legkeletibb  városrészét  képezi,  nem  
véletlenül nevezik a “lengyel Dunaújváros”-nak. A két város múltja és jelene 
között számos párhuzamot figyelhetünk meg. 

Mindkét várost az erőltetett szocialista iparosítás fellegvárának szánták az ötvenes 
évek fejlesztéspolitikai programjai. A rendszerváltás mind Nowa Huta, mind pedig 
Dunaújváros esetében súlyos strukturális munkanélküliséget eredményezett és 
felszínre hozta a szocializmus alatt keletkezett környezeti károkat. Mindkét 
település esetében olyan városokról beszélünk, melyeknek súlyos identitásválságon 
kell(ett) keresztülmenniük ahhoz, hogy egy megváltozott korban megtalálják új 
önmagukat.  

Ugyanakkor mindkét város felfedezte a szocialista emlékturizmusban rejlő 
lehetőségeket és különböző módon és mértékben ugyan, de igyekszik kihasználni 
azokat. Nowa Huta földrajzi fekvése szerencsésebb, hiszen az önmagában is 
kedvező turisztikai mutatókkal rendelkező Krakkó történelmi belvárosától kb. húsz 
perc autóútra fekszik. A szerencsés fekvésnek köszönhetően szinte adja magát, 
hogy az eredetileg Krakkót célbavevő turisták egy félnapos Nowa Hutai 
látogatással egészítsék ki az útjukat. 



 Dunaújváros nehezebb helyzetben van, hiszen 67 km-re fekszik Budapesttől, 
Magyarország legtöbb turistát vonzó városától. Ugyanakkor az M6-os autópálya 
megépülésével Dunaújváros 30-40 perc alatt elérhető a fővárosból. 

A Nowa Huta-n megfigyelhető emlékturizmus alapvetően profitorientált, így nem 
mindíg veszi figyelembe az eladott “termék” érzékenységét. Előfordul,  hogy  az  
idegenvezetők történelemből való felkészültsége kívánnivalót hagy maga után. 
Jellemző, hogy a szocialista periódus néha valóban komikus abszurditásaira 
alapozva adják el a túrát, megerősítve a túlnyomórészben brit illetve amerikai 
turisták prekoncepcióit. Ezeknek a túráknak a lényege szinte kizárólag a 
szórakoztatás. Természetesen nem cél, hogy a turista végigsírja a túrát, ugyanakkor 
valamiféle egészséges egyensúlyra való törekvés nem ártana a tematika 
kialakításakor. 

A kommunista örökségturizmussal foglalkozó vállalatok nem túlzottan népszerűek  
a helyiek körében. Utólag már nehéz pótolni, hogy a vállalkozások indulásakor 
senki sem fordított figyelmet arra, hogy a számukra nem különösebben érdekes 
épületeket, a kohót és a vendéglőket szorgalmasan fényképezgető nyugati turisták 
milyen hatással lesznek a helyiekre. Ugyanakkor feltételezhető, hogyha a túrákat 
nem feketére festett, hatalmas vöröscsillagos logóval ellátott trabantokkal 
bonyolítanák le, kisebb feltűnést keltenének Nowa Huta utcáin. 

 Érdemes elgondolkodni azon is, hogy vajon milyen képet kapnak a 
kommunizmusról és Lengyelországról azok a brit fiatalok akik a Crazy Guide 
nevű vállalkozás kommunista reptéri fogadásában részesülnek, kalasnyikov-illetve 
uzi-lövészeten, retro diszkón vesznek részt vagy éppen tematikus legény- vagy 
leánybúcsú esetleg egy vállalati tréning keretében látogatnak el Nowa Hutára, mely 
esemény fő szereplőjét a buli kezdetén a cég KGB-ügynöknek öltözött 
alkalmazottai rabolják el. 
Szocialista emlékturizmus Dunaújvárosban 

Dunaújvárosban jóval kialakulatlanabb a szocialista emlékturizmus, ami magában 
hordozza annak a lehetőségét, hogy a város vezetősége Nowa Huta példájából 
okulva körültekintőbben kezdjen hozzá a fejlesztéséhez. 

 

 



A város építészeti arculatát, melyen a kor összes jelentős magyar építésze 
dolgozott, meghatározta az ötvenes évek kísérleti jellegű stílusa. A kor építészei az 
úgynevezett szocialista realista stílus létrehozásán fáradoztak, melyben keveredtek 
szovjet és a nemzeti elemek, az európai reneszánsz és klasszicizmus stílusjegyei, de 
nem volt mentes a modern nyugati építészek, például Le Corbusier hatásától sem. 
Ez az a stílus, amit napjainkban szocreálként emlegetünk, gyakran pejoratív 
értelemben. Az új irányzat célja a "tartalmában szocialista, formájában nemzeti" 
művészetre való törekvés volt. (epiteszforum.hu) 

A modern építészet funkcionális, szerkezeti, alaprajz-szerkesztési elemei így 
gyakran sajátosan magyar elemekkel gazdagodtak, mely irányzatot a központi 
vezetés is támogatta. Tekintve, hogy Dunaújváros megépítése az első ötéves  terv  
kulcsberuházása volt, a várost bejárva végigkövetjük magyar szocreál fejlődését.  

Ennek kapcsán a városban már egy évtizede megszületett az Építészeti Emlékek 
Tanútja- Szocreál útvonal létrehozásának ötlete, melynek kivitelezését támogatta a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is.  

A minisztérium “Kulturális utak a közös európai és/vagy magyar örökséghez 
kapcsolódó, turisztikai projektek támogatása 2003” című pályázatát elnyerve a 
Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. szervezésében 2004 júniusában 
létrejött a Dunaújvárosi Építészeti Emlékek Tanútja. 

A projekt keretében a szocreál tanösvény részét képező épületeket táblákkal látták 
el, melyeken feltűntették  az  építkezés  dátumát,  a  tervezőt,  a  stílust  és  egyéb  
jellegzetességeket. A projekt első fázisában több szempontot megvizsgáltak, 
melynek alapján kialakult a tanösvény végleges útvonala. A szempontok között 
szerepelt a kérdéses épület különlegessége és fellelhetősége.  

A tanösvény nemcsak szakemberek (építészek, városszociológusok) érdeklődésre 
tarthat számot, hanem a városba látogató turistákéra is. Egyelőre  azonban  a  
látogatók inkább kiegészítő látnivalóként tartják számon a tanösvényt. Ez nem 
meglepő, hogyha végigtekintünk az ösvény állomásainak állapotán. Az épületek 
viszonylag nagy távolságra vannak egymástól (ha valaki gyalogosan vállalkozik a 
tanösvény bejárására, kb. 2 órát kell számolnia.), néhány épületről hiányzik a tábla, 
így legfeljebb a házszám alapján lehet őket felismerni.  

 



Amennyiben az attrakció külföldi turistákat is céloz, gondot jelent az is, hogy még 
ha meg is találjuk a táblát, azok kizárólag magyar nyelvűek. 

Ez a turista attrakció kifejezetten olyan jellegű, amit személyes odafigyeléssel, 
anekdotákkal lehet igazán érdekessé, élővé tenni, tehát mindenképpen 
idegenvezetést igényelne, de ez a szolgáltatás, (habár tervbe van véve) jelenleg nem 
elérhető. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009-2014 Turisztikai koncepciója optimista 
hangvételű, eszerint a tanösvény “népszerűsége folyamatosan nő; egyre nagyobb érdeklődést 
élvez országos és nemzetközi tekintetben is. A nyugdíjas csoportokon és iskolákon át a külföldi 
építészekig minden réteg érdemesnek találta városunk sajátos szocialista-realista stílusú egységes 
belvárosát arra, hogy megtekintse.” 

A koncepció tervezi az idegenvezetés elindítását, ami minden bizonnyal 
fellendítené a tanösvény látogatottságát, ugyanakkor nem tér ki arra, hogy milyen 
nyelveken tervez idegenvezetést biztosítani, illetve, hogy csak csoportosan, vagy 
egyéni megkeresés alapján is igénybe lehet-e majd venni a szolgáltatást. 

Nem esik szó az állomáshelyek rendbentartásáról, felújításáról, magának az 
attrakciónak, vagyis az állomáshelyeknek a  továbbfejlesztéséről. 
Nem szükséges, hogy minden állomáshelyen legyen valamilyen “plusz”, magán az 
épületen kívüli attrakció, ugyanakkor érdemes lenne kihasználni, hogy a tanösvény 
15 állomáshelye a legkülönbözőbb funkciókat ellátó épületekből áll, a lehetőségek 
széles tárházát kínálva. Az állomáshelyek között találjuk többek között a Vasmű 
teret, a Fabó Éva Sportuszodát, a Bartók Kamaraszínházat, a Művészetek Házát, a 
Dózsa mozit és az Intersica Múzeumot. 

Fejlesztési ötletek a tanösvény néhány állomáshelyéhez: 

 Fabó Éva Sportuszoda 

Az 1977-ben épült sportuszoda lehetőséget kínálhat arra, hogy állandó kiállítás 
keretében bemutathassa Dunaújváros sportban elfoglalt helyét. 

Az uszoda előtti téren ahol Cyránszky Mária Sellő című szobra áll, az “Uszi Fagyi” 
elnevezésű büfét nívósabb, adott esetben külföldi látogatókat is vonzó kávézóvá 
lehetne alakítani, egyszersmint méltó környezetet biztosítva az egyedülálló 
szépségű szobornak. 



Vasvári Pál Általános Iskola és/vagy Móricz Zsigmond Általános Iskola  

Az általános iskolában helyet kaphatna egy, a város építészeti emlékeit bemutató 
kiállítás, fejlesztve mind a városba látogató turisták, mind pedig a helyi diákok 
történelmi ismereteit.  

 Üzletház 

Retro-ajándékbolt kialakítása 

A lakóépületek egy-egy lakásában kialakításra kerülhetnek lakásmúzeumok, szám 
szerint négy, bemutatva az ötvenes, a hatvanas, a hetvenes, illetve a nyolcvanas 
évek lakberendezési stílusát. 

Szocreál Vidámpark fejlesztés  

Dunaújváros önkormányzati tulajdonban lévő vidámparkja jelenleg 
kihasználatlan. 

Ugyanakkor a város turisztikai koncepciója kevésnek ítéli a lakosság 
rendelkezésére álló, szabadidő aktív eltöltésére alkalmas területet. A turisztikai 
koncepció célja, hogy a jelenleg kihasználatlan területet a város szerves részévé 
tegye.  A  22  hektáros  területet  két  részre  osztanák,  majd  az  egyik  felében  
sportpályákat, míg a terület fennmaradó részén szocreál vidámparkot alakítanának 
ki. A szocreál jellegű vidámpark a Szocreál Tanösvénnyel összehangolva 
működne,  mintegy  kiegészítve  egymást.  A  turisztikai  koncepció  szerint  a  
vidámpark lehet a tanösvény kiinduló-illetve végállomása is. 

A már létező szocreál tanösvény megfelelő alapot ad ahhoz, hogy körültekintő 
beruházások eszközlésével minden korosztály és nemzetiség számára tanulságos, 
ugyanakkor szórakoztató turista attrakció legyen. 

Kiváló ötlet, hogy a tanösvény utolsó állomása a hangulatos Duna-part, ami a 
megfelelő beruházásokkal, fejlesztéssel (több kávézó, étterem, sétautak) kellemes 
befejezése lehet a tanösvény végigjárásának. 

Ha  valaki  tovább  szeretne  mélyedni  a  múltban,  a  szocreál  vidámpark  érdekes,  
egyedülálló szórakozási lehetőséget kínálhat az ösvény bejárása után. 

 

 



 A Nowa Hután tapasztaltakból kiindulva megállapítható, hogy rendkívül fontos, 
hogy a helyiek tisztában legyen a szocialista örökségturizmusra irányuló fejlesztési 
tervekkel.  A  lakosságnak  meg  kell  értenie,  hogy  miért  történik  mindez  és  fontos,  
hogy elmondhassa a véleményét a városa történelmének feldolgozását illetőleg. Az 
így elinduló lokális társadalmi párbeszéd segíthet a múlt feldolgozásában és a 
lakosság számára elfogadható turisztikai tervek kialakításában. 

Dunaújváros nem kifejezetten turisztikai központ, amit az is mutat, hogy a 
városban csupán egy szálloda található. Következésképpen a város 
koncepciójának alapvetően a Budapestre látogató turistákat kellene megcéloznia, 
illetve  azokat,  akik  Szekszárd,  Pécs  irányába  utaznak  és  útba  ejthetik   
Dunaújvárost. Alapvető fontosságú, hogy a Budapestre látogatókban tudatosítsák 
Dunaújváros könnyű elérhetőségét az M6-os autópályán keresztül.  

Mindez természetesen a két város közötti kooperációt, illetve a nemzeti turisztikai 
koncepció ez irányú törekvéseit feltételezi. Abból kiindulva, hogy Dunaújváros 
bekapcsolását a turizmus vérkeringésébe alapvetően Budapesten keresztül lehet 
elindítani, érdemes lenne elindítani a fővárosból egésznapos dunaújvárosi túrákat, 
a Memento Park érintésével. 

Konklúzió 

A szocialista emlékturizmus központi szinten történő gondozása, menedzselése 
alapvető fontosságú. Segít abban, hogy el tudjuk fogadni  a múltat a békésebb 
jelen és jövő érdekében. Lehetőséget kínál arra, hogy árnyaljuk a külföldi turisták 
Kelet-Közép Európáról alkotott képét illetve megismertessük a fiatal 
generációkkal a közelmúlt történelmét. 
Fontos lenne, hogy a szocialista emlékturizmus kérdésében nemcsak nemzeti, de 
regionális szinten is kommunikálni tudjunk, megosztva tapasztalatainkat, okulva 
egymás hibáiból. 

A szocialista emlékturizmus létesítményei akarva-akaratlan visszahozzák illetve a 
jelenben tartják az adott ország szocialista múltját, ami potenciális feszültségforrás 
lehet egy-egy poszt-szocialista országban. Ugyanakkor a múltból csak akkor lehet 
tanulni, ha- József Attilát idézve- „békévé oldja az emlékezés”.    
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