
    Örökségvédelem és örökségturizmus 
 

A műemlékvédelemben dolgozó és több, műemlékekhez kapcsolódó turisztikai 

projektben tapasztalatot szerzett művészettörténészként közelítve az örökségturizmushoz az 

első, és talán legfontosabb gondolat, ami megfogalmazódik bennem az, hogy ez a két fogalom 

egy tőről fakad. Nagyon szoros kapcsolat van örökségvédelem és örökségturizmus között, 

mert alapvetően ugyanaz a céljuk és egymásra épülnek.  

Mi az örökségvédelem lényege? 

Az örökségvédelem célja egy nagyobb közösség (a nemzet) történelme, múltja, 

kultúrája szempontjából fontos, pótolhatatlan épületek (ezeket nevezzük műemlékeknek) 

megőrzése. Nemcsak azért szükséges velük másképpen bánni, mint a többi épülettel, mert 

adott esetben több évszázaddal régebbiek, hanem azért is, mert a legkisebb átalakítás hatására 

is könnyen elveszítik egyedülálló részleteiket – a lényegüket, ami miatt különlegesek. Az 

örökségvédelmi intézményrendszerre és hatósági szabályozásra azért van szükség minden 

demokratikus társadalomban, mert az képes érvényesíteni a nagyobb közösség, a nemzet 

érdekét. Ez az érdek természetesen az, hogy ezek az épületek továbbra is hordozzák 

értékeiket. Ez tehát közérdek, ami azt jelenti, hogy az egész közösség érdeke elsőbbséget 

élvez az egyes személyek magánérdekeihez képest. Ha tehát egy műemlék-tulajdonos a házán 

nem cserélheti ki a többszáz éves ablakokat hőszigetelő, műanyag ablakokra, az 

tulajdonképpen azért van, mert a másik hozzávetőlegesen 10 millió állampolgárnak az az 

érdeke, hogy a ház eredeti állapota megmaradjon. Mindebből következik, hogy a 

társadalomnak valamilyen módon kompenzálnia kell azt, akinek a magánérdeke sérül. Az 

államigazgatás feladata, hogy a közérdek és a magánérdek esetleges összeütközését kezelje, 

és kompenzációs mechanizmusokat alakítson ki (pl. műemlék-felújítások anyagi támogatása).  

Mi az örökségturizmus lényege? 

Az örökségturizmus lényege, hogy egyesek felkeresnek bizonyos épületeket, 

helyszíneket, amelyekhez a nemzeti múlt, a történelem, a kultúra okán úgy érzik, hogy 

kapcsolódnak. Valamilyen módon tehát sajátjuknak érzik: ha jogilag nem is az övék az épület, 

mégis a nemzet egészének részeként a közösség kollektív örökségének tekintik. Ha a közös 

örökség sérülne, esetleg elpusztulna, akkor azt a nemzet minden tagja valamilyen módon saját 

veszteségének érezné. Gondoljunk egy pillanatra a párizsi Notre-Dame-ra. Amikor 2019. 

április 15-én kigyulladt, mindannyian aggódtunk, hogy túléli-e a tűzvészt. Esetleges 

pusztulása mindannyiunk számára érezhető, talán nem túlzás, ha azt mondom: személyes 

veszteség lett volna. Az örökség-közösség tehát, melynek tagjai kötődést éreznek az adott 

műemlékhez, jóval szélesebb lehet egy nemzetnél. 

Az örökségvédelem és az örökségturizmus is az örökség-közösségre épül. Az 

örökségvédelem a társadalom közös érdekének érvényesülése, az örökségturizmus pedig 

ugyanennek a közös érdeknek a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása. Mutatja, hogy a 

közérdek nemcsak egy elvont idea, hiszen a társadalom egyes tagjai valóban személyesen 

érdeklődnek az egyes műemlékek iránt, ezért felkeresik azokat.  

Nézzük, hogy működhet mindez ideális esetben! A turista bekopog a műemlék-

tulajdonoshoz, aki megmutatja neki szép, rendben tartott, régi házát. Elmondja, hogy nem 

cserélhette ki a régi ablakát hőszigetelőre, nem festhette a homlokzatot olyan színűre, mint 

amilyenre szerette volna. A turista örül, hogy a régi házat eredeti állapotában ismerhette meg, 

és büszke arra, hogy kompenzációként az egész társadalom, tehát ő maga is, hozzájárult a 



felújításhoz. Mindketten megköszönik egymásnak a kölcsönös áldozatot, és azoknak is 

megköszönik, akik lehetővé tették ezt: a műemlékes szakembereknek, akik tudták, a felújítás 

során mit hogyan lehet elvégezni, illetve a turisztikai szakembereknek, akik felhívták a turista 

figyelmét a műemlékre. Ők négyen működtetik tehát az örökségvédelem–örökségturizmus 

mechanizmusait. 

Azért tartom fontosnak a fogalmak tisztázását, mert a mindennapi gyakorlatban a 

műemlékvédelem és a turisztika gyakran keveredik konfliktusba egymással. Véleményem 

szerint minden ilyen szembenállás oka valahol mélyen az, hogy a két szakma képviselői nem 

tartják szem előtt a közös célt, ami a közös örökségünk kibontakoztatása és bemutatása.  

A konfliktus oka általában az, hogy nem sikerül megtalálni a helyes egyensúlyt. A 

turizmus hajlamos túl sokat vagy mást kívánni a műemléktől, mint ami valóban a sajátja, a 

műemlékvédelem pedig nem lát tovább az épület felújításánál, lemond a kreatív 

megközelítésről, így sokkal kevesebb részt vállal a teljes projektből, mint arra a siker 

érdekében szükség lenne. 

Mindenki számára elfogadható és működő megoldás tapasztalatim szerint akkor 

születik, ha már kezdetben sikerül úgy meghatározni a turisztikai fejlesztés céljait és 

eszközeit, hogy azok összhangban vannak az adott műemlék érdekeivel. Úgy gondolom, hogy 

meg lehet találni a módját annak, hogy élményt is adjunk, de az hiteles legyen, és az épületet 

ne forgassuk ki önmagából ’a látogató kedvéért’. Tapasztalataim szerint nem mindig a 

hozzáadott turisztikai maximum éri el a legkedvezőbb hatást a látogatói oldalon, hanem az, ha 

sikerül a helyszíneket mélyebben megismertetni. 

A helyszínhez nem kapcsolódó, üres tartalmak helyett helyspecifikus tartalmakat 

érdemes tervezni, és azok ’tálalását’ kell élményszerűen megoldani.  

A megismerés, megértés mint intellektuális tevékenység nagyon fontos az 

örökségturizmusban. Egyik fontos ismertetője éppen ez – szemben az élményturizmussal, ami 

csak ritkán épül tudatos szellemi tevékenységre. Az örökségturizmusban az élményszerzés – 

ha maga nem is feltétlenül történik mindig intellektuális síkon – végeredményben a mélyebb 

megértést, megismerést segíti elő.  

Összehasonlításképpen nézzük például a franciaországi Puy du Fou történelmi 

témaparkot, amely időutazásként monumentális díszletek között különböző történelmi korok 

hangulatait és élményeit kínálja. Célja az élmény maximalizálása, s erre minden lehetőséget 

megragad. Közelről nézve azonban látszik, hogy a díszletek csupán díszletek, így akit a 

középkori építészet érdekel, jobban jár, ha például Carcassonne-ba látogat. Az autentikus 

környezet, a történelmi emlékek hiteles bemutatása egészen más jellegű élményt jelent.  

Természetesen nem szabad kizárni az élményszerzés lehetőségét a műemlékekkel 

kapcsolatos fejlesztésekből, de lényeges, hogy ezek nem mehetnek egyrészt az 

örökségvédelem, másrészt az örökségturizmus (az örökségre koncentráló turizmus) rovására. 

Nem szabad semmibe venni az ’örökségturista’ igényét sem a hitelességre és a valódi 

ismeretekre.  

Az örökségturizmus korlátai és lehetőségei Magyarországon 

A magyar műemlékállomány történelmi okokból első ránézésre gyengébb adottságokkal 

rendelkezik, mint például az olasz, a francia, vagy akár a cseh. Ez azonban csak nézőpont 

kérdése, mert vonzerőt jelentő jellegzetességek, különlegességek bőséggel vannak, amint azt a 

Felső-Tiszavidék középkori falusi templomait tematikus útra fűző Templomok útja is remekül 

példázza. Lényeges azonban, hogy ezeket az értékeket ki kell bontakoztatni, mert nem 



evidensek. Köztudott, hogy a magyar kastélyok történeti berendezései sajnos a második 

világháború után – kevés kivételtől eltekintve – elpusztultak. Hiányukat egy osztrák vagy cseh 

kastélyban járva érezzük igazán. Szomszédainknál a kastélyok muzeális berendezése jórészt 

máig megmaradt. Mondhatjuk, hogy náluk a turisztikának nem sok tennivalója van, csupán jó 

idegenvezetésre van szükség. Ennél sokkal többet a műtárgyak úgysem engednek.  

Mit lehet tenni Magyarországon? Az automatikus válasz, hogy pótoljuk a hiányokat, 

töltsük fel a kastélyokat régi (vagy azok híján régies) bútorokkal. Az elrabolt bútorok, 

műkincsek, berendezési tárgyak felkutatása, visszavásárlása rendkívül költséges és igen 

csekély eredménnyel jár, így marad az enteriőrrekonstrukció, amit vagy hasonló korú tárgyak 

vásárlásával, vagy valamilyen forrás alapján (pl. fényképről) történő rekonstrukcióval 

igyekeznek megvalósítani. Magától értetődik, hogy az ilyen enteriőrkiállítások soha nem 

lehetnek teljesen hitelesek, az eredmény csupán ’olyan, mintha eredeti volna’, de valójában 

semmi köze nincs az adott kastély egykori állapotához. Ezt a rekonstruktív megoldást csak 

korlátozott mértékben érdemes alkalmazni, egy egész műemlék bemutatását nem szabad erre 

alapozni. A kastélyok turisztikai hasznosításánál állandó probléma, hogy mit kezdjünk az üres 

terekkel. Sajnos általánosan alkalmazható megoldást nem ismerek, de két szempontot úgy 

gondolom, érdemes mindig szem előtt tartani. 

Jó példát kínálnak az edelényi kastély dísztermének stukkólenyomatai. A kandallók 

fölött eredetileg fegyvereket ábrázoló stukkódomborművek voltak, amelyeket azonban 

valamikor elpusztítottak, levertek. Mára csak a sík falból egykor kidomborodó formák 

lenyomatai, körvonalai maradtak meg. A körvonalak alapján azonban kis fantáziával 

könnyedén megfejthető, milyen tárgyakat ábrázoltak a domborművek. A rekonstrukcióhoz ez 

természetesen kevés, de a lenyomat érdekessége miatt – megfelelő magyarázattal kísérve – 

érdemes a bemutatásra, és kiválóan alkalmas a látogató interakciójára építő játékos 

rejtvényfejtésre. Sajnos a kastély felújításakor a könnyebb utat választották. A 

stukkólenyomatokat, a ’zavaró’ eredetit vörös posztóval eltakarták, és valódi fegyverekből 

került a kandallók fölé egy-egy összeállítás, amelyek azonban nem követik a stukkó által 

ábrázolt fegyverkompozíciót. Az egykori stukkódíszekről a kastélyban szó sem esik. A 

látogatók tehát nemcsak szegényebbek egy élménnyel, hanem még azt is el kell hinniük, hogy 

az edelényi kastélyban, a kandallók fölött eredetileg fegyvereket tartottak.  

 

1. kép A restauráláskor előkerült stukkólenyomat és magyarázata (Edelény, kastély, díszterem) 



 

Kiindulópontként javaslom, hogy örüljünk annak, ami 

van, tudatosítsuk a megmaradt értékeket, vegyük számba 

azokat gondosan. Ne becsüljünk alá semmit, hiszen éppen a 

hiányok mutatják meg, hogy mennyire fontos az, ami 

átvészelte a történelem viharait. Ez gyakran nem jelent mást, 

mint magát az épületet, amihez tehát úgy érdemes 

viszonyulnunk, mint egy múzeumi műtárgyhoz. Riasztó 

lehet, hogy ezek az épületek vagy részleteik gyakran 

töredékesek, magukon őrzik az idő nyomait. Különösen igaz 

ez a falképekre, falfestésekre, amelyekről azért is érdemes 

több szót ejteni, mert Tuzséron elsősorban ezek jelentik a 

kastély turisztikai vonzerejét. Érdemes összehasonlítani a 

díszterem barokk freskóit az egyik szobában megtalált, 19. 

századi festéssel. A barokk freskókat az épület mostoha sorsa 

miatt sajnos már kétszer is restaurálni kellett. Mindkét 

beavatkozás átfestésekkel járt. Annak ellenére tehát, hogy a 

formák, a részletek jól érzékelhetők, nem tekinthetjük 

hitelesnek a freskó mai megjelenését. Pontosan fordított a 

helyzet a szomszédos szoba 19. századi, empire stílusú 

falképei esetében. Ezek feltárt állapotban, restaurátori 

kiegészítések nélkül láthatók. Bár első ránézésre erősen 

hiányosak, a türelmes szemlélő a részletekben magas művészi 

minőséget ismerhet fel. Ez a töredékességgel együtt 

különleges esztétikai élményt jelent, ami bizony felülmúlja az 

átfestett barokk terem keltette hatást. Az empire falképek 

régiségértéke nyilvánvaló, míg ugyanez a barokk freskókról – 

átfestett, eltorzított állapotuk miatt – nem mondható el. Az 

empire terem restaurálása emiatt rendkívül érzékeny feladat, amit nagyon gondosan 

előkészített koncepció szerint javasolt elvégezni, nehogy ez a hatás elvesszen. Érdemes 

megjegyezni, hogy a figurális klasszicista kifestés hasonlóan ritka a Tiszántúlon, mint a világi 

témájú barokk freskó. Ez tehát szintén elsőrangú értéke a tuzséri kastélynak, amire akár 

turisztikai vonzerő is építhető. 

A töredékesség kezelése a műemlékvédelem egyik állandó dilemmája. Pontosan 

Tuzséron látszik, hogy a töredékes állapotú, ’kopott’, empire falképek hiteles töredékessége 

meggyőzőbb, mint a barokk freskók nehezen értelmezhető újszerűsége. A túlzottan felújított, 

régiségüket vesztett, ’steril’ épületek, enteriőrök tudatosan vagy tudat alatt, de mindenképpen 

zavaróan hatnak, és nem hagyják kibontakozni azt az élményt, amit csak a régi épületek 

nyújthatnak, és ami miatt a turisták felkeresik a műemlékeket. A látogatók csalhatatlanul 

megérzik a különbséget.  

Egy japán mese1 szerint egy sokat utazó kereskedő egyszer egy fogadóban felfigyelt egy 

sárgarézből készült, ócska, füstös kis teáskannára. Szép formája és a vastag korom alól itt-ott 

kibukkanó vésett díszítése, egy faágon éneklő, apró fülemüle miatt rendkívül megtetszett 

neki, és felajánlotta, hogy megveszi. A fogadós örült, hogy megszabadulhat az ócskaságtól, és 

még szép pénzt is kap érte. A kereskedő azt mondta, hogy néhány nap múlva visszatér, és 

                                                           
1 A mese címe: A fülemülés kanna. Az eladott álom. Japán mesék. Szerk.: Zlata Černá, Miroslav Novák. Ford.: 

Zádor Margit. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1979. 25. 

 

2. kép Az edelényi stukkólenyomat 

"bemutatása" (Fotó: Horogszegi 

Tamás) 

 



akkor magával viszi a kannát. Így is lett, és érkezésekor a fogadós büszkén hozta elő a 

fényesre csiszolt kannát.  Úgy ragyogott, mintha új lett volna. Amikor meglátta, a kereskedő 

nagyon elszomorodott: „Tartsa meg, fogadós úr. A durva súrolással elpusztította az ágon ülő 

kis fülemülét” – mondta, és csalódottan visszaadta a kannát.  

 

3. kép Vakolat alól előkerült falkép a bádoki református templomban 

A mese több tanulsággal is szolgálhat, ha a műemlékekre vonatkoztatjuk: 

A régi kannát csak a fülemüle tudja ’eladni’. Ez az értéke azonban rejtőzködik, 

felfedezéséhez szakértő szemre van szükség. Ha pedig a kanna kopott, füstös akkor, vigyázni 

kell, hiszen csak úgy szabad felújítani, hogy a fülemüle ne essen áldozatul. Ahogyan az érték 

felismerése, úgy annak kibontakoztatása is professzionális feladat. 

Egy provokatív gondolat: Vajon nem az-e a kanna különlegessége, hogy a fülemüle 

rejtőzik rajta? Hogy ott van a korom alatt, csak nem mindenki veszi észre? Talán nem is 

megtisztítani, kiszabadítani kell a fülemülét, hanem elég csak rámutatni? Nem elég csak 

rávezetni a szemlélőt, és hagyni, hogy ő maga fedezze fel a rejtőzködő értéket? A felismerés 

élménye mellett így mindenki azonnal megérzi, hogy a fülemüle mennyire sérülékeny, és 

felelősséget kezd érezni érte. Az egyszerű felismerés élménye erkölcsi imperatívusszá 

fejlődik: Meg kell óvni!  

Az örökségvédelem lényege is ez: a műemléket önmagát, jelenkori állapotát kell 

megóvni, nem egy elképzelt, visszahozhatatlan, évszázadokkal ezelőtti állapotát, hanem azt, 

ami ebben a pillanatban ő maga. A hibáival, gyengeségeivel, a múltjával együtt. 

A ’jó recept’ egymásra épülő lépései tehát a következők:  

hiteles épület-felújítás 

 

a turisztikai bemutatást célzó további kutatások 

 

a helyi adottságokra épülő tartalom (pl. kiállítás) 



A turisztikai bemutatáshoz elsősorban az épületre vonatkozó kutatásokból 

(építéstörténeti, régészeti, restaurátori vizsgálatok stb.) lehet kiindulni. Ezek megmutatják azt 

is, milyen irányban lehet további kutatásokat végezni (családtörténet, helytörténet, néprajz, 

stb.), hogy minél szélesebb körből lehessen válogatni. Igazán erős és a helyszínhez illeszkedő 

tartalmakat azoknak a szakértőknek a részvételével lehet létrehozni, akik a legmélyebben 

ismerik azt. Fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy a tudósoknak maguknak kell létrehozni a 

tartalmakat, de részt kell venniük a folyamatban, az első ’brain storming’-tól az elkészült 

tartalmak lektorálásáig. Részvételüket tehát be kell építeni a projektbe. 

A műemlékek használata révén megvalósuló turisztikai projektek egyik buktatója, ha a 

megvalósításnak nem sikerül minden szempontját kezdettől fogva bevonni a projektbe. 

Evidens, hogy turisztikai koncepció megfogalmazása a műszaki, építészeti szempont 

bevonása nélkül lehetetlen, ám ugyanez igaz a műemlékvédelmi tudományos szakterületre is. 

Utóbbi nemcsak a helyreállítás szempontjából fontos, hanem a következő fázist, a bemutatást 

magát is alapvetően meghatározza, hiszen lényeges tartalmi elemekkel tud szolgálni ahhoz. 

Ideális esetben a műemlékvédelmi tudományos szakterület szempontrendszere jelenti a 

kapcsolatot a műemléki helyreállítás műszaki tervei és a turisztikai bemutatás között. Ezt 

talán nem túlzás örökségvédelmi koncepciónak nevezni, tekintve, hogy a korszerű szemlélet 

szerint az örökségvédelemnek a megismertetés is a részét képezi.  

Összefoglaló gondolatok 

Az elmúlt öt évben kiállítások rendezése, kollégákkal, létesítménykezelőkkel történt 

beszélgetések, hazai és külföldi műemléklátogatások során szerzett tapasztalataim és látogatói 

élménybeszámolók alapján ki szeretnék emelni néhány lényeges momentumot, amelyek a 

tuzséri kastély esetében hasznosak lehetnek.   

1. Hitelesség 

A műemlék-helyreállítás területén a legőszintébb – és egyben legbátrabb –, ha 

maximális hitelességre törekszünk, és a meglévő (kezdetben gyakran kevéssé attraktívnak 

tűnő) értéket ’járatjuk csúcsra’, magyarázzuk meg, meséljük el.  

Ebből következik, hogy kreatívan kell hozzányúlni az anyaghoz, hogy a helyszín 

működjön. Nagy szerepet kell szánni a kiállítástechnikának. Nem a műemléket kell 

’feljavítani’, ’kozmetikázni’; ezeket az igényeket a virtualitásban vagy az installáció 

dimenziójában kell kielégíteni. Jó példa erre a töredékes falképek esetében alkalmazott video 

mapping. A freskók festői eszközökkel történő restaurálása, rekonstrukciója helyett sok 

esetben kedvezőbb megoldás lehet a virtualitásban elképzelt rekonstrukció (vagy 

rekonstrukciós variációk) rávetítése a töredékekre. Így hiteles állapotban tanulmányozható 

marad az eredeti falkép, aminek részletes magyarázatára, a töredékek értelmezési 

lehetőségeinek bemutatására számtalan lehetőség nyílik a játékos megoldásoktól a 

tudományos elemzésekig. Ugyanakkor a kivetített rekonstrukció által nem veszítjük el az 

egykori állapot felidézésének lehetőségét sem. A töredékes falképekre így legalább két 

különböző élményelem is felépíthető. 



  
4-5. kép Restaurálás előtt és után. A freskó töredékessége ellenére nemcsak hitelesebb, hanem sokkal szebb is volt, 

mint a restaurálással "befejezett" (Dunaharaszti, Laffert-kúria) 

2. Információéhség  

A látogatók keresik az információkat, az új ismereteket. Ez tudatos magatartás, az 

örökségturizmushoz ugyanis hozzátartozik, hogy a látogató meg szeretné ismerni a helyszín 

történetét, kulturális vonatkozásait.  

A látogatók egy helyszín vagy kiállítás elején általában elkezdenek mindent 

lelkiismeretesen elolvasni. Természetes, hogy ezt nem lehet sokáig bírni. Ezért folyamatosan 

fenn kell tartani a látogató érdeklődését, és motiválni kell, hogy menjen tovább az 

ismeretszerzés útján. Fel kell készülni arra is, hogy megfogalmazódhatnak benne kérdések, 

esetleg valami mélyebben felkelti érdeklődését. 

Nem szabad száműzni tehát a hagyományos szövegeket sem, mondván, azokat ’senki 

nem szereti olvasni’. A szövegeket viszont könnyen érthető stílusban kell megfogalmazni, és 

figyelemfelkeltő tipográfiával kell ellátni. Az információkat rétegzetten érdemes 

csoportosítani. Előre meg kell határozni azt az információminimumot, amit mindenképpen 

szeretnénk átadni, annak módjával, stílusával együtt. A speciális, mélyebb tartalmakat úgy 

érdemes elhelyezni, hogy ne érezze őket senki kötelezőnek, aki viszont érdeklődik, könnyen 

megtalálja. Ezeknek a tartalmaknak kiváló hordozói tudnak lenni a digitális eszközök. 

Mindebből következik, hogy manapság a klasszikus kiállítási anyagoknak a sokszorosát kell 

létrehozni, még akkor is, ha egy-egy látogató mindennek csak a töredékét fogja elolvasni, 

hiszen ez így van rendjén. Nem probléma, ha a látogató úgy érzi, hogy nem ’merítette ki’ 

teljesen a helyszínt; ez akár motiválhatja is, hogy később visszatérjen. 



 

6. kép Képregényszerű tabló részlete a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely látogatóközpontjában 
(kurátorok: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Győr Attila, Nagy Veronika) 

3. Fejben dől el! 

A látogató számára a készen átadott, ’befejezett’ élménynél maradandóbb az, amit ő 

maga gondol tovább. Ez lehet például valaminek az elképzelése, vagy egy rejtvény 

megoldása. A cél, hogy ilyen jellegű interakciók sokaságát segítsük elő a látogatás során. A jó 

kiállítás nem kifáraszt, hanem inspirál. 

Gaylhoffer-Kovács Gábor 

művészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum és 

Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest 


