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ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÖRÖKSÉGTURIZMUS

CÉL: A KÖZÖS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE, KIBONTAKOZTATÁSA ÉS BEMUTATÁSA



ÖRÖKSÉGTURIZMUS

- HITELESSÉG igénye: amit látok, az biztosan valódi 

- ISMERETSZERZÉS igénye: minél többet megtudni a helyről

- ÉLMÉNY: eszköz, nem cél

ÉLMÉNYTURIZMUS
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Az örökségturizmus 
korlátai és lehetőségei 

Magyarországon



Cseh kastély

Český Krumlov



Szigliget, vár, rekonstruált berendezések



Ozora, Vár

„Rekonstruált” konyha:
- nem itt volt
- nem ilyen volt
>> akkor minek?





Hiteles műemlék-felújítás

+ 

Kutatások

+

Helyi adottságokra épülő kiállítás



Hiteles műemlék-felújítás
+ 

Kutatások
+

Helyi adottságokra épülő kiállítás:
- Dramaturgia

- Üzenetek
- Adekvát eszközök



Dunaharaszti, Laffert-kastély



Barokk freskó restaurálás előtt…



…és restaurálás után



Fertőd, Esterházy-kastély



Barokk freskók restaurálás előtt…









Edelény, L’Huiller-Coburg-kastély



korona

hajdú

pipa?

zászló

mellvért

fegyverek

címerpajzs







1. Információéhség

A látogatók keresik az ismereteket.
Rétegzett információátadás kell!



„Barokk mennyország” kiállítás, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2018



1. Információéhség

A látogatók keresik az ismereteket.
Rétegzett információátadás kell!

2. Kell egy sztori!
Egy történet, egy karakter, amit hazavisz magával.
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Somogyvár, Szent László Nemzeti Emlékhely



1. Információéhség

A látogatók keresik az ismereteket.
Rétegzett információátadás kell!

2. Kell egy sztori!
Egy történet, egy karakter, amit hazavisz magával.

3. Fejben dől el!
Nem befejezett élmény kell, hanem intellektuális kaland.
Kész információk helyett: inspiráció!



Zsámbék, templomrom

Budapest, Lehel téri templom



Nyomozás:
- építéstörténeti 

megfigyelések

- hogy voltak a 
boltozatok?

- középkori 
építéstechnológia 
nyomai

…



Tudományos előkészítés

Hiteles, helyspecifikus tartalom
- tartalmas (információk)
- valós
- nem felszínes

Műemléki helyszín



Sárospatak, I. Rákóczi György 
ágyúöntő műhelye

régészeti kutatás + forráskutatás 

+
építészet + kiállítástechnika

=

Hiteles attrakció



Hatvan, Grassalkovich-kastély



Díszterem

Diana, a vadászat istennője



Széchenyi Zsigmond 
„emlékszoba”

Miért pont itt?

Nincs kötődése a 
témának a 
helyszínhez.

„Konzerv” kiállítás.



Helyreállítás 
közben, 2013





Barokk konyharekonstrukció





Termékeny tévhitek
Velemér, “a fény temploma”



Termékeny tévhitek
Velemér, “a fény temploma”

alufólia!



Termékeny tévhitek
Velemér, “a fény temploma”



Tahüll, San Climente

Barcelona, Katalán Nemzeti Múzeum
A leválasztott freskók



1955-2013
egy másolat volt az 
eredeti helyszínen

2013
A másolat elbontása: 

falak „üresek”

Montázs a múzeumi 
freskókkal

Virtuális 
rekonstrukció

+
Videomapping

Tahüll, San Climente,

1123


