
lehet: vagy megtörténik az adóbevételnek olyan mértékű visszaforgatása, hogy valóban üzemeltetni le-
het belőle ezt a látványosságot, mert profán módon látványosságnak lehet nevezni, vagy pedig tudomá-
sul vesszük, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amit megfizet az, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Ezért 
vannak a belépődíjak. Egyre több helyen kényszerülnek arra a megoldásra, hogy belépődíjat kérjenek, 
mert e nélkül nem tudnak működni. Fizetni kell például a biztonságért. Fizetni kell nemcsak a takarítá-
sért, hanem a turisták által okozott kár helyreállításáért is. Nemcsak az a kár. hogy koptatják a követ, és, 
hogy hamarabb elromlik az ajtó és a kilincs, de szomorú, hogy a turisták között nem kis számban van-
nak azok. akik nem törődnek azzal, hogy hol járnak. Múzeumokban olvasható a kiírás: „A kiállított tár-
gyakhoz hozzá nyúlni tilos!" Tihanyban a templom hajóját a szentélytől egy szép késő barokk ková-
csolt vas rács választja el. A rács restaurálása előtt több mint száz apró elem hiányzott róla, a restaurálás 
után pár évvel most már nyolc ismét hiányzik. A látogatók által okozott kárt, sérüléseket helyre kell 
hozni. 

A vallási turizmusnak egyértelmű anyagi vetületei is vannak. Ugyanakkor az anyagi, pénzügyi prob-
lémán túl van ismeretterjesztő szerepe, azonkívül van nagyon fontos közösségformáló jellege is. Nem 
szeretnék szerepet téveszteni, nem szeretném összetéveszteni az előadást a prédikációval: annak nem 
ez a terem a helye. De amikor itt a vallási turizmus iránt érdeklődőkhöz szólhatok, mindenképpen ki 
kell mondanom a következőt: amikor egy nem vallásos ember belép a tihanyi templomba, folteszi Ba-
bitscsal együtt a kérdést, hogy „ez a sok szépség mind mire való". Mert kicsit keményen fogalmazva tu-
lajdonképpen nem való semmire, önmagában mind fölösleges. Nem forintosítható. Még a tolvajok szá-
mára is kérdéses az egész, hiszen nem olyan egyszerű pénzzé tenni az ellopott szakrális tárgyakat vagy 
műemlék szobrokat, képeket. Amit a látogató a templomban lát, az tulajdonképpen mind fölösleges: 
nem szolgálja a „termelést", azt is mondhatjuk, hogy „inproduktiv". Ugyanakkor a látvány gondolko-
dásra készteti az embert. Gorkijjal szólva „az ember több annál, hogy csak jóllakjék" (Éjjeli menedék-
hely). A templomokban, a vallási turizmus célpontjain olyan valóság van jelen, ami meggyőződésem 
szerint az ember lényegére, transzcendenciájára utal. 

A „Ki? Mit? Hol? Milyen eszközökkel?" kérdések után röviden érintenünk kell azt a kérdést is. hogy 
„Cur?" - Miért? Az én válaszom: Mert nincs itt maradandó városunk - amint a Szentírás mondja. És 
mert megvan az emberben az örök nyugtalanság, hogy újat és többet tapasztaljon, hogy útra keljen és 
megerősödve térjen vissza. 

Még egy kérdés: „Quando", Mikor? Különböző „idők" vannak. Mindannyian tapasztaljuk az időt. 
ezt a megfoghatatlan, nyugtalanító, izgató és izgalmas valóságot. Az idő folyamatosan, előre haladva, 
lineárisan múlik. Minden emberben megvan a vágy arra. hogy ebből a múló időből kiszakadjon. Na-
gyon érdekes és mély tapasztalás: a vallási szent helyek meglátogatásakor az örökkévalóság, az időtlen-
ség élménye lehet osztályrésze a látogatónak. Erre valók az ünnepek is. Múlik az idő. ciklikusan vissza-
térnek az ünnepeink, és ezek a ciklikusan visszatérő ünnepek közösséget formálnak, erőt adnak. A val-
lási turizmusnak ez a lényege. Minden más csak másodlagos. 

Dr. Korzenszky Richárd 

A helytörténeti emlékek 
az idegenvezetésben 

Milyen út vezetett a modern turizmus kialakulásához? Mely technikai vívmányok hatottak legin-
kább az utazás körülményeire és az ismeretszerzés módjára? Hogyan változott ez napjainkban, azaz mi-
lyen eszközök állnak rendelkezésre a helytörténeti emlékek bemutatására? 

Alapvető tény, hogy a történelem, a régmúlt idők emlékei és tapasztalatai mindig is vonzották az 
utazókat. Az ókorban elsősorban üzleti és vallási célból utaztak, ehhez képest visszalépést jelentett a fe-
udális társadalom helyhez kötöttsége: ekkor a legnagyobb tömegeket a zarándoklatok mozgatták. A 
polgárosodás kifejlődésével új közönség jelent meg, mely felfedezte a (gyógy)fűrdözést. Az újkorban 
aztán ismét divatba jött a távoli tájak és kultúrák megismerése: először a nemesség, majd később a jó-
módú polgárok küldték fiaikat a Grand tour-ra (Nagy utazás), amely sokszor évekig tartó európai ta-
pasztalatszerzéstjelentett. A XVIII. század végén kibontakozó ipari forradalom, a technikai vívmányok 
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sora és a társadalmi változások megteremtették a modern turizmus alapját. A XX. században pedig tö-
megessé vált ajelenség: a fizetett szabadságjoga mellett az emberek egyre több ismeretet is szereztek a 
világról, a gyors helyváltoztatást és információáramlást pedig korszerű technikai eszközök - gépkocsi, 
repülőgép, telefon - segítették. 

A globalizáció, a fejlett telekommunikáció és az internet korában a turizmusban felértékelődnek a 
különleges vonzerők, a konkrét, helyhez köthető emlékek, maga a lokalitás. A fogadóterületek verse-
nyében tehát kiemelten kell hangsúlyozni az egyediséget, az unikális jelleget - ennek szakszerű és érde-
kes bemutatása nagy feladat a turizmus irányításával és fejlesztésével foglalkozók számára. Annak elle-
nére, hogy az internet alapú promóciós és információs rendszerek egyre inkább elterjednek, továbbra is 
igény van a személyre szabott idegenvezetésre és az információs ügyfélszolgálatra. 

A következőkben áttekintjük a döntően történeti emlékeken, örökségen alapuló európai kulturális 
turizmus irányait, kiemelten kezelve a műemlékek és a turizmus szimbiózisát. Végül - a gyakorlat ol-
daláról közelítve - konkrét példákkal szolgálunk a helytörténeti emlékek bemutatását (interpretáció) és 
az idegenvezetés megváltozott felfogását illetően. 

A kulturális turizmus Európában 
Európa kulturális gazdagsága és sokszínűsége jelenti az ide irányuló kulturális turizmus alapját.1 A 

kulturális turizmus azonban összetett jelenség: a kereslet és a kínálat mai, jellegzetes formáinak alapja a 
kontinensen végbement gazdasági és társadalmi változásban keresendő. A gazdasági szerkezetváltás 
megtizedelte a legtöbb európai ország korábbi ipari alapjait, a szolgáltatás kapott növekvő szerepet Eu-
rópa új, fogyasztásra alapozott ágazataiban, melyek közt a kultúra és a turizmus főszerepet játszik. E te-
rületek potenciáljának növekedése nagymértékben függ az új középosztály vásárlóerejétől. Az európai 
nemzetek, régiók és városok között e vásárlóerő megszerzéséért folytatott, egyre erősödő verseny na-
gyobb hangsúlyt fektet a „mobil fogyasztóra"': a turistára. 

A régiók és a városok versenye számos változást eredményezett a turisztikai kínálatban. A kulturális 
vonzerők fejlesztésének helyi igénye, valamint a specializálódó fogyasztói ízlés következtében megnőtt 
a látnivalók, eseményekés szellemi termékek száma. Az új kulturális rendezvények kialakulása, fejlesz-
tése miatt kezd elmosódni a „magas" és „populáris" kultúra közötti határvonal, mely folyamatot még 
inkább erősíti a vonzerők látogató-barát fejlesztése2. (Kifejezetten erre az igényre jöttek létre az ún. te-
matikus parkok, melyek megfelelő arányban elegyítik a szórakozást és az ismeretszerzést.) 

A kulturális turizmus kereslete mindig szorosan kötődött a történelmi múlttal rendelkező fogadóte-
rületek látnivalóihoz, örökségéhez (kínálat). A kulturális turizmus korai szakaszát az univerzális euró-
pai kultúra keresése ösztönözte, ami kézzel foghatóan a történelmi épületek, emlékhelyek, a különböző 
múzeumok, galériák és egyéb gyűjtemények, intézmények kialakításában, közönség előtt való megnyitá-
sában nyilvánult meg. 

A kínálat bővülését a turisztikai termékekre jellemző hely-specifikusság is ösztönzi, ami a kulturális 
turizmus termékei esetében meghatározó. A kultúra egy hely egyedi és autentikus jellemzője, melynek 
segítségével egy régió vagy ország kultúrájának turisztikai termékeit egymástól megkülönböztethetjük. 
Ennek a kínálatnak egy szeletét jelentik az ún. helytörténeti emlékek, melyek tárgyiasult (műemlék) 
vagy szellemi (történetek, legendák, szakrális emlékek) formában egyaránt fellelhetőek. 

A hely sze l leme 
A helyi kultúra és a helytörténeti emlékek sokszínűségére jó példával szolgálnak az ún. történelmi 

városok. A tételesen számba vett - országos vagy helyi jelentőségű - épületek, műemlékek mellett a lá-
togatókat leginkább a hely szelleme, e települések hangulata fogja meg. Puczkó L.-Rátz T. történelmi 
városokról szóló könyve3 ezt így foglalja össze: „a történelmi települések természetüknél fogva egyér-

1 A tanulmány során támaszkodunk az európai kulturális turizmus témában végzett kutatási eredményekre: 
ATLAS (1991); WTO (1999); WTO-European Travel Commission (2004) 

2 A látogatóbarát kulturális létesítmények vendégeiket a -'szórakoztatva tanulás" (edutaining) elv szerint fogad-
ják. Nagy hangsúlyt fektetnek a látogató-szegmentációra (nyelv, életkor, érdeklődés), az interaktív eszközök 
alkalmazására, a figyelem folyamatos fenntartására és a létesítmény vonzerejének fejlesztésére. 

3 Az idegenvezető feladatát általában csoportos utazáson végzi, ahol a túra/séta programja előre meghatározott. 
A vezetés során elsődleges cél az adott település turisztikai célból jelentős természeti, történeti, műemléki és 
művészeti nevezetességeinek megismertetése. 
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telműen meghatározható és felismerhető tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek együttesen segítik a 
hely atmoszférájának megteremtését. A látogatók első kézből ismerhetik meg a múlt örökségét, amit 
nem lehet mesterségesen létrehozott attrakciókban - pl. »történelmi örökségközpont« - létrehozni. A 
település vizuális és történelmi adottságai egyszerre elégítik ki a kulturális és fizikai igényeket is." E 
történeti emlékek megismerésében nyújtanak segítséget az idegenvezetők, a turisztikai információs 
rendszerek és a különböző látogatói csoportok igényeire épülő kommunikációs anyagok. 

A turizmus és a műemlékek kapcsolata 

A turizmus és a műemlékek szoros szimbiózisa további együtt-gondolkodásra ösztönzi az e területe-
kért felelős szakembereket, hiszen a műemlékek, a kulturális örökség minden időben egy ország kultú-
rájának legkönnyebben megközelíthető pontját kínálták a bel- és külföldi látogatók számára egyaránt. 
A 21. század egyik nagy kihívása a kultúra és a humanitás „puha"', valamint a gazdaság, a piacok és a 
pénzügyek „kemény" világa közötti összhang megteremtése. Ez azonban a gyakorlatban azzal jár. hogy 
a kultúrát, és különösen a műemlékeket (a műemlékek hasznosítását és bemutatását), a nagyközönség 
(a turisták és a helyi lakosság) elvárásaihoz kell alakítani. 

A kulturális turizmusban részt vevők elvárásai a mai kor trendjeit követik, szükséges tehát a műem-
lékek, örökségek működtetői és bemutatói részéről a látogatóbarát megoldások szorgalmazása.4 A fo-
gyasztói igények műemlékekkel, örökséggel kapcsolatos változása a következőkben foglalható össze: 

1. A helyi és a külföldi nagyközönség élő ismeretanyaga hasonlíthatatlanul bővebb és sokrétűbb (ám 
sok esetben felszínesebb!), mint a megelőző generációké, amelyek jórészt irodalom-történelem, eseten-
ként filozófia-centrikusan. könyvekből gyarapította ismereteit. A világhálónak és a televíziónak kö-
szönhetően hihetetlenül felgyorsult és az az információ- és élménymennyiség, amely használóinak -
esetenként otthon ülve, karosszékből - képet ad a világról. 

2. Az útikönyvek, útleírások hegemóniáját megtörte a TV speciális turisztikai tematikájú, ismeretter-
jesztő csatornáinak bő kínálata, és jelentős érdeklődést indukálnak a történelmi témájú vagy történelmi 
környezetben játszódó filmek is. 

3. A látogatók környezetükhöz való viszonyulása is sokat változott: a természeti- és kulturális örök-
ség védelme felértékelődött. E tény azzal jár, hogy be lehet vonni a helyi és külföldi közönséget az örök-
ségvédelem folyamatába. 

Veszprémi esettanulmány 

2006. őszén a belföldi lakosság körében ismertség- és imázskutatást végeztünk, mely Veszprém je-
lenlegi pozícióját, a történelmi város kapcsolódó látnivalóit és térségi szerepét is vizsgálta. Az eredmé-
nyek alapján elmondható, hogy Veszprém pozitív képként van jelen a belföldi látogatók tudatában, a vá-
ros fő vonzereje a történelmi múltja, a vendégszeretete, egyedi hangulata, s az, hogy ott-tartózkodása 
alatt jól érzi magát az ember. A tapasztalatok szerint a két „gyenge láncszem," a szórakozási lehetőség 
valamint a tömegközlekedés. Bár a döntő többség szerint a városba érdemes visszatérni, a válaszadók 
valamivel több mint negyede úgy véli Veszprémet csak egy napra érdemes felkeresni. 

A keresletet elemezve elmondható, hogy az elmúlt két év során Veszprémet a megkérdezettek döntő 
többsége (84%) magáncélból kereste fel, a legkevesebben utaztak kizárólag üzleti célból. Az említési 
gyakoriság alapján a településre érkezők utazásának két legfontosabb célja a városlátogatás, kulturális 
turizmus (53%) és a rokoni, baráti vizit (18%) volt. A megkérdezettek 60%-a korábban járt már Veszp-
rémben, legutolsó utazása alkalmával már megfelelő információkkal rendelkezett. Akik utazásukhoz 
gyűjtöttek információt, legtöbben az internet (33%), a korábban már ott járt személyek (24%) és a pros-
pektusok (23%) segítségével tájékozódtak. Az ott lakóktól illetve térképekről a válaszadók 
18%-18%-a, az útikönyvekből a megkérdezettek 17%-a informálódott. 

Az említési gyakoriság alapján Veszprém három legfőbb nevezetessége az Állatkert, a vár és a Via-
dukt. E három nevezetesség mellett a sétálóutcát keresik fel a legtöbben. A felmérés eredményei alapján 
elmondható, hogy Veszprémet még mindig elsősorban az épített örökséggel kapcsolatban ismerik, bár 
minden megkérdezett hangsúlyozta, milyen vonzerőt (és imázs-építő szerepet) töltenek be a jól szerve-
zett és propagált fesztiválok. 
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Idegenvezetés tegnap és ma 
A felmérés alapján célként fogalmazódik meg Veszprémben a tartózkodási idő növelése, a város ki-

emelt vonzerőinek - helytörténeti emlékek - széles(ebb) körben való bemutatása, a jelenlegi sétautak 
rendszerének fejlesztése. Az eredményes munka érdekében hangsúlyt kell fektetni az élményszerű be-
mutatásra, erre mutatunk be gyakorlati megoldásokat. 

Veszprém, mint történelmi város megismerésére lehetőséget nyújt a vezetett séta, ahol az 
idegenvezető5 klasszikus módon, két-három órás időtartalommal bemutatja a legfontosabb nevezetes-
ségeket. Létezik egy hármas szabály, amit minden idegenvezetőnek követni kell: ,/ontos, érdemes és is-
mert" dolgokról szóljon a bemutatás. A városnézés hangulatát jelentősen befolyásolja az idegenvezető 
személyisége és előadásmódja. Az a vezetés lesz emlékezetes, mely történetekkel, anekdotákkal fűsze-
rezett, kerüli az adatok, évszámok és nevek gyakori említését. Az igények alapján elmondható, hogy a 
szervezett idegenvezetések száma stagnál - a Tourinform Veszprém honlapjára évi 55-60 megrendelés 
érkezik - irányát tekintve pedig a szűk belvárosra, az épületeket elsősorban kívülről megtekintve zajlik. 
Az útvonalak az Erzsébet liget-Rákóczi utca-Óváros tér-Vár utca, valamint a sétálóutca területén ala-
kultak ki. A város lokálpatrióta civil szerveződéseinek és a településfejlesztési törekvéseinek köszönhe-
tően több helytörténeti emlék - Várkút. Szent Miklós szeg, Dubniczay Palota, Ferences templom fres-
kói, Jókai utca. Viadukt - felújítva kapcsolódott be a vendégforgalomba. 

A szervezett, csoportos turizmus ma már csak töredéke a teljes forgalomnak, így előtérbe kerülnek 
az egyéni utasokat kiszolgáló információs rendszerek. Veszprémben a városi önkormányzat egész éves 
nyitva tartással és személyes ügyfélszolgálattal rendelkező Tourinform irodát működtet, amit nyáron a 
sétálóutcán elhelyezett információs pavilon egészít ki. Elektronikus levelezést, digitális fotókészítést és 
-küldést, valamint az időszerű ajánlatok több nyelvű bemutatását teszik lehetővé a nagy forgalmú bel-
városi tereken álló érintőképernyős tornyok, melyek különösen a fiatalok körében aratnak nagy sikert. 
Az éjjel-nappal üzemelő pontok konkrét séta- és túraútvonalakat is ajánlanak. 

Az Tourinform iroda feladata, hogy minél teljesebb körű, a vendégek életkorához, nyelvismeretéhez 
és érdeklődéséhez igazodó kiadványokat, térképeket jelentessen meg. A Vár grafikus térképe röviden 
bemutatja a történelmi belvárosban álló templomok, galériák és műemlék épületek mai funkcióját. Az 
öt nyelven hozzáférhető Vendégváró történelem című kiadvány (Mesélő Házak fejezet) a város kulturá-
lis kínálatát és történetekben leírható örökségét jeleníti meg. Veszprém turisztikai arculata a „ vendég-
váró történelem " gondolatán alapszik, ez dominál az ún. imázs prospektusokban. A tágabb kistérség 
kulturális látnivalóit az aktuális látogatói információkkal (nyitva tartás, belépő, jelenlegi kiállítás) ki-
egészített Útitárs kiadvány mutatja be. 

Az internetes információgyűjtés jelentőségét felismerve 1999. óta turisztikai honlap működik 
www.veszpreminfo.hu címmel. A műemlék épületek, a tárgyiasult kulturális vonzerők és a hozzájuk 
szorosan kapcsolódó töiténetek közvetlenül a portál főoldaláról is elérhetőek, emellett minden papír 
alapú kiadvány letölthető változatban is létezik. A helytörténeti értékek tudatosításáért sokat tesz a he-
lyi lapban (Veszprémi 7Nap) dr. Molnár Jánosné tollából megjelenő Mesélő házak cikksorozat, a veszp-
rémi székhelyű, televíziók bemutató filmjei és a lokálpatrióta civil szervezetek (például a Veszprém 
Megyei Honismereti Egyesület, Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület) rendezvényei, ak-
ciói és kiadványai. 

A helytörténeti emlékek felkeresését, a sétaútvonalak kijelölését gyalogosokat irányító táblarend-
szer segíti, ennek a Vár utca-Jókai utca-Óváros tér felé való bővítése folyik jelenleg. A jövő feladatai 
között említhető a fogadóképesség színvonalának növelése (látogatóközpont létesítése a Szenthárom-
ság téren), de hasonló fajsúlyú lehet a városi helytörténeti gyűjtemény létrehozása. 

Mindez azonban semmi sem ér, ha megfeledkezünk az emberi tényezőről, a helyi társadalomról. 
Korunk embere globalizált világban él, ám ezzel együtt vitathatatlan a helyi értékek felértékelődése, a 
történelmi gyökerek és azonosságok keresése, a „mi tudat", a helyi közösséghez való kötődés igénye. A 
leghitelesebb bemutatás az, ha a városlakó maga ajánlja települését, ilyen értelemben végső soron a lo-
kálpatrióta szemlélet kialakítása döntőjelentőséggel bír. 
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