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Absztrakt: A Kulturális Örökség Napjai Európa legjelentősebb épületlátogató hétvégéje, amelyet min-
den év szeptemberében több, mint 50 országban rendeznek meg. Olyan történelmi épületek és hely-
színek nyitják meg kapuikat ingyenesen a látogatók előtt, melyek az év többi napján többnyire zárva 
tartanak. E „nyitott kapuk” célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét épített örökségünk szépségeire, 
sérülékenységére. Az örökséglátogató mozgalmak növelik azoknak a magán - és közintézményeknek az 
elismertségét, presztízsét, amelyek a műemlékek védelmével és bemutatásával foglalkoznak. Ennek és 
más örökségattrakcióknak is lényeges vonzereje az autentikusság, eredetiség és hitelesség, amely ösz-
szekötő kapocs a történelmi épületek, régészeti örökség, műemlék, valamint az örökségturista, múze-
umlátogató között, mégpedig az örökségturizmus rendszerének dinamizmusával.  Kulcsszavak: épített 
örökség bemutatása; autentikusság, eredetiség, hitelesség, Aranymonostor projekt – Bugacmonostor. 

 

„Mindazok a múzeumok, amelyek kimaradnak 

a turistaipar menedzserei által tervezett és felismert hangya-útvonalakból, 

akár (rövidebb-hosszabb időre) marginalizálódhatnak is.”1 

 

A Kulturális Örökség Napjai (European Heritage Days)  európai mozgalom jó gyakorlat, példa 

arra, hogyan fognak össze helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai és a civil szervezetek, 

hogy bemutassák épített örökségüket. A részvétel egyúttal arra is jó alkalom, hogy önkéntesek 

és látogatók együtt ünnepeljék a helyi értékeket 2. Egyben felhívja a társadalom figyelmét az 

épített örökség szépségeire, egyben sérülékeny mivoltára. Sikere növeli azoknak a magán - és 

közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemuta-

tásával foglalkoznak. A múzeumi tanulás efféle kreatív és szervezett formái fontos szerepet 

játszanak az európai identitástudat megerősítésében, nemcsak kulturális, hanem szociális, po-

litikai és gazdasági értelemben is. 

Ebben a dolgozatban a múzeum és az épített örökségturisztikai vonzerők andragógiai szem-

pontból legfontosabb sajátosságai közül az autentikusság, eredetiség, hitelesség fogalmát, je-

lentőségét, valamint az épületlátogató, régiségkedvelő örökségturista jellemzőit szeretnénk 

azonosítani. Mielőtt megvizsgálnánk a múzeum és történelmi épületek szervezett felfedezésé-

nek, bemutatásának és befogadásának szerepét, három premisszát kell felállítanunk: először az 

örökség és a történelem, a múzeum és a műemlék viszonyáról; másodszor az örökségturizmus 

jelentőségéről és az örökségturista szerepéről; harmadszor pedig az Örökségnapok és hasonló 

rendezvények/attrakciók turisztikai termékként való szemléletéről.  

                                                      
1 György 2003. 131.  
2 http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/europai_orokseg_napok__nyitott_kapuk (2015.05.11.) 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/europai_orokseg_napok__nyitott_kapuk
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I. Történelem, régészet és örökség  ̶  a múzeum és a műemlék kapcsolata 

A múlt azzal kapcsolatos, ami valaha megtörtént, míg a történelem a múltból kiragadott, kü-

lönböző hipotézisek magyarázata az egymást követő jelenek szempontjából. A történettudo-

mány bizonyított tényekre épít, forrásai között fontos szerep hárul a múzeumok gyűjteménye-

iben századokon át őrzött autentikus dokumentumoknak, leleteknek, muzeális emlékeknek. 

Állandó funkcióik közé tartozik mindenekelőtt a tárgyak (emlékek) gyűjtése, azok biztonságos 

megőrzése, konzerválása, restaurálása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása és publiká-

lása, valamint kiállítások szervezése, katalógusok, CD-k, videók, digitalizált információk, 

adatbázisok, műtárgymásolatok formájában történő megismertetése. Maga a múzeum újkori 

intézménye neutralizálja a felhalmozott és kiállított tárgyak kontextusát, ezért vagy megkísérli 

rekonstruálni az eredeti kontextust, vagy pedig a muzeális emlék esztétikumára építi a bemu-

tatást 3. A 21. század posztmúzeumaiban azonban többé nem a tárgyak gyűjtésén, rendszere-

zésén van a hangsúly, hanem a bemutatáson, a közösségi rendezvényeken, a használaton. A 

modernitás múzeuma a történelem, a tudomány, a ráció szolgálatában állt, az örökségpara-

digma elfogadása viszont felpuhítja a szikáron tudományos módszereket.  

A (kulturális) örökség fogalma nem kötődik szükségszerűen a tudományos bizonyosság-

hoz, annál inkább beletartoznak az eszmék, történetek, hagyományok, szokások és rítusok is. 

Az örökség a tényeket mítoszokkal, a legendákat pedig érzelmekkel vegyíti, a jelen szellemi 

újraalakítását szolgálja 4. Az örökség viszonylag szubjektív fogalom, nem az általában vett 

örökséget, hanem valakinek, valamely közösségnek az örökségét jelöli 5. A képzelet és az em-

lékezés határai felpuhulnak. Az örökség szemlélete megszünteti a távolságtartást, amelyet a 

múlt fenségessége megkövetelt. De megszünteti az esztétikai, távolságtartó kontempláció ér-

telmében is, mivel az örökség nem a – katarzishoz vezető – virtuális azonosulás, hanem a 

részesülés, a vágyott közelségben való föloldódás, elmerülés, asszociatív azonosulás igényét 

elégíti ki. 

A történelmi kutatás feltárni és magyarázni szándékozik az idővel mind jobban elhomályo-

suló múltat, az örökségalkotás viszont kiválogatja a múlt azon eseményeit, amelyek segítik 

aktuális céljai elérésében6. Mindkettő szükséges az identitás artikulálásához. 

II. A kulturális turizmus és turista adja a múzeumok közönségét is  

A látogató, a közönség, vagyis a befogadó, valamint a gyűjtemények, tárgyak, objektumok 

világát a turizmus rendszere kapcsolja össze és dinamizálja.  A kulturális turizmus a kulturális 

örökség értékesítésére, fogyasztására szerveződik. A látogatók valahonnan, valamilyen céllal 

érkeznek, az élményben részesülve pedig felfrissülten, elégedetten távoznak, esetleg a vissza-

térés szándékával, majd pedig ilyen-olyan hírét költik a meglátogatott helynek. A kulturális 

turizmus fejlesztési stratégia definíciója szerint: „a kulturális turizmus olyan piacképes turisz-

tikai termék, amely iránti kereslet fő motivációja az anyagi, tárgy és szellemi értékek megis-

merése” 7. Tematikus elemei az épített örökségek, világörökségi helyszínek, nemzeti és törté-

nelmi emlékhelyek, szellemi örökségen alapuló vonzerők (múzeumok, gyűjtemények, könyv-

                                                      
3 http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek0001/bodo.html [2015. 06.16] 
4 Fejős 2005. 73.  
5 Fekete 2005. 112.  
6 Lowenthal 2004. 
7 Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2010-1014 8. http://2010-2014.kormany.hu/download/5/6c/20000/ 

Kultur%C3%A1lis_turizmus_fejleszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia.pdf#!DocumentBrowse  (2015.06.12.) 

http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek0001/bodo.html
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tárak, színházak, rendezvényhelyszínek, történelmi személyiségekhez kötődő emlékek), tema-

tikus útvonalak, hagyományok megismerése, turisztikai vonzerőt jelentő rendezvények, val-

lási, hitéleti motivációjú utazások, kortárs kultúra és kreatív kultúra. 

III. Az Örökségnapok az örökségturizmus egyik terméktípusa 

Közgazdasági kategóriaként a turisztikai termék végeredményben a turista tevékenységeinek 

kereteit jelenti, amelyek versenyképes szolgáltatást alkotnak. Ebben a kontextusban a turista 

által vásárolt termék maga az élmény. Ennek minél intenzívebb kiváltása, azaz az élmény és 

tevékenység-alapú tanulás kiváltása a termékek előállítóinak feladata. Az örökségi terméket 

az attrakció jellege, a menedzsment célkitűzései, a foglalkoztatottak szakmai felkészültsége, a 

közvetítés-bemutatás mikéntje teszi egyedivé és sajátossá 8. A legjelentősebb történelmi mű-

emlékek többsége a világban évtizedek, évszázadok óta látogatható. A legtöbb történelmi épü-

letet, a díszítményeket, a berendezést és az ingóságokat restaurálták. A belső tereket úgy ren-

dezték be, hogy a látogatás feltételeinek megfeleljen (feliratozás, parkolók,  információs és fo-

gadótér, eladópultok). A befogadást dokumentumok, táblák, magnetofonos ismertetők, előadá-

sok, idegen nyelvű információk, és a 21. század 3D-s technikái könnyítik, amelyek lényege a 

kor átélhetővé tétele, az eseményszerűség és az animáció. Néhol éjjeli nyitva tartással, kosz-

tümös történelmi játékokkal, tematikus kiállításokkal, díszkivilágítással, kínzókamra, börtön 

és csata-rekonstrukciókkal találkozik a látogató, akit sokhelyütt mai képzőművészek kiállítá-

saival késztetnek rendszeres visszatérésre. Andragógiai szándék tehát a látogatók élmény dús 

befolyásolása az örökség működtetőinek, birtokosainak céljai szerint.  

I. 

Az autentikusság, hitelesség fogalma a történelmi épületek, épített örökség, műemlék valamint 

az örökségturista, múzeumlátogató közötti összekötő kapocs. A műemlékre vonatkozó  erede-

tiség és hitelesség szempontja azt követeli, hogy a helyreállítás elsősorban a műemlék fenn-

maradását biztosítsa, még alapos beavatkozás árán is, és láthatóvá tegye a műemlékben szuny-

nyadó történeti, esztétikai és etikai értékeket. A helyreállítástól elvárjuk, hogy érzelmileg át-

élhető, anyagi valóságában hiteles és eredeti legyen, tehát biztosak lehessünk benne, hogy ab-

ban a történelmi korban készült, amit kifejez, művészi formái valóban az alkotómester  egyedi 

vonásait őrzik és a hozzá fűződő hagyományok csakugyan az előttünk álló emlékkel voltak 

közvetlen kapcsolatban. Az anyagi hitelesség az alkotóval és a használóval kapcsolatban is 

mindig személyre utaló, személyes jellegű. A hitelesség, amely tulajdonképpen filozófiai fo-

galom, a műemléki helyreállítások központi kérdésévé vált. A Föld különböző tájain és kul-

túrköreiben eltérő az idő- és a múltszemlélet, (az archaikus keleti világkép például nem egy 

valahonnan valahová tartó fejlődés folyamatába helyezkedik, hanem a természettel harmóniá-

ban, egy ismétlődő, tökéletesedő viszonyt ápol a természettel és önmagával). A hitelesség re-

latív fogalom, ami térben és időben nem mindig és nem mindenütt ugyanaz: „a kultúrák soka-

ságának tisztelete azt követeli meg, hogy az örökséget annak a kultúrának az összefüggésében 

határozzuk és ítéljük meg, amelyhez tartozik”9. Az épített örökségek helyreállításával kapcso-

latban a hitelesség jelenlegi biztosítéka a történeti dokumentum-jelleg, amely nem követeli 

                                                      
8 Husz 2007. 101.  
9 Román 2004. 116-118.  
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minden előkerült részlet bemutatását, de a hozzátétek tilalmát sem, ha mindez megfelel a mű-

emlék immanens történeti értékeinek. Hiteles lehet tehát valami akkor is, ha anyagában – kény-

szerűségből – nem teljesen eredeti. A helyreállításnak kell hitelesnek lennie, ezt pedig  a meg-

előző tudományos kutatás és dokumentáció biztosítja, esetenként az építészettörténet, a művé-

szettörténet, a településtörténet, a néprajz, az ikonográfia, a heraldika, a paleográfia, az antro-

pológia és a kor-meghatározó módszerek bevonásával. 

Az autenticitás bemutatása gyakran a terület múltjának, épített és kulturális képének újra-

teremtésével jár. Az örökség elsősorban a történelem és az épített környezet ábrázolásakor 

ütközik a hitelesség problémájába. A hiteles történelmi helyek, „az örökség gyöngyszemei” 

azok az általában kicsi, dramatikus történelmi forrásokkal rendelkező városok, amelyek sér-

tetlenek, a múlt nyomait épen, érintetlenül őrzik, kis mértékben vagy egyáltalán nem változtak. 

A helyreállított épületek, rekonstruált események és programok nem egyszerűen a hitelességük 

miatt vonzóak, hanem komplex utalásrendszerük, esztétikai entitásként létezésük és élmény-

szerű befogadhatóságuk miatt. 

Az eredetiség tipológiája: a hiteles újratermelés; teljes és hibátlan másolat; originális, má-

solt helyett; tekintélyre hivatkozó és megfelelően reprezentált. A kollektív emlékezet külön-

böző korú emlékeket képes relativizálni, azok eredeti céljától függetlenül. Az örökség-minőség 

a kollektív átélésben összeköti a mitikus múltat a jelennel, az egyedüli értékkrité rium, hogy 

ellenálltak az idő múlásának. A régiség-érték tehát absztrahálja az eseményt vagy a konkrét 

tényt és helyszínt és csak a szubjektív, érzelmi hatást hívja elő. Ezt az aurát erős képzeletbeli-

ség hatja át, az eredet iránti nosztalgia. Ez a fajta esztétikai viszony pozitív és populáris, kizárja 

a kételkedést az objektumok értéke felől. 

A régiség-érték (1) hermeneutikai, (2) allegorikus és (3) etikai hatásában nyilvánul meg a 

„turista-szemek” számára. 

(1) Elsősorban a transzcendenciához való kötődés, a mély értelem kivételes átcsillanása 

kelt művészi hatást. A múzeum ebből a szempontból közelebb áll a templomhoz, mint az is-

kolához. Lélekfinomítást kínáló, személyes és intim megértés-élmények helyszíne. 

(2) A régiség-érték allegorikus megnyilvánulása egy másfajta érzékenységben, a kollektív 

képzeletre alapozott elragadtatásban fejeződik ki. Legáltalánosabban a nemzeti és politikai 

eseményekhez kötődő műemlékek esetében fogadható el, az allegorikus, archetipikus megje-

lenítés és a lehetséges aktualizálás miatt. 

(3) A polgári erkölcs és a lelkiismeret megerősítésére vonatkozik az emberi pusztulással, 

a szenvedéssel és a félelemmel való találkozás, amely a kollektív gyászmunka folyamatát tartja 

életben10. 

II. 

Az autentikusság és hitelesség az örökségturizmus területén a termék, a vonzerő megalkotásán 

kívül a látogatók motivációjával, misztikum-keresésével és a műemlék interpretációjával, 

(re)prezentációjával, tehát a létrehozott örökség-produktum eredetiségének hatásával is össze-

függ. 

Az múzeumok és épített örökségek kereslete az örökségturista. A kulturális örökség(turiz-

mus) keresletét közgazdasági fogalmakban a szabadidő és a szabad rendelkezésű jövedelem 

mellett a látogató motivációi határozzák meg, ezeket pedig kognitív és esztétikai szükségletek 

valamint a személyes, fantázia- és élményszükségletek. Új, idegen kultúrák, létezők, tájak 

                                                      
10 Husz 2007. 231-232. 
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megismerése (pull típusú motivációk), illetve elszakadás a mindennapoktól, a jelentől (push 

típusú motivációk). Erre épül a posztmodern élménygazdaság, amelyet az emlékezetesség, sze-

mélyesség, felfedezés, előadás, vendégség és az érzések uralnak. Mindenki örökségturistává 

válik, amint egy örökségi helyszínen tartózkodik, és fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe. 

Társadalomlélektani háttere a jelenközpontúság, a posztmaterialista életstílus és a posztmodern 

identitásválság. 

A turista célja a hagyomány, eredetiség, hitelesség és autentikusság személyes megtapasz-

talása, megszabott időkeretben maximális élmény szerzése. A hangsúly a múlt, a más, az eg-

zotikus megjelenéseivel való találkozáson van, s a korlátozott időkeretek között ennél mélyebb 

megismerés nem is igen lehetséges. Látható, elérhető, lefényképezhető és hazavihető kulturális 

másságra van szükség, egyfajta előkészített, megszervezett valóságra. Az autentikusság tehát 

a hely és az alkalom egyszeriségét, ritkaságát, különlegességét, illetve ennek elérhetőségét, 

élménnyé alakíthatóságát is jelenti a látogató számára11. 

Az örökség-látogatókat passzív és aktív látogatóként is értékelhetjük. A passzív látogató 

célja az időtöltés, míg az örökség megtekintése másodlagos a számára (pl. amerikaiak európai 

túrája). Az aktív látogató speciális élményt vár az örökségtől, szeretne tanulni, szokatlan és új 

kihívásokkal találkozni. A passzívak az urbanizált, biztonságos, jól felszerelt, keresett turista-

látványosságokra kíváncsiak. A komolyak, akik Ázsia templomaiba, vagy Afrika őserdeibe 

vágynak, keresletükkel bővítik a látogatható helyszínek számát. A másutt kulturális turisták-

nak illetve városnéző turistáknak nevezett szegmensek kettőssége kihívást jelent az ismeretát-

adás terén. Egyrészről a kiterjedt tények ismeretével és bővebb háttértudással, kellő előisme-

retekkel rendelkező látogatók számára az információknak elérhetőnek és kielégítő mélységű-

nek és mennyiségűnek kell lenniük. Másrészt vannak látogatók, akik csak gyorsan és felülete-

sen érdeklődnek, az alapvető információkat szeretnék begyűjteni. Ez a csoport csalódásként 

éli meg gyors és lényegre törő felvilágosítás hiányát. 

A kultúra iránt érdeklődő turistákra általában a szelektív látás  jellemző. Mivel arra kény-

szerülnek, hogy szelektáljanak helyek és látványosságok közt, a rendszerezett áttekintés, rálá-

tás helyett sokszor különlegességeket, tipikus dolgokat, szuperlatívuszokat keresnek.  

Steinecke12 különböző elsősorban németországi  ̶ kutatások eredményeire hivatkozik: 

– Egy 1980-as években Európa-szerte végzett felmérés szerint a látogatások 23,5 százaléka 

a kulturális turizmus körébe sorolható. Ebből 10% számít „Specific Cultural Tourists”  – 

nak, tehát olyanok, akiknek az utazásuknak a fő célja a kulturális attrakciók megtekintése, 

90% pedig „General Cultural Tourists” – tehát nyaralók egy szélesebb motivációs és akti-

vitásspektrummal, többek között kulturális érdeklődéssel. 

– A nyaralás- és utazáskutatók közössége által vezetett „Reiseanalyse 2009” kutatás szerint 

a kérdezettek 14%-a számára különösen fontos valamilyen kultúrával, művelődéssel kap-

csolatos programon részt venni. 29 nyilatkozó ezt az utazási motivációt a legkevésbé fon-

tosak közé sorolja. 

– Egy 2009-es németországi kulturális turizmusról szóló reprezentatív felmérés szerint a kér-

dezettek 34,7 százaléka kulturális turistának nevezhető. Ezeknél a személyeknél a kulturá-

lis attrakció látogatása már az úti cél kiválasztásában is központi szerepet játszik.  

                                                      
11 Wilhelm 2003. 169-170.  
12 Steinecke 2011.  
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A kulturális attrakciók látogatóira a következő jellemzőket találták érvényesnek: 

– A kulturális indíttatás, érdeklődés a nyaralás során leginkább a fiatalok, fiatal felnőttek (4 -

29 évesek) illetve az idősebb korosztály (40-60 évesek) körében mutatkozik meg, míg a 

gyerekes családok esetében kisebb jelentőséggel bír. 

– A kultúra, mint úti cél választási szempont a magasabban képzettek és a magasabb jöve-

delműek esetében nagyobb szerepet játszik, gyakrabban megjelenő elem (nem utolsó sor-

ban része a szociális megkülönböztetési mechanizmusnak). 

– A többi utazóval ellentétben a kulturturisták szerteágazó utazási tapasztalattal rendelkez-

nek (elsősorban külföldi célok körében), különösen igényes és aktív nyaralók. Az örökség-

turisztikai terméknek kulturális-, élményszerű-, fogyasztói és élvezeti elemekből kell ösz-

szeadódnia. Emellett személyes hozzáállást igényelnek. 

A kulturális örökségturizmus egyes szegmensei máris telítettségi tendenciákat mutatnak, 

azaz túlkínálat figyelhető meg. A fejlesztéseket jelenleg az árcsökkentés felé, a termékstraté-

giát a választékbővítés felé, a produkció felől a fogyasztó-centrikus szemlélet felé, valamint a 

marketing tevékenység fokozása felé kívánatos irányítani13. 

Dromard14 több mint ezer európai kastély, majorság, palota, kastélyszálló, múzeum és üdü-

lőhely ismeretében, hitelességen a műemlékek belső kulturális értékeinek, eredeti funkcióinak 

és használatuk módjának, ugyanakkor a mi világunk számára képviselt értékeinek egyidejű 

tiszteletben tartását érti. Ez azt jelenti, hogy a helyreállítással és a bemutatás módjával megte-

remtett atmoszféra a döntő, ami nem egy korábbi hangulat tökéletes visszaállítása – hiszen 

nem tudhatni, milyen is volt valaha ez az atmoszféra –, hanem a mai használatnak megfelelő 

elrendezés, amely ép élményt tesz lehetővé. Mindez professzionális szakértők díszletezési, sti-

lizálási, világítási megoldásait igényli, ugyanakkor a látogatók tájékoztatását a valódi és a má-

solat konkrét hitelességéről. Elkerülhetetlen lehet a múlt bizonyos módon való megjelenítése. 

A legeredetibb örökség is érdektelen lehet a turista számára, megformálatlansága, artikulálat-

lansága miatt. Viszont a bemutatott termékek „előállításának” indítékai és sajátos körülményei 

megkülönböztetett vonzerőkké válhatnak. 

Dromard felteszi a kérdést: „Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy a műemlékeket 

vonzóbbá és az elvárásokhoz jobban illeszkedővé varázsoljuk?” A minőség garantálását emeli 

ki. A termék minősége a termék-meghatározásra fordított marketing és menedzsment koncep-

ciók függvénye. A szolgáltatás minőségén a fogadtatást, az információt, az infrastruktúrát és a 

prezentációt érti, különös tekintettel az odajutás megkönnyítésére. A belső kulturális minőség 

pedig a hitelességhez kapcsolódik, amely a műemlékek belső kulturális értékeinek, eredeti 

funkcióinak és használatuk módjának, ugyanakkor a jelen számára képviselt értékeinek egy-

idejű tiszteletben tartására vonatkozik. A közönséget tájékoztatni kell arról, hogy amit lát, az 

másolat, vagy eredeti. Mindez díszletezési, stilizálási, világítási stb. kérdés is, amelyhez krea-

tív professzionális szakértőkre van szükség15. 

III. 

A standard örökségturizmus mechanizmusától eltér, ezáltal fokozott vonzerőt képvisel az Eu-

rópai Örökség Napok, amelyet minden év szeptemberében több, mint 50 országban rendeznek 

meg. Olyan történelmi épületek és helyszínek nyitják meg kapuikat ingyenesen a látogatók 

                                                      
13 http://slideplayer.hu/slide/2188967/ (2015. 06. 21.) 
14 Dromard 1999. 32.  
15 Dromard 1999. 

http://slideplayer.hu/slide/2188967/
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előtt, melyek az év többi napján zárva tartanak. A Kulturális Örökség Napjai ma már mozga-

lom, helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai és a civil szervezetek vesznek részt benne, 

fognak össze, hogy bemutassák épített örökségüket. E „nyitott kapuk” célja, hogy felhívja a 

társadalom figyelmét épített örökségünk szépségeire, egyben sérülékeny mivoltára. Sikere nö-

veli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség 

védelmével és bemutatásával foglalkoznak. Eszköz, amely lehetővé teszi többek között 

− megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örökségükhöz,  

− lehetővé tenni számukra, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást a nyelvi és 

kulturális különbözőségek ellenére, 

− a tudatosság növelését, 

− a látogatók megismertetését a különböző kulturális intézmények tevékenységével,  

− nyitottabb viselkedés előmozdítását és így hatékonyabb ellenállást a szélsőségekkel (ná-

cizmus, idegengyűlölet, intolerancia) szemben, 

− a lakóhelyhez, országhoz való kötődést és az azonosságtudat erősítését.  

Nagy-Britanniában például a Nyitott Örökség Napok 20. évfordulóját a legkedveltebb törté-

nelmi fesztiválként ünnepelték. „A történelem nem csak a múlté. Minden év szeptemberében 

négy napon át bebizonyosodik, hogy a történelem mindenütt jelen van, ezer féltve őrzött műem-

léki helyszín és kulturális épület kinyitja kapuit, városok és falvak sétára invitálnak, beszélgeté-

sekre és különleges eseményekre hívják a látogatókat. Ez az ország legnagyobb évenkénti feszti-

válja, amely lehetőséget ad helyi történetek megismerésére, ismerős és ismeretlen helyek titkos 

oldalainak, kulturális és történelmi jelentőségének felfedezésére, teljesen ingyen”16. Magyaror-

szág 1992-ben csatlakozott e rendezvénysorozathoz. Mégsem dicsekedhet hatalmas népszerű-

séggel, annak ellenére, hogy rengeteg felfedezni való örökségértékkel rendelkezünk, s a mene-

dzselt örökségi helyszíneink befogadói hatékonysága is fokozható. 

1. ábra: A kulturturisztikai piac dinamikája17 

 
 

                                                      
16 Örökségnapok 2014.  
17 Forrás: Steinecke 2011. 
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A múzeumok és egyéb kulturális attrakciók turisztikai vonzereje elsősorban úgy növelhető, 

hogy magukat a partnerek és látogatók körében nem csupán, mint klasszikus ismeretátadó kul-

turális intézményt mutatják be, hanem olyan optimalizált helyeket fejlesztenek  ki, ahol lehe-

tőség nyílik új, szokatlan tapasztalatok, élmények szerzésére, amik életre szóló élményt nyúj-

tanak a kiállított művekkel való autentikus és élményszerű találkozás és a más emberekkel való 

kommunikáció által.18 A kulturális örökségturisztikai piac dinamikájának alábbi sémája meg-

világítja a múzeumi, műemléki, kulturális örökségturisztikai szektor napirendre kívánkozó ten-

nivalóit (1. ábra) 

A bugacmonostori Aranymonostor projekt 

Végezetül egy sikeres és ígéretes magyar projekt tanulságait szeretném  megmutatni, ahol há-

rom IPA Programra építve19, Bugacon korszakalkotó kreativitással hangolják össze a régészet 

szigorú nemzetközi szabályait és az örökségturizmus fejlesztésének szempontjait a helyi kö-

zösség jóindulatú, kiegyenlítő szimpátiája és egy karizmatikus vezető tudományos tekintete 

alatt. 

A bugacmonostori Aranymonostor projekt ismertetését egy Rosta Szabolccsal, a Kecske-

méti Katona József Múzeum igazgatójával, egyben a projektet megalapozó régészeti ásatás 

vezetőjével folytatott interjúra20, valamint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 2014-

ben tartott előadására alapozzuk21. 

Az eltemetett múlt 

Az egykori tatárjárta település, Bugac, Kecskemét és Kiskunmajsa között, az Árpád -korban 

jelentősnek számított. Nevét a középkorban a területen elhelyezkedő több településből kapta, 

ami Bugacházát, Péter- és Pálmonostorát foglalta magában. A hely történetéről kevés írásos 

anyag maradt fenn. Bugacot, vagyis akkor Bugaczházát, 1391-ben említi egy oklevél. A fenn-

maradt írások arra engednek következtetni, hogy egykoron a településen virágzó kultúra élt. 

Gyümölcsösökről, halastavakról, kőházak kilométeres soráról, egy bazilikáról, meg egy kolos-

torról szólnak a régi idők meséi, amelyet maga alá temetett a zord történelem, a jómóddal és a 

gazdagsággal együtt. A végső csapást az 1241-42-es tatárjárás jelentette, ami pusztulásba dön-

tötte a települést, megbénítva ezzel az Alföld településszerkezetének fejlődését, az egykoron 

városira emlékeztető élet átalakult a kunok nomád életmódjának helyszínévé, akik a fennma-

radt törmelékeket elhordták, az elhagyott, „szellemkolostorban” műhelyeket és istállókat ren-

deztek be, mielőtt végleg lebontották volna. A köztudatban éltek emlékfoszlányok, amelyek 

emlékeztethettek a múltra, ám a későbbi időkben már senki sem volt biztos abban, hogy tény-

legesen monostort rejthet az eltemetett halom. A kunok is építettek plébániát a településre, de 

ez nem volt a hajdani bazilikával és kolostorral összemérhető. Kutatásokat Bugac környékén 

az 1880-as évektől kezdve folytattak, ám egyik megfigyelés sem terjedt ki a bazilika- és ko-

lostor vizsgálatára. 2002-ben egy leletmentő ásatást folytattak ahol a Monostordombnak neve-

                                                      
18 Steinecke 2011.  
19 Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program - „Középkori monostorok, mint a közös kul-

turális örökségturizmus része és a fenntartható fejlődés egy potenciálisan fontos tényezője" MONATUR 2011; 

EXPO MONATUR 2012; valamint MONATUR EDICT 2013. 
20 Az interjút Molnár Adrienn kulturális mediátor mesterszakos hallgató készítette 2015 -ben. 
21 https://www.youtube.com/watch?v=Hw5nVvebqkk (2015. 06.25.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw5nVvebqkk
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zett helytől mintegy 100 méterre nagy mennyiségű kőre és embercsont maradványra bukkan-

tak. A megtalált régészeti leletek nem a nevet adó nemzetségi településhez tartoztak, ami fel-

vetette, hogy a temetkezésekre használt Monostordomb talán kolostort rejthet a sírgödrök alatt.  

A vajdasági múzeum 2011-ben, az IPA pályázatok keretében, a közös kulturális örökségek, 

a kulturális örökségturizmus fejlesztésére keresett magyar partnert a monostorok, mint közös 

kulturális örökségünk, turisztikai célból való felkutatása és bemutatása céljából. A kecskeméti 

múzeummal közös pályázatot a megnyerték, melyre, mintegy 100 millió forint Uniós támoga-

tás érkezett magyar részre. A pályázatot további két alkalommal is elnyerték, a szakma is elis-

merte a feltárás fontosságát és jelentőségét. Az ásatás a 21. századi modern munkakörülmé-

nyek között zajlott, bevetették a digitális eszközöket is, amelyek megkönnyítették  a leletek 

későbbi bemutatását. Ezek alapja a térinformatika, helikopteres légi fotózásból és geodéziai 

felmérésből álló, fotogrammetriai módszer, amely hozzájárult a későbbi térinformatikai fel-

dolgozás folyamatához 22, a valósághű rekonstrukcióhoz. A munkát folyamatos fémkeresés 

támogatta. A talált leletanyagok és azok mennyisége miatt ma már a bugaci monostort, „arany-

monostornak” hívják. 

Az első turisztikai rendezvények – A helyi közösség összetartása 

Ezek a leletek, mind a közös kulturális örökségünk darabjait képviselik, mennyiségüket és 

minőségüket tekintve is párjukat ritkítják az e korszakból származó leletanyagok között. A 

bugaciak már az első pillanattól kezdve hihetetlenül érdeklődtek a feltárás iránt, részt vettek 

benne, magukénak éreztek mindennapi életük szintjén, a falu vezetése pedig hatalmas mérték-

ben pártolta. 

További sikerek, a kulturális örökségturizmus kezdete Felsőmonostoron – hitelesség és él-

ményszerűség 

Az IPA II. pályázat még nagyobb összegű támogatást jelentett, melyhez a bugaci önkormány-

zat is csatlakozott, az összegből fel tudták újítani a bugaci Művelődési Házat, és turisztikai 

élményparkot állítottak fel az ásatás helyszínén. Az örökségvédelemnek és a turisztikának az 

összefonódása, egy igazán jó pályázatíró munkája nyomán valósulhatott meg. A harmadik év-

ben az ismételten megnyert pályázat során biciklis-, és a lovas útvonalat alakítottak ki, érez-

hetően megjelentek az örökségturizmus infrastrukturális elemei. Miután a három év alatt fel-

tárták a kolostort és végül a bazilikát, a múzeum rekultiválta a területet, ami illeszkedik a 

történelmi közegbe, egyrészt azért, hogy bemutassák a közönségnek, másrészt azért, hogy hi-

teles képet fessenek az akkori állapotokról 23. Egy örökségvédelmi turisztikai fejlesztés eseté-

ben nagyon fontos, hogy hűen mutassák be a múltat, viszont a hitelesség ne menjen az élvez-

hetőség rovására. Olyan elemeket vittek bele, amelyek egy picivel meghaladták a táblákkal és 

pihenőpadokkal segített három nyelvű tájékoztatást. Az önkormányzat azóta is gondozza terü-

letet. Az élményparkba nincsen belépő, önkormányzati területen áll, egy dűlőút mellett, s a 

három éves médiafigyelem jelentősen hozzásegített a látogatók magas számához.  

Identitás és félreértelmezett történelem 

Több mint 400 aranyazott tárgy, 3000 fémtárgy a 12-13. századból, egy olyan időszakból, amit 

nagyon szegény időszaknak ítélt meg a történelem. Egy olyan kolostor kerül elő, aminek a 

                                                      
22 Rosta 2013  
23 http://mno.hu/grund/viragzo-kulturat-dultak-fel-a-bugaci-homokon-1206350 (2015.06.25.) 

http://mno.hu/grund/viragzo-kulturat-dultak-fel-a-bugaci-homokon-1206350
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társadalomra gyakorolt hatása igen erős. Kiderült, hogy Bugac egy 900 éves település és nem 

100 éve települt újra, megerősödnek a helyiek gyökerei, a közösség önazonossága. 

A kolostorok kapcsán jó esély van arra is, hogy a Bugac bekapcsolódik a leendő Homok-

hátsági zarándokútba, hiszen a bugaci monostorban 12. századi zarándoklatjelvények kerültek 

elő Rómából, az Örmény Királyságból származó pénzérmék, jeruzsálemi zarándokútnak, vagy 

keresztes hadjáratnak a nyoma és emlékanyaga, amelyek mind azt jelentik, hogy valaki, vagy 

valakik a helyi közösségből, a 12. század végén megjárták Rómát. Fő szenzációja a leleteknek 

egy Szent Péter ereklyetartó. Bugacon sokkal több minden történt annál, mint amit sötét kö-

zépkornak hívunk, a leletanyagok teljesen más történelemről árulkodnak .24 

Ennek a három megnyert pályázatnak az eredményeként létrejött egy emlékpark, ahol egy 

félig feltárt monostor áll kővel kirakva, egy rendezett terület, lenyírt fűvel, ismertetőtáblákkal 

és padokkal. Egy olyan helyszín, amelyet a ’Monostorok Napja’ rendezvénysorozat keretében, 

összekötve a Bugaci Falunapokkal, 800-1000 embert látott már, immáron hagyománnyá válva 

a közösség életében, kézműves vásárral, turisztikai rendezvényekkel és bemutatókkal. A kör-

nyéken számos új projektet hívtak életre a monostorral kapcsolatban.  

A Bugac-brand – Megvalósíthatósági tervek az Aranymonostor Projekt keretében  

A bugaci puszta-brandet már a 30-as, 40-es években elkezdték kiépíteni, majd a 70-es, 80-as 

években érte el a csúcspontját. A Bugaci Nemzeti Park, a Puszta, a gulyás, a szürke marha, a 

csikósok az emberek fejében kialakult képzeteivel jött létre, s a 90-es évek elejéig több 100 

ezer látogatót indukált évente. A mítosz mára kifáradt, mert nem történtek meg a fejlesztések 

az adott kornak megfelelően, megállt az időben és elvesztette azt a romantikáját, ami vonzotta 

az embereket. Ami megmaradt, a hatalmas síkság, néhány csikóssal , akik csattogtatják az os-

torukat, meg a legelésző szürke marhák és a helyiek falusi élete. Ennek a pusztai klisének a 

képe kiegészült egy elemmel, a feltárt monostorral, de ettől még a Bugac-mítosz nem fog visz-

szajönni, az a sok százezres látogatói szám pusztán ábránd maradna. Önmagában a feltárás, 

mint kulturális, avagy épített örökség a bugaci puszta közepén nem elegendő egy ütőképes 

turisztikai desztinációhoz. Ezért is kellett kialakítani azt a kulturális örökségturisztikai straté-

giát, a Bugac Fejlesztési Projektet, amely 6 és fél milliárd forint befektetést igényelve egy 

extravagáns termékké gyúrja az adottságokat. 

Újra akarják indítani a már évek óta megszűnt Kecskeméti Kisvasutat Bugac, Kecskemét 

és Kiskunmajsa között. Így olyan turisztikai programokat lehet biztosítani, ami kötelezően 

meglátogatandó állomás lesz a magyar- és külföldi turisták számára. Ehhez korszakalkotó kre-

ativitásra volt szükség. Nem csak arról van szó, hogy újraépítik a kolostort és a teljes bazilikát, 

mert ha valahol, akkor itt lehetne teljes rekonstrukciót végrehajtani. A különlegessége nem 

abban fog rejleni, hogy egy hagyományos építkezés történik a rekonstrukció keretében. Ere-

deti, 12. századi technikával és építőanyagokkal, eredeti technológiával fognak dolgozni. El-

kezdik felhúzni az épületegyüttest, ahol fel kell találni újra a technikákat, hiszen nem használ-

hatnak gyémántfúrót, vagy hasonló eszközöket. Vésőt kell készíteni és ebből következnek az 

építkezés, azaz a turisztikai kreatív program alkotóelemei. Egyrészt a látogató részt vehet az 

építkezés bizonyos fázisaiban. Másrészt úgy keltik életre a mesteremberek a korabeli, és annak 

a finomságait újra feltaláló szakmákat, hogy azok nem a turisták számára készített vásári ter-

mékek lesznek. A turisztikai vonzerő abban rejlik, hogy a látogatók aktív résztvevőivé válhat-

nak az építkezésnek, érdekeltté teszi őket, hogy egy olyan élményben legyen részük, hogy az 

                                                      
24 http://muzeum.kecskemet.hu/kolostorok_kincsei/index.html#az_asatas [2015. 06.25.] 
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ő kezük nyoma is benne lesz a munkálatokban, ami generációról generációra száll majd. A 

középkori hangulat felidéződik, olyan oktatóközpontok létesülnek, amelyek hitelesen vissza-

adják ezt a korszakot, a jelenkor high-tech virtuális-vizuális technikáinak segítségével. 

Bugac hiteles. Kiskunmajsán 68 ezer vendég, míg Kecskeméten mintegy 100 ezer látogató 

fordul meg évente. A Bugac-brandet fel lehet újítani egy olyan irányból, ami országosan is új 

utat mutat a kulturális örökségturizmus piacán. 
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