
HONISMERET ÉS TURIZMUS 

A kulturális turizmus Magyarországon1 

A honismeret és a kulturális turizmus ennek a tanácskozásnak a témája, s a tervezett előadások ala-
posan körüljárják ezt a kérdéskört. Mindez természetszerűleg és értelemszerűen jócskán behatárolja a 
nyitó előadás lehetőségeit. Egyértelmű számomra, hogy a kulturális turizmus témakörét a honismeret 
szemszögéből kell vizsgálnom. Természetesen nem vitatom el a turizmus gazdasági jelentőségét, szá-
momra azonban nem az a leglényegesebb, hogy a kül- vagy belföldi vendégek számára kulturális érté-
keink hogyan tálalhatók, hogyan „eladhatók". De még csak nem is az. hogy bizonyos értékeinket ho-
gyan sikerül közgyűjteményekben elhelyezni és bemutathatóvá tenni, sőt az sem, hogy műemlékeinket 
hogyan óvjuk meg, és hogyan hasznosítjuk. E kérdésköröknek igen nagy szakirodalma van. s ezen a 
konferencián is turisztikai, műemlékes. múzeumi, könyvtári és levéltári szakemberek fejthetik ki a leg-
fontosabb tudnivalókat, s alkalmunk lesz Veszprém megye legfontosabb kulturális-turisztikai értékeit a 
helyszínen is megismerni. 

A kulturális turizmus feladata voltaképpen az, hogy épített környezetünket és az ember által létreho-
zott különféle kulturális értékeket megőrizze, megismertesse, bemutassa. Egyébként maga a kulturális 
turizmus kifejezés az utóbbi másfél évtizedben kezdett nálunk elterjedni, s kezdett ez az „iparág" pol-
gárjogot kapni. Pedig valójában ez a fogalom, maga a gondolat igen-igen régi. Ahogy mondani szokás, 
már a régi görögök is... Valóban, csaknem két és fél ezer esztendeje Hérodotosz, a történetírás atyja, a 
Közel-Kelet bizonyos helyeit azért járta be, hogy megismerje azok nevezetességeit - a görög-perzsa 
háborúk leírása ürügyén. Az ókori Római Birodalom utazási irodái már szervezett utakat hirdettek az 
egyiptomi piramisokhoz, meg a görög művészet remekműveihez. A reneszánsz időszakától kezdve, te-
hát csaknem félezer esztendeje Európa művelt emberei igyekeztek fölkeresni a régi korok emlékhelye-
it. Mindez bizony kulturális turizmus volt a javából. 

Honfoglaló magyarjaink rácsodálkoztak a Kárpát-medencében talált római építményekre. Anony-
mus szerint Óbudán Attila király városának romjai álltak, „kinek ivadékából származott Árpád vezér". 
A geszta szerint itt is temették el Árpádot (907) „egy kis folyónak a forrása fölött, amely kőmederben 
folyik alá Attila király városában". Szemügyre vették az őskori földvárakat, vagy sírhalmokat is. külö-
nösen a nevezetes „százhalmot" (amire Százhalombatta neve utal). 

Anonymus regényes művében (gesztájában) a régi hagyományoknak állított emléket. Már elöljáró-
ban külön hangsúlyozta, hogy „az iratok biztos előadásából meg a történeti müvek világos értelmezésé-
ből" írja meg munkáját, nem pedig „a parasztok hamis meséiből vagy a regösök csacsogó énekéből" 
fogja „az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit" 
megismertetni. A nevezetes helyekhez egy-egy történtet kapcsolt, s igyekezett megmagyarázni, melyik 
főrangú család hogyan s mióta birtokol bizonyos területeket. 

Anonymus szerint Zemplén vár ispánjáról nevezték el a közeli folyót Laborénak, a Bodrogba folyó 
egyik víz, amelyben egy csapat vezérének lova megbotlott, a Ketel-pataka nevet kapta, s mivel „Tarcal. 
a serény vitéz ért föl elsőnek a hegyoromra. Ezért a hegyet attól a naptól kezdve mostanáig Tarcal he-
gyének nevezték". Böngér fia Bors „a nagy számban összegyűjtött parasztsággal a Boldva vize mellett 
várat építtetett; ezt a nép Borsodnak hívta azért, mivel kicsiny volt". Vagy a másik ismert történet: „Sza-
bolcs, ez a fölötte bölcs férfiú, megtekintett egy helyet a Tisza mellett, s midőn látta, milyen is az, ki-
okoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. Tehát - társainak közös tanácsa szerint is - össze-
gyűjtve ott a köznépet, nagy árkot ásatott, és igen erős várat építtetett földből. Ezt most Szabolcs várá-
nak hívják". 

1 A XXXV Honismereti Akadémián, Veszprémben 2007. július 2-án elhangzott előadások szerkesztett szöve-
gei. (Szerk.) 
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A tudós (humanista) főpapnak, Oláh Miklósnak Brüsszelben írott (latin nyelvű) Hungáriája (1536) 
olyan, mint egy útikalauz, mondhatnánk, hogy a magyarországi kulturális turizmus alapműve. 

Bél Mátyásnak a XVIII. század első felében készült nagy országleírása időrendben a következő fon-
tosabb adatbázisunk. Szövegének legnagyobb része még mindig nem került kiadásra, ami a magyar tu-
dományszervezés meg nem magyarázható szégyene. Vályi András Magyar Országnak leírása (I-III. 
kötet. 1796-1799.), majd Fényes Eleknek a XIX. század közepén megjelentetett statisztikai munkái 
után a Pesty Frigyes szervezésében elkészült nagy helynévgyűjtemény (amely még kevésbé kiadott, ill. 
hozzáférhető, mint Bél Mátyás műve) hagyományaink legreprezentatívabb adattárai. De nem ezeknek a 
magasztalását vagy elemzését szeretnénk a következőkben előadni. Sokkal időszerűbbnek tartjuk azt, 
hogy bemutassuk, hogyan pusztulnak hagyományaink, s hogyan lehetne ezt a folyamatot valamilyen 
módon lassítani, majd megállítani, s még inkább megfordítani. 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ennek a velős és találó latin mondásnak magyar megfele-
lője: Az idők változnak és mi is velük együtt változunk. Közmondásaink, szólásaink között is akad még 
több olyan, amely a változó időre utal. Példának okáért: más idők, más erkölcsök; vagy: egyik idő el-
lensége a másiknak. A változó időben a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodás önmagában termé-
szetesen nem lehet sohasem elsődleges célunk, hiszen tudomásul kell venni a világ mindenkori változá-
sait. A változás ugyanis természetes folyamat. 

A magyarság életmódja egyes vélemények szerint a Kárpát-medencébe betelepedve nagyon jelentő-
sen átalakult, állítólag emiatt nem lehet a honfoglalás kori régészeti leletekből (azaz a tárgyi hagyaték-
ból) kiindulva visszafelé az időben és térben végigkövetni a kelet-európai régióból a Kárpátokig vezető 
vándorút állomásait. Bár ez a tétel önmagában véve talán vitatható, az viszont már nem lehet kétséges, 
hogy a keresztény államalapítás eszközeinket, tárgyainkat, hagyományainkat, szokásrendszerünket 
alapvetően, erőteljesen átformálta. Főleg az új vallási szokások különböztek alapvetően a korábbiaktól: 
a keresztényeknek kötelező lett a vasárnapi templomba járás, a pénteki és a többi időszak böjtjei, a ke-
resztény vallásnak kötelező volta, a régi hitet vallóknak és azt szolgálóknak, köztük a gyógyítóknak-rá-
olvasóknak („varázslóknak") üldözése bizony alighanem sokkszerűen érhette az akkori embereket. 
Természetesen a változásoknak nem mindegyike következett be viszonylag rövid idő (egyetlen nemze-
dék) alatt. Több emberöltő kellett például ahhoz, hogy az életmód bizonyos elemei átalakuljanak. Ele-
gendő. ha a német Freisingi Ottó leírását (XII. század közepe) olvassuk, aki elborzadva írt a magyarok 
szokásairól, „kulturálatlanságáról", sátrairól, háznak nem nevezhető „kunyhóiról" stb. 

Az idegenekkel, az idegen szokásokkal szembeni fenntartás (sőt olykor az elutasítás) is egyértelmű-
en kiviláglik bizonyos középkori följegyzésekből. Hiszen a velencei Pétert. Szent István király unoka-
öccsét az országban mindvégig idegennek tekintették, mint ahogyan idegenkedve fogadták a konstanti-
nápolyi udvarban hosszabb időt eltöltött Béla herceget (a későbbi III. Béla királyt) is. Kont Istvánnak, a 
Zsigmond királlyal szembeszegülő nemesek egyik vezetőjének kardhordozója, bizonyos Csóka az ural-
kodónak a krónikás szerint szemébe vágta kecsegtető ajánlatával szembeni megvetését: „Sohasem szol-
gálnálak téged, te cseh disznó". Pedig ezért a kemény kijelentéséért azt a sorsot kapta, akárcsak az ura: 
lefejezték. Zsigmond király utódja. Habsburg Albert király egyebek között azért volt népszerűtlen ma-
gyar és cseh földön, mert idegennek tekintették, aki egyik nép nyelvén sem tudott. Fontos megjegyezni 
viszont azt, hogy Zsigmond király viszont tudott csehül és magyarul, s még vagy féltucatnyi más nyel-
ven is). Például Mátyás király olyan kitűnően beszélt csehül (prágai fogságában tanult meg. s első fele-
sége révén is gyakorolhatta a nyelvet), hogy álruhájában cseh fogságba esve el tudta hitetni az ellensé-
ges vitézekkel, hogy egyszerű cseh lovászfiú. Cseh tudására is hivatkozva ajánlotta magát királynak a 
csehek számára (meg is választották). 

A magyarság és a nemzetiségek között nem voltak jelentősebb ellentétek a középkorban. Királyaink 
a bármely világtáj felöl jött idegeneket szívesen befogadták, tekintet nélkül nyelvükre, vallásukra. A 
betelepedetteket nem erőszakkal kényszerítették a magyarsággal való kulturális és nyelvi azonosulásra. 
Természetesnek számított, hogy településeknek, vizeknek, földrajzi helyeknek az a nép adjon nevet a 
saját nyelvén, amely adott tájon lakott. Vegyes etnikumú területeken mindegyik a saját nyelvén neve-
zett el mindent. A hivatalos iratokban (oklevelekben) magától értetődő természetességgel foltüntették 
minden nyelven a használt nevet, nem vizsgálva azt, hogy mekkora az elnevezést adó nyelven beszélők 
számaránya. 

A XV-XVII. század török-magyar harcai nemcsak véres küzdelmet jelentettek, hanem a gyökeresen 
eltérő két vallási kultúra közeledésére is sor került. Nem számított ritkaságnak, hogy a törökök megta-
nultak magyarul, a magyarok pedig törökül (ismerte, beszélte a török nyelvet már Mátyás király is). 
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Megbecsülték egymás fegyvereit, a kitűnő török acélpengéknek például rendkívül nagy becsületük volt 
magyar kezekben is. A drága török selymek és egyéb anyagok is igencsak keresettek voltak. A finom 
török csizmák és papucsok, s egyéb bőráruk sem voltak megvetendők. A színpompás kisázsiai szőnye-
gek nemcsak a lakásokba kerültek be, hanem a protestáns templomok falaira is. A magyar kertészet íz-
letes gyümölcsökkel, a magyar konyha finom ételekkel gazdagodott. A hangszerek közül kedvelt, le-
gendás zeneszerszám lett a töröksíp. a tárogató. Hosszasan sorolhatnánk még a (kölcsönös) átvételeket 
a két kultúra között, de jelen előadásnak ilyesfajta részletezés nem lehet a feladata. 

A XVII. század végétől kezdődött, s a következő században gyorsult föl a német szokások átvétele. 
Ezekkel, a „nájmódival" szemben nosztalgikusán emlegette föl a régi szép szokásokat Erdély viszony-
latában báró altorjai Apor Péter Metamorphosis Transsilvanae című művében. 

A XIX. század első felében egyszerre jelentkezett a polgári átalakulás igénye (és folyamata), s ezzel 
egyidejűleg a reformkor nemzeti lelkesedése, ami az irodalomban a népies irányzat térnyerését jelentet-
te. A magyar falu. a vidéki élet, az életképek pedig a festők kedvelt témái közé sorolódtak. 

A XIX. század utolsó évtizedeiben a korábbinál erőteljesebben jelentkezett a polgárosodás, amihez 
hozzájárultak az ipartelepítések, az erőteljes városfejlődés, a vasúthálózat sűrűsödése. Ez azonban nem 
jelentette a népi hagyományok gyors elszegényedését. Sőt bizonyos régiókban éppen a XIX-XX. szá-
zad fordulójától kezdett kiteljesedni a népművészet, például az erdélyi Kalotaszegen, a borsodi Mező-
kövesd és környéke matyóinál, vagy Kalocsán. A magyar idegenforgalom kiemelt területei közé tarto-
zott a Hortobágy vagy Bugac - azaz a pusztai hagyományok. A peremhelyzetben lévő területeken külö-
nösen erősen őrizték a hagyományokat, például a székelyeknél, a zempléni Bodrogközben, a Dunántú-
lon az Őrségben, Dráva mentén (az Ormánságban), a Sárközben stb. Az első világháború előtti időszak-
ban erősen ragaszkodtak hagyományos viseletükhöz az Alföldön a jászok és a kunok, vagy a „szögedi 
nemzet". 

A két világháború között a paraszti kultúra, a népi hagyományok ápolása a kulturális kormányzat ál-
tal támogatott programnak számított. Ennek egyik leglátványosabb seregszemléjét 1931-1944 között a 
„Gyöngyösbokréta" mozgalom jelentette, a maga tánc-, ének- és játékbemutatóival. Tanították a népi 
játékokat az óvodákban, falusi napközi otthonokban, s a népiskolai tantervekben is kiemelt helyet ka-
pott a helyismeret-honismeret, a helyi hagyományok megismertetése. 

Az igazán nagy, megrendítő változás 1945 után következett be. Az 1949-től meghirdetett nagy or-
szág-átalakító lendület nem kímélt sem várost, sem falut. A munkás-paraszt hatalom a munkás és pa-
raszt hagyományokat alattomosan elsorvasztotta, a polgári hagyományokat pedig kifejezetten üldözte. 
A nemesi-főnemesi értékek megsemmisítendő ósdi kacatnak számítottak, s kénköves lángot fújtak az 
egykori arisztokráciára, amelynek legszívesebben írmagját is kiirtották volna. 

Eleinte ugyan (a koalíciós időkben) a kormányzat támogatta a népi kultúra ápolását, a kommunista 
hatalomátvétel után azonban megszüntettek minden öntevékeny mozgalmat, egyesületet. Helyettük 
megalakították példának okáért a tánc-, ének- és zenekarból álló Magyar Állami Népi Együttest (1951), 
amely különböző műfajokban feldolgozva vitte színre az eredeti népi táncokat. Bár az iskolai ének-ze-
nei tankönyvek tele voltak népdalokkal, de közben az énekes- táncos hagyományokat szépen, csende-
sen hagyták sorvadni. A helyi énekeket, dalokat nem tanították, s bizony mikor az alföldi vagy a dunán-
túli gyermek a csitári hegyekben leesett hóról énekelt, fogalma sem volt, hol és miért is vannak azok a 
furcsa nevű hegyek, s mi köze neki azokhoz. 

1969-től kezdve aztán szinte varázsütésre kiderült, milyen értékek lappanganak még. Az MTV-ben a 
„Röpülj, páva!" országos népzenei vetélkedősorozat százakat (ezreket) mozgatott meg, s a szervező, 
műsorvezető rVass Lajos rendre meg is énekeltette a vetélkedő közönségét, sőt erre ösztönözte a tv-né-
zőket is. E vetélkedő lendülete vezetett el egy erdélyi mezőségi kifejezést (táncház) meghonosító moz-
galomhoz. A tv-s vetélkedőn föltűnt Sebő Ferenc és Halmos Béla zenéjére széki és más táncokat roptak 
fővárosi, majd vidéki fiatalok százai és ezrei. 

Arról aligha szükséges itt és most bővebben szólnom, hogy a Hazafias Népfront égisze alatt mit tett, 
mit tehetett a honismereti mozgalom, s milyen szerepet játszott folyóirata, a Honismeret. Említést érde-
melnek természetesen a TIT keretén belül megalakult és működő alkotókörök is. 

Abba a korosztályba tartozom, amely még az utolsók között tanúja lehetett a régi idők pislákoló fé-
nyének. Élhettem rokonaim körében a tsz-szervezés előtti faluban, s gyermekként érezhettem, milyen is 
a hagyományos kisvárosi légkör, amelyet persze már alaposan megtépázott a háború, majd rátelepedett 
a félelem, amiből persze gyermekként nem sokat láttam, vagy ha láttam is, érzékeltem is. akkor még 
nem értettem. Úgyszólván permanensen költözködő családunk egyre messzebb került a gyökerektől, az 
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erdélyi rokonság pedig évtizedeken keresztül csak valami megfoghatatlan fantom lehetett számomra. 
Láttam, hogy az a Hernád menti falu, ahol oly kedves nyarakat töltöttem gyermekkoromban, hogyan 
lesz egyre idegenebb, ridegebb. Persze nem „sírom vissza" a kaszás aratásokat, a lábamba kegyetlenül 
belevágó tarlót, meg az udvarra beállt cséplőgépet, a mezőre kidöcögö tehenes szekeret, de az szörnyen 
fájt. amikor láthattam, hogy a pompás, cseréptetős nagygazda házak csakúgy, mint a szegényebbek 
nádtetős, vesszőfonásos oromzatú házai egymás után tűnnek el, s ami helyettük épül, az számomra si-
vár. idegen, amelynek nincs már semmiféle helyi jellegzetessége. A kovácsműhelynek már a helyét is 
nehéz lenne megtalálni. A régi borbélymühely megmenekült, pontosabban annak is csak a berendezése: 
az ópusztaszeri emlékparkba került. Az utolsó nádtetős ház tulajdonosára meg az 1970-es években újjal 
mutogattak, hogy a falu szégyene ezzel az ósdi építménnyel. Eltűntek a kemencék (a kenyérsütés szá-
momra sátoros ünnepnek számított), s az új épületek padlása sem volt már olyan kimeríthetetlen kin-
csestár, mint régen, ahol órákig matathattam. Falvainkban kidobták, elégették, az élelmesebbek gyűj-
tőknek eladták a régi használati eszközeiket. Az új lakásba már szekrénysor illet, másfajta ágy és ülő-
garnitúra. A konyhákból is kikerültek a karos lócák. Nem kellett már a nyári konyha sem. meg istálló 
sem, ahol valaha a legények aludtak. 

A templomok s a kastély maradtak úgyszólván az egyedüli építmények, amelyekről föl lehetett is-
merni a falut. A városok jellegzetes polgárházai helyén is lakótelepek emelkedtek, s vidéki városok 
azon versengtek, melyik épít hivalkodóbb magas-épületet. Ezen a téren a szomorú dicsőség alighanem 
Szolnoké, ahol több toronyház is rontja a városképet. A festők által halhatatlanná tett Zagyva parti zeg-
zugos utcácskájú városrészből, a Tabánból viszont alig sikerült néhány házat megmenteni. Ezek átala-
kítva, modernizálva is megőriztek valamit a régi világból. A 24. számú ház, amely a XX. század elején 
épült, az 1930-as éveket idéző berendezéssel, 1992-től tájházként látogatható. A Nagykunság vidékén 
egyébként napjainkban hét tájház van. Bár országosan a tájházak, falumúzeumok száma több százra te-
hető, településeink számához képest ez nem mondható elégségesnek. 

A városokba a személyautók számának rohamos gyarapodása előtti korszakban az emberek többsé-
ge vonaton érkezett. A régi MÁV többnyire igényes, jellegzetes állomásépületekkel büszkélkedhetett. 
Különböző okok miatt azonban ezek egy részét lerombolták, vagy ha a háborúban megsérültek, nem ál-
lították őket helyre a régi formájukban, hanem új, jellegtelen szörnyeket emeltek helyettük. így „újítot-
ták meg" Székesfehérvárott, Debrecenben, Szolnokon, Győrben. Mezőkövesden. Sárospatakon, vagy 
Nyíregyházán az állomást (ez lett a sorsa Romániában például a lebombázott temesvári állomásnak is). 
Pedig valaha például Mezőkövesden jellegzetes matyó festett bútorokkal volt berendezve a régi. Sze-
rencsére az utóbbi évtizedekben azért több helyen a régi épületeket is megmentették, sőt fölújították: 
Pécsett, Miskolcon, Szerencsen, Sátoraljaújhelyen, Szegeden és máshol. Viszont a legtöbb helyről el-
tűnt a régi (gyakran cigányzenés) vasúti restik hangulata, sőt eltűntek a restik is. 

Hosszasan sorolhatnánk azokat a sebeket, amelyeket a hagyományokon ejtettek az utóbbi évtizedek-
ben, de aligha szükséges és lehetséges itt és most ezeket mind elősorolni. 

Némileg másképp élte meg a diktatúra évtizedeit a határon túli magyar társadalom. Lefejezett, meg-
nyomorított, megalázott felvidéki véreink városi társadalmát nagyrészt szétverték, a falvak egy jelentős 
része azonban mégis képes volt megőrizni hagyományait. Az erős felvidéki városi magyar kultúra szin-
te megszűnt, de valamennyire megmaradt a falu kultúrája. Románia magyarsága a felvidékiekhez ké-
pest még szerencsésebbnek mondható. Persze innen is üldöztek el embereket, nem is keveset, nem is 
akárkiket. Sokak kerültek börtönbe, sokakat egyszerűen agyonvertek (családom máramarosi ágát is ér-
ték ilyen veszteségek). Olykor nem kellett több, csak annyi, hogy túlságosan lelkesen fogadják az 
1940-ben bevonuló magyar honvédeket. Erdélyben a falurombolás veszedelméig élt a magyar városi és 
falusi kultúra is (bár száz és ezer sebből vérezve), s a nagy tömbben élő magyar falvak, amelyeket soká-
ig elkerült a jó út és az ipar is, erősen ragaszkodtak a hagyományaikhoz mind építészetben, mind lakás-
kultúrában, viseletben, díszítőművészetben, táplálkozásban, a zenében és táncban, a szokások és a vi-
selkedés is szívósan ellenállt a külső behatásoknak. Nem véletlen, hogy az 1960-as évek második felé-
től az Erdélyben járó, az élő hagyományra rácsodálkozó csonkaországi magyar fiatalok innen merítet-
tek erőt. lelkesedést, az erdélyi hagyományokon épült ki a táncház mozgalom, erre alapoztak népze-
nénk, népdalkultúránk megújítói is. Nem véletlenül mellőztem az anyaországi jelzőt, mert inkább 
„mostohaanyaira" kellene módosítanom. A délvidéki magyarság a háború utolsó hónapjainak iszonyata 
után egy-másfél évtizeddel már sokkal szabadabban lélegezhetett, mint más vidékek. Az ő sorsuk para-
dox módon az utóbbi két évtizedben nehezedett meg. A legdrámaibb sors 1944-től Kárpátalja magyar-
ságánakjutott, de szörnyűségesen megnyomorítva és a külvilágtól hermetikusan elzárva is megőrizték 
hagyományaikat. 
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Mi a helyzet jelenleg? Ha elmegyünk az évről-évre megismétlődő Utazás-kiállításokra (Budapesten 
és a „fiók-rendezvénvekre" a vidéki városokban), azt tapasztaljuk, hogy az ország megyéit, tájegysége-
it, turisztikai szempontból fontos településeit bemutató standok egyre színesebbek, s többféle fogással 
próbálkoznak megismertetni magukat, „vendéget fogni". Beletartoznak ebbe színes prospektusok, az 
ajándéktárgyak csakúgy, mint a népviseletbe öltözött hostessek, a gasztronómiai kínálat. Egyre több he-
lyen rendeznek olyan kézműves vásárokat, ahol fazekastól bőrdíszművesig, fafaragótól a szövés-fonás 
mestereiig mind-mind bemutatják áruikat. Talán egy dolog föltűnő, hogy az utóbbi egy-két évtizedben 
megemelkedett a különböző készítmények ára. Például: aki hagyományos tárgyakkal szeretné beren-
dezni lakását, annak többszörös milliomosnak kel! lennie, mert olyan magasak az árak. Hagyományos 
cserépedényekkel berendezni egy háztartást, többszörösébe kerül, mint egy porcelánkészlet. 

A rendszerváltás után, amikor gyakorlatilag minden akadály elhárult az elől, hogy egyesületek, klu-
bok alakuljanak, százával jöttek létre szervezett hagyományőrző közösségek határainkon innen és túl. 
Ezek rendkívül sokfélék. Vannak köztük tánccsoportok, énekkarok, zenekarok, íjász (lovasíjász), lo-
vas-egyesületek, önkéntes tűzoltók, bandériumok, kézműves körök stb. Jelentős részük alapadatai meg-
találhatók az interneten is. Kihalófélben lévő kézműves mesterségeket sikerült föléleszteni egyre több 
helyen. 

Ha a CompAlmanach által kiadott éves Fesztiválnaptár legújabb (2007/2008-as) kiadását vesszük 
kézbe, akkor a hagyományos gasztronómia témakörében márciusban Nagymaroson bor- és kolbászver-
senyt hirdettek, áprilisban a bólyi pincefaluban, Domoszlón voltak bor-ünnepek. Gyulán Böllér Napok 
meg Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Nagyrédén a Nyitott Pincék Napja várta a vendégeket. Má-
jusban a mecseki Magyaregregyen a Falusi ízek Fesztiválja, júniusban Karcagon Birkafőző Verseny 
várta a vendégeket, és sorolhatnánk tovább. A hagyományőrző fesztiválok közül a fővárosi Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár (március). Hollókőn a húsvéti fesztivál, Mezőkövesden a Matyó 
Húsvét. Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum húsvéti rendezvénye (áprilisban), a pünkösdiki-
rály-választás Abádszalókon, Püspökladányban a Sárréti Nemzetközi Mesemondó, Népzene és 
Néptáncfesztivál, Szokolyán a kemenceépítők, sásfonók és vesszőmunkák készítői tartottak konferen-
ciát (májusban). A zenei fesztiváloknak, falunapoknak se szeri se száma. Külön kategóriát jelentenek a 
historikus rendezvények: íjászversenyek, lovas-találkozók, várnapok, várfesztiválok, várjátékok, hu-
szár hagyományőrzők rendezvényei. 

A népzenét, népdalt előadók és tánccsoportok természetesen a régi, hagyományos viseletekben lép-
nek föl, az íjászok, huszárok, a hadijátékok résztvevői is korhű viseletekben pompáznak. Ez bizony azt 
jelenti, hogy ezres nagyságrendben készültek hagyományőrző viseletek az elmúlt évtizedekben. Persze 
ezeket csak különleges, ünnepi alkalommal hordják. Aztán ott vannak a jászok, akik megváltásuknak, 
szabadságuknak a redemptiónak 250. évfordulójára (1995) tömegesen jász viseletben jelentek meg. s 
azóta is a falunapokon, fesztiválokon, bálokon s egyéb hagyományőrző rendezvényeken aki ad magára, 
az jász viseletben jelenik meg. A nagykunok sem akartak alább maradni. Először lovas bandériumuk 
tagjai varrattak maguknak hagyományőrző ruhát, majd tömegesen kezdték föleleveníteni a hajdani vi-
seletet a jászok mintájára. A mezőkövesdi matyók körében is terjed ismét ünnepeken a régi viselet. Ha-
tárainkon túl a felvidéken, s Erdélyben is szívósan tartják magukat a viselet hagyományai. A két világ-
háború között városon elterjedt Bocskai-viseletben is mind többen jelennek meg ünnepélyes alkalma-
kon. Szolnokon, a Damjanich János Múzeumban 2007 tavaszán Kézművesség határok nélkül címmel 
kiállításon mutatták be a Jászság és a Nagykunság régi viseletét, a hagyományőrzéshez kapcsolódó 
iparágak (a szövés-varrás, a bőr- és fémmegmunkálás, stb.) mai képviselőit és termékeiket. 

Az előbbiekben elmondottak természetesen a hagyományok őrzésének módjairól csak vázlatos ké-
pet adhattak, természetesen nem is lehetett célunk valamiféle enciklopédikus teljességű adattár bemuta-
tása és valamiféle rendszerezés. A kulturális turizmus szempontjából igen nagy annak a jelentősége, ha 
az utazót (s természetesen a helybelit is) minél többfajta, minél látványosabb program várja adott he-
lyen. Mint ahogyan manapság az élményfürdő jelenti a vizet kedvelők számára az igazi vonzerőt, 
ugyanígy többet és mást várnak el a hagyományok kedvelői is. 

Ahhoz, hogy a külföldiek számára vonzó, érdekes, egyedi úti célokat, látnivalókat tudjunk fölmutat-
ni, bizony nem keveset kell tennünk, mert bizony az 1945 utáni évtizedek hagyomány-rombolásának 
legfájóbb, leginkább szembeszökő sebeit nem lehet egy-két évtized alatt eltüntetni. Vannak olyan érté-
keink, amelyek menthetetlenül, visszavonhatatlanul megsemmisültek. Tény az is. hogy a lehetőségek-
hez képest muzeológusaink, levéltárosaink, könyvtárosaink nagyon sok becses kincset menekítettek 
közgyűjteményeinkbe. Ennek örülhetünk. De: hagyományos építésű házaink nagyon nagy hányadát ér-
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telmetlenül és fölöslegesen elbontották. A hagyományos lakásberendezés darabjait kidobták, eladták, 
közgyűjteménybe kerültek, a hagyományos viselet még mindig csak nagyon kevesek számára olyan ér-
ték, amelyért hajlandóak lennének pénzt is áldozni, sőt viselni is, s úgy viselni, hogy ez számukra büsz-
keséget, öntudatot kölcsönözzön. Elpusztultak, feledésbe merültek, használaton kívül kerültek a régi 
helynevek: utcanevek, határnevek stb. Ha végignézünk településeinken, akkor zömében olyan tér- és 
utcanevekkel találkozunk, amiket semmi sem köt az adott területhez. Van olyan alföldi település az or-
szágban, ahol az utcanevek zöme még mindig az 1989 előtti politikai névválasztást tükrözi (Lenin út. 
Martos Flóra út, Sallai út, Ságvári út. Béke út, Május I út, Kun Béla út, Rózsa Ferenc út). A neveket 
nemcsak politikailag lehet minősíteni, hanem úgy is, hogy adott településhez (Martfű) egyiknek sincs 
semmiféle kötődése. Intézményeink (többek között iskoláink) nevei is sematikusak. Néhány országo-
san ismert név mellett helyi kötődésű alig akad. Az meg egyenesen tragikomikus, hogy némely iskola 
névadója analfabéta volt. Ők a jelen és a jövő példaképei?... Az is elszomorító, hogy olyan települések, 
mint Leninváros vagy Dunaújváros (az egykori Sztálinváros) nem vették vissza a sok évszázados nevü-
ket. így egyikük maradt Dunaújvárosnak (vajon miért szégyellték a Dunapentele nevet?), a másik meg 
Tiszaújváros lett. mert talán a Tiszaszederkény név mégsem olyan előkelő? Ezek az esetek jelzik a mai 
magyarság mai vezetőinek szellemi és erkölcsi szintjét. 

Évtizedeken keresztül nem használhatták a települések régi. hagyományos címerüket. Aztán az 
1960-as években megszülettek az ún. szocialista címer-szörnyek. A rendszerváltás után lehetőség nyílt 
a régi címerek megújítására, vagy újak tervezésére. Az új címerek többségét nézve világos, hogy azok. 
akik döntöttek, a címertan alapfogalmaival sincsenek tisztában. I la egy-egy nyugati polgár meglátja a 
nálunk címerként használt jelképek többségét, az nem tudja, hogy sírjon-e vagy nevessen. Nyugat-Eu-
rópa több országában (Németország, Ausztria, Svájc és mások) már réges-régen „egységesítették" a te-
lepülések címerpajzsainak formáját (kerektalpú pajzs), a címerpajzson kívül nem lehetnek díszek (ko-
rona, sisak, sisaktakaró, sisakdísz és egyebek), nem lehet semmiféle szöveg. Ezt a formát vette át Cseh-
ország, Szlovákia, Horvátország, L.engyelország és mások. Még szerencse, hogy önkormányzataink 
nem kaptak arra jogot, hogy a közlekedési táblák alakját is maguk határozzák meg. mert félő. hogy ak-
kor lennének matyó, vagy kalocsai motívumos stoptáblák, a Hortobágyon meg talán csikóbőrös kulacs 
alakjába komponálnák a parkolást engedélyező táblákat. 

Ahhoz már évtizedek óta hozzászoktunk, hogy szinte minden könnyűzenei együttes idegen hangzá-
sú (többnyire angol) nevet visel. Éppen ezért üdítő színfoltot jelentek a hagyományőrző együttesek és 
klubok, amelyek kivétel nélkül magyar (gyakran jól megválasztott régies vagy tájnyelvi) nevet válasz-
tanak maguknak (pl. Csámborgó, Bodzavirág). Az idegen nevű szállodák, éttermek, bároktól jól elkülö-
nülnek a falusi vendéglátás helyei (vendégházak, csárdák, stb.) és egyes panziók neve szintén magyar. 

Noha vannak a hagyományos magyar gasztronómiát népszerűsítő rendezvények, s ezek közül 
egyiknek-másiknak (pl. a bajai halászléfőző versenynek) már akkora a közönsége, hogy a rendezvény 
szinte kezelhetetlen, egészében mégis az a jellemző, hogy a globalizáció jegyében a gyorsétkezdék, 
ételbárok országa lettünk. Olyan klasszikus helyen például, mint Debrecen, a Nagytemplom és a vasút-
állomás között ma már lehetetlen olyan helyet találni, ahol valami magyaros ételt bekaphat az ember. 
Vendéglátó-helyeink és üzleteink nevei között még mindig rengeteg az idegen elnevezésű, holott ezt 
törvény tiltja. Pedig ne higgyük, hogy az idegen név az üzleti haszon biztos záloga! Éppen Veszprém 
megye azzal is „büszkélkedhet", hogy van egy „görög faluja" is. Balatonfüreden. Ez minden képzeletet 
alulmúl... 

A kulturális turizmus (s általában a turizmus) számára nem lehetnek közömbösek azok a tényezők, 
amelyekre az előzőekben igyekeztünk fölhívni a figyelmet. A honismeret, a hagyományápolás szem-
szögéből nézve azonban nem lehetnek elsődlegesek a turizmus szempontjai. Nyilvánvaló, hogy szigo-
rúan véve turisztikai megfontolásokból elegendő valamiféle kirakat-tevékenység. Tehát a vendég szá-
mára közömbös, hogy milyen mélyen élnek adott közösségben a hagyományok, egy-egy rendezvényen, 
fesztiválon elegendő a professzionális szintű szerepjáték, vagyis a látszat. De azt hiszem, nekünk arra 
kellene törekednünk, hogy a hagyományápolás egyre nagyobb tömegek számára legyen természetes, 
értelmileg és érzelmileg mélyen átélt, tudatosan vállalt tevékenység, vagyis az. egyes ember lényegének 
elidegeníthetetlen része. 

Nagyon sokat kell tennünk azért, hogy az embereket meggyőzzük: jobb olyan településeken, olyan 
környezetben, olyan házakban élni, amelyek minél többet megőriznek a hagyományos értékekből. 
Hogy jobb olyan lakásban élni, amelynek berendezésében meghatározóak a hagyomány tárgyai. Nem 
csupán díszek, hanem használjuk is azokat. Hogy a magyar díszítőművészet (szövés, fonás, fafaragás. 
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festés stb.) hagyományaiból minél többet őrizzen meg napi környezetünk, s nemcsak otthon, hanem 
amennyire lehet, a munkahelyeken is. Táplálkozásunk (ételeink, ételeink elkészítési módja, főző- és tá-
ialóedényeink, evőeszközeink) is amennyire lehet és célszerű, kötődjenek sajátos, nemzeti hagyomá-
nyainkhoz. Legyen élő és természetes számunkra, hogy táncainkkal, zenénkkel, népdalainkkal tegyük 
igazi ünnepekké ünnepeinket, s ne feledjük, hogy viselkedésünk, szokásaink is minél többet őrizzenek 
meg múltunkból. Az elmondottakat természetesen úgy kell értelmezni, hogy a hazánkban lakó nemzeti-
ségek magától értetődően élhessék a saját népi kultúrájukat ápolva életüket. 

Mindez nem jelenti azt, hogy mindenkinek nádtetős házban kell laknia, amely famennyezetes, 
ugyanúgy kell tisztaszobának lenni, mint régen, búboskemence nélkül nem épülhet lakás, s mindenki-
nek a nap minden órájában népviseletben kell feszítenie. Nem szeretném, ha félreértenének, s ezt azért 
hangsúlyoznám, mert az utóbbi évtizedekben hazánkban feltűnően sokan hajlamossá váltak arra, hogy 
kölcsönösen félreértsék egymást. 

A turisztikában mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számára a hagyományos magyar vendég-
szereteten alapuló vendéglátás jelenthet hosszú és tartós sikert. Nyugati mintára az utóbbi évtizedekben 
nálunk is egyre jobban terjed a falusi turizmus. Csakhogy sokan azt hiszik, ha egy vendégfogadó ház fa-
lun van, azonban sivár környezetben, ahol nincs többféle, változatos lehetőség a szabadidő kulturált el-
töltésére, s maga a ház is jellegtelen, az bizony nem alkalmas turisztikai célra. Szerencsére egyre több a 
jó példa. A Dél-Dunántúlon például van olyan lovastanya (a Lantos lovastanya Harkány és Siklós kö-
zött), amely az igazi, hamisítatlan paraszti hagyományokat képviseli minden részletében. 

A hagyományok megismertetésének már az óvodában el kellene kezdődnie (amire sok szép példa 
akad), s folytatódnia kellene az iskolában. De nem úgy, hogy a honismeret önálló tantárgy legyen, ha-
nem úgy, hogy beleépüljön minden tantárgyba az általános- és középiskolában egyaránt. Sőt az általá-
nos iskola alsó tagozatának időszakában (1-4. osztály) a honismeret, a hagyományok megismertetése 
és ápolása legyen a meghatározó tényező, s a szép magyar beszéd, az írás, az olvasás, a számolás elsajá-
títása a lehető legszorosabban kapcsolódjon ehhez. Ha sikerül megvalósítanunk minél többet az előző-
ekben mintegy vágyálomként megfogalmazottakból, akkor bízvást remélhetjük, hogy a turizmusban is 
hasznosul pénz (bevétel) formájában is az életmód reformja. Természetesen számunkra nem a pénz a 
fontos, de ez a tényező sem lehet mellékes. 

Az alsópáhoki (Zala megye) Bodzavirág népdalkör mottójával zárom előadásom: „ Mi nem azért va-
gyunk együtt, hogy énekeljünk hanem azért énekelünk, mert szeretünk együtt lenni. " 

Csorba Csaba 

A vallási turizmusról 
Nem tudom, létezik-e „vallási turizmus". Először elgondolkodom azon ki is az, akit turistának mon-

dunk. 
Ha különböző szempontokból körüljárjuk a témát, úgy vélem, sikerül valamilyen képet kapnunk ró-

la. Próbáljuk meg tehát a „circumstantia"-kat, a „körülményeket", a dolog körül lévő látszólag jelenték-
telen elemeket szemügyre venni, abban a reményben, hogy ha nem is tudunk pontos meghatározást ad-
ni, mégis tisztázhatjuk a fogalmat. 

A turista: olyan ember, aki útra kel, elmegy és visszatér oda, ahonnan elindult. Véleményem szerint 
ez a szándék lényeges vonása a turistának: vissza akar érkezni ugyanoda, ahonnan elindult. A turista 
nem egyszerűen utazó. Az utazó nem biztos, hogy hazatér. Az utazó világot akar látni, és lehet, hogy 
valahol egyszer csak letelepszik, mert úgy gondolja, megtalálta azt a helyet, amelyet öntudatlanul is ke-
resett. A turista fölkerekedik, ki akar kapcsolódni, kíváncsi, ezért útnak indul, hogy lásson, tapasztaljon, 
a szellemi-lelki gazdagodás reményével utazik, majd élményeket gyűjtve hazatér. Az utazó ha teheti, 
mindig más úti célt keres. A turista - ha úgy érezte, hogy érdemes volt - szívesen visszatér oda. ahol jól 
érezte magát. 

Lényeges kérdés, hogy ki miért kel útra, ki mért keres föl egy helyet. Nem ismeri a szakirodalom azt 
a fogalmat, amit én most használni fogok. Remélem, nem veszi rossz néven senki, amit elmondok: én 
az országnak azon a nagyon szép, ősi, szent helyén élek, ahol nagyon sok „kényszer-turista" megfordul. 
Mit értek ezen? Kényszerturistának mondom azokat, akik nem céltudatosan mennek valahová, hanem -

34 


