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Bevezető
A várak, kastélyok szeretete már kisgyermek korom óta kíséri életemet.
Történelmi tanulmányaim során számtalan hősies várvédelemről, impozáns
főúri lakhelyről olvastam a magyar és az egyetemes történelemben egyaránt.
Gyermekkorom óta szorosan kötődöm a tuzséri Lónyay-kastélyhoz, hiszen
ide jártam napközibe, könyvtárba, moziba, fogászatra, de még kisdobosnak
és úttörőnek is a kastély parkjában avattak. Így már kiskoromtól fogva figyelemmel kísérhettem otthonom emblematikus épületét.
Akkoriban persze a kastélyparkban kialakított futballpálya és az akkor
még nem létező „hátsó” pálya helyén lévő bozótos – nekem csak „vár” – kínálta kalandlehetőségek, valamint a park szinte összes fájának megmászása
jelentette az igazi élményt.
Az általános iskola befejezését követően elkerültem Tuzsérról, s csak a 90es évek elején kerültem ismét kapcsolatba a kastéllyal, amikor egyik melléképülete művelődési házként került felújításra. 1999-től már szinte dolgoztam
is itt, ez lett ugyanis a Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborok egyik helyszíne is. Aztán az élet úgy hozta, hogy 2008-tól a Művelődési
Ház, s így a kastély lett a munkahelyem, melyhez a melléképületek is hozzátartoztak.
Az 1990-es tűzvész miatt egy ideig kérdéses volt az épület megmaradása,
de szerencsére az illetékesek úgy döntöttek, hogy a kastélyt meg kell mente-

A tuzséri Lónyay-kastély (fotó: Palágyi Tibor)



ni. 2002-ig tartott, míg helyrehozták a főépületet, de akkor sajnos nemcsak a
pénz fogyott el munka folytatáshoz és a kastély méltó funkcióba helyezéséhez, hanem az akarat is.
Miután Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, újra felcsillant
a remény. A hazai és határon túli műemlékek megmentése és restaurálása,
valamit a helyi közösségek használatába állítása folyamatosnak nevezhető,
műemlékeink épülnek-szépülnek.
Sajnos azonban a miénk nem. 2002 – a félbe maradt építkezés óta – nem
történt érdemi előrelépés a reményeinket meghaladó, teljes körű, vagy akár
csak a részleges esetleg felújítás érdekében. Annak ellenére, hogy a kastély
állami tulajdonban van, a kormány által meghirdetett nagy kastély- és várfelújítási programba nem került be. Próbálkoztunk határon átnyúló projektekkel is, de mivel ezek feltétele éppen az volt, hogy a fejlesztés önkormányzati
tulajdonú épületen történjen, ilyen pályázatot végül nem tudunk benyújtani.
Látjuk, hogy a műemlékek megmentése, helyreállítása szerte a világon
fontos feladata az emberiségnek, hiszen kulturális örökségünk mellett részei életünknek, történelmünknek, szerves elemei az őseinktől ránk maradt
hagyatéknak. Egy-egy ilyen épületben népek, nemzetek sorsa dőlt el, kovácsoltak szépreményű és kevésbé szép terveket, álmodtak őseink szabadságról,
nemzetről és hazáról. Ide vonultak vissza elődeink a véres ütközetek, elbukott szabadságharcok után újraálmodni a jövőt, kiheverni a vesztett csaták
traumáit, feledni vagy feladni a nagy álmokat, s erőt nyerve új küzdelmekbe
vetni magukat.
E kastélyok nagy örömök és nagy bánatok között kanyargó, sodródó sorsú
lakói az embert próbáló időszakokban is megpróbáltak embernek maradni.
Történelmünk dicső és kevésbé dicső időszakaiban is kivételes erkölcsi tartást, a másokért és az egész nemzetért vállalt önfeláldozás példáját tanulhatjuk tőlük. Igaz ez Tuzsérra is, hiszen a Lónyay család tagjai is részt vettek a
magyar nemzet sorsfordító eseményeiben. Lónyay Ferenc például II. Rákóczi Ferenc hadbiztosa volt, Lónyay Menyhért – a későbbi miniszterelnök
– pedig részt vett az 1848-49-es szabadságharcban. „Jutalma” a száműzetés
lett, majd kényszerlakhelyének Tuzsért jelölték ki.
E kastély ódon falai között élőknek köszönhető, hogy lassú gyarapodásnak indult a település, templom, óvoda, községháza épült, az uradalom pedig
sok-sok embernek adott munkát.
A körülöttünk zajló világ eseményeit szemlélve sajnos egyértelmű, hogy
a tuzséri kastély sokkal jobb sorsot érdemel. Látom, hogy a hasonló kúriákba, kastélyokba kisebb-nagyobb funkciókat telepítenek, s bizony mi helyiek
is sokat gondolkodunk rajta, hogy mi lenne az a legkézenfekvőbb funkció,
mellyel a kastélyunk jobb sorsa hosszú távon biztosítva lenne.


Az elmúlt években szervezetünk, a Tuzsér Községért Közalapítvány olyan
szerencsés helyzetbe került, hogy a település közművelődési feladatait megkapta az önkormányzattól, s mivel a Művelődési Ház a kastélykomplexum
egyik szárnyépületében található, napi kapcsolatba kerültünk ezzel a gyönyörű műemlékkel. Természetesen a kulturális-közművelődési feladatok ellátása kapcsán nem csak a Művelődési Ház lett a közösségformálás helyszíne,
hanem a komplexum egyéb, erre alkalmas részei is. A korábban helyreállított, barokk freskókkal ékes díszterem számos konferencia, könyvbemutató
és hangverseny helyszíne lett, míg a négy oldalsó teremben sok-sok érdekes
kiállítás vonzotta a látogatókat. Meg kell említeni a komplexum zárt udvarát,
mely ideális helyszíne színpadi rendezvényeknek, koncerteknek és színházi
előadásoknak egyaránt, és a protokolltermet, ahol kisebb összejöveteleknek,
vagy a rendezvények utáni fogadásoknak biztosítunk helyet.
2009-ben csatlakoztunk az Kulturális Örökség Napjai elnevezésű, egész Európán átívelő programsorozathoz, s talán ekkortól datálódik az az elképzelés,
hogy a kastély falai között próbáljunk meg tartalmában hozzá illeszkedő és méltó,
minőségi, magas színvonalú kulturális rendezvényeket kínálni az érdeklődőknek.
A Közalapítvány és az önkormányzat komolyan veszi ezt a célkitűzést, hiszen
az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően kiváló előadók, kiállítók fogadták
el felkérésünket, és színvonalasabbnál színvonalasabb előadások hangzottak el a
közművelődés, kultúra, tudomány, ismeretterjesztés területéről.
A kulturális programok lebonyolítása során – hiszen a mondás szerint
is lakva ismeri meg az ember a másikat – egyre jobban kidomborodtak az
épületegyüttes azon hiányosságai, amelyek kijavítása elengedhetetlen lenne
nem csak a stabil működéshez, de a tartalmas és színvonalas programok, rendezvények megvalósításához is.
Az évek során az önkormányzat a saját épületrészeit pályázati forrásokból
és önerőből felújíttatta, funkciókkal látta el, így a felmerült hiányosságok egy
része kiküszöbölésre kerülhetett, de a főépülettel kapcsolatban máig hiányérzetünk van. Az igényeket számos alkalommal jeleztük a fenntartónak, az illetékes döntéshozóknak, de mostanáig kevés eredménnyel. Jó tanácsaik azonban gondolkodásra és cselekvésre ösztönöztek. A 2019-ben huszonegyedik
alkalommal megrendezett Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló
tábor, valamint a település 800 éves jubileumi évfordulója (2012) révén széleskörű határon túli kapcsolati tőkével is rendelkezünk, így megismerhettük
a Lónyay család egykori birtokait Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is.
Az önkormányzattal együttműködve felvettük a kapcsolatot a nem messze
lévő deregnyői és beregsomi partnerekkel, mely települések szintén Lónyaykastélyokkal büszkélkedhetnek. Kézenfekvő gondolat, hogy a három kastélyt
együtt, egymást erősítve lehetne menedzselni a kulturális térben. A Közala

pítvány kulturális ténykedéséből fakadóan – melybe a hazaiak mellett egyre
több határon túli szereplő is bevonásra került – körvonalazódott egy „Lónyay Örökségközpont” megvalósításának lehetősége. A nagy feladathoz sok
ember biztatására kezdünk hozzá, a körmendi Batthyány Örökségközpont
tekintetében pedig hasonló összefogásra is találtunk.
2017-ben egy szakmai konferencián ajánlották figyelmünkbe a Transznacionális együttműködések című európai uniós pályázatot, mely határon túli
partnerek bevonásával valósulhat meg. Először a szokásos kulturális-közművelődési programelemeken, paneleken gondolkodtunk, de aztán a kastély felújításának elméleti kidolgozása került előtérbe. Szervezetünk úgy gondolta,
hogy a projekt segítségével egy olyan szakmai anyag állhatna össze, amit a
döntéshozóknak felmutatva könnyebb lenne egy platformra kerülni a kastély
hasznosítását és fenntarthatóságát tekintve.
Pályázatunkat, mely a „TUdástranszfer mint ZSinórmÉRték (TUZSÉR)
– Transz- és internacionális kulturális együttműködések a Kárpát-medencében” címet viseli, a döntéshozók, nagy örömünkre, támogatásra méltónak találták. A pályázatban disszeminációs élményfilm, kiadvány, kutatás, valamint
csekély eszközbeszerzés mellett a workshopok, és tanulmányutak kaptak
nagy hangsúlyt, melyeken keresztül hasznosítási és fenntarthatósági tapasztalatokra tehetünk szert, jó gyakorlatokat ismerhetünk meg.
A workshopok, tanulmányutak alkalmával elhangzott előadások jelentős
részét e kötetben írott formában is közzétesszük, így nemcsak a rendezvények
résztvevői, hanem minden érdeklődő betekintést nyerhet a mai magyar társadalom közművelődési, kulturális vagy turisztikai funkciójú kastélyainak, várainak,
egyházi és világi épületeinek mindennapjaiba, működtetésébe. Hozunk példákat
határon túlról is, ezenkívül rálátásunk lehet az épített örökségek helyzetére, azok
közösségfejlesztésének, formálásának lehetőségeire is, valamint a köztudatba
való bekerülés rejtelmeit is megvillantó PR- és marketing-tevékenységekbe is.
A könyv lapjain az Olvasó megismerheti páratlan szépségű kastélyunkat
is. Teljes terjedelmében közöljük a Nemzetsratégiai Kutatóintézet tanulmányát is, hiszen alaposan megvizsgálták annak lehetőségét, hogy a tuzséri Lónyay-kastély és környezete alkalmas-e arra, hogy a kulturális értékekre és
a természeti látnivalókra építő kulturális és aktív turizmus térségszervező
központja legyen. Továbbá bemutatjuk a Lónyay Örökségközpont tervezett
elemeit, lehetséges hasznosítását.
Ezen gondolatok mentén haladva próbálunk egy olyan lehetséges funkciót felvázolni, mely tartalmilag és szellemiségében is méltó lehet a Lónyay
családhoz, történelmi tetteikhez és a kastély öreg falaihoz.
Klicsu Ferenc
elnök, Tuzsér Községért Közalapítvány


A tuzséri Lónyay-kastély bemutatása
A tuzséri Lónyay-kastély építésének pontos idejét és építőmesterét nem
ismerjük. A Lónyay család már a 17. század végén a település birtokosai között volt, Lónyay Gábor 1682-ben íródott végrendeletében anyai örökségének nevezi Tuzsért, 1708-ban pedig már fia, ifjabb Lónyay Gábor a birtok
tulajdonosa. Az 1728-as megyei összeírás Lónyay Györgyöt, Jánost és Ferencet is a település birtokosai közé sorolta. Lónyay Zsigmondot először
1741-ben említik birtokosként. A szakirodalom a kastély feltételezett építőjének Lónyay Jánost (†1809) tartja, aki Lónyay Zsigmond leányát, Florentinát (†1808) vette feleségül.
A 18. század végén már álló épületegyüttes az 1784-es katonai térképen
már nagy valószínűséggel azonosítható.
Ahogyan nincs pontos adatunk a kúria építésére vonatkozóan, úgy az az
állítás sem bizonyítható, miszerint az épület egy korábbi, erődített várkastély
felhasználásával épült. A tervezőre vonatkozó szöveges források sem állnak
rendelkezésre, Borovszky Samu mégis a díszterem falképeinek festőjét, Wurzinger Mihályt tartja a kastély tervezőjének és építőjének is.
A 18. század végén épült kúria téglalap alaprajzú, kéttraktusos, középrizalitos épület volt hat nagyobb helyiséggel, középen díszteremmel és kisebb
mellékterekkel. A reprezentatív helyiségeket freskók díszítették. Ezek a falképek Borovszky szerint a 19. századi bővítéskor pusztultak el, mindössze a
díszterem freskódekorációja maradt meg. A kastély barokk állapotára vonatkozó legfontosabb forrás éppen ez a falkép. Az új birtokközpontjára büszke
építtető a kastély távlati képét tartja a kezében. Jól felismerhető a kastély mögött futó utca, tehát északkelet felől látjuk a hátsó, kert felőli homlokzatot.
Az épület közepén, a díszteremből elegáns lépcső vezet a kerítéssel övezett,
ösvényekkel szabályosan tagolt kertbe. A kerítés túlsó, utca felőli oldalán a
kastély udvarát kétoldalt a mai szituációnak megfelelően, szimmetrikusan
  Mészáros Kálmán: Források a Lónyay család és Tuzsér XVII-XVIII. századi történetéhez. Tuzsér
és a Lónyayak. A 2012. május 25-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Klicsu Ferenc
(szerk.): Tuzsér, 2012. 24–31.
  Németh Péter (szerk.): Tuzsér: Száz magyar falu. Budapest, 2002. 44.
  u.o. 45.
  Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Budapest, 1900. 73.; Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 2. Budapest, 1961. 311.
  Pók Judit: Szabolcs vármegye katonai leírása 1782-1785. Nyíregyháza, 1992.
  Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest, 1939. 58.; Kelényi György: Kastélyok, kúriák, villák. Budapest, 1974. 128.; Szabolcs-Szatmár megye műemlékei 2. Entz Géza (szerk.), Budapest, 1987. 395.;
Németh Péter (szerk.): Tuzsér: Száz magyar falu. Budapest, 2002. 152–158.
  Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Budapest, 1900. 73.
  Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Budapest, 1900. 73.



1. kép A díszterem mennyezetképe (fotó: Horogszegi Tamás)
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két, a kastélyra merőleges, egy oromzatos épület határolja. Ezek a minden
bizonnyal gazdasági funkciójú épületek a jelenleg is itt állók előzményei.
Az építtetővel szemben a kastély tervezőjének kezében egy tervrajz látható,
mely alapján még pontosabban el tudjuk képzelni az épület eredeti állapotát.
Az alaprajz összetett tömegformát mutat, ez azonban a restauálás számlájára
írható, az alaprajz fölötti homlokzatrajz is ellentmond ennek. Ismét a kert
felőli homlokzat látható, nyilván, mert ezt szánták az épület fő nézetének. A
homlokzat héttengelyes, az ablaknyílások talán félköríves záradékúak voltak,
mindegyiket zöld zsalugáter zárta le. A manzárdtetőn szabályos ritmusban
ugyanilyen színű, kis szellőzőablakok
sorakoztak.
A homlokzat fehér volt, a
középrizalit oromzatában
címer ragyogott.
A kastélyt a 19. század második felében Ybl
Miklós (1814–1891) tervei alapján bővítették. Ez
a szakirodalomban elfogadott 1870-1880-as dá2. kép Lónyay János portréja a díszterem mennyezetké- tumnál feltehetően kopén (fotó: Horogszegi Tamás)
rábban történt, ugyanis az
1869-ben, a birtokjegyzékkel együtt felvett kataszteri térképen már a mai
épület körvonalai láthatók.
A barokk kastély mindkét
végéhez keskeny nyaktaggal kapcsolódó, az épületre merőlegesen elforgatott
téglalap alaprajzú, emeletes
pavilonok épületek. Az utca
felőli homlokzat középrizalitja elé három árkádíves
kocsiáthajtót építettek. A
manzárdtetőt beépítették.
A sarokpavilonokon megis- 3. kép A kastély látképe, részlet a díszterem mennyezetfreskójáról (fotó: Horogszegi Tamás)
mételték a középrizalit íves
  Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 2. Budapest, 1961. 311.; Szabolcs-Szatmár
megye műemlékjegyzéke. Budapest, 1967, 40.; Szabolcs-Szatmár megye műemlékei 2. Entz Géza
(szerk.), Budapest, 1987. 395.
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oromzatát, így az épület a bővítés és a szélső pavilonok kiemelése által a Grassalkovich-típusú
kastélyokra emlékeztető formát
kapott. A kisméretű, egyszerű
tömegű kúria a historizáló átalakítás következtében a magyar
barokk kastélyépítészet jellegzetes formáját nyerte el. A homlokzatok neobarokk díszítményei is
ekkor készültek, akárcsak a díszkapu, valamint a hozzá szimmetrikusan csatlakozó két kapusház
is. Annak ellenére, hogy az Ybl
Miklós műveivel foglalkozó kutatók a tuzséri kastély bővítését
nem egyértelműen tulajdonítják
Yblnek, Lónyay Menyhért és az
építész kapcsolata ismert tény.
Lónyay Menyhért budai villáját ugyanis Ybl Miklós tervezte,
4. kép A kastély tervrajza, részlet a díszterem
valamint a fővámház és az budamennyezetfreskójáról (fotó: Horogszegi Tamás)
pesti Operaház építése során is
10
kapcsolatban voltak.
A kastély Lónyay Menyhért halálát követően fia, ifjabb Menyhért (18491884) birtokába került, akitől leánya, Pálma örökölte. Lónyay Pálma első
férje öngyilkosságát követően Ambróczy Györgyhöz ment feleségül. A Tanácsköztársaság ideje alatt a kastélyt elkobozták, kifosztották, de a család
1920 februárjában ismét használatba vehette. Ekkor a díszterem az ebédlő
szerepét töltötte be, a tőle északra lévő helyiségben pedig könyvtár volt. Az
előtértől északra lévő helyiség az ún. empire terem. A földszinten még egy
tálaló, egy mosogató, egy úriszoba, egy nagy és egy kis szalon, valamint két
hálószoba, két fürdőszoba és egy öltöző kapott helyet. A manzárdszintre a
10 A kastély bővítését feltételesen Ybl Miklósnak tulajdonítja: Halász Csilla, Őrfy József, Viczián
Zsófia: Ybl összes, 52 település - 113 épület. Látóhatár Kiadó, Budapest, 2014. 175. A korábbi, Ybl
Miklós életművét feldolgozó szakirodalomban nem említik meg a tuzséri kastélyt: Ybl Ervin: Ybl
Miklós. Budapest, 1956.; Kemény Mária, Farbaki Péter (szerk.): Ybl Miklós építész 1814-1891. A
Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapest Történelmi Múzeumban 1991 december - 1992 március.
Budapest, 1991.; A digitális archívumban sem szerepel: Ybl Miklós Virtuális Archívum, http://ybl.
bparchiv.hu/ (utolsó letöltés dátuma 2019.11.07.)
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5. kép A kastély főhomlokzata (fotó: Horogszegi Tamás)

keleti nyaktagban egy kényelmes, kétkarú, a nyugatiban pedig egy szűkebb
csigalépcső vezetett fel. Az emeleten nyolc vendégszobát és egy fürdőszobát
alakítottak ki.
A második világháborút az épületegyüttes viszonylag épségben vészelte
át, majd 1945-ben államosították. A Földműves Szövetkezet által használt
kastély ekkor 17 szobából, 5 kiszolgáló helyiségből állt, és 5 gazdasági épület, park és kert tartozott hozzá. Később a Hitelszövetkezet, borbélyműhely,
általános iskola, a Magyar Dolgozók Pártja irodája kapott benne helyet, valamint több magánlakás, majd művelődési ház működött az épületben. A
parkot felosztották, a fák nagy részét kivágták, közepére pedig futballpályát
építettek. A középkori Kápolna-dombon lévő családi sírkert azonban háborítatlanul fennmaradt. Odescalchi Miklós, Tietgens Virginia és leányuk,
Margit, valamint Lónyay Pálma, Odescalchi Zoárd és Forgách Margit sírjai
ma is láthatók itt.
A kastélyt a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja 1950-ben
műemlékké nyilvánította, 1963-ban pedig az Országos Műemléki Felügyelőség helyreállította. 1987-ig művelődési házként használták. A tetőt 1990-ben
felújították, de az új tető a munkálatok befejezése után nem sokkal sajnálatos
módon leégett. Ekkor ideiglenesnek szánt védőtetőt építettek, amit azonban
csak 1996-ban cseréltek le a mai, végleges tetőszerkezetre. Ekkor újították fel
a homlokzatokat is. A tűzvész következtében a díszterem 1960-as években
13

restaurált mennyezetképei beáztak, ezért újabb restaurálásra szorultak, amire
1996-1998 között került sor. Az oldalfalakon az eredeti látszatarchitektúrát
felidéző festés 2000-ben készült el.
A település szélén álló kastély épületegyüttesét délnyugat felől közelíthetjük meg, ahol a széles kaput szimmetrikusan két kisebb, földszintes épület
fogja közre. A kapun áthaladva ezek takarásából bontakozik ki az udvar végén álló főépület. A kastély korai, földszintes, manzárdtetős középső részének
északnyugati és délkeleti végéhez emeletes sarokpavilonok csatlakoznakk. Az
udvari (délnyugati) főhomlokzat középső tömbje héttengelyes, közepén háromtengelynyi szélességű, árkádíves kocsiáthajtó alkot rizalitot. Két oldalán
a korai épület két-két egyenes záródású ablaka nyílik. Ezek formája, méretei
és szemöldökdíszei megegyeznek a 19. századi pavilonok ablakaiéval, tehát

6. kép A kastély főhomlokzata (fotó: Csutkai Csaba)

mai formájukat azok építésekor kapták. A kocsiáthajtó szélső pillléreit és a
18. századi épület sarkait kartusokra akasztott virágfüzéres fejezetű, szélein
csigákkal díszített falpillérekkel hangsúlyozták. A pavilonok sarkait ezekhez
hasonló, volutás, leveles fejezetű ikerpilaszterek emelik ki. Emeleti megfelelőik egyszerűbbek, a fejezetek helyét rozetták foglalják el. Az ablakokat
szalagkeret szegélyezi, felettük virágfüzérekkel díszített konzolok vízszintes
szemöldököt tartanak. Az emeleti ablakok rozettás köténydíszt is kaptak.
A tuzséri kastély megjelenését a középrizalit és a pavilonok három jelleg14

zetes, tört ívű oromzatának
köszönheti, melyek közü a
középső a Lónyay család
címerét hordozza.
A hátsó, parkra néző
(északkeleti) homlokzat is
tizenegy tengelyes. A héttengelyes korai épületmag
középrizalitjában három
egyenes záródású ajtó nyílik a teraszra, amelyről lép7. kép A kastély kerti homlokzata
csősor vezet a kertbe. A kö(fotó: Horogszegi Tamás)
zéprizalit orommezőjét kör
alakú vakolatkeret díszíti. A rizalit melletti ablakokat feltehetően az 1870-es
felújításkor bővítették ikerablakokká.
A rövid homlokzatok a földszinten és az emeleten is hasonló kialakításúak: kéttengelyesek, a tengelyekben egyenes záródású, szalagkeretes ablakokkal. A főhomlokzat
tagolása ezeken folytatódik.
A középső, barokk épületmag
kéttraktusos. A kocsiáthajtó mögött nyíló főbejárat tágas, teknőboltozatos előcsarnokba vezet,
ahonnan egyenesen a másfél
traktus szélességű díszterembe
jutunk. A díszterem két oldalán
aszimmetrikus
elrendezésben
két-két nagyobb, cserépkályhával fűtött, teknőboltozatos szoba,
és hozzájuk kapcsolódó, kisebb
terek helyezkednek el. A szélső
pavilonok földszintjét egy-egy
nagyméretű helyiség alkotja. A
hozzájuk kapcsolódó, keskeny
nyaktagokban kaptak helyet az
emeletre vezető lépcsők.
8. kép A kastély nyugati homlokzata
A díszterem falképdekoráció(fotó: Csutkai Csaba)
ja a régió különleges emlékének
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számít, ez ugyanis a Tiszántúl egyetlen világi témájú, barokk mennyezetfreskója. A mennyezetfestészet a barokk művészet jellegzetes műfaja volt, bravúros technikája miatt a művészetek hierarchiájában is a legrangosabb helyet
foglalta el. A török kiűzése után Magyarországon a 18. század volt a nagy
építkezések kora, ekkor adódott lehetőség a freskófestészet kibontakozására is. Az építkezésekhez kapcsolódva a mennyezetfestészet lett a megújuló
katolikus egyház és az új arisztokrácia legfontosabb reprezentációs eszköze.

9. kép A díszterem mennyezetfreskója (fotó: Horogszegi Tamás)

Természetes, hogy az ország túlnyomóan protestáns területein, ahol alig volt
jelen a katolikus egyház, így a Tiszántúlon és Erdélyben, ez a műfaj nem
terjedt el. Nagyszabású, világi freskók létrejöttéhez is hiányozott a legfontosabb feltétel, a hatalmas birtokokkal, tehát elegendő anyagi erőforrással
rendelkező arisztokrácia.
A díszterem teknőboltozatán lévő falképet Wurzinger Mihály eperjesi
születésű, bécsi tanultságú és kassai polgárjogot szerző mester szignálta. Garas Klára szerint 1797-ben kapott megbízást a frissen felépült kastély freskóinak elkészítésére.11

11

Garas Klára: Magyarországi festészet a 18. században. Budapest, 1955. 128.
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10. kép Wurzinger Mihály portréja a díszterem mennyezetképén
(fotó: Horogszegi Tamás)

A mennyezetkép alsó szélén, egy felhőn ülve a nézőre büszkén mosolygó Lónyay János jelenik meg vörös színű, magyar huszártiszti egyenruhában. Mögötte katonai karrierjének jelképei látszanak: ágyú golyókkal,
lándzsák, harsonák, dob és császári zászlók. Előtte a bátorságot jelképező
oroszlán tartja a tuzséri birtokot ábrázoló festményt, középen a kastéllyal
és kertjével.
Az építtetővel szemben, szintén felhőn ülve egy másik, vele szinte azonos jelentőségű férfi jelenik meg. Az öntudatosan a nézőre tekintő művész
elegáns öltözete, a szűk harisnya, a rövid nadrág, a hosszú kabát és a fodros,
hófehér nyakkendő a 18. század végi divatot mutatja. Térdén rajztáblát tart,
jobbjában körzővel mutat a kastély tervrajzára, amit egy gyermekangyal tart.
A mezítelen, álló figura másik kezében, a tervrajz mögött mérőrudat fog. A
férfi első ránézésre a kastélyt tervező építésznek tűnik, a tervrajz jobb sarkában azonban a festő szignatúrája olvasható: „Pinxit Michael Wurtzinger”. A
mester mögött egy másik angyal is feltűnik a felhő mögött. Egyik kezében
oszlopot tart, ami az építészet jelképe, a másikban azonban paletta és ecsetek vannak, melyek egyértelműen a festészet kellékei. A rejtélyes alak minden bizonnyal a díszterem festőjének önarcképe, aki azért tüntette fel magát
építészként is, mert vagy átvitt értelemben, vagy valóban ő volt az épület
tervezője is. Ha abban nem is lehetünk biztosak, hogy az építészeti terveket
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ő készítette, a díszterem illúziókeltő látszatarchitektúrájának megfestésekor
mindenképpen magára öltötte az építész szerepét.
A freskó eredetileg az oldalfalakra is kiterjedt, ezek a felületek azonban
szinte teljesen elpusztultak. A többszöri restaurálás jelentős átfestésekkel járt,
ami miatt a mennyezetkép mai megjelenését nem tekinthetjük hitelesnek.
Az oldalfalakon ugyanekkor az elpusztult látszatarchitektúrát halványan felidéző festés készült. Az eredeti hiánya igen fájó, mivel a boltozaton megmaradt részletek, bravúros perspektívája alapján nagyon erős lehetett a látszatarchitektúra összhatása. A festészet eszközeivel megidézett épületnek csupán
a párkányzatát ismerjük, mely a terem nyílásrendszeréhez igazodik. Mivel
a hosszanti falakon az ajtók nem középen vannak, az egyetlen nézőpontra
komponált látszatarchitektúra nézőpontja nem pontosan a terem közepén
van, hanem ezeknek az ajtóknak a vonalában. Az ajtók fölött erősen kiugró párkányszakaszokat a hosszanti falakon az ajtónyílások két oldalán álló
oszlopok és falpillérek tartották, a rövid falakon pedig maszkos konzolok. A
terem sarkaiban is oszlopok álltak, ezek az átépítések során azonban részben
elpusztultak. Ezek fölött a párkánynak csak az alsó tagozatai ugrottak ki, rajtuk egy-egy váza állt. Elképzelhető, hogy az oszlopok közötti falfelületeken
talán további figurális képek voltak.
Az oszlopokkal, pilaszterekkel és konzolokkal díszített, elegáns díszterem
párkányzata fölött a boltozat eltűnik, és a barokk mennyezetfestészet ha-

11. kép Az ún. empire terem falképei (fotó: Horogszegi Tamás)
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gyományainak megfelelően a szabad égboltra nyílik
kilátás, mely előtt felhőkön
lebegve allegorikus alakok
tűnnek fel. Középen három
nőalak csoportja látható. A
jobb oldalinak pávatollakra
emlékeztető szárnyai vannak, kezében koronát emel.
Középső társa világos ruhát
visel, sarus lába alatt egy
puttó vállán nagy tálban
rózsákat hoz. A jobb oldali
alak a középső felé fordul,
kezében jogart emel. Mögötte két puttó röpül, egyikük kezében egy kosár van
két fehér galambbal. E csoport alatt, a terem bejárata
fölött két másik nőalk lebeg.
Egyikül virágkoszorút visel
és kezében csokrot emel,
amit a másik, szárnyas alak
mintha elvenni igyekezne
12. kép Részlet az ún. empire terem kifestéséből
tőle. A boltozat szemközti
(fotó: Horogszegi Tamás)
oldalán, középen ismét két
puttó lebeg, egyikük karját széttárva lefelé tekint, a másik fölfelé néz, s mintha a fejét fogná. Tőlük jobbra egy gyermekangyal füstölő fáklyát tart, s mintha a koronát tartó nőalaktól, illetve a középső csoporttól igyekezne minél
messzebb repülni. Vele szemben társa egy helyben lebeg, s szalagra fűzött
tükröt, vagy nagyítólencsét tart. Az égbolton megfestett allegória jelentését
eddig nem sikerült megfejteni. Talán a négy évszak megszemélyesített alakjairól van szó, pontos azonosításuk azonban nehéz. A kutatást akadályozza a
freskókat átfestett állapota. A puttók által tartott szimbólumok jelentése is
sokféle lehet, ezek megfejtéséhez további kutatás szükséges.
A barokk freskóknál töredékesebb, de mai megjelenésében hitelesebb a
szomszédos szoba 1820 körül készült kifestése. Bár első ránézésre erősen
hiányos, a türelmes szemlélő a részletekben magas művészi minőséget ismerhet fel. Archív felvételek jól mutatják, hogy a helyiség oldalfalait mito19

lógiai témájú figurális jelenetekkel, mennyezetét pedig növényi ornametikával dekorálták.12 A díszterem barokk témájú freskóihoz hasonlóan a figurális
klasszicista kifestés is ritka a Tiszántúlon, ezért az „empire terem” gondosan
előkészített és érzékenyen kivitelezett restaurálás után a tuzséri kastély turisztikai vonzerejét is jelentősen növelheti.
Gaylhoffer-Kovács Gábor, művészettörténész
Opra Zsuzsanna, művészettörténész

12 Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Fotótár No 45168,
No 461674.
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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
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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.
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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, viszszavásárlása rendkívül költséges és igen csekély eredménnyel jár, így marad
23

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.
Tanulságos példát kínálnak ehhez 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)
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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
2. kép Az edelényi stukkólenyomat „be- a freskó mai megjelenését. Pontosan
mutatása” (Fotó: Horogszegi Tamás)
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
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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 mese 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
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.
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
3. kép Vakolat alól előkerült falkép a bádoki református az érték felismerése, úgy
annak kibontakoztatása is
templomban
professzionális feladat.
  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.
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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.
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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

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)
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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.

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.

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

Az ICOMOS-ról és az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottságáról
Az Építészek Világkongresszusán 1964-ben elfogadták a Velencei Kartát.
Ez az a dokumentum, ami a műemlékesek alapdokumentumává vált: a helyreállításkor a műemlék és a helyreállító szakember etikai, szakmai kapcsolatát, hozzáállását kívánta irányelvekkel meghatározni. A dokumentum szükségességét az a felismerés tette egyértelművé, hogy az emberiség, a fejlődés, a
gazdasági haladás egyre jobban veszélybe sodorhatja értékeinket. A közvetlen
aggodalmat az asszuáni gát építése váltotta ki, illetve annak következménye.
Számos ókori egyiptomi maradvány került, került volna víz alá. Nemzetközi
összefogásnak köszönhető, hogy Phile ma is látható, vagy hogy Abu-Szimbel-ben II. Ramszesz temploma ma is felkereshető. Láthatóak, noha nem az
eredeti helyükön, mert az a duzzasztott vízszint alá került. A teljes helyszínt
áttelepítették egy biztonságos magaslatra, vasbetonból felépítve a környező
domborzatot, ami végül az eredetire emlékeztető, új környezetet adott az újra
összeállított ókori együttesnek.
A vállalkozás páratlan léptékű és jelentőségű műemlék-, és értékmentésnek minősíthető, az egész világ összefogott a program megvalósítására. A
beavatkozás mértéke példa nélküli volt. A program következtében vált szükségessé azoknak az irányelveknek a meghatározása, amelyek tisztázzák a történeti érték jelentőségét, az értékmentés lehetséges módját és azokat az etikai
kérdéseket, amelyek később is minden helyreállításkor felmerülhetnek.
A Velencei Karta elfogadását követő évben az UNESCO kezdeményezésére 1965-ben létrehozták azt a műemlékvédelmi szervezetet, amelynek
feladata lett a műemlékvédelem alapvető kérdéseinek megfogalmazása, illetve azok nemzetközi-tudományos értékelése nyomán olyan irányelvek kidolgozása, amelyek a világ országaiban elfogadott alapelvként követhetőek.
Az 1965-ös megalakulást megelőzően építészek, művészettörténészek aktív
csoportja készítette elő a programot. A csoportnak egy magyar építész, dr.
Horler Miklós is alapító tagja volt, akit a mai napig szellemi vezéralaknak tekinthetünk. A szervezet első elnökének a nemzetközileg is elismert építészt,
Piero Gazzolat választották (1908–1978): Az olasz tudóst Raymond Lemaire (Belgium), Michel Parent (Franciaország), Roberto di Stefano (Olaszország), Roland Silva (Sri Lanka), Michael Petzet (Németország), Gustavo
Araoz (Amerikai Egyesült Államok) követte három évenkénti választási
rendben. Jelenleg Toshiyuki Kono ( Japán) vezeti a szervezetet.
Magyarország nemcsak az alapításkor, hanem később is mindig jelentős
szerepet vállalt a szervezet életében, az 1965-ös politikai viszonyok köze31

pette – Horler Miklós szerepvállalása ellenére – mégsem alakulhatott meg
a Magyar Nemzeti Bizottság. A nyugati orientáltságúnak tartott nemzetközi műemlékvédelmi szervezetet a Kádár-rendszer „gyanús kötődésű” intézménynek tartotta. A nagyszerű hazai tudósok azonban szoros szakmai
kapcsolatban voltak az időközben Varsóban létrehozott szervezettel és vezetőikkel. Dercsényi Dezső, Entz Géza és Horler Miklós kapcsolatai révén
1972-ben Magyarországra szervezték az ICOMOS harmadik közgyűlését.
Az akkor fénykorát élő Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség munkáját
és munkásságát, lényegében a magyar műemlékvédelmet sok százan ismerhették meg ekkor a világ minden tájáról. Egy ilyen jelentős konferencia nemcsak a műemlékvédelem aktuális nemzetközi kérdéseinek a fóruma, hanem
lehetőség a konferencia helyszínének otthont adó ország megismerésére,
megismertetésére is. Ekkor robbant be a nemzetközi műemlékvédelem látókörébe a magyar műemlékvédelem. A konferenciához kapcsolódó szakmai
útnak, valamint a magyar helyreállítások bemutatásának köszönhető többek
között, hogy a hazai módszertant megismerhette a világ, illetve, hogy Csempeszkopács helyreállítása Kanadában tananyaggá vált.
Az igazán jelentős közgyűlési konferenciában rejlő kultúrpolitikai lehetőségre az akkori politika is felfigyelt. Ennek köszönhető, hogy hamarosan
hozzájárult a magyar nemzeti bizottság létrejöttéhez. Mivel a szervezet részben hivatalos szakmai kötődésű volt, természetes volt, hogy az akkori OMF
(Országos Műemléki Felügyelőség) jelentős támogatásával alakulhatott meg,
és az ott tömörülő elismert szakemberek határozhatták meg a Magyar Nemzeti Bizottság munkáját. A hivatalos műemléki politika lehetőséget adott
arra, hogy a más országokban civil szervezetként működő intézmény (hasonlóra akkoriban nem volt hazai példa) a műemlékvédelem minden területén
szakmai és szervezeti-szervezési segítséget nyújtson. Az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottságának köszönhetően a magyar műemlékvédelem megjelenhetett a nemzetközi szakemberek és intézmények előtt, hogy hamarosan
komoly nemzetközi elismertségre tegyen szert. A nemzetközi szakmai kapcsolatok is túlléphettek a korábbi személyes kapcsolatokon, és egyre inkább
intézményes kapcsolatokká is válhattak.
Dercsényi Dezső, Horler Miklós, Entz Géza után Román András szerepe lett meghatározó a magyar szervezet életében, sőt ő volt az első, akit
a nemzetközi szervezet alelnökévé is megválasztottak. Magyar elnökségi
tisztségét Fejérdy Tamás vette át, aki később több cikluson át a nemzetközi szervezet alelnökeként is szolgálhatta a műemlékvédelem ügyét. Winkler
Gábor professzor volt az első magyarországi elnök, aki szervezetileg nem
kötődött a hivatalos műemlékvédelem intézményéhez. Olyan elismert mű32

emlékvédelmi szakember volt, akit fenntartás nélkül elfogadott és elismert a
szakterület – sőt a műemlékvédelem meghatározó szakembereként ismerte
el. Ez kiváló döntésnek bizonyult, mert a hivatalos műemlékvédelmi intézményrendszerrel szervezetileg és személyileg is összefüggő nemzeti bizottság igen kiszolgáltatott volt minden szervezeti átalakulás során. Így történhetett meg, hogy az átalakuló és később egyre sűrűbben újra és újra átalakuló,
saját helyét kereső hazai műemlékvédelem mellett a nemzeti bizottság végül
teljesen független szakmai szervezetként jelenhetett meg, ami egyre jobban
megfelelt a nemzetközi szervezet természetének. Mindezt fellépései, megnyilvánulásai is igazolták, és erre még akkor is lehetősége nyílt, amikor tevékenységének pénzügyi feltételeit csak hivatalos forrásokon keresztül lehetett
biztosítani. Az ICOMOS MNB szakmai tevékenységét soha nem politikai
indíttatás vezérelte; véleményét mindig szakmai érvekkel támasztotta alá, a
feladatául vállalt és meghatározott körökön nem lépett túl. Ezért mindig
figyeltek véleményére, még azokban az esetekben is, amikor az illetékesek
az állásfoglalásától teljesen független, olykor azzal egyenesen ellentétes döntést hoztak. Hogy a szervezet a működéséhez szükséges feltételekhez mérten
hozzájárulást kaphatott, az szakmai kapcsolatainak és együttműködéseinek
köszönhető. A további fenntartási költségeket pályázatok és rendezvények
bevételeiből tudta biztosítani.
A nemzeti bizottságok mindenhol az ICOMOS nemzetközi szervezetének a szabályzata szerint kell, hogy működjenek, alkalmazkodva az adott
ország jogrendjéhez is. Egy tisztségben háromszor választható meg egy tag,
és összesen hat alkalommal viselhet valamilyen tisztséget. Az ezt követő ciklusban (hároméves választási ciklusok vannak) nem választható semmilyen
tisztségviselőnek. Ezért 2006-ban Winkler Gábor professzort sem lehetett
újra megválasztani a szervezet vezetőjének; a poszton 2006–2015 között
Nagy Gergely követte. 2015-ben újra Fejérdy Tamás lehetett az ICOMOS
MNB elnöke. 2018-ban a korábbi elnök térhetett vissza a tisztségbe. A szervezet programjai, jelentkezései, szakmai megnyilvánulásai, díjai révén egyre
határozottabban és tisztábban képviseli azokat a műemlékvédelmi elveket,
amelyeket a nemzetközi követelmények meghatároznak. Az egyre láthatóbb
szervezet népszerűsége a fiatalok körében is növekszik. A további népszerűsítés a következő évek feladata, melyben a szervezet számít az egyetemek segítségére is: szeretné jobban megismertetni az ICOMOS munkáját a szakma
jövőbeli képviselőinek körében, hogy szükségét érezzék a műemlékvédelmi
szervezetben való munkának, majdani szerepvállalásnak. A ICOMOS jövője
függ attól, hogy fiatal tagjai hogyan tudják fokozatosan átvenni a nagy múlttal és nemzetközi elismertséggel rendelkező szakmai szervezet irányítását.
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Szakbizottságok

Az ICOMOS szakmai munkáját nemzetközi tudományos szakbizottságokban is végzi. Nincs minden országban jelen minden szakbizottság, hiszen
minden országban más súllyal jelennek meg bizonyos szakmai kérdéskörök. A
magyar szervezetben több szakbizottság fejti ki eredményesen a munkáját.
Román András korszakához köthető a CIVVIH – Történeti települések
szakbizottságának megalakulása, aki egyben első elnöke is volt a szervezetnek. A Szakbizottság székhelyének is Magyarországot választották. Nagy
sajtóvisszhangja volt, amikor Toledo és Eger közül az egri feltételeket tartotta a szervezet kedvezőbbnek. A CIVVIH az egri Kispréposti Palotában
kapott a várostól irodahelyiséget, valamint az adminisztrációhoz segítséget.
A szervezet vezetőségét minden évben egy alkalommal fogadta a település,
valamint helyet adott egy vezetőségi munkaüléssel egybekötött konferenciának. A CIVVIH elnökségét később Fejérdy Tamás vette át, aki szintén kilenc
évig irányította a szervezet szakmai munkáját. Ma már mindketten a nemzetközi szervezet tiszteletbeli tagjai, a vezetőségének pedig Nagy Gergely is
választott tagja. A szakbizottságok közül jelenleg a Falkép bizottságnak van
magyar elnöke Wierdl Zsuzsa személyében.
A magyar nemzeti bizottság megbecsültségét mutatja, hogy több magyar
személyt is tiszteletbeli tagnak választott a nemzetközi szervezet.
Dercsényi Dezső (1990), Entz Géza (1993 – poszthumusz), Horler Miklós (1996), Román András (1999), Zádor Mihály (2003-poszthumusz),
Fejérdy Tamás (2008), Winkler Gábor (2011), Visy Zsolt (2014) a magyar
műemlékvédelem elismert szakemberei – köztük többen sajnos a fiatalabbak
számára már csak az irodalomból ismert –, meghatározó nagy alakjai.
Magyarország számos rendezvényt fogadott az utóbbi években is, 2006ban, 2011-ben az európai elnökök találkozójának Pécs, illetve Balatonfüred
adott otthont, 2012-ben az magyar alapítású szakbizottság Visegrádon tartotta közgyűlését alapításának 30. évfordulója alkalmából. A Velencei Karta
40. jubileumán tartott nemzetközi tudományos tanácskozás Michael Petzet
elnök úr részvételével zajlott. Gustavo Araoz elnök úr a 2014-es, nagyszabású
Örökség a jövőnek – Jövő az örökségnek konferencia sorozatot tisztelte meg
előadásával. 2019-ben Toshiyuki Kono elnök urat fogadhattuk hazánkban.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának feladatai folyamatosan bővülnek, egyre tágabban kell értelmezni az értékvédelem fogalmát. Értékeinket
csak összefogással menthetjük meg, ezért szervezetünk mindenkit partnerének
tekint, aki hazánk értékeinek megőrzését, megmentését fontosnak tartja.
Nagy Gergely
elnök, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
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A helyi kulturális és közösségi erőforrások szerepe és jelentősége, különös figyelemmel a tuzséri
hagyományápoló táborra

Felvezetésként Vercseg Ilona sorait választottuk, miszerint „a közösségfogalomnak óriási irodalma van, ami nem is csoda, hiszen egy olyan tág
fogalomról van szó, amelyik szorosan érintkezik a társadalmi alakzatok: a
csoport, a társulás, a társadalmi rendszer alapfogalmaival”. Szót ejthetünk
lokális közösségekről (a közösség földrajzi vonatkozása, lokalitás, szomszédság); érdeklődés szerinti/választott közösségekről, melyeket a helybeliségen
kívüli szempontok tartanak össze: identitás, vallás, hivatás, foglalkozás, etnikai hovatartozás stb.; továbbá szellemi, lelki közösségről stb. A modern
közösségiség egy aktív viszonyt feltételez, azaz közösségeinkbe nem csak beleszületünk, hanem választhatjuk is őket. Warren amerikai szociológus például a lokális közösségek öt funkcióját az alábbiakban nevezi meg: a szocializációt, melyen keresztül a közösség értékeket plántál a tagjaiba; a gazdasági
boldogulásfunkcióját, amely a megélhetési lehetőséget biztosítja; a társadalmi, helyi ügyekben való részvételt; a társadalmi kontrollt, mely a társadalmi
együttélésnek alapvető összetevője; továbbá a kölcsönös támogatást.
Minden közösség rendelkezik (humán, természeti, gazdasági stb.) erőforrásokkal. Varga A. Tamás és Vercseg Ilona szerint „a helyi fejlődés „alfája” és
„omegája” az emberi erőforrás fejlődése (…). A helyi emberek gondolkodásának, szaktudásának, felelősségérzetének, együttműködési és kommunikációs képességének stb. színvonala a legfőbb tőke”. Az emberi tőke „speciális
tőke és specialitása éppen az emberi jellegéből fakad. Az emberi tőke részint
az egyén felhalmozott tudásából és tapasztalatából, részint a veleszületett és/
vagy kifejlesztett képességeiből, (…) részint tenni akarásából áll”, mely nem
választható el tulajdonosától.
David Kerr értelmezésében az aktív állampolgárság a közösségi életében
történő részvételre is kiterjed, és kulcselemei között jelenik meg a tudás, a
  Vercseg Ilona: Közösségelmélet. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar,
Budapest, 2014. on.
  Arapovics Mária: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái.
Kulturális Szemle 2. 2016, 36-53.
  Varga A. Tamás; Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest,
1998.
  uo.
  uo. 200.
  Laáb Ágnes: Az emberi erőforrás, mint tőketényező. Jövőképek-vállalati stratégiák Konferencia, Budapest Műszaki Eegyetem Vezetőképző Intézet. http://www.laabagnes.hu/wp-content/uploads/2007/03/az-emberi-eroforras-mint-toketenyezo-1999.pdf, 3.
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készségek, az attitűdök, az értékek és az identitás, melyeket az aktív állampolgárságra nevelés elemeinek tekint. A fentiekből az is következik, hogy az
aktív állampolgárság az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést és annak
a gyakorlati implementációját is szorgalmazza. Az UNESCO GRALE III.
(Global Report on Adult Learning and Education, UNESCO 2016) jelentése a felnőttkori tanulás három kulcsterületének az alábbiakat nevezi meg:
az alapkészségek, alapkompetenciák megszerzését; a szakmai továbbképzés
területét és az aktív állampolgárság támogatását, mely magában foglalja többek között a szabad tanulást és a közösségi tanulást is.
Munkánkban az Európai Közösségek Bizottságának a definícióját vesszük alapul, miszerint az egész életen át tartó és az élet minden körére kiterjedő tanulás alatt minden olyan tanulási, művelődési tevékenységet értünk,
melyet a tudás, a készségek és a kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási nézőpontból.
A tudásalapú társadalomban nélkülözhetetlennek tartott kulcskompetenciák (lásd Anyanyelven folytatott kommunikáció; Idegen nyelveken folytatott
kommunikáció; Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a
természet- és műszaki tudományok terén; Digitális kompetencia; A tanulás
elsajátítása a tanuláshoz; Szociális és állampolgári kompetencia; Kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia; Kulturális tudatosság és kifejezőkészség) közül kiemeljük a személyközi kompetenciákat, amelyek nélkülözhetetlenek a személyes és a csoportos érintkezésekhez, azaz a hatékony és
konstruktív részvételhez a társadalmi életben.
A valahová tartozás a részvételt is magában foglalja, és a részvétel magas aránya pedig egyik indikátora a jól működő közösségeknek. Hazánkban
több mint tíz éve végeznek közösségfejlesztő műhelyek országos felmérést
a közösségi ügyekben való részvételről, illetve a közbizalmi viszonyok alakulásáról. Témánk aspektusából kiemelésre érdemesnek tartjuk a közösségi
kezdeményezésben, tevékenységekben való részvételt befolyásoló tényezők
megismerésére irányuló kérdést. A válaszok arra engednek következtetni,
hogy a közösségi kezdeményezésekben való részvételre jótékonyan hat a le  Kerr, David: Hatást gyakorolni a világra. Az aktív állampolgárságra nevelés új koncepciója. Új
Pedagógiai Szemle. 2008. 11–12. 92–105.; Hoskins, Bryony: Draft Framework for Indicators on
Active Citizenship. European Commission Directorate-General Joint Research Centre, Centre for
Research on Lifelong Learning, Ispra, kutatási beszámoló, 2006.
  Memorandum az egész életen át tartó tanulásról: Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel,
2000. október 30. http://www.tudosz.hu/EgeszEletTanulasEu.pdf (letöltés dátuma 2015. január 30.);
Virág Irén: Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák. Líceum Kiadó, Eger, 2014.
  Arapovics Mária; Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2017.
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hetőségekről való informáltság, valamint az, ha az egyént személyes megkeresés révén kérik fel az aktivitásra. A személyesség fontosságát mutatja az is,
hogy sokak aktivitását segítené elő az, ha ismerősével együtt tud részt venni
a különböző tevékenységekben.10
Mi segíthetné elő, hogy részt vegyen közösségi kezdeményezésben, tevékenységben? (%)11
Ha barát, vagy családtag
is részt venne velem
Ha több információt
kapnék a lehetőségekről
Ha tudnám, hogy javára
válik a pályámnak
Ha valaki megkérne,
hogy vegyek részt
Ha valaki, akinek már
van tapasztalata, segítene
Ha itthonról is megtehetném
Más

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30,9

41,4

40,1

40,8

44,1

37,6

32,8

39,8

39,3

39,2

41,8

45,3

31,0

39,0

40,3

36,0

40,8

34,6

32,1

35,1

36,6

40,3

39,9

39,4

21,5

26,7

27,3

28,8

30,8

27,5

15,9

24,3

23,5

24,1

28,1

22,1

13,3

4,1

5,6

6,1

8,1

6,8

A közösségi művelődés markánsan épít az alulról jövő kezdeményezésekre és az aktív részvételre. Maróti Andor a közösségi művelődést kis csoportos
tevékenységként (azonos érdeklődésű, közös célú művelődő közösség) értelmezi, azonban egy település (lokális közösség) helyi szükségleteihez és sajátosságaihoz igazodónak is tekinthetjük.12 Az utóbbi értelmezésben Németh
János úgy fogalmaz, hogy „a közösségi művelődés részének kell tekinteni
mind az öntevékeny művészeti mozgalmak aktivitásait, mind az egész életen
át tartó tanulás változatos alkalmait, folyamatait, vagy az értékőrző és hagyományteremtő programokat egyaránt”.13
10 Péterfi Ferenc: Közbizalom 2015. http://reszvetelhete.hu/wp-content/uploads/2011/08/
K%C3%B6zbizalom-2015.pdf (letöltés dátuma: 2017. május 17.)
11 forrás: ld. 10. jegyzet
12 Maróti Andor: Közösségi-e a közművelődés? Kulturális Szemle. 1. 2014. 26-32.; Juhász Erika:
Mozaik a közösségi művelődés fogalmi kereteihez. Szín. 18. 1. 2013. 38-39.; Németh János István:
A magyar közművelődés és a közösségi művelődés elmélettörténeti háttere, kapcsolatai. Szín. 18. évf.
1. 2013. 40-46.
13 Németh János István: A magyar közművelődés és a közösségi művelődés elmélettörténeti hátte-
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Arapovics Mária a kulturális közösségfejlesztés lényegét abban ragadja
meg, hogy „a kulturális közösségi színterek, a kulturális identitáserősítő és
értékteremtő tevékenységek sokszínű, kreatív közösségfejlesztő lehetőségeket, eszköztárat és megújuló módszereket nyújtanak a közösségek számára.14
A kulturális közösségfejlesztés céljai és módszereinek fókuszában a közösség
és annak létező és lehetséges kulturális értékei állnak.” A kulturális tanulást,
melynek alapját a Német Tanulási Atlasz (Deutscher Lernatlas) adja, Juhász
Erika és Szabó József úgy definiálja, hogy „a kultúra széleskörű intézményrendszere és eszközrendszere által megvalósuló nonformális és informális
tanulási forma, amely különböző intenzitással és eszközhasználattal, de az
egyén egész életében jelen van”.15 A kulturális tanulás esetében beszélhetünk
tudatos folyamatról, amikor az egyén önmaga fejlesztése céljából kezd tanulni a kulturális intézmény- és eszközrendszer segítségével, (szervezett vagy
önirányított formában), viszont megjelenhet spontán, akaratlan jellegű tanulás formájában is, amikor az egyén véletlenszerűen, vagy nem tanulási céllal
kapcsolódik be, mégis előre nem tervezett módon járulékosan gazdagodhat.16
A kulturális tanulás lehet akár befogadó jellegű (pl. színházi előadás, bábjáték, koncert), és lehet aktivitást igénylő, alkotó jellegű (pl. hagyományápoló
táborban való részvétel stb.).
Amennyiben dióhéjban az egyes közművelődési tartalmakat vizsgáljuk,
kiemelésre érdemesnek tartjuk témánk szempontjából a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozását, az egész életre kiterjedő tanulást, az amatőr művészeteket és a kulturális alapú gazdaságfejlesztést. A hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása többek között magában foglalja a település környezeti, szellemi,
művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének,
népi iparművészetének, szellemi-kulturális örökségének feltárását és megismertetését; a magyar nyelv gondozását, gazdagítását; az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését stb.
A következőkben a tipikus közművelődési tevékenységi formák (lásd ismeretterjesztés, képzés, kiállítás, rendezvény stb.) közül a táborra fókuszálunk,
melynek apropóját az adja, hogy 2018-ban Tuzséron már a XX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor került megrendezésre. A táborok a nem-formális tanulás tipikus terepei, helyszínei, előre meghatározott
program alapján zajlanak, ahol a résztvevők többnyire azonos vagy hasonló
érdeklődés alapján szerveződnek.
re, kapcsolatai. Szín. 18. 1. 2013. 40.
14  ld. 2. jegyzet, 48-49.
15 Juhász Erika, Szabó József: Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója. Educatio 2. 2016. 200.
16 uo.
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Az első tábor 1999-ben valósult meg, melynek szervezésében, lebonyolításában a Tuzsér Községért Alapítvány kuratóriuma kiemelt szerepet vállalt. A Tuzséri Napló ekképpen számolt be az eseményről: „Községünkben
néhányunkat mindig érdekelt, illetve foglalkoztatott a határon túli magyarság sorsa. Tavaly sikerült kapcsolatba kerülni a Moldvai Csángómagyarok
Szövetségének elnökével, s más vezetőivel.(…) Felvetődött a gondolat, hogy
a Tuzséron évek óta megrendezett kézműves táborba hívjunk meg erről a vidékről a gyerekeket. (…) A Magyar – Csángómagyar Kézműves tábor 1999.
július 7-én kezdődött, és július 19-én fejeződött be”.17 2000-ben a táborba
Kárpátaljáról 7 fő, Gyergyóból 6 fő, Gyimesből 8 fő, Moldvából 8 fő, Vajdaságból 7 fő, Horvátországból 6 fő érkezett, a tuzséri gyerekek közül 25-en
vettek részt a táborban. Ezt követően szinte minden évben újabb tájegységet,
települést sikerült megszólítani és bevonni a szervezőknek: Felvidékről, Mezőségből, Barcaságból, Kalotaszegről, Szilágyságból, Szamosvölgyből, Biharból stb. is érkeztek gyerekek.18
A szervezők már az első táborok szervezésekor megfogalmazták, hogy
hagyományt szeretnének teremteni Tuzséron a határon túli gyerekek táboroztatásával. „A gyerekekben sikerült elültetni nemzeti örökségünk, régi népi
hagyományaink iránti érdeklődést, tiszteletet. Igyekszünk kialakítani bennük az igényt ezek megőrzésére, mindennapjainkban történő ápolására. A
táborba érkező gyerekek számára óriási jelentőségű az anyaországi támogatás felismerése. Éreztetnünk kell azt, hogy támogatjuk, segítjük őket nyelvük megőrzésében, ápolásában. Az elmúlt táborok alkalmával bepillantást
nyerhettek a magyar történelem alapjaiba, közelebb kerültek a Biblia és hit
világához, ugyanakkor adtak némi ízelítőt nyelvi gazdagságukból, bemutatták kultúrájuk egy részét”.19
A település fontos kapcsolatot ápol a testvértelepülésével, az ottani civil
szervezetekkel, számítanak egymás munkája a közös rendezvények megszervezésében. Jóllehet számos kihívással is meg kell küzdeniük a szervezőknek,
több erősséggel is rendelkeznek: úgymint a széles körű összefogás határon
túl és innen, a földrajzi adottság,a kapcsolati tőke, a regionalitás, a szakmai
elismertség stb. A szervezők fontosnak tartják az összetartozás, a kultúra, a
hagyományok, az örökségek megőrzését, erősítését, továbbá igyekeznek ötvözni a tuzséri hagyományokat a határon túl élő magyarság kultúrájával.20
17 Klicsu Ferenc: Magyar - Csángómagyar kézműves tábor Tuzséron. Tuzséri Napló, IX. 3. 1991. 1.
18 Klicsu Ferenc: A Tuzsér Községért Közalapítvány szerepe a település kulturális életében. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2014.
19 uo. 23.
20 ld. 17. jegyzet
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2018-ban kerek évszámhoz érkezett a rendezvény, immáron huszadik alkalommal került megrendezésre, melynek szervezése, megvalósítása jól példázza a közösségi összefogást.
dr. Simándi Szilvia
tanszékvezető egyetemi docens,
Eszterházy Károly Egyetem, Andragógiai és Közművelődési Tanszék
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A történelmi családokra alapozott kulturális-

turisztikai attrakciók fejlesztésének lehetőségei

A nemesi családok évszázadokon keresztül adtak a magyar nemzetnek
fontos tisztségviselőket, politikusokat, államférfiakat. Tulajdonképpen – a
Kárpát-medence birtokba vételétől fogva – ezer szállal fonódott össze a települések és az ott birtokos családok története. Sem hazánk történelme nem
mutatható be hitelesen, sem adott helyi közösségek históriája nem lehet teljes tehát a nemesség története nélkül.
Magyarországon 1944-ig az ún. „történelmi” családok vezették a kisebbnagyobb közösségeket. A szovjet megszállással és a kitelepítésekkel, jogfosztásokkal, emigrációkkal, bebörtönzésekkel, kivégzésekkel mindez megtört.
Az arisztokrácia megítélése 30 évvel a rendszerváltozást követően sem tisztult ki. A történelmi családokra alapozott kulturális-turisztikai attrakciók
beemelése a településfejlesztésekbe, a megalapozott épületrekonstrukciók,
illetve az, hogy a nemesi címerek egésze vagy egyes elemei már 1990 után
bekerültek az újraalkotott települési címerekbe, többek között mind e célt is
szolgálják.
A marxista történetírás korábban a nemességet „testidegennek” bélyegezte
az „ország testén”, minden baj okozóinak kiáltva ki őket, a társadalmi fejlődés
gátlóit. A magyarság történetét osztályharcként interpretálták, azt a hamis
illúziót teremtve, hogy a nép fiai a reakciós, fejlődésképtelen, csökevényes
nemesség, illetve a másik fő „kizsákmányoló”, az Egyház elleni harctól várhatják felemelkedésüket. Kazinczyról, Irinyiről, Kisfaludyról, Széchenyiről,
Wesselényiről, és még számos államférfiunkról természetesen nem sok szót
ejtve mindeközben.
Kállósemjén példáján keresztül szépen kirajzolódik, hogyan lehet hasznosítani, új tartalommal megtölteni, valamint jelképesen visszaadni lakhelyét
annak a családnak, amely egykor generációkon át ott élt. Ez nagy lehetőség
és felelősség is egyben, hiszen azon túlmenően, hogy ismertethetjük a látogatókkal és érdeklődőkkel egy nemesi család történetét egy adott terület
– falu, város, megye, régió, ország – keretein belül, a még fel nem tárt, nem
kutatott forrásokat is közkincsé tehetjük konferenciák, rendezvények, megemlékezések szervezésével, és előmozdíthatjuk, hogy élő kapcsolat alakuljon
ki a település mai és egykori lakói között.
Érdemes rögtön az elején felhívni a figyelmet a térséggel kapcsolatban az
annak idején ott élő Lónyayak és Kállayak közötti párhuzamokra. Nemcsak
a két miniszterelnök, gróf Lónyay Menyhért és Kállay Miklós mellszobrai
állnak a nyíregyházi megyeháza bejáratánál, fogadva az oda belépőket (előb42

binek szobormásolata a tuzséri kastélykertben áll), hanem két rangos megyei
önkormányzati kitüntetés, a Lónyay Menyhért-, és a Kállay András-díj is
adományozásra kerülnek a rendszerváltozás óta a megyenapokon.
A többszörös rokonságok: Kemény János (1607-1662) erdélyi fejedelem
két felesége Kállay és Lónyay-leányok voltak: I. Halmi, Ugocsa megye, 1632.
Kállay Zsuzsanna (K. Ferenc és Bornemisza/Hegedüs Katalin leánya), II.
Aranyosmedgyes, Szatmár megye, 1659. Lónyay Anna (†1693.) (L. Zsigmond beregi és krasznai főispán és Varkócs Margit bárónő leánya). Utódai
első nejétől napjainkig szakadatlanul leágaznak.
Kállay Lipót (1852–1920) nyírbogdányi országgyűlési képviselő a 2.
(nemesi) ágból származó Lónyay Ilonát (1863–1939) vette feleségül. Fiuk,
Elemér (1882–1974) Kállay Helén (1894–1945) unokabátyja volt, akit Kállay Miklós (1887–1967) miniszterelnök vezetett oltár elé. Kállay Elemér
neje, Buttykay Magdolna (1894–1987) Buttykay Ferenc (1849–1919) beregi főispán leánya volt. A főispán a csehek zaklatása miatt öngyilkos lett
Beregszászon. Kállay Elemér egyetlen fia, Ferenc (Frenky) (1929–1956) az
osztrák-magyar határon tisztázatlan körülmények között halt meg, amikor
disszidálni akart az országból. A történelem viharai tehát nyomot hagytak
mindkét családon.
Fontos kiemelni, hogy az államosítás során azok a lakóépületek „jártak
a legjobban”, amelyekben addigra könyvtárak vagy kultúrház került kialakításra. Kevésbé voltak szerencsések a gyermek-, vagy szociális otthonként,
esetleg tsz-irodaként hasznosított épületek, nem is beszélve azokról az objektumokról, amelyekben gépállomásokat, magtárakat alakítottak ki, vagy
műtrágyát tároltak. Utóbbiakat egyértelműen gyorsabb-lassabb pusztulásra
ítélték ezek a funkciók.
A Kállay-kúriában 1949-től tanyasi kollégium, állami gazdaság, könyvtár,
raktár, majd iskola működött – tehát a szerencsésebbek közé tartozott. Az
évtizedek ugyanakkor erősen nyomot hagytak a későbarokk épületen; mire
2015-ben európai uniós és állami támogatással megkezdődhetett a felújítás,
rendkívül leromlott állapotban volt már. Egy évig tartó restaurálási munkálatok (külső és belső felújítás, régészeti feltárások, falkutatások, parkrekonstrukció stb.) után mára Kállay Miklós miniszterelnök egykori otthona kezdi
visszanyerni régi pompáját.
A földszinti helyiségekben, mintegy idővonalszerűen, egyik terem a másikból nyílva idézi fel a nemesi család ezeréves múltját. Mivel az eredeti berendezési tárgyak szinte kivétel nélkül megsemmisültek, az egyes korszakokat korabeli bútorok, használati tárgyak, evőeszközök, ruhamásolatok,
festmények, fotók elevenítik fel. Az érdeklődő közönség számára elérhető
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tablet és idegenvezetés is segíti a minél teljesebb élményszerzést a látogatás
ideje alatt.
A középkori terem lovagi páncélokkal, fegyverekkel, ón és fa étkészlettel,
aranyozott nemesi trónszékkel, zászlókkal várja a vendégeket, akik megismerhetik az ősi Kállay-címer kialakulásának történetét is. A Honfoglalástól
Mohácsig terjedő időszakot prezentáló teremből a Thököly- és a Rákóczifelkelések idejét dokumentáló szobába vezet az út. Itt került kiállításra a
nagykállói vár rézmetszete és annak históriája. Bepillantást nyerhetünk továbbá a kúria építésének kezdeti időszakába is, valamint végigkövethetjük a
családfán a napjainkig is virágzó három főág kiágazását. Falikárpitok, korabeli lónyereg és -szerszámok teszik szemléletesebbé a megidézett kort.
Fontos szempont volt a kialakítás során a múzeumpedagógia beillesztési
lehetőségének biztosítása, különös tekintettel a legkisebbekre: kisméretű kuruc ruha áll a gyermekek rendelkezésére, akik egy fotó erejéig beöltözhetnek
„talpasnak”.
Innen a babaszobába léphetünk, amelyben porcelánbabákat, ólomkatonákat, vármakettet csodálhatunk meg, a falakon pedig híres magyar és európai
festőművészek alkotásain elevenedik meg a gyermek mint téma.
A kisgyermekkel érkező vendégek részére „babafoglalkoztató” áll a rendelkezésre, és természetesen az előírások értelmében a kisgyermekek megfelelő ellátását lehetővé tevő kiszolgálóhelyiség (pelenkázó) is elérhető.
Mindez kettős funkciót tölt be: egyrészt kellemes, játékos időtöltést biztosít
a gyermekek számára, akik korabeli játékokat is kipróbálhatnak, másrészt a
koordinált gyermekfelügyelet a szülők számára is nyugodt időtöltést garantál, ha például az emeleti konferenciateremben izgalmas program lehetőségét
kínáljuk a felnőttek számára.
Visszatérve a kuruc kori teremhez, az 1848-tól a dualizmus időszakát dokumentáló helyiségbe léphetünk: a szabadságharc ügyéért, de a kiegyezésért
is sokat tevő Kállayak emlékét a falakon tablók örökítik meg.
Ezt követően a szalonba léphetünk, amely a korabeli társadalmi események egyik fő helyszíne.
Mivel a Kállay-család Kállay Miklós személyében miniszterelnököt adott
a hazának, értelemszerűen a kiállítás egyik leghangsúlyosabb része neki állít
emléket; a dolgozószobába lépve megtekinthetjük íróasztalát, fotelét, korabeli fényképeket, valamint az írógépen született emlékiratok egy lapját.
Az ebből nyíló ún. pihenőszoba a temetéstől az újratemetésig terjedő,
közel három évtized történéseit dokumentáló fotókiállításnak ad helyet. A
nagy és ősi múltra visszatekintő Kállay-család történetének megelevenítésekor láthatjuk a megyei és országos vezetőket a haza szolgálata közben.
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A kiállítást kiegészítendő, további élményelemként egy 1920-as évek
hangulatát idéző kávézó is csalogatja látogatókat, mégpedig egy eredeti Herendi porcelán kávéfőzőgéppel felszerelve, a garázsban pedig az egykori Kállay Miklóséval megegyező, működőképes és sofőr segítségével kipróbálható,
1931-es Ford A-modell várja az érdeklődőket.
A parkban kegyúri kápolna, alatta kripta őrzi az egykoron itt élt rokonok
emlékét. Érdekesség, hogy a Kállayak a mai napig „hazajárnak” Semjénbe, itt
is temetkezik a család. Ennek az élő kapcsolatnak rendkívül nagy jelentősége
van.
Kállósemjén vonatkozásában fokozódó érdeklődés tapasztalható: nagy
a látogatottság, sok vendég, turista érkezik, akiknek programját a környék
jó fekvési adottságai, a Mária út ide eső szakasza, illetve a bicikliút tehetik
teljesebbé. Az előzetes tájékozódást a látogatást tervezők számára honlap,
Facebook-oldal segíti. A további tervek között szerepel, hogy a kastély helyet
biztosítson konferenciák, rendezvények számára is. A cél természetesen az,
hogy a Kállósemjén tranzitállomásból célállomássá váljon.
Tuzsér, többek között hasonlóan jó földrajzi fekvése okán is (Kisvárda,
Záhony és a határátkelők közelsége stb.), szintén jó okkal reménykedhet abban, hogy hamarosan egy felújított kastélyban, igényesen és magas minőségben berendezett kiállításokkal fogadhatja a vendégeket, s emlékezhet meg
maga is az egyik magyar miniszterelnök és családtagjai múltjáról és jelenéről.
Ugyanis a Kállayval nagyságában és hagyományaiban egyaránt párhuzamba
vonható Lónyay-família kulturális és szellemi öröksége révén, azonos koncepció mentén, a tuzséri kastélyban is érdemes lehet hasonló turisztikai attrakciót megvalósítani.
Bár más-más néven szerepeltek, Tuzsér vonatkozásában ugyanannak a
családnak különböző ágairól beszélhetünk a Forgách, Salamon, Odescalchi
és Ambrózy nevek esetében – ugyanis mind a Lónyay-famíliához köthetők,
és a tuzséri kastély parkjában lévő családi sírkertben leltek végső nyugalomra.
Érdemes lenne elgondolkodni azon is, hogy a kiállítások és hagyományos
múzeumi keretek mellett, képes lenne-e koordinálni az intézmény egy esetlegesen létrehozandó „Lónyay Kulturális Út” elnevezésű, határokon átívelő
turisztikai projektet, amely összefogná az egykori Lónyay-birtokokat (Tuzsér, Lónya, Vásárosnamény, Bodrogolaszi, Deregnyő, Beregsom, Beregszász,
Máramarossziget, Nagykágya és Aranyosmedgyes). A tematikus kulturális
utak egyrészt egymást is remekül kiegészíthetik egy-egy érintett régióban,
másfelől egyéb turisztikai ágak – pl. vallási- és zarándokturizmus, egészség-,
gasztro- és víziturizmus –érdeklődésére is számot tarthatnak.
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Újabb kötetek, kiadványok megjelentetése vált időszerűvé, további kutatásra serkentve a jelenlegi és a majdani történészeket. Ebben a Kállay-kúria
is érdekelt, így Tuzsérnak is kész megadni minden szakmai és emberi segítséget, s megosztani tapasztalatait, jó gyakorlatait.
Komiszár Dénes
Kállay-kúria, Kállósemjén
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Hogyan lesz élő egy tematikus út?
Tematikus utak kialakításának és üzemeltetésének tapasztalatai

Szerencsésnek mondhatom magam, mert lehetőségem volt az elmúlt 10
évben nyomon követni egy tematikus út kialakulását, szárba szökkenését
és virágzását. Részese lehettem egy olyan útvonal megteremtésének, amely
2009-ben jött létre és már 2017-ben elnyerte Magyaroroszág legígéretesebb
kulturális úticélja címet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökségnél dolgozva 8 éven keresztül dolgozhattam a Középkori templomok útja kialakításán, jelenleg a Tiszántúli
Református Egyházkerületnél, már a beruházó, ingatlantulajdonos oldaláról
működhetek közre az útvonal fejlesztésében. A Középkori Templomok Útja
Egyesület titkáraként pedig az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokról
tudok beszámolni. Előadásom az elmúlt 10 év tapasztalatait, a fontosabb
üzeneteket vázolja fel, más tematikus utak számára.

1. A tematikus utak létrehozásával kapcsolatban eddigi tapasztalatok

A tematikus utak kialakítása a turisztikai termékfejlesztés egy sajátos
módszere. A tematikus utak célja nem egy adott helyszín, egy adott attrakció turisztikai termékké fejlődésének előmozdítása, hanem egy adott
térségben turisztikai termék létrehozása több turisztikai vonzerő, attrakció
összekapcsolásával. A tematikus utak létrehozása a turisztikai hálózatok kialakításának egyik legjobb, de nem egyetlen módszere. A turisztikai hálózatok létrehozásának indokoltsága abban áll, hogy a turisták utazásaik során
általában nem egy, hanem több látványosságot szeretnének felfedezni. A
hálózatfejlesztés során lehetőségünk van befolyásolni, formálni a látogatók
preferenciaválasztását, azáltal, hogy ráirányítjuk bizonyos pontokra a figyelmüket. Amennyiben nem azonos tematika alapján, nem tudatos termékfejlesztés jegyében jelölünk ki attrakciókat egy desztinációban, nem feltétlenül
tematikus útvonal kialakítása történik. Bevett gyakorlat ugyanis, hogy egy
desztináció heterogén turisztikai kínálatára hívja fel a figyelmet a desztinációmenedzsmentért felelős szervezet. Tehát a tematikus utak kialakításának
három ismeréve a következő:
• tudatos termékfejlesztésre való törekvés,
• a központi tematika meghatározása,
• területi, térségi jelleg.
A tematikus utak napjainkban egyre népszerűbbek a turisták körében.
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Az útvonalak szórakozási, kikapcsolódási és ismeretterjesztő lehetőségeket
biztosítanak a látogatók számára. A vonatkozó szakirodalom az első tematikus utaknak a középkori zarándokutakat tekinti, amelyek természetesen
nem felelnek meg a mai értelemben vett turizmus megközelítésnek. A 20.
században az egykori zarándokútvonalak mentén kezdtek kialakulni a modern értelemben vett tematikus utak. Követendő mintaként, példaképként
számos esetben az El Camino szolgált, amelyet az 1980-as években fedeztek
fel ismételten, és kezdte élni reneszánszát olyannyira, hogy világörökséggé
nyilvánították. A mai értelemben vett turisztikai útvonalak kialakulásának
a 20. században a természetjárás, az aktív turizmus adott lökést, a jelzett
turistaútvonalak váltak a modern tematikus utak előhírnökeivé. A jelzett
túraútvonalak azonban még nem feleltethetők meg a mai értelemben vett
tematikus utaknak. A 20. században az első kulturális jellegű tematikus utak
a borutak voltak, amelyek egy-egy borvidék borászatait, annak kapcsolódó
szolgáltatásait mutatták be. Ezek mintájára kezdtek szerveződni Magyarországon az első gasztronómiai témájú utak: a Tormaút a Hajdúságban jött
létre, a Szilvautat pedig a 2000-es években Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
egyik jó gyakorlataként tartotta számon a szakma. Hazánkban a 2007–2013
közötti európai uniós ciklusban kezdtek a pályázati források felhasználására
gombamód szaporodni a tematikus utak. E mögött elsősorban az állt, hogy a
turisztikai pályázati felhívások, kiemelten az Európai Területi Együttműködési Programok kedvelt támogatási célterülete volt a tematikus utak kialakítása. A magyarországi tematikus utak túlnyomó többsége 2005–2010 között
alakult. A vallásturisztikai útvonalak kialakításának valóságos dömpingje volt
a 2009-es és a 2010-es év. A legrégebbi zarándokutak a Szent Márton útja
és a Gyöngyök útja, de ezeknek az alapítási ideje sem haladja meg a 10 évet.
Az elmúlt néhány évben rendkívül dinamikusan fejlődtek a vallásturisztikai
útvonalak, azonban kialakításuk és kommunikációs eszközeik szinte sematizálódtak. Szintén a 2007–2013-as európai uniós programozási időszakban
zajlott le Magyarország legnagyobb túraútvonalának, a Kéktúrának a korszerűsítése, amely viszont nem tekinthető klasszikus tematikus útvonalnak.
A kulturális, örökségturisztikai útvonalak egy része már korábban létrejött,
valamilyen közösségi kezdeményezés hatására, azonban ebben az időszakban
– főként a klaszterpályázatok hatására – jelentős részük meg tudott újulni.
Jelenleg Magyarországon az alábbi tematikus utak működnek:
• Mária út
• Szent Erzsébet-út
• Szent Jakab út
• Gótikus út
• Szent Márton út
• Középkori templomok útja
• Magyar Zarándokút
• Magyar zsidó örökség útja
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•
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Szent László örökségút
Palóc út
Északi várak útja
Kastélyutak
Rákóczi Európai Kulturális
Útvonal
• Liszt Ferenc út

Szilva út
Tormaút
Bor utak
Szatmári legendák útja
Európai vaskultúra útja
Alföldi legendárium

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már láthatóak a termékgörbék. Jól
illusztrálható egy tematikus út fejlődésének folyamata a gasztronómiai utak
esetében. Mára egyértelműen látszik, hogy a gasztronómiai utak esetében
(ezek alól néhány borút kivétel) elfogyott a lendület, és többségük nyomtalanul el is tűnt. A tematikus utak életciklusában van még egy lényeges szempont. Az európai uniós forrásból létrejött tematikus utak egy része esetében
megfigyelhető, hogy hamarabb szűnnek meg, válnak gazdátlanná. Ennek az
az oka, hogy megalapításuk hátterében sokszor nem a közösségi igény, szükséglet, hanem egy-egy sikeres pályázat állt, így a pályázati források kifutásával vagy a kötelező fenntartási időszak lejártával már csak néhány tábla
emlékezteti a látogatókat a tematikus útról.
A tematikus utak szerepe az attrakciók kijelölése és összekötése. Az útvonalak témáit illetően nincs semmi kötöttség, bármely téma épülhet tematikus útvonal köré. A kulturális utak közé a kastélyutak, várutak, zarándokutak,
történelmi utak, művészeti utak, gasztronómiai utak tartoznak. Az útvonalak tekintetében közös, hogy mindig valamilyen téma köré szerveződnek.
Elsődleges szempont a közös tematika meghatározása, ami egyszerre lehet
előny és korlát. Az a vezérfonal, amelyre a saját tematikus utunkat építjük, ki
fog bennünket emelni a környezetünkből, meg fog bennünket különböztetni
versenytársainktól, hiszen specifikálni és identifikálni tudjuk magunkat. Piaci megjelenésünk egységes lesz és egyszerűen kommunikálható. Másrészről
erőteljes korlátozó tényezővé is válhat a közös tematika, amely köt bennünket.
Bármi nem válhat az útvonal részévé, hiszen meghatározásra kerültek azok
a minimum követelmények, amelynek meg kell felelnie az útvonalba bevont
állomásoknak. Ez azt eredményezi, hogy egy igen homogén termékkínálattal
vagyunk kénytelenek dolgozni. A gyakorlatban a kastélyúton járó turistának
az 5. kastély után már unalmassá válhat az útvonal bejárása. A tematikus
utak kialakításának az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudunk olyan
terméket létrehozni, amely egyszerre biztosítja az azonosságot és változatosságot. Hogyan tudjuk az azonos tematikával felkelteni a figyelmet, segíteni
az elmélyülést egy tématerületben, de mégis izgalmassá tenni az út felfede49

zését. A Középkori templomok útja létrehozására során ennek érdekében
alakítottuk ki az örökségtúra útvonalakat. Korán felismertük ugyanis, hogy
64 templom kiajánlása a valóságban piaci alapon elképzelhetetlen, legfeljebb
az online térben. Az örökségtúra útvonalak a Középkori templomok útja különböző szakaszait mutatják be egy, két, három napos csomagok keretében,
de az adott területen nemcsak a középkori templomokra fűzzük fel az örökségtúra útvonalakat, hanem minden fontosabb, látványosabb vonzerőt integrálunk, legyen az vár, kastély, népi építészeti emlék, természeti látványosság.
Ezzel a megoldással sikerült kiiktatni nehézséget.
A tematikus utak már létező attrakciókat csomagolnak új köntösbe, aminek alapvetően az a célja, hogy növeljék a látogatottságot az új megközelítéssel. Ez egyben legnagyobb előnyük is, hiszen a már meglévő vonzerő
piaci megjelenését és újrapozícionálását képesek támogatni. Külön érdekesség, hogy egy jól kiépített tematikus út egy egész desztináció pozicionálására képes pozitív hatást gyakorolni (lásd. a Felső-Tisza-vidék a középkori
templomok földje). A tematikus utak lehetővé teszik, hogy egy térséget más
perspektívából mutassunk be. Gondoljunk arra, hogy a Szilvaút SzatmárBereget a gasztronómia oldaláról pozícionálta, míg a középkori templomok
útja a térség művészettörténeti sajátosságaira hívja fel a figyelmet. Ugyanaz a
terület, de más nézőpontból.
A tematikus utak másik nagy előnye a kritikus tömeg megteremtésében
van. Komplexebb turisztikai terméket testesítenek meg, amelyekből viszonylag
egyszerűen alakíthatók ki csomagajánlatok. Az egyik legjelentősebb hozadéka
egy-egy tematikus útnak abban áll, hogy olyan településeket, vonzerőket is
be tud kapcsolni a turizmus vérkeringésébe, amelynek erre önmagában kisebb
esélye lett volna. Ebből eredően a tematikus utak turisztikai attrakcióvá történő
fejlesztése az utóbbi években előkelő helyre lépett a turizmusfejlesztésben, mivel kiváló lehetőséget jelentenek a kevésbé fejlett és kevéssé felfedezett területek fejlesztéséhez, valamint a helyi fejlesztési együttműködések kialakításához.
Óvatosan ki is jelenthetjük, hogy a tematikus utak inkább a rurális térségekre
jellemzőbbek, mint a városokra, ebből adódóan inkább a vidéki térségek számára kínálnak turizmusfejlesztési eszközt. Egy tematikus útvonal megismerése időigényesebb folyamat, tehát ha egy turista rászánja az időt, az energiát és
pénzt, akár több napot is az adott térségben fog tölteni, ez pedig jó lehetőséget
nyújt a vendégéjszakák számának növeléséhez, a vonzerők és a szálláshelykínálat ötvözéséhez. Feltételezhetjük, hogy a látogatók tovább maradnak, és többet
költenek tematikus utak mentén.
Összességében a tematikus utak rendkívül dinamikusan fejlődő ágazata a
turizmusnak. Jelentőségük elsősorban abban áll, hogy a meglévő vonzerőket
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pozicionálja újra és alakítja át komplexebb turisztikai termékké, ami alkalmas
a vonzerő és a látogatottság növelésére. Másrészt fontos szerepet játszik a tartózkodási idő növelésében és a rurális térségek bekapcsolására a turizmusba.
A Felső-Tisza-vidék vonatkozásában ez különösen lényeges, hiszen a régióra
nem jellemző a városi turizmus dominanciája, illetve a vonzerők jelentős része
a rurális térségekben koncentrálódik. A Felső-Tisza-vidékre a látványosságok,
attrakciók szétaprózottsága jellemző, tehát ebben a régióban kiemelt cél a sok
kis értékes látnivaló integrálása és a turisztikai hálózatba szervezése.

2. Tematikus utak kialakításának, fejlesztésének, üzemeltetésének
fázisai

Nagy vonalakban szeretném bemutatni azt az „evolúciós” folyamatot és
fontosabb fázisokat, amelyeken egy tematikus útnak érdemes átesnie. A felsorolt szakaszok egy része egymástól időben elkülönül, más esetben a párhuzamosság érvényesül. Ezeknek a szakaszoknak egy része bármelyik tematikus útra érvényes, más részük a Középkori templomok útja tematikus
útvonal analógiáit, megoldásait ismerteti. A főbb fázisok:
» Termékfejlesztés, a tematikus út kialakítása
» Piacra vitel, piaci jelenlét megteremtése
» Attrakció és vonzerőfejlesztés
» Szolgáltatásfejlesztés
» Üzemeltetés
Az első lépés mindig az útvonal tematikájának meghatározása és az útvonal kijelölése, amely a tematikus utak esetében egyet jelent a termékfejlesztéssel, hiszen ezen peremfeltételek fogják meghatározni a termék jellegét
és összetételét. Ez a fázis igényli a legtöbb kreativitást; ha az alapokat, az
állomásokra vonatkozó bemeneteli kritériumokat nem kellő körültekintéssel
határozzuk meg, az a későbbiekben problémát fog jelenteni. Már ebben a
szakaszban eldőlhet, mennyire lesz, lehet piacképes a termékünk. Ehhez a
fázishoz tartozik az egyes állomáshelyek kiválasztása, a szükséges együttműködések kialakítása, az útvonal kijelölése, a közös arculat megteremtése, a fizikai láthatóság érdekében a táblarendszer kiépítése. A második fázisban már
rendelkezünk egy kijelölt tematikus útvonallal, elkészült a termék, amelyet
piacra kell vezetni. Ehhez meg kell teremtenünk a feltételeket, létrehozni
a szükséges promóciós és kommunikációs felületeket, és el kell indítani a
promóciós tevékenységünket. A tematikus útvonal szempontjából a második
fázis sikerén múlik, hogy a tematikus út ki tud-e lépni az embrionális szakaszból. Az attrakció és vonzerőfejlesztés a tematikus útvonal mentén azt a
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célt szolgálja, hogy egy egységes koncepció mentén meginduljon az állomáshelyek szükséges helyreállítása, felújítása, illetve az attrakciók látogatóbarát
fejlesztése.
A Középkori templomok útja fejlesztésében most zajlik a szolgáltatásfejlesztési, szolgáltatásbővítési fázis, így elsősorban e tapasztalatokat és felismeréseket vázoljuk. Ez a szakasz nem sok tematikus útvonal esetében realizálódik, jelentősége azonban annál nagyobb, ezt a fázist érdemes részletesebben
vizsgálni. A szolgáltatásfejlesztéssel elsődleges célunk, hogy biztosítsuk a
fizikai jelenlétet is a tematikus út mentén, vagyis az útvonal üzemeltetése
ne csak távoli pontokról történjen, hanem közvetlenül a célterületről, ahol
a látogatók is megfordulnak. Ne csak táblák jelezzék, hogy itt működik egy
tematikus út, hanem legyenek arcai az útvonalnak, legyen olyan személy, aki
megszólítható, aki szervez, aki jelen van. A tematikus utakkal kapcsolatban
kifogás lehet, hogy csak vázak, amelyek inkább az online térben léteznek. A
Középkori templomok útja fejlesztésének egy új irányát jelenti a látogatóközpontok kialakítása. A látogatóközpontok alapvetően olyan centrumok,
melyek különböző szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Számos rossz állapotú, alulhasznosított, több esetben funkcióvesztett épület található az értékes
műemléki templomok közvetlen környezetében. Ezeknek az épületeknek az
állaga nagyban befolyásolja az amúgy jó állapotban lévő műemlék templom
vizuális megítélését, a gyülekezetek életét és a látogatók komfortérzetét. A
látogatóközpontok kialakítása kifejezetten ezeknek az épületeknek a felhasználásával valósítható meg. A látogatóközpontok az alábbi funkciókat
láthatják el:
» Információs pont (front office funkció): A látogatóközpontot üzemeltető személy információkat nyújthat a Középkori templomok útjáról
az érdeklődőknek, valamint további úticélokat javasolhat.
» Szervező pont (back office): bizonyos látogatóközpontokból kialakíthatók olyan információs pontok, ahol érdemi szervező munka is folyik. Első
lépésben Csarodán terveznek ilyen funkciót kialakítani. Ennek célja, hogy
menedzselje a templomút egy-egy szakaszát egy olyan személy közreműködésével, aki el tud látni szervezési és koordinációs feladatokat.
» Fogadótér: a templom látogatása előtt a látogatóközpontba érkeznek
a turisták, ebből eredően ezek az épületek „sorompóként” működnek,
ahol lehetőség van a belépőjegyek értékesítésére.
» Ajándéktárgy-értékesítés: az ajándéktárgyak értékesítésére szintén
a fogadótérben nyílna lehetőség. A látogatóközpontok kialakításával
megnyílhatna az út az egyedi készítésű, márkázott ajándéktárgyak készítése előtt.
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» Kiállítótér: a látogatóközpontok fő funkciója az állandó kiállítások számára megfelelő terület biztosítása.
» Közösségi tér
» Illemhely: kiemelkedően fontos funkciója a látogatóközpontoknak.
» Vendéglátó tér: a látogatók kiszolgálásának, illetve a bevételgenerálás
egyik leghatékonyabb módja.
A Középkori templomok útja mentén jelenleg csak egy látogatóközpont
található Szabolcson, 2020-ig három látogatóközpont fogja megnyitni kapuit
Csarodán, Vámosatyán, Vámosorosziban és Nyírmihálydiban, amelyek differenciált szolgáltatáskoncentrációval fognak rendelkezni. A szolgáltatásfejlesztés egy másik aspektusát jelentené a Középkori templomok útja esetében
a kerékpáros szolgáltatások fejlesztése, ez jelenleg pályázati szakaszban tart.
Mindez már célcsoportspecifikus irány mentén zajlik, melynek keretében kerékpáros túraközpontok, kerékpáros pihenőpontok fognak létesülni. A túraközpontok a kerékpáros túrázók számára front office-ként működnek, amelyek a
Felső-Tisza-vidék kerékpáros túraajánlatairól átfogó információkat nyújtanak.
A túraközpontok szervezőpontként is funkcionálnak. Nemcsak információt
nyújtanak tehát, hanem katalizálják a kerékpáros turizmust. A létesítményben rendelkezésre állnak a szervizeléshez szükséges eszközök, valamint sárga angyalt, mobil szervizszolgáltatást is működtetnek. Lehetőség van továbbá bérlésre. A fejlesztési célok között kerékpáros pihenőpontok kialakítása is
szerepel, több frekventáltabb örökséghelyszínen. A pihenőpontok fő funkciója a turistafogadás és a higiéniai feltételek javítása, a kerékpárok kulturált és
biztonságos elhelyezésének elősegítése, közösségi terek biztosítása. Csarodán,
Nyírbátorban, Tákoson, Tarpán, Tivadarban létesülnének az első kerékpárosbarát szolgáltatóközpontok a Középkori templomok útja mentén.
Az utolsó szempont, az üzemeltetés kérdése meghatározza a tematikus
út piacra vezetésének és piaci jelenlétének sikerét. Abból a tényből érdemes kiindulni, hogy a tematikus utak nagy részét nem konkrétan azok az
ingatlantulajdonosok hozzák létre, akik üzemeltetik a tematikus úthoz tartozó ingatlanokat. Az esetek többségében egy külső szervezet végzi az útvonal létrehozását, akinek az állami támogatások kimerülésével már kevéssé
áll érdekében az útvonal üzemeltetése. A gesztor szervezetek egy része inkább csak az útvonalhoz kapcsolódó fejlesztésekben érdekelt, hiszen ebben
a szakaszban sokkal optimálisabbak a financiális lehetőségek. Tehát nagyon
lényeges, hogy egy tematikus útnak ne csak fejlesztője, kialakítója legyen,
hanem üzemeltetője is. Az üzemeltetés a legproblematikusabb szakasza egy
tematikus útnak, hiszen ekkor már nem rendelkezünk jelentősebb fejlesztési
forrásokkal, viszont az üzemeltetés jelentős költségeket emészt fel. E kér53

désnek a relevanciája Magyarországon elég nagy, hiszen a tematikus utak
nagy része a 2007–2013-as időszakban jött létre uniós támogatással, így már
a fenntartási időszakba lépett. Optimális esetben a tulajdonos, a gesztor és
az üzemeltető személye nem válik el egymástól, de ha megvizsgáljuk a már
működő tematikus utakat, a gyakorlat nem ezt igazolja. Abban a pillanatban,
ahogy egy tematikus út elveszíti az üzemeltetőjét, összecsuklik, hiszen nem
létrehozni nehéz, hanem folyamatosan üzemeltetni és stabilan a piacon tartani.
A Középkori templomok útja mentén a látogatóközpontok kialakításával szeretnénk megteremteni az üzemeltetés fizikai központjait, sejtjeit. Az
üzemeltetés során a legtöbb, amit tehet egy üzemeltetésért felelős szervezet,
hogy életet lehel az útvonalba, folyamatosan szervezi, katalizálja a programokat, amelyek az útvonal megismerését segítik. Inspirálja a látogatókat, idegenvezetőt, túravezetőt ad melléjük.
Az elmúlt 10 év tapasztalata alapján a felsorolt peremfeltételek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy egy látogató úgy érezze egy izgalmas és
működő tematikus úttal van dolga; egy olyan turisztikai termékkel, melyben
élménydús közegben szolgáltatások egész sora segíti, ösztönzi őt az útvonal
egy-egy szakaszának megismerésében.
Deák Attila
fejlesztési és idegenforgalmi referens,
Tiszántúli Református Egyházkerület, Deberecen
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Az MTM Mátra Múzeumának története,
működése, stratégiája
A Mátrába vezető 24-es út mentén található az MTM Mátra Múzeuma,
amely Magyarország legnagyobb természettudományi gyűjteményével rendelkező vidéki múzeuma.
A természettudomány mellett jelentős számú helytörténeti, valamint vadászattörténeti tárgyat őriz. Története a 19. századra nyúlik vissza, s bár az
eltelt évszázad során többször átalakult, ma is őrzi a kezdetek hagyományait.

A múzeum korai története

1880-ban kezdte meg munkáját Gyöngyösön a Múzeumalapítási Választmány, amely elsődlegesen természettudományi múzeumot szándékozott létrehozni, ami később helytörténeti irányultságot is vett volna. A törekvéseket
a gazdasági katasztrófához vezető filoxéra járvány húzta keresztül. A múzeum létrejöttére még 7 évet várni kellett. 1886 novemberétől Hanák Kolos
ügyvéd elkezdte szervezni Gyöngyösön a Magyarországi Kárpát Egyesület
Mátra Osztályát, mely végül 1887-ben, 287 fővel alakult meg. Az Osztályán,
a Kárpát Egyesülethez hasonlóan, célul tűzte ki egy „Mátra” múzeum felállítását, ahol a vidék állat-, növény-, és ásványtani példányait, háziipari cikkeit
és –országos kitekintésben – turisztikai tárgyait volt hivatva összegyűjteni és
bemutatni. A Múzeumi Bizottságában igen aktívan vettek részt a gimnáziumi tanárok, így a gyűjtőmunka eredményeként összeálló kollekció számára a
gimnázium biztosított egy osztálytermet. Itt nyílt meg 1887. május 15-én a
Mátra Múzeum. A múzeumot öttagú bizottság irányította.
Tiszteletbeli tagja az önzetlenül segítő Pulszky Ferenc lett. 131 éve az
elsődleges feladat a természetrajzi, régészeti, gazdaságtörténeti, történeti érdekességek összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és bemutatása a nagyközönségnek. Az intézmény 1889-ben iskolai és közművelődési, mezőgazdasági,
őslénytani, ipari és háziipari, valamint egyházi gyűjteménnyel rendelkezett.
A kezdeti sikeres éveket – a különböző átszervezések miatt – a megtorpanás
követte.
1894-ben létrejött a Heves Megyei Tanszermúzeum, melynek célja olyan
kiállítóhely megalapozása volt, amely bemutatja az elemi iskolák működéséhez szükséges felszereléseket, tanszereket, eszközöket, tankönyveket, szakkiadványokat. 1896. május 20-án a Norma-iskola oszlopcsarnok termében
ünnepélyesen megnyílt a Heves Megyei Tanszermúzeum, melybe az ekkor
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létrejött szerződés értelmében a Mátra Múzeum is beolvadt. A fúzió ellenére
a Mátra Múzeum megtartotta részleges önállóságát, amit mi sem bizonyít
jobban, mint az évente megválasztásra kerülő Múzeumi Bizottság működése, s az, hogy minden gyűjteményi tárgyát MM jelzettel vették leltárba.
1917. május 21-én iszonyú tűzvész tört Gyöngyösre. A város nagy része
elhamvadt. A Norma épülete, 8 terme és a csarnoka is leégett, de a Mátra
Múzeum és a Tanszermúzeum gyűjteményének többségét sikerült kimenteni. A megmentett és az épen bennmaradt anyagok, muzeális tárgyak azonban
őrizetlenül maradtak, amelyeket aztán a lakosság „megőrzésre” széthordott.
1920-ban dr. Puky Árpád ujjászervezi a Múzeumi Egyesületet. 1923.
március 15-én a Mátra Múzeum megalakulásának 45. évfordulóján tanárok,
orvosok és ügyvédek múzeumalakító bizottságot hoztak létre.
Ezekben az években kezdett el igen aktívan bekapcsolódni a városi múzeum tevékenységébe Guba Pál piarista főgimnáziumi tanár. Tevékenységének
eredményeként 1931-ben megalakult az új intézmény, Gyöngyös Megyei
Város Múzeuma. Még ugyanebben az évben a múzeumalapító bizottság
tagjaiból és múzeumbarátokból megszervezte a Gyöngyösi Múzeumi Társasági Kört. Dr. Puky polgármester a városháza épületének két földszinti termét végleg átengedte múzeumi célra. Guba Pál ezekben állította ki a legnevezetesebb és legértékesebb tárgyakat. A polgármester ahhoz is hozzájárult,
hogy az érdeklődők bármikor megtekintsék a kiállítást. Új vonása a gyöngyösi múzeumügynek, hogy éppen Guba munkásságának eredményeként,
igen erőteljesen összekapcsolódott a világi és egyházi múzeum létesítése.
1934-ben, Gyöngyös várossá nyilvánításának 600. évfordulóján, megnyílt az
újjárendezett egyházi és helytörténeti kiállítás. A Gyöngyösi Római Katolikus Egyházi Múzeum kincseinek a Szent Bertalan templom karzata biztosított helyet, a helytörténeti kiállítás a városházán, Gyöngyös Megyei Város
Múzeumában volt látható.
1944. október 31-én a közelgő hadi események miatt Guba a város különböző épületeiben elhelyezett múzeumi gyűjtemények ajtaját lepecsételte, s az
ajtókra az alábbi szövegű táblát helyezte: A front miatt átmenetileg zárva!
Bár a gyűjtemények a háborút átvészelték, azoknak jelentős részét a front
elvonultával a város lakossága szétdúlta, az értékeket eltulajdonította, s tönkrezúzta a számára értéktelennek tartott tárgyakat. A háborús időben, hasonlatosan 1917-hez, a múzeum gyűjteményének jelentős része megsemmisült.
1918 és 1950 között többször kapott lángra és hamvadt el a gyöngyösi
múzeumalapítás ügye.
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Megalakul az „új” Mátra Múzeum

A fordulat 1951-ben állt be. A városban járási pedagógus továbbképzést
tartottak, melynek keretében Nagy Gyula gyöngyössolymosi tanító meghívta
a résztvevőket saját iskolai gyűjteményének megtekintésére. A múzeumalapítási törekvés így felélénkült. 1952. május 2-án megalakult a Múzeumszervező Bizottság. 1952. szeptember 1-jén jelképesen létrejött a Mátra Múzeum,
amelynek a város átadta a korábbi múzeumból megmaradt gyűjteményeket.
1954. július 12-én megkezdődött az Orczy-kastély épületének kiürítése és
múzeumi célokra történő kialakítása.
Az 1955. év újabb sikereket hozott. Már volt állandó épülete a múzeumnak, és a Népművelési Minisztérium, kiadva a működési engedélyt, a hivatalos körbélyegző használatához is hozzájárult. Az Orczy-kastély belső
helyreállításai azonban még nem készültek el, így a nyitás váratott magára.
1956 májusában megérkezett a Kállai Gyula művelődési miniszter nevében kiállított új működési engedély, amely a Mátra Múzeumot tájmúzeumként néprajzi és helytörténeti múzeumi gyűjtőkörrel ruházta fel. Igazgatója
Nagy Gyula lett.
1957. július 21-én délelőtt 10 órakor az Orczy-kastélyban megnyílt a
Mátra Múzeum, amelynek öt termében a Mátra élővilágával, a környék néprajzával, a város történetével, iparával, valamint szőlészetével és borászatával
ismerkedhettek a látogatók.
A 61 évvel ezelőtti „újraalakulás” nem csak a természetrajzot, hanem a
társadalomtudományt, régészetet, történetet, néprajzot is gyűjtési körébe
vonta, megörökölve néhány megmentett tárgyat az előző múzeumok anyagából. Tehát részben „visszagyűjtve” a század eleji, még fellelhető tárgyakat,
részben teljesen új gyűjtési/kutatási koncepciót kidolgozva kezdte meg működését. A fő-, illetve mellékállásban dolgozó tudományos kutatók a tudatos
gyűjtés és szakszerű nyilvántartás mellett elvégezték a tárgyak rendszerezését és tudományos feldolgozását is. Egyre több tudományos cikk jelent meg,
az intézmény országos elismertsége emelkedett. Ma is meglévő gyűjteményi
csoportok alakultak ki: lepke – Jablonkay József, mollusca – Varga András,
madár — Solti Béla, helytörténet/néprajz – Molnár József, vadászat/néprajz
– Nagy Gyula kurátorságával.
Az 1960-as években sorra jöttek létre a megyei múzeumi igazgatóságok.
Ettől az időtől kezdve a Mátra Múzeum a megyei tanács, illetve a Heves
Megyei Múzeumi Igazgatóság irányítása alá tartozott. Központi rendelkezés
szerint a kiállításoknak, gyűjteményeknek helyet adó épületek – az Orczykastély mint kiállítóhely és a Petőfi Sándor utcai ún. Wiltner-ház mint a ter57

mészettudományi gyűjtemények épülete – megyei tulajdonba kerültek. Így
alakult ki az a visszás helyzet, hogy az Orczy-kastély épülete megyei, míg az
ezt körülvevő egykori kastélykert városi tulajdonban volt.
1970-ben nyílt meg az a nagyszabású természettudományi kiállítás,
amelynek középpontjában a Mátraderecskén megtalált mamut állt. Ezt követően fokozatosan alakult ki a Mátra Múzeumnak az a szerkezete, amely
ma is meghatározó, s melyet a természettudomány és a helytörténet együttes
megléte jellemez.
Gyöngyös 1984-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 650. évfordulóját. Az évforduló színvonalas megünnepléséhez az intézmény két új kiállítás
megrendezésével kapcsolódott. A gyűjteménygyarapítást ekkor a társadalomtudományok terén az új állandó kiállítás, a Gyöngyösi Évszázadok rendezésével kapcsolatos célgyűjtések határozták meg. E munka eredményeként
közel kétezer tárgy került a múzeumba, s megjelent a város történetét új tudományos kutatások alapján feldolgozó tanulmánykötet. Az állandó kiállítás
mellett erre az időre esett az Ember és természet címet viselő vadászattörténeti időszaki kiállítás megnyitása is.
Öt évvel később, 1989 augusztusában nyílt meg a Mátra című új természettudományi kiállítás. Az ekkor bemutatott helytörténeti, vadászattörténeti és természettudományi tárlatokat 1990-ben több mint 200 ezren látogatták.

Az Európa Nostra-díjas felújítás

2001-ben a Grafit 37 Építész Iroda Kft. elkészítette a Mátra Múzeum
– Orczy kastély és kertje megvalósíthatósági tanulmánytervét, amit a Heves
Megyei Önkormányzat és Gyöngyös Város Önkormányzata a köztük létrejött megállapodás keretében 2004-ben címzett támogatásra nyújtottak be. A
komplex beruházás költsége két ütemben 2,5 milliárd forint lett volna, viszont
sajnos a pályázat nem részesült támogatásban. Ezt követően Gyöngyös Város
Önkormányzata a megvalósítás I. ütemét az Európai Unió társfinanszírozásában a Regionális Fejlesztési Operatív program keretében meghirdetett pályázatra nyújtotta be, amelyen az I. ütem teljes költségére 820 millió forintot nyert
el. Az I. ütemben a kastélyépület mellett a kerítések, egy új kezelőépület és a
délkeleti, illetve délnyugati gloriett rekonstrukciója készült el. A II. ütem megvalósítására 2006-ban nyújtottak be pályázatot címzett támogatásra. Az ekkor
elnyert összeg, a II. ütem teljes költsége, 1,2384 milliárd Ft volt. E II. ütemben
az új természettudományi pavilon és a kert revitalizációja készült el.
Gyöngyösön ez az örökségmegőrzési munka két fő részből állt. Egyrészt a
kastélyudvar üvegfedése által lehetővé vált az épület építési fázisainak bemu58

tatása, valamint új közönségfogadó tér kialakítása. Másrészt a II. ütemben
elkészült kortárs építészeti megjelenésű természettudományi pavilon formálásával és anyaghasználatával – amely igazodik a kastélyhoz és az angolparkhoz – új, korszerű, valóban múzeumi tér épült.
A rekonstrukció kiemelkedő színvonalát 2009. június 5-én az értékmegőrzés kategóriában Europa Nostra-díjjal ismerték el. Ez az elismerés az Unió
„építészeti és kulturális Oscar-díja”. Gyöngyösön valóban példaértékű, kiváló
munka eredménye a felújított kastély, ahol az épület eredeti értékei és a mai
kor elvárásai harmóniába kerültek.

A kastély és kiállításai

Azt a területet, amelyen ma a kastély és a kert található, 1723-ban Orczy
István kapta földesúri jogon a várostól, hogy ott kertet építsen magának. Ezt
a városon kívüli veteményes és gyümölcsös kertet alakította át fia, báró Orczy
Lőrinc 1770-ben, amikor egy U alaprajzú emeletes, nyitott árkádos barokk
vadászkastélyt emeltetett az Egerbe menő országút mellett. Egészen 1826-ig
állt így ez a barokk „vadászház”, amelyet ekkor báró Orczy II. Lőrinc klasszicista stílusban átépíttetett. Az épület körül –az akkori divat szerint – angolparkot alakítottak ki, melynek hatalmas területe részben telekcserék, részben
vásárlások útján formálódott. 1937-ben az épület a város tulajdonába került.
A kastély és lakói tehát egészen az 1930-as évek közepéig játszottak szerepet
a település életében. Jelen voltak, de életmódjukban mégis elkülönültek. Az
Orczy-kastélyban lévő kiállításunkon ezt a kettősséget próbáljuk bemutatni.
Egyrészt keresztmetszetet adunk arról, hogyan is éltek az emberek a Mátraalján közel 600 éven keresztül, másrészt bemutatjuk az Orczy-családot és
szerepét mind a város, mind az ország társadalmi, politikai életében, valamint
felvillantjuk főúri életformájuk néhány elemét. A kastély délnyugati sarokszobájában a falkutatás során csodálatos 18. századi falképek kerültek elő,
amelyekből az derült ki, hogy ez a helyiség lehetett a kastély egyik legreprezentatívabb terme. Ezért itt, a falképek között jelenítjük meg az építtető báró
Orczy Lőrinc életét.
A 18. században a Mátra rengetegeiben mindennaposak voltak a főúri vadászatok. Különösen – mint az a földesurak egymás közötti levélváltásaiból
kitűnik – a farkasvadászatok voltak igen népszerűek. Ezek megelevenítésére,
illetve a vadászat történetének megismertetésére vállalkozik a földszinti barokk termekben megrendezett vadászattörténeti tárlat.
A kiállítás harmadik egysége szintén egy főúri kedvtelést idéz föl. Nemes uraink közül ugyanis sokan érdeklődtek a természettudományok iránt,
s többen különleges, ritka ásványokat, őskori maradványokat is gyűjtöttek
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kastélyaikban. Az épület keleti szárnyában, az ún. „koporsóvitrinekben” kiállított ásványok nemcsak az egykori tárolási, bemutatási módot elevenítik föl,
hanem egyúttal raktározási célt is szolgálnak.
A felújítás eredményeként a kastélyépületet 2007-ben adták át. A felújítás
leglátványosabb elemei közé tartozik az egykori kosáríves nyitott folyosók
kibontása, az új terek kialakítása és a nyitott udvar lefedése. Az üvegszerkezet
által lefedett udvar egyúttal a kastélymúzeum új közönségforgalmi előterévé
is vált. A központi tér egységes megjelenése érdekében itt minden régi és új
építészeti elem fehér színű. A kastély udvarának lefedésével létrejövő közönségforgalmi tér egyben a város legimpozánsabb rendezvénytere lett.

A természettudományi pavilon

2009-ben nyílt meg a Mátra Múzeum természetrajzi kiállítása, a kert
északi részén újonnan épült természetrajzi pavilonban. Ez az új múzeumépület fogadta be a kastélyból kikerült természettudományi kiállítást. A mintegy 1200 m2-t magában foglaló háromszintes tárlat középpontjában egy 15
méteres – épített – kocsánytalan tölgy áll, amely, mintegy jelezve az élővilág
szintezettségét is, összeköti a kiállítás három emeletét. Az egyes emeleteken
– a gyökér szinten, a cserjeszinten, illetve legfölül a lombkorona szinten – az
állat- és növényvilágával ismerkedhet a látogató. A 24 dioráma különböző
élőhelyek világát tárja elénk, amelyek a kiállítás leglátványosabb elemei. Az
épület alagsorában található egy speciális oktató tér, amely vakok és csökkentlátók számára került kialakításra. Itt, ebben az újonnan épített pavilonban kapott helyet az egykori orangerie-t idéző pálmaház, ahol a különleges
növények mellett megcsodálhatjuk az édesvízi akváriumok gazdagságát, vagy
megismerkedhetünk a hüllők életével.
A felújítás eredményeként egy olyan komplex intézmény jött létre, amely
elkészülte után helytörténeti kutatóbázisként, valamint környezet- és természetvédelmi oktatócentrumként fogadhatja a látogatókat.
A városban az elmúlt 15 év egyik legnagyobb beruházása a múzeum épületének, azaz az Orczy-kastélynak és kertnek a felújítása, illetve az új természettudományi pavilon megépítése volt.

A kert

Egykor a kastélyhoz angolpark kapcsolódott, ahová sok értékes fát ültettek (törökmogyorót, tiszafát, bokrétafát). A kert északkeleti szegletén állt
az igen kecses formájú, neogótikus üvegház, az orangerie, amely a délszaki növények, a citrom- és narancsfák átteleltetésére szolgált. Pontos építési
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idejéről nincs adatunk, de 1826 után emelték. Az egész területet körülzáró
kerítés vasrudairól azt tartja a hagyomány, hogy a napóleoni háborúk idején
az Orczyak által zsákmányolt puskacsövekből kovácsolták. A déli oldalon,
az épülettől azonos távolságban jobbra és balra két nagykapu nyílt a kertbe,
pillérein egy-egy előrelépő oroszlánnal, amelyek Uhrl Ferenc pesti szobrász
alkotásai.
2000-re nem csak a Mátra Múzeumnak otthont adó kastély, de annak
2 hektáros parkja is annyira elavult állapotban volt, hogy az együttes teljes
revitalizációja vált szükségessé. A nagyjából 2 hektáros kert értékes növényzetét csak részben sikerült megmenteni, de folyamatos növénytelepítésekkel
és gondozással a növényállomány fokozatosan megújult és újul még ma is.
A történeti angolkertben elhelyezésre került tó vízfelülete a tömör kerítésszakaszokkal együtt szerepet játszik a kert mikroklímájának fenntartásában.
A múzeumpark aktív bemutató tér is egyben. Darázsgarázs, bekamerázott
madáretető és madármegfigyelő kunyhó várja a látogatókat.
Angolparkjában a tájegység jellegzetes növényeit, például galagonyát, kökényt és különböző rózsaféléket is találunk. A revitalizáció során 25 ezer évelő növényt, háromezer cserjét és száz örökzöldet, illetve számos fát ültettek
el, megőrizve a még megmenthető különleges növényzetet. A gyerekeknek a
játék és a játékosan, sétálva tanulás, megismerés lehetőségét nyújtja, az idősebbeknek a kikapcsolódás, a pihenés közege lehet.

A Mátra Múzeum, mint az MTM tagintézménye

Az intézmény 2013 december végétől a Magyar Természettudományi
Múzeum kezelésébe került, annak önálló működési engedéllyel rendelkező
tagintézménye lett. Tulajdonjogilag a kastély állami, míg a kert és a természettudományi pavilon városi tulajdonban maradt. Az intézmény fő profilja a
természettudomány, de emellett tevékenységi körébe tartozik a helytörténeti
tárgyak, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, a helyi tárgyi, szellemi, épített örökség feltárása, a kiállításokra alapozott komplex természetismereti,
helytörténeti múzeumpedagógiai programok rendezése, szervezése, lebonyolítása.
A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma szakmai besorolását tekintve tematikus múzeum, gyűjtőköre kiterjed a természettudományokra és a történelmi emlékekre. Gyűjtőterülete a természettudományi
gyűjtőkörben Magyarország területe, melyen belül kiemelt figyelmet fordít
a Mátra hegység élővilágára és földtani múltjára, míg történeti gyűjtőköre
Gyöngyös városának közigazgatási területét, a város helytörténetét öleli
fel.
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Az MTM MM küldetése, hogy „felébressze és fenntartsa a természet és
kultúra sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet és kulturális értékek
megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra és történettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket, különös tekintettel az észak-magyarországi régióra és Gyöngyös város
környékére.” Az intézmény 2010-ben – a teljes körű múzeumfejlesztésért,
a kiállításokhoz kapcsolódó muzeológiai és közművelődési munkáért – elnyerte Az év múzeuma díjat.
Az MTM Mátra Múzeumában hat nagy gyűjtemény található — gerinces, malakológiai, őslény- és ásványtani, rovartani, valamit helytörténeti
gyűjtemény és a múzeumi könyvtár — melyeket hat főállású és két önkéntes
kurátor gondoz. A szakmuzeológusok mellett két múzeumpedagógus, egy
gazdasági ügyintéző, egy marketinges kolléganő, két múzeumi pénztáros, két
kertész és egy gondnok végzi a mindennapi feladatokat. Lehetőségeinkhez
képest részt veszünk a közfoglalkoztatási programban, s elsősorban a kerti
munkákra, a takarításra, valamint a teremőri feladatok ellátására alkalmazunk közfoglalkoztatottakat. A kiállítások őrzését egy külsős cég, az AgriaHumán Közhasznú Nonprofit Kft. végzi és alkalmazza a teremőröket, akik
közül többen már legalább egy évtizede itt dolgoznak, és magukénak tekintik
az intézményt, ismerik a kiállításokat, képzik magukat, így segítséget tudnak
nyújtani a látogatóknak.
Múzeumunk az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) helyszíne is. A gyöngyösi (Berze Nagy János Gimnázium; Vak Bottyán János Katolikus Műszaki
és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium), illetve környékbéli középiskolák (Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Jászárokszállás; Egri Szilágy Erzsébet Gimnázium
és Kollégium; Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger) tanulói vállalnak időről időre feladatot, elsősorban a nagy rendezvények gördülékeny
lebonyolításának segítésében. Rendszeresen részt vesznek a múzeum családi
napjain, ahol kézműves foglalkozásokon, tudáspróbák állomásain, kerti játékok felügyeletében tevékenykednek. A nyári táborokban is állandó segítőink.
Az IKSZ mellet a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola nyári gyakorlatos diákjaira is számíthatunk. Ők elsősorban a gyűjteményi adatbevitelben és nyári táboroztatásban vesznek részt.
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Közművelődés

A Mátra Múzeum hazánk második legnagyobb természettudományi
gyűjteménnyel rendelkező múzeuma. Az intézmény közművelődési tevékenységének alapját a természettudományi gyűjteményekre épülő állandó és
időszaki kiállítások alkotják. Az ezekre kidolgozott múzeumpedagógiai és
közművelődési programok országosan is ismertek, elismertek és igen népszerűek a helyi közösségben is. A gyöngyösi tankerület huszonegy oktatási
intézményéből minden évben több ezer gyerek jön szervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokra intézményünkbe.
Minden évben a múzeum küldetésének szem előtt tartásával alakítjuk ki
közművelődési programtervünket. Az egyes programok az élethosszig tartó
tanulás eszmeiségére alapozva, a környezeti nevelés eszköztárát felhasználva
szólítanak meg és vonzanak be a múzeumba minden korosztályt. Célközönségünk kettős. Egyrészt a gyöngyösi és Gyöngyös környéki lakosság, akiket
a gyermekeken keresztül hívunk. A nekik szánt táborok, vetélkedők és múzeumpedagógiai foglalkozások során olyan élményben van részük, melyet
családtagjaikkal, barátaikkal is szeretnének megosztani. Ennek lehetőségét
a családi napok során tudjuk biztosítani. Másik alappillérünk a Mátrába látogató csoportok és családok. Ők szezonális látogatók, akik főként májustól
októberig keresik fel múzeumunkat.
Minden évben vannak kiemelt közművelődési programjaink. Ilyenek a
Zöld Jeles Napokhoz, a Múzeumok Éjszakájához vagy a Múzeumok Őszi
Fesztiváljához kapcsolódó programok. Minden évben ott vagyunk a Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeumok Majálisán. Évek óta rendszeresen megtartjuk a múzeumi nyári táborokat, melyek olyannyira sikeresek, hogy a négy
turnusra már a meghirdetés előtt elfogynak a helyek. Hiszen mit vár el a
szülő egy nyári tábortól? Azt, hogy gyerekét olyan közegben és közösségben tudja biztonságban, ahol tartalmas szórakozást nyújtanak neki, pihenhet,
de közben hasznosan tölti el a szünidőt. Mi ezt biztosítjuk számára. Egyre
népszerűbb a Múzeumi Álomgyár Gyerekszemmel programunk is, amikor a
6-12 év közötti résztvevők bent éjszakáznak a természettudományi pavilonban, szellemi, ügyességi, feladatokkal, majd meseolvasással töltik az estét és
az „égig érő fa” alatt hajtják álomra a fejüket.
Felnőtteknek szól a Kalandozás a tudományban című ismeretterjesztő
előadássorozat, melyen egy-egy ismert kutató nyújt betekintést tudományos
munkásságának érdekesebb részleteibe. A teljesség igénye nélkül vendégünk
volt már Dr. Saly Noémi, aki a régi kávéházi életről mesélt, Dr. Főzy István
dinoszauruszokról szóló előadásával, Dr. Vig Károly entomológus a rovarok
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szerepét mutatta be az ókori Egyiptom hiedelemvilágában, Dr. Kustár Ágnestől pedig megtudhattuk, hogy a tudomány segítségével bármely ép koponyára visszavarázsolható az eredeti arc: ő az arcrekonstrukció módszeréről és
érdekességeiről beszélt.
A programok tervezésében és lebonyolításában a múzeum összes szakalkalmazottja részt vesz: programgazdaként, kreatív tervezésért felelős vagy
kommunikációs munkatársként, illetve látogatómenedzsment-koordinátorként. Egy-egy esemény közvetlen, fizikai előkészítését a programgazda és 2
fő kertész végzi, míg a megvalósításban 2-3 fő szakmuzeológus, kulturális
közfoglalkoztatottak és segítő diákok közreműködnek. A rendezvények infrastrukturális háttere is biztosított, hiszen a lebonyolításhoz rendelkezésre
állnak a múzeumi kiállító terek, egy intelligens táblával, számítógéppel, mikroszkópokkal felszerelt oktatóterem, két tetszőlegesen berendezhető foglalkoztató tér, és nem utolsó sorban a múzeumkert, ahol külső megfigyelésekre,
játékokra nyílik lehetőség.

Múzeumpedagógia

A Mátra Múzeum évek óta jó kapcsolatot ápol Gyöngyös város óvodáival
és a járási KLIK-kel. Ez 9 óvodát és 21 iskolát érint a gyöngyösi járásban.
2016 előtt, a múzeum és a KLIK közötti megállapodás keretében, minden
iskolából két-két osztály vett részt minden évben múzeumi órán, melyből
az egyik természettudományos, a másik történelem volt. Az iskolák és a diákok visszajelzéseiből tudjuk, hogy szerették ezeket az órákat, szívesen jöttek a múzeumba. A KLIK 2016-os átszervezését követően sajnos az intézményfenntartó szervezet már nem köt szerződést múzeumpedagógiai órák
igénybevételére. Azok az iskolák hozzák el diákjaikat, amelyekben maguk a
pedagógusok is fontosnak tartják e másfajta szemléletű ismeretátadást, ismeretszerzést.
A múzeum fontos szerepet vállal hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában. 2016-ban, az EFOP-3.3.2-16 pályázathoz kapcsolódva együttműködési megállapodást kötöttünk a járás hét olyan intézményével – 2
óvodával és öt általános iskolával –, amelyek hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkoznak. A megvalósítás 2018 szeptemberében kezdődött. A kifejezetten számukra kialakított, elsősorban játékra, mesékre épülő foglalkozások
nagy sikert arattak/aratnak a gyerekek körében.
2017 májusában a Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
pályázatot adott be az EFOP-3.3.6-17 számú felhívásra. Ennek kapcsán a
múzeum kastélyépületében, az egykor ásvány- és őslénytani állandó kiállításoknak helyet adó négy emeleti terem alakult át a legmodernebb multi64

médiás, audiovizuális eszközökkel felszerelt, immár a legifjabb múzeumlátogatók igényeit is teljes mértékben kielégítő élményközponttá. Aki eljön
hozzánk, egy izgalmas földtörténeti időutazáson vehet részt, közben pedig
megismerheti a szárazföldi és vízi élővilágot, a környék korai történetét és
a környezetvédelem jelentőségét. A kiállítás arra is lehetőséget ad, hogy az
érdeklődők maguk is kutatóvá váljanak, s az interaktív eszközök segítségével
próbálják kifürkészni több tízezer év természeti titkait. A pályázatban huszonnégy iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, a megvalósítás
és az oktatás 2019 januárjában kezdődik. A pályázat szerint csak ezekre az
órákra, szakkörökre évente 5000 gyereket várunk. Ennek a nagyszámú tanulónak az oktatására a pályázat fenntartási időszakára a projekten belül négy
múzeumpedagógust alkalmazunk.
Az intézmény standard múzeumpedagógiai kínálatában 2018-ban körülbelül 40 múzeumpedagógiai foglalkozást ajánlottunk. Az órákat az intézmény két főállású múzeumpedagógusa tartja, de egy-egy szakfoglalkozásba
a múzeum kurátorai is bekapcsolódnak. A foglalkozások kapcsolódását az
állandó kiállításokhoz, valamint a különböző korosztályú célcsoportokhoz az
alábbi táblázat mutatja.
Kiállítás

Helytörténeti
kiállítások
Földtani kiállítások

Kapcsolódó múzeumpedagógiai óra címe
A céhek világa – a gyöngyösi céhes élet története
Épített örökségünk
– Gyöngyös
Barangolás a mamutok
földjén
Dínókaland
Mackóbarlang
Bányavirágok – a Mátra
kincsei
Amiről a kövek mesélnek
Ismerkedés az ősmaradványokkal
Jégkorszaki óriások
nyomában
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Célcsoport

felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
óvoda, alsó tagozat
óvoda, alsó tagozat
óvoda, alsó tagozat
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola

Klímaváltozások a Föld
történetében
Mire jó a Hold?

Természettudományi
Pavilon

Kihalások – Katasztrófa,
vagy szükségszerűség?
Bogyó és Babóca a Mátra Múzeumban (óvodások, alsósok)
Badar állathatározó
Csicsergő
Katica vs. levéltetvek – ki
lesz a győztes?
Madárvendéglő
Nálatok laknak-e állatok?
Rovarok a mikroszkóp
alatt
Szabad egy táncra
– avagy a méhek titkos
élete
Tópart Apartman
Élő anatómia
Mesél az erdő
Az utánzás művészete
– a mimikri
Láthatatlan lakótársaink
Rovarok A-tól Z-ig
Téli madárvédelem
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felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
óvoda, alsó tagozat
óvoda, alsó tagozat
óvoda, alsó tagozat
alsó tagozat
alsó tagozat
alsó tagozat
alsó tagozat
alsó tagozat
alsó tagozat
alsó és felső tagozat,
középiskola
alsó és felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola

Trópus koktél
„Isten óvja a királynőt!”
– betekintés az államalkotó élőlények életébe
Gombák a mikroszkóp
alatt
Színek formák az állatvilágban
Kétéltűek és hüllők a
lakhelyünkön
Mamut klón

felső tagozat,
középiskola
középiskola
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola
felső tagozat,
középiskola

Óráinkon – korosztálytól függően – a játszva tanulás élményét és a saját tapasztalást biztosítva, a környezeti nevelés szempontjainak megfelelően
formáljuk szemléletmódjukat, kialakítva bennük a környezettudatos életmód
igényét is. A programok kidolgozása a különböző szakterületen dolgozó múzeumpedagógusok és muzeológusok együttműködésének eredménye. Múzeumi óráinkon az elmúlt évben közel 5000 gyerek vett részt.

Néhány adat a múzeum gazdálkodásáról

Miként az anyaintézmény, úgy a Mátra Múzeum fenntartása és a szakmai munka zökkenőmentes biztosítása is állami finanszírozásból történik.
Az intézmény bevételeinek legjelentősebb részét a belépőjegyek adják. A látogatószám évek óta 40 000 körül mozog. Emellett igen számottevő a bérleti díjakból befolyó összeg. A kastélyépület impozáns aulája helyet biztosít
kiemelt városi és családi rendezvények, valamint tudományos konferenciák
megtartására. A múzeum esküvők kedvelt színtere is. A kertben a fényképezkedés, a kerti tó kis szigetén a hivatalos szertartások, míg az aulában maga a
vacsora és a mulatság zajlik. Mindemellett a város és más szervezetek, cégek
is előszeretettel tartják itt programjaikat.
Ízelítőül a 2017-es év külsős programjainak összesítője:
IDŐPONT

VÁROSI RENDEZVÉNY

2017. február 4.

Városbál

2017. március 4.

Vadászbál
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2017. június 22.
2017. július 14.
2017. augusztus 13.

Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetsége, konferencia
Város- és Faluvédők Szövetsége, konferencia és díjátadó
GYÖNGY Fesztivál, polgármesteri
fogadás

2017. november 17.

Heves megyei diákolimpiai díjátadó

2017. november 24.

Heves megyei Prima díjak átadása

2017. május 6.

Esküvő

2017. június 17.

Esküvő

2017. augusztus 5.

Esküvő

2017. augusztus 11.

Esküvő

2017. december 9.

Borszalon

2017. december 16.

Céges évzáró

Mivel az épületek és a terület kettős, tehát állami és városi tulajdonban
van, de a működtetést a Magyar Természettudományi Múzeum végzi, így a
város saját területeinek fenntartásához és az itt folyó múzeumi munkákhoz is
minden évben támogatást biztosít az intézménynek. A támogatás mértéke a
képviselőtestület döntésétől függ, 20 és 30 millió forint között változik.
A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma évi több
mint 40 000 fős látogatói számával Gyöngyös legjelentősebb kulturális és turisztikai csomópontja. Küldetésnyilatkozatunknak megfelelően a természeti
környezet kutatásával és feldolgozásával hozzá kívánunk járulni a biológiai
és geológiai sokféleség megismeréséhez és megőrzéséhez. A jövőben fontos szerepet kívánunk betölteni az iskolán kívüli oktatás-nevelésben minden
korosztályt illetően, így biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét is.
Kiállítási és célspecifikus rendezvényeink a természeti környezet megismerésén túl szemléletformálóak is. A természetrajzi kiállításokra épülő állandó programsorozatok (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja,
Állatok Világnapja, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja) a
társadalom valamennyi korosztályát célozzák, a laikus érdeklődőket s a szakembereket is egyaránt.
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A Mátra Múzeum fontos szerepet játszik a gyöngyösi lokálpatriotizmus
megerősítésében, hiszen maga az intézmény a folyamatosan épülő és átörökíthető közös emlékezet unikális találkozóhelye, ahol az állandó és időszaki
kiállítások segítségével fiatalok és idősek egyaránt ráébredhetnek közös természeti és történeti örökségük gazdagságára.
Az országosan elismert, színvonalas múzeumpedagógiai órák – együttműködve a KLIK járási tankerületével, s beépülve az iskolai oktatás követelményrendszerébe – a gyerekek érdeklődését kívánják felkelteni a körülöttük
lévő környezet iránt, hogy ezt követően a családi napokon vagy egyéb rendezvényeken már szüleikkel együtt látogassák a kiállításokat, s szerezzenek
elmélyültebb tudást, ismeretet a bemutatott tárgyak segítségével.
A múzeum feladatának tekinti, hogy szakemberei révén, gyűjteményi anyagára építve, részt vegyen a városi vetélkedők, így többek között a minden évben
megrendezésre kerülő helytörténeti vetélkedő és a Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő magas színvonalú megszervezésében és lebonyolításában.
Az idősek részben saját múltjuk megőrzésének közegeként is tekintenek
a múzeumra. Az élethosszig való tanulást, amely a mentális egészség megőrzésének egyik eszköze, tudományos- és ismeretterjesztő előadásaink szolgálják.
Az épület, s benne a kiállítások évtizedek óta emberek ezreit vonzzák a
városba. A felújított környezet, a megújult kiállítások, a folyamatosan biztosított programok talán még több ide látogatót, átutazót sarkallnak arra, hogy
eltöltsenek pár órát nálunk; sétáljanak a kertben, hűsöljenek a több mint
150 éves törökmogyorófa árnyékában, gyönyörködjenek a kastély restaurált
falképeiben, a pálmaház burjánzó növényeiben, vagy a háromszintes természettudományi pavilonban bemutatott élővilág csodálatos teremtményeiben.
Báryné dr. Gál Edit
igazgató,
Magyar Természettudományi Múzeum, Mátra Múzeum, Gyöngyös

Források

Bakó Ferenc: Adatok a Mátra Múzeum történetéhez. Mátrai Tanulmányok,
Gyöngyös, 1977. 365-384.
Fűköh Levente: A Mátra Múzeum története 1887–2002. AGRIA 38., 2002.
103-118.
Misóczki Lajos: Gyöngyösi múzeumügy 1852-1957. Mátrai Tanulmányok,
Gyöngyös, 1977. 329-364.
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„A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum létrehozása, a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója”
című projekt bemutatása

A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (Beruházó Kft.) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése
tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosító
számon regisztrált pályázatot nyújtott be „A Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása, a hatvani Grassalkovichkastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” címmel.
A pályázatot az Irányító Hatóság a 2012. szeptember 12. napján kelt levél
szerint támogatásban részesítette.
A beruházás összköltsége több mint 3,1 milliárd forint.
A pályázat benyújtását követően a fejlesztés lebonyolításának teljes körű
koordinációja és felügyelete a Beruházó Kft. (mint kedvezményezett) feladata volt. A projekt előkészítése és a beruházás lebonyolítása során folyamatosan egyeztetett a műemlékvédelmi hatósággal, a régészekkel, a tervező
csapattal, a kivitelezőkkel.
A múzeumi funkciók kialakítását, a kiállítás szakmai terveinek elkészítését,
valamint a kivitelezés koordinációját a Magyar Természettudományi Múzeum
végezte, míg a kastélyrekonstrukció építészeti terveit széles körű kutatás után a
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja készítette el,
együttműködve a Magyar Természettudományi Múzeummal.
Mind az előkészítéshez, mind a megvalósításhoz szükséges volt a megfelelő – közbeszerzési tanácsadó – szakértelemmel rendelkező projektmenedzsment, illetve jogi szolgáltatást nyújtó cég igénybevétele is.
A múzeum 2014 tavaszára készült el, 2014. március 29-én ünnepélyes
megnyitó keretében tárta ki kapuit a nagyközönség számára.
A múzeum küldetése, hogy növelje a vadászat és vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságát és támogatottságát azért, hogy a vadászat az unokáink
számára is elérhető nemes időtöltés maradhasson, és hogy a vadgazdálkodás
elvégezhesse a vad védelmét, és a fenntartható hasznosítást szolgáló feladatait. A múzeum a mottójául választott Széchenyi Zsigmond idézetnek megfelelően – „A vadászat: vadűzés és erdőzúgás. De több erdőzúgás.” – a vad
értékének bemutatását, tiszteletét, megismerését szolgálja.
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Céljai elérésének érdekében a Múzeum bemutatja:
• a magyar vadászat és vadgazdálkodás hagyományait és eredményeit,
amelyekre méltán büszkék lehettünk;
• a vadgazdálkodás természeti hátterét, a Kárpát-medence legfontosabb
élőhelyeit és vadfajait;
• a vadgazdálkodás széleskörű társadalmi beágyazottságát, kulturális
szerepét;
• a halászat és a horgászat hagyományait és jelenét.
A Múzeum célja, hogy a bemutatói a ne csak a szakmai, de a szélesebb
nagyközönség számára is élvezetesek, szórakoztatóak legyenek. Ehhez ötvözi a 21. század technológiáját a hagyományos vadászati bemutatókkal. A
látogatók nemcsak passzívan szemlélhetik a kiállításokat, hanem a foglalkoztatókban, az interaktív játékok segítségével, valamint a kastély parkjában
és az élménytérben ki is próbálhatják a vadászat és vadgazdálkodás egyes
tevékenységeit.
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum a
Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként kezdte működését, melynek több mint 200 éves múltja, tapasztalata biztosíték arra, hogy a
múzeum európai színvonalon szolgálja a nagyközönség igényeit.
A beruházás, azon túl, hogy egy hiánypótló kiállítótér létrejöttét eredményezte, kiemelten szolgálja Hatvan város és térsége, illetve az észak-magyarországi régió turisztikai célú fejlődését, valamint jótékony hatást gyakorol a
város gazdaságára, közvetlenül és közvetetten több új munkahelyet teremtve.
A kastély és környezete tehát egy olyan, Közép-Európában egyedülálló
múzeumnak ad otthont, mely nem hagyományos vadászati témájú bemutatótérként működik. A komplexum egyszerre modern, látogatóbarát, interaktív eszközökkel felszerelt múzeum és oktatási, módszertani központ, valamint a családok és gyermekek számára tartalmas kikapcsolódást biztosító
élménytér.
A rendelkezésre álló terek jobb kihasználása érdekében az épületek a rekonstrukció után alkalmassá váltak nagyobb rendezvények és fogadások, illetve konferenciák magas színvonalú lebonyolítására is.
A megújult épületegyüttes számára méltó természeti környezetet biztosít
a kastély körüli, a Hatvanyak korának megfelelő kertkultúra szerint helyreállított díszpark, mely közparkként is működik. A parkba telepített növények
nemcsak a felüdülést, hanem a természettudományos ismeretek bővítését is
szolgálják.
A múzeum épületében 3 szinten (pince, földszint, emelet) természettudományos, vadászati, halászati, horgászati és kultúrtörténeti témájú interaktív,
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multimédiás állandó kiállítások látogathatók. A tárlatok a mai modern kiállításrendezési elveknek megfelelően többrétegűek: különböző célcsoportok
érdeklődésének megfelelő tartalommal és kiállítási eszközökkel mutatják be
a téma sokszínűségét.
Megismerhetjük a magyar vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás
hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét, a Kárpátmedence legfontosabb élőhelyeit és vadfajait; a vadgazdálkodás társadalmi
beágyazottságát, kulturális szerepét; a halászat és a horgászat hagyományait
és jelenét. Az épületben természetesen helyet kap a Grassalkovich-kastély
történetét ismertető kiállítás is.
A gyermekek számára a múzeum több részén is kialakításra kerültek a
megismerést játékosan segítő interaktív terek. A kastély földszintjén található múzeumpedagógiai foglalkoztató termekben múzeumpedagógusok vezetésével természetismereti foglalkozások keretein belül tanulhatnak a vadak
és környezetük változatosságáról és sokszínűségéről. A legkisebbek számára
a gyermekfoglalkoztató épület kínál gazdag programokat. Ebben az épületben a természetismereti foglalkoztató termek mellett gyermekmegőrző és
egy játszótér is helyet kapott, mely kedvező időjárás esetén egybenyitható a
külső játszótérrel. Előterében a múzeum által szervezett rajz-, fotó-, illetve
egyéb pályázatok pályamunkái kerülnek kiállításra.
A kastélypark és átalakított épületei a múzeum többi részének látványelemeit erősítik, kiegészítve a Vadászati Múzeum nyújtotta szolgáltatásokat,
„kézzelfogható”, „kipróbálható” élményt nyújtva minden generáció számára.
A parkban található a – szintén a projektkeretein belül megvalósult – Vadászati Élménytér, ahol testközelből kipróbálható a vadászat ősi mesterségének gyakorlata, a csapdázástól az íj használatán keresztül egészen a lőfegyverekig. Főbb látványosságként itt kapott helyet a télikert, mellette lézeres
lesvadászat nyomkövetéssel, illetve interaktív vad- és élőhely-ismereti játékokkal.
Az interaktív vadászfegyver kiállítótéren a látogatók oktatói segédlettel
megismerkedhetnek a legelterjedtebb vadászfegyvertípusokkal és azok szerkezeti felépítésével, majd a vadászati szimulációs játéktérben lézeres vadászatot is gyakorolhatnak. Emellett az íjászpályán időjárástól függetlenül kicsik
és nagyok egyaránt kipróbálhatják a reflexíjjal történő célba lövést.
A Vadászati Élménytér mellett található a Játszóház és gyermekfoglalkoztató épülete. A játszóházban ügyességi játszótér működik kisgyermekeknek, míg a gyermekfoglalkoztató vadismereti tér a nagyobbak részére került
kialakításra, ahol nagyító és mikroszkóp alatt vizsgálhatnak állatokat, növényeket, valamint illatmintákkal, fametszetekkel ismerkedhetnek meg. Ezen
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kívül origami, színezős-, rajzolós kézügyesség-fejlesztő eszközök és bőrdíszműveskedés is várja a látogatókat.
A fedett kiállító- és élményterek mellett kellemes szabadtéri kikapcsolódást kínál a kastélypark északi végén lévő, élősövényből kialakított labirintus,
amelynek teljes bejárható hossza megközelíti a 3 km-t, valamint az élményteret a labirintussal összekapcsoló 15 méteres magasságból induló csúszda.
A projekt 2014. június 13. napján fenntartási időszakba lépett. A fenntartási időszak záró időpontja 2019. június 12. napja.
A fenntartási időszakban a kedvezményezett, azaz a Beruházó Kft. felelőssége, hogy az üzemeltetés során a támogatási szerződésben vállalt indikátorok a szerződés szerint teljesüljenek.
A főbb indikátorok:
- árbevétel,
- látogatószám,
- teremtett munkahelyek száma,
- teremtett munkahelyek száma/ nők,
- teremtett munkahelyek száma/ hátrányos helyzetűek.
A projekttel érintett ingatlanok bérlője és üzemeltetője kezdetben a szintén önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. volt.
2014 decemberében a Beruházó Kft. mint az ingatlanok vagyonkezelője,
a hatékonyabb üzemeltetés érdekében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kötött bérleti szerződést.
2015 decemberében a Beruházó Kft. a Múzeum üzemeltetésével a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft.-t bízta meg, míg az élménytér
és a játszóház a Beruházó Kft. működtetésébe került.
A Kormány a 2017. augusztus 28-i határozatával döntött arról, hogy a
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január elsejével az Országos Magyar Vadászkamara vegye át,
továbbá hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan – a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljeskörűen kerüljön
átadásra az Országos Magyar Vadászkamara részére.
Tekintettel arra, hogy a Kormányhatározat alapján 2018. január elsejétől a
múzeum vagyonkezelője és üzemeltetője a Vadászkamara, szükségszerű volt
konzorciumi tagként történő bevonása a projektbe.
Az indikátorok alakulásáról a fenntartási időszakban a Beruházó Kft.nek évente jelentést készít, amelyet megküld a pályázat megvalósítását felügyelő közreműködő szervezetnek. A közreműködő szervezet bármikor el73

lenőrizheti a jelentésben foglaltak valódiságát, ezért rendkívül fontos, hogy
az üzemeltető rendelkezzen az adatokat alátámasztó dokumentumokkal. Ez
fokozottan érvényes a látogatószám mérésénél, hiszen súlyos szankciót von
maga után, ha a kedvezményezett nem tudja igazolni, hogy a fenntartási
időszakban teljesült a támogatási szerződésben vállalt látogatószám.
A látogatószám növelése – így az attrakció népszerűsítése – érdekében az
üzemeltetők komoly marketingtevékenységet folytatnak. A múzeumnak és
az élménytérnek is saját honlapja és Facebook-oldala van, emellett képviselteti magát országos és helyi turisztikai magazinokban.
Együttműködve Hatvan egyéb turisztikai és kulturális intézményeivel
(Vadaspark, Hatvany Lajos Múzeum, stb.) részt veszünk olyan komplex,
egyéni igényekre szabott városlátogatási programok összeállításában, melyek
kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy
néhány nap alatt megismerjék Hatvan nevezetességeit.
Az évtizedek óta romos állapotban lévő kastély rekonstrukciójának tehát
jelentős szerepe van abban, hogy mára Hatvan felkerült az ország kulturális
és turisztikai térképére.
dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
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A Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése a Nyugat-Balatonon
A turizmus ma a világ az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági tevékenysége, az egyik leggazdaságosabb devizatermelő ágazat, mivel jelentősen javítja a fizetési mérleget. A GDP-hez való hozzájárulása és foglalkoztatás tekintetében a turizmus az európai és a magyar gazdaságban egyaránt
meghatározó szolgáltatási ágazat.
A turizmus világviszonylatban növekszik. A turisztikai termékek piacán
a verseny globálissá vált, az emberek utazási szokásai is megváltoztak. A
turisztikai világtrendek, köztük a folyamatosan megjelenő újabb úti célok,
az egyre öregedő népesség, az X és Y generáció mellett a középosztály
növekvő szabadideje és diszkrecionális jövedelme által támasztott eltérő
igények, a biztonság iránti megnövekedett igény, a technikai-technológiai
fejlődés, az internet térhódítása, az egészségtudatos életmód és a fenntarthatóság új kihívások elé állítják a turizmus szereplőit. A versenyképesség
fenntartásához a trendekhez igazodó, összetettebb, új célcsoportokat kereső, egyedibb arculatot megkövetelő, minőségi turizmus megteremtése
minden desztinációnak alapvető feladata. A magyar turizmus számára is
ez a legnagyobb kihívás a rendszerváltás óta. A közelmúltban kialakított
új hazai turizmusirányítás, a desztinációs szemlélet (!), fejlesztési stratégiák
és térségek e nemzetközi elvárásoknak megfelelő, minőségi turizmus létrehozását célozzák.
Manapság az utazók már sokkal igényesebbek szabadidejük eltöltése és
a helyszínek kiválasztása tekintetében: nagyobb értéket, több élményt, magasabb minőséget keresnek. Egyre kedveltebbek a fizikai és szellemi aktivitást is jelentő utazások, és növekszik az érdeklődés nemcsak a rekreációs
tevékenységek, a sport és kalandok iránt, hanem a történelem, a kultúra és
a felkeresett terület környezete iránt is. A turizmus új formáinak térnyerése –, melyek kapcsolódnak a kultúrához, a természethez, az egészséghez,
a valláshoz –, háromszor olyan gyorsan nő, mint a turizmus hagyományos
formáié. Ezt a nemzetközi szervezetek jelentései, számos tanulmány és a témával foglalkozó szakértő véleménye is megerősíti. Vagyis például a kultúra
jelentheti az utazással együtt járó szabadidős igények kielégítésének egyik
alternatíváját.
Jelen írás központi témája a kulturális turizmus, illetve azon belül az örökségturizmus és az „útvonal-alapú turizmus”, amelyek bázisai a kulturális tematikus utak, és amelynek vizsgálati területe Keszthely és környéke, a nyugat-balatoni régió.
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Megfigyelhető, hogy az egyes desztinációk mindinkább a máshol nem
fellelhető élmények elérhetőségét próbálják hangsúlyozni marketingtevékenységükben. A változó igények és trendek ugyanis attrakciót, egyedi és
interaktív élményszerzési lehetőségeket irányoznak elő.
Keszthely a Balaton többi településétől nagyon eltérő karakterű, történelmi város. Ahogy a történeti leírásból és a vonzerőleltárakból is kiderül, a
Festetics név, viselőinek munkássága lépten-nyomon felbukkan Keszthely és
környéke múltjában és jelenében egyaránt. A család két évszázados jelenléte
során fontos szerepet töltött be a régió életében, meghatározta annak fejlődési irányát. Örökségükkel kapcsolatban a legnagyobb hangsúly ma már
leginkább a kastélyon mint attrakción van, főként magán az épületen. Ezen
kívül talán még a Georgikon, a Helikoni ünnepségek és Festetics György
neve közismertebb. Azonban nem a kastély az egyetlen olyan attrakció, mely
érdeklődésre tarthat számot, mint ahogy nem Festetics György az egyetlen
olyan tagja a családnak, akinek munkássága és jelentősége kiemelkedő. A
Keszthelyen élt hét generáció mindegyikében található olyan személy, aki
méltó arra, hogy az utókor megismerje.
A Festetics-hagyaték olyan érték, amelyet a város koncentrált és jelentős formában teljesen a magáénak mondhat, s amely egyben összefoghatja a
térséget is, hiszen a környék néhány jelentősebb turisztikai célpontja szintén
szorosan a Festetics-család örökségéhez kapcsolódik. Keszthely és környéke
egyediségnek hangsúlyozására tehát – a kínálati adottságokat, illetve a kulturális és örökségturisztikai tendenciákat tekintve – a Festetics-örökség kitűnő
lehetőségeket biztosít.
A Festetics-örökség termékfejlesztésének alapját azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma is kulturális-turisztikai jelentőséggel bírnak. A Festetics-kastély, a Georgikon Majormúzeum, a Balatoni
Múzeum és néhány kisebb attrakció lehetnek a keszthelyi kínálat kiemelt
elemei, melyek egyéb környékbeli elemekkel bővítve, összekapcsolva – Hévízi-tó, Helikon Taverna, Festetics-kilátó, Csillagvár – egységbe foghatók,
közös termék- és élményegyüttessé formálhatók. A főúri emlékhelyek mellett így megtalálhatók a bor- és gasztronómia, a testi-lelki megújulást segítő
fürdőzési-gyógyulási lehetőségek, valamint a természetjárás elemei is, amely
már jelentős vonzerővel bír, illetve a térség egyedi arculata mellett a Balaton
turisztikai régió márka formálásához is hozzájárulhat.
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1. táblázat: A Festetics-örökség turisztikailag releváns attrakciói
a Nyugat-Balatonon

Ingyenes

Funkció

Fizetős

Elhelyezkedés

Szezonális

Attrakció

Egész évben

Látogat- Látogatás
hatóság
módja

Festetics-kastély kiKeszthely
állítása: Főúri életforma, Hintómúzeum,
Vadászati Múzeum,
Történelmi Modellvasút Kiállítás, Pálmaház, Amazon Ház

Kiállítótér,
koncerthelyszín,
könyvtár

x

Festetics-kastély
parkja

Park

x

Balatoni Múzeum

Múzeum

x

Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely

Kiállítótér

x

x

Festetics Imre Állatpark

Állatpark

x

x

Helikoni-emlékmű,
Helikon Park

Köztéri
emlékmű

x

x

Festetics György
ülőszobra, Fő tér

Köztéri
szobor

x

x

Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom (Festetics-kripta
és epitáfiumok)

Templom,
temetkezési hely

x

x

Festetics Mauzóleum,
Szent Miklós temető

Temetkezési hely

x

x
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x

x
x

Fenyves-allé, Szendrey Júlia-emlékszoba,
Újmajor

Kiállítótér, védett
fasor, lovas
központ

x

Egykori ménesközpont, kiskastély,
Fenékpuszta

Felújítás
alatt

-

Épített
kilátó,
kirándulóhely

x

Festetics Helikon Ta- Vonyarcverna Étterem, Borá- vashegy
szati és gasztronómiai
Kiállítótér

Étterem,
kiállítótér

x

Lady Mary Hamilton Balatonpihenője, Szépkilátó
györök

Kilátóhely

x

Csillagvár

Balatonszentgyörgy

Kiállítás,
kirándulóhely

x

x

Festetics Pince

Cserszegtomaj

Étterem

x

x

Hévíz Gyógyfürdő,
Festetics Fürdőház

Hévíz

Fürdő,
gyógyászati és
rekreációs
kp.

x

x

Festetics-kilátó

Gyenesdiás

-

-

x

x
x

Forrás: Saját szerkesztés. Adatok: nyugat-balatoni vonzerőleltárak

A turisztikai termékfejlesztés összetett, sokszereplős (állam, önkormányzatok, helyszínek, vállalkozások, szolgáltatók, civil szervezetek, helyi lakosság), és a turizmuson túlmutató kapcsolódási pontokkal bíró folyamat.
A fejlesztésekkel szemben mindig alapvető elvárás, hogy azoknak úgy kell
megvalósulniuk – illetve hosszú távon akkor fenntarthatók –, ha a turisták
által támasztott igényeket maximálisan kiszolgálják, miközben segítik a turisztikai vállalkozások piaci törekvéseit, versenyképességük növelését, és a
helyi közösségek érdekei mellett szem előtt tartják a természeti és kulturális
környezet védelmét is. Ezért a turisztikai termékfejlesztések és marketingfel78

adatok akkor tudnak jól, hosszú távon és hatékonyan működni (versenyképesek és fenntarthatók lenni), illetve a desztináció arculatának szerves részévé
válni, ha azt az egyes attrakcióhelyektől és vállalkozásoktól, az önkormányzati és egyéb közigazgatási határoktól függetlenül (a turista szempontjából
ezek irreleváns tényezők), vagyis desztinációban gondolkodó szervezet, azaz
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet végzi. E szervezetek
rendelkeznek minden szükséges kompetenciával, szakmai és finanszírozási
háttérrel, mely szükséges a fejlesztés részleteinek kidolgozásához, megvalósításához és fenntartásához. A Festetics-termék esetében a keszthelyi székhelyű, és a nyugat-balatoni régióban a térségi turisztikai desztinációs feladatokat ellátó szervezet, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Np. Kft. (NyBTI)
az illetékes.

1. ábra: A turizmusban érintett szereplők kapcsolatrendszerét
leíró VICE modell

E követelményeket figyelembe véve a „Festetics turisztikai termék” kialakításában elsődleges feladat az örökségi helyszínek alapján a Festetics tematikus út – és verzióinak – kijelölése, a szükséges infrastruktúra, garantált
programok és marketing hozzárendelése, illetve a tudásbázis elindítása a jövőbeni fejlesztések elősegítéséhez. A Festetics tematikus út kialakítása egy
olyan alapprojekt, amely a későbbiekben számos szolgáltatási elemmel bővíthető: például helyszínei egy kártyarendszer keretében összekapcsolhatóak, a
kártya pedig marketingeszközként is kitűnő szolgálatot tehet. Érdemes lenne néhány hagyományos rendezvény fejlesztését is megvalósítani, nagyobb
turisztikai jelentőséget adva nekik. Az egyes attrakciók esetében is szükség
van fejlesztésre, elsősorban minőségi szolgáltatások tekintetben. A termékhez kapcsolódóan természetesen szükséges a szállás- és vendéglátóhelyek
  forrás: Dr. Lengyel Márton (szerk.): TDM működési kézikönyv I., Heller Farkas Főiskola,
Budapest, 2008. 12.
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bevonása is. A tematikus csomagajánlatok nemcsak a turistáknak nyújtanak
segítséget időtöltésük tervezéséhez, hanem a szolgáltatók több, előre kidolgozott verziót is beépíthetnek ajánlataikba.
Az alábbiakban álljon itt e néhány javasolt termékelem rövid bemutatása, melyek mindegyike egy-egy kisebb projekt is egyben. A tervezéskor
szükséges a későbbi megvalósításhoz szükséges főbb feladatok és résztvevők,
együttműködők körének kijelölése, illetve a költségek és időkeretek tervezése. A fentiekben említetteknek megfelelően a termékfejlesztésért felelős
szervezet jelen esetben tehát a térségi TDM szervezetet, a NyBTI.
Festetics-örökségi helyszínek gyűjtése, elemzése
Első lépésként szükséges a Festetics-örökségi helyszínek összegyűjtése,
elemzése. Az azonnal bekapcsolható helyszínek jelenleg is rendelkeznek turisztikai relevanciával, így számos információ és adat állhat rendelkezésre működésükre, szolgáltatásaikra, vendégforgalmukra vonatkozóan. A folyamatos
gyűjtés-elemzés az egyes attrakciók szolgáltatásainak monitoringja, értékelése,
a változások követése, vendégforgalmi adatok gyűjtése, elemzése, vendégelégedettségi kutatások lefolytatása, javaslatok megfogalmazása alapvető feladat.
Új potenciális attrakció, azaz egykori Festetics-helyszín – mely addig ismeretlen volt a turizmus számára – esetén szükséges a bekapcsolási lehetőségek
vizsgálata, javaslatok kidolgozása. Fontos annak elemzése is, hogy a kialakított
útvonal(ak) hogyan tudnak más, nagyobb útvonalakhoz kapcsolódni.
E feladathoz szükséges együttműködő partnerek elsősorban az örökségi
helyszínek, akik adatokat szolgáltatnak, megosztják tapasztalataikat és fejlesztési elképzeléseiket. A feladat végzése folyamatos, a szervezeten belül
delegálható, saját költségvetés terhére finanszírozható.
Festetics tematikus utak kialakítása
Az örökségi helyszínek különböző szintű összekötésével kijelölhető az
„alap” Festetics tematikus út. Ahhoz, hogy ez a turisták számára is élvezhető
legyen, bejárhatóvá kell tenni és szolgáltatásokkal kell felruházni. Keszthelyen
belül sétakörök rajzolhatók fel, melyek gyalog vagy kerékpárral bejárhatók, a
nyugat-balatoni útvonalak pedig kényelmesen teljesíthetők kerékpárral vagy
autóval, de a tömegközlekedéssel történő megközelítés is lehetséges. Ennek
kiszolgálásához szükséges az útvonalak pontos nyomvonalának kijelölése és
kitáblázása. A nyomvonal-kijelölésnél figyelembe kell venni a közlekedési
viszonyokat, a forgalom eloszlását, az attrakciók megközelíthetőségét, a kerékpáros szempontokat stb. A feladat megoldható akár szervezeten belül is,
de szükséges az együttműködés az örökségi helyszínekkel. A városi útvonal
kialakítása vélhetően rövidebb időt vesz igénybe, az optimális térségi nyomvonal megvalósítása azonban biztosan hosszabb időbe telik.
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Festetics-túrakörök Keszthelyen
A helyi szintű, alap Festetics-sétakör több variációban is felvázolható, melyek teljesíthetők egyénileg, az útvonalat bejárva költségmentesen vagy opcionálisan az útvonalon megtalálható örökségi intézmények (vagy akár egyéb
attrakciók) látogatásával. (Ez utóbbit erősítené a Festetics Kártya. Lásd később.) A túrák garantált idegenvezetői program keretében (ingyenes és/vagy
fizetős programok), városlátogatásokra érkezőknek néhány órás szabadidővel
(csoportok helyi idegenvezetővel és egyéni látogatók), de természetesen a
helyben vagy a térségben nyaralók számára is ideálisak.
Festetics tematikus út a Nyugat-Balatonon
A térségi útvonal kijelölését a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda a kerékpáros turisztikai fejlesztések keretében már elkezdte. Jelenleg 3 túra tehető a
térségben az örökséghez kapcsolódóan:
- alaptúra: Keszthely és közvetlen környéke (Keszthely – Gyenesdiás, Festetics-kilátó) (elsősorban családoknak);
- „élménytúra”: az alaptúra bővítve Vonyarcvashegy (Helikon Taverna), Balatongyörök (Mary Hamilton pihenőhely, Szépkilátó) és Hévíz (Tófürdő)
egy-egy állomásával;
- „örökségtúra”: szinte az összes Festetics-emlékhelyre elkalauzol (az előbbieken túl Csillagvár, Fenékpuszta érintésével), de mivel ez egy „Balatonszelő” túra, ezért a Balatongyörök–Balatonmáriafürdő hajószakasz miatt
csak szezonálisan és időpont függvényében teljesíthető.

2. ábra: A Festetics-örökség kerékpáros túraútvonalai a Nyugat-Balatonon
Forrás: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda
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A tervek szerint a Festetics-útvonalak a jövőben két további útvonal kidolgozásával bővülhetnek, amelyek közül az egyik könnyű, bárki által kényelmesen teljesíthető gyalogos panorámaútként a Festetics-kilátót és a Helikon
Tavernát közvetlenül köti majd össze a Keszthelyi-hegységen keresztül.
Az egyes helyszínek a térségben közlekedő helyi és távolsági buszjáratok
segítségével is megközelíthetők. A Hévíz-Balatongyörök helyi járat kitűnő
lehetőséget biztosítana, de jelenleg a járatok menetrendje nem kifejezetten
megfelelő. Az optimalizálás természetesen az illetékes busztársaság együttműködésével lenne lehetséges, ami minden bizonnyal erőfeszítéseket igényel
a partnerek részéről.
Infrastruktúra. A fenti útvonalak egyértelműsítéséhez és bejárásuk támogatásához szükséges:
- a keszthelyi sétakörök, illetve a helyi és térségi kerékpáros útvonalak kitáblázása;
- az útvonalak mentén tájékoztató, irányító táblák, térképek elhelyezése,
szükség esetén kiegészítő felfestések alkalmazása;
- helyi járatos buszok bevonása esetén – optimális menetrenddel – az örökségi helyszínekhez legközelebb eső megállóknál információs táblák elhelyezése.
A szükséges infrastruktúra felméréséhez és tervezéséhez szükséges az
érintett önkormányzatok, attrakcióhelyek, kerékpáros szervezetek, közlekedési társaságok és az ebben illetékes hatóság, természetjáró szövetségek,
grafikus és nyomda bevonása. Elképzelhető, hogy a megvalósítás magasabb
költségekkel jár, és hosszabb időt vesz igénybe (bár a helyi szintű kialakítás
valószínűleg könnyebben feladat és kevesebb idő). A finanszírozás történhet
az érintett partnerek bevonásával, önkormányzati támogatással, vagy pályázati forrásból.
Útvonalbejárás támogatása
Valamennyi útvonal bejárható egyénileg – ami alapvető elvárás a tematikus utakkal szemben –, de szervezett programként vezetett séta vagy kerékpáros túra is lehetséges (ez utóbbit lásd: garantált programok).
Az egyéni bejárás segítéségére kifejleszthető
- egy minden szükséges információt tartalmazó GPS-alapú útvonaltervező
applikáció, amely a könnyűvé és élményszerűvé teszi (az iránymutatástól,
a parkoláson, a belépőjegy- és nyitva tartási információkon át az attrakció
bemutatásáig) a bejárást;
- audio guide, tehát az örökséghez kapcsolódó turisztikai attrakciókat bemutató ingyenesen/fizetősen letölthető, hangos idegenvezető eszköz/alkalmazás, amely biztosítja az idegenvezetés élményét;
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- a kettő összekapcsolásával pedig – az élmények maximalizálása érdekében
– a látogató maga is meghatározhatná az attrakciók megtekintése és a
lehallgatás sorrendjét.
A kivitelezéséhez szoftverfejlesztőkkel, informatikai cégekkel, design
tervezővel, a guide esetében pedig az anyagot összeállító idegenvezetőkkel
(megállóhelyek, szövegek), fordítókkal (elvárás, hogy az információk minden
esetben több nyelvűek legyenek) szükséges együttműködni. A guide szövegének felmondása történhet például a városhoz kötődő híres személy által.
Festetics-örökség turisztikai kártya
Az örökséghez kapcsolódó kulturális intézmények, múzeumok, szolgáltatók összeköthetők egy turisztikai kártya keretében is, amely segíti, illetve
befolyásolhatja a turisták mozgását. A kártya alapja a Festetics-örökséghez
kapcsolódó szervezetek, intézmények együttműködése. Kritikus pont a koncepció meghatározása, majd a kedvezmények rendszerének kialakítása, a kártya szoftverjével kapcsolatos elvárások meghatározása (pl. statisztikai gyűjtés
szempontjából milyen vendégadatokat rögzítsen, a kártyaelfogadó helyek
adminisztrációjával kapcsolatos kívánalmak), fizetős kártya esetén a visszaosztási rendszer szisztémája és annak kezelése a rendszerben, az értékesítési
pontok kijelölése, a térségi turisztikai kártyához (West-Balaton Card) és az
MTÜ által tervezett egységes balatoni kedvezménykártyához való viszonyának meghatározása stb.
A kártya kidolgozása széleskörű partneri összefogással lehetséges, az említett szereplők elkötelezett együttműködésével. Szükséges lehet az önkormányzatok bevonása is. A kártya beépíthető lenne a szálláshelyi csomagajánlatokba.

Garantált programok

Városi idegenvezetői programok
Budapest mellett egyre több hazai város kínálatában szerepelnek a helyi
idegenvezetőkkel bonyolított garantált vagy egyedi időpontokban biztosított
városismereti és tematikus séták a helyi turisztikai irodák kötelékében, szervezésében. A Festetics-örökséghez kapcsolódó túrák az alábbi programtípusokba kerülhetnek besorolásra:
• rendszeresen meghirdetett, (létszámtól függetlenül) garantáltan indított
program;
• fix időpontokban meghirdetett városismereti túrák;
• fix időpontokban meghirdetett tematikus túrák (leginkább valamilyen eseményhez, ünnephez – nemzeti ünnep, város napja, kulturális örökség napja,
idegenvezetők napja, stb. – kapcsolódóan kerülnek megrendezésre);
• megrendelhető klasszikus és tematikus túrák.
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A program(ok) útvonalához a fenti projektelemek keretében kidolgozott
útvonalak nyújtanak alapot, hiszen az idegenvezetett séták során ezek bejárása történik. A megállóhelyek kijelölése, a szövegek összeállítása, az idegenvezetői kézikönyv kidolgozása (minőségbiztosítás!), az idegenvezetők szerződtetése (a program többnyelvűségének biztosításához fontos a nyelvismeret)
és a túrakondíciók (túrák indításának feltételei, pl. minimum létszám meghatározása), részvételi díj, jelentkezés módja, időpontok stb. meghatározása
a legfontosabb feladatok. A projekt viszonylag rövid idő alatt kialakítható.
Költséget a szakértői díjak, illetve az idegenvezetők díja jelentenek. Ezek
fedezhetők pl. a részvételi díjakból. Ingyenes séták esetén az örökségi helyszínek közös finanszírozása is elképzelhető.
Garantált tárlatvezetések az attrakcióhelyeken
A Kastélymúzeumban a viszonylag drága belépőjegy és a magas tárlatvezetési díj miatt a kettőt együtt inkább csak a nagyobb csoportok igénylik.
A termekben bár vannak kiírások (melyek viszonylag hosszúak, kényelmes
olvasásuk nem feltétlen biztosított, illetve domináns a magyar nyelvű ismertetés), az interpretációs elemek jelenléte minimális, ezért az egyéni vendégek
gyakorlatilag kevés információval és a tudásszerzés élményének hiányával
távoznak a múzeumból. Emiatt is indokolt lehet a fizetős tárlatvezetések
mellett fix időpontokban – a belépőjegy ellenében – ingyenes tárlatvezetések biztosítása. Hasonló módon garantált időpontban tartott tárlatvezetések
bevezetése is elképzelhető lenne akár a Majormúzeumban, a Balatoni Múzeumban, vagy a térség más attrakciói esetében. Az ingyenes tárlatvezetések
nem feltétlenül jelentenek plusz költséget az intézmények számára, mivel a
vendégek belépőjegy ellenében tudnak csak részt venni a vezetéseken, illetve
a tárlatvezetők egyébként is rendelkezésre állnak. A NyBTI a marketingben
vállalhat szerepet.
Éjszaki kastélylátogatás
A tavaszi és őszi szezon programkínálatának erősítését segítheti a kastély
enteriőr kiállításának nyári – július-augusztusi – esti látogatásának elő-és
utószezoni változatának kialakítása. A program felépítése hasonló lehetne a
nyárihoz – azaz meghatározott, fix napon és időben –, de a nyárinál korábbi
kezdéssel. A program a szálláshelyi csomagajánlatokba is beépíthető. Egy
örökségi kártya keretében akár kedvezményes látogatási lehetőség is kialakítható lenne. Mivel már létező programról van szó, gyakorlatilag csak intézményi döntésen múlik az elindítása. NyBTI itt a marketingben vállalhat
szerepet.
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Rendezvények

Helikoni Ünnepségek
A Helikon anno a georgikoni vizsgákból nőtte ki magát, melybe a kor
írói és költői is bekapcsolódtak. A rendezvénysorozat ma a középiskolás
diákoknak szól, de talán érdemes lenne átgondolni, hogyan lehetne úgy
továbbfejleszteni ezt a régi hagyománnyal rendelkező programot, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartson. Az ünnepségek fontos erőssége,
hogy sokan ismerik, gyerekként részt vettek rajta. A felnőtteknek, illetve
turistáknak szóló rendezvény lehetne két-három napos esemény is, ahol
a mai kor írói és költői gyűlnek össze, van író-olvasó találkozó, felolvasó
estek, szakmai találkozó (esetleg konferencia), a szellemiségnek megfelelő
könyvkiadás támogatása stb., de koncertekkel és egyéb programokkal is
színesíthető lenne. A rendezvény fejlesztésébe bekapcsolódhatnak ötleteikkel – és programhelyszínként is – az örökségi helyszínek, a szolgáltatók,
az önkormányzat, a civil szervezetek. A NyBTI a marketingben vállalhat
jelentősebb szerepet.
Klasszikus zenei koncertek
A Helikon Könyvtár zenei gyűjteményében számos neves magyar és
külföldi zeneszerzőtől találunk kottákat, partitúrákat. Ezekből kiállítást és
különféle koncertprogramokat lehetne összeállítani. Keszthelyen született
például Goldmark Károly zeneszerző, akinek leghíresebb operája a Sába királynője; Kacsóh Pongrác Keszthelyen zenésítette meg a János Vitéz című
dalművet. Ezek is beépíthetők lennének a zenei kínálatba. A koncertek helyszíne lehetne a kastély Tükörterme, a kastélypark, különleges helyszínként a
Szigetfürdő, vagy éppen a kastély könyvtára is. A zenei gyűjtemény kutatása
történhet a Festetics Tudástár (lásd később) projekt keretében is. Szükséges
zenei szakemberek, pl. a keszthelyi Festetics György Zeneiskola bevonása.
A szervezés költségei a meghívott zenekaroktól, művészektől függően változhatnak, és válhatnak finanszírozhatóvá saját költségvetésből, vagy igényelhetnek kiegészítő támogatást. Az események lehetnek ingyenesek vagy
fizetősek, szabadtériek vagy zárt helyszínre szervezettek.
Helyi termékek
Kiemelten fontos a helyi termékek kínálatának kialakítása a legegyszerűbb,
általános ajándéktárgyaktól a kifejezetten Keszthely- és Festetics-specifikus
termékekig. Ebben a kínálati palettában a helyi kézművesek, hagyományőrzéssel foglalkozó mesteremberek (iparművész, fafaragó, keramikus, csipkeverő stb.) munkái, a környék termelőinek árui és borai is megjelennének. A
Festetics-családhoz is számos helyi termék köthető, főleg a mezőgazdasági
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termékek körében. Európa első agrár-felsőoktatási intézményét (1797), a
Georgikont Festetics György alapította. Bakonyi Károly kimagasló szőlészeti-borászati tevékenysége, a cserszegi fűszeres, a keszthelyi burgonyafajták
sora nyomán turisztikailag is hasznosítható termékeket lehetne kialakítani
(pl. Festetics-bor, Város Bora, helyi specialitások). A Festetics-család vonyarci birtokán volt a híres mandulaültetvény, amely alapján a korábbi években
jelentős számú mandulafa került elültetésre. Az itt termett mandulából –
akár a levéltári és egyéb kutatások során fellehető – egykori családi receptek
segítségével mandulás termékek lennének készíthetők.
A NyBTI tervei között szerepel egy családi társasjáték kifejlesztése és kivitelezése, melynek célja a nyugat-balatoni térség megismertetése. Grafikájában a térség fő attrakcióit megjelenítő, a klasszikus családi társasjáték elveit
és elemeit felhasználó játék lenne.
A helyi termékekhez egységes megjelenést, arculatot kell kapcsolni, mely
összhangban van a Festetics-örökség designjával. Ennek ellátása a marketing
feladatok között történik.
Gasztronómia és vendéglátóhelyek bekapcsolása
Az említett helyi termékek természetesen bevonhatók a helyi vendéglátóhelyek kínálatába. A könyvtári és levéltári anyagok a család életmódjára
vonatkozóan is tartalmaznak információkat. Ezekből ihletet lehetne meríteni a vendéglátóhelyek étlap és itallap kínálatához, melyeket a Festeticsekhez kapcsolódó fantázianévvel ellátva lehet ajánlani. Már működő példaként említhető a Festetics Helikon Taverna Festetics hallevese vagy Tasziló
steakje. Érdekesség, hogy Keszthelyen rengeteg gesztenye található, köztük
védett fasorok is. Bár ezek vadgesztenyék, a szelídgesztenyéből készült ételeket, süteményeket be lehetne vonni az éttermek, cukrászdák kínálatába
mint helyi terméket. A projekt kapcsán feladat a fellelhető receptúrák összegyűjtése, válogatása, bevonása a térség vendéglátóhelyeinek kínálatába
a kutatók, gasztronómiai szakemberek és vendéglátóhelyek segítségével. A
projektgazda tehát az a NyBTI, szoros együttműködésben a vendéglátóés attrakcióhelyekkel és a szakemberekkel. A kidolgozott „Festetics Étlap”
elemeit a vendéglátóhelyek beilleszthetik saját menüajánlataikba, meghatározott feltételek mellett (minőségbiztosítás).
Szálláshelyek bevonása
A programok, rendezvények értékesítésében és promóciójában fontos szerepük van a helyi szálláshelyeknek, hiszen – saját szolgáltatásaik kínálatán túl
– ezek segítéségével igyekeznek vendégeket csábítani magukhoz. A szálláshelyek vonzó csomagokat alakíthatnak ki, programokat, belépőjegyeket, vagy
valamilyen részszolgáltatást beépítve ajánlataikba.
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Nagyon jól beilleszthető lenne a Festetics-termékbe, ha a jelenleg üzemen kívüli Hullám és Balaton Szállók fejlesztése az eredeti századfordulós
hangulat visszaadásával történne meg. A Hullám Hotel – a város elegáns,
arisztokratikus jellegének visszatükrözése a Festeticsek nyomán –, a Balaton
Szálló – a polgári Keszthely hangulatával – szintén különleges attrakciók
lehetnek.
„Festetics-mindentudó” – Tudástár
A túrák során közlésre kerülő információkat megfelelő minőségű és mennyiségű forrásból kell meríteni. Ennek alapja egy tudományos jellegű kutatómunka, mely összegyűjti és rendszeri azokat az információkat, melyek a
turisták számára is érdekesek lehetnek. A tudásbázis a Festetics-örökségről,
a város nevezetességeiről, látnivalóiról tartalmazna érdekes és értékes információkat, adatokat, különlegességeket, helyi legendákat, anekdotákat. A
forrásokból nyert ismeretek felhasználhatók az információs anyagok, kiadványok tartalmának összeállításában is, de segítségül szolgálnak egy-egy téma
feldolgozásában és a városnéző séták információs anyagának (audio guide)
összeállításában is. Egyik fókuszpontja a Festetics-örökséghez kötődő helyek
és információk feldolgozása, a másik egy klasszikus, illetve a további „rejtett
kincseket” rendszerező gyűjtemény létrehozása, hiszen a túrák a Festeticsekhez közvetlenül nem kötődő attrakciókat is érintenek.
A projekt megvalósítása folyamatos kutatómunkát feltételez, amelyhez
szükséges helytörténészek, történészek, könyvtárosok, civil szervezetek, illetve az örökségi helyszínek bevonása. A turisztikai szakemberek kiszűrik
a számukra érdekesek információkat, és „lefordítják a turizmus nyelvére”. A
projekt valószínűleg magasabb költségekkel jár a szakértői díjak, a kutatási
engedélyek, esetleges utazási és egyéb költségek miatt, így finanszírozása csak
a partnerek együttműködésében, önkormányzati vagy egyéb támogatásokkal,
esetleg pályázati forrásból megoldható. Projektgazda a NyBTI.
Tematikus csomagajánlatok
A térség fő termékcsoportjai – így köztük a Festetics-örökség és a kulturális turizmus – mentén olyan csomagajánlatokat kell kidolgozni, amelyek a
szálláshelyek, a szolgáltatók és tour operatorok felé is értékesíthetők, segítve
a potenciális vendégkör elérését és szélesítését, a vendégéjszakák növekedését
a térségben.
A Festetics-csomagokat – 2-3-5-7 éjszakás ajánlatokkal – lenne célszerű
összeállítani, melyek szolgáltatástartalma a tartózkodás idejével nő. Kialakíthatóak lennének kiemelt rendezvényekhez kötődő ajánlatok, illetve az egész
évben/év nagy részében értékesíthető alapcsomagok. A csomagokba beépíthetők a múzeumi belépők (kastély, Majormúzeum, Balatoni Múzeum) tárlat87

vezetéssel; idegenvezetéses városnéző túrák; belépőjegyek koncertre, rendezvényekre, de a kedvezménykártya is. A feladat végzése folyamatos, a NyBTI-n
belül delegálható, akár saját költségvetés terhére is finanszírozható.
Marketingtevékenység és monitoring
A termékhez kapcsolódóan jól átgondolt marketingkoncepció és stratégia
kidolgozása is szükséges, amely kifejezi, illetve alátámasztja a termék egyediségét, erősíti minőségét. A Festetics-termék piacra vitelét segítő marketing
keretében kialakításra kerül az arculat, elkészülnek a szükséges kiadványok
(pl. séta-, kerékpáros térképek, invitatív kiadványok, tájékoztató-, információs- és irányítótáblák, kártyafüzet), a kijelölt kommunikációs és értékesítési
csatornákon keresztül megvalósul a piacra vitel.
Az optimális marketingstruktúra összeállítása hosszabb időt is igénybe
vehet. Szükséges valamennyi érintett örökségi helyszín részvétele, pl. az arculat kidolgozásában, mivel minden szereplő számára elfogadható designt
kell kialakítani. A professzionális munkához be kell vonni designereket, grafikusokat, kreatív szakembereket. A teljes termék valamennyi eleme esetében
fontos a folyamatos monitoring, hatásvizsgálat, szükség esetén a beavatkozás,
módosítás.
Ahogy a fentiekből is kiderül, a termékfejlesztést végző szervezet feladata
rendkívül összetett. Összefoglalva a főbb tevékenységek:
- a tematikus út és termék tervének kidolgozása;
- a fejlesztésben érdekelt résztvevők körének meghatározása, összeszervezése: múzeumok, kiállítóhelyek, rendezvényszervezők és programok
szervezésében lehetséges érintettek, vendéglátóhelyek (éttermek, borászatok, szálláshelyek), közlekedési vállalkozások, egyéb szolgáltatók,
szakmai szervezetek, különféle szakértők – azaz szektorokon átívelő
együttműködések kialakítása és folyamatos kapcsolattartás szükséges;
- pénzügyi finanszírozási modell kidolgozása (saját költségvetésből, közös partneri finanszírozásban, támogatással, pályázati forrásból megvalósuló projektek);
- ütemezés kidolgozása (egyes folyamatok időtartama, időigénye);
- a fejlesztés gyakorlatának megvalósítása és a szükséges eszközök és
technikák biztosítása;
- folyamatos monitoring, hatásvizsgálat: tapasztalatok feldolgozása, átadása, szükség esetén javaslat a módosítására, tapasztalatok átadása
módszertanának kidolgozása;
- minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása és érvényesítése;
- marketingtevékenység tervezése és megvalósítása: arculat, imázs, kommunikáció;
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- szakképzett munkaerő biztosítása, képzési, szemléletformálási program kidolgozása és szervezése;
- szakmai segítségnyújtás, érdekképviselet;
- az örökséggel való megfelelő gazdálkodás biztosítása.
Egy megfelelően megtervezett, végrehajtott, illetve folyamatosan továbbfejlesztett Festetics-örökségi termék esetén a város és a turisták szempontjából is pozitív hatások várhatók.
A Festetics-örökség termékfejlesztésének jelentősége, hatása a térség
szempontjából:
• a Festetics-örökség méltó ápolása;
• további kutatások, bővülő ismeretek a család történetével kapcsolatban;
• hagyományőrzés, hagyományok elmélyítése;
• további, egykori Festetics-épületek felújításának ösztönzése, funkcióval való ellátása, bekapcsolása a turisztikai termékkínálatba;
• a helyi identitástudat, lokálpatriotizmus erősítése;
• egyedi arculat, pozitív városimázs kialakítása;
• újszerű szolgáltatások, komplex turisztikai kínálat biztosítása;
• szorosabb horizontális és vertikális együttműködések kialakítása a térség turizmusában érdekelt szereplői között;
• kultúra, oktatás, művelődés fontosságának erősödése;
• kulturális programok körének szélesítése, kiemelt rendezvények meghonosítása;
• növekvő vendégéjszaka-szám és bevételek (vállalkozói és szolgáltatói
bevételek, önkormányzati idegenforgalmi adóbevételek);
• olyan termék alakítható ki, amely nagyobb útvonalakhoz is hozzáilleszthető, pl. Fertőd-Balaton kerékpáros útvonal kapcsán (Fertőd
– Nagycenk – Keszthely kastélyút) vagy akár nemzetközivé is tehető
(Kismarton – Bécs – Fertőd – Nagycenk – Keszthely kastélyút).
• A kulturális turizmusban inkább a nagyobb városok dominálnak, de
a kisebb, még felfedezetlen európai desztinációk iránt is fokozódik az
érdeklődés. Ezek a területek innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal növelhetik vonzerejüket és piaci részesedésüket: a termékfejlesztés
versenyképességük egyik meghatározója. Ez vonzó lehet az olyan diszkont légitársaságok részére, mint pl. a Wizzair, általa új célcsoportokat
is elérhetőek (tavaszi/őszi városlátogató turizmus).
• Hozzájárulhat a szezonalitás mérsékléséhez, a tavaszi és őszi városlátogató turizmus erősödéséhez, az elő- és utószezoni időszakok vendégforgalmának növekedéséhez. A régióban fellelhető más turisztikai
89

termékek mellett – nyári üdülés, wellness, kerékpározás, aktív kikapcsolódás, bor és gasztronómia – kiegészítő termékként szolgálhat, tartalmasabb tartózkodást biztosítva.
• A fejlesztések megvalósításával olyan termék alakítható ki, mely alkalmas arra, hogy a nyugat-balatoni régió minőségi szolgáltatáscsomagjaival szerves része legyen a Balaton turisztikai régió kínálatának,
hozzájárulva a pozitív imázs kialakításához.
A Festetics-örökség termékfejlesztésének jelentősége a turisták számára:
• változatos és tartalmas időtöltési lehetőségek, gazdag programkínálat;
• élményszerzés lehetősége;
• tanulás, új ismeretek szerzése érdekes, átfogó, tartalmas információkkal;
• jól tervezhető időtöltés;
• szolgáltatások széles és szervezett köre;
• jó ár-érték arányú szolgáltatások;
• egységes város és térség „látványa”;
• fejlett környezet, turisztikai infrastruktúra kiépítettsége.
A fejlesztések – és főleg az ilyen sokszereplős projektek – kapcsán nem
feledkezhetünk meg arról, hogy sokféle szereplő sokféle érdekét közös, mindenki számára elfogadható platformra terelni az egyik legnagyobb kihívás.
Magyarországon az alulról építkezésnek alapvetően nincsenek hagyományai.
Hazánkban ez inkább a „barátságos együttműködés” gondolatán, míg tőlünk
nyugatra a logikus gazdasági érdekeken alapszik.
A gazdaságpolitika – közte a turizmuspolitika is – rövid távon tervez,
ami általában a vállalkozások esetén is megfigyelhető. Az önkormányzati tevékenység sem szolgálja a térségi szintű fejlesztéseket, hiszen működésük
közigazgatási határokhoz kötődik. Szemléletes példája ennek a kerékpárutak
településhatárokig történő építése. A turisták viszont a meglátogatott térség
felfedezésekor nem „határokban” terveznek. Ugyanígy gátat jelent az idegenforgalmi adó is, hiszen mint önkormányzati bevétel szintén csak közigazgatási határokon belül hasznosulhat.
A Festetics-termék sikerének kulcsa a hálózatosodás, amihez elsősorban
településhatárok átlépése, és a vállalkozásoktól független, de azok által (is)
működtetett közös szervezet szükséges.
Összefoglalva, a Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése a különböző szintű célok megvalósításához az alábbiak szerint járul hozzá:
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3. ábra: A Festetics-örökség turisztikai fejlesztésének célhierarchiája
Forrás: saját szerkesztés

Szántó Éva
projektmenedzser, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda, Keszthely
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A Pannonhalmi Főapátság tevékenysége,
fejlesztési irányai

Magyarország legősibb monostora, a Pannonhalmi Főapátság, és a hozzá
tartozó intézmények évezredes értékeket közvetítenek egyházi, kulturális, oktatási, nevelési, turisztikai, gasztronómiai területen egyaránt. Különleges, sokszínű mozaik mindaz, amit a Főapátság egésze jelent, rendezvények tucatjai
kapcsolódnak hozzá. Pannonhalma vendégei a programokon, illetve a Bazilika
– Kerengő – Főkönyvtár hagyományos turistaháromszögén túl ma már számtalan élményközpontú látványosság közül válogathatnak: gyógynövénykert, teázó, labirintus, pincészet, fine-dining étterem, cukrászat várja az érdeklődőket.
Számos közvélemény- és látogatókutatás megerősítette, hogy az – UNESCO
Világörökségi Helyszínre és közvetlen környezetére épített – átfogó turisztikai
kínálat többnapos elfoglaltságot kínál. Egy órányi autóúton belül pedig további turisztikai célpontok is elérhetőek a Fertő-tótól Veszprémig.
A Pannonhalmi Főapátság 996-ban alapított, és azóta is folyamatosan
működő Szent Benedek-rendi monostor, Magyarország egyik kiemelkedő
történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járásban, Pannonhalma városban
található. Napjainkban is élő, mintegy negyven fős szerzetesközösség lakja,
akik az ora et labora szellemében végzik a liturgiát, fogadják a lelkigyakorlatozókat, működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát végeznek – könyvtár, levéltár, múzeum, könyvkiadó működtetésével, koncertek szervezésével –, valamint dolgoznak a Főapátság működésének anyagi
megalapozásán is, többek között borászat, gyógynövénykert fenntartásával
és vendégek fogadásával.
A Főapátság Magyarország turisztikai térképén az egyik leglátogatottabb
célpont. Az „ezeréves apátság” nemcsak építészeti jelentőséggel bír, hanem
sokoldalú kiállításaival és gyűjteményeivel kultúrtörténeti emlékeket tár a
látogató elé.
A Pannonhalmi Főapátság 1996 óta a Világörökség része, jelentős vallási,
központi és kulturális értékek hordozója. A rang az értékek megőrzésére és
szélesebb körű megismertetésre kötelezi a bencés közösséget, ezért célul tűzték ki az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolt fejlesztését, a turisztikai
vonzerők hasznosítását.
Pannonhalmi Főapátság tevékenységei, amelyeket a szerzetesek a világi
munkatársakkal közösen végeznek, felölelik a szociális munkát (karitász és
szociális otthonok – Pannonhalma, Sopron), oktatást (Szent Benedek Iskola
iskolahálózat országszerte), lelkipásztori szolgálat ellátását (15 plébánián),
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kulturális tevékenységeket (kiállítások, koncertek), de a testvérek gazdasági
tevékenységet is folytatnak.
Ezen keretek között zajlik a Főapátság szerzeteseinek élete a jelenlegi
Főapát 2014-es előadása szerint. A Főapátság működéséhez és a nonprofit
missziós tevékenységek ellátásához (szociális, oktatási, szakrális, kulturális,
karitatív) szükséges anyagi feltételeket vállalkozások, költségvetési források,
pályázatok és adományok révén biztosítják, míg a spirituális háttér a stabil
értékek mentén meghatározott alapot szolgáltatja az intézmények, vállalatok
szervezeti kultúrájához, mindennapi működéséhez.

1. ábra: A Pannonhalmi Főapátság tevékenységeinek összefüggései

Ahogy Nyugat-Európában több példa is mutatja, a vállalkozási tevékenységet végző szerzetesrendek mindennapi tevékenységükkel komoly piaci
sikereket képesek elérni. Ilyen például a trappista St. Sixtus Apátság Belgiumban, ahol a világ egyik legdrágább sörét készítik, melyből évente 60
000 palackot értékesítenek, 50 millió dollár éves bevételt érve el. A szintén
szerzetes sörfőző mester e tevékenységről nyilatkozva úgy fogalmazott: „nem
azért élünk, hogy sört adjunk el, hanem sört adunk el, hogy éljünk”. A cél az
  Hortobágyi T. Cirill: Profitorientált egyházi intézmény???. Előadás. [Online] Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban. 2014. november 7. itt: http://docplayer.hu/7947644-Profitorientalt-egyhazi-intezmeny-hortobagyi-t-cirill-osb.html (letöltve: 2019. február 20.)
  forrás: ld. 1. jegyzet

93

önfenntartás, az üzleti siker pedig pusztán mellékterméke az önzetlen munkavégzésnek és szolgálatnak. Ez a modell azt is igazolja, hogy a vállalkozó
szerzetesrendek fő célja Isten szolgálata, s nem az egyéni célok megvalósítása; nem a munka és a magánélet kiegyensúlyozása, hanem a munka, a
magánélet és a közösségi élet is a missziós cél: a jobb emberré válás megvalósítását szolgálják.
Az értékekre alapozott vállalkozási modellek a vállalati eredményességet
a spirituális bázisra építve értelmezik, mint másodlagos célt, illetve eredményt. A háromdimenziós gazdaság elmélete szerint a főáramú, klasszikus,
jobbára haszonközpontúsággal jellemezhető gazdasági rend egy redukált,
kétdimenziós térrel szimbolizálható. Ez a tér a materiális javak síkja, amely
az anyagi javak és a mennyiségi kibocsátás síkjait összegzi. A háromdimenziós gazdaság elmélete szerint ezt egészíti ki a harmadik irányba mutató harmadik dimenzió, amelyben az erkölcsi javak szférájába tartozó (immateriális)
értékek mentén mozog a vizsgált gazdasági tevékenység. Ez a harmadik dimenzió egy értékalapú, az ember erényetikai értékrendje által meghatározott
gazdasági rendszer alapja, amelynek célja az ember, vagyis az ő kiteljesedését
jelentő közjó megvalósítása. Ez a dimenzió tehát az erkölcsi jók dimenziója,
amely szerint a gazdasági tevékenység, a mennyiségi kibocsátás célja nem
elsősorban a profit, az anyagi javak elérése, hanem a közjó gyarapítása, az
erkölcsi értékek erősítése. Ebben az értelmezésben a profit nem célja a gazdasági tevékenységnek, hanem eszköz az erkölcsi jó eléréséhez.
A Főapátság tudatosan építi fel részvételét a turisztikai ágazatban: gazdálkodásában mára már a turizmus játszik elsődleges szerepet. A turisztikai
kínálat több rétegű, amelynek mindegyike folyamatosan fejlődik a kínálat
egészén belül. A fő pillér mindenekelőtt az örökség- és a vallási turizmus,
emellett a kulturális és rendezvényturizmus, valamint Pannonhalma borturisztikai és a gasztronómiai tevékenysége is markánsan jelen van az országos és regionális térképeken. Ennek felelnek meg az elmúlt évek fejlesztései,
akár a műszaki, akár a humán háttér kiépítését, akár a marketing rendszer
erősítését tekintjük. A Főapátság az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztésbe
kezdett, amelynek célja, hogy a növekvő turisztikai vonzerővel rendelkező
helyszínt ne csak megőrizze, hanem fejlessze is, alkalmassá téve arra, hogy a
Pannonhalmára érkező turisták színvonalasabb szolgáltatásokat vehessenek
igénybe, s így jobban megismerhessék a Főapátság látnivalóit. Turisztikai fej  Turak, August: Business Secrets of the Trappist Monks. Columbia University Press, 2013.
  Kofman, Fred: Conscious Business: How to Build Value through Values. Boulder, Sounds True,
2013.
  Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy
keresztény konferencia kapcsán. Kovász, VII. 3–4. Budapest, 2003.
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lesztési stratégiájának kidolgozása során fontos szempont volt a komplexitás.
Megfogalmazásra került az igény, miszerint a világörökségi terület értékeit
komplexen kell kezelni, bemutatásukat és az örökségturizmusban képviselt
potenciális célpont szerepüket nemcsak önmagukban, hanem más értékekkel
együtt indokolt fejleszteni.
Az elmúlt években tehát komplex turisztikai attrakcióvá vált a Főapátság,
kapcsolódó termékekkel, szolgáltatásokkal és önálló imázzsal.
A turisztikai és kulturális tevékenységek ellátására, továbbá az apátság
gazdasági és szociális intézményeinek működtetésére több mint háromszáz
világi munkatárs segítségét is igénybe veszik.
A Főapátság turisztikai és kulturális tevékenységei többek között:
• könyvtár, levéltár, múzeum fenntartása,
• könyv- és folyóiratkiadó (Bencés Kiadó) működtetése,
• koncertek és kiállítások szervezése,
• szőlészet-borászat és ásványvíz palackozóüzem működtetése (Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft., Bencés Ásványvíz Kft.),
• vendéglátóipari egységek üzemeltetése (VIATOR Apátsági Étterem
és Borbár, PAUSA Apátsági Kávéház),
• gyógynövénykert fenntartása és gyógynövénykertes termék műhely
üzemeltetése,
• látogatóközpont (TriCollis Foglalási Központ) működtetése,
• zarándokszállás (Szent Jakab Vendégház) üzemeltetése.
A tevékenységek egy részét a Főapátság saját alapítású gazdasági vállalkozásain keresztül végzi, amelyek bevétele hozzájárul a bencés közösség működésének anyagi háttere megteremtéséhez, illetve a szociális otthonaikban élő
idősek, valamint az iskoláikban tanuló fiatalok támogatásához.
Gazdasági (vállalkozási) tevékenységét a Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft-n keresztül végzi. Ezen belül az alábbi vállalkozások (a felsorolt tevékenységekkel) működnek:
- Mons Sacer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vendéglátás: Viator
Apátsági Étterem és Pausa Apátsági Kávéház, Gyógynövény manufaktúra: gyógyászati- és kozmetikai termékek készítése; Kereskedelem:
Apátság termékek értékesítése, Turizmus: egyéni és csoportos látogatók szervezése és fogadása);
- Pannonhalmi Apátsági Hotel Kft. (tervezett szálláshely szolgáltatás);
- Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. (szőlészet-borászat);
- Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde Kft. (tervezett sörfőzde);
- Bencés Ásványvíz Palackozó Kft. és Béla Király Kút Kft. (Vis Vitalis
ásványvíz palackozása és forgalmazása).
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Európai Uniós forrás segítségével 2019-ig az alábbi jelentősebb beruházásokat sikerült megvalósítani a Világörökségi Helyszínen és annak közvetlen környezetében:
• A Világörökségi Helyszín környezetrendezése, felújítása, fejlesztése
(útépítés, tereprendezés, burkolatcsere, csapadékvíz-elvezetés megoldása, díszvilágítás);
• Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése, gasztronómiai
szolgáltatások bővítése (Viator Apátsági Étterem és Borbár), rendezvényterem, parkoló, kerékpártároló, csomagmegőrző létesítése;
• Apátsági Pincészet létrehozása, fejlesztése pénzügyi befektető bevonásával;
• A természeti környezet (Arborétum–Hospodárkert) turisztikai célú
fejlesztése, felújítása, rendezése, gyógynövénykert létesítése gyógynövényes bemutató házzal, látványműhellyel, pihenőkert kialakítása;
• Apátsági Major Látogatóközpont – Az első magyar regionális kiállítótér;
• Ifjúsági zarándokház létesítése (Szent Jakab Zarándokház).
A Pannonhalmi Főapátság szervezeti szinten tervezi stratégiáját, amelynek része a vállalkozási tevékenysége, azon belül a turisztika, azon belül a
szállodafejlesztés.
A Pannonhalmi Főapátság a kétezres évek elején már célul tűzte ki turisztikai szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, a vonzerők sokoldalú hasznosítását. Ennek érdekében már a 2002. évben kidolgozásra került a turisztikai fejlesztés stratégiája. Négy, egymásra épülő ütemből (szakaszból) álló
fejlesztési terv készült melynek elemei:
- A turisztikai vonzerő fejlesztési program I. üteme

A 2005–2006. évi környezetrendezési projekt
A Világörökségi Helyszín környezetrendezése, amelyre a Főapátság a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében meghirdetett támogatási irányra nyújtott be pályázatot 2004-ben. A Főapátság az Európai Unió
által társfinanszírozott ROP pályázattal elnyerte a lehetőséget a Főapátság
környezetrendezéséhez.
Az I. ütem a következőket foglalta magába:
» a Főapátság főbejárata előtti tér, a belső udvar teljes burkolatcseréje,
csatornázás és csapadékvíz-elvezetés megoldása. Földalatti tűzivíztározó felújítása,
» a szabadtéri rendezvény helyszínek és a vársétány környezetrendezése,
» útépítés, tereprendezés, a tájhoz illő növények, fák ültetése,
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» díszvilágítás létesítése,
» pihenőpadok elhelyezése a várkör mentén.
Az I. ütem határidőre, 2006. decemberében befejeződött.

- A turisztikai vonzerő fejlesztési program II., III. és IV. üteme

A három fejlesztési ütem megvalósítására 2007. évben nyújtott be pályázatot a Főapátság, amely pályázat kiemelt projektként támogatást nyert.
A három fejlesztési ütem a következő területeket öleli fel:
» II. ütem: látogatóépület létrehozása a turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, 76 fedett parkolóhely kialakítása személygépkocsiknak, 8-10
parkolóhely autóbuszok számára. Az épület földszintjén 100-120 főt
befogadó rendezvényterem a vallási, kulturális és ismeretterjesztő rendezvények megtartására.
» III. ütem: a természeti környezet – Arborétum–Hospodárkert – fejlesztése, felújítása. Gyógynövénykert létesítése, gyógynövényeket bemutató ház és látványműhely kialakítása. A Hospodár kertben egy amfiteátrum nyújt alkalmat különböző rendezvények megtartására.
» IV. ütem: ifjúsági zarándokház létesítése, amely által lehetővé válik a
több napos tartózkodást igénylő programokon való részvétel a fiatal
célközönség számára. A helyszínen épült egy kis kápolna, ahol közös
vagy egyéni imádkozásra, elcsendesedésre nyílik lehetőség.
A kiemelt projekt megvalósítása 2009. elején indult, és 2010. október végén fejeződött be.
A 4 ütem során olyan komplex turisztikai kínálatot jelent, amely méltó a
Világörökségi Helyszín Pannonhalmi Főapátsághoz. Ezzel párhuzamosan
olyan termékpaletta jött létre a Főapátság égisze alatt (Apátsági Pincészet
borai, Vis Vitalis ásványvizek, OSM Gyógynövénymanufaktúra termékei),
amelyek illeszkedtek a magasan pozícionált főapátsági imázshoz. Az Apátsági Major fejlesztését kitűző, 2014-ben megvalósult projekt keretében az
Apátsági Kávéház, a Pausa is csatlakozott az egymást szinergikusan erősítő
fejlesztések eredményeképpen létrejött termék- és szolgáltatásportfólióhoz.
A rendszerváltást követő fejlesztések révén napjainkra komplex turisztikai attrakcióvá vált a Főapátság kapcsolódó termékekkel, szolgáltatásokkal,
és önálló imázzsal. A Pannonhalmi Főapátság, illetve nemzetközi szinten is
versenyképes komplex turisztikai termékei a Világörökség címmel egyetemben közép-európai szinten is általános ismertséget, az imázs-transzfer révén
pedig az egész térség számára kedvező lehetőséget jelentenek a turisztikai
fejlesztésekhez. A Főapátság mint Világörökségi Helyszín magas színvonalú,
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széles körű szolgáltatási portfóliót nyújt a látogatóknak: Gyógynövénykert,
Arborétum, Viator Étterem, Pausa Apátsági Kávézó és Cukrászda, Apátsági Pincészet. A fejlesztési tervekben szerepel egy szálloda és egy sörfőzde
is, amelyek tovább bővítik a Főapátság turisztikai kínálatát. A szállodával
lehetővé válhat a jelenleg egy napra érkező látogatók több napig való Pannonhalmán tartása.
A Pannonhalmi Főapátság stratégiai célja tehát a turisztika területén a
többnapos turizmus feltételeinek megteremtése, célközönségének bővítése,
amelyhez a magas színvonalú, széleskörű szolgáltatás- és termékkínálata már
rendelkezésre áll, céljai eléréséhez a megfelelő színvonalú és kapacitású szálláshely hiányzik.

2. ábra Éves látogatószám a Pannonhalmi Főapátságban
(jegyértékesítés alapján)

A modern társadalomban a spirituális értékek egyre inkább előtérbe kerülnek, az ilyen irányú élménykeresés intenzitása fokozódik. A magával ragadó,
misztikus helyszínek iránti érdeklődés, a spiritualitáshoz kapcsolódó autentikus élményeket keresése a vallási turizmusban öltenek testet: a Pannonhalmi
Főapátság működő monasztikus szerzetesrendi közösségével, valamint több
mint 1000 éves múltjával különösen vonzó célpont tehát.
USP (unique selling proposition) Pannonhalma térsége esetében a Főapátság a térség turisztikai attrakciói között egyértelműen meghatározó arculat- és imázsformáló hatású, továbbá tájképi szempontból is jelentős. Az
épületegyüttes emellett valójában egy ezer éves, mind a mai napig élő hagyományokra épülő szakrális, kulturális és természeti egység alkotta érték, amely
méltán szerepel az UNESCO Világörökségi Listáján.
  Forrás: Pannonhalmi Főapátság nyilvántartási rendszere
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Pannonhalma 70-90 ezer regisztrált (ld. 1. ábra), elsődlegesen a Főapátságba érkező látogatóval rendelkezik. A regisztrált látogatók mellett kb. 20
ezer fő érkezik a Főapátság területére a monostor megtekintése nélkül (Pincészet és Gyógy-növénykert/Arborétum). Különféle apátsági, jellemzően ingyenes rendezvények évi kb. 20 ezer fős alkalmi látogatótömeget generálnak.
Az étterem és a kávézó becsült látogatószáma részleges átfedésben van az
apátsági látogatók számával.
A Medián 2016-os Omnibusz felmérése országos szintű reprezentatív
felmérés volt a 18 éven felüli lakosság körében, személyes kérdezéssel a válaszadók otthonában, négylépcsős véletlen mintavétellel. A 120 mintavételi egység kiválasztása a Medián saját fejlesztésű számítógépes programjával
történt a KSH népszámlálási adatai alapján (ez biztosította a regionális és
településnagyság szerinti reprezentativitást). A felmérés szerint a Pannonhalmi Főapátság termékei között az apátsági pincészet borai és a pannonhalmi gyógyteák a legismertebbek: a borokról a válaszadók 36 százaléka, a
teákról 32 százaléka hallott már, és nagyjából 10-10 százalékra tehető az e
két terméket már legalább egyszer vásárlók/fogyasztók aránya.
A látogatottság kapcsán az alábbi eredmények születtek:
• A felnőtt lakosság negyede (26%) megfordult már Pannonhalmán élete folyamán; kétharmaduk nem is egyszer.
• A Pannonhalma régiójának tekintett négy észak-nyugati megyében az
ott élők többsége (68%) már járt a Főapátságban.
• Magas a szervezett csoporttal érkező látogatók aránya.
• Sokan még gyerekkorukban, iskolai tanulmányi kirándulás keretében
jutnak el ide.
• A látogatás fő célja általában Pannonhalma turisztikai jelentőségéhez
kötődik, de a látogatók ötöde kifejezetten az apátsági pincészetbe jön
valamilyen programra, borkóstolásra vagy vásárlásra, és vannak, akik
más, konkrét programokra érkeznek (7%).
• A Viator étterem és a Pausa kávéház látogatása mint fő célkitűzés a
2010 után ide látogatók körében 9 és 6 százalék.
Bár a Főapátság imázsa elsősorban a vallási dimenzió mentén erős, a kifejezetten spirituális célból érkezők aránya a Pannonhalmára látogatók közül
csupán 11 százalék. A Pannonhalmi Főapátság elsősorban fontos turisztikai
célpontként és lelki-kulturális-szellemi értékek képviselőjeként jelenik meg
az emberek előtt, amit kiegészít az apátság sokak által szintén nagyra értékelt
oktatási tevékenysége. A Főapátság pozitív értelemben vett, világból való kiszakítottsága valamiféle „béke szigete” képet is közvetít, ugyanakkor sokféle
élményt nyújt az ide látogatóknak. Tehát egyszerre van jelen a megnyugvás és
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az élményszerzés lehetősége. Jóval többen vannak, akik azt gondolják, hogy a
Főapátság lépést tart a korral és szellemi frissesség jellemzi, mint azok, akik
szerint a világtól elzárt, befelé forduló közösség lenne, ami már csak az idősebb, vallásos embereket vonzza. Bár a gazdasági tevékenység kisebb hangsúlyt kap a Főapátságról alkotott képben, akik ezt is hozzá kapcsolják, azok
között jóval többen e tevékenység minőségi oldalát látják inkább, mintsem
valami elitélendő üzleties szellemet vagy érzéketlen haszonszerzést.
A Főapátság jelenlegi célja a Pannonhalmi Főapátság tulajdonában lévő
Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria műemlékileg védett épületegyüttesének átalakítása és bővítése, illetve egy magas színvonalú szálloda
kialakítása az épületben.
A fejlesztés általános célkitűzései:
- Elsődleges cél a már jól működő turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó
új kereskedelemi szálláshely kialakítása;
- A szállodai termék pozicionálása a pannonhalmi brand magas minőségű termékei közé;
- A hotel későbbi működéséből származó árbevétele révén a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése;
- Minőségi szállodafejlesztés, mely megfelel a modern, 21. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek;
- Pannonhalma mint egynapos turisztikai desztináció átpozícionálása
több napos turisztikai desztinációvá;
- Illeszkedés a magyar turizmus stratégiai célkitűzéseihez, ezen belül is
minőségi pihenésre és szabadidő eltöltésre alkalmas termék létrehozására, amelynek fő felhasználói a magas minőségű szállodai szolgáltatást
kereső, és azt kifizetni hajlandó egyéni szabadidős turisták, nemcsak a
hétvégi és a fő nyaralási/üdülési/szabadságolási időszakokban és felsővezetői meeting szeminárium vendégek a hétközi időszakokban;
- A szektorban az adófizetési morál javítása, új munkahelyek teremtése;
- Pannonhalmán és a desztinációban a vendégek és a vendégéjszakák
számának növelése;
- A szezonális egyenetlenségek kezelése a szezon meghosszabbításával,
új szezonok megteremtése;
- Folyamatos foglakoztatás biztosítása a szektorban, egész éves működés;
- A hotel kialakítása és ez által a település turisztikai kínálatának fejlesztése;
- A város és a régió belföldi és nemzetközi versenyképességének javítása;
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- Pannonhalma turisztikai jelentőségének, fogadókapacitásának növelése;
- Pannonhalma turizmusának további erősítése, a gazdaság fellendítése;
- Színvonalas és kiegyensúlyozottan profitábilis működés;
- Környezeti, pénzügyi és humán szempontból fenntartható üzemeltetés;
- Akadálymentes környezet biztosítása;
- Munkahelyek teremtése.

Várt hatások, eredmények:
- Jövedelmező vállalkozás a tulajdonosnak és az üzemeltetőnek;
- Maradandó élmény és szórakozás több napon át a vendégeknek;
- Minőségi, jövedelmező szolgáltató a városnak;
- Több vendég a többi turisztikai szolgáltatónak;
- Színvonalas munkahely a dolgozóknak;
- Példaértékű, jól működő intézmény a szakmának.
A fejlesztés Pannonhalma szálláskapacitását bővíti, a projekt megvalósításán keresztül pedig munkahelyet is teremt. Így nemcsak a turisztikai bevételek növeléséhez járul hozzá, hanem a település ismertségét, turisztikai
kínálatát, illetve regionális versenyképességét is növeli. A projekt – mind a
megvalósulás, mind az üzemelés során – a helyi és a kistérségi gazdaságot
fogja erősíteni és élénkíteni, a beszállítói lehetőségek és a helyben történő
munkahelyteremtés révén.
Barabás Réka
Pannonhalmi Főapátság Projekt Iroda, Pannonhalma
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Batthyány Örökségközpont Körmenden
Körmend és Vas megye ékessége a hercegi Batthyány-Strattmann-kastély,
amely az ország egyik legjelentősebb műemlékegyüttese. Magyarországon öt
kastélyegyüttes került a kiemelt kastélyok közé, amelyek a magyar kastélyépítészetet leginkább reprezentáló alkotások. Ezek az óbudai Zichy-kastély,
a fertődi Esterházy-kastély, a gödöllői Grassalkovich-kastély, a körmendi
Batthyány-Strattmann-kastély és a keszthelyi Festetics-kastély.
A mai pompájában díszelgő épületegyüttes első ismert ábrázolását a körmendi Takács céh levele tartalmazza, amely 1828-ban kelt. Ezen jól felismerhetők a ma is álló épületek, valamint az is, hogy a többi barokk kastélytól eltérően itt egyedi építészeti megoldásokat alkalmaztak. A kastély egyes
részei nem alkotnak összefüggő, zsinórszerű építményt, hanem – megtartva
a szimmetrikusságot – egy észak-déli tengely mentén, különálló épületeket
létesítettek. A déli főkapu felől tekintve először a két egykori őrségépület
található, amelyekben a régészeti kutatások már megtörténtek, de jelenleg
funkció nélkül, üresen állnak. Hasznosításukra már több terv is készült, forráshiány miatt azonban még várat magára felújításuk. Mögöttük a két volt
tisztilak található, amelyek közül az egyiket már felújították, jelenleg a gyermekkönyvtár található benne. A keleti tisztilak jelenleg talán a legrosszabb
állapotban lévő épület, amelynek állagmegóvása a főépülettel együtt történhet meg. A régészeti kutatások itt is megtörténtek. Egymással szemben áll az
egykori lovarda és a levéltár épülete. Utóbbinak földszintjén jelenleg időszaki
kiállítóhely működik, felső szintjei kihasználatlanok, illetve raktárhelyiségeket találunk benne. Felújítása még várat magára, hiszen az 1950-es évektől
közel negyven éven keresztül cipőgyár volt benne, amely funkciónak megfelelően belső átalakításokat végeztek, illetve a mögötte lévő, a Várkertből kiszakított területen üzemrészeket építettek. Jelenleg ezek bontása folyik barnamezős beruházás keretein belül. A lovarda épületét turisztikai és közösségi
funkciókkal látták el, itt található a jelen tanulmány témáját adó Batthyány
Örökségközpont és Színházterem. Az épületek folytatásában található a volt
kocsiszín és a parádés istálló. Felújításuk megtörtént, mindkettő időszaki kiállítóhelyként működik.
A főépület méreteivel és impozáns kialakításával is vonzza a szemet és
a látogatót. A négy sarokbástyás épület szabálytalan ötszög alakú belső udvart ölel körül. A kastély 18. századi barokk átépítése idején hozták létre a
déli főhomlokzat középső részének tömbjében az épület legreprezentatívabb
tereit: a főlépcsőházat és a dísztermet. A homlokzat elé a 19. századi klasszicista átépítés idején került a hatoszlopos erkély és e fölé a hat féloszlop által
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tartott háromszögű oromzat. Az erkélyről pompás kilátás nyílik a kastélyegyüttes épületeivel határolt déli udvarra. A főépületben található a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. A raktárakon és irodákon kívül állandó
kiállítások várják a látogatókat. A „Körmend és a Batthyányak évszázadai”
című állandó kiállítás hét teremben Körmend városának 775 éves történetét,
a Batthyány család sorsát és kastély históriáját mutatja be. A múzeum másik
állandó kiállítása a Cipőtörténeti Gyűjtemény, amely a lábbelik készítésének
történetét ismerteti. Az épület barokk kastéllyá történő átalakítása idején
alakították ki az észak-nyugati bástyában a kápolnát. Az 1740-es évektől
szakrális térként használt helyiséget dr. Batthyány-Strattmann László építtette át 1915 és 1920 között. A boldoggá avatott szemorvos készíttette a
mennyezeti stukkókat, valamint az oratórium alatti családi címert. A kápolna
látványossága az oltárkép is.
A kastély főépülete és az Északi kapuépületek között helyezkedik el az
Északi kert, amely elkülönül ugyan a Várkerttől, mégis annak részének tekinthető. A kapuépületeket a 19. század elején építették, narancsházakként
funkcionáltak, amelyekhez délről üvegházak csatlakoztak. Ezek mára teljesen eltűntek, az épületek kihasználatlanok, a régészeti feltárások megtörténtek, felújításuk várat magára. A kastélyegyüttestől keletre található a Várkert.
A mai 35,5 hektáros kastélypark helyén a 17. században gyümölcsöskert állt,
egy évszázaddal később tájképi kertstílusban bővítették tovább. A park jellemző elemei a vue-k, az átlátások. A kert leghíresebb fája a 200 évnél idősebb juharlevelű platán, amelynek törzskerülete 8 méter, koronaátmérője 45
méter.
A kastélytól a Várkerten át negyedórás sétával érhető el a Vadászlak. Az
1884-ben épült emeletes épület a Batthyányak főerdészének, fővadászának
lakhelye volt. 2017-ben a Norvég Alap támogatásával teljes körűen felújították. Tereiben sokszínű kiállítások leltek otthonra, amelyek közös fókusza
Körmend és benne a Várkert, illetve az itt élők természeti kultúrája, a tájitermészeti környezet megóvása.
A Batthyány-vár és a kastély Körmend belvárosában található. Az épületegyüttest és a hozzátartozó kertet korábban fallal, kerítéssel vették körbe, mintegy kizárták onnan a mezőváros lakosságát, illetve az illetéktelen
személyeket. A főúri család a 19. század közepétől engedélyezte, hogy heti
egy alkalommal a városlakók is látogatást tegyenek a parkban, az épületekbe
azonban a család kivételével csak az udvarhoz közeli személyek léphettek
be. A belváros mai építészeti képét a 19. század első felében kapta, amikor
a tűzvészek után Batthyány Fülöp herceg jelentős összegeket fordított az
újjáépítésre.
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A kastélyegyüttes észak-déli tengely mentén épült. Délről és nyugatról
az óváros, keletről a Várkert, északról pedig az úgynevezett újváros határolja.
Ez utóbbi kívül esik a középkori városfalakon, amelyet az 1667-es „karlsruhei-térkép” ábrázol. E térkép szerint a fallal körülvett belsőváros keleti szélén található a kastély, amelynek építészeti tengelyével azonos volt egykor az
átvezető út. Jól látható a térképen a mai Szabadság tér elődje is, az egykori
piactér. E tér köré épültek az uradalmi tiszttartók, kereskedők, iparosok, a későbbi polgárság házai. A kastély és a város elkülönültségét később nem csak
a falak jelezték, hanem a két terület szintkülönbsége is, hiszen a települést
folyamatosan töltötték fel, míg a korábbi vízivár szintje ugyanaz maradt, csak
a vizesárkokat töltötték fel, illetve az épületet bővítették folyamatosan.
Körmend belvárosának rendezése a 21. század elején kezdődött meg, amikor a Szabadság teret teljes egészében megújították. A tervezés és kivitelezés
során figyelembe vették azt, hogy a város legimpozánsabb épülete a kastély,
amelyet már itt hangsúlyozni kívántak. Ennek köszönhetően könnyeben
megközelíthető lett, parkolókat alakítottak ki mellette, illetve a tér szintjeit is
harmonizálták, teljesen akadálymentes lett, megszűntek a lépcsők, korlátok.
A növényzet egy részét rehabilitálták, metszésekkel, koronakialakításokkal
átláthatóvá tették a teret, amelyet alacsony egyedek telepítésével egészítettek
ki. 2010-ben valósult meg a körmendi főtér rekonstrukciója, amelynek eredményeként megvalósult az óváros, a tér és a kastélyegyüttes vizuális, szellemi
és fizikai kapcsolata.
Körmend város önkormányzata, felelőssége tudatában, valamint az itt élők
akaratát figyelembe véve arra törekedett, hogy lépésről lépésre haladjon előre
a cél felé, vagyis a teljes belváros, benne a kastélyegyüttes megújítása felé.
A főtér, a polgármesteri hivatal, a régi városháza és más középületek után
az egyik kisebb épület következett, a kastélyhoz tartozó az egykori nyugati
tisztilak, amely ma gyermekkönyvtárként funkcionál. 2013-ban megtörtént
a homlokzat és a tető felújítása, nyílászárók cseréje, illetve a belső használati
terek is megújultak.
Ezzel párhuzamosan készültek a tervek az egykori lovarda épületének
hasznosítására is.
Egy 410 éves történet folytatódhatott Körmenden azzal, hogy létrehozták
a Batthyány Örökségközpontot. Ez a beruházás lett az egyik alappillére annak a jövőbe mutató elképzelésnek, amelynek az a célja, hogy hiteles helyen
mutassák be a család, a város és az ország összekapcsolódását. Kézenfekvő
volt, hogy a máig egyik legszebb épített örökségünket, a Batthyány-család
egykori uradalmainak központját e célnak szenteljék. A célok szerint a Batthyány Örökségközpont az élet teljességéről, az egységben látás élményéről
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szól, évszázados igényt szolgál. Tehát a város ismét elindulhatott azon az
úton, amelyet a Batthyányak tapostak ki, és amelyről hat évtizeden át kénytelen volt letérni. Az önkormányzat eredményes tevékenységének köszönhető, hogy megkezdődhetett a műemlék épületegyüttes közösségi, turisztikai
funkciókat betöltő tereinek felújítása.
Kiemelkedő jelentőségű, hogy a kormány döntése alapján – turisztikai kiemelt projektként – az egykori lovarda épületében megindultak a munkálatok.
A Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden című, NYDOP-2.1/
A-13-k-2014-001 azonosítójú projektre Körmend Város Önkormányzata mint kedvezményezett 800 millió forint támogatást kapott az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból. A fejlesztés első szakaszában az impozáns
épületben fogadóhelyiségek, látogatókat kiszolgáló részek, interaktív információs pontok, vetítőterem és a gyógyító gasztronómia termékeit felvonultató, helyi termékeket kóstoltató és forgalmazó „Liktárium” kapott helyet. A
kormányzat, felismerve a fejlesztési elképzelések jogosságát és a benne rejlő
lehetőségeket, további támogatást nyújtott ahhoz, hogy az épületben a város
színházi funkciókat is kialakítson. Ennek köszönhetően a második ütemben
megújult a színházterem nézőtere és színpada, kicserélték az elavult fény- és
hangtechnikát, korszerűsítették a színpadhoz tartozó szociális helyiségeket,
valamint a nézőtér fűtését, hűtését és szellőztetését. A fejlesztések lezárulása
után egy minden igényt kielégítő, modern színházterem várja a közönséget.
A mind külsőségeiben, mind pedig funkciójában és technikájában megújult
épületben a látogatók fogadásán, turisztikához kapcsolódó kiszolgálásán kívül lehetőség van színdarabok, könnyűzenei koncertek, hangversenyek megrendezésére, valamint városi és iskolai rendezvények kiszolgálására.
A Batthyány Örökségközpont és Színházterem megközelíthető a kastélyegyüttes déli főkapuján keresztül, valamint a város főtere felöl is. Az utóbbi
irányból érkező, turizmusban résztvevők számára az épület mintegy zsilipként is értelmezhető, amelyen keresztül a város és a kastély közötti fizikai
különbségek elhalványulnak. A látogató itt kapja meg az első információkat,
válthatja meg belépőjegyét a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum
kiállításaiba, s ugyanitt tájékozódhat a rendelkezésre álló különböző, ingyenesen hozzáférhető kiadványokból, hogy mi minden csábítja a további élmények megszerzésére. Az alapvető ismereteket különböző interaktív eszközök
közvetítik, amelyek javaslatokat is adnak az egyes helyszínek felkeresésére,
illetve röviden be is mutatják azokat.
A belépőket lenyűgözi a padlóba épített hatalmas interaktív térkép, amely
a látványon kívül azt a célt is szolgálja, hogy megmutassa az egykori Batthyány uradalmak nagyságát, topográfiai elhelyezkedését. A járófelületbe épített
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üvegtérkép egyes részei aktívvá válnak olyan módon, hogy az eredetileg teljes
térképnézet azokon a helyeken, ahol felkeresésre érdemes Batthyány-emlékek láthatók, a lépés hatására képpé alakulnak át, amelyeket egy rövid leírás
is kiegészít. Ezekről a helyszínekről további információt nyerhetnek egy digitális tájékoztató felületen. A gombnyomással le- és felmozgatható terminál
mind a felnőttek, mind a gyermekek, mind pedig a mozgássérültek számára könnyen elérhető és kezelhető. Ugyanez az eszköz tájékoztat röviden a
városról, a kastélyról, a múzeumról, a nyitva tartásról, a belépőjegyekről, az
igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a különböző kedvezményekről
és lehetőségekről is. Információk nem csak olvasással, hanem hangos felolvasás választásával is nyerhetők. A látogatást igény szerint egy rövidfilm
megtekintésével lehet kezdeni, amely bemutatja a várost, benne a kastélyt és
a kiállításokat. A vetőterembe – színházterem – három, különböző oldalon
található, vörösmárvány burkolatú lépcsősoron lehet feljutni. Az idősebbek,
mozgásukban korlátozottak számára lift áll rendelkezésre. A látássérültek
közlekedését vezetősávok segítik. Az egyik lépcsőházban három képernyőből
álló információs tábla is található, mely egyrészt a figyelemfelkeltésre szolgál,
másrészt pl. egy konferencia időbeosztásának ismertetésére, támogatói reklámok elhelyezésére, vagy akár egy statikus kép megjelenítésére is alkalmas. A
lépcsőházakban különböző játékos, interaktív felületek is találhatók, amelyek
további ismereteket, figyelemfelhívó képeket tartalmaznak. A két főlépcsősor
fordulójában egy-egy forgatható képkirakó található. A háromoldalú hasábokból kialakított eszközök közül az egyik a kastély, a másik pedig a Várkert
izgalmas látnivalóit mutatja be.
A vetítő-színházterem előtti részen két darab interaktív kávézóasztal
kapott helyet, kényelmes ülőpadokkal. Az asztalok felületébe építették be
az egyetlen érintéssel átfordítható nézetű interaktív képernyőket, amelyek
a tudásátadáson kívül játékra is hívják a látogatókat. A memóriajáték és a
képkirakó elemei mind-mind a Batthyány-családra, a kastélyra, illetve a városra vonatkozó képekből, archív fotókból, képeslapokból tevődnek össze. A
teremben hatalmas vetítővászon és nagyteljesítményű kivetítő van, amelyek
gyakorlatilag a mozizás élményét adják. A vetítővászon egy motor segítségével engedhető le, illetve tekercselhető fel, ahogy az igények és az éppen
betöltött funkciók megkívánják.
A 348 zsöllye ülőhelyet befogadó teremben a lifthez legközelebbi, felső
sorban a két szélén kerekesszékesek számára alakítottak ki helyeket. A sorok
elhelyezése megkönnyíti a közlekedést és az elhelyezkedést azok számára, akik
segédeszközzel érkeznek. A teremben beépített indukciós hurok szolgálja,
hogy a hallássérültek is azonos eséllyel élvezhessék a vetítést vagy előadást.
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A vetítő-színházteremhez felvezető két lépcsősor között az úgynevezett félemeleten egy galériát alakítottak ki, amelynek légtere egybefügg a
terem előtt álló pihenő, várakozótérrel. Ez helyiség időszaki kiállításoknak
ad otthont. A tér nagysága és kialakítása elsősorban a beépített installációs
rendszer igénybevételére ad lehetőséget, azaz képek, fotók, festmények elhelyezésére. A kiállítások tematikája igyekszik figyelembe venni az épület
funkció szerinti küldetését: azaz elsősorban a különböző helyi örökségelemek bemutatására törekednek. A kiállítók, a fotók, festmények válogatása
olyan szempontokat vesz figyelembe, amelyek alapján további inspirációkat
tudnak nyújtani a látogatóknak, hogy még több időt töltsenek el a városban,
vagy újbóli látogatásra ösztönözze őket. Ilyenek például a természeti örökség
bemutatásáról, hagyományőrző tevékenységekről, rendezvényekről készült
fotók, vagy éppen a településhez kötődő alkotók be- és megmutatkozása. Az
itt elhelyezett multitouch pult a kiállítókról, a tárlatról közöl további tudnivalókat, a korábbi bemutatók adatait archiválja is.
A felsorolt hatáskeltések elsődleges funkciója az, hogy további kedvet,
inspirációt kapjanak a látogatók arra, hogy érdemes felkeresniük a kastélyt, a
desztinációt és ne csak egyszeri, hanem visszatérő vendégek legyenek. Ideális
esetben nem pusztán a kastély felkeresése lehet cél, hanem más, kulturális és
turisztikai eseményeken való részvétel is. Ezt a célt szolgálja az is, hogy az
építészeti, funkcionális fejlesztéshez kapcsolódva különböző turisztikai útvonalak kidolgozása is megtörtént.
A „szelíd turizmus” híveinek készült el a Két keréken Körmend környékén című kiadvány, amely javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy kerékpáron egy Körmend-Körmend útvonalon hogyan lehet a környéken lévő
Batthyány-emlékeket felkeresni. A túraajánlat állomásai könnyen megközelíthetők, így akár kettő, akár négykeréken bejárhatók.
A vallási turizmus egyre intenzívebben van jelen a hazai kirándulók között, Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása pedig méltán helyezte Körmendet is az zarándokok úticéljai közé. A város mellett halad el a
Mária út, a Szent Márton út, a Magyar Szentek és Boldogok útja, valamint a
Szent Imre Vándorút is. Kézenfekvő, hogy ezek közé bekerüljön a település
is. A látássérültek számára szintén zarándokhely lehet Körmend, hiszen a
boldoggá avatott hercegorvos a szembetegségek terén fejtette ki gyógyító tevékenységét. Számukra akadálymentesített kiadvány is készült sík- és brailleírással, valamint a belváros átépítése is úgy valósult meg, hogy azt értelmezni
tudják. A múzeumi kiállításról korábban úgynevezett hangos szórólap is készült, amelyet valamennyi, hazánkban található vakügyi intézménynek eljuttattak. A látássérültek részére kifejlesztett és létrehozott attrakciók azonban
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minden egyes látogatónak különleges élményt nyújtanak, hiszen a máshol
szigorúan üveg mögé zárt kincsek itt kézzel foghatók, tapinthatók.
A Várkertre vonatkozóan is vannak bejárási, kirándulást kiegészítő javaslatok. Természetesen erről is készült külön kiadvány, amelyet megerősít a
felújított Vadászlakban lévő természettudományi kiállítás. A park a közelmúltban ugyancsak teljes egészében megújult, tisztító vágások, új telepítések
történtek. A megmaradt öreg fák országos szinten is kiemelkedő jelentőségűek. A tulipánfa első hazai telepítése is feltehetően itt található. A sétautak mentén fellelhető szobrok, emlékművek és más tájépítészeti elemek
élvezetessé és mozgalmassá teszik a kirándulást a több bejárattal rendelkező parkban. A kastélyhoz tartozó, ám a Várkert másik szegletében található
Vadászlak is könnyedén megtalálható akár a kiadványban szereplő térkép,
akár pedig a kitáblázások alapján. A rendkívül informatív, élményelemekkel
gazdagon dúsított kiállítás kerttörténeti, vadászati, botanikai és ornitológiai
részekből áll.
A Batthyány Örökségközpont kitűnő helyszínt biztosít a felfrissülésre,
megpihenésre. A kulturált szociális helyiségek, a mindkét nem által hozzáférhető pelenkázók, a kül- és beltéri ülőalkalmatosságok, asztalok minden igényt
kielégítenek. A büfé eltér a máshol megszokottól, hiszen a fogadó/búcsúzó
térbe egy Liktáriumot álmodtak meg a koncepció kidolgozói, amely által
Körmenden évszázados gasztro-gyógyító hagyományok élednek újra a helyi
termékek, mesterek – méhészek, lekvár- és szörpkészítők, olajütők, borászok,
pálinkafőzők, mézeskalácsosok, gyógy- és fűszernövénytermesztők, kézművesek által.
A Liktárium kincseinek felhasználásával két rövidfilmet is forgattak a helyi Batthyány Lovasbandérium Egyesület közreműködésével. A 17. századi
korhű öltözékben megjelenő hagyományőrzők közé egy 21. századi „időutazó” érkezik, akinek csodálkozó pillantásait és kérdéseit, valamint az arra
adott válaszokat rögzíti a kamera a főzési fortélyok mellett. Az ismeretterjesztő filmek egyikében a portyázó lovasokkal találkozhatunk egy pihenő
alkalmával, akik portyalevest készítenek. A másikban pedig a katonákat hazaváró asszonyi nép készít ünnepi fogásokat. A filmek elérhetők DVD-n és
videomegosztó oldalon is.
Az épületben egy ajándékboltot is kialakítottak, melyben hagyományos
emléktárgyakat (hűtőmágnesek, emlékkövek, kulcstartók, képeslapok, bögrék, noteszek, kisebb, helyben készült ékszerek) valamint helyi kiadványokat,
könyveket, kiállításvezető katalógusokat, foglalkoztató füzeteket vásárolhatunk. A kínálat folyamatosan bővül, újabb és újabb árucikkek kerülnek a
bemutatóvitrinekbe, amellett, hogy szabadpolcokon számtalan brosúra, le109

porelló kínálja magát ingyenesen a látogatói élmények fokozása és a mind
teljesebb tájékozódás érdekében.
A körmendi Batthyány-kastélyegyüttes egykori lovardaépülete turisztikai
funkcióknak megfelelően megújult, új lehetőségeket biztosítva a látogatóknak. A felső szinten és az épület déli részén a munkálatok a második ütemben folytatódtak.
A helyiek által napjainkban többnyire „színház” névvel illetett objektum a
főépülettel közel egyidőben épült, klasszicista stílusban. A lovardát ebben a
minőségében 1944-ig használták, majd előbb német, később az orosz csapatok foglalták el a kastélyt. Az 1960-as évek elején a helyi mára nemzetközi
terepen is gyakran mérkőző, többszörös Magyar Bajnok kosárlabdacsapat tartotta itt edzéseit, mérkőzéseit. Ezt követően alakították át kulturális célokra.
1966-67-ben a kastély funkciói megváltoztak, főiskolai, majd középiskolai
kollégium lett belőle. 1979-ben, Körmend újbóli várossá avatása alkalmából
pedig színházteremmé építették át belső tereit. A három és fél évtized alatt a
berendezés és a technika egyaránt elavult, így időszerű volt a felújítás.
2017-ben adták át a megújult színháztermet a hozzá tartozó szociális és
technikai infrastruktúrával. A korábban 440 fős terem befogadóképessége az
épület funkciók szerinti megújulása miatt csökkent, 348 személy leültetésére
lett alkalmas, amit ellensúlyoznak a tágasabb sortávolságok, kényelmes zsöllyék.
Nemcsak a nézőtér újult meg, hanem a teljes színpad is. A méreteiben is impozáns játéktér technikai felszereltsége minden tekintetben megelőzi a mai kort,
a tervezők szem előtt tartották a várható trendeket. A fény- és hangtechnika
az egyéb kiegészítőkkel együtt 21. századi. Teljes egészében kicserélték a fűtési,
hűtési és szellőztető rendszereket. Magas színvonalú, a biztonsági előírásoknak
minden tekintetben megfelelő védelmi rendszert építettek be, amely garantálja
a tömeges tartózkodási hely ellenőrizhetőségét és lehetőséget biztosít azonnali
beavatkozásokra, illetve mindez automatizált alkalmazásokat is kezel.
A műszaki vezérlő helyiségébe digitális hang- és fénypult került. Ugyanezen a szinten – ami a szinteltolások miatt a 3. emeletnek számít – található
egy iroda és raktár, ami a technikus munkavégzéséhez szükséges. Rendkívüli,
látens problémát oldottak meg azzal, hogy itt is kialakítottak egy kisebb vizesblokkot. A vezérlő két oldalán nyíló ajtókon keresztül is megközelíthető a
galéria, amely a fényvetők kezelését könnyíti meg. Erre is szintre is fel lehet
jutni lifttel is.
A földszinten – a Batthyány Örökségközpont fogadó része mellett – átalakították a ruhatárat, valamint egy három munkaállomásos iroda is rendelkezésre áll. A Liktárium mögött előkészítő helyiségek, raktár, munkavállalói
öltöző és mosdó található. Itt van a szervízbejárat is.
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A lépcsőzetes kialakítású nézőtér alacsonyabb részére, az első sorokhoz vezető lépcsősor fordulójából nyílnak a művészöltözők. A közös előtérben kanapé, fotelek biztosítják a pihenést, valamint innen közelíthető meg a mobil
fedéllel ellátott – máskor előszínpadként működő – zenekari árok, valamint a
színpadi feljárók is. A színpadról ugyancsak fel lehet jutni a galériákra. Két külön bejáratú, exkluzív berendezésű öltöző várja a fellépőket. Mindkettőben külön zuhanyzó és WC-fülke található. Egy-egy helyiségben 6 sminkasztal van,
önálló, rejtett világítású tükrökkel. Az ellazulást ovális kanapék biztosítják.
Az öltözők előtere galériás megoldású, innen lehet megközelíteni az alattuk található, földszinti műszaki kiszolgáló helyiségeket, munkatársi öltözőt,
zuhanyzót, kellékraktárat, valamint innen nyílik a gépház is. A galéria mögött szinte észrevehetetlenül helyezkedik el a teherlift, amely közvetlenül a
műszaki bejárat mellett van, így a díszletezés nem akadályozott, könnyebb
feladatot jelent.
A Batthyány Örökségközpont és Színházterem nem pusztán turisztikai
és előadóművészeti funkciókat lát el. Tereiben lehetőség van közösségi rendezvényekre, találkozókra, kisebb és nagyobb konferenciák, tanácskozások
lebonyolítására, amelyekhez megfelelő minőségű és mennyiségű mobil eszközpark is rendelkezésre áll.
A Batthyány Örökségközpont és Színházterem kialakítása két ütemben
valósult meg, amely projekteket további fejlesztések követtek és követnek.
Két kisebb melléképület a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újulhatott
meg. Ezek: az egykori parádés istálló és a volt kocsiszín, amelyek ma időszaki
kiállítótérként funkcionálnak.
2019. nyarán már lezárult a kastély főépülete rekonstrukciós munkáinak
előkészítése, a tervezések, engedélyezések. A GINOP és hazai forrásból
mintegy 3 milliárd forint támogatásával megvalósuló kastélyfelújítás során
megújul a homlokzat, a tető, a pinceszint, valamint belső terek felújításával új
állandó kiállítások is készülnek.
A főépületre vonatkozó beruházások zavartalan lebonyolítása érdekében
alakította meg Körmend Város Önkormányzata a 100 százalékban saját tulajdonú Batthyány Örökségközpont Kastélyfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely az önkormányzattal és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
konzorciumban valósítja meg a fejlesztést.
A kastélyegyüttesben található valamennyi közösségi- és kiállítóhelyet jelenleg a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár többfunkciós
intézmény működteti. A projekt megvalósítása során, legkésőbb közvetlenül
lezárását követően szervezeti átalakulás is várható; a területi múzeumot, a ki111

állítóhelyeket, valamint az épületeket övező parkok üzemeltetése, bemutatása és fenntartása a Batthyány Örökségközpont NKFT feladatai közé kerül.
A kastélyegyüttes többfunkciós használata során szinte lehetetlen a látogatói adatokat hitelesen megadni. Naprakész statisztikával a múzeumi intézményegység rendelkezik. Az elmúlt években a látogatók száma növekedett,
azonban még nem éri el az évi tízezer főt.
A kastélyberuházás után az indikátorként előírt látogatószám 30 000 fő.
A Batthyány Örökségközpont és Színházterem épületében sokféle esemény, rendezvény zajlik. Ezek egy része jegybevételes. Ilyenek például a színházi előadások, gyermekeknek, családoknak szóló produkciók. A bevételek
mennyiségét gyarapítja a terembérlet is. Ezekből éves szinten az intézmény
5,7 millió forintot szerzett.
Jelentős a bevételt nem jelentő használat, hiszen az önkormányzat közművelődési rendelete a kiemelt egyesületeknek, oktatási intézményeknek, kölcsönösségi megállapodáson alapuló egyezségek alapján ingyenesen biztosítja
a különböző színterek használatát. A város főterén, az intézmény által szervezett rendezvények, fesztiválok látogatottsága kimagasló, Körmendi Napok
4-8 napja például 30-40 000 embert vonz. Ezen alkalmakkor az épületben
használják az öltözőket, a pihenőhelyeket, közösségi tereket, valamint a szociális infrastruktúrát. A többfunkciós intézmény közművelődési feladatellátása keretében az éves aktivitások száma több mint 1400 alkalom, amelybe
beletartoznak a közösségi események, próbák, rendezvények, fesztiválok, ünnepekhez kapcsolódó programok. Ezeknek körülbelül egyharmad része zajlik a Batthyány Örökségközpont és Színházterem épületében. A múzeumi
feladatellátás során a múzeumpedagógiai és andragógiai programok, kézművesfoglalkozások, ismeretterjesztő előadások rendszeresek, ezek az állandó
kiállításoknak otthont adó főépületben és a Vadászlakban zajlanak.
Az épület éves fenntartási költségei magasak – 2018-ban 11,7 millió forintot tettek ki, amely összeg nem tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat
–, ami a beépített műszaki megoldások rendszeres, szerződésekkel ellátott
karbantartásának köszönhető.
A fentiek alapján megállapítható, hogy Körmend Város Önkormányzatának az a szándéka, hogy a Batthyány Örökségközpont és Színházterem
kialakításával turisztikai, közösségi és kulturális helyszínt hozzon létre, teljes
mértékben megvalósult. A létesítmény kihasználtsága szinte teljes.
A bevételek és a kiadások aránya ugyanakkor arra is rámutat, hogy nem
profitorientált módon működik, hanem elsősorban a helyiek és az idelátogatók teljes körű kiszolgálását és érdekeit szolgálja. Itt is érvényes tehát az a
tétel, hogy a kultúra és annak közvetítése nem mérhető árucikként, viszont
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összességében az identitás, a helyhez való kötődés, a látogatók fogadása
szempontjából mindenképpen kiemelkedő jelentőségű, amelynek hatásai a
helyi gazdaság élénkülésében is megjelennek.
H. Vörös Márta
igazgató, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, Körmend
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A nagykárolyi Károlyi-kastély fenntartásának és
üzemeltetésének gyakorlata

A nagykárolyi gróf Károlyi-kastély 2009 és 2012 között újult meg: a Regionális Operatív Program 5.1-es intézkedésének (A kulturális örökség restaurálása és hosszú távú értékesítése, kapcsolódó infrastruktúra létrehozása
és modernizálása) keretében 23 179 394 lejből (4,5 millió euró) újították fel a
nagykárolyi Károlyi-kastélyt és az erdődi várat, illetve különböző marketingeszközökkel kapcsolták be ezeket a turizmus vérkeringésébe.
A három évig tartó felújítási munkálatok során a Szatmár Megyei Műemlékek listáján szereplő épület (SM-II-m-A-05280.01) teljes egészében megújult. Felújították a tetőszerkezetet, kicserélték a régi elektromos és vízvezetékeket, kívül-belül új vakolatot kapott a kastély, asztalosmunkákat végeztek,
valamint új, korszerű fűtésrendszer is kialakításra került az épületben.
A fenti pályázattal párhuzamosan az épület funkciójának megfelelően
egy másik, határon átívelő projekt is sikeres elbírálást kapott 2010-ben.
Ennek fő célja összhangban állt a helyi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat elképzeléseivel. A Castellum – Interaktív kiállítások rendezése a
nagykárolyi kastélyban és a szabolcsi kúriában és ezek népszerűsítése a határon átnyúló turizmus keretében projekt a Szatmár Megyei Múzeum és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága
közötti évtizedes együttműködésre épülve született. A projektet a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
keretében az Európai Unió támogatta, az ERFA támogatás összege 858
696,35 euró.
A pályázatnak köszönhetően 2011 nyarán két új, modern, interaktív kiállítás került átadásra az egykori főúri lakban. A földszinten négy teremben
Az egykori Nagykároly helytörténeti kiállítás, míg az emeleten 11 teremben
a Hajdanvolt kastély nevet viselő tárlat kapott helyet. 2012 májusában az
épület teljes felújítási munkálatainak végeztével nyílt meg ismét a nagyközönségnek. Az elkövetkező években egy másik pályázatnak, valamint egy
kölcsönbérleti szerződésnek köszönhetően két újabb kiállítás (Történelmi
panoptikum és Afrikai vadásztrófeák) nyílt meg a látogatók előtt.
A nyertes pályázat a felújítás mellett magába foglalta egy nonprofit szervezet létrehozását is, amely a Nagykárolyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozik, és amelynek fő feladata az épület fenntartása és működtetése, valamint
  http://www.erdon.ro/halad-a-kastely-felujitasa/1748687 (utolsó letöltés dátuma: 2019.04.05.)
  http://e-castellum.eu/url/HOME (utolsó letöltés dátuma 2019.05.27.)
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a kastélyt körülvevő, közel 10 hektáros dendrológiai park gondozása. Ennek
érdekében alapították meg 2013-ban a Gróf Károlyi Kulturális Turizmust
Népszerűsítő Központot, amely a kastélyban és a parkban szervezi a különböző kulturális, művészeti, illetve sportrendezvényeket. Ezek a rendezvények
a 2012–2017 közötti időszakban a pályázati megkötések miatt a közönség
számára ingyenesek voltak.
Ugyancsak 2012-től az épületben 1958 óta működő Szatmár Megyei
Múzeum Nagykárolyi Városi Múzeum osztálya is visszaköltött a kastélyba. Az intézmény feladata a fentiekben említett két kiállítás működtetése és
népszerűsítése. A pályázat finanszírozása miatt ennek a kiállításnak a látogatása is ingyenes volt a 2011–2016 közötti időszakban.
Az épület technikai átadása előtt Nagykároly Város Polgármesteri Hivatala, 2012. szeptember 1. és 2013. december 31. között a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 által finanszírozott, HURO/1101/019/1.3.1 CARGEREVIT projekt keretében valósítja
meg a Védett történelmi kertek közös revitalizációja Nagykárolyban és Géberjénben elnevezésű projektet, közös partnerségben a „Jót s Jól” a Szatmári
Kistérségben Egyesülettel.
A projekt fő célkitűzése a nagykárolyi Károlyi-kastélyt és a magyarországi
géberjéni Jékey-kúriát övező védett történelmi parkok és kertek revitalizációja, valamint a két település közötti, határon átnyúló együttműködés erősítése.
A nagykárolyi Károlyi-kastélyt és a géberjéni Jékey-kúriát körülvevő parkok
és kertek területe 8.99 ha Nagykárolyban, és 1.42 ha Géberjén településen.
A projekt teljes költségvetése 967 183,14 euró, ebből 742 258,14 euró az
az összeg, amelyből a nagykárolyi polgármesteri hivatal gazdálkodott. Ebből
megújult a kastélykert, létrehoztak egy üvegházat a világ hat földrészének a
növényeivel, valamint egy filagóriát.
Mivel a kastély egy teljesen új, modern arculatot mutató turisztikai célponttá alakult, szükségessé vált egy új népszerűsítő stratégiának a kidolgozása,
amely ismertté tette mind hazai, mind nemzetközi szinten. Fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk azt, hogy miként újult fel a kastély, a park és a lovarda
épülete.
Jelen tanulmányban több sarkalatos pontot szeretnénk érinteni. Megítélésünk szerint fontos a címben jelzett feladatok mellett röviden ismertetni
Nagykároly és a Károlyi család történetét, hiszen az épületben kialakított
alapkiállítások a település, illetve az alapító és fejlesztő család történetét mutatja be a helyi lakosoknak és az ide látogató turistáknak.
  http://econinfo.eu/hu/revitalizarea-parcului-dendrologic-din-carei/ (utolsó letöltés dátuma
2019.04.05.)
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Nagy jelentőséggel bír az elmúlt közel hét év különböző rendezvényeinek
a száma és sokszínűsége, és nem utolsó sorban ezek lebonyolítása, valamint
anyagi hátterének biztosítása.
Nem hiányozhatnak ugyanakkor a statisztikai adatok (látogatók és rendezvények száma), valamint azok az információk, amelyek azt tükrözik,
hogy milyen fenntartási és működtetési költségei vannak egy ilyen épületnek.

Nagykároly és a gróf Károlyi család rövid története

Nagykároly Szatmár megye délnyugati részén a greenwichi keleti hosszúság 22° 28´ és az északi szélesség 57° 39´ 48” keresztezésében fekszik. Tengerszint feletti magassága 130 méter. A város a Károlyi-síkságon helyezkedik el, amely része egy nagyobb földrajzi tájegységnek, a Szamos síkságának,
melyhez szervesen hozzátartozik az Ecsedi-láp helyén kialakult alacsony sík
vidék, a Kraszna mente, a Nyírség romániai peremvidéke, valamint az Érmellék.
Földrajzi helyzete és felszíni formája miatt Nagykároly éghajlatára Közép-Európa éghajlati sajátosságai jellemzőek. A sarkvidék felől érkező hideg
légtömegek ugyanúgy hatnak, mint a Földközi-tenger felől érkező szubtrópusiak. Az uralkodó szélirány nyugat, északnyugat és délnyugat. Az év nagy
részében a nyugati szél az uralkodó, télen gyakori a keleti és az északi szél,
tavasszal és nyáron pedig a déli légáramlás sem ritka. A legtöbb napsütéses
óra júliusban van (270-280 óra), míg a legkevesebb decemberben (45 óra).
Az évi napsütéses órák száma kb. 2000.
A sokévi átalaghőmérséklet az elmúlt több mint 100 év mérései alapján
9,8°C. A leghidegebbet 1929. február 11-én (-29 °C), míg a legmelegebbet
– 39,5 °C – 1952. augusztus 7-én mérték. Az év folyamán besugárzott hő
összege 0 fokos értékek alapján 3800 fokot tesz ki. Az évi csapadékmennyiség 600 mm átlagot mutat, viszont több igen aszályos év is volt, amikor az évi
mennyiség nem haladta meg a 300 mm-t sem.
A mai város belterületén több kisebb-nagyobb patak folyt keresztül (Sárosvölgy, Papírgyár pataka, Bödör völgy). Az új szőlőkből (a Teremi úti új
telepítés) a mai Szőlő úton át a Sárosvölgy, illetve a Nagy utcán (mai Petőfi
Sándor úton) keresztül a Vízi utca (Tudor Vladimirescu), Nicolae Iorga, a
mai állomás, volt öntöde (F.I.U.T.) irányába, a Papírgyár pataka. Az összes
régészeti vonatkozású lelet az őskorból a már említett patakok mentén került
  Benedek Zoltán: Nagykároly. Helios kiadó, Orosháza, 1994. 3.
  uo. 8.
  uo.
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elő. A városközponti részről hiányoznak a régészeti leletek, valószínűleg a
terület nem volt alkalmas a közösségek megtelepülésére.
A legkorábbi leletek a csiszolt kőkorszakból/neolitikumból származnak
(Piskolt kultúra, középső fázis kb. i. e. 5500–5000), ezeket követik különböző
munkálatok során előkerült régészeti leletek a bronzkorból (tüskés-korongos
bronzcsákány), a vaskorból (település és temető), az Árpád-korból, a középkorból és az újkorból.
Nagykároly város történetéhez szervesen kapcsolódik, vagy inkább elválaszthatatlan tőle a Károlyi család. A krónikák és legendák alapján a Kende
törzsszövetségbe tartozó Kaplyon nem a X. század elején foglalja el a Nyírség és az Ecsedi láp területét. A nemzetséget több család alkotta, akik a mai
Kaplony falu területén valamikor a XI. század második felében nemzetségi
monostort építenek Szent Márton tiszteletére.
A Károlyi család első hiteles őse Kaplyon Józsa volt, aki 1150–1180 között
élt, s ennek ükunokája (Ördög) Simon veszi fel a Károlyi nevet („de Karul”)
a Karol, Karul nevű helységről. A város első említése egy 1320. február 8-i
dátummal keltezett oklevél, melyben megjelenik Andreas de Karul de genere
Kuplon – vagyis a Kaplyon nembeli Károlyi András neve, aki a már említett
Simon fia.10 A XIV. század második felében a család szabad ispánságot és
pallosjogot kap a királytól, s ugyanebben az időszakban a településnek már 4
utcája van: Wy utca, Bobad utca, Berve utca, Vada utca.11
A nagykárolyi várkastély első formáját Károlyi Lancz László építette
1482-ben, Mátyás király engedélyével. A kőház csak fokozatosan, az elkövetkező évszázadok során nyer vár alakot, amikor báró Károlyi Mihály 1592ben árokkal, földhányással és palánkkerítéssel veszi körül a kőházat, majd
ezt 1661–1666 között báró Károlyi László és Károlyi Ádám kőfalakkal és
bástyákkal megerősíti. Károlyi Sándor 1699-ben családjával együtt Szatmárról Nagykárolyba költözik, s a várat átalakítja, majd külföldről különböző
növényeket hozat a kastélyt körülvevő kert számára. Az 1700-as évek elején
csatlakozik a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharchoz, majd 1711ben, mikor a szabadságharc elveszni látszik, megköti a Szatmári békét.12
  Németi János: Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Carei. Studii şi Comunicări, Seria
Arheologie, Satu Mare, 1982. 167-168.; Németi János: Repertoriul arheological zonei Careiului, Bibliotheca Thracologica XVIII, Bucureşti, 1999. 64-70.
  uo. 64-70, 55-58.; Romát Sándor: Félhold alakú lemezes ezüstfülbevalók Nagykároly területéről,
JAMÉ, L, Nyíregyháza, 2008. 303-306.; Romát Sándor: Kaplony-Királyföldek. Adalékok egy földvár
kérdésköréhez,
JAMÉ, LI, Nyíregyháza, 2009. 157-169.
  uo.; Németi János: Barangolások Szatmárban, Scriptor Alapítvány, Szatmárnémeti, 2009. 152.
10 uo.
11 Borovszky Samu: Szathmár vármegye, Országos Monografia Társaság, Budapest, 1910. 170.
12 Németi János: Barangolások Szatmárban, Scriptor Alapítvány, Szatmárnémeti, 2009. 144-151.
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A Szatmári béke után gróf Károlyi Sándor az elnéptelenedett falvakba sváb
telepeseket hozat Baden-Würtenberg tartományból. A kezdeti szökések után a
svábok megbarátkoztak az új környezettel, s 1712–1838 között mintegy 2000
családot telepítenek be a Károlyi grófok (Sándor, Ferenc, Antal) szatmári birtokukra; Nagykárolyba 1712–1774 között 446 család telepszik le, kb. 2000 ember.
A XVIII–XIX. században a Károlyi családnak köszönhetően a város jelentős fejlődésen megy keresztül. Megalakul az első nyomda (1734), a gyógyszertár (1765), a vármegyeháza (1761), a Kalazanci Szent József római katolikus templom (1779), a református templom (1800), a városi kórház (1834),
felépül az új Károlyi-kastély és kastélykert (1794), majd 1871-ben rendezett
tanácsú várossá alakul.
A XIX. század második felében több földrengés és tűzvész pusztít a városban, melynek során a város jelentős része megsemmisül, a jelenlegi városkép
az 1887-es nagy tűzvész után alakult ki.13 Gróf Károlyi István megbízásából
1892–1895 között Meinig Artúr építész a régi barokk palotát lovagvárra alakítja.14 A család az első világháborút megelőzően elhagyja Nagykárolyt. A
XX. század folyamán a kastélynak több funkciója volt: kórház, tüdőszanatórium, tiszti kaszinó, iskola működött benne.
Az első világháború után a Trianonban megkötött békediktátum alapján
Nagykároly és környéke a Királyi Romániához kerül. A megyében található
nemesi birtokokat feldarabolják, majd román telepesekkel új falvakat hoznak létre.15 A második bécsi döntés után 1941-ben Partium és Észak-Erdély
egy rövid időre visszakerül Magyarországhoz. A második világháború végén,
1944 szeptemberében, a Szövetséges légierő gépei több alkalommal bombázták a város állomását.16
A szovjet–román hatalomátvétel után 1945-ben a Szövetségesek Ellenőrző Bizottságának (SZEB) parancsára deportálják a Szatmár megyei sváb
lakosság jelentős részét.17
Az 1950-es évek második felétől Nagykárolyban is felélénkül a gazdasági
élet. Újraindulnak a háború előtti gyárak, illetve újak alakulnak.
Az 1989-es forradalom Nagykárolyban is változásokat hozott. Megtartották az első demokratikus választásokat, a helyi kisebbségek képviselője13 Nagy László: Nagykároly és vidéke földrengéseiről, Nagykároly és Vidéke évkönyv, 1996. 59-65.
14  Németi János: Barangolások Szatmárban, Scriptor Alapítvány, Szatmárnémeti, 2009, 147.
15 Floruț, Sorin: Câteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei, Studii şi Comunicări,
Seria Arheologie, IX-X, Satu-Mare, 1992-93. 187-195.
16 Németi János: Repertoriul arheological zonei Careiului, Bibliotheca Thracologica XVIII, Bucureşti, 1999. 27-28.
17 Dărăban, Dorin: Acţiunea de deportare a şvabilor sătmăreni - 1944. Studii şi Comunicări, Seria
Arheologie, XIV, Satu-Mare 1997., 275-282.
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ként megalakult az RMDSZ és az NDF. Létrejöttek a magánvállalkozások
és a vegyesvállalatok.
Az 1990-es évek második felétől kezdve fejlődésnek indul a város gazdasági és kulturális élete. Újraindul a felekezeti oktatás az egykori piarista
tanítás szellemében, megalakul a katolikus középiskola, majd később felépül
a város harmadik római katolikus temploma is.
Négy magyarországi várossal köt Nagykároly testvérvárosi kapcsolatot,
melynek köszönhetően élénk gazdasági és kulturális kapcsolat alakul ki a
települések között. 2007-től Románia tagja az Európai Uniónak, ez pedig
lehetővé tette azt, hogy számos műemléképület mellett, külföldi támogatások segítségével megújuljon az egykori piarista templom és középiskola, a
zárda épülete, valamint a városközpont. Jelenleg is számos nemzetközi városrendező pályázat van folyamatban. Ezeknek egy része a helyi lakosok kikapcsolódását és a szabadidő kreatív eltöltését (könyvtár, multimédia terem,
szabadidő park), míg más pályázatok a városi közlekedés modernizálását, a
kibocsájtott gázok csökkentését (elektromos buszok, kerékpárút), vagy a település infrastrukturális fejlődését (aszfaltozás, a villamosítás korszerűsítése,
tömbházépítések) célozzák meg.

A Károlyi-kastély – a történelem restaurálása

A település, és mondhatni a régió legvonzóbb turisztikai látványossága
a város központjában található Károlyi-kastély, valamint az azt körülvevő,
1982-től védett dendrológiai park státusszal rendelkező park.
Az épület felújítását megcélzó pályázat előkészítési ideje mintegy két évig
tartott, míg maga a gyakorlatba ültetés közel 41 hónapot vett igénybe 2009
és 2012 között. A bevezetőben említett pályázat teljes összege közel 4,5 millió euró volt, melynek nagy részét az Európai Unió biztosította. Ez egyike
volt azon 3500 Regio által támogatott pályázatoknak, melyeket Románia
területén nyolc fejlesztési régióban felújításra és korszerűsítésre használhattak fel.18 Ennek köszönhetően utak épülhettek, szociális központokat hoztak
létre, településeket modernizáltak, vagy – ahogy az Nagykárolyban is történt
– műemléképületek (Károlyi-kastély, városi színház, zárda épülete) újultak
meg.
Fontos szempont volt, hogy az egész épületre kiterjedő fejlesztés valósuljon meg, egyrészt figyelembe véve, hogy műemlék, másrészt szem előtt
tartva azt is, hogy a létrehozott kiállítások, valamint az egyéb, emeleti részen
18 Georgescu, Dragoş: Potențialul turistic al Castelului Károlyi din Carei și posibilități de valorificare a acestuia. Proiect de absolvire a programului de formare Manager în activitatea de turism, 2018.
12.
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megrendezésre kerülő programok elérhetőek legyenek a mozgáskorlátozottak számára is. Ennek érdekében egy modern lifttel is ellátták az épületet.
2012-ben nagykárolyi Polgármesteri Hivatal ismét sikerrel pályázott.
Egy határon átívelő program kapcsán 1,3 millió eurót nyert a település,
amelynek köszönhetően felújításra került az egykori lovarda, a kastélykert,
a Károlyi-kastélyban pedig egy 26 darabból álló viaszfigura-kiállítást is
megvalósítottak, ami szervesen bekapcsolódott a kastélyt és a várost bemutató kiállításokba.
A kastély felújításánál a legfontosabb szempont azoknak az anyagoknak
a kiválasztása volt, melyek teljes harmóniában álltak a meglévő épületelemekkel. A neves referenciákkal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező
vállalatok megpróbáltak minél hagyományosabb anyagokat és felhasználási technikát alkalmazni a restaurálás teljes időszaka alatt. A kastélybelső
esetében csak azokat a régi és eredeti elemeket cserélték ki, amelyek már
nem voltak felújíthatóak, vagy sem technikailag, sem esztétikailag nem feleltek meg a követelményeknek. A legfontosabb az épület statikai felmérése
és a problémás részek megerősítése, a talajvíz elvezetése, valamint a falak
salétrommentesítése volt. A felújítás alatt figyelembe vették azt, hogy melyek
voltak azok a falak, amelyeket a XIX. század végén építettek, ezeknek egy
része a szobák jobb kihasználtsága miatt bontásra került. Az ilyen munkálatok alatt több teremben sikerült kisebb falkutatásokat végezni, melyek során
előkerültek az elmúlt évszázad vakolatnyomai, egy helyen pedig a barokk
kastély mennyezeti festett díszítése is megmaradt.19
Az épület kívül-belül új vakolatot kapott, restaurálták és újra elkészítették
a különböző díszítő elemeket, az épület jelentős részén asztalos- és ácsmunkákat is végeztek. Teljesen új fűtésrendszer (villany és földgáz), valamint új
ivóvíz- és szennyvízrendszert került kialakításra, továbbá kicserélték az az
elavult világításrendszert is.
A fentiekhez hasonló elvek szerint restaurálták az épület szomszédságában levő lovardát is. Az épület felújításakor próbaásatásokat végeztek, hogy
statikai szempontból megvizsgálják az épületet, majd ezt követően javították
ki a falakat, a homlokzatot és készítették el újra az épület tetőszerkezetét.
A kastélyhoz hasonlóan új fűtésrendszert, vízhálózatot és villanyrendszert
alakítottak ki. Az egykori istálló felújítása során oszlopainak koronadíszei is
restaurálásra kerültek. Az épület jelentős része teljesen megújult, amely a régi
helyszínen, új köntösben ugyanazt a funkciót látja el, mint a XIX században.
A lovasoktatás mellett állatterápiás foglalkozást is tartanak. Az emeleten kb.
50 fő befogadására alkalmas konferenciatermet hoztak létre.
19

uo. 12-14.
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Mivel a fő a cél az volt, hogy a Károlyi-kastély újra, immár a XXI. század
követelményeinek megfelelően, ismét kerüljön be a turisztikai körforgásba,
ezért megfelelő kiállításokat volt szükség létrehozni. Olyan tárlatokra volt
szükség, amelyek bemutatják a város történelmét (ez a földszinten kapott helyet), és egy történelmi enteriőr kiállítás is indokolt volt, amely korabeli bútorokkal mutatja be, milyen körülmények között élt a magyar főúri család.
A belső tér XIX. századi struktúrájához illeszkedve négy teremben rendeztük be a helytörténeti kiállítást, amely tematikusan mutatja be a város
történetét. Így helyet kapott benne néhány hagyományos mesterséget (fésűkészítő, kalapos, fazekas, mézeskalács-készítő), bemutató tárlat, városi ismertető anyag, valamint egy régészeti és egyháztörténeti kiállítás.
A kastély emeleti részén 10 teremben különböző főúri lakrészeket rendeztünk be, figyelembe véve a kastély XIX. századi fennmaradt leltárkönyveit, valamint a korabeli európai kastélyokban levő belső berendezésekről szóló
leírásokat. Ennek megfelelően tíz olyan terem került kialakításra, amely a
XIX–XX. század fordulóján szinte mindegyik európai kastélyban vagy úrilakban megtalálható volt (könyvtár, játékszoba, bálterem, ebédlő, női szalon,
hálószoba, fürdőszoba, zeneterem és előszobák).
A hagyományos látogatási forma mellett (egyéni, élőszavas idegenvezetés) minden teremben egy négynyelvű ismertető szöveg, valamint egy szintén többnyelvű audio guide is elérhető.

A Károlyi-kastély és a dendrológiai park mint turisztikai célpont

A felújításokat követően elsődleges célunk az volt, hogy a megye egyik
frissen felújított patinás épülete újra bekerüljön a turisztikai körforgásba, kihasználva az új lehetőségeket mind a kiállítások, rendezvények terén, mind
pedig ezeknek a népszerűsítését is. A gróf Károlyi-kastély már a felújítás
előtt is ismert volt a nagykárolyiak és a turisták körében a régi kiállítások
ellenére is, azonban szükségessé vált a felújítás során kialakított új tárlatok
új módszerekkel való népszerűsítése, valamint az épületben rejlő turisztikai
potenciál új kihasználása is.
Hét évvel ezelőtt, 2012 májusában nyílt meg a nagykárolyi gróf Károlyikastély ismét a látogatók előtt. Ebben a kezdeti időszakban először még csökkentett nyitvatartással (szerda-vasárnap), az első hónapokban még csak a földszinti négy és az emeleti 10 kiállító terem volt látogatható, valamint a kastély
kápolnája. Mindez a kezdeti időszakban elég volt arra, hogy a nagykárolyiakat
és a környékbelieket, de főleg a turistákat újra bevonzzuk az épületbe, viszont
hosszú távon az alapkiállítások mellett szükség van több különböző időszakos
tárlatra, hogy a helyi közönség rendszeres látogatója legyen az épületnek.
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Az elkövetkező hónapokban a kastély földszinti termében két kiállítótér
került kialakításra, és ennek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy 2012
júliusától kezdődően két teremben, modern rendszer szerint különböző időszakos kiállításokat (képző- és fotóművészet, történelem, régészet, iparművészet, magángyűjtemények stb.) fogadjon az épület.
Az európai uniós támogatás egyik kitétele volt, hogy meghatározott számú rendezvényt kell megszervezni a kastélyban, valamint az azt körülvevő
dendrológiai parkban. Ennek köszönhetően már az első fél évben 2012. május 1. és december 31. között mintegy 35 000 látogatója volt a kastélynak,
amihez még hozzáadódik a kb. 2500-3000 személy, aki különböző kulturális
eseményeken (kiállítások, könyvbemutatók, komoly- és könnyűzenei koncertek, konferenciák, workshopok) vett részt. Ebből a számból hozzávetőleg
28 000 turista volt.
A pályázat szabályzatának értelmében, egy ötéves periódusban (2012–
2017) a kastély látogatása és valamennyi rendezvény ingyenes volt a nagyközönség számára. Ennek az volt az óriási előnye, hogy így a helyi közönség és
az idelátogató turisták is rendszeres és színvonalas rendezvényeken vehettek
részt, ugyanakkor hozzászoktak ahhoz is, hogy a különböző programok közül válogathatnak, hiszen minden korosztálynak és érdeklődési körnek biztosítottak rendezvényeket.
A következő évben több ok miatt is jelentősen megnövekedett a kastélyba és a rendezvényekre látogatók száma. Ez köszönhető egyrészt a teljes évi nyitvatartásnak és a kibővített látogatási időszaknak (kedd–vasárnap,
09:00–17:00), valamint az időszakos kiállítások és a rendezvények számainak
a növekedésének is. 2014-ben közel 40 000 látogatója volt a kastélynak és a
kulturális rendezvényeknek, ezek közül mintegy 28 000 turista volt.
A 2013-as évtől két párhuzamos irányelv került megfogalmazásra. Az
egyik olyan időszakos (tavasz–ősz) rendezvények, fesztiválok megrendezését
jelentette, mely szervesen kapcsolódik az épülethez és annak kulturális-történelmi jelentőségéhez, a másik pedig egy olyan marketingstratégia kialakítása,
amely népszerűsíti elsősorban a kastélyt és a dendrológiai parkot, ugyanakkor turistákat vonz a város más részeire is (strand, éttermek, templomok).20
A megnyitást követő második évben (2014-ben) két újabb alapkiállítással gyarapodott a Károlyi-kastély turisták számára látogatható része. Nyírbátor Város Önkormányzata 2012-ben pályázatot nyújtott be a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013-as
kiírására Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átívelő turisztikai vonzerő fejlesztésére címmel, a nyírbátori görög katolikus egyházzal és
20

uo. 15.
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romániai Nagykároly Város Önkormányzatával közösen. A bíráló bizottság
pozitív döntése értelmében a nyertes projekt teljes költségvetése elfogadásra
került, a támogatási összeg mértéke 1 305 795,50 euró, az önerőt a pályázók,
az önkormányzatok és a görög katolikus egyház biztosította. A projekt célja közös turisztikai csomagok, marketingtevékenységek létrehozása, a látogatószám növelése volt. A célok elérése érdekében a következő fejlesztések
valósultak meg: Nyírbátorban látogatóközpont és lovarda építése, a görög
katolikus templom felújítása; Nagykárolyban a Károlyi-kastély lovardájának
rekonstrukciója és a kastélyban panoptikum létrehozása.21
Megyeri János szobrászművész alkotásai betekintést nyújtanak a város
gazdag történelmi múltjába, hiszen a Károlyi család jelentős tagjai mellett
helyet kaptak a város történelmében jelentős szerepet betöltő különböző történelmi személyiségek is.22
Az épület emeleti részén négy teremben egy magángyűjteményből nyílt
kiállítás. Sir Pánczél Zoltán Tibor, Magyarország egykori temesvári tiszteletbeli konzulja, a Máltai lovagrend tagja, elhunyta után örökösei által meghatározott időre a Szatmár Megyei Múzeum nagykárolyi osztályának adta át
hosszabb időre afrikai trófea- és fegyvergyűjteményét.
A több száz darabból álló tárlat és a viaszfigura kiállítás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a múzeum látogatóinak a száma ebben az évben átlépje
az 50 000 látogatószámot.
A kastély fő funkciójából adódóan (1958 óta múzeum működik benne),
az első nagy rendezvény, amely újraindult az épületben, a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű program volt, amely 2013-ban került először megrendezésre
a felújított épület falai között. A Múzeumok Nemzetközi Napján (május
18.) vagy a hozzá legközelebb eső szombaton megrendezésre kerülő programok nagy népszerűségnek örvendenek évek óta, számos ehhez hasonló
intézményben. A hosszabb nyitvatartás miatt (00:00, 01:00) a múzeumokba
látogatóknak lehetősége van arra, hogy este kissé más módon tekintsék meg
az alapkiállításokat és az időszakos tárlatokat.
A Károlyi-kastély belső terében kialakított történelmi enteriőr lehetőséget adott arra, hogy a kastélyban dolgozó személyzet, valamint önkéntesek korabeli ruhákban fogadják a látogatókat, és így mutassák be a kastélyt.
Ezek mellett minden évben számos más kulturális rendezvény fogadta a
látogatókat (komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi előadás, divat- és
vívóbemutató, társastánc, retróautó-kiállítás, időszakos kiállítások. Ez az
21 http://www.e-quus.com/ (utolsó letöltés dátuma 2019.05.27.)
22 http://www.frissujsag.ro/csodalatos-lett-a-nagykarolyi-lovarda/ (utolsó letöltés dátuma
2019.05.27.)
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esemény minden évben kb. 1200-1500 látogatót vonzott be egyetlen nap
alatt.

2013 nyarától kezdődően egy teljesen új rendezvény indult útjára a Gróf
Károlyi Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ jóvoltából. A kastély és
a Károlyi-család gazdag középkori múltjára való tekintettel 2013 és 2017 között 5 alkalommal került megrendezésre a Villa Karul elnevezésű középkori
fesztivál.23 A kastélykert különböző részein megrendezett eseményen az elmúlt öt alkalommal több mint 15, a középkor különböző időszakát bemutató hagyományőrző egyesület vett részt, többen közülük visszatérő vendégekként. A megszokott fegyverbemutató mellett a látogatók megismerkedhettek
a korszak viseletével, gasztronómiájával, zenéjével és táncával is. A felsoroltak
mellett számos kézműves foglalkozás, gyerekjátékok, régi népi mesterségek
(nemezelés, üvegfúvás, kerámiakészítés, fafaragás, ékszerkészítés) bemutatására és kipróbálására is lehetőség nyílt. A középkori fesztivál évről évre egyre
nagyobb népszerűségnek örvendett, szinte minden alkalommal kiegészült
egy-egy újabb programmal (hagyományos ételek kóstolása, borkóstoló, fegyver- és söröskorsó kiállítás, középkori színház, régi zene koncert). A fesztivál
időszaka alatt a Károlyi-kastély is meghosszabbított nyitvatartással várta a
látogatókat. Szinte valamennyi megrendezésre kerülő fesztiválon, annak háromnapos időtartama alatt 2500-300 ember látogatott ki a rendezvényre.
A közel 10 hektáros angolpark, amely a kastélyt körülveszi, remek kikapcsolódást jelent minden korosztály számára. A felújítás során átalakí23 Georgescu, Dragoş: Potențialul turistic al Castelului Károlyi din Carei și posibilități de valorificare a acestuia. Proiect de absolvire a programului de formare Manager în activitatea de turism, 2018.
19.
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tották az utakat, új padokat helyeztek ki a park különböző részein, átalakították a szökőkutat, felújították a játszóteret, valamint felépült egy üvegház
és egy filagória is. A Városi Művelődési Központ a kastélyt működtető
alapítvánnyal együtt egy több európai országban már sikeresen működő
projektet indított útjára 2013-ban. A „Könyvfészek” elnevezésű program
keretén belül minden év május közepétől szeptember első feléig 5 fából
készült dobozt helyeztek el a kastélykert különböző részein, amelyekbe 1215 könyvet tettek. Ennek köszönhetően a kastélyban pihenő lakosoknak
vagy turistáknak lehetőségük nyílt arra, hogy a kastély fái alatt található
padok árnyékában különböző tematikájú és nyelvű (román, magyar, angol,
francia és német) könyveket olvassanak. Egy kihelyezett ládába pedig maguk is betehetik azokat a könyveket, amelyeket fel szeretnének ajánlani a
szabadtéri olvasásra.24
Szintén 2013 nyarán indult útjára egy olyan program „Európa otthon, nálad” címmel, amely az európai uniós országok közül is csak néhányban került
megrendezésre. Ennek célja az volt, hogy a város lakosai és az ide látogató
turisták megismerkedjenek az Európai Unió országaival úgy, hogy minden
évben egy-egy művészeti ágazatot vagy neves személyiséget mutatunk be
minden tagországból. Kezdetben a kastélyt körülvevő sétányokon, később
az egyik bejárattól a kastély irányába vezető út két oldalán helyezték el az
ismertető táblácskákat az illető tagország zászlajával együtt.25
Minden év május 9-én, Európa napján a Gróf Károlyi Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ munkatársai nyitják meg ezt a sétányt.
24  uo. 16-17.
25 uo. 16.
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Az ismertető táblácska mellett a tagország zászlaja, az ország egy képviselőjének fotója, egy rövid többnyelvű (román, magyar, angol) ismertető szöveg
és egy angol nyelvű oldalra irányító QR-kód található. Ezáltal a látogató
megismerkedhet az uniós országok történelmével és lobogójával. A 2013–
2019 közötti időszakban a következő személyekkel lehetett megismerkedni:
2013 - költők, 2014 - labdarúgók, 2015 - zeneszerzők, 2016 - festőművészek, 2017 - színészek, 2018 - feltalálók, 2019 - építészek.
A megnyitó előtti több hónapos szervezési munkálatokban több ország
konzulátusa és nagykövetsége is részt vesz. Ők évről évre javaslatot tesznek
az aktuális témában tevékenykedő személyekről, ugyanakkor több esetben
megtörtént, hogy köszönő levelet írtak, valamint hivatalos oldalukon közzétették az eseményt. A szabadtéri kiállítás minden év májusától szeptember
végéig látogatható, a turisták örömmel fényképezkednek saját országuk zászlója mellett.
A felújítás előtti időszakban, a nagykárolyi gróf Károlyi-kastély – bár ismert volt a turisták körében, és szerepelt néhány turisztikai iroda ajánlatában
– messze elmaradt a XXI. században tőle elvárható ismertségi szinttől. A
minden szinten általánosan elfogadott és használt közösségi médiában való
jelenlét és a weboldal mellett fontossá vált az, hogy a frissen felújított épület
évente többször népszerűsítve legyen a jelentős hazai és nemzetközi turisztikai vásárokon, konferenciákon.
A kezdeti időszakban a népszerűsítést régiós szinten oldották meg a Gróf
Károlyi Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ, a Nagykárolyi Művelődési Központ, valamint a Szatmári Múzeum nagykárolyi osztályának a
munkatársai. Az ország nagyvárosainak (Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyvárad) bevásárlóközpontjaiban rendezett kisebb méretű turisztikai vásárokon
vettek részt, ahol a rendezvények időtartama alatt különböző népszerűsítő
kiadványokat (hűtőmágnes, golyóstoll, többnyelvű brosúrák, képeslapok)
osztogattak. Ugyancsak ebben a fázisban kezdődött el a kastély népszerűsítése a magyarországi testvérvárosokban (Mátészalka, Nyírbátor, Oroszháza, Polgár) is különböző kulturális rendezvények vagy kiállítások alkalmával.
Szintén lehetőség nyílt a népszerűsítésre azokon a céges rendezvényeken,
konferenciákon, koncerteken, divatfotózásokon, amelyeket a kastélyban
szerveztek meg.
A megnyitást követő második évben az épületet működtető központ felismerte azt, hogy nagyobb számú turistát csak úgy tudnak a városba vonzani,
ha a kastélyt nagy és elismert nemzetközi turisztikai vásárokon mutatják be.
A hazai Turisztikai Minisztériummal való együttműködésnek köszönhetően
2014-től kezdődően a kastélyban tevékenykedő intézmények munkatársai
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jelen voltak vagy szóróanyagokat küldtek a jelentős nemzetközi turisztikai
vásárokra. Ennek az együttműködésnek köszönhetően a nagykárolyi gróf
Károlyi-kastélyról, a város és a környék nevezetességeiről készült kiadványok és tárgyak (négynyelvű brosúrák, poháralátétek, könyvek, katalógusok,
naptárak, képeslapok, könyvjelzők stb.) eljutottak az Európa nagyvárosaiba
(Bukarest, Budapest, Bécs, Berlin, Bonn) szervezett turisztikai kiállításokra
is, aminek következtében 2014–2016 között jelentősen emelkedett a városba
látogató turisták száma.
Mindazonáltal az egyik legfontosabb turisztikai fesztivál 2015-ben indult útjára, melyhez már a kezdetekben csatlakozott a nagykárolyi kastély.
A vajdahunyadi Hunyadiak várkastélyában ebben az évben került megrendezésre első alkalommal az „Európai kastélyok, várak és kúriák nemzetközi
kiállítása”. Az épület két különböző szárnyában évente kb. 15-20 egykori
főúri lak mutatkozik be Európa különböző országaiból (Románia, Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Németország, Lengyelország, Csehország, Spanyolország). Az eseményre kilátogató turistáknak lehetőségük van arra, hogy
a klasszikus népszerűsítő anyagok begyűjtése mellett megismerkedjenek különböző nemzetek és korszakok viseletével, szokásaival, gasztronómiájával,
valamint az illető településeken szervezett programokkal. A többnapos rendezvény leglátványosabb része a korabeli viseletekben való közös felvonulás.
A fentiekben felsorolt népszerűsítés mellett fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy több más módszerrel is kapott hírverést a kastély az elmúlt
években. Ezek közül emelnénk ki néhányat. 2016-ban a WizzAir légitársaság európai járatain, néhány hónapon keresztül az olvasásra kínált ingyenes
magazinban kétoldalas angol nyelvű ismertető szöveg jelent meg a Károlyi-kastélyról. Egy évvel később a román bélyegkibocsátó intézet Románia
uniós csatlakozásának 10 éves évfordulója alkalmából forgalomba helyezett
két különböző névértékű bélyeget, valamint az ilyenkor szokásos gyűjtőknek
szánt példányokat is. Ezeken a ritkaságokon két romániai műemléképület
szerepelt, amelyeket az Európai Postai Egyesület (PostEurop) választott ki: a
Hunyadi vár és a nagykárolyi gróf Károlyi-kastély.26
Az elmúlt év során két időszakban (február és május-június) a nagykárolyi gróf Károlyi-kastély szolgált filmezési helyszínként egy amerikai–román
koprodukcióhoz (Princess switch), melynek során közel két hónapon keresztül mintegy 200 színész, filmes szakember, kisegítő személyzet és statiszta
vette birtokba a kastélyt és az azt körülvevő parkot. A jelentősnek mondható
bevétel mellett, amelyből a város részesült, fontos nemzetközi reklámot ka26 https://www.romfilatelia.ro/ro/comunicat-de-presa-europa-2017-castele/ (utolsó letöltés dátuma 2019.05.24.)
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pott a kastély és a forgatási helyszínként szolgáló történelmi enteriőrkiállítás
is.
A fenti kettős stratégiának köszönhetően a városba látogató turisták száma évről évre növekedett. Bár az utóbbi évben tapasztalható volt némi visszaesés, ettől eltekintve még mindig a megye leglátogatottabb turisztikai látványossága. A látogatók számának csökkenése több okkal magyarázható. A
kastélyban 2013–2015 között több olyan nagyszabású kiállítás volt (Szebeni
fegyvertár, Szász viseletek, Ókori Egyiptom), amelyek egyenként a kiállítások időszaka alatt (általában 2-4 hónap) több ezer, néhány esetben 10 000
közeli látogatószámot hoztak. Az elmúlt három évben anyagi okok miatt
nem került megrendezésre ilyen jellegű kiállítás, ami újra bevonzotta volna
a nagykárolyi közönséget és a turistákat is. A 2017-es évben egyik jelentős
turisztikai vásáron sem vett részt a Károlyi-kastély, ennek köszönhetően is
visszaesett a látogatók száma. Az elmúlt évben elmaradt a Villa Karul középkori fesztivál, a filmforgatások miatt pedig kb. három hétig zárva voltak
a kastély emeleti kiállítótermei. Ehhez még hozzájárulnak olyan, a várostól
független rendezvények, amelyek 2016–2018 között nem Nagykárolyban
kerültek megrendezésre.
Mindezeket figyelembe véve, ahogy azt az alábbi diagram27 ingadozásai is
mutatják, elmondhatjuk azt, hogy ettől függetlenül a nagykárolyi gróf Károlyi-kastély a megye leglátogatottabb épülete, és illő helyet foglal el a régió
turisztikai célpontjai között is.

27 A diagramban közölt adatok, csak a gróf Károlyi kastélyban található kiállításokat meglátogató
személyekre vonatkoznak. A kastélyban zajló egyéb kulturális eseményeken résztvevő személyek
száma évi 8000-10 000 közé tehető.
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Fenntartás, üzemeltetés. Számok, adatok, statisztikák

A nagykárolyi gróf Károlyi-kastély mint A kategóriás műemléképület Nagykároly Megyei Jogú város tulajdona, működtetője a Gróf Károlyi
Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ és a Szatmár Megyei Múzeum
nagykárolyi osztálya, mely szerződésben rögzített pontok szerint jogosult
használni az épületben található azon termeket, amelyek részét képezik az
alapkiállításoknak, valamit ezeken a termeken kívül a múzeum használatában van még több iroda- és raktárhelyiség.
Az épületben és a parkban megrendezésre kerülő eseményeket (kiállítások,
koncertek, konferenciák) a két intézmény egymással együttműködve szervezi
meg. Ezek mellett évente néhány esemény szervezésében aktívan részt vesz a
Nagykárolyi Kulturális Központ és a Nagykárolyi Városi Könyvtár is.
Az épület működtetésére és fenntartására szánt összeg felhasználása két
egymástól jól elkülönített részre osztható. A nagyobb rész a közüzemi számlákat (víz, villany, fűtés, szemétszállítás) a kisebb javítási munkálatok elvégzését (ez utóbbit a legtöbb esetben a város saját alkalmazottaival valósítja
meg) foglalja magába. A fenti közüzemi számlák a Polgármesteri Hivatalhoz érkeznek, és mint fenntartó intézmény, általuk kerül kifizetésre. Ezek az
összegek havonta változást mutatnak, ami főleg a téli fűtési időszakban egy
jelentős kiadás. Az épület évi fenntartási költsége, ami magába foglalja az
összes közüzemi számlát, hozzávetőleg 200 000 lej, kb. 45 000 euró.28
A rendezvényekre szánt összegek az előző év végén összeállított költségvetés alapján kerülnek kiutalásra. Ez tartalmazza az egy évre szükséges teljes
összeget: az iroda fenntartását (fizetések, fogyóeszközök), technikai eszközök javítását és esetleges cseréjét, valamint a kulturális rendezvények költségét. Ezek a költségek évről évre változnak, elsősorban a szokásos évi infláció,
az alapélelmiszer, az üzemanyag drágulása, az áfa változása, valamint a közös
európai valuta, az euró árfolyamának ingadozásai miatt. Változások álltak be
a Nagykárolyi Városi Tanács által megítélt összegek nagyságának az odaítélésénél abban az esetben is, ha a kastély vagy a kastélykert fenntartásához
szükség volt különböző technikai eszközök megvásárlására. Az elmúlt 2-3
évben vásároltak a kastélyban működő alapítvány számára nagyteljesítményű
nyomtatókat, fényképezőgépet, vetítőt, valamint megtörtént a számítógépek
cseréje is. Ami a kastélykert rendezéséhez szükséges eszközöket illeti, ezek
folyamatos karbantartást követelnek, valamint időszakos felújítást vagy esetleges cserét is. Az elmúlt évben több motoros kasza, fűnyíró traktor (amelyet
28 https://anziksz.com/berelheto-a-nagykarolyi-karolyi-kastely/van-kepunk-hozza/2019/05/
14/?fbclid=IwAR2VprtbYnC7R5LfrdCFwTgAy8f_FM9QiGLoMy-ayilqIGZex8MNSUtMSuY
(utolsó letöltés dátuma 2019.04.20.)
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téli időszakban a járdák takarítására használnak), valamint számos más fogyóeszköz beszerzésre került.
Az európai uniós támogatások, értelmében a – mintegy 5 éves – fenntartási időszakban az összes rendezvény ingyenes volt a nagyközönség számára.
Ezek költségét egyrészt az épület tulajdonosa másrészt az irányító döntéshozó testület (a helyi képviselőtestület) által jóváhagyott, összegből, valamint
a Szatmár Megyei Múzeum éves költségvetésből kiutalt összegekből fedezték. Fontos megemlíteni azt is, hogy főleg anyagi hozzájárulás útján, több
esemény megvalósításában jelentős szerepet vállalt több helyi érdekeltségű
nagyvállalat, nagykárolyi vállalkozó, magánszemélyek, illetve a helyi képviselőtestület tagjai.
A Gróf Károlyi Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ működéséhez
szükséges, a városi döntéshozó terület elé beterjesztett éves költségvetési tervezet, illetve a tanács által valójában jóváhagyott összeg természetesen egyik
esetben sem egyezett, amióta a kastély újra megnyílt a látogatók előtt. Ezek
az összegek – évente 100 000 és 170 000 euró között változóan – magukba
foglalják a következőket: alkalmazottak fizetése, rendezvények költségei, a
park és a sportpályák fenntartási és üzemeltetési költségei, a kastélyban történő kisebb javítások, cserék összege, irodai költségek, népszerűsítő anyagok,
hangosítás, elektronika és az ezekhez tartozó felszerelések javítása, cseréje,
turisztikai vásárokon való részvétel, állófogadások, egyéb költségek.
A 2013–2017 közötti időszakban zajló öt középkori fesztivál költségvetése a következő volt:29

29

Az összegek euróban vannak megadva.

130

Az elmúlt hat évben közel 600 rendezvény került megszervezésre a kastélyban és az azt körülvevő parkban. Az évente ismétlődő, rendszeres rendezvényeken kívül több időszakos kiállítás, verseny, koncert, konferencia vagy
más jellegű esemény várta a látogatókat a 2013–2018 közötti időszakban.
Ezeknek a változását az alábbi két táblázatban mutatjuk be:

A fentiekben felsorolt rendezvények jelentős költséggel jártak, egyéb bevételre pedig sem a kastély látogatásakor, sem a rendezvényeken való részvételkor nem volt lehetőség. A kastélykertben nem lehettek árusok, akik
termékeiket értékesíthették volna a rendezvényeken részt vevő embereknek.
131

Ezeknek a hiánya egyértelműen a kilátogatók számának csökkenését eredményezte.
2019 márciusától kezdődően több külön szerződés keretében rögzítette
Nagykároly Városának a képviselőtestülete, valamint a Szatmár Megyei Múzeum a kastély látogatásának a díját, valamint azt, hogy milyen mértékben járul
hozzá a fent nevezett kulturális intézmény az épület fenntartásához. Az elmúlt
három hónapban a jegyekből történt bevétel megközelítőleg 8000 euró volt.

Összegzés

A nagykárolyi gróf Károlyi-kastély 1958 óta, amióta múzeumként megnyílt, kisebb-nagyobb változtatásokkal fogadja a látogatókat, melyek száma
természetesen nagy ingadozást mutatott az elmúlt hatvan év alatt. A kiállítások, tárlatok, kulturális programok és egyéb rendezvények megszervezése,
valamint az ehhez kapcsolódó stratégiák kialakítása több periódusra osztható.
Kiemelkedő változások és átgondolt, látogatókat bevonzó kiállítások a kor
szintjének megfelelően, csak az 1970-es években kezdődtek meg. Ezek az
elvek nagyjából változatlanok maradtak a rendszerváltás időszakáig. Újabb
változás, kissé modernebb tárlatok, szélesebb körnek szóló rendezvények
az 1990-es évek közepétől váltak megvalósíthatóvá. Már ettől az időszaktól kezdődően kialakulóban volt egy kezdetleges marketingstratégia, amely
megcélozta azt, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a nagykárolyi
gróf Károlyi-kastély nemcsak itthon, hanem külföldön is.
Az ezredforduló első fele újabb váltást hozott. A testvértelepülési szerződések aláírásával újabb lehetőségek nyíltak a kiállítások, rendezvények
megszervezését illetően. Még az uniós csatlakozások előtt elérhetővé váltak
különböző külföldi támogatások, amelyek lehetővé tették az épület 2-3 termének a modernizálását, azokban színvonalas kiállítások, konferenciák vagy
koncertek megrendezését.
A teljes körű változást, az épület turisztikai ismertségbe való bekerülését
2007-es román EU-csatlakozás jelentette. Ettől az időszaktól kezdődően
váltak elérhetővé olyan pályázatok, amelyek az épített kulturális örökségek
teljes körű felújítását célozták, fő kitételként tartalmazva azt, hogy működő,
fenntartható, interaktív és „élő” épület legyen, amely a lehetőségek szerint
egyszerre mutatja be az épület múltját, ugyanakkor modern, a mai kor elvárásainak megfelelően.
Ennek köszönhetően tudott a nagykárolyi gróf Károlyi-kastély 2009–
2012 között teljes egészében megújulni és vált újra alkalmassá turistákat fogadni. A megnyitást követően több éves munkának köszönhetően sikerült
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kialakítani egy kisebb-nagyobb hibákat ugyan még tartalmazó, de mára már
jól működő marketingstratégiát, amely magába foglalja az épületben és a
körülötte elterülő parkban zajló évi mintegy 150-200 rendezvény megszervezését. A különböző módszerekkel zajló népszerűsítése révén az egykori
főúri lak Közép-Kelet-Európa-szerte ismertté vált, és ennek köszönhetően,
ha tapasztalható is visszaesés az elmúlt évek látogatószámát illetően, még
mindig a régió egyik leglátogatottabb épületei közé sorolható.
Itt is, mint a legtöbb esetben – ahogyan a tanulmány utolsó részében
megjelenő táblázatokban is nyomon követhető –, egy ilyen épület fenntartási és üzemeltetési költségei jóval meghaladják azokat a bevételi forrásokat,
amelyeket maga az épület önerőből elő tud teremteni Reményeink szerint
az elkövetkező időszakban az épületben működő ízléses kávézó, ajándékbolt,
valamint a különböző színvonalas és igényes rendezvényekre való bérlési lehetőség megvalósulásával a bevétel – ha nem is fogja lehetővé tenni az épület
önfenntartását – de csökkeni fog a különbség a szükséges és az előteremthető
összegek között.
Georgescu, Dragoş George
Gróf Károlyi Kulturális Turizmust Népszerűsítő Központ
Hágó Attila Nándor
régész, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti
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Az egri vár és erődrendszer műemléki és turiszti-

kai fejlesztése az elmúlt időszakban és napjainkban

Az alábbi munka hazánk egyik legfontosabb és leglátogatottabb épített
öröksége, az egri vár műemléki és turisztikai fejlesztésének 2013 és 2018 között megvalósult eredményeit és elképzeléseit mutatja be röviden. A projektek célja a műemléki épületegyüttes jelentőségéhez méltó állapot helyreállítása, valamint egy európai szintű és jelentőségű kulturális, illetve turisztikai
attrakció létrehozása volt.
Az egri vár a keresztény Európa védelmében folytatott, közel háromszáz éves törökellenes harcok egyik jelképe, kultuszhelye, 2014 decemberétől nemzeti emlékhely, amelyben a Dobó István Vármúzeum működik. Az
1960-as és 1970-es években hibás elvek szerint végzett műemlékvédelmi
beavatkozások, illetve az állagmegóvó munkák évtizedes elmaradása miatt a
2000-es évek elejére az épület méltatlan állapotba került. Az egri vár helyzete
az országban nem volt egyedi. Egyértelművé vált, hogy az utóbbi évtizedekben végzett romkonzerválások sok esetben megkérdőjelezhetőek, hiszen
nem segítik elő a műemlékek hosszú távú megőrzését és fenntartását. Mivel
az épített kulturális örökség a múzeumi attrakció meghatározó részét képezi, az építmények állagromlása negatívan befolyásolta a várat üzemeltető
Vármúzeum idegenforgalmi működését. Részben ennek, részben az országos
tendenciának is volt köszönhető az intézmény látogatószámának 2003-tól
tapasztalható meredek csökkenése.
A szakma képviselői évek óta egyetértenek abban, hogy múzeumainknak
alkalmazkodniuk kell változó világunkhoz, és – saját eszközeikkel – választ
kell adniuk az új kihívásokra. Az NKÖM Múzeumi Főosztálya már 2003ban elkészítette a „Múzeumi modernizáció – Középtávú stratégiai terv” című
dokumentumot, amelyből kiindulva az NKA Múzeumi Szakkollégiuma „A
látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása” című kutatási jelentésében
rövid- és középtávon meghatározta a fejlesztés sarokpontjait.
  Megújuló örökségünk. Várak, Kastélyok, Apátságok. Hazai társfinanszírozással Európai Uniós
forrásokból megvalósult műemléki fejlesztések Magyarországon 2007–2015, Miniszterelnökség, Budapest. 2018. 60.
  Az egri vár. Történelmi emlékhely megjelenésének bemutatása. Dobó István Vármúzeum adattára,
Eger. 2014, 5.
  Berecz Mátyás; Kiss Róbert, Csillag Tamás: Az egri vár modernkori transzformációja, múzeumból
turisztikai attrakció. Régi Tamás, Rátz Tamara, Michalkó Gábor (szerk.): Turizmus és transzformáció.
Orosháza – Budapest, 2017. 237.
  Puczkó László: A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása. Kutatási jelentés. Nemzeti
Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakkollégiuma, Xellum Kft., Budapest, 2006. 18.

135

Látogatószám ábra (DIV statisztika 1997–2016)

1. kép A Dobó István Vármúzeum látogatószámának változása 1997-tól 2016-ig terjedő
időszakban. A 2013 és 2016 közötti növekedést még nagyobb fejlesztési beruházások
nélkül érte el az intézmény. A romló műszaki állapotokat működésbeli szemléletváltással és
intenzívebb idegenforgalmi tevékenységgel ellensúlyoztuk, amit a fenntartóváltást követő
stabil pénzügyi és gazdasági háttér tett lehetővé. (Forrás: Dobó István Vármúzeum)

A megváltozott kultúrafogyasztási szokások következtében a múzeumok
csak úgy maradhatnak versenyképesek, ha képesek a látogatók számára vonzóvá válni. Az idegenforgalmi vonzerő növelését pedig elsősorban látogatóbarát
fejlesztésekkel: állandó, garantált programokkal, a múzeumi és kiegészítő szolgáltatások bővítésével, valamint a kulturált környezet megteremtésével lehet
elérni. Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy a látnivaló szórakoztató legyen,
és jó alkalmat jelentsen a kikapcsolódásra. Ha nem érzi jól magát a látogató,
akkor nem tér vissza, és másoknak sem fogja ajánlani a látogatást.
A múzeumoknak tehát élményt kell nyújtaniuk. A kulturális és természeti
örökség úgy válhat élménnyé, ha magas színvonalon, közérthetően, látványos, játékos, interaktív formában közvetítjük az ismereteket közönségünk
számára, akik ily módon („edutainment”) szórakozva tanulnak. Mindehhez
természetesen modern szemléletre és fejlesztési beruházásokra van szükség.
Az új elvárások szellemében nyújtott be tervet a vármúzeum akkori fenntartója, a Heves Megyei Önkormányzat az Észak-magyarországi Operatív
Program (ÉMOP) turisztikai attrakciófejlesztési pályázatára: műemlékfejlesztés-beruházás, valamint új, a látogatókat vonzó, a történelmet élményszerűen bemutató program megvalósításra. A projektfejlesztést az időközben bekövetkező fenntartóváltások jelentősen hátráltatták, így a projekt az új
fenntartóval, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásnak megfelelően 2016-ra valósult meg.
  uo. 36.
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Lezajlott fejlesztések

Az Európai Unió és az Új Széchenyi Terv által támogatott „Egri Vár
és erődrendszer turisztikai attrakciófejlesztése” című fejlesztési program
(ÉMOP-2.1.1/ A-09-2f-2011-0001) keretében elszámolható költsége 2
130 105 323 Ft, a támogatás mértéke 1 863 329 768 Ft (87,49%) volt.
Az építési- és infrastruktúrafejlesztési beruházás keretén belül elkészült
a Vár déli bejáratánál elhelyezkedő Török kert várfalának felújítása, az építményt a terveknek megfelelően teljesen bejárhatóvá alakították, s az egykori
kapuvédő bástyából új kilátás nyílik a szintén megújult történelmi belvárosra. A bástya a megújult kazamatarendszerrel is összeköttetésben van, így
látogathatósága jól illeszkedik az aknafigyelő folyosó tárlatvezetéseihez is.
Mindemellett népszerű esküvői helyszín is egyedi, meghitt hangulata miatt.
Újjáépült a Szép-bástya, a vár legmagasabb pontja, amely azóta Eger
egyik legnépszerűbb kilátóhelye. A bástyára ismét felkerült a Kálváriát jelképező három kereszt (innen kapta az építmény a modern kori elnevezését:
Kálvária-domb). Restaurálták és visszahelyezték a bástya egykori ágyúfelvonó rámpájára az eredeti, Pyrker érsek idejében kialakított Kálvária stációk
domborműveit. A projekt tervezésekor a bástyával nem csupán rekonstruált
erődítésként, hanem, 19. századi funkcióját helyreállítva, vallási turisztikai
helyszínként is számoltunk. Az átadás óta több alkalommal volt imavirrasztás, körmenet helyszíne.
A Szép-bástya lábánál áll az interaktív kiállításnak és katonai interpretációs programoknak otthont adó Fegyvertár, amely modern felfogásban épült
újjá. Az épületet eredetileg a több mint 20 éves múltra visszatekintő katonai
hagyományőrző egyesület, az Egri Vitézlő Oskola telephelyének szántuk, de
tervezési hiányosságok miatt csak időszakos rendezvény- és múzeumpedagógiai helyszínnek használható.
A nyugati várfal mentén alakítottuk ki a 10 állomásból álló panoráma
Vársétányt és tanösvényt. Ehhez kapcsolódóan kőburkolatot kapott a Dobóbástya betonfala, a támfal burkolata javítva lett, a térvilágítással ellátott területre pedig pihenőpadok kerültek. A sétány új, alternatív gyalogos elérési
útvonalként szolgálja az egrieket és a turistákat: a Dobó tér szomszédságából
egyenesen a Vár északi kapujához, illetve fentebb a Gárdonyi-házhoz (az Almagyar városrészhez) vezet. Ennél a bejáratnál új jegyárusító pavilon épült,
s a projekt keretében a múzeum új jegyértékesítő rendszert vezetett be. Ez a
projektelem szorosan kapcsolódik a 2008 decemberében elfogadott Integrált
Városfejlesztési Stratégiához is, amelyben Eger célul tűzte ki a belváros tehermentesítését, a sétáló-belváros teljes rendszerének kialakítását, valamint a
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2. kép A frissen átadott Szép-bástya és környezete. Az építmény bal oldalán a felújított
Setét kapu, jobb oldalán pedig a Gergely-bástya látható. (Fotó: Pazirik Informatikai Kft.)

város turisztikailag fontos helyszíneinek (mint pl. a vár, a líceum, a „Város a
város alatt” pincerendszere stb.) összekötését gyalogos útvonalak létrehozásával, erősítésével.
A váron belül és a sétányon új közműhálózat készült, valamint bővült a
szociális helységek kapacitása is. A palotaudvar vizesblokkja a projekthez
kapcsolódó vendéglátóipari beruházás (1552 étterem) miatt áthelyezésre került, és kiegészült egy akadálymentes illemhellyel és pelenkázóval. Új vizesblokk épült a Setét kapu előterében is.
A vármúzeumba jegyet váltók közel 30 százaléka csoportosan érkező
diák, ezért az iskolabarát fejlesztés is stratégiai jelentőségű. Ahhoz, hogy az
intézmény aktívabban és hatékonyabban kapcsolódhasson be az oktatás és az
egész életen át tartó tanulás folyamatába, a múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó és segítő célzott infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. A korszerűen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztató, oktatótér,
az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi tér, továbbá a virtuális
  Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése című projekt megvalósíthatósági
tanulmánya. Projektazonosító: ÉMOP-2.1.1/A-09-2F-2011-0001, Eger, 2011. 46.
  Dobó István Vármúzeum 2015. évi beszámolója. Dobó István Vármúzeum adattára, 49.
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múzeumi informatikai pontok (IKT infrastruktúra) létrehozására ebben a
projektben jó lehetőség mutatkozott.
A vármúzeum sokáig csak egy múzeumpedagógiai helységgel rendelkezett, ami a turisztikai szezonban, illetve az iskolai kirándulások időszakában
kevésnek bizonyult. A fejlesztésnek köszönhetően két új helyszín állhatott

3. kép Az egyik legnépszerűbb gyerekprogram a zoknicsata. A fiatal korosztály különösen
fogékony az élményszerűség és az aktív, játékos programok iránt. (Fotó: Szinok Gábor)

az intézmény múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységének
szolgálatába. A megnövekedett teremkapacitás intenzívebb működést tesz
lehetővé. Ennek eredményei már 2017-ben megmutatkoztak: a múzeumpedagógiai foglalkozásokon 33 százalékkal többen vettek részt, mint az előző
évben.

  A „Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása” projekt keretén belül már 2003-ban kialakításra
került egy diákfoglalkoztató-terem a gótikus palota földszintjén. Veres Gábor: Október 17. Az egri vár
napja és a 2002-2003. évi turisztikai fejlesztések átadása. Egri Vár Híradója 35. Berecz Mátyás (szerk.),
Eger, 2003. 48-49. 54-55.
  Bóta Zoltánné: Közművelődési és Múzeumpedagógiai Osztály. 2017. év múzeumpedagógiai foglalkozásainak statisztikai megoszlása. Dobó István Vármúzeum adattára, 32.
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Az egyik múzeumpedagógiai foglalkoztató helység a Setét kapu modern
kori felépítményében készült el, az épület teljes átalakításával és felújításával:
korszerű és látványos, a vár építéstörténetét bemutató installációval, interaktív táblával (cleverboard) lett felszerelve. Az épületben került elhelyezésre az
interpretációs csoport (lásd lentebb) is, valamint annak raktárai a fegyvermásolatok és ruharekonstrukciók számára. Az eszközkészletet természetesen
múzeumpedagógiai célokra is lehet használni.
A másik helység, az Apródvár (múzeumpedagógiai egység) a váron kívül,
a Dobó utca 12. szám alatti épületben és a hozzá tartozó kertben jött létre.
Az egykori külső kiállítóhely rossz műszaki állapota, az ottani kiállítás csekély látogatottsága10 miatt a vármúzeumnak jól jött a fejlesztési lehetőség.
Az ingatlan ideális helyszíne a zárt, csoportos foglalkozásoknak és a nyári
gyerektáboroknak (vártábor, kézműves tábor). A helyszín különlegessége,
hogy a vár aknafigyelő folyosórendszerének déli ága (lásd lentebb) az ingatlan udvarára nyílik: rajta keresztül gyakorlatilag egy “rejtekajtón” juthatunk
be a várba. Ez az adottság izgalmas lehetőségeket rejt a gyermek- és felnőtt
programok során.

4. kép Az új kazamatakiállítás, előtérben a számítógépes rekonstrukció alapján készült
makettel. A makett, az akkor még újdonágnak számító 3D nyomtatással készült.
(Fotó: Pazirik Informatikai Kft.)
10

Dobó István Vármúzeum 2013. évi beszámolója. Dobó István Vármúzeum adattára, 33.
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A fejlesztés egyik legnagyobb eleme a kazamatarendszer felújítása, illetve
rekonstrukciója volt. A vár egyik fő vonzerejét jelentő terület műszaki állapotának romlása jelentősen felgyorsult a 2000-es évek elején; 2010, illetve 2011
telén ideiglenesen le is kellett zárni a látogatóforgalom elől. A projektben
eredetileg az egykori püspöki dézsmapince rekonstrukciója és hasznosítása
szerepelt, de a menedzsment az említett helyzetet és a turisztikai hasznosíthatóságot, fenntarthatóságot mérlegelve a „Titkos földalatti világ” projektelem helyszínét a kazamata építményrendszerére módosította. A döntésnek
köszönhetően megújult a Setét kapu 16. századi alépítménye, valamint az
innen induló földalatti terek (kaszárnyatermek, ágyútermek, aknafigyelő folyosók), a Gergely-bástya, illetve annak gyilokjárója. A földalatti terek fölött
új vízszigetelés, s ezzel együtt új füves terület (kert) került kialakításra.
A legutóbbi években végzett látogatói felmérések11 rávilágítottak arra, hogy
a várba érkező vendégek egyre inkább a helyszínhez kapcsolódó hadtörténelmi vonatkozású elemeket keresik: elsődleges számukra az egri ostromhoz,
az Egri Csillagok című regényhez köthető, élményszerű tartalom, valamint
látogatottság és tetszésindex rangsorában is kiemelkedő helyet foglal el a
vártörténeti kiállítás és a kazamata.
A felmérések tapasztalataiból kiindulva a kazamata az addigi lapidárium
helyett egy új, interaktív, multimédiás tartalmakat felvonultató kiállítást kapott, ahol a vár építéstörténetével, a várostromokkal, valamint a kultuszregény történeti hátterével ismerkedhetnek meg a látogatók. Nőtt a földalatti
védelmi rendszer látogatók által is bejárható tereinek a hossza is. Az 1596-os
ostrom során beomlott déli aknafigyelő folyosót sikerült a projekt keretén
belül helyrehozni, így a korábban több mint 400 évig használhatatlan járaton keresztül most ki lehet jutni a Dobó utcában lévő Apródvár udvarára.
A szakmai előkészítése során elkészültek a vár, illetve a várban lévő egyházi
építmények több építési korszakot is feldolgozó számítógépes rekonstrukciói12, amelyek a kazamata leginformatívabb és leglátványosabb attrakciói közé
tartoznak. A kiállításokat és látnivalókat egy 9 nyelvű audio guide-rendszer
segítségével látogathatja az érdeklődő közönség.
A fejlesztések leginnovatívabb eleme az élő történelmi interpretáció, amire
az egri várban már történtek időszakos kísérletek13, de egész évben garantált
11 A 2011-ben és 2013-ban készült kérdőíves látogatói felmérések eredményei. Készítették: Szécsényi Orsolya és Csillag Tamás. Dobó István Vármúzeum adattára.
12 Az elméleti rekonstrukciók kidolgozásában Buzás Gergely (MNM Mátyás Király Múzeuma),
Csillag Tamás (Dobó István Vármúzeum), Domokos György (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), Kelenik József (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Szőke Balázs vett részt. A számítógépes grafika a Pazirik Informatikai Kft. stúdiójában készült.
13 2003-tól a vár egyik legnépszerűbb attrakciója volt az Őrségváltás, amit garantált turisztikai att-
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5. kép Tábori trakta. A Travelife Magazine főszerkesztője, Christine Cunanan a vármúzeum katonai hagyományőrzőivel. (Fotó: Szinok Gábor)

turisztikai programként először az ÉMOP projekt nyújtott rá lehetőséget.
Az élő interpretáció („live interpretation”) során szakképzett előadók közvetlenül, szórakoztató, ismeretterjesztő formában informálják a látogatókat
adott témáról. Leglátványosabb formája a történelmi interpretáció, amikor
színészi képességekkel rendelkező előadók korhű ruhákban és eszközökkel
elevenítenek fel egy-egy történelmi kort vagy helyzetet. Az élő interpretáció kapcsolódhat egy-egy kiállításhoz vagy helyszínhez, de helyettesítheti a
– lassan meghaladott – hagyományos idegenvezetést is. A vármúzeumban
az élő interpretáció társadalmi bázisa az Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző Egyesület, valamint a hozzá kapcsolódó Egri Históriás Nonprofit Kft..
Az alkalmazott interpretátorok a katonai hagyományőrzést hivatásszerűen
rakcióként az Egri Vitézlő Oskola tagjai és lelkes önkéntesek mutattak be nyári hétvégéken. Maga az
ötlet és annak kivitelezése úttörő volt a múzeumi szférában. Katonai hagyományőrzés ilyen szinten
és ilyen színvonalon addig még nem jelent meg az intézményekben. A források alapján készült eszközkészletet a „Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása” pályázat támogatásával szereztük be.
Az Őrségváltás fenntartása költséges volt, így ötödik szezon végével megszűntettük. Helyét a jóval
költséghatékonyabb, és ugyanakkor látványosabb Ostromjáték vette át. Veres Gábor: Október 17. Az
egri vár napja és a 2002-2003. évi turisztikai fejlesztések átadása. Egri Vár Híradója 35. Berecz Mátyás
(szerk.), Eger, 2003. 48-49. Az Ostromjáték című program kezdeteire: Berecz Mátyás: „Így esett el
Eger híres vára…” Ostromjáték 2008. Egri Vár Híradója 40-41. Berecz Mátyás (Szerk.), Eger, 2009.
162-168.
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gyakorolják, és minden nap jelen vannak a várban, vezetik a látogatókat a
kijelölt túraútvonalakon, illetve a kazamatában. Az Egri vár, helyzetének és
jelentőségének köszönhetően, az önkormányzati és állami reprezentációnak
is kedvelt helyszíne. A kapcsolódó rendezvényeken szinte mindig ott találjuk a katonai hagyományőrzőket, akik mostanra a vár „reklámarcaivá” váltak.
Nagyon kedvezőek a látogatói visszajelzések is. A 2017-es szezonban több
mint 2400 alkalommal, közel 85 ezer látogatót vezettek a kollégák.14 Ezzel
az eredménnyel a történelmi interpretáció a múzeum egyik legnépszerűbb
attrakciója.
Ma már a múzeumokkal szemben is követelmény a vendéglátás és egyéb
kiskereskedelmi tevékenységek megléte. A fejlesztéshez kapcsolódóan vállalkozói tevékenységként egy múzeumi bolt (Várbolt), illetve egy nagy befogadóképességű étterem került kialakításra. A két vállalkozás nagy előrelépést jelent a látogatók kiszolgálásának minőségében, tapasztalataink szerint
növeli a látogatási időt, és nem mellékesen a múzeumnak is többletbevételt
jelent.

Átfogó műemlékvédelmi stratégia

A vár 2011–2016 között zajlott turisztikai attrakciós fejlesztési projektje
az épületegyüttes területének közel 20 százalékát fedte le. Tisztában voltunk
azzal, hogy nagyobb arányú műemléki helyreállításra, állagmegóvásra önerőből nem lesz lehetőség: e tekintetben az intézménynek a mindenkori tulajdonosra, illetve fenntartóra kell hagyatkoznia, és vele együttműködve kell
kidolgoznia a szervezet használatában levő épített örökség megőrzésére és
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. Még 2013 decemberében munkaértekezletet hívtunk össze, melyen rögzítettük, hogy a vár esetében szükség van
egy átfogó, szakmai és idegenforgalmi szempontokat egyaránt figyelembe
vevő műemlékvédelmi és hasznosítási stratégiára, amely szakmai alapot szolgáltat az építmények rendszeres és következetes rekonstrukciójára és állagmegóvására. Ezzel együtt, Buzás Gergely (MNM Mátyás Király Múzeuma)
szakmai iránymutatása mellett, összeállítottunk egy vázlatos elképzelést a vár
jövőbeni műemléki hasznosítására.
A következő két évben a vár főszezonjára vonatkozó komplex helyzetelemzésre és vendégelégedettségi felmérésre is sor került.15 A kutatás szakmailag is
alátámasztotta az időközben megkezdett turisztikai attrakciófejlesztéseket és
14  Forrás: Egri Históriás Nonprofit Kft.
15 Kiss Róbert: Az egri „Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál” látogatói felmérés a 2014-es és
2015-ös adatok összehasonlításával. Székesfehérvár. 2015.; Kiss Róbert: Az egri Dobó István Vármúzeum turisztikai helyzetelemzése. Székesfehérvár, 2014.
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a további, a létesítmény egészét érintő, több fázisban elképzelt vármegújítást.
A helyzetelemzés szükségességét az is indokolta, hogy a korábbi időszakról
a múzeumvezetésnek nem voltak megbízható adatai, sem a látogatószám,
sem vendégösszetételt illetően, csupán – utólag valószínűsíthetően túlzott
– becslések álltak rendelkezésére.16
Az általunk megfogalmazott koncepció jól illeszkedett a kormányzat
örökségfejlesztési elképzeléseihez. A Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos
Fejlesztési Koncepció kiemelten foglalkozik a turizmus és az épített örökségek kapcsolatával: „Az épített örökség erőforrásként való használata a turizmusban, a művelődéstörténetileg hitelesen helyreállított és bemutatott objektumok számának erőteljes növelése.”17 Tehát a 2020-ig tartó támogatási
ciklusban az eddigi műemlékvédelmi elképzelésekkel ellentétben nem a „romok konzerválása”, hanem a hiteles épületrekonstrukciók létrehozása a cél.
Ez az irányvonal komoly polémiát váltott ki szakmai körökben,18 például
a Füzéren, Diósgyőrben lezajlott beruházásokat, illetve néhány előkészítés
alatt álló fejlesztést, így az egri terveket illetően is. Jelen tanulmánynak nem
célja a kialakult szakmai vita elemzése, de az mindenképpen megjegyzendő,
hogy az egri vár fejlesztése köré csoportosuló szakembergárda alapvető kritériumként határozta meg, hogy a történelmi épületek turisztikai attrakcióként
csak akkor állják meg a helyüket, ha magas színvonalú és szakmailag alátámasztott tartalommal töltik meg azokat.

Folyamatban lévő fejlesztések

A végleges elképzelést az önkormányzattal közösen dolgoztuk ki. A
Kormány és az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodás (1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat), illetve annak szakmai kifejtése, az Egri Vár és környezete fejlesztési programja
keretében az alábbi fejlesztési területek kerültek meghatározásra:
a) az alsó várudvar funkcióbővítő megújítása,
b) a Gótikus palota műemléki felújítása,
16 Berecz Mátyás; Kiss Róbert; Csillag Tamás: Az egri vár modernkori transzformációja, múzeumból turisztikai attrakció. Régi Tamás; Rátz Tamara; Michalkó Gábor (szerk.): Turizmus és transzformáció. Orosháza – Budapest, 2017. 236.
17 Nemzeti Fejlesztés 2020 - Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, Budapest, 2012,
133.
18 https://hvg.hu/itthon/201703__kastely_es_varprogram__trianon_muzeum__kiser_amult
https://hvg.hu/hetilap/2017.07/201707_kiser_amult;
https://hvg.hu/kultura/20170422_A_felujitott_Fuzeri_var_egy_21_szazadi_rekonstrukcios_hamisitvany
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c) a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
d) a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
e) a Dobó István Vármúzeum turisztikai fejlesztési programjának megvalósítása,
f ) a Műemlékőr projekt folytatása, megvalósítása.
A fejlesztési program két különálló projekt részeként kerül megvalósításra. Organizációs és műszaki tervezési szempontok alapján a két projekt
területileg is elkülönül a váron belül. Fontos döntés volt, hogy a nagy, országos múzeumokat érintő fejlesztésekkel ellentétben a vármúzeum közönségforgalmi működése nem szünetel a beruházások ideje alatt. Az építkezések
ütemezését úgy terveztük, hogy ne egyszerre terheljék a teljes fejlesztendő
területet, és maradjon tér a turisztikai működés számára is.
Az ÉMOP-hoz képest nagy előrelépést jelentett, hogy a régészeti kutatásokat (megelőző feltárást) mindkét projektfejlesztés során az építészeti tervezést megelőzőként ütemeztük, hogy adatokat szolgáltathassanak a tervezőknek. A korábbi projektnél a régészeti kutatások a beruházás első ütemével
párhuzamosan zajlottak, melynek eredményeképpen a korábban jóváhagyott
tervek nem mindig voltak összhangban az ásatások eredményeivel. Nem várt
helyeken bukkantak föl ugyanis régészeti jelenségek, ami komoly fennakadásokat okozott a kivitelezés során.

Az Egri Vár turisztikai fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-201600009)

A Modern Városok Programon túl, a „Nemzeti Kastély- és Várprogram
turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” GINOP pályázat keretében 1,5
milliárd Ft támogatási összeg került megítélésre az Egri Vár turisztikai fejlesztésére.
A projekt konzorciumi vezetője a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogutódja, a Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft. Konzorciumi tagok: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat és Dobó István Vármúzeum.
A fejlesztés során megvalósítandó projektelemek az alábbiak:
• A déli kapuhoz felvezető külső járdaszakasz, a déli kapu és a főbejárat
kapuinak felújítása, látogatóbarát fejlesztése;
• A déli kapuhoz kapcsolódó fogadóépület (jegypénztár, digitális információs pult, női és férfi mosdó blokk, kerékpár tároló) és pihenőhely
kialakítása;
• A Varkoch-kapubástya 16. századi állapotának megfelelő teljes rekonstrukciója, a korabeli felvonószerkezetes tömör fakapu visszaál145
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lítása, bemutathatóvá tétele, valamint az emeleten korabeli őrszoba
bemutatóterem létrehozása;
Déli belső várfal, várfalsétány fejlesztése;
A délnyugati zászlódomb belsejében látogatóközpont, ajándékbolt és
3D vetítőterem kialakítása;
Az Ispotály pince eredeti állapotának helyreállítása, részleges átépítése, továbbá műszaki felújítása, valamint a korabeli orvoslásról szóló
enteriőr kiállítás létrehozása;
A Cipóosztó ház területén középkori látványpékség, látványkonyha és
étkezőhely kialakítása, valamint az alatta lévő pince műszaki felújítása,
a pincében található börtönkiállítás bővítése új installációval;
Az 1552-es ostromot bemutató rövid, 3D játékfilm elkészítése;
A vár történelmi múltjához kapcsolódó állandó rendezvények és programok fejlesztése, bevezetése (Végvári Vígasságok – Ostromjáték, állandó élőszereplős történelmi interpretáció, Dobó esküvője, Az egri
nők hősiessége, Íjászverseny, Várfalmászó verseny), valamint az ezekhez szükséges eszközök és jelmezek beszerzése;
Egységes útbaigazító táblarendszer kialakítása a vár területén;

Az Egri Vár állagmegóvó felújítása

A Modern Városok Program (MVP) keretében a Kormány együttműködési megállapodásokat kötött a megyei jogú városokkal. A Magyarország
Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015.
(IV. 23.) Korm. határozat rendelkezik.
A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Kormányhatározat szerint:
• a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója;
• a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének
megújítása;
• a vár északi bástyarendszerének, valamint a Gótikus palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya);
• az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca);
• az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
Berecz Mátyás
igazgató, Dobó István Vármúzeum, Eger
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Múlt és jelen a váradi várban: A középkori püspökvár reprezentatív épületei és védelmi rendszere a

2010 és 2015 közötti helyreállítás előtt és után

A váradi vár hosszú hányattatás és sokéves előkészítés után, 2010 márciusa és 2015 decembere között újult meg. A munkálatokkal járó és ezekkel
párhuzamosan haladó régészeti kutatások célja nem a műemlékegyüttes teljes feltárása volt – hiszen a közel 9 hektáros belső terület kutatására sem idő,
sem anyagi forrás nem állt rendelkezésre –, hanem elsősorban olyan, a vár
középkori topográfiájára vonatkozó információk begyűjtése, melyek alapot
teremthetnek a későbbi kutatásokhoz, illetve segítenek a különböző középkori épületek alaprajzát kirajzolni az újonnan lerakott padozatba.
Bizonyos épületeket, védelmi rendszereket korábbi ásatások során már
azonosítottunk, ám alaprajzi elrendezésük most lett teljes. Ismerjük az épület
rendeltetését, történetét, valamint azt a metódust, amellyel ezeket a régészeti
értékeket a látogatók rendelkezésére bocsátjuk, így más műemlékes felújításoknak is példát mutathatunk, hiszen egy-egy in situ bemutatás egy megfelelő információs pannóval közelebb hozza az érdeklődőhöz az adott épületet,
mint bármely idegenvezető továbbadott gondolatai.
A feltárásokat dr. Doru Marta, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum, Fechete-Porsztner Kitti és a Nagyváradi Városi Múzeum régészei végezték, a
munkálatokat a nagyváradi Polgármesteri Hivatal és az Európai Unió finanszírozta, míg a segédmunkaerőt a Constructorul Sălard-Korintosz Kft.
– Lodzsa Kft. alkotta konzorcium biztosította. A munkálatok főtervezői
Pafka Ernő (PROARH építőműhely) és Emődi Tamás (RESTITUTOR
építőműhely) műépítészek voltak.
A legfontosabb kutatási helyszínünk a fejedelmi palota nyugati szárnya,
ahol két méterrel a jelenlegi szint alatt került elő a középkori székesegyház
északi kápolnasora. Az épületegyüttest a 14. század utolsó harmadában toldották hozzá észak felől a templom korábban épített északi hajójához. Ennek első, vaskos támpillérrel megerősített kápolnája került elő a palotafolyosó
kutatásakor. A kápolna homlokzatfala egyszerű, csapott lábazati párkánnyal
rendelkezik, belső falszakaszán eredetileg krémszínűre festett vakolás nyomai láthatóak. A kápolna belsejében, eredeti helyzetben, az északi fal mellett
helyezkedik el Conrad és felesége Anna kelet-nyugati tájolású, 160 x 80 cm
méretű, mészkőből faragott sírköve. A helyiséget kerámia járólapok borították, ennek három in situ darabja most is látható a belső falsík mellett.
A kutatott terület keleti oldalán feltártuk a kápolna keleti zárófalát, míg a
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pincelejárat alatt egy egészen vékony nyugati homlokzatfalat. A kápolnasor folytatódik a fejedelmi palota belső udvara alatt is, minden bizonnyal az
északkeleti toronyig építve.
A kápolna déli falát a székesegyház északnyugati tornyának északi fala
adja. A kelet-nyugati tájolású zömök fal északi síkja vágott mész- és homokkő tömbökből áll, és a falkorona alatt egyszerű, csapott lábazati párkány
díszíti.
A fejedelmi palota alagsorának déli lejáratát a délnyugati szárny átépítésével egyidejűleg, az 1881‒1884-es munkálatok során megszüntették, mivel
az új épület alapozásával kettévágták a lejáratot, a hevederív alapozása miatt pedig áttörték a boltívet. Ezen a szakaszon még megtalálható a lejáratot
az alagsortól elválasztó íves kőkeret in situ töredéke. A lejáratot színültig
feltöltötték az új palotaszárny építéséből kitermelt talajjal, amelyből a késő
középkortól a 19. századig bezárólag töredékes használati tárgyak és kőfaragványok kerültek elő.
A fejedelmi palota átépített, délnyugati szárnyának folyosója alatt került
elő a középkori gótikus székesegyház nyugati homlokzata, mely a 14. századi
átalakítások során alakult ki Báthory András püspöksége idején. A jelenlegi
járószinthez képest három méter mélységben látható az épület nyugati bejáratának a küszöbe. Ez nagyméretű, vágott homokkő tömbökből áll, élénk
használatát a rajtuk látható kopás jelzi, valamint felfedezhető a nyugati kapu
faragott kőkeretének lenyomata, amelyeket az 1881-es újjáépítés során találtak meg és emeltek ki Hennszlmann Imre irányításával. A feltárások folytatásaként sikerült a palotafolyosó középső részén, a délnyugati torony egy
szakaszát is feltárni. Hasonlóan északi párjához, ez az épületrész is vágott
kváderkövekből van összeállítva, a köveken ugyanazok a kőfaragójelek, mint
az északi oldalon. A három méter vastag fallal rendelkező nyugati toronypár
tehát feltehetőleg együtt épült a főhomlokzattal és a főtengelyen elhelyezkedő kapuval, Báthory András püspöksége idején. Ezt az adatot erősítik meg
a rétegtani kutatások is. A tatárjárás után újjáépített templom túl kicsinek
bizonyult a váradi püspökök ambícióinak, és 1320 után jelentős újjáépítési
folyamat indult, ezúttal már gótikus stílusban. Az átépítés Báthory András,
Futaki Demeter és Bebek Domonkos püspökök idejében történt. A munkálatok végül a 15. század elején, Andrea Scolari idejében fejeződtek be. Ekkor
érte el maximális méretét a székesegyház: a teljes hossza kb. 80 méter, szélessége a keleti tornyoknál 40 méter. Impozáns méreteivel az ország legnagyobb
építményei közé tartozott. Az „új” templomba temették el Mária királynét,
Zsigmond király feleségét, 1437-ben pedig magát Luxemburgi Zsigmondot
is.
148

A fejedelmi palota délnyugati szárnyának leletegyüttese egy másik, már
csak történeti forrásokból ismert kisebb templom volt. Az ún. Kisebbik SzűzMária templom valószínűleg a tatárjárás előtt épült – Rogerius szerint a várban már akkor több egyház emelkedett –; első fázisát a későbbi átépítés alapozásában, négy méter mélyen sikerült megfognunk. A templom a tatárjárás
alatt hatalmas károkat szenvedett, azt követően pedig teljesen újjáépítették.
A második fázis jól kivehető részei a mindhárom teremben fellelhető patkó
alakú szentély és a keleti teremben látható váll. E fázis utolsó padlószintje a
középső teremben látható. A második, román kori fázist a 14. század elején
bontották le és építették körbe egy jóval méretesebb gótikus templommal,
felhasználva a korábbi épület köveit is. A sokszögzáródású szentély támpillérei hiányoznak, a belső szögek falpillér alapjai viszont kutathatóak voltak. A
gótikus fázis hajója a fejedelmi palota és a pékség közötti udvari rész alá esik,
ennek feltárása a jövő feladata.
A Kisebbik Szűz-Mária templom keletkezésének pontos idejét, valamint
építőjének nevét homály fedi. Elképzelhető, hogy eredetileg temetői kápolnául épült. A templom első írásos említése a 14. századra esik, amikor Csanád,
váradi prépost társaskáptalant alapít szolgálatára, s az egyház fejétől búcsúkat
eszközöl ki számára, hogy a hívek előtt annál kedvesebbé s látogatottabbá tegye. Ettől kezdve a templom folyamatosan előfordul történeti forrásainkban,
noha semmi rendkívülit nem hallunk felőle. Pusztulása 1557 tájára tehető,
amikor Varkocs Tamás, Izabella királyné hadvezére, egyéb épületekkel együtt
ezt a templomot is lerombolja. Teljes megsemmisülése a fejedelmi palota
építésével köthető egybe.
A székesegyház és Kisebbik Szűz-Mária templom romjainak a bemutatása, a fejedelmi palota és a teljes várfelújítás leglátványosabb eleme. A fejedelmi palotában a romok szerves részét képezik a palotában már működő
Várostörténeti Múzeumnak, s bár sem ásatásuk, sem utólagos bemutatásuk
nem szerepelt a palotafelújítási tervek között, az utólagos tervmódosításokkal sikerült a helyszíneket beiktatni a látogatási folyamatba.
A külső ásatások reprezentatív helyszíne a Királyfia-bástya és a déli palotabástya között fekvő középkori püspöki palota romterülete. A palota
alaprajza ismert Andrei A. Rusu kolozsvári régész kutatásaiból, így olyan
pontok kerültek kiválasztásra és kutatásra, amelyek korábban kimaradtak, illetve stratégiai jelentőséggel bírtak, hiszen az elsődleges cél a palota alaprajzi
kirajzolása volt az újonnan lehelyezett burkolaton. A nyújtott L alakú épület
déli szárnyának záródása az 1692-ben épített pékség alatt helyezkedik el. A
homlokzatfalak több ponton is kutatásra kerültek, valamint az épületet a déli
irányból védő, 15. századi várfal is. A 14. század elején épült nyugati szárny
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alagsori részét egy később beépített pince foglalta el, míg az emeleti részt
három, az épület tengelyében elhelyezett pillér tartotta. A keleti szárny, mely
a 13. század utolsó harmadában épült, 28 méter hosszú, 8 méter széles és 1,8
méter vastag falakkal rendelkezik. Az emeleti rész fenntartását a szárny központi tengelyében elhelyezett három pillér biztosította. A két szárny holtszögében elhelyezett trapéz alaprajzú harangtorony is több fázisban épült,
az utolsó valószínűleg a 16. század elejére esett, amikor a nyugati szárnyat
kibővítették egy emeleti résszel.
A külső és belső középkori várfal a püspökvár védelmi rendszerét képezte.
A belső várfal a tiszti laktanyától délre folyó szintcsökkentési munkálatok
során bukkant fel először, ezt követően az északkeleti palotabástya északi fala
mellett, valamint a vár déli oldalán is lokalizálni lehetett a majd két méter
vastag várfalat.
A váradi püspökvár középkori belső gyűrűjét a tatárjárás idején és után,
több szakaszban építették fel, mert a főpapi intézményt körülölelő földvár
védelmi rendszere elavultsága okán már nem volt képes felvenni a versenyt
az egyre fejlődő haditechnikával.
Érdekes módon a feltárásra kerülő tornyok és bástyák többsége is a belső várfalhoz illeszkedik. A talajszint csökkentésének a következtében került
elő a nyugati kaputorony, mely a nyugati bejárat előterében helyezkedik el.
Nyugati felére ráépült a barokk kori istálló és kocsiszín épülete. A kutatóárok délnyugati sarkában a torony íve megtörik és déli irányban egy falban
folytatódik, melyet a kapu belső síkja zár le. A torony szerves része a belső
középkori védelmi gyűrűnek, szerepe a középkori nyugati kapu biztosítása
volt, és a kutatások alapján nem közvetlenül a tatárjárás után, hanem a 14.
század derekán építették.
Hasonló méretű és alaprajzú torony került elő a déli külső udvaron, a püspöki palota romjától keletre. A 14. század első felére datált épület ebben az
esetben a kapu keleti védőtornya, amely egységes kőalapozással rendelkezik.
Felmenő falazat hiányában nem sikerült falvastagságot mérni az épületnél. A
kapu nyugati oldalán egy négyzetes alaprajzú, több fázisban épített toronyban folytatódik a várfal. A pincével rendelkező épület téglából és kőből épült
falakkal is rendelkezik. A toronytól 3 méterre délre helyezkedik el a püspöki
palota délkeleti sarka, ide kötődik be a belső várfal is.
A belső várfallal párhuzamosan, tőle 11-12 méter távolságra futott a középkori külső várfal. A munkálatok során ez a védelmi funkcióval ellátott
építmény is több helyen előkerült, a legtöbb esetben alig valamivel az barokk
kori járószint alatt. Az óra forgásával megegyező irányban haladva a várfal a
nyugati istállóépületben, a tiszti kaszárnya alagsorában, a keleti istállók mel150

lett és alatt, a középkori püspöki palotától keletre és délre is kutatásra került.
Több helyen jelentkezett ugyanaz az épület a pékség, az élelmiszerraktár és
az adminisztrációs épület alagsorában is, ám egyetlen helyen sem találtunk
hozzá illeszkedő, vele egy időben épített bástyát vagy tornyot.
A munkálatok talán legmeglepőbb felfedezése a negyedik középkori védmű megtalálása volt. A teljes nyugati külső udvar alatt elhelyezkedő 4 méter
széles várfal egy szakaszát még a 90-es években, véletlenül fedezték fel. Az
akkori megtalálók először vízelvezető csatornára gyanakodtak, hiszen a teljes
építmény alagsorában egy dongaboltozattal fedett „alagút” helyezkedik el.
Méretei és a nyugati homlokzaton feltárt szellőzőnyílások ugyanakkor ezt
egyértelműen cáfolják. Ehhez kapcsolódott déli irányból az az enyhén ívelt,
patkó alakú bástya, melynek alagsori falai folyosót zárnak közre. A várfalat
észak felől egy nagyméretű, sokszögalakú bástya zárja le. A bástya hat szögben záródik, méreteire jellemző, hogy egy-egy oldal hossza hét méter, oldali
alapozása is megközelíti a hét métert. A várfal és a bástya belső holtszögébe beépített épület pincéje szerencsésen átvészelte a történelem viharait. A
helyszín érdekességeként megemlítendő az épület keleti zárófalába beépített
téglaberakásos kút, amelyből jelentős mennyiségű kerámiatöredék került a
felszínre. A kúttól dél-nyugatra, a várfalban jégverem nyomait fedezték fel.
A bástya minden bizonnyal összekötettésben állt az északi patkóbástyával,
ennek nyomára azonban eddig nem bukkantunk.
A rétegtani kutatások alapján a legbelső védelmi gyűrű a 16. század negyvenes éveiben épült, Martinuzzi Fráter György püspöksége (1534−1551)
idején. Az előrelátó állam- és egyházfi a válságos időkben úgy döntött, hogy
a püspöki székhelyet egy újabb védelmi rendszerrel kell megerősíteni. Ám
mivel a középkori külső várfal mellett már rég megtelepült a város, a belső
várfal és a székesegyház közé építtette fel az új védművet. Az építmény a 16.
század végére veszítette el jelentőségét, amikor Erdély fejedelmei megépíttetik a ma is álló, késő reneszánsz erődítményt. A bástyákkal szegélyezett várfal
teljes nyomvonalának a feltárásához évekig tartó kutatás szükséges.
A várudvaron elhelyezkedő épületek és védelmi rendszerek bemutatása
kettős kialakítást kapott. Egyrészt a várfalak talajszinten, eltérő kőzettel történő bemutatása elősegíti a korabeli épületek „nyomon követését” miközben
a közlekedést sem gátolja, másrészt a bástyák és a tornyok kiemelése a talajsíkból változatosabbá teszi a külső várudvar domborzatát.
A váradi várban 2010 és 2015 között elvégzett régészeti kutatások célja
a város magját képező, sokáig éltető, szellemi és kulturális javait biztosító
erődítmény feltárása volt a tudományon keresztül, valamint az eredmények
bemutatása a látogatók és nagyközönség számára.
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A munkálatok ugyanakkor nem állnak le: a hosszú távú tervek szerint sor
kerül a bástyák és a külső várfal felújítására is, valamint a középkori székesegyház romjainak feltárására és szakszerű bemutatására is. A cél az, hogy a
fenntartáshoz szükséges turisztikai hasznosítás mellett a tudományos kutatás
is folytatódjon, hiszen a vár legfőbb értékei még mindig a föld alatt nyugszanak.
Mihálka Nándor
régész
Nagyváradi Várostörténeti Múzeum
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Fotók:

1. A váradi vár a helyreállítás előtt (fotó: Ovi D. Pop)

2. A középkori székesgyház romjai a
barokk folyosó alatt
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3. A székesegyház nyugati homlokzata a fejedelmi palotában

4. A Kisebbik Szűz Mária templom szentélye feltárás után
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5. A püspöki palota rajzolata a déli palotabástya előterében

6. A Martinuzzi-bástya a nyugati várudvaron
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7. A 16. századi várfal rajzolata a padozatban a nyugati várudvaron

8. A váradi vár alaprajza a kutatott középkori helyszínekkel (rajz: Pafka Ernő-Bíró Róbert)
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9. A váradi belső vár a felújítás után (foto: Ovi D. Pop)
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Vár a város közepén
Ma joggal várható el, hogy a kulturális intézmények vezetői és programszervezői teltházas előadásokról, agyonlájkolt közösségi oldalakról és ötcsillagos véleményekről álmodjanak. Vagy talán másképp kellene fogalmaznunk?
A fenntarthatóságot alapvetően számokkal mérik, a pályázati sikereket indikátorokkal, statisztikai adatokkal. A számok nem hazudnak, szokták mondani, csak az adatokat szolgáltatók, ha Churchillre gondolunk, aki a fáma
szerint csak abban a statisztikában hit, melyet ő készített. Mindenesetre egy
kulturális intézmény működését akkor ítélik sikeresnek a fenntartók, ha az
évvégi beszámolókban a rendezvények, programok, illetve a résztvevők száma
megfelelő, megengedően fogalmazva, nem alacsony. A település lakói pedig
akkor elégedettek, ha van hová és miért elmenni. Legyen ez nagyrendezvény,
egy előadás, vagy csupán egy vásár, mondjuk könyvvásár.
Ahhoz azonban, hogy a megfelelő számokat elérjük, a helyi polgárok és
turisták elégedettségét megszerezzük, átgondolt és megvalósított stratégiára,
arra épülő akciókra, és ma már nem felejthetjük, megfelelő kommunikációra,
tervezett marketingre van szükség.

Elvárások

Sárvár a gyógyászati turizmusban kiemelkedő szerepet játszik, azonban
olyan tárgyiasult kulturális hagyománnyal rendelkezik, mely megkülönbözteti más fürdőhelyektől. A Nádasdy-vár, a benne működő múzeum, illetve a
hozzá kapcsolódó, de egyes elemeiben tőle független programkínálat mint
kompakt egység a város megkülönböztető jegyévé vált.
A Nádasdy-várban 2018. január 1-jétől integrált formában működik a
korábban egymástól függetlenül üzemelő három kulturális intézmény: a
könyvtár, a múzeum, a művelődési ház.
Az integrált intézmény egy új, szokatlan, és országosan tekintve sem sok
példára visszatekintő szervezeti forma. Az egyesítéssel elvileg kettő, gyakorlatilag három olyan intézmény olvadt össze, mely Sárváron több évtizedes
múlttal rendelkezik, a benne foglalt tevékenységek történetisége pedig évszázados. A Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Sylvester János Könyvtár
2006-ban egyesült, korábban a két intézmény önállóan működött. A képviselőtestület, döntése értelmében, harmadikként a várban működő a Nádasdy
Ferenc Múzeumot is teljes egészében integrálta.
Érdemes megvizsgálni, milyen előnyökkel járhat a döntés, nem hagyva
figyelmen kívül azokat a szempontokat sem, amelyek az integrált működés
esetén a kezdeti időben nehézséget jelentenek. Utóbbiakat megoldásra váró
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kihívásként, nem pedig az intézmény működésére hátrányos körülményként
értelmezem. Az előnyök felsorolása és bemutatása egyben az új szervezeti
struktúra kialakításának elveit is tartalmazza.

Egységes működés

A legátfogóbb elv, amely alapján az integrált intézmény működése megvalósul. Az egyes intézmények jogi önállósága megszűnt, de a törvény és a
képviselőtestület is biztosítja, hogy szervezeti egységként végezzék tovább
szakmai feladataikat. A működésben megragadható közös tevékenységeket
egy-egy különálló csoportba vontuk össze. Ez jelenti a programszervezést
egyrészről, a karbantartói, technikai feladatokat másrészről.
Az integrálással létrejött szervezetben begyakorlott tevékenységek kerültek egységes irányítás alá.
Az egységes működés nem jelenti az egyedi eltűnését, sőt épp ellenkezőleg, különösen fontos az egyéni hang, a munkatárs személyiségének megfelelő feladatok megtalálása, az erősségekre építkezés.
A kulturális központ funkcionális szervezeti egységei:
- a karbantartói és technikai feladatokat ellátó csoport
- a frontszemélyzet (akik közvetlenül találkoznak a kulturális központ
látogatóival, vendégeivel) csoportja
- a programcsoport
- gyűjteményi csoport
A kulturális központ egyes tevékenységeit projektcsoportok végzik, amelynek tagjai egyrészt az intézmény munkatársai. Egy olyan szervezeti kultúra
létrehozása a célunk, melyben a résztvevők képesek felismerni a kihívásokat,
változásokat, majd azokra releváns válaszokat adnak.

Alkalmazkodóképesség

A kulturális intézményhálózatot változatos állandó (partneri) és időszaki
(vendég) kapcsolat fűzi közvetlen (város) és tágabb (turizmus) környezetéhez. Természetesen az egyes kapcsolatok változhatnak, melyek közül a legfontosabb az, amikor a vendégből partner lesz, az egyszeri találkozás folyamatossá válik. Mindkettő fontos a kulturális intézmények számára, ugyanis
minél szélesebb talajon áll társadalmi beágyazottságuk, elismertségük, annál
biztosabbá válik működésük. Az integrált kulturális központ minden szervezeti egységében a közösség és közönségépítésben határozzuk meg a szakmai
tevékenység egyik irányát. A város polgárai felé állandó, a városba érkező turisták számára pedig itt tartózkodásuk ideje alatt időszakos kapcsolatfelvételi
lehetőségeket hozunk létre.
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Kiszámíthatóság

Az egységes intézményben a döntési folyamatok lerövidülnek, az egyeztetések csatornái nem keresztezik egymást. A szervezeten belüli folyamatos
megbeszélések eleve teret és lehetőséget adnak a felmerülő kérdések megvitatására.
Vezetőként fontosnak tartom az emberi kapcsolatok erősítését a szervezeten belül. Az intézmény egyes tevékenységeire ugyanis kreatív feladatrendszerként tekintek. Vannak olyan feladatok, elsősorban a programok
megtervezése, megszervezése és lebonyolítása, amelyek esetében hangsúllyal
számítok munkatársaim erősségeire, önállóságára.
Az integrációnak köszönhetően már az első évben megmutatkozott az
összevonás pozitív hatása. A város kulturális életének, programjainak egy
erős és folyamatos kínálatát biztosítja a Nádasdy Kulturális Központ.
A városvezetés, a turisztikai élet szereplői különféle elvárással fordultak
az intézményvezetés felé. A statisztikai adatok szerint a városban a turisták
2,8 vendégéjszakát töltenek. Általános törekvés a tartózkodási idő növelése,
melyben komoly feladat hárul a kulturális központra. Egy város, település
turizmusa akkor lehet sikeres, ha egyszerre több szempontnak is megfelel.
Kielégíti a turista igényeit (megfelelő kínálat szállásban, vendéglátásban,
programban), hasznot hoz a turizmusban érdekeltek számára (szállásadók,
vendéglátók, programszervezők és programlebonyolítók). Fontos azonban,
hogy a lakosság ne értékelje negatívan a település turistaforgalmát, hanem
annak előnyeit lássa, illetve abból részesedjen (pl. idegenforgalmi bevételek
egy részének helyi ügyekre költése). Nem elhanyagolható, sőt kiemelt jelentőséggel bír, ha egy település turizmusa történelmi örökségépületre, környezetre épít. Ilyen esetben az örökség védelme, megóvása nemcsak a fejlesztési
irányok meghatározásánál, hanem a konkrét programok megvalósítása esetén is kiemelt szempontként szerepel.
Sárvár esetében a Nádasdy Kulturális Központ mint örökségvédelmi helyszín (Nádasdy-vár) üzemeltetőjére, illetve mint programszervezőre egyaránt magas szintű felelősség és elvárásrendszer hárul. A város turizmusában
a gyógyászati, egészségügyi irány játssza a meghatározó szerepet, amelynek
bővítése közreműködőként a Nádasdy Kulturális Központra mint programszervezőre is komoly feladatot ró.

Megfontolások

A kulturális intézmények feladatait könnyen felsoroljuk, az egyes programokat kategória szerint rendezzük, meghatározzuk a célközönséget és a
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költségvetési kereteket. Elkészítjük a munkatervet, megszerkesztjük a beszámolót, napi szinten kapcsolatot tartunk a közönséggel, online és offline egyaránt. A kérdés azonban mindig ott lebeg a szemünk előtt, miért is
tesszük mindezt? Milyen szempontok vezetnek bennünket egy-egy döntés
meghozatalakor, irányuljon az egy programra vagy szervezeti problémára?
A 21. század második évtizedében egy kulturális intézmény számára legfeljebb a magas minőség kiemelése lehet vezérmotívum, de a magas- és elitkultúra szétválasztása intézményi szempontból inkább megbélyegző, mint
irányt adó megkülönböztetése nem jöhet szóba. A kulturális központ egyrészt közvetít a kulturális szereplők és a fogyasztók közt, másrészt maga is
kulturális értéket állít elő, harmadrészt befektet a jövőbe, azaz tevékenységével részt vesz a fiatal nemzedékek kulturális érdeklődésének kialakításában.

Közvetítés

A kulturális központ feladatai közé tartozik helyszín biztosítása. A vár
termei (a klubok) alkalmasak arra, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek civil szervezetek időszakos találkozóihoz, megbeszéléseihez.
A közvetítő szerep a folyamatos egyeztetést jelent az egyes felek között,
akik köre rendkívül széles. Többek közt a civilszervezeteket, a turisztikai
szereplőket, a fesztiválszervezőket, az oktatási és nevelési intézményeket is
magában foglalja az egyik oldalon, mint ideiglenesen megjelenő fél, a kulturális intézmény pedig, mint jogszabályok szerint működő, állandó fél, a
másik oldalon. Megannyi résztvevő, melynek érdekei, szempontjai, céljai természetes módon különböznek egymástól. A közös pontokat kell megkeresnünk, hogy tovább lépjünk a konkrét, a célok elérését biztosító megoldások
felé, miközben egyik fél sem léphet fel semmiféle erőpozícióból, mert az így
kikényszerített megoldás csak időleges, látszólagos lenne. A közös pontok,
célok mentén tárhatók fel tehát az ellenérdekeltségek is, és fogalmazhatók
meg a feladatok.

Kulturális értékgyártás

A kulturális központ tevékenységével értéket állít elő. Hagyományai, az integrált intézmény szakmai egységeinek korábban végzett tevékenysége olyan
alapot jelentenek, amelyre a jövőben is biztonsággal támaszkodhat. Határozott törekvésünk, hogy az integrált intézmény nemcsak a város, hanem a régió meghatározó kulturális tere, helyszíne is legyen, ahol megfér egymással a
szabadidő pihentető eltöltését szolgáló rendezvény, a közösségépítő program
és a résztvevők számára plusz értéket jelentő kezdeményezések.
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A kulturális központ szervezi és bonyolítja az év meghatározott időszakához kötött tematikus programokat (Éneklő Ifjúság, Kulturális Szemle, Szent
Iván éjszaka), illetve támogatja a külső kezdeményezéseket (pl. iskolák, civil szervezetek közösségi, kulturális akciói), működteti az Alternatív Zenei
Klubbot. Saját rendezvényként valósítja meg a három évtizedes múltra visszatekintő Nemzetközi Folklórnapokat.
Kiállítások létrehozása szintén kiemelt feladat, hiszen egyrészt azokkal az
intézmény folyamatos programkínálatot valósít meg, másrészt helybe hoz és
egyedileg mutat be művészeti életműveket, a társadalmat is érintő témákat,
illetve vet fel a közösséget érdeklő kérdéseket. Kiállítási tevékenységet minden szervezeti egység megvalósít, legnagyobb hangsúllyal a múzeum történelmi témákban, a Galeria Arcis a képzőművészetek területén, a könyvtár
pedig kisközösségek bemutatkozásában.
Állandó kiállítást a múzeum üzemeltet, illetve az egyik bástyában Németh Mihály sárvári szobrász munkáiból látható egy jelentős válogatás, amihez kapcsolódik a Darabont Házban látható kisplasztikai kiállítás is. Mindkét
tér önálló értéket képvisel, melyre a következő években építeni szeretnénk,
akár egy művészeti projekt létrehozását sem tartjuk elképzelhetetlennek.
2020-ra már tervezzük ennek első nyilvános programját, együttműködve egy
a művészeti tevékenységeket támogató, környezetbarát termékeket forgalmazó vállalkozással.

A fiatal nemzedékről

Sokan – talán rossz, kellemetlen tapasztalataikból kiindulva – lemondanak arról, hogy a tizenéves korosztályt bevonják a kulturális intézményhálózatba. Valóban könnyebb azt mondani, hogy reménytelen korcsoportról
van szó, melynek tagjai a könnyed szórakozást, a felszínest keresik, amivel
egy kulturális intézmény nem szolgálhat. Természetesen rengeteg jó példa is
van, amelyek épp ennek ellenkezőjét támasztják alá. Határozott törekvésünk,
hogy a következő években a kulturális központ egyik kiemelkedő feladata
lesz a fiatal nemzedékek megszólítása, közösen, egymást megismerve, türelmesen kialakítva egy a korrektnél jobb viszonyt, hogy a város meghatározó
kulturális intézménye ne csak a városba érkező turisták számára legyen nyitott, hanem a Sárváron élő fiatalok számára is.
A Nádasdy Kulturális Központ mint intézmény felelősséggel tartozik a
város polgárai, köztük a fiatalok felé. Senki nem a könnyed szórakoztatás
szervezését várja (csupán) a kulturális központtól, hanem a társadalmi felelősségvállalást átérezve egy, a jelenkor és a jövő kihívásainak is megfelelő fiatal nemzedék felkészítését is konkrét programokkal, amelyek kialakításához
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a kulturális központ munkatársain kívül egyéb, lehetőség szerint helyi (nevelési, óvodai, iskolai) szakértőket is bevonunk. Közös gondolkodással, tevékenységek egybefűzésével és hangsúlyozottan a fiatal korosztállyal együttműködve alakítjuk ki azokat a programokat, programsorozatokat, kulturális
kínálatspektrumot, amelyben a létrehozók és megvalósítók plusz, valódi érdeklődést kiváltó értéket hoznak létre.

Szerepkörök

A Nádasdy Kulturális Központ mint intézmény általános megközelítésben kettős szerepkört tölt be. Egyrészt befogad, másrészt létrehoz (kreatív).
Mint befogadó elsősorban az üzemeltetése alatt álló teret, a Nádasdy-vár
klubtermeit, a szabadtéri egységeket biztosítja. Ilyenkor bérbeadóként szerepel, a bérbeadás szerződés szerinti bevételt jelenthet. A város kulturális
programjában több olyan elem található, melynek kezdeményezői civil szervezetek. Az önkormányzat a támogatás részeként mint fenntartó a várat a
szervezőknek díjmentesen biztosítja, költségeit azonban az intézmény költségvetésében a Nádasdy Kulturális Központ számára megfizeti. Civil szervezetek által szervezett programok többéves hagyományra tekintenek vissza,
némelyik már évtizedesre. Egy részük fesztivál (Országos Mazsorettfesztivál,
Fúvószenei Találkozó és Sörfesztivál, Nádasdy Történelmi Fesztivál, Vármeeting – Rockfesztivál, illetve saját szervezésben Nemzetközi Folklórfesztivál), melyek a főszezon meghatározó, visszatérő eseményei. A civil szervezetek által szervezett programok másik részét a közösségi rendezvények
adják: környezetvédelmi nap, születés hete, méhésznap, országos íjászverseny.
Utóbbi esetben a Nádasdy Kulturális Központ nemcsak teret biztosít, hanem
a technikai hátteret, illetve kommunikációs lehetőségeivel is beszáll a szervezésbe.
Az önkormányzat által teljes költségvetésében támogatott új városi rendezvény Sárvár újkori várossá avatásának (1968. augusztus 20.) napjához
kapcsolódik. A lakosság és a városba érkező turisták legszélesebb rétegét
megszólító könnyűzenei programsorozat (Sárvár50) a négy évtizedes múltra visszatekintő folklórfesztiválra építve hozta létre Sárvár legnagyobb nyári
fesztiválját, melynek látogatottságát úgy szoktuk összefoglalni, hogy azon
többen megfordulnak, mint Sárvár teljes lakossága.
A Nádasdy Kulturális Központ kreatív, létrehozó tevékenységének keretében megvalósított programok alapelve, hogy aktivitásra, részvételre ösztönözzenek. Nem mindig cél a többezres, többszázas látógatószám, sokkal
fontosabb, hogy az éves programkínálatban a városi polgárok és a turisták
legszélesebb körének kínáljunk megfelelő részvételi lehetőséget.
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A kulturális központ a város meghatározó intézményeként kezdeményezőként lép fel. Ezt egy folyamatként értelmezzük, melynek lépései, szakaszai egymásra épülnek, de egymással párhuzamosan is futnak. Kiemelt
szerepet játszanak az egyeztetések a civil szervezetekkel, turisztikai szereplőkkel, fesztiválszervezőkkel, oktatási és nevelési intézményekkel, szakmai
és tudományos szervezetekkel. Szintén fontos szerepkörünkhöz tartoznak
a kezdeményezések, melyek az intézmény céljainak megvalósítását teszik
lehetővé.
A Nádasdy Kulturális Központ mint befogadó és mint kreatív szervezet
céljai, eszközrendszere nem minden esetben fedi le az egyéb szereplők céljait,
elképzeléseit és lehetőségeit. A Nádasdy-vár üzemeltetőiként felelősségünk
a történelmi épület megfelelő karbantartása, a történelmi örökség őrzése. A
jogszabályok által ránk rótt kötelezettség mindig kiemelt szempont. Konkrét
példaként említhetjük, hogy épp emiatt a több napos Sárvár50 rendezvénysorozatot a Nádasdy Kulturális Központ szervezi, de nem a várban, hanem a
város felújított közterén, a Posta-téren és a Hild Parkban. A helyszínválasztás
okai között kiemelt szerepet játszott az a megfontolás, hogy a program olyan
tömeget vonz, melynek nagysága komoly mértékben megterheli a Nádasdyvárat. A nemzeti örökség részét képező várkastély fenntartása a következő
generációk számára olyan kötelezettség, melyet nem írhat felül semmilyen
gazdasági cél. Másképp fogalmazva: a gazdasági (vagy turisztikai) célok megvalósítása mindig igazodik a kulturális örökség átörökítő fenntartásához.

Kommunikáció

A kulturális intézmények közönségükkel több csatornán tartanak kapcsolatot. Ma minden a kommunikáció része, az épület bejárata ugyanúgy,
mint a kastélykert állapota, gondozottsága, de a nyitvatartás szintén üzenetet
hordoz. Hasonlóképp a beérkező kérdésekre adott válaszok gyorsasága, pontossága vagy a panaszok kivizsgálása és rendezése. A szórólapok, a plakátok,
a roll-upok, az épület információs táblái, a rendezvények eligazító feliratai, a
belépőjegyek mind olyan felületek, melyek alapján az érkező vendég, a programokon, látogatásokon résztvevő véleményt alkot, és ami a legfontosabb,
véleményt továbbít. Még a legújabb felmérések is alátámasztják azt a régóta
ismételt tényt, hogy a helyszínen szerzett élményeket a résztvevők több mint
a fele közvetlenül barátaival, ismerőseivel osztja meg. Másképp fogalmazva: a
közvetlen környezet helyszínen szerzett tapasztalata fontos információforrás
az utazási, részvételi döntéseknél. Mindezek fényében a sárvári vár esetében
kiemelt szerepet tulajdonítunk az épület és környezetének megfelelő vizuális
megjelenésére. A lényeg itt is a részletekben rejlik.
164

Kiindulópontunk, hogy a vár történelmi emlékhely, amire vigyáznunk
kell. Alapelvárás a tisztaság, a folyamatos takarítás és az épület állapotának
szinten tartása. Ha a vendég látja, hogy a környezet tiszta, azaz nincsenek
cigarettacsikkek, eldobott papírzsebkendők, papírfecnik az udvaron, a parkban, akkor az számára is üzenet. Egyrészt, hogy a sárváriak számára fontos a
vár, másrészt a vendég is figyel környezetére. Természetesen mindig vannak
kivételek, nemcsak szemetelésben, hanem a véleménynyilvánítás minőségében is.
Törekvésünk, hogy a sárvári vár márkanévvé váljon, aminek része a külső megjelenés is. A tisztaság, a lehetőségekhez mért karbantartás a pozitív imázs része. Fontosnak tartjuk mindemellett azt is, hogyan viselkednek
munkatársaink azokkal, akik betérnek hozzánk vagy más módon lépnek velünk kapcsolatba (telefon, levelezés, online vélemények). Munkatársi megbeszélések mellett kommunikációs tréningek (ősszel és tavasszal) segítik a
frontszemélyzetet a megfelelő ügyfélkapcsolat kialakításában, a megfelelő
eljárások, módszerek tudatosításában.
A helyszíni, általában az offline kommunikáció mellett az online kommunikáció szintén kiemelt szerepet játszik. A digitális forradalom alapjaiban
változtatta meg viszonyulásunkat a világhoz. Az információk többségét az
interneten szerezzük be. Az intézmény szempontjából ezért nemcsak az a
fontos, hogy hiteles információkat közöljünk, hanem az is, hogy azokat el
is juttassuk a címzettekhez. Ne a fenntartó, hanem a potenciális résztvevők
számára hozzuk létre honlapunkat, weboldalainkat.
Ma a turizmust, a kulturális fogyasztást, a szabadidő eltöltését az egyre bővülő kínálat határozza meg. A részvételi döntés csak abban a relációban értelmezhető, hogy a potenciális látogató, vendég tud-e programjainkról, rendezvényeinkről. Ha igen, a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg a
döntését. Mindezek fényében fontos a célzott megjelenés (saját honlapon, saját
kezelésben álló közösségi oldalakon) és a megfelelő, pontos információ.
A Nádasdy Kulturális Központ több honlapot is üzemeltet, melyek egyik
része általános jellegű, de rendelkezünk specifikus weboldalakkal is.
A sarvarvar.hu olyan programajánló oldal, amelyen minden Nádasdy Kulturális Központ által szervezett rendezvény szerepel. Minden programajánlónk, beszámolónk egyedi szövegezésű, a tartalmakat a munkatársak írják.
A fényképek túlnyomó többsége szintén saját, együttesek, fellépők esetében
általában azokat a képeket használjuk, melyeket küldenek nekünk.
A nadasdymuzeum.hu a sárvári múzeum hivatalos weboldala. A múzeumlátogatással kapcsolatos információk (jegyárak, tárlatvezetési lehetőségek,
múzeumpedagógiai programok, megközelítés) mellett nagy hangsúlyt fekte165

tünk a kiállítások témájával, illetve a gyűjteményeinkkel kapcsolatos ismeretterjesztő írások megjelentetésére. Külön témaként folyamatosan mutatjuk be
a Nádasdy család, valamint Sárvár történetét.
A huszarmuzeum.hu a Nádasdy Ferenc Múzeum állandó kiállításának
hivatalos weboldala, amely a látogatói információk mellett a huszárság történetével kapcsolatos ismeretterjesztő írásokat közöl tematikus bontásban. A
szerzők a múzeum munkatársai.
A sárvári múzeum Huszár Gyűjteményének tárgyi anyagát és dokumentumait közlő honlap a huszarok.nadasdymuzeum.hu. Minden tárgy esetében
közöljük a huszáremlék alapadatait (megnevezés, készítés ideje és helye,
méret, anyag, készítési technika, az emlékhez köthető személyek). A közölt
adatok linkként szerepelnek, melyre kattintva az adatbázisban található kapcsolódó tárgyak, dokumentumok. Folyamatosan bővítjük a tárgyak leírását,
melyek történelmi magyarázatként szolgálnak.
A sárvári múzeum web2.0 típusú adatbázisa a sarvaranno.hu, amely egyrészt válogatást közöl fotógyűjteményünk felvételeiből, másrészt várja a város történetével kapcsolatos, magántulajdonban álló fényképek feltöltését.
Hozzászólás formájában minden felvétel esetében lehetőség van az adatok
pontosítására. A kezdeményezés 2014-ben elnyerte az Európai Unió internetes közösségépítés jó gyakorlat díját.
Minden oldalunk esetén hangsúlyt fektetünk az egyediségre, a megfelelő
keresőoptimalizálásra.
Az intézmény az online térben a közösségi médiaoldalakon szintén jelen
van. Munkánk eredményességét jelzi, hogy a Nádasd-vár Sárvár Facebook
közösségi oldalunk másfél év alatt több mint 13 ezer like-ot ért el, ami a
kulturális oldalakat tekintve kimagasló eredmény.
Az intézményvezetők, a programszervezők, a kulturális központ minden
munkatársa teltházas rendezvényekről álmodik. Egy dologról azonban soha
nem feledkezünk meg. Egy település kulturális intézménye nem a gazdasági
növekedéshez, hanem a település általános fejlődéséhez járul hozzá. A mindennap elvégzett munkával, a közösségek építésével, a folyamatos programok
és rendezvények szervezésével egy olyan közeget éltet, melynek tagjai kötődnek az intézményhez, de egyben a városhoz is. Egy város, egy falu akkor
vonzó lakosai száámára, ha ismeri és átéli annak történelmét, hagyományait.
A befektető pedig egy olyan településre megy szívesen, ahol megfelelő munkaerő áll rendelkezésre, mely jövőjét ott a településen képzeli el. A kulturális
központoknak ezért van kiemelkedő szerepe és egyben felelőssége is.
Takács Zoltán Bálint
igazgató, Nádasdy Kulturális Központ, Sárvár
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Megújuló műemlék – a Monostori erőd
revitalizációja

A 21. század talán egyik leggyakrabban használt fogalma a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés. Az épített örökség használata, hasznosítása terén
is egyre inkább előtérbe kerül e szempont mint elvárás. Egy olyan korban,
amikor a technológiai fejlődés rendkívüli mértékben felgyorsítja – és átalakítja – életünket, kérdésként merül fel, hogy vajon elvárható-e épített örökségünk olyan hasznosítása, hogy a ma még üresen álló épületek új funkciókkal való megtöltése fenntartható létesítményt eredményezzen? Ez az egyik
fő kérdés a komáromi Monostori erőd megújítását megalapozó fejlesztési
koncepció megalkotása és megvalósítása során is.
A komáromi erődrendszer legnagyobb magyarországi erődjének története ugyan csak alig 170 évre nyúlik vissza, ennek ellenére igen sajátos: talán
monumentalitása, különlegessége okán eddig minden használója fontosnak
érezte, hogy épségben megőrizze. Ahhoz ugyanakkor, hogy eredeti állapota
szinte teljesen épen fennmaradjon, kellett a szerencse is, hiszen egy olyan
hadiépítészeti objektumról beszélünk, amely nem vett részt csatákban, ütközetekben, elkerülték a háborús pusztítások, miközben katonák generációinak adott otthont, táborhelyet, kiképzőbázist, civileknek nyújtott menedéket. A rejtőzködő épületegyüttes 1850–1870 között épült, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc után, az első világháború előtt. 1991-ig katonai használatban volt, a második világháború után a szovjet hadsereg Déli
Főhadseregcsoportjának lőszerraktáraként szolgált, melynek köszönhetően
gyakorlatilag a térképekről is eltüntették. Újrahasznosítása 1992-ben kezdődött meg: ekkor került vissza a magyar állam tulajdonába, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésébe. A lőszer-mentesítési, kármentesítési munkák
és az alapvető infrastruktúra kialakítása után 1998-ban nyitotta meg kapuit
a közönség előtt. Ekkor még csak egy része volt látogatható. A műemlékké
nyilvánítással közel egy időben kezdődött meg az újrahasznosítás tervezése
is. A tulajdonos már ekkor felismerte, hogy a közel 66 hektáron elterülő,
mintegy 26-32 ezer négyzetméter alapterületű, 10 hektáros udvart körülölelő épületegyüttes hasznosítása jelentős anyagi és emberi erőforrást igényel, a feladat megvalósítása viszont meghaladja mind a kincstári szervezet, mind a települési önkormányzat lehetőségeit. Ez a felismerés vezetett
oda, hogy a hasznosításban potenciálisan érintett szervezetek részvételével
egy közhasznú társaságot hozzanak létre. A Monostori Erőd Hadkultúra
Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Közhasznú Társaság alapító okirata 1999. december 31-én kelt, a társaság alapítói
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pedig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, valamint Komárom Város Önkormányzata volt. Az alapítók
között tehát jelen volt minden olyan szervezet, amely érdekelt volt, vagy azzá
válhatott az egykori katonai bázis, műemlék-épületegyüttes új funkciókkal
való megtöltésében, revitalizációjában. A társaság első ügyvezetőjét pályázati
úton választották ki. Varga István építész, műemléki szakértő, korábban az
Országos Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa az alapítástól 2014 decemberéig vezette a társaságot.
A műemlék-épületegyüttes új funkciójának meghatározására, az alapítói
szándék kifejezésére a társaság alapító okiratában sor került: az alapítók „a
társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló közhasznú társaságot
alapítottak a komáromi Monostori erőd hadkultúra műemléki együttes helyreállításának és méltó hasznosításának céljából.” A társaság mint az erőd műemléki helyreállítási és hasznosítási programjának megvalósításáért felelős
programiroda és az erőd ingatlanjának vagyonkezelője kialakította a Monostori Erőd Hadkultúra Központ műemléki ingatlanfejlesztési projekt számára
a befektetői tőke bevonását is biztosító jogi, adminisztratív és pénzügyi kereteit. (Bővebben: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Közhasznú társaság alapító okirata).
Ennek keretében szervezi és ellenőrzi a megvalósítást, valamint hosszú távon ellátja az ingatlan- és létesítmény-fenntartói feladatokat is. A közhasznú
társaságból 2008 decemberében – törvényi rendelkezés alapján – nonprofit
korlátolt felelősségű társaság lett, melyet 2011-ben közhasznú szervezetté
minősített a Cégbíróság.

A Monostori erőd mint hadi építészeti emlék, műemléképület revitalizációjának alapvető feltételei, főbb lépései

A Monostori erőd 66,8 hektáron terül el, az épületek nagyjából 25 hektárt fednek le, a zöldterület kb. 42 hektár. 28-32 000 m2 alapterületű épületegyüttes, amelynek 640 helyisége különböző, jellemzően jó állapotban
maradt fenn. Az épületek, építmények pontos alapterületét nem ismerjük,
a tényleges felmérés még nem fejeződött be. Az épületegyüttes legnagyobb
eleme a Dunai bástya, az egyetlen három szintes rész, kb. 6 000 m2 hasznos
alapterülettel. Az épületeket mintegy 4 km hosszú kettős, külső és belső kazamatarendszer veszi körbe, az épületek által közrezárt udvar területe megközelítően 10 hektár. A tervezéskori adatok szerint 8 000 katona befogadására
szolgált volna. Az ingatlan méreteinek megítélést segíti, ha egy ismertebb
168

épülettípussal vetjük össze. Egy átlagos lakás Magyarországon 54-60 m2
között van. Az erőd épületeiben 530-590 lakás férne el, ez hozzávetőlegesen 10-13 tömbháznak feleltethető meg. Mérete, kiterjedése és komplexitása
miatt volt szükség egy több szempontú, hosszú távú, moduláris revitalizációs
program kidolgozására, amely a hasznosítás, fejlesztés főbb irányait jelölte ki.
Egy olyan, projektekre bontható fejlesztési programcsomag készült el, amely
az egyes ingatlanrészek jövőbeni funkcióit határozza meg, nyitva hagyva a
lehetőséget a konkrét projektek későbbi kidolgozására, a források rendelkezésre állásának függvényében történő ütemezett megvalósításra. A teljes
program megvalósításának költsége – 2009-ben érvényes árakon becsülve
– 17-25 milliárd forint, időszükséglete 25-50 év.
A programalkotást – és a műemléképület felújítását, hadkultúra központként való megújulását – alapvetően az erőforrások rendelkezésre állása határozta, határozza meg. A felújítás költségeit fedező források, a megfelelő humánerőforrás rendelkezésre állása, valamint a jogszabályi feltételek határozzák
meg azt, hogy hány év alatt valósulhat meg a program szerinti megújulás.
Érdemes elsőként a fenntarthatóság társadalmi dimenzióját vizsgálni: milyen feltételek kellettek ahhoz, hogy az egykori laktanya, lőszerraktár visszakerüljön a térképekre?
Mint már említettük, 1999-ben a magyar állam és a települési önkormányzat döntéshozói deklarálták, hogy a műemlékké nyilvánított épületegyüttes
helyreállítása és méltó hasznosítása a társadalom közös szükséglete. A monumentális ingatlan felújítása ugyanakkor jelentős forrást igényel, amihez
elkötelezett támogatókra van szükség, minél szélesebb körben. Nem elég, ha
a tulajdonos fel akarja újítani, újra élettel akarja megtölteni a hosszú időn át
elzárt, még a helyi lakosság körében is „félelmetes” létesítményt. Szükség van
arra is, hogy a helyben élők, a régió lakosai, kormányzati és önkormányzati
szervei, gazdálkodó szervei is fontosnak és magukénak érezzék a projektet,
hajlandók legyenek időt, energiát, pénzt áldozni rá. Legalább annyira fontos
a helyben élők aktív részvétele – a felújítást, programokat, eseményeket illetően –, mint a tulajdonos magyar állam forrásbiztosítása a felújítási munkák
költségeinek finanszírozására.
A tudományos elemzést és teljes körű értékelést mellőzve fókuszáljunk
ezen a ponton a fenntarthatósági gazdasági dimenzióra, hiszen a legizgalmasabb kérdés mindig az: mennyibe fog kerülni, honnan lesz rá pénz?
A hasznosítás alapfeltételei közül kiemelt figyelmet szükséges fordítani a
tulajdonviszonyok rendezettségének kérdésére, valamint magának a fejlesztési tervnek a kidolgozására, mindez ugyanis egy menedzsmentszervezet létrehozását is feltételezi.
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Az erőd 1991-ben került vissza állami tulajdonba, a kincstári vagyon
körébe. A kincstári vagyon több ezer objektuma ellenére, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a privatizációs lázban sem felejtkezett meg a Monostori
erődről. A monumentális épületegyüttes a megyei igazgatóság szakemberei
hatáskörébe került. Méreteinél fogva eladható ingatlanként szóba sem jöhetett, viszont leírásra került történeti értéke, megvalósulhatott műemlékké
nyilvánítása, méghozzá olyan védettségi fokozattal, mely a kizárólag állami
tulajdonú, az állami vagyonból tartósan ki nem adható, fel nem osztható ingatlanná minősítését is jelentette – és jelenti ma is. 2000-ben a magyar állam
és a Monostori Erőd Kht. között 99 évre szóló vagyonkezelési szerződés
köttetett, amely egyértelmű tulajdonviszonyokat és rendelkezési jogosultságokat teremtett: az ingatlan a magyar állam tulajdona, felette a tulajdonosi
jogokat kizárólagosan a közhasznú társaság gyakorolja.
A fejlesztési tervek elkészítésében a 2000 és 2009-es év közötti időszak
bizonyult a legaktívabbnak. A vagyonkezelő társaság mint menedzsmentszervezet és programiroda elkészítette, a felügyelő bizottság, majd a taggyűlés pedig elfogadta a Moduláris Revitalizációs Programot (MRP). Ezzel
létrejött az a keretrendszer, amelyen belül az érintett épületrészek jövőbeni
funkcióinak kialakítása, a több évtizeden (és kormányzati perióduson) átívelő projektfejlesztés megkezdődhetett. A folyamat többlépcsős. Végleges
formáját az MRP 2009-ben nyerte el, de a kiinduló pontot jelentő fejlesztési
program 2004-re elkészült, valamint az ingatlan fejlesztési egységekre történő felosztása is kialakult, lehetővé téve a projektek párhuzamos indítását a
pályázati források elnyerésével.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a társaság ingatlanhasznosítási
programja megalkotása mellett szlovák partnereivel közösen a Komáromi/
Komárnói erődrendszer Világörökség pályázatát is elkészítette (2008), megkezdve az épület üzemeltetését állandó- és időszaki kiállításokkal, éves rendezvényprogrammal, tárlatvezetéssel, bérelhető rendezvénytermekkel.
Az erőd látogatottsága jelentős eredményt mutatott fel: 2000-ben a regisztrált látogatók száma 21 816 fő, 2009-ben pedig már 114 932 fő volt
kíváncsi a látnivalókra. A 2000-ben 2 főállású alkalmazottal induló társaság
2009-ben már 29 fő munkavállalóval és széles körű beszállítói háttérrel (tervezők, szervezők, rendezvénybeszállítók) rendelkezett, menedzsmentszervezetként pedig feladata volt a beruházások teljes körű lebonyolítása.
Ekkorra már elkülöníthető egymástól két fő feladata: az ingatlanfelújítás
és -hasznosítás (nonprofit), illetve a kulturális-turisztikai célú üzemeltetés
(forprofit). A 2001-ben megkezdett felújítási, helyreállítási munkák elvégzését (alapinfrastruktúra kiépítése, épületrészek felújítása) 2004-ig jellemzően a
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központi költségvetés finanszírozta (tulajdonosi, minisztériumi, önkormányzati támogatásból), melyhez 2005-től érkezett először európai uniós támogatás (INTERREG III.A). A központi költségvetési támogatás céltámogatásként állt rendelkezésre, azaz a tulajdonosok alapinfrastruktúra kiépítésére
(víz-, szennyvíz-, áram vezetékek), a látogatófogadás alapfeltételeit biztosító
beruházásokra (közönségforgalmi WC, kávézó), a fejlesztési programokhoz
elengedhetetlen tervezési munkákra (engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok), valamint konkrét kulturális egységek kialakításához (Kenyérmúzeum, Dunai-bástya) adtak támogatást. Ezen időszakban készült el
az épületek közel felére új funkciót meghatározó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által elfogadott engedélyezési tervdokumentáció, amely a 2007től megnyíló európai uniós források elérhetőségéhez volt szükséges alapfeltétel. Az ingatlan felújításába az alapítói szándék szerint bevonandó uniós
forrás első nagyobb összege 2010–ben érkezett. Ez közel 400 millió forintot
jelentett a Közép-Dunántúl Operatív Programból a Dunai bástya – Kikötői fogadótér fejlesztése című projekt keretében. 2012-ben a társaság már
5 uniós támogatással megvalósuló projektet menedzselt, melyek összértéke
meghaladta a 700 millió forintot, lehetővé téve (többek között) az erődingatlanon egy kerékpárút kiépítését, a kazamaták építéstörténeti és hadászati
funkcióját bemutató interaktív kiállítás létrehozását, nemzetközi szakmai
kapcsolatok kiépítését, bővítését, marketingterv és arculati kézikönyv kidolgozását. A társaság nonprofit tevékenységének megvalósításához ekkor már
jellemzően uniós támogatást használ fel, a tulajdonosi hozzájárulás a szükséges pályázati önrészek biztosításában, az előfinanszírozáshoz piaci kamat
mellett tagi kölcsön nyújtásában merült ki.
A társaság deklaráltan forprofit, azaz nyereségorientált tevékenysége az
épületegyüttes kulturális-turisztikai célú hasznosítása: látogatók fogadása,
szolgáltatások értékesítése, helyiségek bérbe adása. A társasági alapszabály
kimondja, hogy a társaság az üzleti tevékenysége eredményeként keletkező
profitot a tulajdonosok között fel nem oszthatja, azt a nonprofit tevékenység
(állami tulajdonú ingatlan felújítása) kell, hogy fordítsa. Ez már az alapítói
szándék megfogalmazásakor felvetette, hogy a turisztikai szolgáltatásoknak
nyereségesnek kell lenniük, mely nyereség az ingatlan felújítását (és nem a
tulajdonosok jövedelemszerzését) szolgálja. A társaság közhasznú beszámolói egyértelműen alátámasztják, hogy az üzleti tevékenysége önfenntartó, a
turisztikai szolgáltatások árbevétele pedig fedezi az ezzel a tevékenységgel
összefüggő kiadásokat, és a gazdasági környezettől függően nyereséget is termel. Ezen területen sem lehet azonban eltekinteni attól, hogy a kulturális
szolgáltatások kialakításához, a közösségi művelődést biztosító rendezvé171

nyekhez (kiállítások, nemzeti ünnepek, történelmi évfordulók, emlékhelyek
kialakítása stb.) szükség van pályázati támogatások elérésére, lehívására. A
hazai pályázati források közül kiemelkedik a Nemzeti Kulturális Alap, míg
a nemzetközi források esetén az európai unió kulturális alap (Culture 2000,
Youth in Action, Grundtvig) pályázatain elnyert támogatás, melyek révén
számos kiállítás és hagyományőrző rendezvény valósulhat meg, emlékhely
kerülhet kialakításra.
És végül, de nem utolsó sorban a környezeti fenntarthatóság, a fenntarthatóság harmadik dimenziója. A Monostori erőd ingatlana a Duna jobb partján elterülő, a Kisalföld részét képező, mintegy 67 hektárnyi terület, melynek
nagy része zöldfelület, az épületei zöldtetővel borítottak. Egy olyan környezeti egység, mely 40 évig szinte háborítatlanul alakította önmagát. Síksági
jellegénél fogva látszólag egyhangú kultúrtájnak tűnő, alaposan megfigyelve azonban mégis igen változatos vidék a Kisalföld. Ennek keleti fele már
az erdőssztyepp zónába tartozik, ahol a buckatetőket és löszhátakat száraz
gyepekkel mozaikos erdőfoltok (erdőssztyepp) boríthatták. Ennek nyomai
fedezhetők fel a Monostori erőd környezetében, a Duna közelsége miatt puhafaligetekkel, árterekkel kiegészülve. Érdekessége az itt fellelhető flórának és
faunának, hogy a fent említett élőhelyeknek mintegy mesterséges elválasztója
az erődítmény. A Monostori erőd természeti értékeit feltáró tanösvény kialakításának lehetősége 2007-ben merült fel először. A néhai Dr. Gyurkó János
környezetvédelmi miniszterről elnevezett tanösvény alapkövének letételére
2008-ban került sor. A tanösvény a külső várfalon kígyózik körbe, megismertetve a látogatót a tájba ágyazott építmény tőszomszédságában a síkvidéki
homoksztyeppek, valamint a Dunát végigkísérő puhafaligetek növény- és állatvilágával. Különös értéke annak megfigyelhetősége, hogy az itt fellelhető
élőlények jelentős része nemcsak alkalmazkodni volt képes az ember által
megváltoztatott környezethez, de ki is használta az építmény adottságait.
Az erőd hasznosítása során a társaság kiemelt figyelmet fordít az épített
mellett a természeti örökség megóvására, a szükséges beavatkozások minimalizálására is. Ugyanakkor a környezet védelme terén bőven van még helye
az aktív tevékenységeknek. Legelőször ezen a területen a szemléletformálás
kapott hangsúlyt: a helyben élők, az erődhöz kötődők számára 2005-től van
lehetőség évente két alkalommal fát ültetni az erődben. A Hőserdő-emlékliget 109 tölgyfája magánszemélyek adományával került elültetésre. A társaság
és szakértői által tervezett, felügyelt, 2006-tól helyi civil szervezet (Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete – KEBEL) által szervezett tevékenység
az őshonos fajok visszatelepítését, a hiányzó faállomány pótlását is lehetővé
teszi, egyúttal az egyén és az örökségi objektum közötti kapcsolatot is erősít172

ve. A faültetők rendszeres látogatói az erődnek, gondját viselik az elültetett
fának, környezettudatos attitűdjük a jövő generációira is átörökítődik.
Összefoglalva elmondható, hogy a műemlék-épületegyüttes fenntartható hasznosítása nem lehetetlen feladat, de igen nagy kihívás, sikere számos
tényezőtől függ. Mint minden mozgás, tevékenység, ez is igényli a „kezdőlökést”, a folyamatos nyomon követést (monitoring), a szükség szerinti beavatkozást (impulzus) annak érdekében, hogy ne álljon le, ne veszítsen lendületéből. A tulajdonos elkötelezettsége, áldozatvállalása, jelenléte és felügyelete
csak alapfeltétel, amelyhez hozzá kell, hogy adódjon az örökség aktív, de az
értékek megóvására hangsúlyosan figyelő használata, az esetlegesen termelődő profit rendszeren belül tartása, és annak felismerése, hogy a kulturális
örökség gondozása, megóvása össztársadalmi érdek és feladat, amely nem
nélkülözheti az állami, önkormányzati és civil szerepvállalást, valamint a támogatások, erőforrások biztosítását sem.
Ennek jelenkori és jövőbeni alapját pedig két igen fontos dokumentum
teremti meg. Az egyik Magyarország Alaptörvénye, mely megfogalmazza,
hogy:
„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence
természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget
viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
… A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint
a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
A másik pedig a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, mely leírja:
„Bár a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban leginkább az annak megvalósításához hozzájáruló technológiákat szokás kiemelni (megújuló energiaforrások, újrahasznosítás, stb.), a fenntartható társadalom kialakulása mégis ennél szélesebb körű, elsősorban kulturális probléma. Az alapkérdés az, miként
képes az adott emberi közösség folytonosan és eredményesen alkalmazkodni
az állandóan változó (gazdasági, társadalmi-humán, természeti, táji és épített) környezetéhez, illetve miként képes belátni önnön igényei korlátozásának szükségességét. A fenntarthatóság tehát új viszonyrendszer az emberek,
a társadalmak és a természeti környezet között, ahol az emberi cselekvéseket
az értékkövetés határozza meg. Az emberiség válasza erre a kihívásra a kultu173

rális adaptáció: az értékek, az intézmények, a társadalmi-gazdasági szerkezet,
a tudományos-technológiai ismeretek szükséges mértékű – a hagyományokra szervesen építkező, az értékeket tisztelő, megőrző, a társadalom szövetét
önkényesen fel nem szakító – megváltoztatása, fejlesztése, hozzáigazítása
a környezeti kihívások szerinti megfelelő mértékben. Ezt jól segítheti elő,
támaszthatja alá a társadalom tagjai hitrendszereinek felerősítése, kibontakoztatása. A kulturális alkalmazkodás természetesen nem azt jelenti, hogy
korlátozás nélküli tevékenységeink révén bekövetkező bármilyen környezeti
változás megengedett, mert majd úgyis igazodunk hozzá. A kulturális adaptáció része, hogy bizonyos, a későbbi nemzedékek számára külső feltételként
jelentkező kedvezőtlen állapot kialakulását megelőzzük. Egy nemzet fenntartható fejlődési stratégiája ennek a kulturális alkalmazkodásnak a terve,
zsinórmértéke.”
Farkas Erika
kulturális örökségmenedzser, fenntartható fejlődés szakreferens,
fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, stratégiai referens,Tatabánya
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Turisztikai marketingtervezés,
megatrendek és célcsoport-orientált marketing
A turizmus a legdinamikusabban fejlődő ágazat világszerte. Az emberekben kódolva van a kíváncsiság, az utazás vágya. A mai értelemben vett
utazást a technika és a közlekedés innovációi egyre inkább elérhetővé és
könnyebbé teszik. A Thomas Cook legrégebbi brit utazási iroda csődje, a
digitalizáció, és a világ fogyasztói magatartásának változása viszont új kihívásokat vázol fel. A turizmusmarketingnek tehát folyamatosan van munkája:
úgy kell összeállítania a marketingmixet és az egész stratégiát, hogy minden
szereplőnek megérje, és mindenki számára élményt tudjon nyújtani. Soha
máskor nem volt fontosabb, mint most, célcsoportokban gondolkodni. Ezek
közül is a legfőbb szegmenst kell nagyon jól ismerni, és kellő időt hagyni
annak kihasználására. A megatrend legfőbb eleme, hogy a fogyasztók önállósodnak: egyre többet utaznak, egyre több tapasztalatuk van, egyre többször
maguk szervezik az utakat. Ehhez minden feltétel adott, világviszonylatban
több óriás szálláselosztó portál működik, jó minőségű, releváns információkkal, alkalmazásokkal, ráadásul keresőoptimalizálással minden kiegészítő
információ is rendelkezésre áll a világhálón. Tervezésre és piacot kutatásra
szükség van, de leginkább gyorsnak kell lenni. Versenyelőnyt kell szerezni a
piacon. Ha nem, vagy lassan tesszük meg a megfelelő lépéseket ehhez, akkor
a versenytársak nem kímélnek bennünket. A kulturális termékek, mint pl. a
tuzséri Lónyay-kastély esetén is, ugyanaz a módszertan és marketingkihívások érvényesülnek. A célcsoport kultúrával és a térséggel kapcsolatos attiűdje,
motivációja az, ami befolyásoló tényező. Mindegyik piacnak megvannak a
sajátosságai. A desztinációk, attrakciók között folyamatos a verseny, amely
ma már kiterjesztett értelemben is igaz, azaz a rendelkezésre álló idő függvényében, az eltérő kínálati elemek is versenyben vannak.
A piac teljes körű ismerete szükséges ahhoz, hogy jól tudjunk tervezni,
ma inkább a rövid távú, alapos tervezés az indokolt. Reális kisebb célok elérését kell kitűzni, figyelembe véve a stratégiai mérföldköveket. A misszió és
filozófiai alapok meghatározása nem kötelező elem, valójában ezekkel már
rendelkezik a vezetés, a tulajdonosi kör. Csupán ennek megfogalmazása és
marketing jellegű szlogenben való becsomagolása a feladat. Ha a belső harmónia, és az, hogy „a turisztikai vállalkozásunk miért is van a piacon?” kérdésre adott válasz megvan, akkor a kötelező üzemeltetési, fenntarthatósági
munka mellett ennek marketing és public relations tevékenységét kell ellátni.
Ez eddig egyszerűen hangzik, szakértelem, munkamegosztás és jó vezetési
stílus mellett azonban mondhatjuk, hogy valóban az. Komplex, de nem el175

érhetetlen a turizmusban reális marketingtervet készíteni és azt kivitelezni.
A kulturális turizmus területe speciális, ahol a fogyasztói magatartásban az
érzelmeknek és kulturális beállítódásnak, valamint egyfajta kulturális érettségnek is nagy szerepe van. A turizmusban vannak olyan kínálati elemek,
amelyekre folyamatos a kereslet: ilyenek a várak, templomok, kastélyok, különleges építmények.

Turisztikai marketingtervezés

A turisztikai marketingmenedzsment a tervezésnek és a végrehajtásnak
az a folyamata, melynek során elképzelések, turisztikai áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése és elosztása megy végbe, annak érdekében,
hogy a cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és a szervezeti célok. Feladata, hogy oly módon befolyásolja a kereslet szintjét, időzítését és összetételét, hogy ezzel elősegítse a vállalati célok elérését. A marketingmenedzsmentnek ezekkel az eltérő helyzetekkel kell megbirkóznia, a piackutatás,
a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés segítségével. A marketingtervezés
során a marketingszakembereknek kell döntéseket hozniuk a célpiacokról, a
termékfejlesztésről, az árról, az értékesítési csatornákról, a termékek elosztásáról, a kommunikációról és az ösztönzésről.
A stratégia köznapi értelmezése szerint tehát mindez nem más, mint valamilyen kitűzött célért folyó küzdelemben az irányítás tudománya, illetve az
itt alkalmazott módszerek eljárások összessége. A stratégiai marketinggondolkodás jellemzője a hosszú távú szemlélet, a versenytársak figyelése, és az ő
lépéseikre adott válaszok kidolgozása.
A stratégiai marketingtervezés-vizsgálat főbb eszközei:
• A piackutatás
• A termékszerkezet elemzése (BCG-mátrix)
• A vállalkozás (vagy a vállalkozás és konkurensei) gyenge és erős pontjainak összehasonlítása (SWOT-analízis alapján)
• termékéletgörbék elemzése
A turisztikai vállalati márka minden termékre egy márkát használ, s ez az
egy a vállalkozás neve. Hatására erős imázs alakul ki (nem feltétlenül csak
pozitív értelemben), ami lehetőséget ad a méretgazdaságosság érvényesítésére a marketingkommunikáció és az értékesítési rendszer területén.
A tervezés során a kulturális turizmusmarketingben ugyanazt a marketing- és PR-receptet kell követni, az eszköztár nem különbözik. Az üzenet,
  Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.
  McDonald, Malcolm: A megfelelő marketingterv elkészítése. Alexandra Kiadó, Pécs, 2005.
  Bauer András; Mitev Ariel Zoltán: Eladásmenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, 2008.
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a csatorna és a felfűzött élményelemek azok, amelyeket a célcsoporthoz kell
igazítani. Egy kastély esetén fontos lehet a legenda rész, az ún. values faktorok, az, hogy mennyire tudja adott korba repíteni időben a turistát, mennyire tudja átadni annak szellemét. Kiterjesztett értelemben nemcsak a kastély
maga, hanem a kiszolgáló, egyéb turisztikai termékek és szolgáltatások is
részesei a turista hasznosságérzetének, sőt az odavezető út is, illetve az információszerzés minősége, mennyisége, rendelkezésre állása. Utóbbi esetén a
turista még el sem indult, de már kialakult benne egy attitűd.

Célcsoportorientált marketing

A piacszegmentáció a potenciális vásárlók osztályozási folyamata. Egy
adott termék piacán hasonló egyedekből vagy szervezetekből álló csoportokat hozunk létre, amelyek egy adott marketingstratégiára hasonlóan reagálnak. Szegmens akkor jöhet létre, ha a piac vevői oldala részeire bontható. A
szegmentáció bázisának a meghatározásához szükség van a jó szegmensekkel
szemben támasztott kritériumok megismerésére. A szegmentációnak csak
akkor van értelme, ha a potenciális vásárlók igényei eltérnek egymástól. Ha
valamely marketingstratégiára minden feltételezett vevői csoport ugyanúgy
válaszol, akkor nem sikerült a szegmentáció, pontosabban az adott termék
piacán csak egy szegmens létezik. Ha viszont a vevői csoportok reakciói eltérnek egymástól, akkor minden szegmensre kidolgozható a legmegfelelőbb
piaci program. Tehát csakis akkor lehet a termék piacát részeire osztva szegmentálni, ha valóban különbségek vannak a vevői csoportok között.
A fogyasztó hosszabb, rövidebb döntési folyamaton keresztül jut el egy
konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlásához. A fogyasztó „nagyon
érdekes jószág”, közgazdasági értelemben is. Elvileg mindenki racionálisan
választ és dönt, optimálisan költi el rendelkezésre álló jövedelmét. A valóságban azonban nem feltétlenül van ez így, és gyakran a lokális piacok sajátosságai miatt néhány alaptételt is megcáfolnak. A vásárlási szituációk is
befolyásolhatják például azt is, hogy mennyit vagyunk hajlandóak adni egyegy termékért.
A célcsoportorientált marketing speciálisan figyel arra a fogyasztói körre,
amely a legnagyobb bevételt és a folyamatos stabil bevételeket jelenti a turisztikai vállalkozásnak. A stratégiai tervezés elmélete és jó gyakorlatai alapján ugyanakkor számos lehetőség van, pl. új piacok felkutatása is lehetséges.
A turizmusban nagyon sok kiaknázatlan puffer van. A kulcs egyértelműen a
  Bauer András; Berács József; Kenesei Zsófia: Marketing alapismeretek. Aula Kiadó, Budapest,
2007.
  Szakál Zoltán: Marketingtervezés. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2010.
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fogyasztók eltérő viselkedéséből ered. A statisztikai értelemben vett faktorés klaszterelemzés megkönnyíti a munkát, ugyanis ezzel a módszerrel célcsoportok definiálhatók. A turisztikai vállalkozás feladata kiválasztani, hogy
ezek közül melyikkel kíván mélyebben foglalkozni, illetve mely csoportokat
állítja a célkeresztjébe. Ez az jelenti, hogy számukra a legjobb minőségben,
a legjobb feltételekkel és a legjobb áron kínálja termékeit és szolgáltatásait.
Nincs ez másképp a kulturális vonalon sem, a kulturális fogyasztó igényes,
szeret részletes információkat kapni. Ugyanakkor törekszik arra, hogy a számára érdekes információkról kapjon meg mindent. Ha régi érmék, fizetőeszközök érdeklik, mert egyébként bankban dolgozik, akkor az észlelése és
érdeklődésének figyelme a régmúlt fizetőeszközei iránt igen magas lesz. A
kulturális turisták is szegmentálhatók külön, kérdés, hogy érdemes e túlszegmentálni. Van, amikor erre nincs szükség.

Megatrendek a turizmusban

A turizmus.com összefoglaló cikke 8 pontban fogalmazta meg az aktuális
trendeket. Kevés kiegészítéssel és adaptálási korrekcióval ezek az alábbiak.
Az egyéni fogyasztói igények kiszolgálása az utazási ajánlatok kidolgozása változatlanul a turizmus egyik kiemelt trendje minden területen. Legyen
szó légitársaságokról, hotelekről, tour operatorokról vagy utazási irodákról, a
siker egyik kulcsa biztosan az lesz 2019-ben is, hogy ki hogyan tudja minél
személyre szabottabb módon kiszolgálni az utast. A trendpont megfogalmazásánál még csak azt lehetett tudni a világ egyik legnagyobb, a brit piacon
legelső, legrégebbi utazási irodáról, hogy adóságot halmoz fel. A hitelezők
egy darabig ezt áthidalták, de elérkezett a pillanat, amikor a csődeljárást el
kellett indítani. Rövid távon természetesen nem tűnnek el az utazási irodák,
mivel számos fogyasztó feltétlen számít rájuk, de ezen fogyasztószegmens
létszáma az, ami jelentősen csökken. A fiatalok, az új szegmens már nem úgy
viselkedik, más a preferenciája. Ezért szükség van az új generáció megismerésére, a meglévő célcsoportok megtartása mellett.
Az iparágban új szemlélet honosodott meg mind az értékesítés, mind a technológiák sztenderdjeit tekintve, így az is egyre fontosabb, hogy az értékesítést
megfelelő mennyiségű és minőségű tartalommal szolgáljuk ki. Rendelkezésre
kell álljon minél több tartalom és információ, minél több csatornán, minél több
forrásból; ez elengedhetetlen a személyre szabott szolgáltatásokhoz.
Korunk utazója okos és tájékozott, az okoseszközök aktív használója, aki
egyedi élményeket keres, mindössze egy kattintásnyira. Elvárja, hogy min  https://turizmus.com/desztinaciok/nyolc-utazasi-trend-2019-re-1161575
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den információ azonnal rendelkezésére álljon, és megvan rá a lehetősége,
hogy ezeket azonnal össze is hasonlítsa, majd döntsön, akár néhány másodperc alatt. A kínálat azonban rendkívül komplex, rengeteg lehetőség közül
kell választania. Ebben a hatalmas kínálatban való eligazodásban és a minél
jobb megoldás megtalálásában a turisztikai szolgáltatók segítségére szorul,
amihez praktikus, jól használható eszközökre van szükség.
Az elmúlt évtizedben a technológiai fejlesztések kétségkívül átalakították,
hogy hogyan tájékozódunk, foglalunk és osztjuk meg élményeinket. Mindenütt új megoldások léptek színre. Ahhoz, hogy tartani tudjuk a lépést, a
turisztikai szereplőknek sokkal intenzívebben együtt kell működniük. Valószínűleg azon sem lepődünk meg, hogy 2019-ben is újabb technológiai
megoldások látnak napvilágot, és tovább bővül a digitális eszközök köre,
ami növelheti a hatékonyságot és a gördülékeny működést. Az új megoldások lehetővé teszik a repülőterek, légitársaságok, szállodák, utazási irodák
és minden más szereplő számára, hogy megfeleljenek a növekvő utazói elvárásoknak. Az utazói élmény tökéletesítéséhez azonban elkerülhetetlen a
technológiai fejlesztésekbe való befektetés. Nemzetközileg is az egyik legmarkánsabb trend, hogy az okosvárosok turizmusa fejlődik a legdinamikusabban. Ebben élenjár Ázsia és Óceánia, részben az Amadeus ilyen irányú
megoldásainak köszönhetően.
A Boston Consulting Goup előrejelzése szerint 2020-ra az utazóknak
csaknem a felét a milleniumi korosztály teszi ki. Ez a korosztály egyre markánsabb vásárlóerőt jelent a turizmusban. Az előrejelzések szerint az üzleti
utazás mind nagyobb súlyt képvisel majd a jövőben, és folyamatosan bővül.
Egy nemzetközi elemzés szerint 2022-ig a multinacionális vállalatok 1,7 billió dollárt költenek munkavállalóik utaztatására.
Piskóti István megfogalmazásában a világ turisztikai trendjei alábbiakban
vázolható fel.
1. Az álomnyaralás iránti kereslet töretlen.
2. Turizmusfejlődés ott figyelhető meg, ahol nő az életszínvonal.
3. „Meet the locals” – ismerd meg a helyieket (Izland, fiatalok, airbnb)
divat terjedése.
4. Tapasztaltabbak, kritikusabbak a turisták.
5. A speciális termékek iránti kereslet, a személyre szabottság (individualizmus) egyre fontosabbá válik.
6. Érdemes tökéletesen új terméket, koncepciót vagy szolgáltatást létrehozni, amelyeket hozzáadott értékük különböztet meg a versenytársaktól.
  https://amadeus.com/en/insights/blog/travel-trends-for-2019
  http://www.piskotiistvan.hu/attachments/article/79/VM-7.pdf
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7. A hobbik és az érdeklődési körök szerinti specializációja egyre fontosabbá válik.
8. A főüdülések hossza egyre csökken, több, rövidebb szabadidős célú
utazás jellemző.
9. Események városban, egészségtudatosság természetben, vagy sportesemények szervezése igen népszerű.
10. Nő az önállóan szervező, interneten döntő turisták száma, a késői
foglalások gyakorisága, a közvetlen, személyes (és digitális) vevői befolyás irányítja a vásárlói döntéseket.
Összességében elmondható, hogy számos trend megfigyelhető, de egyvalami mindenképpen kiemelendő, illetve elkerülhetetlen lesz a jövőben: a
digitalizáció, a mesterséges intelligencia megjelenése a turizmusban is. Lehet szeretni és nem szeretni, de technológiai fejlődést nem lehet megállítani.
Rövid távon a hagyományos turisztikai kínálat is megmarad, hiszen a piacon
mindig vannak lemaradók. Ám célcsoport- és piackritikus bevételt csakis az
új kínálattal és az új célcsoportokkal tudunk majd csak elérni; erre kell felkészülni a turisztikai vállalkozásoknak, attrakcióknak, hoteleknek, éttermeknek
és a turizmus egyéb vertikális és horizontális szervezeteinek, irányítóinak.
A kulturális értékek másként való megtekintésére és megtapasztalására van
igény, a fogyasztók elvárják és értékelik az innovatív megoldásokat. A fogyasztó utazási szokásainak és turisztikai-vásárlási magatartásának változása
alapvetően befolyásolja majd a mostantól egyre gyorsabban is változó piacot.
Kutatni, elemezni szükséges tehát a célszegmenseket, gyakrabban felülbírálva azokat.
Dr. Szakál Zoltán
egyetemi docens, turizmusmarketing szakértő,
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet
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Nemzetközi kulturális útvonalak marketing tapasztalatai, fogyasztói szokások a kulturális turizmusban

A kulturális turizmus napjaink legdinamikusabban fejlődő turisztikai
ágazata, a nemzetközi utazások több mint 40 százaléka kulturális jellegű; ez
2017-ben mintegy 516 millió utazást jelentett. A kulturális turizmus aktuális trendjei az élménygazdaság jellemzőihez igazodnak, melyben felértékelődik az egyediség, az autentikusság, a személyre szabható felfedezések, az
aktív részvétel, a turisták egyéni motivációjához is igazodó termékkínálat.
Ebben a kínálatban különleges helyet foglalnak el a tematikus útvonalak,
melyek közül – mint nemzetközi jó gyakorlatot – az Európa Tanács Kulturális Útvonalai programot szeretném kiemelni. Ez a program olyan kiforrott,
részletekbe menő módszertant is jelent, melyet megfelelő helyi adaptációval
minden útvonal követhet. A Kulturális Útvonalak most egy kiemelt nemzetközi projekt, a Routes4U részesei, mely az Európai Unió makrorégióiban
zajlik, s egyik kiemelt témája a marketing. E terület eddigi tapasztalataiból
szeretnék példákat, eredményeket bemutatni, mely tapasztalatok helyi szinten is alkalmazhatóak.

A kulturális turizmus

Napjaink egyik legjellemzőbb tendenciája az élménygazdaság térhódítása, valamint a kulturális és természeti erőforrásokra épülő termékek népszerűségének növekedése, a kulturális turizmus felértékelődése. A kulturális és
örökségturizmus a turisztikai piac azon szegmensét jelenti, amely a kulturális
és örökségattrakciókat hangsúlyozza. Az emberek évezredek óta azért utaznak, hogy egy másik közösség egyedi, vagy egyszerűen csak „más” jellemzőit,
kultúráját megismerjék. 2014-ben a nemzetközi utazások száma meghaladta
az egy milliárdot, a 2030-ra szóló előrejelzések szerint pedig akkorra eléri az
1,8 milliárdot. A nemzetközi turizmus adja a világ GDP-jének 10 százalékát, a szolgáltatási export 30 százalékát, valamint minden 11 munkahelyből
  Richards, Greg: Cultural Tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management 36. 2018. 12-21.
  Puczkó László; Rátz Tamara: Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 14.
  Christou, Evangelos: Heritage and cultural tourism: a marketing-focused approach. In: Sigala,
Matianna; Leslie, David (szerk.): International Cultural Tourism. Management, implications and
cases. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.
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egy a turizmusban található. A kulturális turizmus a világ turizmusának legdinamikusabban fejlődő ágazata. 2015-ben a nemzetközi utazások 40 százaléka volt kulturális jellegű, ez 2017-ben mintegy 516 millió utazást jelentett.
Európa még mindig a világ vezető kulturális desztinációja, ahol szintén ez az
arány tapasztalható, bár piaci részesedése a turizmus globális piacán csökken. A World Tourism Organization UNWTO (továbbiakban UNWTO)
tagállamainak 89 százaléka jelölte meg a kulturális turizmust mint turizmuspolitikájuk elemét. A kultúra, mely az örökségben és a hagyományokban
tükröződik – mint a kortárs művészet, nyelv, konyhaművészet, zene, kézművesség, múzeumok és irodalom – felbecsülhetetlen értéket képvisel a helyi
közösségek számára. Formálja identitását, erősíti az emberek közötti megértést és toleranciát. A kultúra kulcsfontosságú turisztikai értékké vált, egyéni
sajátosságokkal bíró különbségeket téve a desztinációk között. A kulturális
turizmus fejlesztése így válik innovatív és kreatív módszerré, mintegy hidat
képezve a társadalmi, gazdasági és humán fejlődéshez.
A kulturális turizmus az utazások legősibb formájának tekinthető. Nevezhetjük termékek csoportjának is, mivel további, egyedi sajátosságokat mutató
turisztikai termékekre bontható, mint például az örökségturizmus, a kreatív
turizmus vagy a kulturális útvonalak. A kulturális turizmus definiálása a turisztikai termék fogalmához hasonlóan számos megközelítésben és értelmezésben megtalálható a hazai és nemzetközi szakirodalomban. Nem rendelkezik széles körben elfogadott, egységes definícióval, aminek oka leginkább
a kultúra fogalmának nehezen meghatározható és folyamatosan változó jellegében keresendő.10 Az UNWTO már 1985-ben elfogadott egy tágabb (fogalmi) és egy szűkebb (technikai) meghatározást az alábbiak szerint:
Tágabb fogalom: „Személyek valamennyi utazása, mivel a változatosság
iránti emberi szükségleteket, az egyén kulturális szintjének növelését, új ismeretek, élmények és találkozások iránti vágyait elégítik ki.”
  World Tourism Organization (UNWTO). Global Report on Cultural Routes and Itineraries.
Affiliate Members Report Volume 12 – Cultural Routes and Itineraries. UNWTO, Madrid, 2015.
  Richards, Greg: Cultural Tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management 36. 2018. 12-21.
  https://ec.europa.eu/
  Richards, Greg: Cultural Tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management 36. 2018. 12-21.
  Siem Reap Nyilatkozat 2015. World Tourism Organization (UNWTO). World Conference on
Tourism and Culture: Building a New Partnership. Madrid, 2015.
  Gonda Tibor: A turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai. Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016.
10 Steinecke, Albrecht: Kulturtourismus: Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven. Oldenbourg Verlag, München-Wien, 2007. In: Jászberényi Melinda (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest. 2014.
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Szűkebb fogalom: „Személyek kulturális motivációjú utazásai, mint pl. tanulmányutak, művészeti előadások, kulturális túrák, fesztiválok és más rendezvények felkeresése, műemlékek és emlékhelyek meglátogatása”.11
Általános megközelítésben a kulturális turizmus olyan utazás, (1) melynek fő motivációja a különböző kultúrák, hagyományok megismerése, kulturális eseményeken való részvétel, kulturális attrakciók meglátogatása; (2)
ahol a turista célja egy kulturális esemény megtekintése.12 Ez tehát magában
foglalja az épített és szellemi kulturális örökséget, a kulturális attrakciókat, a
kortárs művészeteket és alkotásaikat, a rendezvényeket, az egyházi helyszíneket és eseményeket egyaránt.
A legismertebb és leggyakrabban idézett meghatározás az alábbi:
Fogalmi meghatározás: „A kulturális turizmus személyek olyan utazása,
amikor lakóhelyüktől távol eső kulturális attrakciókat keresnek fel, azzal a
céllal, hogy új információkat és élményeket szerezzenek kulturális igényeik
kielégítése érdekében.”
Technikai meghatározás: „A kulturális turizmus személyek olyan kulturális attrakciókhoz történő minden utazása, mint pl. örökségi helyszínek, művészeti és kulturális események, állandó lakóhelyüktől távol”.13
Az UNWTO 22. Közgyűlésén14 az alábbi definíciót fogadták el:
„A kulturális turizmus olyan turisztikai tevékenységek összessége, ahol
a látogató fő motivációja a tanulás, felfedezés és élményszerzés egy desztináció fizikai és szellemi kulturális attrakcióinak/termékeinek „fogyasztása”
közben.
Ezek az attrakciók/termékek egy társadalom (közösség) olyan megkülönböztető anyagi, intellektuális, szellemi és érzelmi jellemzőit hordozzák,
melyek közé tartoznak a művészetek és az építészet, történelmi és kulturális
örökség, gasztronómiai örökség, irodalom, zene, kreatív iparágak, valamint az
élő kultúra az életmóddal, értékrendszerrel, hiedelmekkel (vallással) és hagyományokkal”.15
A kultúra és a turizmus közeledése, majd integrációja több fázison ment
keresztül az idők folyamán, melyet az 1. sz. táblázat foglal össze:
11 World Tourism Organization (UNWTO). The State’s Role in Protecting and Promoting Culture
as a Factor of Tourism Development, UNWTO, Madrid, 1985.
12 Gonda Tibor: A turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai. Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016.
13 Az Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS) egy nemzetközi
szakmai szervezet, amelynek számos kulturális turizmussal foglalkozó kutatása és publikációja van.
Ennek munkacsoportnak a vezetője Greg Richards, aki számos tudományos cikket és kutatási programot jegyez a kulturális turizmus több területén.
14  Chengdu, Kína, 2017. szeptember 11-16.
15 World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Culture Synergies. Madrid, 2018.
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Fázis

1.0

2.0

3.0

Kultúra

Kultúra 1.0:
A kultúra az ipari fejlődés mellékterméke. A gazdag kereskedők és iparmágnások fektettek a kultúrába, saját
maguk dicsőítése és/vagy a közösség
támogatására.
Kultúra 2.0:
A kultúra már iparág. Az iparosodással
és a kulturális ipar fejlődésével az gazdasági tényező lett, melybe leginkább a
közszféra fektet be, a fejlődés és munkahelyteremtés céljából.
Kultúra 3.0:
A kultúra új értékek forrása. A kulturális ízlés diverzifikációja, a kulturális
„termelés” széttöredezése, az új technológiákhoz való hozzáférés és a média
nagy változásokat okozott a kulturális
termékek előállításában. A gazdasági
érték mellett, a kultúrára úgy is tekintenek mint identitásteremtő, a társadalmi kohézió erősítője és a kreativitás
támogatója.

Kulturális turizmus
Kulturális turizmus 1.0:
Grand Tour, csupán egy
szűk, elit réteg a kultúra fogyasztója
Kulturális turizmus 2.0:
Tömeges kulturális turizmus, a kulturális erőforrások turisztikai attrakcióvá
fejlesztése

Kulturális turizmus 3.0:
A kultúra a turizmus számára értékmérő (és viszont), a turizmus és a mindennapi élet integrációja
növekszik.

1. táblázat: A kultúra és a kulturális turizmus fejlődési fázisai16

Silberberg a kulturális turisztikai piacot a turisták motivációi alapján négy
szegmensre osztotta.17 A kulturális turisztikai desztinációk számára pedig
a csomagok kialakítását (packaging), a partnerséget, a marketinget és az
együttműködést jelölte meg, mint szükséges fejlesztési elemeket. A csomagok kialakításának három lehetőségét vázolta fel (1. ábra), ezek mindegyike
egy-egy szegmens jó célzását is elősegítheti.

16 Forrás: World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Culture Synergies. Madrid,
2018. 66. alapján
17 Silberberg, Ted: Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites.
Tourism Management 16. 5. 1995. 361-365.
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1. ábra: A kulturális turisztikai piac szegmensei18

A kultúra és a turizmus egymáshoz való közeledését számos tényező befolyásolta. Keresleti oldalról:19
» a kultúra iránti érdeklődés növekedése, különösen mint a helyi identitás forrása a globalizációval szemben, így
» a kulturális utazások számának emelkedése,
» magasabb képzettségi szint, nagyobb szabadon rendelkezésre álló jövedelem,
» a fejlett világ lakosainak elöregedése,
» az új média és technológia egyre terjedő használata az információgyűjtésben és foglalásokban,
» posztmodern fogyasztói minták és az élménygazdaság terjedése,
» a turizmus növekedésével a kulturális helyszínek és élmények könnyebben hozzáférhetőek.
Kínálati oldalról:
» az örökség megőrzése és hasznosítása,
» gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés,
» a turizmus erősítése és diverzifikálása,
» a helyi népesség megtartása,
» a kulturális megértés és elismerés növelése,
18 Forrás Silberberg, Ted: Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage
sites. Tourism Management 16. 5. 1995. 361-365.alapján saját szerkesztés
19 Richards, Greg: Tourism trends: The convergence of culture and tourism. 2014.; Richards, Greg:
General framework for a triangular partnership: tourism, culture and communities. Tourism and
Culture Partnership in Peru: Models for Collaboration between Tourism, Culture and Community,
UNWTO, Madrid, 2016.
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» a turizmus a kultúra jelentős gazdasági támogatójává vált,
» a kulturális kínálat bővülése, az örökség és a helyi identitás elismertségének emelkedése,
» a kulturális turizmus kívánatos, „új” turizmusforma lett a legtöbb desztináció számára.
A kulturális turizmus fő trendjei napjainkban:20
» a kulturális motivációjú utazások fő célpontjai a városok (fő vonzerők
az épített örökség és a rendezvények); az UNWTO előrejelzése szerint
a következő évtizedben ez az utazás teszi ki az összes utazás 20 százalékát;
» a kulturális turizmus tartalma elmozdul a fizikai, történelmi örökség,
múzeumok és műemlékek irányából a következő négy fő téma felé: (1)
modern élet; (2) kultúra és attrakciók; (3) rekreáció, és (4) felelősségtudat vagy fenntarthatóság – azaz: felértékelődik a szellemi kultúra és
örökség;
» a kulturális turista „mindenevővé” válik, azaz magasabb képzettsége
miatt egyaránt vevő a populáris és a magas kultúra iránt, és nincs tekintettel az elitizmusra vagy a sznobságra;
» jelentős változás történt a kulturális élmények előállítása és fogyasztása
terén, ami a turista sokkal aktívabb részvételét és bevonását jelenti (cocreation);
» növekszik az igény az érintettek (köztük a turista) közötti együttműködés fejlesztésére, ami egyben a közösségi alapú fejlesztés fontosságát
is hangsúlyozza: az infrastruktúra helyett az emberekbe kell befektetni,
hogy képesek legyenek élményeket alkotni, többek között animációval,
történetmeséléssel (storytelling); különösen igaz ez a kreatív turizmus
fejlesztésére;
» a látogatók zöme csak érintőlegesen érdeklődik a hagyományos kulturális kínálat iránt, sokkal fontosabbakká válnak az új, népszerű „rések”,
amelyek közül a legfontosabbak: vallási turizmus, gasztronómiai turizmus, nyelvtanulás, wellness és spa, spirituális és holisztikus turizmus,
kreatív és művelődési turizmus.

20 Jászberényi Melinda (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest. 2014.; Richards, Greg: Tourism trends: The convergence of culture and tourism. 2014.; Richards, Greg: Utilisation of cultural content in tourism. Extract from the UNWTO
report Tourism and Culture Partnership in Peru: Models for Collaboration between Tourism, Culture
and Community, UNWTO, Madrid, 2016.; World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and
Culture Synergies. Madrid, 2018.

186

Tematikus utak

A tematikus utak természeti vagy mesterségesen létrehozott látnivalókat
kötnek össze egy bizonyos téma alapján, s ezek a látnivalók a közlekedés valamely formájának segítségével megközelíthetők. A fenntarthatóságra tekintettel, a tematikus utak az ismeretszerzést és a szórakozást egy időben szolgálják.21 Az útvonalak lehetnek termék- vagy témaalapúak.22 A termékalapú
útvonalak elsődleges célja a kulcstermék marketingjének és értékesítésének
erősítése. A témaalapú útvonal esetén ha téma nem csupán a desztináció
imázsát jelenti, hanem minden egyéb szolgáltatásban megjelenik, melyet az
útvonalon kínálnak (pl. szálláshelyek, vendéglátás, ajándéktárgyak). A „turisztikai útvonal” tehát azt is jelenti, hogy különféle tevékenységeket és látnivalókat fűznek fel egy bizonyos téma mentén, így ösztönözve a vállalkozásokat kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtására.23 Tehát az útvonalalapú
turizmus tulajdonképpen a turisztikai desztinációk fejlesztésének piacvezérelt megközelítése.24 Kialakításuk koncepciója az, hogy a tevékenységek és
attrakciók egybefűzése kevésbé fejlett térségekben együttműködést és partnerséget generál a közösségek és a szomszédos térségek között, így járulva
hozzá a turizmuson keresztül a gazdasági fejlődéshez.25 A sikeres tematikus
út kialakításban a partnerség arra utal, hogy a helyi klasztereken keresztül
lehet versenyelőnyhöz jutni.26
21 Puczkó László; Rátz Tamara: Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
22 Rogerson, Christian M.: Tourism and uneven local economic development: the experience of route tourism in South Africa. In: Rogerson, Christian M.; Visder Gustav (szerk.): Tourism and Development Issues in Contemporary South Africa, Institute of South Africa, 2004. 399-419.; Rogerson,
Christian M: Tourism routes as vehicles for local economic development in South Africa. Urban
Forum 18. 2007. 49-68.; Lourens, Marlien: Route tourism: a roadmap for successful destinations and
local economic development. Development Southern Africa, 24. 3. 2007. 475-490.
23 Meyer, Dorothea; Ashley, Caroline; Poultney, Clive: Developing local excursions for tourists.
Business Implementation of Pro Poor Tourism: Case Study Briefs No.5. Pro-Poor Tourism Pilots
(letöltve: http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3794.pdf,
2015.07.04.); Clarke, Jackie: Effective marketing for rural tourism. In: Hall, Derek; Kirkpatrick, Irene; Mitchell, Morag (szerk.): Rural Tourism and Sustainable Business. Channel View Publications,
Frankfurt, 2005. 87-102.
24  Lourens, Marlien: Route tourism: a roadmap for successful destinations and local economic development. Development Southern Africa, 24. 3. 2007. 475-490.
25 Briedenhann, Jenny; Wickens, Eugenia: Tourism routes as a tool for the economic development
of rural areas – vibrant hope or impossible dream? Tourism Management 25. 2004. 71-79.
26 Telfer, David J.: Strategic alliances along the Niagara Wine Route. Tourism Management 22. 1.
2001, 21-30.; Rogerson, Christian M.; Rogerson, Jayne M.: Craft routes for developing craft business
in South Africa: Is it a good practice or limited policy option? African Journal of Business Management 5. 30. 2011, 11736-11748.
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A kulturális útvonalak az örökség újfajta megőrzési és hasznosítási módját
jelentik. Egyaránt jelentenek földrajzi utazást, ahogy különböző területeken,
helyi egységeken haladunk keresztül, valamint mentális utazást is értékekkel,
érzésekkel, érzelmekkel, élményekkel, melyek aztán a végső termékké állnak
össze.27 A kulturális útvonalak fogalma egyaránt jelent egy turisztikai terméket, illetve egy speciális módszertant.28 Kiemelkedően innovatív jellegűek
a kulturális örökségvédelem területén belül.29 Az ICOMOS Kulturális Útvonalak Kartája szerint: Bármely kommunikációs útvonal, legyen az közúti,
vízi, vagy egyéb, mely fizikai formájában meghatározott, dinamikus és történelmi funkcionalitása jól meghatározható feladathoz kötött, és eleget tesz
a következő feltételeknek: (1) Embercsoportok interaktív mozgásából ered,
tükrözi javak, tudás és értékek folyamatos és egymásra ható áramlását emberek, országok, régiók vagy kontinensek között, jelentős nagyságrendű időm
keresztül. (2) Megjelenik benne az érintett kultúrák térben és időben való
kölcsön- és egymásra hatása, mely megjelenik fizikai és szellemi értékeikben;
(3) Létrejöttével a történelmi kapcsolatok és kulturális értékek egy komplex,
dinamikus rendszerben integrálódnak.
AZ EURÓPA TANÁCS KULTURÁLIS ÚTVONALAK
PROGRAMJA
Az Európa Tanácsot 1949-ben hozták létre, és bármely európai állam
tagja lehet, amennyiben elfogadja az emberi jogok és demokrácia alapelveit.
Tagjainak száma ma 47. A Tanács a társadalom valamennyi jelentős kérdésével foglalkozik, kivéve a védelmi politikát, így a kultúra és az örökség is a
fontos kérdések egyike. Európa mint turisztikai makrorégió a világ első számú kulturális desztinációja: a történelmi és kulturális öröksége által generált
nemzetközi utazások száma 2030-ra eléri a 750 milliót. A Tanács eredményei
megállapodások formájában jelennek meg, ezek egyike a Kibővített Területi
Egyezmény a Kulturális Útvonalakról (EPA), melyet 2010-ben fogadtak el.
Célja, hogy megerősítse a már korábban létrejött kulturális együttműködést,
a fenntartható területi fejlődést és társadalmi kohéziót, olyan közös témákra
27 Majdoub, Wided: Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective. AlmaTourism
2. 2010. 29-37.
28 Puczkó László; Rátz Tamara: The Role of NGO in Heritage Information and Management. In
Gravari-Barbas, Maria ; Guichard-Anguis, Sylvie : Regards Croisés sur le Patrimoine dans le Monde
à l’Aube du XXIème siècle. Presses de l’Université de Paris Sorbonne, Párizs, 2003.
29 Martorell Carreño, Alberto: Cultural Routes: Tangible and Intangible Dimensions of Cultural Heritage. ICOMOS n: 14th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Place,
memory, meaning: preserving intangible values in monuments and sites’, 27 – 31 oct 2003, Victoria
Falls, Zimbabwe.
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koncentrálva, amelyek szimbolikus jelentőséggel bírnak az európai egység,
történelem, kulturális értékek és a kevésbé ismert desztinációk tekintetében.
Az EPA dönt a Kulturális Útvonalak program stratégiájáról és a cím odaítéléséről. A cím elnyerésére pályázó kezdeményezéseknek nagyon komoly
előkészítő és kooperációs munkát kell megvalósítaniuk, hiszen a pályázat
elkészítése is nagy kihívás, megfelelve az egyre szigorodó követelményrendszernek, melyek az alábbiak:
1. Téma: Európai értékek reprezentánsa, legalább 3 országot érint; Tudományos kutatási háttér, multidiszciplináris teamekkel; Kulturális és
képzési csereprogramok, innovatív projektek, fenntartható turisztikai
termékek kialakítása, együttműködés az ágazat szereplőivel.
2. Tevékenységek prioritásai: Kutatási és fejlesztési együttműködések; A
közös európai örökség gazdagítása, erősítése; Kortárs kulturális és művészeti tevékenységek; Kulturális turizmus és fenntartható fejlesztés.
3. Hálózatok: Jogi státusszal rendelkező szervezetek, minél több taggal
minél több országból, demokratikus működés, koncepcionális és stratégiai keretek.

2. ábra: Az Európai Kulturális Útvonalak módszertanának helyi adaptációja
(Forrás: saját szerkesztés)

A címet már megkapott útvonalakat is három évente újra kell értékelni,
minden szempontot megvizsgálva, s amennyiben valamelyiknek nem felel
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meg, az akár a cím megvonását is jelentheti (az elmúlt években nem egy
útvonal járt már így). 2019-ben 38 az Európa Tanács Kulturális Útvonala
címmel rendelkező projektek száma.
Az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programjának felépítése és működése megfelelő módszertani alapot adhat helyi fejlesztésekhez, adaptálva
a helyi sajátosságokhoz és földrajzi és/vagy tematikus szintekhez. A 2. ábra
egy olyan példát mutat be, ahol ezt a módszertant egy térségi borút kialakításához használtuk:
A ROUTES4U PROJEKT

A Routes4U nagyszabású projekt az Európa Tanács és az Európai Unió
közös programjainak keretében valósul meg. A 30 hónapos (2017–2020)
projekt az Európa Tanács Kulturális Útvonalai révén kíván hozzájárulni a
regionális fejlesztéshez az unió négy makrorégiójában. A kulturális együttműködés révén
» fenntartható, regionális, nemzetek közötti és nemzetközi hálózatok
létrehozása,
» új kulturális, turisztikai és gazdasági tevékenységek generálása, ezáltal
hozzájárulás a kulturális örökség megóvásához, valamint a fenntartható kulturális turizmus fejlesztése,
» a helyi közösségek támogatása (összhangban a Faro Egyezménnyel)30 a
projekt fő céljai, melynek kereteit a 3. ábra foglalja össze:

3. ábra: A Routes4U projekt keretei31
30 Az Európa Tanács kultúrpolitikájának egyik alapdokumentuma, a harmadik, varsói csúcsértekezlet akcióterve vezetett a Kulturális Örökség Társadalmi Értéke Keret-egyezmény (közismert nevén a
Faro Egyezmény) megszületéséhez 2005-ben.
31 Forrás: Routes4U Project (2017-2020) Background Information. Council of Europe, 2018. www.
coe.int/routes4u alapján saját szerkesztés
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A projekt fő tevékenységei az alábbiak:
- Fenntartható kulturális turizmus és regionális fejlesztés:
• A kulturális útvonalak digitális platformjának létrehozása, ezen keresztül kulturális utazás az Európai Unió makrorégióiban;
• Kulturális útvonalak kártya kedvezményekkel;
• Kiválasztott kulturális útvonalak támogatási rendszere; a támogatott
tevékenységek hozzájárulnak a makroregionális fejlesztési célok eléréséhez és a kulturális útvonalak hálózatainak további erősítéséhez.
- Kapacitásépítés:
• Képzések és e-learning-modulok összeállítása;
• Segítség nyújtása kulturális útvonal projektek számára a makrorégiókban a minősítés elnyeréséhez, a meglévő útvonalak támogatása további
bővítésükhöz.
- Jó gyakorlatok és tudásanyag-bővítés:
• Az Európai Unió makrorégiói jó gyakorlatainak és sikeres eszközeinek, módszereinek összegyűjtése;
• Szektorok közötti irányvonalak kidolgozása a kulturális útvonalak
program megvalósítása érdekében;
• Tudás- és információtranszfer a jó gyakorlatokról a makrorégiókban
szervezett workshopok keretében.
Az Európai Unió makroregionális stratégiái azon földrajzi térségek kihívásaira és lehetőségeire kínálnak választ, amelyek túlságosan szűk területet
érintenek ahhoz, hogy az Európai Unió egésze számára közvetlen érdeket
jelentenének, ugyanakkor túlságosan nagyok ahhoz, hogy nemzeti szinten
hatékonyan lehessen kezelni azokat. Más szóval: összekötőként szolgálnak
az uniós és a helyi döntéshozatal között. Egy adott stratégia létrehozása
nem teremt új uniós forrásokat, jogszabályokat vagy formális struktúrákat;
a makroregionális stratégiák az együttműködésre és a szinergiára építenek.
Ezért törekednek a meglévő pénzügyi (uniós, nemzeti, regionális, magán és
egyéb) források optimális felhasználására, a hatályban lévő jogszabályok hatékonyabb végrehajtására, valamint a meglévő intézmények minden szinten
való jobb kihasználására.
Idáig négy uniós makroregionális stratégiát fogadtak el (4. ábra); mind a
négyet egy folyamatosan megújítandó cselekvési terv kísér, amelyet az újonnan felmerülő igények és a változó környezet függvényében rendszeresen
frissítenek:
• a balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia (2009);
• a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (2010);
• az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia (2014); és
191

• az Alpok régióra vonatkozó uniós stratégia (2015).
E stratégiák 19 uniós tagállamot és 8 nem uniós országot érintenek, amelyek összesen több mint 340 millió embert képviselnek.

4. ábra: Az Európai Unió makro-régiói32

A Routes4U projekt keretében már minden makrorégióban több rendezvényt és workshopot is szerveztek. Ezekről Roadmap… címmel minden
régióra vonatkozóan megjelentek a legfontosabb kérdéseket és információkat tartalmazó kiadványok. A már megrendezett workshopok egyik kiemelt
32 Miben áll az EU makro-regionális stratégiája? Európai Unió, 2017. http://ec. europa.eu/regional_policy/hu/information/publications
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témája a marketing volt, melynek tapasztalatait, eredményeit foglalja össze
röviden a következő fejezet.
A KULTURÁLIS ÚTVONALAK MARKETING
TAPASZTALATAI

„Mi történészek, régészek, művészek vagy kulturális szakemberek vagyunk,
nem sokat tudunk a turizmusról” – ez a mondat 2017 júniusában hangzott el
Gyulafehérváron, az Európa Tanács Kulturális Útvonalak Intézete (EICR)
által szervezett nyári akadémia megnyitóján, az egyik régóta működő útvonal
menedzsere részéről, ahol a fő téma és feladat turisztikai termékek kialakítása volt az útvonalak mentén. Nem volt tehát könnyű a feladat, hiszen az
alapoktól kellett kezdeni, mi is az a turisztikai termék. Hasonló tapasztalatok
vannak a marketing területén is, bár azokhoz sok iránymutatást adnak az
útvonalakra vonatkozó európa tanácsi határozatok és az EICR által készített kézikönyvek. A workshopok keretében mégis számos kérdés merült fel,
amelyek a marketing egy-egy területére vonatkoztak, vagy a marketing eszközeivel kezelhetők. Ezekből következik most egy válogatás.
a) PIACI ORIENTÁCIÓ, LÁTHATÓSÁG
Abban szinte mindenki egyetértett, hogy az útvonalak menedzsmentjét
tekintve alapvetően hiányoznak a megfelelő marketingismeretek, képességek
és tudás, a szükséges erőforrások. Nehéz a marketingcélok pontos kijelölése,
a mérésről nem is beszélve. A legfontosabb lépések:
• célok kijelölése,
• a kulturális útvonal küldetésének meghatározása,
• az érintettek és szolgáltatók (stakeholderek) feltérképezése,
• célpiacok és célcsoportok meghatározása.
Mindehhez elengedhetetlen megfelelő információkkal és adatokkal rendelkezni. A workshopokon felhívták a figyelmet az Európai Bizottság által
működtetett Virtual Tourism Observatory szolgáltatásra, mely uniós szinten nyújtja statisztikai adatok tömegét. A szolgáltatás elérhetősége: https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/.

b) MÁRKÁZÁS
A fenti lépéseket követve az útvonalaknak erős márkát kell építeniük.
Az ehhez szükséges stratégiai megközelítés legfontosabb elemei a közös
identitás, szoros együttműködés, az erőforrások közös felhasználása, a hálózatosodás, és megfelelő kommunikációs stratégia. Az építendő márkának
egyértelmű előnyöket, hasznosságot kell hordoznia mind a helyi lakosok és
közösségek, mind a turisták számára.
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Az Európa Tanács Kulturális Útvonala program ernyőmárkaként (figyelemmel a márkahierarchiára) segítheti az egyes útvonalak egyéni, elsősorban a minőségi szolgáltatásokra épülő saját márkájának kialakítását. A márka üzenetének kialakításakor egy dologban nem szabad kompromisszumot
kötni: ez pedig az elemi kulturális érték. A márkának egyedi ajánlatot kell
jelentenie, azaz az USP-technikát kell alkalmazni a differenciálás során.
Minden sikeres marketingkommunikáció alapja a magas szintű storytelling, mely a kulturális és örökségmarketing esetében a marketingmix minden
szintjének és elemének sarokköve lesz. A kulturális és örökségi marketing az
érzelmekre ható kommunikációra épül, hiszen az örökségturisták elsősorban
szimbolikus kapcsolatot keresnek a tapasztalt élményekkel.

c) MARKETINGTEVÉKENYSÉGEK, KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A felhasználókat integráló, hatékony kommunikációs csatornákra van
szükség. Ha az útvonalak megtalálják a célcsoportjaikat, elengedhetetlen,
hogy láthatóvá váljanak számukra, jelen legyenek a közösségeik által használt
csatornákon. Igen erős az igény arra, hogy legyen valamilyen egységes irányvonal és támogatás a promóciós tevékenységek területén, mivel az útvonalak
gyakran szenvednek megfelelő erőforrások hiányában – és itt nem pusztán
a pénzügyi forrásokat kell érteni, hanem elsősorban gyakorlati képzést és
képességfejlesztést a turizmusmarketing területén. Központi, koordinált tevékenységek a szolgáltatók bevonására szintén elengedhetetlenek.
A célcsoportok helyes kijelölése meghatározza az őket legjobban elérő
kommunikációs csatornákat is. A célközönség függvényében az üzenetet is
differenciálni kell. A kulturális örökség meghatározza az identitást, és egyfajta hovatartozás érzését alakítja ki. Így a megfelelő narratívák megtalálása
nagyon fontos. A kulturális örökség megfelelő kommunikációjához a közönséget is meg kell érteni – azaz ismerni kell motivációikat és érdeklődési
körüket. Így lehet a tartalmakat az elvárásokhoz és igényekhez igazítani. A
legnagyobb kihívások e téren:
• a célcsoportoknak legmegfelelőbb kommunikációs csatornák kiválasztása,
• egyik legjobban célozható csoport az önmegvalósításra és önképzésre
törekvő látogatók,
• alternatív megközelítési módok (pl. storytelling, gamification mint
dinamikus eszközök, különösen a gyerekek és fiatalok körében; szerepjátékok, virtuális valóság applikációk stb.) és szórakoztató elemek
kombinálása az interpretáció során, miközben az autentikusság fenntartására is törekedni kell.
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A tartalmakat és az üzenetet világos és érthető formában kell megfogalmazni, minden média-típusban (nyomtatott, audiovizuális, digitális). Egy
precíz, strukturált, interaktív, több nyelven is elérhető honlap elengedhetetlen. Az innovatív, figyelemfelkeltő média és tevékenységek használata nagyon fontos.
Amennyiben a kulturális útvonalakat térségként értelmezzük, akkor az
ún. desztinációspecifikus marketingtevékenységek a következők:
• személyre szabott, kreatív, precíz és interaktív honlap,
• turisztikai információs iroda, látogatóközpont, call center,
• helyi termékek és ajándéktárgyak adott márkajelzéssel,
• helyi lakosság és közösségek bevonása,
• városi és térségi kedvezménykártyák,
• nyomtatott anyagok, térképek,
• kiemelkedő, identitásépítő fesztiválok, rendezvények, filmturizmus,
• CRM és törzsközönség-építő akciók,
• minőségmenedzsment.

d) DIGITÁLIS MARKETING
Soha nem lehet aktuálisabb kérdés, hogy az útvonalak mint márkák,
láthatóak legyenek az interneten és a közösségi platformokon. A digitális
kommunikáció alapja egy jó honlap (lásd előző pont), mely minden típusú
eszközre optimalizálva van, és magas szintű felhasználói élményt nyújt. A
keresőoptimalizációs technikák (SEO), a közösségi média és a kapcsolódó
adminisztratív, adatelemző lehetőségek szintén nagy segítséget jelentenek.
Igen sikeres tevékenységek lehetnek – különösen a fiatalok célcsoportja
felé – az IT-technológiák, applikációk használata, nagyon jó eredmények és
pozitív tapasztalatok születtek több útvonal esetében is a bloggerek számára
szervezett tanulmányutakról.
Mindezek sikerét csak fokozná, ha az útvonalak számára létezne egy
közös, integrált ernyő-platform, ahonnan minden útvonal elérhető lenne,
ugyanakkor az útvonalak maguk is folyamatosan tölthetik tartalommal, így
egy valóban dinamikus oldal, mint belépési pont jöhetne létre.
e) KAPCSOLATOK, BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Szinte minden alkalommal előkerült a hatékony kommunikáció hiánya
– akár útvonalakon belül, akár azok között. Gyakran találkozhatunk az információhiánnyal, a kapcsolati háló hiányosságaival, nem tudják, ki (lehet) a
valós és potenciális partner, ki foglalkozik az egyes régiókban, országokban a
kulturális útvonalak, kulturális turizmus témájával. A marketingstratégiák és
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megvalósításuk is biztos adatbázist igényel, amit folyamatosan napra készen
kell tartani. Egy közös platform segítene, bár ennek formájában – és működtetőjében – nem született konszenzus.
f ) ÖRÖKSÉGRE ÉPÜLŐ IDENTITÁS ÉS MINŐSÉGI INTERPRETÁCIÓ
Igazodva a turisztikai trendekhez, részvételre épülő autentikus kulturális
élményekre van szükség. Ehhez minőségi szolgáltatásokra és strukturált termékfejlesztésre van szükség, olyan integrált infrastruktúra biztosítása mellett, melyre még nincsenek sztenderdek és a lehetőségek útvonalanként eltérőek. Egy egységes minőségbiztosítási – minősítési rendszer segítene ebben
a kérdésben.
A strukturált, integrált termékfejlesztés javasolt modellje:

A termékfejlesztésbe elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, a tudás- és tapasztalatcserék, jó gyakorlatok megosztása. Fontos ez azért is, mert
néha a turizmust és annak hatásait károsnak ítélik meg a kulturális örökségre
nézve.
Az interpretáció helyes megválasztása a márkaépítéssel párosulva üzleti
kapcsolatok építését is segítheti, hiszen nem lehet elfeledkezni a bevételek
szükségességéről és a gazdasági fejlődésről sem.

g) OVERTOURISM
Bizonyos térségekben, kiemelt településeken vagy attrakciók esetében a
látogatók száma már-már a helyiek számára elviselhetetlen mértékűvé vált.
Ugyanakkor más helyszíneken a turisták nem vagy alig jelennek meg, külö196

nösen az elmaradott térségekben, vagy a felkapott helyektől távol. Gyakran
figyelhető meg tehát a turisták egyenetlen eloszlása (pl. az adriai- és jón-tengeri régió). Ez a probléma a térségi fejlesztés és bizonyos látogatómenedzsment-technikákkal kezelhető, formálható. Oka továbbá a láthatóság hiánya
(ez egyértelműen marketing feladat) és a strukturált turisztikai kínálat hiánya.
Az útvonalak számára a jövő új üzleti modellek kialakításában, a multidimenzionális örökségértékek kiaknázásában, a termékdiverzifikációban, és
speciális rés piacok (pl. kreatív, gasztronómiai, ökoturizmus) felé való nyitásban rejlik. Mindehhez professzionális, szakmai látásmód, folyamatos képzés
és kutatás, multidiszciplináris együttműködés szükséges.
Több workshopon is arra a következtetésre jutottak, hogy az útvonalalapú
kulturális turisztikai termékek kialakítása, a megfelelő marketing stratégia
és menedzsment akkor bizonyul a legsikeresebbnek, ha az útvonal menedzsment mint TDM típusú szervezet működik, aki képes minden érintett szereplőt bevonni és partnerséget építeni, megvannak az eszközei a képzésre, az
interaktív módszerek és az új technológiai lehetőségek kihasználására.
Nagy Katalin
turisztikai szakértő, mesteroktató
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet
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A tuzséri Lónyay Örökég Központ kialakításának
lehetőségei és határon átnyúló térségi szerepének vizsgálata

Kutatás és összehasonlító elemzés

Bevezetés

Jelen tanulmány kettős célt próbál elérni. Egyrészt – megfelelve a Felhívásban foglalt követelményeknek – a magyarországi, felvidéki, partiumi és
kárpátaljai kulturális szervezetek közötti együttműködések kiaknázásával
összehasonlító kutatást végez a kulturális értékek – ezen belül elsősorban
az épített örökségünk – megőrzése, megóvása érdekében. Másrészt ehhez
kapcsolódóan megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a tuzséri Lónyay-kastély
– amely Szabolcs–Szatmár–Bereg megye legszebb barokk műemléke – és
környezete alkalmas-e arra, hogy a kulturális értékekre és a természeti látnivalókra építő kulturális és aktív turizmus térségszervező központja legyen.
A település természeti adottságaira és épített örökségére alapozva a Tuzsér Községért Közalapítvány munkatársai kialakították azt az álláspontjukat,
miszerint a tuzséri Lónyay Örökség Központ alkalmas lesz arra, hogy a Lónyayakra mint a térséghez kötődő nemesi családra építve a határokon átnyúló
kulturális programcsomagot hozzanak létre, mely kiterjed a Lónyay családhoz
kötődő közös műemléki értékek bemutatására, népszerűsítésére, fejlesztésére,
ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy Tuzsér és környéke – beleértve a
határon túli felvidéki és kárpátaljai területeket – ismertsége növekedjen a kulturális és aktív turizmus iránt fogékony társadalmi csoportok körében.
A Lónyay Örökség Központ tervével kapcsolatban személyes interjúkat
folytattunk a környéket jól ismerő szakemberek körében. Törekedtünk, hogy
a térség társadalmi-gazdasági helyzetét jól ismerő, a műemlékvédelem, turizmus, muzeológia, oktatás, kultúraszervezés területén jártas szakemberek
megkérdezésére kerüljön sor, valamint megismertük kárpátaljai és felvidéki
helytörténészek, szervezők véleményét is.
Ezzel párhuzamosan Magyarország és Felvidék területén 100–100 szakemberrel töltettük ki kérdőívünket, melyben a Lónyay Örökség Központ és
az abban tervezett elképzelések kapcsán kérdeztük a véleményeket.
Mindezek elemzése, kiértékelése alapján alakítottuk ki határozott véleményünket a Lónyay Örökség Központ tervei megalapozottságával kapcsolatban. Ahogy a további fejezetekből is kitűnik, a környékbeli szakemberek
döntő többsége szerint szükség van egy Lónyay családra alapozott kulturális
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örökség központ létrehozására és működtetésére, mely amellett, hogy segítene a térséget aktívabban bekapcsolni a kulturális turizmus vérkeringésébe,
részt vállalhat az oktatás, kultúra helyi (és térségi) szerepének erősítésében
kulturális rendezvények szervezésével, a Lónyay-kastélyra épülő múzemi – és
ahhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai – tevékenységgel.
Mindez azonban felveti a tuzséri Lónyay-kastély és környezete teljes felújításának szükségességét, hiszen így tudna az örökség központ méltó bemutatóhelyet biztosítani a Lónyay családnak: ez azért is indokolt, mert a
Lónyayak birtokainak központja volt a kastély, emellett a kastélyhoz kötődik
többek között Lónyay Menyhért is, akinek miniszterelnökként betöltött történelmi szerepe is indokolja a méltó megemlékezést.
Az alábbi tanulmány tehát amellett, hogy bemutatja a transznacionális
együttműködés során összegyűjtött tudást és tapasztalatokat, a projekt megvalósulása esetén várható pozitív társadalmi-gazdasági hatásokat, alátámasztja a történelmi családra alapozott Lónyay Örökség Központ fejlesztésének
szükségességét.

A Lónyay Örökség Központ lehetséges szerepe a térségben

Jelen kutatás feladata annak meghatározása, hogy mely tevékenységekkel
célszerű megtölteni a Lónyay Örökség Központot, szem előtt tartva a társadalmi-turisztikai igények mellett a gazdasági és fenntarthatóság szempontokat is.
A funkciók meghatározása nem előzmény nélküli. Történt már a közelmúltban ilyen vizsgálat, és jelen kutatás is fokozottan figyelembe veszi az
abban foglaltakat, melyet helyi szakértő készített, aki mélységében ismeri a
helyi viszonyokat, adottságokat. Az ebben foglaltak szerint a Lónyay Örökség Központ „tervezési és tervezett funkciói” a következők:
• funkcionalitás
• örökségvédelem
• múzeum
• múzeumpedagógia
• turizmus
• rendezvénytér
• attrakciók
• tudástér
• természeti és épített örökség egysége
• tanösvény
  Klicsu Ferenc: A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális turizmus kínálta kereteken belül. Szakdolgozat, Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kulturális
Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék, Eger, 2017.
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• szálláshelyek
• konferencia
Az elmúlt hetekben, hónapokban folytatott egyeztetések során ezekhez
nagyon hasonló, sőt, jórészt azonos funkciók megvalósításának igénye körvonalazódott: a turizmus, mint vezérfonal a legtöbb funkciónál előtűnik, emellett elsősorban egyfajta oktatási-tudástranszfer funkciók figyelhetők meg a
kultúra-megőrző funkciók mellett.
Ugyanakkor e funkciók nem választhatók szét e besorolás szerint a múzeumpedagógiában éppen úgy ott van a kultúra megőrző, mint a turizmus és
oktatás funkció. Ugyanez megállapítható más fent felsorolt funkcióra is (pl.
rendezvénytér, konferencia).
Rendszerezve, konkretizálva a fenti funkciókat – valamint elhagyva azokat,
amelyek túl átfogóak, és részben vagy egészben átfednek más funkciókkal (pl.
funkcionalitás, attrakciók) – az alábbi funkciók, funkciócsoportok határozhatók meg mint a Lónyay Örökség Központ lehetséges szerepei, szerepkörei:
Örökségvédelem: A fejlesztés alapvető feltétele, hogy a Lónyay-kastély
olyan műszaki-esztétikai állapotba kerüljön, ami alkalmas a fő profilként
meghatározott turizmus, oktatás és kultúra-megőrzés feladatait ellátni. A
teljes felújítás tehát elsődleges fontosságú, ennek megvalósulása vagy elmaradása a többi funkció kiépítését, kiépíthetőségét jelentősen befolyásolja.
Fontos megemlíteni, hogy a kastélyépület felújítása mellett szükséges a volt
kastélypark rekonstrukciója is, az ott jelenleg működő és oda nem illő funkciók működésének átgondolásával, azok esetleges áthelyezésével (pl. labdarúgópálya, öltözők). Ez ellen szólhat e beruházás költsége, valamint hogy a
kastélyparkok rekonstrukciója – az eredeti állapot visszaállítása – rövid távon
a növények fejlődése miatt szinte lehetetlen, ám ennek ellenére hosszútávon
mindenképp az örökségmegőrzést, a kultúra ápolását szolgálja. Emellett teljes mértékben illeszkedik a fent meghatározott természeti és épített örökség egysége funkcióhoz is.
A múzeum funkció az egyik alapvető szerepe a Lónyay Örökség Központnak, hiszen a felújított kastély a legideálisabb helyszín a Lónyayak korának, társadalmi szerepének, életének bemutatásához. A megszokott múzeumi funkciókon túl azonban arra kell törekedni, hogy olyan újszerű bemutató
eszközök alkalmazására is sor kerüljön, amelyek alkalmasak arra, hogy egyedi
jelleget kölcsönözzenek a múzeumnak, ezáltal a látogatók ne a környékbeli
hasonló intézményeket részesítsék előnyben, hanem kifejezetten a Lónyaykastély meglátogatása érdekében érkezzenek a térségbe, Tuzsérra.
Erre azért kell még a funkciók véglegesítése, a prezentációs eszközök beszerzése előtt sort keríteni, mert a már kialakított múzeumi struktúrát igen
nehézkes és költséges átalakítani. A környékbeli hasonló intézmények év202

tizedes kiállítási anyaga nehezen tud lépést tartani a korral, a prezentációs
eszközök rendkívül gyorsan bővülő és fejlődő körével. Mindezek eredményeként e muzeális intézmények nem tudják érdemben növelni látogatottságukat, nem vonzzák vissza a látogatókat.
Néhány környékbeli hasonló intézmény működési adatai:

Mágóchy–Alaghy–Sennyei várkastély, Pácin, Borsod-AbaújZemplén megye

Jelenleg Bodrogközi múzeumként funkcionál. Tuzsértól távolsága közúton 29 km. A 2010-es évek elején felújították azóta a kastélyban berendezett
egy darab állandó kiállítás mellett (XVI. századi kastélytörténeti kiállítás)
évente átlagosan egy időszakos kiállítást rendeznek, melyek egy-egy személy
alkotásaihoz köthető képzőművészeti és emlékkiállítások. A látogatottsági
adatok 2014¬–2016 között 10 és 12 ezer fő között alakultak évente, kismértékű csökkenő tendenciát mutatva. A látogatók közül csak 600–700 vált
teljes árú jegyet, 9000-9500 fő viszont ingyen tekinti meg a kiállításokat
évente.

Pácin, Bodrogközi Múzeum adatai (forrás: Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (a továbbiakban OMMIK), MuzeumStat)

Az intézmény 3 fő alkalmazottal működik, ők nem szakalkalmazottak.

Vay-kastély, Vaja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, A Magyar
Nemzeti Múzeum Vay Ádám muzeális gyűjteménye

Jelenleg 4 állandó kiállítás működik a kastélyban, ez a szám 2009 óta nem
változott, és valószínűleg ezek tartalma sem jelentősen. Az állandó kiállítások témája:
• Felső-Tiszavidék szerepe a Rákóczi-szabadságharcban
• A Rákóczi-korszak államigazgatása
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• A Vay-család története
• XVIII—XIX. századi főúri bútorok
Emellett évente több (8-10 db) 4-6 hétig tartó időszakos kiállítást is rendeznek képző- és iparművészeti munkákból. Az épület és a kiállítás fenntartását évente kb. 10 alkalmazott segíti, közülük 1fő volt felsőfokú végzettségű
szakalkalmazott (muzeológus-néprajzos), a többiek gazdasági és műszakifenntartási alkalmazottak.
A látogatottsági adatok meglehetősen kedvezőtlen képet mutatnak: az
utóbbi években évi 6-7 ezerre esett vissza, 2010 környékén ennek duplája is
volt.

Vaja, Vay-kastélymúzeum adatai (forrás: OMMIK MuzeumStat)

Báthori István Múzeum, Nyírbátor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A múzeum a múlt század 60-as évek eleje óta működik a város minorita-barokk műemlékkolostorában. Nyírbátor évszázadai c. állandó kiállítása
1986 óta, a Határőrizet, határvédelem című pedig 2000 óta működik. Ezek
mellett évente jelentős számú és hosszabb ideig is megtekinthető időszaki
kiállítást is rendeznek történeti, képzőművészeti és néprajzi tárgykörökben.

Nyírbátor, Báthori István Múzeum adatai (forrás: OMMIK MuzeumStat)
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Az elmúlt években a múzeum 5-6 fő alkalmazottal működött, akik közül
2 felsőfokú végzettségű közművelődésügyi szakember, illetve muzeológustörténész, további 3 fő pedig középfokú végzettségű szakalkalmazott (pl.
gyűjtemény- és raktárkezelő).
A látogatottsági adatok viszont rendkívül kedvezőtlenül alakultak, az
utóbbi években a negyedére esett vissza, és 2014-2016 között nem érte el az
évi 4 ezer főt sem.

Rétközi Múzeum, Kisvárda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Annak ellenére, hogy az épület nem egy családhoz kötődik, több okból is
érdemes megvizsgálni, párhuzamba vonni a Lónyay-kastély lehetséges hasznosításával. Egyrészt azért, mert Kisvárda a turizmus szempontjából Tuzsér
legjelentősebb versenytársa lehet, másrészt a földrajzi közelség okán (mindössze 15 kilométerre található), harmadrészt pedig azért, mert ugyanabban
a földrajzi tájegységben helyezkedik el, mint Tuzsér: a Rétköz bemutatása
egyébként hangsúlyos szerepet is kap az egykori zsinagóga épületében berendezett múzeum tárlatai között.
Az állandó kiállítások egyébként – hasonlóan a többi vizsgált múzeum kiállításaihoz – elsősorban néprajzi, történelmi (régészeti) tárlatokat tartalmaz.
A többihez képest eltérés, hogy – részben talán a Rétköz részletesebb bemutatásához köthetően is – nemcsak kisvárdai, hanem környékbeli települések
értékei bemutatásának is hangsúlyos szerepet ad: ilyen állandó kiállítás a tiszamogyorósi paraszt-polgári szobabelső, valamint az ajaki flóderos bútorú
tisztaszoba bemutatása is, mely vélhetően a szomszédos településekről is sok
– főleg diák – látogatót vonz. Az évi 8 állandó kiállítás mellett átlagosan 6
időszaki kiállítást is rendeznek, többségében képzőművészeti alkotásokból.

Kisvárda, Rétközi Múzeum adatai (forrás: OMMIK MuzeumStat)

A Rétközi Múzeum vizsgálata a fent felsoroltakon kívül azért is különösen indokolt, mert a 2016-ot megelőző években jelentősen megugrott a
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látogatószám. Ez a többi vizsgált múzeumhoz képest is eltérő változás, és
amiatt is különösen érdekes, hogy a múzeum 2017 nyarán belső rekonstrukciós munkálatok miatt hosszabb időre bezárt: a látogatottság pedig inkább a
felújítás után szokott növekedni, mintsem előtte.
A növekedés okainak vizsgálata külön, részletesebb kutatást igényelne,
sőt, interjú keretében erről az intézményvezetést kellene megkérdezni. Ami
a rendelkezésre álló adatokból kiderül, hogy a média-megjelenések száma
(helyi tv, rádió, internet) jelentősen meghaladja a vizsgált vajai és nyírbátori
intézmény hasonló adatait (Pácin esetén nincs elérhető adat), valamint az
informatikai infrastruktúrája is jóval kiépítettebb.
A fenti példák is azt tükrözik, hogy a statikus kiállítások iránti érdeklődés
az utóbbi években jelentősen megcsappant. Ennek okait nem e tanulmány
keretein belül kellene keresni, de valószínűleg épp úgy kimutatható az egyéb
rendezvények növekvő száma és népszerűsége (időszakos kiállítások, vásárok,
fesztiválok, várjátékok, koncertek stb.), mint az újfajta megközelítés iránti
igény, az informatikai eszközök, lehetőségek jobb kihasználása, amely elsősorban a fiatalabb korosztály számára teszi vonzóbbá a kiállításokat (erre volt
példa a nemrég EU forrásból fejlesztett baktalórántházi Dégenfeld-kastélyban berendezett interaktív kiállítás).
Abban az esetben, amikor a múzeum fenntartója a Magyar Állam, akkor a
veszteségek finanszírozása (az alkalmazottak bére, az intézmény fenntartása)
megoldott, de amennyiben önkormányzati vagy egyéb (pl. civil, alapítványi)
fenntartású intézmény működtetéséről van szó, akkor e költségeket fokozottan figyelembe kell venni.
Tekintve, hogy a Lónyay Örökség Központ működését önfenntartónak
(vagy legalábbis erre törekedve) tervezzük, fontos, hogy a fenti tapasztalatokat figyelembe vegyük a múzeumi feladatok ellátásánál, így elsősorban,
hogy
• a kiállítások minél szélesebb célközönségnek legyenek tervezve
• a modern kor igényeinek megfelelően interaktív legyen, széles körben
alkalmazza az informatikai eszközöket
• ugyanakkor – az interaktivitás mellett - nem nélkülözhetőek a hagyományos múzeumi tájékoztatási módszerek, így a nyomtatott tájékoztatás, felkészülve a térségbe érkező külföldi turisták érkezésére is (pl.
angol, orosz nyelvű tájékoztató táblák, emellett ukrán, szlovák, román,
német nyelvű rövid brosúrák)
• az alkalmazottak száma a lehető legköltséghatékonyabb módon legyen
meghatározva, ugyanakkor szem előtt kell tartani a megfelelő működéshez szükséges szakemberek számát és körét
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• Széleskörű tájékoztatás, marketing, reklám szükséges a Lónyay Örökség Központ ismertségének növelése érdekében
• megfelelő árpolitika: a teljes árú, kedvezményes és ingyenesen látogatók egyensúlyának megteremtése, egyéb bevételek lehetőségének megteremtése (kiadványok, büfé, ruhatár stb.)
• Egyedi, tematikus kiállítások szervezése, akár a település hagyományaira, nevezetességeire építve (pl. solymászat bemutatása).
Mindezek azt fogják eredményezni, hogy viszonylag kisebb ráfordítással
is lehetőség lesz a látogatószám növelésére, amely nélkülözhetetlen a
Bár nehezen egyeztethető össze a jövedelmezőséggel, a múzeumok egyik
legfontosabb feladata az oktatási funkciók megszervezése és lebonyolítása,
azaz a múzeumpedagógia eszközeinek alkalmazása. A múzeumpedagógia,
élménypedagógia alkalmas arra, hogy a tanulókat, diákokat kimozdítsa a
tanterem falai közül, és a tudást helyben, sokkal átélhetőbb, (szó szerint is)
kézzelfogható módon szerezhessék meg a fiatalok. Különösen azok számára
nagyon fontos ez, akiknek szociokulturális környezetükből kimaradt az ilyen
jellegű tájékozódás. Tuzsér számára adott a lehetőség, hogy az itt is jelenlévő
szegényebb társadalmi csoportok (köztük romák) fiataljai helyben ismerjék
meg történelmüket, elődeiket, hagyományaikat.
Természetesen ez a tudásátadás biztosított lesz máshonnan érkezett diákok, diákcsoportok, tanulmányutakon részt vevők számára is akár a megyéből, akár az ország más szegletéből, akár külhonból érkeznek. A múzeumpedagógia kínálatát (pl. múzeumi órák, tárlatvezetés) össze lehet kötni a
környéken, a településen lebonyolított rendezvényekkel is, bővítve ezzel ezen
események kulturális kínálatát.
A konferencia-helyszín és rendezvénytér szintén összefügg a Lónyay
Örökség Központ kialakításával, hiszen egyik fontos funkciója jelenleg is a
Lónyay-kastélynak. Ez a funkció az Örökség Központ fejlesztésével színvonalában, szolgáltatásaiban tovább javítható, bővíthető mind a kastélyban,
mind szabadtéren, a kastély környezetében, szem előtt tartva a környezeti
fenntarthatósági szempontokat. (Meg kell jegyezni, hogy egyáltalán nem
egyedi, hogy a kastélypark egy része rendezvénytérként szerepel. A korábbi
példában szereplő pácini Mágochy-kastély parkja szintén a települési társadalmi élet központja a település jeles napjain.
Fontos szem előtt tartani, hogy a konferencia-helyszín és a rendezvénytér
– amellett, hogy rangot, hírnevet, ismertséget ad a településnek – egyúttal
bevételt is generálhat a belépőjegyek és a szolgáltatások árából. E tekintetben a legfontosabb bevételi forrást jelentheti, amelyből nonprofit működés
esetén finanszírozhatóak az egyébként valószínűleg veszteséges funkciók (pl.
múzeumpedagógia)
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Másik – a fentiekkel szorosan összefüggő – funkció a szálláshely-szolgáltatás, mely a Lónyay-kastély épületein belül már jelenleg is működik.
Ugyanakkor fontos, hogy a konferencia-turizmusra építve minél szélesebb
kör rendelkezésére álljon magasabb színvonalú szálláshely is a településen.
Fel kell ugyanakkor készülni a környező települések (elsősorban Kisvárda)
konkurenciájára. A gyógy- és wellness-turizmus biztosította (forrás és) versenyelőnnyel Tuzsér még a Lónyay Örökség Központ fejlesztésével sem fog
tudni megbirkózni. Első és legfontosabb tehát annak meghatározása, hogy
a környékbeli attrakciókhoz Tuzsér milyen vonzerőivel tud kapcsolódni. Ez
befolyásolja a kialakítandó szálláshely összetétel kínálatot, valamint az egyéb
kiszolgáló létesítmények összetételét és kapacitás-igényeit is (pl. éttermek,
vendéglátóhelyek), amelyek mennyiségű és minőségi bővítéséről szintén nem
feledkezhetünk meg.
A hivatkozott tanulmányban felsorolt funkciók közül jelenleg még nem
foglalkozunk a tanösvénnyel mint egyrészt múzeumpedagógiai céllal is felhasználható létesítménnyel, másrészt mint hatékony aktív turisztikai eszközzel. Véleményünk szerint tanösvény két helyszínen kerülhet kialakításra.
Települési sajátosságként a Tisza árterében, hullámterében kialakítható egy
ártéri tanösvény. (A Duna mentén, Vácnál más kialakításra került ilyen, de
a távolság miatt ez nem jelenthet versenytársat.) Ez bemutathatná az ártéri növénytársulásokat, az itt található faunát és a különleges vizes élőhely
sajátos biodiverzitását. Másik lehetőségként felmerülhet a kastélyparkban
kialakítandó tanösvény, amennyiben a park állapota ezt lehetővé teszi. Ennek előnye lenne, hogy a tanösvényt látogató csoportok könnyen igénybe
vehetnék a Lónyay Örökség Központ többi szolgáltatását is, mint pl. a múzeumpedagógia, szálláshelyek, azaz akár többnapos – szezonalitástól kevésbé
függő – programcsomag részeként is elképzelhető.
Összevetve az egyéb turisztikai ágazati kapcsolódásokkal, a fenti funkciók
nyertek megerősítést:
Az egészségturizmus inkább mint a kisvárdai és távolabbi egészség-,
gyógy- és wellnessturizmus kiegészítéseként kerülhet szóba, annak jelentős
beruházási költség igénye miatt.
A kulturális turizmus a Lónyay Örökség Központ számára legfontosabb
turizmus ágazat a kastélyturizmus, a népi kultúrán alapuló turizmus és a múzeumturizmus miatt is. Ennek sikerességét döntően befolyásolja, hogy a Lónyay-kastélynak sikerül-e bekerülnie a Nemzeti Kastély- és Várprogramba,
illetve hogy valamilyen forrásból megvalósul-e a kastély teljes felújítása.
A bor- és gasztronómiai turizmus talán nem volt megfelelően kihangsúlyozva az eddigi funkciók között, de mint kiegészítő szolgáltatás, min208

denképp jelentős szerepet kaphat. Elsősorban az országosan ismert tuzséri
almára épülő gasztroturisztikai termékek és szolgáltatások révén kerülhet
képbe ezen turisztikai ágazat a Lónyay Örökség Központ fejlesztésével kapcsolatban. A „hazavihető élmény” mint egyre népszerűbb és nagyobb költést
prezentáló szolgáltatás megfelelő potenciált jelent a tuzsériak számára is.
A hivatásturizmus – a kulturális turizmushoz hasonlóan – akkor érheti
el célját, ha Tuzsér bekerül a Nemzeti Kastély és Várprogram támogatott
települései közé. A konferenciaturizmusnak akkor tud a település népszerű
és méltó helyet adni, ha megvalósulnak azok az infrastrukturális fejlesztések,
amely a korszerű hivatásturizmus számára nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor
elhelyezkedéséből adódóan – kihasználva a közeli népszerű turisztikai célpontok (Nyíregyháza, Kisvárda) nyújtotta potenciált – a település alkalmas
lehet a hivatásturizmus lehetőségeinek kihasználására, a már jelenleg is alkalmanként biztosított események (konferenciák, esküvők, nagyobb családi
rendezvények stb.) mellett.
Bár utóbbi részben talán a rendezvényturizmus körébe tartozik, ezen kisebb léptékű rendezvények mellett tárgykörhöz kapcsolódóan mindenképp
megemlítendő a Tuzséron immár hagyománnyá váló, évenként megrendezésre kerülő Kárpát-Fest – Minden ami kultúra” rendezvénysorozat, mellyel Tuzsér beírta magát a jelentős országos rendezvényeket tartó települések
közé. Ez azért is nagyon fontos, mert a rendezvényturizmus szerepe és súlya
egyre nagyobb a turizmuson belül, és itt nem csak a nagyobb zenei és egyéb
kulturális fesztiválokat kell érteni (LeszFeszt, Sziget, BalatonSound, Kurultáj, Művészetek völgye), de olyan regionális rendezvényeket is, amelyek a
környéken lesznek ismertek és népszerűek. A célcsoport bővítésének egyik
eszköze a határon túliak megszólítása, meghívása, hiszen így amellett, hogy
több résztvevőre számíthatnak, megismerhetik egymás kultúráját. Különösen fontos ez olyan települések esetén – Tuzsér is közéjük tartozik – amelynek birtokosának uradalmát a trianoni határok felszabdalták, így több ország
(nemzetrész) osztozik örökségén.
Az aktív és természeti turizmus sokak elképzelése szerint nem kifejezetten tartozik Tuzsér kiemelkedő attrakciói közé. Nincsenek különleges
geomorfológiai formák, magas hegyek, ugyanakkor a Tisza és a part mentén húzódó ártéri erdő mégiscsak egyedi tájképet kölcsönöz a településnek,
amely nemcsak a vízitúrázókat vonzza ezáltal. A fenti említett tanösvény
csak egyetlen elképzelés, ötlet, amely az aktív turizmus fejlesztését szolgálja,
de talán ez a legszélesebb körben fejleszthető turisztikai alágazat (beleértve
pl. a kerékpáros turizmust, a víziturizmus). Ezek jelentős részének fejlesztése
nem csupán egyetlen települést érint, hanem az egész térséget, így mindenképpen települések közötti összefogásra, közös koncepcióra van szükség.
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A kutatás illeszkedése a Felhívásban foglalt követelményekhez

A kutatáshoz kapcsolódóan a Felhívás 3.1.1.1 pontja a következő követelményt tartalmazza a projekt szakmai megvalósításánál felsorolt szempontoknál:
„4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai,
szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében”
A partnerség keretében megvalósuló kutatás elvárt eredménye a kutatási
zárójelentés, melynek terjedelme minimum 120 ezer karakter.
Jelen kutatási zárójelentés két európai uniós tagállam, Magyarország és
Szlovákia területén, a Lónyay Örökség Központhoz kapcsolódó szolgáltatási területeken (műemlékvédelem, turizmus, önkormányzat) működő, illetve
ezek működését jól ismerő szakemberek bevonásával valósult meg, így teljes
mértékben összhangban van a Felhívásban foglalt követelményekkel.
E tanulmány amellett, hogy tartalmazza a Felhívás által előírt követelményeket, túlmutat azon. Számba veszi, hogy a Tuzsér központtal kialakítani
tervezett Lónyai Örökség Központ milyen hatással lesz Tuzsérra és szélesebb
térségére, beleértve ebbe a Felvidék területére eső Bodrog- és Ung-vidéket,
valamint Kárpátalja magyar-szlovák-ukrán hármashatárához közel eső területeit. Vizsgálja, hogy hogyan hat a fejlesztési elképzelés a térség társadalmigazdasági helyzetére, mennyire befolyásolhatja a térség turizmusát, ezáltal a
foglalkoztatottságot, a helyiek jövedelmi viszonyait.
Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy a projekt milyen mértékben
illeszkedik a Felhívás célja fejezetben foglalt fejlesztési irányokhoz. Meghatározzuk az illeszkedés mértékét is a nincs kapcsolattól (0) a teljes illeszkedésig (+++)
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A felhívásban foglalt fej- az illeszkedés
lesztési irány
mértéke
Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák
felzárkózásának elősegítése
érdekében az érintett országok együttműködésének,
tapasztalatcseréjének, közös
programjainak támogatása.
+++

Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása
++

Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése

+++
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Indoklás
A vizsgált területen a magyarországi és szlovákiai átlagot jelentősen meghaladja
a roma népesség aránya. Tuzséron a romák jelentős része a kastélyparkkal határos
településrészen él, a felvidéki
Deregnyőn (ahol a legfontosabb ottani Lónyay-birtok
található) pedig többségében
romák által lakott település. Fontos, hogy a romák a
projekt megvalósulása következtében létrejövő munkahelyeken el tudnak majd
helyezkedni, javulnak életkörülményeik, így a projekt
egyértelműen hozzájárul a
felzárkóztatásukhoz.
A projekt nem képzelhető el
a nemzetiségekkel való kapcsolatok kialakítása nélkül,
hiszen a Tuzsér központtal
kijelölt akcióterületen számos nemzetiség él együtt
(magyar, szlovák, ruszin, ukrán stb.).
A projektgazda eddigi programjainál is kiemelkedően
fontos célcsoport volt a fiatal
korosztály, és a projekt jellegéből adódóan is hangsúlyosan szerepelnek.

Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés
javítása
+

Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő
kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási
kapcsolatok fokozása
Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése

0

+

Kulturális civil szervezetek
és intézmények hálózati
együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések
tartalmának
kibővítése, tapasztalatcserék
erősítése érdekében.

A szociális együttműködések
a kialakult partneri kapcsolatokban fontosak lehetnek,
hiszen a határokon átnyúló
térség jellemzője, hogy országában a fejletlenebbek
közé tartozik, hasonló társadalmi és gazdasági problémákkal küzdenek.
Jelen projekt szempontjából
nem releváns.

+++
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A projekt jelenlegi fázisában elsősorban a helyi civil
szervezetek együttműködése történik, de a megvalósítás során az érintett ágazati
ernyőszervezetek (pl. TDM
szervezetek, országos természetjáró szövetség, országos
kulturális ernyőszervezetek)
bevonása is megkerülhetetlen lesz.
A projekt egyik fő célja a
határon átnyúló kulturális
együttműködés megvalósítása, ilyen jellegű tapasztalatcserék zajlottak le a projekt keretében szervezett
műhelymunkákon és tanulmányutakon.

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell
kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása

Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő
kiterjesztésének módszertana.
Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati
együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.

+

0

+++

A család társadalmi szerepét
erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje
A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása

+

0
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A projekt célja elsősorban
kulturális
együttműködés
kialakítása és fejlesztése a
Kárpát-medencében, de a
közvetett hatások (pl. turizmus fejlődése révén létrejövő
munkahelyek jövedelemteremtő hatásai) miatt hozzájárulnak a felzárkózáshoz, a
területi kohézió megvalósulásához.
Jelen projekt szempontjából
nem releváns.
A projektbe bevonásra kerültek közösségfejlesztő szervezetek (a térségi kulturális
szervezetek – különösen a
határon túliak – közösségfejlesztési feladatokat is ellátnak). Az egyházi szervezetek bevonása a térségben
azért is különösen indokolt,
mert erre a területre különösen jellemző a vallási sokszínűség.
Nem kapcsolódik közvetlenül a projekthez. A közvetett
kapcsolódás a család mint
fontos turisztikai célcsoport
jelenik meg.
Nem kapcsolódik jelen projekthez.

A térség kapcsolódása a Lónyayakhoz
Térségi és ágazati tapasztalatok, azonosított jó gyakorlatok
Magyarországi jó gyakorlatok

Olyan magyarországi jó gyakorlatok kiválasztására, valamint ezek bemutatására kerül sor, amely segítheti a tuzséri Lónyay Örökség Központ funkcióinak tervezését, kialakítását, bővítését. Ennek érdekében:
• lehetőség szerint környékbeli, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei példákat vettünk alapul;
• mivel kastélyban valósul meg a tervezett tuzséri fejlesztés, igyekeztünk
szintén műemléképületben történt hasznosítást, fejlesztést bemutatni;
• a személyes tapasztalatszerzés mellett igyekeztünk kikérni az intézményt ismerő szakember véleményét (a kérdőíves megkeresések – sőt,
adott esetben a mélyinterjúk során – igyekszünk az ő véleményüket
fokozottan figyelembe venni);
• azt is vizsgáltuk, gyűjtöttük, milyen „rossz gyakorlatok” merülhetnek
fel, ezáltal Tuzséron elkerülhetők lesznek ezen hibák, hiányosságok;
• Igyekeztünk olyan műemlék-fejlesztéseket vizsgálni, ahol releváns indikátorokkal mérhető a beavatkozás hatékonysága. Erre a legjobb eszköz – amennyiben muzeális intézményként (is) funkcionál – a látogatottság változásának mérése, ezzel kapcsolatban azonban nem minden
esetben állt rendelkezésre adat.
• Egy-egy (közel) azonos szempontokat tartalmazó adatlapon próbáljuk
összehasonlíthatóvá tenni a műemléképületek hasznosításának mikéntjét, ez reményeink szerint jobban kihozza a különbségeket, feltárja
a jó (és rossz) gyakorlatokat.

Vay Ádám Várkastély, Vaja

Címe:

4562 Vaja, Damjanich utca 75-79.
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Építési ideje:

Híres személyek:

Jelenlegi funkció:

16. század közepén épült, a mai reneszánsz alakját
a 17. században kapta. Ebben a században jelentős
mértékben átépítették, erre utal a földszinti nagyterem boltozatának 1650-ből származó felirata.
Előbb az északi, majd a déli tornyot csatolták a sarkaira, így ezek lőréseiből a védők tűz alatt tudták
tartani a támadó ellenséget.
A 18. sz. elején Vay Ádám, Rákóczi marsallja, a
munkácsi vár főkapitánya élt a falak között.
II. Rákóczi Ferenc kétszer járt Vaján, ebből a második alkalommal személyesen találkozott a Habsburg fegyveres erők parancsnokával, gróf Pálffy
János horvát bánnal, aki megpróbálta rávenni a császár előtti meghódolásra, ezért cserébe visszakapta
volna magánvagyonát. A felkelés vezetője azonban
nem akarván cserbenhagyni országa népét, elutasította a kegyelmi ajánlatot. 1711-ben itt tárgyalt a
fejedelem és Pálffy János tábornok a szabadságharcot lezáró békekötésről.
Tuzsér szempontjából is fontos lehet, hogy a Lónyay és a Vay család több szálon kötődik egymáshoz: Vay Ádám (1830-1900) felesége Lónyay Mária, Vay Károly gróf (1816-1854) felesége pedig
Lónyay Ida.
A Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális
Gyűteménye
• Állandó kiállítások:
• Felső-Tiszavidék szerepe a Rákóczi szabadságharcban
• A Rákóczi-korszak államigazgatása
• A Vay-család története
• 18-19. századi főúri bútorok
Egyéb hasznosítás: konferenciaterem, lapidárium,
könyvtár
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Látogatottság:

Egyéb jellemző:

Más turisztikai attrakciók Vaja településen:

Forrás: http://muzeumstat.hu/details/museum/937

Viszonylag jó állapotban lévő kastély, gondozott
parkkal, benne a kastély történetéhez köthető személyek mellszobraival.
Mivel az épület állami tulajdonban van, a múzeum
pedig a Magyar Nemzeti Múzeum gondnoksága
alatt, a kezelése, gondozása sem önkormányzati
feladat, viszont a városnak így bevétele sincs belőle.
Műemlék népi lakóház (tájház)
Műemlék református templom, gótikus, román
elemekkel
Vajai-tó és ősláp (horgászat)
a település szélén (a tó mellett) elhalad az Alföldi
Kéktúra útvonala, a település központján át pedig a
Móricz Zsigmond emlékút Piros sáv turistajelzése
Szálláslehetőség a Vay-kastély szomszédságában
(kiskastélyban) akár 32 fő részére.
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Pozitív személyes
tapasztalatok:

Negatív személyes
tapasztalatok:

+ A településközpont (városközpont) igen szépen
felújított, köszönhetően elsősorban az elnyert európai uniós forrásoknak
+ Mindhárom műemléképület a Damjanich utcában, egymástól kis távolságban, rendezett környezetben helyezkedik el
+ A műemlékek, nevezetességek környékén van étkezési lehetőség és szálláshely is
+ megfizethető árú múzeumi belépő olcsó tárlatvezetéssel, megvásárolható kiadványok, képeslapok
+ A Damjanich utcában tájékoztató tábla a város
történetéről, nevezetességeiről
- A főútról való letérés a műemlékekhez (és a tóhoz) nincs jelezve
- Bár mind a kastélyépület, mind a református
templom a közelmúltban lett felújítva, azokon vizesedés nyomai láthatóak
- A múzeumban található kiállítások ugyan sok
korabeli tárgyat tartalmaznak, de ezek tartalma vélhetően ritkán változik, ez csökkentheti a visszatérő
turisták számát. Hiányzik a mai kor szellemének
megfelelő interaktivitás, a látogatók bevonzása
- Nem megszokott, hogy a kastély parkjának megtekintéséhez külön sétálójegyet kelljen venni (igaz,
a múzeumi belépő ára ezt tartalmazza, amennyiben
valaki a kiállítást is megtekinti)
- A Vajai-tó és a városközpont között található a
cigánysor, amely városképileg nem vonzó.

Dégenfeld-kastély, Baktalórántháza

Címe:

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
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Építési ideje:

A hagyomány szerint a mai Dégenfeld kastély
elődjét Barkóczy László építette 1630-körül. A
kastély az 1670-es évektől már egyszerre több kézben volt, többek között a Kölcsey és a Perényi családok is részt tudhattak magukénak a birtok mellett a kastélyból is. A Rákóczi szabadságharc és az
1717-es tatár betörés erősen rányomta a bélyegét a
környékre. Így nem véletlen, hogy a Károlyi házaspár 1720 környékén kezdeményezte a kastély komolyabb felújítását. Ekkoriban már lányuk, Klára
és férje hallerkői Haller Gábor tulajdonában volt
az épület. Károlyi Sándor, felesége és lánya leveleiből kiderül, hogy 1720 és 1724 között nagyszabású
felújítást végeztek a kastélyon, amely ennek során
már egy emeletet is kapott. A 20. század háborúi
során a kastélyt többször feldúlták, 1945 után pedig a többi kastély sorsára jutott, államosították. A
baktai erdő adottságait kihasználva tüdőszanatóriumként hasznosították az épületet, és az új funkciónak megfelelően különböző átalakításokat, bővítéseket végeztek.
A kastélyhoz köthető Bethlen István, erdélyi főúr
híres személyek:
Károlyi Sándor és felesége, Barkóczy Krisztina
Károlyi Gyula, politikus, miniszterelnök
Dégenfeld Imre
Jelenlegi funkció:
Az 1995 óta használaton kívül álló kastélyban
2015 decemberében egy olyan innovatív technikai megoldások használatán alapuló helytörténeti,
néprajzi, természettudományi múzeumot nyitottak
meg, melyben az egyedi alkalmazások, szoftverek
fejlesztésével modern táblagépek kameraképén keresztül virtuálisan felépített világot interaktív informatikai eszközök prezentálják.
Egyéb hasznosítás:
A kastély földszintjén kávézó, emeletén rendezvényterem található, amelyben előadásokat, koncerteket szoktak tartani.
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Látogatottság:

Egyéb jellemző:

Más turisztikai attrakciók Baktalórántháza településen:

Pozitív személyes
tapasztalatok:

Negatív személyes
tapasztalatok:

Nincs rendelkezésre álló adat.
A személyzet szóbeli közlése alapján a látogatók
többsége diák, Baktalórántházáról és a környező
települések iskoláiból, intézményeiből.
Teljesen felújított épület, melyhez jelentős kiterjedésű kastélypark is kapcsolódik (ennek a kastély
homlokzattal szembeni része gondozott, ápolt.
A kastély felújítása és az interaktív múzeum kialakítása az Észak-Alföldi Operatív Program keretében mintegy 559 millió Ft-os EU-s társfinanszírozással valósult meg.
- Műemlék-templomok:
• 12. századi római katolikus templom
• 18. századi református templom
• Copf stílusú görög katolikus templom
- Baktalórántházi Erdő Természetvédelmi Terület
- A településen áthalad a Móricz Zsigmond emlékút Piros sáv turistajelzése.
Szálláslehetőség vendégházakban, illetve a Fenyves
Szálloda és Konferencia Központban van.
+ Teljesen felújított épület, valamint gondozott
kastélypark a kastéllyal szembeni részen
+ Az interaktív kiállítás Magyarországon szinte
egyedülálló, elsősorban a fiatalokat célozza
+ Igényes, felkészült tárlatvezetés
+ Számos egyéb programot terveznek (pl. húsvéti
ünnepség gyerekeknek, könyvbemutató, rajzverseny, táncház)
+ Gondozott településkép
- Meglehetősen drága belépőjegy, családi jegy
nincs, a diákkedvezmény mértéke alacsony, így egy
nagyobb családnak jelentős anyagi teher
- Kevés kiállított tárgy, helyette tájékoztató tablók
hosszas szövegszerű leírásokkal
- Az idősebb korosztály nem feltétlenül tud könynyen megbarátkozni a „hagyományos” múzeumtól
eltérő kiállítástól és az interaktív eszközökkel.
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Czóbel-kúria, Anarcs

Címe:
Építési ideje, története:

4546 Anarcs, Kossuth u. 32.
1826-ban Czóbel László építtette. Klasszicista stílusú földszintes épület. Kétszer is átépítették, a 19.
század végén eklektikus stílusban, a 20. század második felében újabb kori átalakítással, így eredeti
stílusát elvesztette.
A kúria körüli egykor 14 hektáros park volt, melyet
Czóbel Albert telepíttetett, páratlan szépségű volt,
hisz tulajdonosa pénzét nem kímélve gazdagította
a parkot különleges fafajokkal. Így került a kertbe
japánfenyő, tulipánfa, liliomfa, az összes hazai juhar-féle, vérbükk, kocsányos tölgy, éger, fűz stb.
A kúriában korábban orvosi rendelő és könyvtár
működött, szolgálati lakás és bérlakás is volt benne.
az utolsó pillanatban kapott támogatással a kúria
megszépült, igaz szinte majdnem teljesen újjá kellett építeni.
A kastélyhoz köthető Czóbel Minka (1855-1947), magyar költőnő, műhíres személyek:
fordító itt született, itt élt és itt is halt meg (a kastélyparkban van eltemetve).
Jelenlegi funkció:
Az épületben Czóbel Minka életét, munkásságát
bemutató emlékkiállítás van berendezve. Az épület
szalonja közösségi térként szolgálja a lakosságot,
ünnepi rendezvények színtere. Itt kapott helyet
Anarcs község szülöttének, Hajnal Mihály festőművésznek az állandó kiállítása is.
Látogatottság:
nincs adat
Egyéb jellemző:
Szépen felújított kúria-épület és kastélypark, mely
mintegy 189 millió forintos európai uniós támogatással valósult meg 2015–2016-ban.
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Más turisztikai attrakciók Anarcson:
Pozitív személyes
tapasztalatok:
Negatív személyes
tapasztalatok:

• Teleki-kúria
• 15. századi gótikus református templom
• A településen halad át (közvetlenül a Czóbelkúria parkja előtt) az Alföldi Kéktúra útvonala.
+ a park szabadon látogatható
+ gondozott, kellemes park, ritka növényekkel
+ a parkban kiépített, gondozott tűzrakóhely található.
- a hétköznap délutáni időpont ellenére a kiállítást
nem sikerült megtekinteni, nyitva tartást, elérhetőséget nem sikerült fellelni
- a park tava meglehetősen gondozatlannak tűnt
- meglehetősen kiépítetlen települési turisztikai
infrastruktúra, nincs hozzáférhető információ szállásról, étkezési lehetőségről.

Luby-kastély, Nagyar
(fotó: kirandulastippek.hu)
Címe:
Építési ideje, története:

4922 Nagyar, Petőfi Sándor u. 6.
Az emeletes kastélyt Luby Géza építtette 1877-79
között késő klasszicista stílusban, később eklektikus stílusban átalakították. A kastély körül Magyarországon egyedülállónak számító rózsaligetet
hozott létre. A későbbi évtizedekben a kastélyt
többen birtokolták, majd gazdátlanná vált, csaknem megsemmisült. Az államosítás után a kastély
általános iskolaként működött tovább, majd a leromlott épületet 2010-ben vásárolta meg Szabó
Zoltán a kastély mai tulajdonosa, aki a kastélyon
teljes körű felújítást hajtott végre. A munkálatok
2013-ban fejeződtek be.
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A kastélyhoz köthető A Luby család a térség egyik fontos nemesi családhíres személyek:
ja, a kastélyt 1879-ben Luby Géza építtette menyasszonya érkezésére. A családban hagyomány volt a
közéleti szerepvállalás, valamint a kultúrához való
kapcsolódás. Luby Géza lánya, Luby Margit, tanár
és híres néprajzkutató volt, itt született.
Jelenlegi funkció:
Kifejezetten turisztikai attrakció, mely az alábbi
szolgáltatásokat biztosítja:
- Kastély, rosarium, pálmaház
- Erdélyi Tibor fafaragó művész állandó kiállítása
- interaktív játékok
- szabadulószoba
- kerékpárkölcsönzés
- étterem
- rendezvényszervezés
Látogatottság:
nincs adat
Egyéb jellemző:
Kívülről gyönyörűen felújított épület, rendben tartott kerttel és kiszolgáló-egységekkel (pavilonok,
kávézó, szabadtéri színpad, kerékpár-tároló stb.)
• Petőfi-ház
Más turisztikai attrakciók Nagyaron:
• Petőfi fája (kocsányos tölgy a Tisza és a Túr öszszefolyásánál, itt írta a költő a Tisza c. versét a
néphagyomány szerint)
• Műemlék református templom (felújítás alatt)
Pozitív példa:
+ nagyon szépen felújított kastély és kastélypark
+ minden korosztály számára érdekes és vonzó
programlehetőségek
+ választható turisztika programcsomagok
+ nagyon informatív honlappal rendelkezik (www.
luby.hu)
Negatív példa:
- A műemléki jelleg – elsősorban a belső terekben
– az új hasznosítási formákkal szinte teljesen megszűnt.
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Kállay-kúria, Kállósemjén
(fotó: haon.hu)
Címe:
Építési ideje, története:

4324 Kállósemjén, Kölcsey Ferenc u. 4.
A barokk stílusú Kállay kúriát 1763 körül a nagykállói megyeháza olasz építésze, Salvator Aprilis
építette Kállay György megrendelésére. Kialakítását tekintve szabadon álló, egyszintes, nyújtott
téglalap alaprajzú, két oldalán előreugró építményekkel bővített manzárdtetős épület. A szocializmus évtizedeiben az épület állapota kívül-belül
leromlott (munkásszállás volt, az erdőgazdaság fát
vágatott benne, a szobákban műtrágyát és terményt
tároltak stb.). A 90-es évek közepén az épület minden funkcióját elvesztette és pusztulásnak indult.
A felújítás során a 20-as éveknek megfelelő állapot
visszaállítása volt a cél.
A kastélyhoz köthető A Kállay család az ősi magyar nemesi családok
híres személyek:
egyike, amely még a honfoglaló magyarokkal érkezett a Kárpát-medence területére. Az évszázadok
alatt fontos szerepet töltött be a magyar történelemben.
Az 1920-30-as években dr. Kállay Miklós miniszterelnök itt töltötte családjával a nyarakat, országos jelentőségű mintagazdaságot hozott létre, mely
nagyban segítette a település fejlődését.
Jelenlegi funkció:
A kastélyban a Kállay-család történetét bemutató
kiállítás található.
További funkciók:
• bálterem mint rendezvényhelyszín
• kávéház, ajándéktárgy-árusítás
• játszószoba
• veteránautók (akár rendezvényekre is kölcsönözhető)
• kerékpár-kölcsönzés
• szálláslehetőség 18 fő számára
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Látogatottság:
Egyéb jellemző:
Más turisztikai
attrakciók Kállósemjénben:
Pozitív személyes
tapasztalatok:

Negatív személyes
tapasztalatok:

nincs adat
Szépen felújított épület és park, korhű bútorokkal
berendezve. A kastélykertben található a családi
kripta.
• 15. századi gótikus görög katolikus templom
• Wolkenstein-kastély
• Gyulaházi-kúria
• 19. századi református templom
• Kállósemjéni Mohos-tó TVT
+ A kastély és a kastélypark többcélú hasznosítása
(múzeum, sétakocsikázás, rendezvény-szervezés,
kerékpár-kölcsönzés)
+ szálláslehetőség a területen
+ informatív honlap (www.kallaykuria.hu)
+ korhű bútorokkal lett berendezve
+ gyermekfoglalkoztató helyiség
- a kúria felújításával részben elveszett a műemléki
jelleg (pl. műanyag nyílászáró)

A fenti példák bemutatják azokat a lehetőségeket, amelyek akár a tuzséri
Lónyay-kastély felújítása és a Lónyay Örökség Program kialakítása során is
ötleteket adhatnak.
A program kidolgozói, a fejlesztések végrehajtói kezében a döntés, hogy
milyen eszközökkel és tartalommal próbálják meg megtölteni a Lónyay-kastélyt és környezetét. Sokszor a szubjektív értékítélet is jelentősen befolyásolja
ezt, amelyet szemléltet pl. a Kállay-kúria és a Dégenfeld-kastély felújítása:
míg előzőben drága korhű bútorok beszerzésével pótolták az eredeti berendezést (a tárgyak döntő többsége nem eredeti, hiszen a világháború során
és az azt követő időszakban szinte mindent elhordtak, megsemmisítettek),
addig utóbbiban a szöveges tájékoztatással és interaktív eszközökkel – elsősorban az erre fogékonyabb fiatal látogatókat megcélozva – próbálják növelni
a látogatottságot.
Hasonló dilemma figyelhető meg pl. a Vay-kastély és a Luby-kastély felújításánál. Előbbinél törekedtek a korhű felújításra és berendezésre, utóbbinál a látványosság, a turisták vonzása a műemlékjelleg megőrzését tette
nehézkessé, különösen a belső terek esetében.
A tuzséri Lónyay-kastély fejlesztésénél is mindenképp figyelembe kell
venni ilyen kompromisszumokat a funkciók kialakításánál, ugyanakkor szem
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előtt kell tartani a legfontosabb dolgot: hogy a felújítás elmaradásával, késlekedésével az eddigi értékek teljesen kárba veszhetnek.

Határon átnyúló jó gyakorlat – a „Castellum” projekt

A Castellum - Interaktív kiállítások rendezése a nagykárolyi kastélyban
és a szabolcsi kúriában és ezek népszerűsítése a határon átnyúló turizmus
keretében című projekt a Szatmár Megyei Múzeum és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága közötti évtizedes
együttműködésre épülve született. A projekt megvalósulását az Európai
Unió társfinanszírozása, a 2007-2013 közötti időszak Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja tette lehetővé. A projekt
2011 májusában fejeződött be, így az azóta eltelt idő miatt éppen megfelelő
az eredmények megismerése és következtetések levonása szempontjából.
A projekt keretében a két múzeumi szervezet közös szakmai munkával
két jelentős műemlék épületben, a szabolcsi Mudrány-kúriában és a nagykárolyi Károlyi-kastélyban rendezett történelmi enteriőr és helytörténeti kiállításokat. A projekt közvetett célja, hogy az elkészült kiállításokat és a két
műemlék épületet, információs és népszerűsítő anyagok révén bekapcsolja a
régió turisztikai vérkeringésébe. E célok megegyeznek a tuzséri elképzelésekkel, ezért azt kell vizsgálni, hogy miként lehetne minél jobban hasznosítani a muzeális intézmények együttműködésének jó gyakorlatát. Tuzsér e
tekintetben kedvezőbb adottságokkal rendelkezik, mint Szabolcs, hiszen a
Lónyay-kastély mind méretében, mind történelmében felülmúlja a Mudrány-kúriát. (Ugyanakkor nem szabad elhallgatni, hogy Szabolcs földvára és
román kori temploma szintén jelentős turisztikai vonzerőt jelent.)
A tájékoztató honlap alapján (http://e-castellum.eu/lang/hu) a projektről
a következő információk állnak rendelkezésre:
Partnerek
Szatmár Megyei Múzeum
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága

A projekt értéke
1.010.231 euro, amelyikből Európai Uniós finanszírozás az EATT (Európai Alap Területfejlesztési Támogatásra) keretén belül 858.696,35 euró. A
romániai (Szatmár Megyei Múzeum) partner költségvetése 796.731 euró.
A költségvetés megelőlegezője és az önrész biztosítója a (romániai) Szatmár Megyei Tanács
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A program általános célkitűzései
A határ menti övezetek közötti együttműködés fejlesztése és elősegítése,
az emberek, közösségek és a gazdasági élet szereplői közeledésének elősegítése, a határ menti területek értékeinek és jellegzetességeinek a előtérbe
helyezése.
A program jellegzetes (specifikus) célkitűzései
A társadalmi és gazdasági kohézió megerősítése a határon átívelő turizmus fejlesztésével, az intézmények és szakemberek közötti kapcsolatok
erősítése a kulturális örökségvédelem területén. A kultúra és a gazdaság
összetartó erőinek megerősítése személyi és közösségi szinten a közös kultúrkincs értékesítésében és népszerűsítésében.

A projekt célcsoportja
- Nagykároly és Szatmár megye lakossága
- Szabolcs és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakossága
- A két múzeumot meglátogató turisták

A projekt főbb cselekvési területei
Kiállítások szervezése
A nagykárolyi városi múzeum 1958 óta működik. 1968-tól a Szatmár
Megyei Múzeum részlegeként a város központjában található műemléképületbe a Károlyi kastélyba költözött. A Nagykárolyi Múzeum állandó
kiállítása a kastély I. emeletén 10 termet foglalt magába, két témakörben:
régészet és természetrajz. 2008-ban a nagykárolyi Polgármesteri Hivatal
közösen az erdődi Polgármesteri Hivatallal pályázatot nyújtott be „Északerdélyi középkori mezővárosok útvonala - a nagykárolyi Károlyi kastély és
az erdődi Károlyi (vár) kastély”, amelyik a két település legjellegzetesebb
műemléképületeinek restaurálását irányozza elő. A nagykárolyi kastély restaurálásának megkezdésével az állandó kiállítás megszűnt, és az épületben
működő intézmények, közöttük a múzeum is időlegesen, a munkálatok befejezéséig, más helyszínre költözött.
A műemlékkastély restaurálásával egyidejűleg a Szatmár Megyei Múzeum és a nyíregyházi Jósa András Múzeum (Magyarország) pályázatot nyújtott be „Castellum - Interaktív kiállítások rendezése a nagykárolyi kastélyban és a szabolcsi kúriában és népszerűsítésük a határon átívelő turizmus
keretein belül” címmel, hogy a nagykárolyi állandó kiállítást újjászervezze.
A kiállítás megvalósításánál szem előtt tartották a helyi közösség szükségleteit és igényeit, de egy hosszabbtávú elképzelést is, amelyik Nagykároly
turisztikai fejlődését mutatja be. A kiállítás két különálló részből áll: tör226

ténelmi enteriőrök berendezése, (erre a célra 10 terem volt előirányozva a
kastély I. emeletén) és egy helytörténeti tematikájú tárlat, amelyik három
teremben és a földszinti szolgálati folyosón lett felállítva.
Megismertetés és turisztikai népszerűsítés
A projekt keretein belül különböző tevékenységek mutatják be és népszerűsítik a két helység kultúrkincseit: Web oldal, nyomtatott katalógus,
valamint multimédiás DVD. A többnyelvű (magyar, román, angol) Web
oldal bemutatja a kiállítást, a két településnek és környékének történetét
és fontosabb turisztikai látnivalóit. A DVD több nyelven is kivitelezésre
került és egy virtuális tárlatvezetést foglal magába a két kiállítás anyagáról. A többnyelvű ismertető füzet pedig a régió kulturális turizmusának a
népszerűsítését irányozza elő, így tartalmazza majd a két műemléképület és
a kiállítások bemutatását, valamint a két település közötti képzeletbeli útvonal fontosabb építészeti örökségének a bemutatását. A két kiállítás megnyitójával egyidejűleg kerül sor majd a promóciós anyagok bemutatására is.
Az eseményre a sajtó, a helyi hatóságok, a civil társaságok és a turisztikai
információs irodák részvételével kerül sor.
Eredmények összefoglalása
- Kiállítások a nagykárolyi Károlyi kastélyban
- Kiállítások a szabolcsi Mudrány-kúriában
- Audio-vizuális tárlatvezetés
- Több nyelvű Web oldal
- Virtuális utazás bemutatása DVD-n
- A kulturális turizmust népszerűsítő füzet
Tuzséri nézőpontból tekintve a Lónyay Örökség Központ elképzelését
figyelembe véve még egy szembetűnő hasonlóság mutatkozik: ez a projekt is
több helyszín fejlesztését célozza ez esetben két, egymástól viszonylag távol
eső „projektközpont” (Szabolcs és Nagykároly) vezetésével. Ennek az az oka,
hogy a határon átnyúló projekt miatt egy magyarországi és egy határon túli
(partiumi, romániai) vezető partnert kellett találni. Tuzsér esetében ezek az
alközpontok lehetnek a határon túli Lónyay-kastélyok (Deregnyő, Beregsom), ugyanakkor – mint azt több helyütt is jeleztük – más helyszíneket is be
kell vonni a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
Mint a térképen is látható, a két „projektgazda” település távolsága igen
jelentős: a google útvonaltervezője szerint 124 km, időben pedig 1 óra 48
perc. Mindkettő igen jelentősnek mondható. A magyarországi részen valóban elsősorban a két település közti turisztikailag fontosabb települések
a kiválasztott turisztikai célpontok, míg a partiumi részen kifejezetten a
Nagykároly körüli települések lettek kiválasztva. A térképen a tájékozódás
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1. ábra: Szabolcs és Nagykároly távolsága, valamint a Castellum-projektbe bevont turisztikai célpontok (google.com alapján saját szerkesztés)

megkönnyítése érdekében feltüntettük Tuzsért is. Látszólag kiesik ugyan a
projekt által fejlesztendő térségből, de a többi magyarországi településhez
képest nem jobban, mint a megye északnyugati részén elhelyezkedő Szabolcs.
Szembetűnő az is, hogy az összes turisztikai célpont település Tuzsértól
délre helyezkedik el a történelmi Szabolcs megye déli részén valamint Szatmár megyében. E tekintetben tehát nemcsak vetélytársként tekinthetünk a
projekt által fejlesztett helyszínekre, hanem egy olyan „kiegészítő” attrakcióra, amely a térségbe vonzott kulturális turizmus iránt érdeklődők számára
újabb látnivalót jelenthet.
Tuzsér a történelmi Szabolcs vármegye északi részén helyezkedik el, így
az Ung megyei Deregnyővel és a Bereg vármegyében található Beregsommal egy újabb térséget lehet kínálni a kulturális turizmus és a kastélyok
iránt érdeklődők számára. Hasonlóan a Castellum projekthez, Tuzsér is kiválaszthatja a környékéről azokat a kastélyokat, kúriákat, nevezetességeket,
amelyekkel együtt hatékonyan végrehajthatja a tervezett fejlesztést, illetve
a turisták térségbe vonzását. Ezek a települések vélhetően Tuzsértól inkább
északi irányban fognak elhelyezkedni, egyrészt a már délebbre kialakult „kas228

télyút” miatt, másrészt azért, mert a Lónyay birtokok és kastélyok inkább
észak felé helyezkednek el.
A projekt hatásait igen nehéz vizsgálni, hiszen nem ismert, hogy e fejlesztés tudatában útra kelő turisták milyen egyéb célpontot látogatnak meg,
mennyi időt töltenek a térségben, mennyit költenek és milyen egyéb szolgáltatásokat vesznek igénybe. Minimális számú olyan egzakt mutató áll rendelkezésre, amely alapján a projekt sikere, hatékonysága mérhető.
A Castellum projekt eredményességének egyik fokmérője a fejlesztések
helyszínei látogatottságának vizsgálata. Érdemes tehát megtekinteni, hogy
a szabolcsi Mudrány-kúriában berendezett kiállítás milyen látogatottsággal
bír, hogyan változott az érdeklődők száma a fejlesztést megelőző időszakhoz
képest.

2. ábra: A szabolcsi Mudrány-kúria látogatottsága 2004 és 2016 között (2006-2007-re és
2013-ra nincs adat)
(Forrás: muzeumstat.hu)

A Mudrány-kúriában berendezett kiállítás hatására az adatok szerint jelentősen megnőtt a látogatottság, és az az utóbbi években 4000 látogató/év
körüli értéken stagnált. Meg kell azonban említeni, hogy a fejlesztés utáni
időszakban a berendezett kiállítás megtekintése ingyenes volt, és a látogatók
kb. 2/3-a évről évre a diákok közül került ki (évente 2-3000 fiatal tekinti meg
a kiállítást, a fejlesztés befejezése utáni „rekordévben” pedig a 4767 látogató
közül 3900 volt a diák. A külföldről érkező látogatók száma 2014-ben ha229

ladta csak meg a 100-at, az utóbbi években évi 60-70 körül alakult. A kiállítás megtekintéséért 2016 óta kell újra fizetni, de a statisztikák azt mutatják,
hogy a látogatók nagy része továbbra is ingyenesen látogatja a kúriát, a teljes
árú belépő vásárlók száma ebben az évben mindössze 663 volt, 146-an pedig
kedvezménnyel tekintették meg a kiállítást. Mindez azt eredményezte, hogy
az éves látogatószám nem csökkent ugyan – sőt, 2016-ban meghaladta az
előző (még teljeskörű ingyenes belépést biztosító) év adatait –, ugyanakkor a
belépőkből aligha fedezhető a kiállítás és a kúria fenntartása.
Mindez azzal magyarázható, hogy a projektgazda a projekt fenntartási idejére ingyenes látogatásokat kellett, hogy biztosítson, az 5 éves fenntartási időszak lejárta után ugyanakkor szükséges volt bevezetni a belépőjegyet (amely
egyébként jellemző volt a fejlesztés előtti – 2009-ig tartó – időszakra is).
A honlapon nevesített turisztikai célpontok közül Nyírbátorban a Magyar
Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeumának látogatottsága vizsgálható. A hivatalos múzeumi statisztikák szerint 2009-2012 között a múzeumot
évenként 10-12 ezer ember látogatta, ez a szám 2014-2016 között már csak
3-4 ezer fő volt. Mindazonáltal meg kell említeni, hogy Nyírbátort nem elsősorban emiatt keresik fel a turisták, a várkastély, a templomok, és főként a
Sárkány fürdő sokkal jelentősebb számú látogatót vonz.
Ebből le lehet vonni a tanulságot Tuzsér számára is. A kastélyban rendezett kiállítás – egyéb turisztikai vonzerő fejlesztése nélkül – vélhetően nem
lesz elégséges a Lónyay Örökség Központ működtetésére és fenntartására.
Minden jel arra mutat, hogy a Lónyay-kastély mint központ lehet ugyan a
települési turizmus központja, de a kastély mellett szükség van olyan egyedi,
látványos vonzerőkre, amelyek a településre vonzzák és ott is tartják a turisták
széles rétegeit. A Castellum projektből ugyanis az is kikövetkeztethető, hogy
pusztán a kulturális turizmus iránt érdeklődők térségbe, településre vonzásához nem elég ezt a viszonylag szűkebb (igaz, az átlagosnál talán nagyobb
fizetőképességgel rendelkező) réteget megszólítani.
A megismertek alapján a Castellum projekt arra megfelelő volt, hogy a támogatásból a szabolcsi és nagykárolyi kastélyok berendezése, kiállítása megújuljon (és ez mindenképp üdvös a nemzeti és kulturális értékeink megóvása
szempontjából), de a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartása egyéb
források bevonása nélkül nem látszik biztosíthatónak.

Versenytársak elemzése, piacelemzés

A környező kastélyok, várak, kúriák közül azokat tárjuk fel, amelyek – akár
jellemzőik, akár, jelentőségük vagy funkcióik alapján versenytársak lehetnek.
Az alábbi szempontok vizsgálata szükséges ehhez:
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- A műemlék elnevezése, település
- A műemlék rövid leírása (kora, stílusa, milyen híres személyek, családok köthetők hozzá, stb.
- A műemlék jelenlegi állapota
- Tuzsértól való távolság közúton
- A műemléképületben működő funkciók
- A műemléképület látogatottsága (amennyiben van rendelkezésre álló
adat)
- Szerepel-e a Nemzeti Kastélyprogramban vagy a Nemzeti Várprogramban (igen/nem)
A következő táblázatban szereplő várak, kastélyok, várkastélyok, kúriák
kiválasztása szubjektív alapon történt, de korántsem véletlenszerűen. A kiválogatásuknál az alábbi szempontok játszottak szerepet.
• A tuzséri Lónyay-kastélyhoz hasonló jellegű épületek kerültek kiválasztásra. Ez a hasonlóság megmutatkozhat a műemléképület építészeti tulajdonságaiban (nagysága, kora, szerkezete, belső kialakítása stb.),
illetve a történelemben betöltött szerepe. szerint is (egy-egy családhoz
kötődik, történelmi események fűzödnek hozzá stb.).
• Figyelembe vettük az egyes műemlékek Tuzsértól való távolságát, hiszen a versenytársak vizsgálata szempontjából ez egy igen fontos tényező. A kiválasztott műemlékek nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei.
• Mindhárom Nemzeti Kastélyprogramban, illetve Nemzeti Várprogramban szereplő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei műemlék szerepel.
• Szerepelnek emellett olyan műemlékek, amelyek magyarországi vagy
határon átnyúló EU-s forrásból újultak meg.
• Igyekeztünk olyanokat kiválasztani, amelyek a lehetséges funkciók minél szélesebb körét reprezentálják a muzeális intézményektől a közigazgatási funkciókon át a wellness szállodáig.
• Vizsgáltuk a Tisza menti műemlékeket, egy lehetséges Tisza menti
– akár vízi- akár kerékpáros turizmus keretében bejárható – kulturális
túraútvonal kialakítása érdekében.
• Igyekeztünk kiválasztani különböző állapotú műemlékeket is. Tekintetbe kell venni, hogy az elhanyagolt állapotú műemlékek esetén is
fennáll annak lehetősége, hogy megfelelő szándék esetén azokat felújítsák, és funkciókkal lássák el. Ezért ezek a későbbiekben akár Tuzsér versenytársai is lehetnek.
• A transznacionális együttműködésbe bevont külhoni települések Lónyay-kastélyai is szerepelnek a táblázatban.
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Összesen 24 darab műemléképület jelenlegi funkcióinak vizsgálatára, áttekintésére került sor, melyek közül 17 darab a mai Magyarország területén
helyezkedik el, egy partiumi, kettő kárpátaljai, míg négy a Felvidéken található. Felfűzi tehát azt a területet, Lónyay-birtokot, amelyet a Lónyay Örökség Központ köré szervezett projekt beavatkozási területként képzelünk el,
és amely kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Bodrogköz területén
kívül a Bodrog-Latorca vidék, Kárpátalja Beregszászi járása valamint a Partium északi részére is.
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A fent felsorolt múzeumok, látnivalók, nevezetességek inkább csak ízelítőt
nyújtanak Szabolcs-Szatmár-Bereg rendkívül gazdag kulturális turisztikai
kínálatából. Nem vagy alig vizsgáltuk a megye egyházi gyűjteményeit, búcsújáróhelyeit, Európa hírű templomait (pl. Tákos, Csaroda, Gelénes), színházi életét, tematikus gyűjteményeit (pl. Mátészalka vasúti gyűjteménye).
Ugyanakkor a fenti múzeumok, nevezetességek kiegészítik az előző táblázatban foglalt kastélyokat, kúriákat, hiszen azok mintegy felében – a vizsgált
24-ből 12-ben – szintén megtalálható kisebb-nagyobb kiállítás, múzeum.
A fenti felsorolás több megfontolandó szempontra, tanulságra is felhívja a
figyelmet.
- Tiszacsécse esetén a falu nevezetes irodalmi személyiségére építik a
falu turizmusát. Ez egyrészt egy tiszteletet érdemlő megemlékezés,
másrészt szélesíti azt a turisztikai kínálatot, amelyet ez a térség – az
ország nagy részéből ez a legtávolabbi térség – tartogat.
- Ami Tiszacsécsének Móricz Zsigmond, az Szatmárcsekének Kölcsey
Ferenc, Tarpának Esze Tamás, Tiszavasvárinak Vasvári Pál. Mindegyik
település megfelelő tisztelettel adózik leghíresebb szülöttjének, emlékszobákat, kiállítást nyitottak meg tiszteletükre, mely hozzájárul a turizmus fellendítéséhez is.
- Túristvándi neve a vízimalommal kapcsolódott össze, valószínűleg
több látogatót vonzva, mint a fentebb felsorolt három település; ennek
oka – legalábbis részben – a turisztikai marketingben keresendő.
- Karos szintén egy jó példája annak, hogy miként lehet turisztikai célra hasznosítani egy aprófalu adottságait. Karos a falu határában fekvő honfoglalás kori leletek miatt létesítette azt a látogatóközpontot,
amely panoptikummal, interaktív kiállítással fogadja az érdeklődőket.
A néhány éve többszázmillió forint európai uniós támogatással létesített monumentális, modern látogatóközpont meglehetősen kirí a
többségében hátrányos helyzetűek által lakott falu általános településképéből, a megfelelő marketing hiánya a közeli látnivalók – Sátoraljaújhely, Borsi, Pácin, Karcsa, Nagykövesd – ellenére sem vonzanak elég
látogatót.
- Nyíregyháza attrakcióinak vizsgálata azért különösen indokolt, mert a
térségbe érkező turisták döntő többsége a város nevezetességeit is megtekinti. Ráadásul Nyíregyházán egy – a városközponton kívül eső – területre koncentrálódik a legfontosabb attrakciók többsége: az állatpark,
a múzeumfalu és a gyógyfürdő. Mindehhez kiszolgáló infrastruktúra
is társul (különböző kategóriájú szálláshelyek, vendéglátóhelyek), ez
megalapozza a kimagasló látogatószámot. Jórészt ezen attrakcióknak
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köszönhető, hogy Nyíregyháza 2016-ra bekerült a 20 legnagyobb vendégforgalmat lebonyolító – elsősorban fürdővárosokat és Balaton parti
városokat tartalmazó – magyarországi település közé.
Több épület, műemlék esetén – és itt elsősorban a beregszászi Bethlen-kastély emelhető ki – szemléletesen látszik, hogy egy-egy személy
elhivatottsága, akarata, jó értelemben vett csökönyössége hegyeket tud
megmozgatni, és gyakorlatilag minimális anyagi ráfordítással is népszerű és látványos attrakció kialakítása, működtetése valósítható meg.
E személyek felkeresése és meghallgatása, velük interjúk készítése az
e projekthez kapcsolódó jó gyakorlatok gyűjtésében is kulcsszerepet
játszhat.
A műemléki (kulturális, turisztikai) hasznosítás mellett több esetben
felmerült a helyi (települési, esetleg településkörnyéki) lakosság számára közösségi tér kialakítása. Ennek egyik szemléletes eleme az anarcsi
Czóbel-kúria, amely belül közösségi tér, a parkjában pedig közösségi
pihenőhely, tűzrakóhely került kialakításra. Ez elősegíti azt, hogy a település lakossága az egész fejlesztést – amelyet részben a településnek
kell állnia, és amelyet más fontos települési fejlesztési célokra is lehetne
fordítani – még inkább magáénak érezze, hasznosnak gondolja.
Ezzel összefüggésben a településen élők körében a társadalmi elfogadottságot növeli az is, ha a fejlesztés helyi hagyomány, nevezetesség, helyi kötődésű híres személy köré épülve valósul meg (a nagyari
Luby-kastély és rózsakertje emelhető ki ilyen nevezetességként). Tuzsér számára ez – a Lónyayak személyes miatt – adott, ugyanakkor
érdemes lehet összekötni olyan speciális helyi adottságokkal is, amely
megkülönbözteti a többi településtől. Ilyen lehet Tuzséron pl. az almatermesztés és –feldolgozás, vagy a solymászat.
A fenti gyűjtés felhívja arra is a figyelmet, hogy a funkciók kiválasztásánál fokozottan oda kell figyelni a műemlékvédelmi szempontokra.
Bizonyos funkciók (pl. wellness szállodává történő átalakítás) megalkuvásra kényszeríthetik a tulajdonost, hogy az autentikus műemléki
környezetet vagy a funkciót (ezáltal a bevételt, nyereséget) tartsák-e
elsődlegesen szem előtt.
Szem előtt kell tartani a bővíthetőség és az átalakítás lehetőségét is. A
látogatottsági adatokat figyelembe véve tanulni kell abból a hibából,
hogy statikus, több évig vagy évtizedig változatlan tartalmú – sokszor
elavult – kiállítás bemutatására kerüljön sor, ez ugyanis nem vonzza
vissza a térségbe a látogatókat, ráadásul rendkívül kedvezőtlenül hat a

  http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/osszeallt_a_leglatogatottabb_hazai_telepulesek_listaja
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bevételi adatokra is. Fontos, hogy a rendelkezésre álló anyagi források
függvényében legyenek tervek, elképzelések a bővítéssel kapcsolatban
is.
- Az elképzelések, tervek, koncepciók azért is fontosak, mert várhatóan a
2020-as európai uniós támogatási időszakot követően is lesz lehetőség
a Lónyay Örökség Központ esetén szerepet játszó funkciók kialakításának támogatására, hiszen a korábbi tervezési időszakok mindegyikében volt hasonló támogatási konstrukció, és általában magas támogatási
aránnyal. Fontos tehát a folyamatos pályázatfigyelés, a turisztikai (gazdasági, társadalmi felzárkózást segítő) felhívásokra történő pályázás,
még akkor is, ha az nem kifejezetten szorosan kapcsolódik a Lónyay
Örökség Központ tervezett kialakításához (de a támogatás intenzitás
magas).
- Emellett hangsúlyozni kell a helyi, térségi és országos politikai lobbitevékenység fontosságát. Minden szinten meg kell értetni a döntéshozókkal, hogy a tuzséri Lónyay-kastély nemzeti örökségünk része,
melynek megmentése közös érdek, fenntartását pedig a helyi szakképzett, tapasztalatokkal és megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő,
kompetens civil szervezetek biztosítani tudják. (Számos, akár a tuzsérinál kisebb jelentőségű kastélyépület felújítása, új funkciókkal bővítése
politikai lobbi eredménye lehet, pl. Géberjén, Komlódtótfalu.)

A mélyinterjúk tapasztalatai, főbb következtetések

Az összehasonlító kutatás kérdőíves elemzése
Az összehasonlító kutatási feladat előzményei
A Felhívásban foglaltak alapján az alábbi kutatási feladat ellátása szükséges a projekt keretében:
„Kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen legalább két
országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik egy uniós tagállam) legalább 100-100 fős célcsoport körében, de lehetőleg reprezentatív körben”
A feladat tárgyából adódóan szinte egyértelműen adódott, hogy a kutatást
Tuzsér térségére, illetve a Lónyay-birtokok jelenlegi határon átnyúló részei
közül Felvidéken kell végrehajtani, hiszen Szlovákia egyrészt megfelel annak
a követelménynek, hogy EU tagállam, másrészt a Lónyay-birtokok nemcsak
a Tuzsérhoz közel eső szlovákiai területekre terjedtek ki (a Nagykapos melletti Deregnyőn műemlékileg is jelentős Lónyay-kastély található), hanem
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megtalálhatóak a legnyugatibb Szlovákiához tartozó területeken, az ún. „pozsonyi hídfő” egyik településeként emlegetett Oroszváron is, így a Pozsony
környéki, a Nagyszombat és Nyitra kerületekben élő magyarság is ismerheti a
Lónyayak nevét, történelmi szerepüket. A Lónyay-örökség tehát földrajzilag
kiterjed a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől (sőt, Kárpátaljától) Pozsonyig, mi kutatásunkban mégis elsősorban a keleti területekkel foglalkozunk
azon oknál fogva, hogy Tuzsér mint a tervezett Lónyay Örökség Központ
„székhelye” a keleti térségben lehet egyfajta kulturális-turisztikai központ,
összehangolva a térség többi Lónyay-emlékhelyével, pl. a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Lónyával, Vásárosnaménnyal, Bodrogolaszival, vagy az
Ung-vidéki Deregnyővel és a kárpátaljai Beregsommal.
Adódott tehát, hogy a másik EU tagállami kutatást Szlovákiában kell
végrehajtani. Ugyanakkor szem előtt tartottuk, hogy a Lónyay-örökség mai
Kárpátalján található részén az ottani szakemberek véleményét is megismerhessük, ezért az ottani kutatásaink során – a személyes interjúk mellett – kérdőíveket is kitöltettünk.
Bár a kutatási feladat nem írja elő, egyes releváns esetekben külön megvizsgáljuk a Lónyay Örökség Központ „akcióterületét”, és itt már figyelembe
vettük a kárpátaljai kérdőívekben szereplő válaszokat is.
De mi is pontosan ez a „akcióterület”? A kutatás elején felmerült, hogy le kell
határolni azt a térséget, amelynek Tuzsér, az ottani Lónyay-kastély a központja
lenne. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a nagytérség Lónyay-birtokainak nagy részét
magába foglaló területet – ahol a Lónyay név ismertebb, többet jelent, mint a
Kárpát-medence többi részén – jelöljük ki, és vegyük hozzá azokat a „pufferterületeket” is, amelyek ugyan talán kevésbé köthetőek a Lónyayakhoz, de kulturális-turisztikai szempontból mégis érdemes ezekkel együtt kezelni.
Szakértőkkel történt egyeztetés után ez a hatásterület a következő közigazgatási egységeket fedi le:
♦ A mai Magyarország területén:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egésze
• Bodrogköz (mint Tuzsérral közvetlen szomszédos, de a Tisza által
elválasztott terület a Bodrogig)
♦ A mai Szlovákia területén:
• Bodrogköz Szlovákiához tartozó területe
• Ung-vidék
(a sajátosan kialakított szlovákiai rendszer miatt a Tőketerebesi és
Nagymihályi járás közigazgatási területét értjük ez alatt.)
  Az ezen településeken található Lónyay-emlékekkel a korábbi tanulmányokban részletesebben
foglalkoztunk.
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♦ A mai Ukrajna területén:
• Kárpátalja területén belül az Ungvári és Beregszászi járás

1. ábra: A kutatás során meghatározott akcióterület térségei
(Google alapján saját szerkesztés)

Az ezen területekről beérkező kérdőíveket tehát külön is elemeztük (összehasonlítva a magyarországi és szlovákiai kérdőívek eredményeivel), hiszen
kíváncsiak voltunk a térségben élők – és a helyi körülményeket jobban ismerő, jobban átlátók – véleményére, illetve arra, hogy ez mennyiben tér el a
távolabb élők véleményétől.

A kérdőív kialakításának szempontjai

A Lónyay Örökség Központ kialakítása lehetőségeinek feltérképezéséhez
egyszerre kellett több ágazat térségi adottságait, helyzetét, lehetőségeit vizsgálni: kiemelhető ezek közül az épített örökség, a műemlékvédelem helyzete,
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a turizmus (ezen belül különösen a kulturális turizmus), az oktatás, a művelődés területe.
Mindezek miatt egy igen komplex kérdőív kialakítása volt indokolt,
amely felöleli a fenti tématerületeket, ezáltal segít megismerni a megkérdezett szakértők véleményét Tuzsér fejlesztési lehetőségeiről, különösen a
Lónyay-kastélyhoz kötődő kulturális-turisztikai központ, a Lónyay Örökség
Központ kialakításával, lehetséges funkcióival kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy minél átfogóbb és teljesebb képet kaphassunk a
kutatás során, a kérdőív elkészítése során figyelembe vettük több turisztikai,
vidékfejlesztési és területfejlesztési szakértő véleményét, valamint az így kialakított kérdőív-tervezetet véleményeztettük a Lónyay Örökség Központ
kezdeményezőivel, valamint a projektben részt vevő szakemberekkel. Ezen
vélemények, kiegészítések figyelembe vételével alakult ki a kérdőív végső tartalma és formája.
Összességében egy igen átfogó, mintegy 30 kérdést tartalmazó kérdőív
készült el. A könnyebb és egyértelműbb értékelhetőség érdekében előnyben
részesítettük a zárt kérdéseket, ugyanakkor a válaszadónak lehetőséget adtunk a témakörben saját véleményének bővebb kifejtésére is.
A kérdőívekben foglalt kérdések az alábbi tematikát követték:
• Személyes adatok (nem, életkor, iskolai végzettség, lakóhely, foglalkoztatási csoport stb.)
• Épített örökség ismerete, a környezete műemléki ellátottsága, annak
jellemzői (állapot, vonzerő)
• A kérdőívet kitöltő térségének főbb turisztikai jellemzői (állapot és lehetőségek)
• A Lónyayak, a tuzséri Lónyay-kastély, valamint a Lónyay Örökség
Központ ismertsége
• A kitöltő véleménye a Lónyay Örökség Központ lehetséges hasznosítási módjairól, valamint Tuzsér környékének egyéb turisztikai fejlesztési lehetőségeiről
• Lehetséges célcsoportok meghatározása
• Kockázatok feltárása
A kérdőív kitöltésére lehetőséget biztosítottunk internetes felületen, valamint kinyomtatott formában is (ld. melléklet), annak érdekében, hogy szakmai
rendezvényeken, informatikai eszközök és internet nélkül is lehetőség legyen
hozzájárulni a kutatás eredményességéhez. Az internetes és nyomtatott kérdőívek tartalma természetesen megegyezett. Mivel a nyomtatott kérdőívnél
  A kérdőív a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdYwxbbB-BRtjOVOauoDWx8wA-evzQuxl8UsNgWqamov10w/viewform oldalon volt elérhető.
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nem volt arra lehetőség, hogy megköveteljük minden kérdésre a válaszadást,
az egyenlő esélyek és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében – az első,
általános (személyes) kérdések kivételével – az internetes kérdőív kitöltése
során sem volt kötelező minden kérdésre választ adni. Ez szakmailag azért
is tűnt helyes megoldásnak, mert néhány kérdésre a megkérdezett szakértők
nem mindegyike tudhatott választ adni, bár számos zárt kérdésnél megadtuk
a „nem tudom (megítélni)” válaszlehetőséget is. Különösen azok éltek sokan
ezzel a lehetőséggel, akik Tuzsértól távolabbi területeken töltötték ki a kérdőívet, így feltételezhetően nem ismerték pontosan Tuzsér lehetőségeit és a
Lónyaiak térségben betöltött szerepét sem ismerték mélységében.
A kérdések kialakításánál fokozottan figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendeletében (GDPR rendelet) foglaltakat,
így nem kérdeztünk neveket, a településnéven kívül nem gyűjtöttünk elérhetőségeket (sem lakcímet, sem telefonszámot, sem e-mail címet), valamint
nem kérdeztünk rá a pontos foglalkozásra sem. Ezáltal teljes mértékben biztosítható a válaszadó anonimitása. Ennek ellenére – szignifikánsan a felvidéki válaszadók körében – találkoztunk a kitöltés elutasításával, amelynek
okaként felmerült valamiféle (évtizedes tapasztalatokon alapuló) szlovákiai
állami retorziótól való félelem.
Az utólagos tapasztalatok azt mutatják, hogy a kérdőívet a megkérdezettek hosszúnak és túlságosan összetettnek találták, ennek ellenére sikerült
mind Magyarországon, mind Szlovákiában megfelelő számú válaszadót találni. Sőt, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek kitöltések (2, illetve 5 darab).
Utóbbiakat az akcióterületi vizsgálatoknál vettük figyelembe.

A kérdőívek elemzése

Kitöltési módok, személyes adatok
Mint fentebb említettük, Magyarországról és Szlovákiából 100¬-100 kérdőívet töltettünk ki, Kárpátaljáról 5, Erdélyből pedig két kitöltés érkezett.
Az a véletlen műve, hogy a fent meghatározott akcióterületen kívül szintén
összesen éppen 100 válaszadás érkezett (2. ábra).
A 207 kitöltő közel kétharmada a papír alapú kérdőíven válaszolt (131),
az internetes válaszadás (76 fő) nagyobb részt Magyarországról, kisebb része Felvidékről történt. Ennek az az oka, hogy a felvidéki válaszadók sokkal
nagyobb arányban az akcióterület környékéről kerültek ki, akiket személyesen szólítottunk meg az egyes találkozókon, míg Magyarországon a kutatók
kapcsolati tőkéjük kihasználásával szereztek internetes kitöltőket az ország
más szegleteiből is. Ennek lett az az eredménye, hogy míg a felvidéki akcióterületről (tehát a Tőketerebesi és a Nagymihályi járásból) 59-en töltötték ki
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a kérdőívet (közülük csak 4-en az internetes felületen), addig a magyarországi akcióterületről (ami a kitöltések szempontjából csak Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyére koncentrálódik, mert Bodrogközből nem érkezett kitöltött
kérdőív) mindössze 43.

2. ábra: A gépi és kézi kitöltések száma területegységenként

A kitöltés módja – miután nem volt kötelezően kitöltendő szempont a
gépi kitöltés esetében sem – nem befolyásolta a válaszadást, illetve a válaszok
számát.
A kérdőíveket összesen 110 férfi és 97 nő töltötte ki, és összességében
nem volt jelentős eltérés Magyarország és Szlovákia között (55–45, illetve
51–49). Az akcióterületre viszont a női többlet volt jellemző, mely különösen a Felvidéken volt szembetűnő, a két felvidéki járásban 25 férfi és 34 nő
válaszolt kérdéseinkre.
A válaszadók korcsoportok szerinti megoszlása (3. ábra) mind Magyarországon, mind Szlovákiában viszonylag egyenletes, minden korcsoport képviselteti magát. Szlovákiában több a 25 év alatti és a 65 év feletti korosztályhoz
tartozó, míg a magyarországi válaszadók többségében a 36-65 éves korosztályokból kerülnek ki. A kárpátaljai válaszadók a 26-45 éves korosztályokból
kerültek ki.
Az akcióterületen kívüli válaszadók összességében fiatalabb korszerkezetűek – közel kétharmaduk 45 év alatti – míg Szabolcs–Szatmár–Bereg me251

gyében 25 év alatti válaszadó nem található, itt is és a felvidéki akcióterületen
is az idősebb korosztályhoz tartozók töltöttek ki kérdőívet.
Megfigyelhető tehát, hogy míg a magyarországi és szlovákiai kérdőívet
kitöltők korcsoportok szerinti megoszlása viszonylag egyenletes, az akcióterületről inkább az idősebb korosztályhoz tartozók válaszoltak kérdéseinkre.
Ennek az lehet a magyarázata, hogy a kérdőíves adatgyűjtés jórészt – különösen a Bodrog- és Ung-vidéki területeken – olyan eseményeken történt,
ahol az idősebb korosztály nagyobb arányban képviseltette magát (pl. szakmai kiállítás megnyitó rendezvény Királyhelmecen vagy a CSEMADOK
helyi szervezetének éves közgyűlése Nagykaposon).

3. ábra: A válaszadók száma korcsoport szerint, területegységenként

Tekintve, hogy a kérdőívek kitöltése során kizárólag szakemberek, szakértők véleményét gyűjthettük össze, nem meglepő, hogy a kitöltők iskolai
végzettséges jelentősen meghaladja az országos átlagokat (4. ábra), és többségében felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az alapfokú végzettséggel
rendelkezők száma elenyésző, e csoportba tartoznak pl. a muzeális intézmények működését jól ismerő alkalmazottak (gondnok, teremőr).
A magyarországi kitöltők ¾-e felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
– a felvidékiekhez képest – magasabb az alapfokú végzettségűek aránya is.
Ezzel szemben a Felvidéken csak a válaszadók fele rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, de itt magasabb a középfokú végzettségűek aránya. Az alapfo252

kú végzettségű magyarországi megkérdezettek (6fő) mindegyike Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyéből kerül ki. Ezzel szemben a felvidékiek közül csak 2
fő rendelkezik alapfokú végzettséggel, de ők nem a felvidéki akcióterületről
töltötték ki kérdőívünket. Az 5 kárpátaljai válaszadóból 4, valamint mindkét
erdélyi válaszadó felsőfokú végzettségű.

4. ábra: A válaszadók száma iskolai végzettség szerint területegységenként

5. ábra: A kérdőívet kitöltők lakóhelyének települései (google alapján saját szerkesztés)
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A 207 kitöltést végző személyek összesen 75 különböző településen laknak. A legtöbb – 10 vagy azt meghaladó számú – kitöltés öt településről
érkezett, a kitöltések számának csökkenő sorrendjében Nagykaposról, Budapestről, Tuzsérról, Királyhelmecről és Zselízről. A válaszadók településeit az
5 ábra mutatja.
Érdemes részletesebben megvizsgálni az akcióterületi kitöltőket is: Felvidékről 11 településről érkezett az 59 kitöltő (1 felvidéki kitöltő nem adta
meg a lakóhelyét), a Kárpátaljai öt kérdőívet három település lakosaitól kaptuk, Magyarországról pedig 9 Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei település
szakemberei töltöttek ki 43 kérdőívet. Az akcióterületről kapott kérdőívet
kitöltő személyek lakóhelyeit a 6. ábra szemlélteti:

6. ábra: Az akcióterületről kérdőívet kitöltők lakóhelyei (google alapján saját szerkesztés)

Épített örökség ismerete, a környezetének műemléki ellátottsága

Fontosnak tartottuk megtudakolni, hogy a kitöltők milyen rendszerességgel találkoznak műemlékekkel. Az előzetes feltételezéseink szerint a
magyarországi kitöltők gyakrabban, míg a felvidékiek – mivel az alföldies
jellegű Bodrogköz és Ung-vidék, valamint a Dunától északra eső felvidéki terület viszonylag szegényesebb műemlékekben – ritkábban találkoznak
műemlékekkel. A beérkezett vélemények alátámasztották a feltételezésünket
(7. ábra).
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Míg Magyarországon a megkérdezettek közel kétharmada találkozik napi
szinten az épített örökséggel – nincs jelentős különbség a magyarországi akcióterületi és nem akcióterületi megkérdezettek között –, addig ez az arány a
Felvidéken – legyen szó az akcióterületről vagy azon kívüli területről – nem
éri el a 40 százalékot.
Magyarországon a megkérdezettek kb. hatoda heti szinten vagy ritkábban
találkozik műemlékekkel, a Felvidéken több mint harmaduk, ami szintén a
műemlékek sűrűségéből is adódhat, de vélhetően az is jelentősen befolyásolja
a választ, hogy a magyarországi kérdőívek jelentős része a műemlékekben
gazdag Szabolcs–Szatmár–Bereg megye mellett Budapesten vagy a Tuzsér
Nagyközségért Közalapítvány által a kulturális és kastélyturizmussal érintett
idegenforgalmi központokban (pl. Tata, Keszthely, Körmend) lett kitöltve.

7. ábra: Találkozás gyakorisága a műemlékekkel a mindennapokban, területegységenként

Ezt támasztja alá az is, hogy a magyarországi akcióterületen kitöltők
közül csak 8-an (19%) találkoznak legfeljebb heti rendszerességgel műemlékkel, addig a felvidéki akcióterületen ez az arány megközelíti az 50%-ot
(48,3%): közülük 6 fő válaszolt úgy, hogy nem találkozik épített örökséggel
heti rendszerességgel sem.
Szintén kíváncsiak voltunk arra, hogy találkozott-e a megkérdezett a
környezetében régészeti, műemlék- vagy örökségvédelmi tevékenységgel.
Legfeljebb 2 válasz volt kiválasztható, így lehetőséget biztosítottunk, hogy a
helyi műemlékek rekonstrukciója mellett a régészeti feltárás is kiválasztható
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legyen. E kérdéssorban arra is választ szerettünk volna kapni, hogy hogyan
vélekedik a megkérdezett a környezete műemlékeinek állapotáról (8. ábra).
A feltételezéseink alapján a válaszok hasonlóan alakulnak, mint az előző kérdésnél.
A magyarországi megkérdezettek közel négyötöde (79%) találkozott
már műemlék-felújítással vagy régészeti feltáró munkával, Szlovákiában ez
az arány a megkérdezettek (és választ is adók) kétharmada. Szlovákiában
a régészeti feltárást nagyobb arányban jelölték meg, mint Magyarországon.
A megkérdezettek jelentős része királyhelmeci, ahol a várhoz kapcsolódóan
jelentős és ismert régészeti feltáró munka folyik, ez is befolyásolhatja a szlovákiai és az ottani akcióterületi arányokat.
Elsősorban a szlovákiai válaszadók jelezték nagyobb arányban, hogy bár
nem találkoztak műemlék-felújítással, a környezetükben található műemlékek felújításra szorulnának.
Beszédesek a kárpátaljai válaszok is: az 5 válaszadóból 3 azt jelölte meg,
hogy nem találkozott műemlék-felújítással, pedig a környező műemlékek
felújításra szorulnak. A negatív kicsengésű válaszok értékelésekor meg kell
említeni, hogy Kárpátalján nagyon kevés pénzt tudnak fordítani műemlékfelújításra, a zajló munkálatok (pl. templom-felújítások) jórészt magyar állami támogatásból valósulnak meg, és a beregsomi (a kitöltők közül 3 itteni)
Lónyay-kastály is nagyon rossz állapotban van.

8. ábra: Műemlékvédelem a megkérdezettek környezetében, területegységenként
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A műemlékek turisztikai hasznosítása helyzetének megítélése

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezett személyek hogyan látják a
térségeik műemlékekkel való ellátottságát, valamint ezek turisztikai hasznosítását. Az erre vonatkozó kérdéscsoport 13 kérdést tartalmazott. A hipotézisünk szerint a magyarországi részről vártunk több műemlékekre és azok
turisztikai hasznosítására utaló választ.
Ezt a feltételezést mindjárt az első kérdésre adott válaszok (9. ábra) alátámasztják: a magyarországi megkérdezettek közel kétharmada állította, hogy
ez határozottan jellemző a térségére (az „inkább jellemző” válaszokkal együtt
meghaladta a 75%-ot, míg összesen 13-an válaszolták azt, hogy ez nem vagy
inkább nem jellemző a térségükre.
A felvidéki válaszadók több mint egyharmada szerint egyértelműen jellemző a térségük műemlékekben való gazdagsága, az „inkább jellemző” válaszokkal együtt már kétharmados az ilyen véleményem levők aránya, de a
megkérdezettek 30%-a szerint nem jellemző, hogy térségük műemlékekben
gazdag lenne.
Hasonló arányok figyelhetőek meg a két országban kijelölt akcióterületeknél is, sőt, a felvidéki akcióterületen még a szlovákiai átlagnál is nagyobb
azok aránya (41% a választ adók körében), akik úgy vélik, hogy a régiójukra
nem jellemző, hogy gazdag lenne műemlékekben.

9. ábra: „A régióm műemlékekben gazdag” állításra adott válaszok területegységenként
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Az akcióterületen kívüliek válaszainak aránya hozzávetőleg megegyezik a
magyarországi válaszokkal, ami azt jelenti, hogy a Felvidék más térségeiben
élők műemlékekben gazdagabbnak tartják környezetüket, mint a Tőketerebesi és Nagymihályi járásban lakók.

10. ábra: „A régiómban található műemlékek állapota megfelelő” állításra adott válaszok
száma területegységenként

Markáns különbség adódott „A régiómban található műemlékek állapota megfelelő” állításra adott magyarországi és szlovákiai válaszokban (10.
ábra). Az erről véleményt nyilvánító magyarországiak alig több mint negyede (25,8%) szerint ez nem jellemző, Szlovákiában viszont a válaszadók közel
kétharmada (64,8%) vélekedik így. Ezzel párhuzamosan a magyarországi válaszadók közel háromnegyede szerint a műemlékek állapota általában megfelelő, míg Szlovákiában csak a válaszolók harmada elégedett. Az 5 kárpátaljai válaszadóból 4 nyilatkozott úgy, hogy a régió műemlékeinek állapota nem
megfelelő.
Hasonló különbségek figyelhetők meg a két ország akcióterületét vizsgálva is, annak ellenére, hogy számos tuzséri is kitöltötte a kérdőívet, akik
naponta találkoznak a felújításra szoruló Lónyay-kastéllyal.
A kitöltők közül összesen 12-en nem adtak semmilyen választ az állításra,
közülük 11-en az akcióterületről kerültek ki. Ennek talán az lehet az oka,
hogy a térség műemlékekben szegényebb, így a válaszadók nincsenek tisztá258

ban a műemlékek általános állapotával (bár ebben az esetben a „nem tudom
megítélni” válasz is megfelelő lett volna).

11. ábra: „A műemlékek felújítására nagyobb figyelmet és több pénzt kellene fordítani”
állításra adott válaszok száma területegységenként

Kíváncsiak voltunk, miként vélekednek a megkérdezettek arról, hogy elég
forrás jut-e a környezetükben található műemlékek, épített örökség állagmegóvására, felújítására; ennek érdekében tettük a kérdőívbe „A műemlékek
felújítására nagyobb figyelmet és több pénzt kellene fordítani” állítást (11.
ábra). Mivel a kérdés részben összefügg a műemlékek állapotával, feltételeztük, hogy a válaszok az azokra adott válaszokkal korrelál.
A válaszadók többsége egyetértett az állítással, Magyarországon 79, Felvidéken 78 fő vélekedett így, bár Szlovákiában többen állították, hogy ez
egyértelműen jellemző állítás. Mindkét országban 12–12 fő szerint az állítás
nem jellemző. Nagyon hasonlóak az arányok az akcióterület magyarországi
és szlovákiai területein, valamint az akcióterületen kívül is.
Kárpátalján és Erdélyben az összes (7) kitöltő azt a választ jelölte meg,
miszerint nagyobb figyelmet és több pénzt kellene fordítani a műemlékek
felújítására.
Vegyesebb képet mutatnak „A régiómban található műemlékek a turizmus szempontjából húzóerőt jelentenek” állításra adott válaszok (12.
ábra).
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12. ábra: „A régiómban található műemlékek a turizmus szempontjából húzóerőt jelentenek” állításra adott válaszok száma területegységenként

A magyarországi válaszadók szerint ez inkább vagy egyértelműen jellemző (70 fő válaszolt így), Szlovákiában viszont csak 46-an válaszoltak így,
annak ellenére, hogy itt többen nem válaszoltak vagy nem tudtak dönteni,
mint Magyarországon (13 és 8 fő). Tehát szignifikánsan többen tartják úgy
Magyarországon, hogy a műemlékek vonzzák a térségbe a turistákat, mint
Szlovákiában. Ennek egyik oka lehet, hogy az aktív turizmust erősebb vonzerőnek gondolják a Felvidéken, mint a műemlékeket. A szlovákiai akcióterületen még kisebb arányban gondolják úgy, hogy a műemlékek jelentős
vonzerőt jelentenének, mint Szlovákia egészében: az akcióterületen értékelhető választ adók 56%-a szerintem nem vagy inkább nem jellemző, hogy a
műemlékek húzóerőt jelentenének.
A kárpátaljai válaszolók többsége szerint egyértelműen jellemző, hogy a
műemlékek a térségbe vonzzák a turistákat, de volt, aki szerint ez egyáltalán
nem jellemző a térségre.
A kutatás során különös hangsúlyt fektettünk a műemlékek marketingje
megfelelőségének véleményezésére. A szakértőkkel folytatott beszélgetések
során minden interjúalany kiemelte, hogy a turisztikai marketing a térségben
nem megfelelő, bőven lenne lehetőség és igény a fejlesztésre. Ezt egyébként
többen nemcsak a vizsgált térségre (akcióterületre) értették, hanem országos
problémaként jellemezték, amit alátámaszt az is, hogy nagy látogatottsággal
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13. ábra: „A turizmus szempontjából jelentős térségi műemlékek marketingje megfelelő”
állításra adott válaszok száma területegységenként

bíró, európai jelentőségű műemlékkel rendelkező nyugat-dunántúli település
turisztikai szakértője is hasonló véleménnyel volt.
Ennek megfelelően azt vártuk a kérdőívek kiértékelése során is, hogy öszszességében az interjúalanyok véleményéhez hasonló eredményre jutunk, de
ez csak részben következett be (13. ábra).
A magyarországi érdemi választ nyújtók közül 43% gondolta csak úgy,
hogy nem megfelelő a műemlékek térségi marketingje, míg 39,8% kisebb,
17,0% nagyobb mértékben elégedett vele. Szlovákiában 85-en adtak érdemi
választ, több mint háromnegyedük (77,6%) elégedetlen a marketinggel, és a
magyarországi 15 fővel szemben csak 5 fő szerint egyértelműen jellemző a
megfelelő turisztikai marketing.
Érdekes, hogy az akcióterület válaszadásait vizsgálva a felvidéki válaszadóknál még nagyobb a marketing kedvezőtlen megítélése (80,9% az értékelhető választ adók körében), míg a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei kitöltők
61,1%-a fejtett ki (kismértékben) negatív véleményt a térségi marketingről. Kárpátalján egyértelműen negatív a műemlékek térségi marketingjének
megítélése.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy egészében miként ítélik meg a turisztikai marketing megfelelőségét az egyes országokban és akcióterületeken (14.
ábra).
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14. ábra: Az „Összességében a térségi turizmus marketing megfelelő” állításra adott válaszok száma területegységenként

Kisebb meglepetésként hatott, hogy meglehetősen magas volt azok száma, akik nem válaszoltak, illetve nem tudtak válaszolni a kérdésre (Magyarországon 6 és 5 fő, Felvidéken 6, illetve 12 fő). A felvidéki akcióterületről
kerül ki a választ nem adók mindegyike, illetve a válaszolni nem tudók közül
9, azaz a Nagymihályi és Tőketerebesi járásban viszonylag kevesen adtak értékelhető választ.
A magyarországi válaszadók közül 34 vélekedett úgy, hogy nem megfelelő a turisztika marketing, a többség (56 fő) viszont megfelelőnek találta. A
magyarországi akcióterületen a negatív vélemény van túlsúlyban, 19 fő szerint nem megfelelő és csak 17 fő szerint megfelelő a turisztikai marketing.
Szlovákiában jóval kedvezőtlenebb a válaszadók megítélése: 64 fő – ez az
érdemi választ adók 78,0%-a – szerint nem megfelelő a turisztikai marketing,
közülük 18-an a legkedvezőtlenebb kategóriába sorolták a térségi marketing
helyzetét. Szlovákián belül hasonlóak az arányok az akcióterületet vizsgálva
is. A szlovákiai turisztikai marketing kedvezőtlen megítélése mögött az is
állhat, hogy a kérdőíveket kitöltők az ország déli (magyarok lakta) térségét
ítélte meg, amely turisztikai szempontból nem tartozik az ország leglátogatottabb térségei közé, ezért az ide összpontosuló marketing is alacsonyabb
színvonalú, mint ami pl. Pozsony vagy a Tátra térségére jellemző lehet.
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15. ábra: „A felújított műemlékek vonzzák a turistákat, a rosszabb állapotúak nem” állításra
adott válaszok száma területegységenként

A Kárpátaljai válaszadók egyike sem tartja jellemzőnek a megfelelő térségi turisztikai marketinget.
Saját tapasztalataink azt mutatják, hogy az érdeklődők szívesen látogatják
a felújított műemlékeket, ez vonzóbbá teszi a célpontot. Nem titkolt célunk,
hogy ezzel is alátámasszuk a Lónyay-kastély felújításának szükségességét.
A magyarországi válaszadók (96 fő) többsége (54,2%) szerint az állítás
egyértelműen jellemző, további 31,3% nyilatkozott úgy, hogy inkább jellemző.
14 fő véleménye szerint nem igaz a fenti állítás (15. ábra).
Szlovákiában alacsonyabb volt az érdemi választ nyújtók száma (85 fő),
közel háromnegyedük (63 fő, 74,1%) egyetért az állítással. A bizonytalanok
vagy választ nem megjelölők elsősorban a felvidéki akcióterületről kerültek
ki (a 15-ből 11-en), az itteni érdemi választ adók 64,6%-a szerint igaz az
állítás.
A magyarországi akcióterületről 40 válasz érkezett közülük összesen 36an egyetértettek az állítással. A 90%-os arányhoz az is közrejátszhatott, hogy
vannak kedvező tapasztalatok a megyéből (pl. Tiszadob, Nagyar), és a tuzsériaknak – akik jelentős számban töltöttek ki kérdőívet – is az a véleményük, hogy a felújítással jelentősen javulna a település turisztikai megítélése.
A kárpátaljai válaszadók mindegyike egyetért az állításban foglaltakkal.
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16. ábra: A „Van olyan műemlék a környezetemben, amely felújításával (és/vagy új funkciók ellátásával) biztosan megnőne a látogatottság” állításra adott válaszok száma területegységenként

Az akcióterületen kívüli részt vizsgálva is az állapítható meg, hogy az érdemi választ adók döntő többsége (84,2%-a) is egyetért azzal az állítással,
hogy a felújított műemlékek több turistát vonzanak a térségbe.
A fenti állítással kapcsolatos reakciókkal azt kívántuk felmérni, hogy a
válaszadó a térségében ismer-e olyan műemléket, amelyet a turizmus számára is érdemes felújítani, fejleszteni. Feltételezésink szerint – a műemlékek
gazdagságából kifolyólag – elsősorban a magyarországi területről, ezen belül
is az akcióterületről vártunk több pozitív választ.
Összességében a magyarországi és szlovákiai válaszok nem térnek el jelentősen egymástól (16. ábra), sőt, mindkét országból 13–13 olyan válasz érkezett, amely szerint a térségre az állítás nem jellemző (az érdemi válaszadók
száma Magyarországon 88, Szlovákiában 83 volt). A magyarországi válaszadók között több olyan volt, amely szerint az állítás egyértelműen jellemző
(48 fő, az érdemi választ nyújtók 54,5%-a), míg Szlovákiában ez az arány
csak 37,3%.
A magyarországi akcióterületen mindössze egy fő volt, aki azt állította, hogy nincs ilyen műemlék a környezetében, 36 fő véleménye szerint
viszont van ilyen műemlék (2 fő nem tudott dönteni a kérdésben). A
szlovákiai akcióterületen jóval vegyesebb a kép, jelentősebb számú – a
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17. ábra: „A műemlékek jelenlegi funkciói miatt a turisztikai bemutatás korlátozott (pl.
kastélyban működő iskola, idősotthon)” állításra adott válaszok száma területegységenként

szlovákiai átlagot meghaladó – azoknak a száma, akiknek környezetében nincs ilyen műemlék. A kárpátaljai válaszadók mindegyike tud olyan
műemlékről a környezetében, amelynek felújításával, fejlesztésével nőne
a látogatottság.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kérdőívet kitöltők szerint a műemlékekben működő funciók hogyan befolyásolják a turisztikai hasznosíthatóságot,
és hogy e vélemények között megfigyelhetőek-e területi különbségek. Bár
két országban (valamint Kárpátalján, Ukrajnában) történt a felmérés, az előzetes feltételezésünk az volt, hogy nincs jelentős eltérés e tekintetben, amely
feltételezést a hasonló történelmi múltra alapoztuk: hasonló történelmi út,
a kastély, műemlék tulajdonosának elüldözése, „szocialista” hasznosítás, a
felújítás elmaradása, privatizáció stb. (külön vizsgálat lehetne, hogy a térség
érintett műemlékei, kastélyai milyen utat jártak be, milyen funkciókat töltöttek be az elmúlt száz esztendőben).
Ismét Szlovákiából érkezett kevesebb válasz a kérdésre: kilencen nem válaszoltak, 12-en pedig nem tudták megítélni a megállapítás helytállóságát.
Ezen belül is elsősorban a felvidéki akcióterületen volt alacsony az értékelhető válaszok száma (43), tehát főleg e területen voltak bizonytalanok a válaszadók. Magyarországon 13-an nem adtak érdemi választ, ebből 9-en az
akcióterületről (17. ábra).
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18. ábra: „A műemlékek felújítását és/vagy turisztikai célú hasznosítását a tulajdonviszonyok nehezítik” állításra adott válaszok száma területegységenként

A magyarországi érdemi válaszadók kb. fele-fele arányban jelölték meg,
hogy a jelenlegi funkciók befolyásolják a turisztikai hasznosítást (52,9%),
illetve hogy nem (47,1%). A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei válaszadók
többsége (22 fő, 64,7%) viszont úgy látja, hogy ez nem akadálya a turisztikai
hasznosításnak: az eltérő arányok mögött az állhat, hogy Tuzsérról számos
válasz érkezett, és ott valóban nem okozna ez problémát.
A Felvidéken a megkérdezettek kétharmada vélekedett úgy, hogy a turizmust a jelenlegi funkciók gátolhatják (67,1%). A kárpátaljai válaszadók
mindegyikének ez volt a véleménye, ami arra is utalhat, hogy a szovjet időkben a régi műemléképületek, kastélyok szinte mindegyike kapott valamilyen
gazdasági vagy egyéb funkciót (pl. katonai létesítmény), értékeik részben
vagy egészben megsemmisültek, és pénz sem áll rendelkezésre a helyrehozatalra, ezáltal rendkívül nehézkes a turisztikai célú felújításuk.
Magyarországi tapasztalatok alapján számos esetben nehezíti a felújítást,
hasznosítást vagy az ehhez szükséges támogatás nyújtását a bizonytalan tulajdonosi szerkezet. E kérdéssel azt kívántuk megvizsgálni, hogy a térségben
élők, a felvidékiek és a kárpátaljaiak miként látják ezt a problémakört, a műemlékek hasznosításánál felmerül-e ez egyáltalán.
Az előző kérdésekhez képest is kimagaslóan magas a választ nem adók
és a bizonytalanok aránya: Magyarországon 23-an, Szlovákiában 36-an nem
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19. ábra: „A műemlékek mellett a térség rendelkezik olyan vonzerőkel, amelyek szélesebb
turisztikai rétegeket vonzanak a térségbe” állításra adott
válaszok száma területegységenként

adtak értékelhető választ, utóbbi esetben 27-en nem tudták megítélni az állítás megfelelőségét. A felvidéki akcióterületen a kitöltők 39,0%-a nem válaszolt érdemben a kérdésre (18. ábra).
A válaszok is meglehetősen vegyesek voltak (amely erősíti a megkérdezettek körében a bizonytalanság érzetét a kérdéskört illetően), de összességében
azt mutatja, hogy inkább befolyásolják a tulajdonviszonyok a turisztikai célú
hasznosítást, mint nem. A magyarországi kitöltők szerint az állítás 42,9%uk szerint egyértelműen jellemző, további 35% szerint inkább jellemző, mint
nem. A szlovákiai megkérdezetteknél (és választ is adóknál) 25, illetve 42,2%
volt ez az arány.
A vizsgált területegységek közül a legegységesebben a magyarországi akcióterület válaszadói vélekedtek: 84,8%-uk (28 fő) szerint nehezítik a műemlékek hasznosítását a bizonytalan tulajdonviszonyok. A megkérdezett 5
kárpátaljai személyből 4 fő hasonló véleményen van.
Fontos volt megismernünk, hogy a megkérdezettek szerint rendelkezik-e
a térségük a műemlékeken kívül egyéb olyan vonzerővel, amely vonzó lehet
a turisták számára. Figyelembe véve a térség – elsősorban a magyarországi
oldal – természeti és kulturális sokszínűségét, azt vetítettük előre, hogy a
megkérdezettek többsége pozitív választ ad a felvetésre.
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20. ábra: „A műemlékek iránt érdeklődő társadalmi réteg az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkezik” állításra adott válaszok száma területegységenként

A magyarországi megkérdezettek több mint fele (51 fő) vélekedett úgy,
hogy egyértelműen jellemző a térségre az egyéb turisztikai vonzerők jelenléte
is, további 30 fő szerint is inkább jellemző ez, míg 12 fő szkeptikus e tekintetben. Szlovákiában összességében 59-en vélekedtek pozitívan (kevesebb,
mint fele szerint jellemző ez kifejezetten a térségére), míg 23 fő szerint nem
jellemző, hogy a műemlékeken kívül vonzerők is lennének (19. ábra).
A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei megkérdezettek közül 31 véli úgy,
hogy egyéb vonzerők is vannak, és mindössze 8-an állítják, hogy ez nem jellemző a térségre. Kárpátalján minden megkérdezett szerint van egyéb jellegű
vonzerő is.
Az akcióterületen kívüli területekre is az jellemző, hogy a műemlékeken
kívül egyéb jelentős attrakció is van: a megkérdezettek (és választ is adók)
91,2%-a vélekedik így.
A feltételezéseink szerint azok, akik komoly érdeklődést mutatnak a műemlékek iránt, általában a magasabb társadalmi rétegű és jövedelmű csoportból kerülnek ki. Ennek igazolása igen körülményes, de a kitöltött kérdőívek
segítséget nyújthatnak megismerni ennek helytállóságát – legalábbis egy aspektusból.
A felvetés nehézségét igazolta az is, hogy sokan nem válaszoltak, illetve
nem tudtak választ adni: Magyarországon 20 fő nem adott értékelhető vá268

21. ábra: „A műemlékek iránt érdeklődő társadalmi réteg általában többet költ, mint a
többi turisztikai ág iránt érdeklődők” állításra adott válaszok száma területegységenként

laszt, Szlovákiában pedig 35 fő, a két ország akcióterületére nézve pedig még
magasabbak az arányok, 27,9, illetve 39 százalék (20. ábra).
Az értékelhető válaszok országonként eltérő eredményt hoztak. A magyarországi válaszadók közel háromnegyede, 52 fő (72,5%) szerint a felvetés
inkább jellemző vagy egyértelműen jellemző, a Felvidéken viszont fele-fele
arányban tartják helytállónak (32 fő) vagy nem helytállónak (33 fő) a felvetést. A felvidéki akcióterületi vélemények arányaiban egyeznek az összes
szlovákiai véleménnyel, a magyarországi akcióterület véleményeinek arányai
viszont kiegyenlítettebbek (65,6 és 34,4%), mint a magyarországi vélemények.
Az értékelhető válaszok kiugróan alacsony aránya arra enged következtetni, hogy e kérdésben nagyon nagy a bizonytalanság. A feltételezés az volt,
hogy az előző állításban feltételezett magasabb státuszú társadalmi réteg
többet költ el, mint pl. az aktív turizmusban részt vevők. A bizonytalanságot
az is adhatta, hogy a kérdésben nem volt pontosan meghatározva a „többi
turisztikai ág”, amely között lehet kifejezetten magas költési igényű is (pl.
vadász-turizmus). Ugyanakkor fontosnak véltük feltenni a kérdést, hiszen a
bevételek nagysága alapvetően határozza meg a turisztikai fejlesztési beruházás megtérülését, illetve a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb
források mértékét.
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Lónyay család,
Lónyay Menyhért
Rákócziak, II.
Rákóczi Ferenc
Erdélyi János
Dobó család,
Dobó István
Majláthok
Várday család
Czóbel Minka

akcióterületen kívülről a jelölések száma

CSALÁDNÉV

akcióterületről jelölések száma

Magyarországról csak a beérkezett kérdőívek háromnegyedében kaptunk
érdemi információt, Szlovákiában a kitöltők több mint 40%-a nem válaszolt,
többségük – Magyarországon 19 fő, Szlovákiában 31 fő – nem tudta megítélni az állítás helyességét (21. ábra).
A magyarországi válaszadók inkább azon a véleményen vannak, hogy a
műemlékek iránt érdeklődők többet költenek (48-an vélekedtek így), 27 fő,
a válaszolók harmada szerint ez nem jellemző. Szlovákiában közel fele-fele
az arány (30 és 29 fő).
A magyarországi akcióterületről választ adók 2/5-e (12 fő) szerint ez nem
jellemző, 3/5 (18 fő) szerint jellemző, míg a szlovákiai akcióterületen azok
vannak többen, akik szerint nem jellemző a több költés a műemlékek iránt
érdeklődők között (19 versus 14 fő). Meg kell említeni, hogy a szlovákiai akcióterületről a megkérdezettek 44,1%-a nem tudott vagy nem akart reagálni
e felvetésre. Nagyon vegyes válaszok érkeztek a kárpátaljai kitöltőktől is.
Megkérdeztük a kitöltőktől, hogy van-e olyan történelmi, irodalmi, művészettörténeti személyiség, család a térségében, aki(k)re lehetne építeni térségi, települési turizmust. Az alábbi válaszok születtek az akcióterületen és
az akcióterületen kívül:

34

1

14

3

10
10
5
5
4
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Perényi család,
Perényi Miklós
Herczeg Géza
Mécs László
Bessenyei család
Kállay család
Kölcsey Ferenc
Károlyi család
Bethlen Gábor
Dobos László
Luby család
Zrínyi Ilona
Forgách család
Vay család
Dessewffy család
Helmeczy Mihály

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

2

Fedák Sári
Odescalchi
család
Lórántffy Zsuzsanna
Benczúr Gyula
Sennyey család
Krúdy Gyula
Andrássy család
Sztáray család
Báthori család
Móricz Zsigmond
Petőfi Sándor
Jékey család
Esterházy család
Sacher, Franz
Schubert, Franz
Jókai Mór
Héderváry
család
Zichy Mihály
Festetics család
Mátyás király
Alapy család
Feszty Árpád
Kuffner Károly
báró
Széchenyi István
Pálffy család
Zsigmond király
Richter Gedeon
Bugát Pál

1

Vachott testvérek
Herman Lipót
Tompa Mihály
Klauzál Gábor
Bartók Béla
Lábán Rudolf
Eötvös József
Lehár Ferenc
Konkoly Thege
Miklós
Munkácsy Mihály
Harruckern
János György
Gertrúd királynő
Sissi
Kossuth Lajos
II. András király
Nagy Lajos
király
Apponyi család
Babits Mihály
Bajor Gizi
Hamvas Béla
Karinthy Frigyes
Latabár Kálmán
Puskás Ferenc
Tóth Árpád
Zelk Zoltán
Zenthe Ferenc
Márai Sándor
Vámbéry Ármin

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
25
7
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Grassalkovich
család
Bocskai István
Csokonai Vitéz
Mihály

Rózsa Sándor
Madách Imre
Klapka György
Endresz György

1
1
1

1
1
1
1

Turisztikai ágazatok vizsgálata

A kutatás szempontjából különösen fontos a szakértők véleményének
megismerése a tekintetben, hogy mely turisztikai ágakat látják fontosnak az
adott területeken, illetve melyekben látnak kitörési lehetőségeket. Mivel a
kérdőíves felmérés az egész ország területére kiterjedt, itt fontos(abb) arra
koncentrálni, hogy az érintett akcióterületen – tehát Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében, a Tőketerebesi és Nagymihályi járásban, valamint Kárpátalján
– melyek ezek az ágazatok, ugyanakkor lehetőség nyílik megismerni a más
térségekben élő szakértők véleményét is.

22. ábra: „Az Ön térségére az alábbi turisztikai ágazatok közül melyik jellemző” kérdésre
adott válaszok megoszlása területegységenként

A válaszadási lehetőségek az egyáltalán nem jellemzőtől (1) az egyértelműen jellemzőig (4) terjedtek, míg lehetőség volt arra is, hogy a válaszadó
„nem tudom megítélni” kategóriát jelöljön be. A fenti diagram (22. ábra)
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azt szemlélteti, hogy a válaszok átlaga alapján az egyes területegységekben
mely ágazatokat látják jellemzőnek, illetve kevésbé jellemzőnek. (A függőleges szaggatott vonaltól balra található sávok nem jellemzőek a térségre, míg
a jobboldaliak jellemzőek.)
A magyarországi kitöltők átlagosan a hivatásturizmust kivéve minden
felsorolt turisztikai ágazatot inkább jellemzőnek határoztak meg. A hivatásturizmus ugyanakkor minden vizsgált területegységre vizsgálva inkább
– kismértékben – nem jellemző volt.
A bor- és gasztronómiai turizmust Magyarország egyik leginkább preferált turisztikai ágazatának gondolnánk, ám az eredmények alapján éppen az
„inkább jellemző” kategóriába sorolható, és a hivatásturizmus után a 6 felsorolt ágazatból a legalacsonyabb átlagértéket tudhatja magáénak.
Kissé magasabb értéket kapott az egészségturizmus – amely szintén a turizmus egyik húzóágazatának számít országos szinten –, ez vélhetően annak
is köszönhető, hogy Szabolcs¬-Szatmár-Bereg megye mint magyarországi
akcióterület nem kifejezetten az egészségturizmusra épít (a meglévő fürdőés wellness-turizmus stb. ellenére sem), így az itteni kitöltők nem jelölték
meg jellemző turisztikai ágként.
Az aktív és természeti turizmus és a rendezvényturizmus hasonlóan magas átlagértékeket kapott, országos szinten mindkettő jellemzőnek tekinthető. A 100 megkérdezett magyarországi szakértő a kulturális turizmust
értékelte a leginkább jellemzőnek, és ez az átlag érték (a 4-es skálán 3,29) a
vizsgált területegységek és turisztikai ágazatok között is a legmagasabb, azaz
a megkérdezett szakértők ezt tartják a leginkább jellemzőnek Magyarországon. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy a kérdőíves megkeresések jelentős
része a más műemlékek, kastélyok megismerését célzó tanulmányutakon történt, ahol felülreprezentáltak a kulturális téren tevékenykedő szakemberek,
így pozitív irányban befolyásolhatják a kulturális turizmus megítélését. A
kulturális turizmusnak a magyarországi turisztikai ágazatokon belüli jelentős
súlya és elismertsége ugyanakkor elvitathatatlan, így a kialakult eredmény
– hangsúlyozva, hogy nem reprezentatív felmérésről van szó – valós képet
nyújt a kutatás eredményéről.
A felvidéki szakértők körében kitöltött kérdőívek a magyarországitól eltérő képet mutatnak. Legjelentősebb eltérés az egészségturizmus jelentőségében mutatkozik meg: a kitöltők a felsorolt turisztikai ágazatok között a
legkevésbé jellemzőként határozták meg az átlagokat tekintve, amely még a
hivatásturizmustól is kismértékben elmarad. Semlegesként – nem mondhatni, hogy nem jellemző, de nem is jellemző – határozták meg az aktív és természeti turizmust, amely figyelembe véve az ország természeti adottságait,
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talán irreálisnak tűnik, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a válaszadók
a magyarok lakta déli, zömében síkvidéki területekről kerültek ki, ahol az
aktív turizmus valóban kevésbé jellemző, mint pl. az északi, hegyvidéki területeken (a kérdés kifejezetten a kitöltő térségére kérdezett rá).
Inkább jellemzőnek tartják a szlovákiai magyar megkérdezettek a bor- és
gasztronómiai turizmust. Érdekesség, hogy átlagosan magasabb szintre értékelték, mint a magyarországi megkérdezettek, holott Európa- és világszerte inkább a magyar bor és gasztronómia az ismertebb. Némi magyarázatul
szolgálhat, hogy a felvidéki akcióterület kifejezetten épít a borturizmusra,
hiszen itt található a Tokaji borvidék Felvidékre átnyúló része, és e mellett is
találhatók kisebb borrégiók (pl. Kisgéres, Királyhelmec). Az átlagosnál magasabbra értékelték a felvidéki kitöltők a rendezvényturizmus szerepét is, bár
ez jelentősen elmarad a magyarországi megkérdezettek értékétől. Hasonlóan
a magyarországi válaszadókhoz, a felvidékiek is a kulturális turizmust ítélik
meg leginkább jellemző turisztikai ágazatként. Ennek okai részben hasonlóak lehetnek a magyarországihoz: a megkérdezettek között sok volt a műemlékekkel, kulturális területtel foglalkozó szakember. Összességében a szlovákiai megkérdezettek mind a hat turisztikai ágazatot alacsonyabban, kevésbé
jellemzőnek értékelték, mint a magyarországiak.
A kutatás jellegéből adódóan külön érdemes megvizsgálni az akcióterületi
válaszokat is országonként, hiszen a helyi szakemberek nyilvánvalóan másként látják a helyi turizmus helyzetét, amely a saját, térségi adottságaikhoz
igazodik.
A magyarországi akcióterületre a legkevésbé jellemzőnek a megkérdezettek a bor- és gasztronómiai turizmust tartották, ami meglepő a térség
gasztronómiáját, sőt, az erre alapozott turisztikai fejlesztéseket (pl. SzatmárBeregi szilvaút) tekintve. Ha kismértékben is, de szintén elmarad az átlagtól
a hivatásturizmus, és éppen eléri az egészségturizmus. Utóbbi is azért kissé
elmarad a várttól, hiszen Tuzsér szűkebb térségében, Kisvárdán is komoly
egészségturisztikai fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban, igaz, az ágazat kiépítettsége, népszerűsége még elmarad a kicsit távolabbi térségek (pl.
Debrecen, Hajdúszoboszló) mögött. Az átlagosnál kicsit magasabb értéket
kapott – tehát inkább jellemző a térségre – az aktív és természeti turizmus,
amely részben a Tisza folyóhoz (vízi turizmus), részben a térség kerékpáros
túrázási lehetőségeihez köthető.
Még jellemzőbbnek határozták meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
megkérdezettek a rendezvényturizmust, amely a térség határozottan aktív
közösségi életéhez is köthető. Kisvárdán az ország egyik legjelentősebb zenei
fesztiválját rendezik évről évre (LESZ Feszt), emellett a kisebb települések
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– köztük Tuzsér is – szerveznek évente jelentősebb rendezvényeket. Nem
meglepő módon a kulturális turizmust jelölték meg legjellemzőbb turisztikai ágazatként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válaszadók, bár az átlagérték kissé elmarad a magyarországi megkérdezettek átlagától, ami alapján
az állapítható meg, hogy az ország többi részéről érkezett válaszadók még
dominánsabban jelölték meg a kulturális turizmust mint a térségükre legjellemzőbb turisztikai ágazatot.
A Tőketerebesi és Nagymihályi járásból válaszra felkért 59 szakértő a
magyarországi akcióterület megkérdezettjeitől jelentősen eltérő válaszokat
adott – köszönhetően feltételezhetően elsősorban az eltérő adottságoknak,
lehetőségeknek.
Legalacsonyabb értéket az egészségturizmus kapta: az összeg vizsgált területet és ágazatot tekintve ez az adott térségre a legkevésbé jellemző. A válaszadók átlagosan az „egyáltalán nem jellemző” és az „inkább nem jellemző”
között helyezték el. Tény, hogy a két felvidéki járás déli területein, ahol a
megkérdezések történtek, egyáltalán nem jellemzőek az egészségturisztikai
lehetőségek. Szintén alacsony értéket kapott a hivatásturizmus, és az átlagot
nem éri el - tehát a megkérdezettek körében „inkább nem jellemző” – az
aktív és természeti turizmus sem. Ez annak köszönhető, hogy a térségben
nincsenek kiemelkedően jelentős természeti látványosságok, és pl. a Bodrog
folyón a víziturizmus sem annyira kiépített, mint a Tisza magyarországi szakaszán.
A vizsgált területegységek között a felvidéki akcióterület az egyetlen, ahol
nem a kulturális turizmust határozták meg a legjellemzőbb ágazatnak. Annak
ellenére sem, hogy a térség relatíve gazdag kulturális látnivalókban, amelyek
vonzhatják a turistákat: pl. Borsi Rákóczi-kastély, Dobóruszka Dobó István
síremléke, Lelesz premontrei kolostora és a Szt. Gotthárd híd, Perbenyik,
Bély, Nagytárkány kastélyai, Nagykövesd vára stb. A megkérdezettek – ha
kismértékben is – de jellemzőbbnek tartják a kulturális turizmusnál a rendezvényturizmust, amely szintén az aktív közösségi életre utalnak: számos
jelentő turisztikai rendezvényt tartanak a térségben, amely javítja az ágazat
megítélését a térségi megkérdezettek körében. Legkedvezőbb értéket a borés gasztronómiai turizmus kapta, amelyben szerepet játszhatott az is, hogy
a térség egy része a Tokaji borvidékhez tartozik, de a kisgéresi pincesor (és
bortermelés) is országos jelentőségű. Nagy figyelmet fordítanak a gasztronómiájuk népszerűsítésére és hagyományainak ápolására is, példaként említhető a Nagykaposon évenként megrendezett Lecsófesztivál vagy a kisgéresi bor
mellé felszolgált helyi nevezetesség, a ’géresi béles’. Ezek is hozzájárulhattak,
hogy a bor- és gasztronómiai turizmus a leginkább jellemző turisztikai ága275

zat lett a felsoroltak közül. Ez alapján még inkább szembetűnő, hogy a szomszédság ellenére milyen jelentő különbségek alakultak ki a határ két oldalán
a turisztikai adottságok megítélésében.
Bár nagyon kevés (5 db) választ kaptunk a kárpátaljai akcióterületről is,
talán érdemes az ezekben foglaltakat is áttekinteni, mert jól tükrözik azt,
hogy egymáshoz közel eső – de ez esetben a határok nehézkes átjárhatósága
miatt mégis másként kezelendő – térségek mennyire különböző véleményt
formálnak meg.
A kárpátaljaiak elsősorban az egészségturizmust látják jellemzőnek a
térségre, amely nyilvánvalóan a közeli Mezőkaszony egész Ukrajna-szerte ismert fürdőjének köszönhető (a turisták jelentős része ezért érkezik a
térségbe, és nem is elsősorban Magyarországról vagy Kelet-Szlovákiából,
hanem Ukrajna belső területeiről. Második legjellemzőbbnek az aktív- és
természeti turizmust jelölték meg, valószínűleg a Keleti-Kárpátok nyújtotta
turisztikai lehetőségeknek köszönhetően. A kulturális turizmus, valamint a
bor- és gasztronómiai turizmus követi ezeket, míg legkevésbé jellemzőnek
– sőt, szinte egyáltalán nem jellemzőnek – a hivatásturizmust tartották.
Összehasonlításként röviden összefoglaljuk, hogy az akcióterületen kívüli
területekről összességében milyen válaszok érkeztek. Inkább nem jellemzőnek csak a hivatásturizmust tartották, ez tehát minden vizsgált területegységnél az átlag alatt maradt. Kismértékben, de inkább jellemző az egészségturizmus (sokkal inkább a magyarországiak preferálták ezt, mint a felvidéki
megkérdezettek), míg a bor- és gasztonómiai turizmust is inkább jellemzőnek tartják, viszont ez elsősorban a szlovákiai kitöltők gondolták így. Még
inkább jellemzőnek gondolták az akcióterületen kívüli megkérdezettek az
aktív- és természeti turizmust valamint a rendezvényturizmust (nagyjából
egyenlő mértékben). A válaszadók leginkább jellemzőnek a kulturális turizmust tartották, amely összességében mind Magyarországon, mind Szlovákiában a leginkább jellemző turisztikai ágazatként lett megjelölve.
Talán még fontosabb kérdés a jövőbeli fejlesztések szempontjából, hogy a
szakértők hogyan látják, melyek azok a turisztikai irányok, ágazatok, amelyek
leginkább hozzájárulnának a térség turizmusának fejlődéséhez. Erre vonatkozott a következő kérdésünk.
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„Jelölje meg azokat, amelyek fejlesztése Ön szerint kitörést jelenthetne a térsége számára.”

23. ábra: A turizmus kitörési ágazataira tett javaslatok a kérdőívek szerint,
területegységenként

A kérdőív kitöltésénél lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a válaszadók
több ágazatot is megjelöljenek lehetséges kitörési pontként. E lehetőséggel
éltek is a megkérdezettek: 202-en jelöltek be valamilyen választ, összesen
383 darabot (23. ábra).
A 98 magyarországi válaszadó összesen 185 turisztikai ágazatot jelölt
meg kitörési lehetőségként. Legtöbben, 53-an (ez a válaszok több mint negyede, 28,6%-a) a kulturális turizmust jelölték meg, mint ahogy – mint látni
fogjuk – minden területegység esetén. Sokan látnak lehetőséget az aktív és
természeti turizmus (38 fő) és a rendezvényturizmus (33 fő) fejlesztésében.
Az egészségturizmus térségi lehetőségei a megkérdezettek szerint jelentősen
meghaladja a bor- és gasztronómiai turizmusét: előbbit 29-en, utóbbit 22-en
preferálják. Minden vizsgált területegységre jellemző, hogy a hivatásturizmusban látják a legkevésbé a fejlesztési potenciált, Magyarországon 10-en
jelölték ezt be.
A felvidéki 100 kitöltő közül 97 adott valamilyen érdemi választ a kérdőív
ezen kérdésére, összesen 178 választ megjelölve. A válaszadók több mint
harmada (34,8%), 62 fő szintén a kulturális turizmus jelölte meg kitörési
lehetőségként, ez a többi ágazathoz képest kimagasló érték. A rendezvény277

turizmus – a második leginkább preferált ágazatként – 35 jelölést kapott, alig
valamivel kevesebben látnak fantáziát a bor- és gasztronómiai turizmusban
(33) és az aktív- és természeti turizmusban (31 válasz). Ahogy jelenleg nem
tartják jellemzőnek az egészségturizmust a Felvidékre, úgy kevéssé látják a
lehetőséget is ennek fejlesztésében (14 válasz), és mindössze hárman gondolják, hogy a hivatásturizmus kitörést jelenthet a térség gazdasága számára.
A magyarországi akcióterületről, Szabolcs-Szatmár_Bereg megyéből 42en jelöltek be összesen 64 választ, azaz kb. átlagosan másfél (1,52) ágazatot
jelöltek be, ami jóval kevesebb, mint a magyarországi átlag (1,89). Ez előfordulhatott azért, mert az ország többi részéhez képest valóban kevesebb
kitörési pontot láttak, de azért is, mert inkább koncentráltabban képzelik el
a turisztikai fejlesztéseket, elsősorban a kulturális turizmus fejlesztése által:
minden harmadik jelölés (21 db) ezt az ágazatot választotta. Viszonylag sokan választották az aktív- és természeti turizmust (15), valamint a rendezvényturizmust (12 válasz). A sorrend tehát megfelel a jelenlegi adottságokkal, ami szerint a válaszadók – összességében – következetesen, a meglévő
adottságokra építve képzelik el a térségi turizmus fejlesztését.
A válaszokból nem állapítható meg ez a következetesség a felvidéki akcióterület kitöltéseire vonatkozóan. Míg jelenleg ők összességében a bor- és
gasztronómiai turizmust tartják a legjellemzőbb ágazatnak, a fejlesztéseket
itt is elsősorban a kutlurális turizmus területén képzelik el: még nagyobb
arányban (35 válasz, 38,5%) jelölték ezt be, mint a magyarországi akcióterületen. A fejlesztési igény súlyát mutatja, hogy az azt követő legtöbb fejlesztési
potenciálként a rendezvényturizmus csak 20 választ kapott, a fentebb említett bor- és gasztronómiai turizmus pedig 16-ot.
Az egész akcióterületre vonatkozóan – tehát a Kárpátaljáról érkezett válaszokkal is kiegészítve – az állapítható meg, hogy a bejelölt válaszok több
mint egyharmada (60 válasz, 35,7%) a kulturális turizmus fejlesztésével szeretné elérni a térség gazdaságának fejlesztését, míg 34-en jelölték be a rendezvényturizmust és 30-an az aktív- és természeti turizmust mint fejlesztési
lehetőséget. Az akcióterületen kívüli válaszok is ezt a három turisztikai ágazatot jelölték meg legnagyobb számban, azzal a különbséggel, hogy ott az
aktív és természeti turizmust többen jelölték, mint a rendezvényturizmust.
A bor- és gasztronómiai turizmusban, az egészségturizmusban és a hivatásturizmusban is több lehetőséget látnak az akcióterületen kívül, utóbbit az
akcióterületi 104 kitöltő közül mindössze hárman jelölték meg.
A válaszadás során lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a kitöltők személyes javaslataikat is megfogalmazzák azzal kapcsolatban, hogy mely területen
látnak még kitörési lehetőséget. Az alábbi válaszok születtek:
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-

vallási turizmus, zarándokturizmus
falusi turizmus
sportturizmus
etnoturizmus (különböző nemzetiségek szokásainak, gasztronómiájának, zenéjének megismerése)
- gyógynövényes turizmus
- lovasturizmus
- kisgyermekes családokat megszólító rendezvények
- vízi, kerékpáros, aktív pihenést biztosító, gasztronómiai turizmussal
egybekötve
- filmturizmus (kulturális turizmuson belül)
- fesztivál turizmus
- népi, népéleti hagyományok magas szintű bemutatása
- vadászati turizmus
Érdekes az eredményeket összevetni a térségi szakértőkkel lefolytatott
személyes interjúk során elhangzott fejlesztési elképzelésekkel. A kérdőíves
eredmények összességében ezzel szinte tökéletesen egyeznek, hiszen az interjúk során is elsősorban ezek a turisztikai ágazati fejlesztési területek – kulturális turizmus, rendezvényturizmus, aktív és természeti turizmus – voltak
kihangsúlyozva, mint olyan részterületek, amelyek segítségével lehetne élénkíteni a térség turizmusát.

A térségi turizmus vizsgálata

A következő kérdéscsoporttal arra voltunk kíváncsiak, miként ítélik meg
a térségük turizmusának jelenlegi helyzetét a megkérdezettek. A kérdőívek
könnyebb kiértékelhetősége érdekében esetén ez esetben is egy-egy állítással
kapcsolatban kértük ki a válaszadó szakértők véleményét, úgy, hogy a válaszadó meghatározhatta, mennyire ért egyet az állításokkal.
Az első állításnál arra voltunk kíváncsiak, miként ítélik meg a megkérdezettek térségük helyzetét a turizmus szempontjából. A válaszok meglehetősen vegyes képet, és talán az elvártnál – főleg Felvidék esetén – negatívabb
véleményeket tükröznek (24. ábra)..
Magyarországon azok a válaszadók, akik ezt meg tudták ítélni, többségükben egyetértettek azzal, hogy térségük sok turistát vonz (71,1%), bár
az „inkább egyetértek” válaszok száma minimálisan meghaladta a „teljesen
egyetértek” válaszokét (33, illetve 32 db). Kevesen voltak (8 fő), aki egyáltalán
nem értett egyet az állítással.
Szlovákiában meglehetősen magas volt a bizonytalanok aránya (6-an nem
tudták megítélni az állítás helytállóságát). A válaszadók közül 16-an egyál279

24. ábra: „A térség turisztikailag frekventált, sok turistát vonz” állításra érkezett
vélemények területegységenként

talán nem tartják (turisztikai szempontból) vonzónak a térségüket, 42-en
pedig inkább nem: összességében tehát a felvidékiek 61,7%-a nem ért egyet
azzal, hogy térsége turisztikailag frekventált lenne, ami összehasonlítva a
magyarországi válaszokkal nagyon magas arány.
A magyarországi akcióterületi vélemények összességében hasonlítanak
a magyarországi összessel, azzal a jelentős különbséggel, hogy az állítással
többségében inkább egyetértenek (55,3%-a azoknak, akik meg tudták ítélni),
viszont kevesen voltak, akik ezzel teljesen egyetértettek (4 fő). Összesen 2 fő
volt, akik egyáltalán nem értettek egyet az állítással.
A felvidéki akcióterületről érkezett válaszok is jelentősen eltértek a szomszédos magyarországiaktól. 72%-uk egyáltalán nem értett egyet (11 fő) vagy
inkább nem értett egyet (25 fő) az állítással, és mindössze 2 fő akadt, aki
teljesen egyetértett. Tehát a felvidéki akcióterületről megkérdezettek még
kevésbé gondolják turizmus szempontjából vonzónak térségüket, mint a
szlovákiai válaszadók összessége.
A Kárpátaljai válaszadók mindegyike egyetértett az állítással, ami egyrészt talán meglepőnek tűnhet Ukrajna gazdasági és politikai helyzete, valamint a határok átjárhatósága tükrében, másrészt viszont a válaszok megalapozottságát indokolhatja a válaszadókhoz közeli Mezőkaszony fürdője, ami
Kárpátalja egyik leglátogatottabb attrakciója.
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25. ábra: A „Több nemzetközi jelentőségű attrakcióval rendelkezik” állításra érkezett vélemények területegységenként

Mivel egy-egy jelentősebb turisztikai attrakció is számos turistát tud vonzani, és ezek kedvezően tudják befolyásolni a térség turisztikai arculatát, fontosnak véltük megtudakolni, hogy van-e nemzetközi jelentőségű attrakció a
válaszadók környezetében (25. ábra). (A válaszadókra bíztuk, ki mit tekint
annak.)
Magyarországról 92-en jelölték meg valamelyik választ, közülük hárman
nem tudták ezt megítélni. A válaszadók közül 37-en nem értettek egyet az
állítással, de közülük többen voltak, akik „inkább nem értettek egyet”. Többen voltak – 48,4%, 52 fő, akik egyetértenek az állítással, közülük 29-en
teljesen egyetértenek. Összességében tehát a magyarországi válaszadók pozitívan látják a térségük attrakcióinak súlyát és szerepét.
A felvidéki válaszadók bizonytalanabbak (86-an tették le a voksot pro
vagy kontra), és negatívabban is látják az attrakcióik jelentőségét: közülük 52
fő nem vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy térségében nemzetközi szintű
vonzerő lenne, 29 inkább egyetért, és 5 fő ért egyet teljesen az állítással.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válaszadók kissé pesszimistábbak voltak, mint a magyarországi megkérdezettek, de ők is többen vélekednek úgy,
hogy van több nemzetközi jelentőségű attrakció a térségben. Ezzel szemben a szlovákiai válaszolók többsége (61,7%) úgy vélekedett, hogy nincsenek
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ilyen vonzerők a térségben. A kárpátaljai válaszadók megosztottak voltak
a kérdést illetően, hárman egyetértettek, ketten viszont nem tartották úgy,
hogy nemzetközi jelentőségű vonzerővel rendelkeznének.

26. ábra: „A térségi turisztikai marketing jól szervezett, hozzájárul ahhoz, hogy több turista
érkezzen hozzánk” állításra érkezett vélemények területegységenként

Kíváncsiak voltunk, hogy mi a megkérdezettek véleménye a térség turisztikai marketingjével kapcsolatban (26. ábra). A személyes interjúk során
egyik fontos kérdés volt a turisztikai marketing megfelelősége, és meglehetősen kedvezőtlen vélemények is elhangzottak, ezt próbáltuk a kérdőíves
válaszadások oldaláról is megvizsgálni.
A magyarországi kérdőívek nem támasztották alá a negatív véleményeket,
bár a határozottan jó vagy rossz válaszok száma meglehetősen alacsony volt,
ami némi bizonytalanságot tükröz a válaszadók részéről. Ezt támasztja alá az
is, hogy értékelhető választ csak 84-en nyújtottak (7-en nem válaszoltak, 9en nem tudták megítélni). 39-en inkább egyetértettek, 12-en teljesen egyetértettek az állítással, azaz a válaszadók 60,7 százaléka kisebb vagy nagyobb
mértékben elégedett a térségi turisztikai marketinggel.
Jóval kedvezőtlenebb a kép a felvidéki válaszadók szerint. 17-en nem adtak értékelhető választ, de a 83 válaszból 71 (85,5%) negatív képet festett a
megkérdezett térségének turisztikai marketingje megfelelőségéről, bár nagy
részük (51 fő) „inkább nem értett egyet” vele. Mindössze 1 fő volt teljesen
elégedett a térségi marketinggel.
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A magyarországi akcióterületről 32 értékelhető válasz érkezett mindössze, az „inkább nem értek egyet” (15) és az „inkább egyetértek” (11) válaszok
száma ebből 26 volt, ami bizonytalanságot, és inkább negatív véleményt tükröz. Négyen teljesen elégedettek a turisztikai marketinggel.
Ezzel szemben a felvidéki akcióterületről érkezett válaszokból igen lesújtó kép rajzolódik ki. Nyolcan nem válaszoltak, hatan nem tudták megítélni, így összesen 45-en alkottak véleményt. 33 válaszoló (73,3%) szerint a
marketing „inkább nem megfelelő”, további 9 még kedvezőtlenebbnek ítélte
meg. Összesen hárman tartották inkább megfelelőnek a turisztikai marketing helyzetét, ami azt jelenti,hogy döntő többség – 93,3% - negatív véleményt fogalmazott meg. Kárpátalján vegyesebb a kép, 3-an inkább nem
értettek egyet az állítással, de volt olyan válaszadó, aki teljesen elégedett a
térségi marketinggel.

27. ábra: „A térség meglátogatása helyett a turisták inkább az ország más részeit részesítik
előnyben” állításra érkezett vélemények területegységenként

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kitöltők hogyan látják térségük turizmusának helyzetét az ország egészéhez viszonyítva, mennyire látják az országon
belül preferáltnak saját térségüket (27. ábra). Annyit érdemes közölni, hogy
a kitöltések nagyrészt nem az országok legfontosabb turisztikai desztinációiban történtek, sőt, Szlovákia déli területei (Csallóköz, Duna mente, Bodrog
és Ung-vidék) kifejezetten nem tartoznak az ország ilyen jellegű területei
közé (Pozsony, Tátra stb.).
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Magyarországról 94 válasz érkezett, közülük öten nem tudták megítélni a
válaszukat. A véleményt formálók szinte pontosan fele, összesen 44-en nem
értettek egyet – kisebb vagy nagyobb mértékben – az állítással (a kérdés jellegéből adódóan ez jelenti itt a pozitív választ), míg 45-en válaszoltak úgy,
hogy a turisták inkább az ország más részeibe mennek.
Alacsonyabb válaszadási hajlandóság (92 válasz) és nagyobb bizonytalanság (további hét fő nem tudta megítélni) mellett a felvidéki magyarok többsége úgy látja, hogy a turisták inkább máshova mennek saját térségük meglátogatása helyett: 68-an (pontosan négyötödük) véleménye ez. A kárpátaljai
válaszadók négyötöde viszont inkább nem ért egyet az állítással.

28. ábra: „A térség a turisták számára könnyen, jól megközelíthető” állításra érkezett vélemények területegységenként

A számok alátámasztják azt a feltételezést, hogy az akcióterület nem számít igazán a turisták által preferált területnek. A magyarországi 37 érdemi válasz közül csak 12 (tehát szűk harmaduk) állítja, hogy az állítás nem
helytálló, és hogy a turisták inkább máshová mennének. A felvidéki akcióterületről 48 érdemi választ kaptunk, közülük 41 szerint a turisták inkább
más térségekbe mennek, ez még a szlovákiai megkérdezettek azonos válaszai
arányánál is kedvezőtlenebb (85,4%).
Az összehasonlítás érdekében érdemes áttekinteni az akcióterületen kívüli válaszokat is, amelyek szintén nagyon vegyes képet mutatnak. 91-en formáltak érdemi véleményt, közülük 44-en (48,4%) vélték úgy, hogy ez nem
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jellemző területükre, míg szűk többség (47 fő) véleménye szerint térségükből
máshová mennek a turisták (közülük 27-en határozottan egyetértettek az
állítással).
A megközelíthetőség jelentősen befolyásolhatja egy-egy térség turizmusát, ezért érdemes megvizsgálni, hogy ezt hogyan látják a helyi szakértők.
Különösen azért, mert mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarországon belüli periférikus helyzete, mind a két kelet-felvidéki járás elhelyezkedés
Szlovákián belül, valamint a két térség távolsága a fontos kibocsátó térségektől (pl. fővárosok, fejlettebb nyugati területek) problémát jelenthet, amikor
a turisták desztinációt választanak. Ugyanakkor az autópálya meghosszabbítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig feltételezhetően jelentősen javította a
térség megközelíthetőségét és ennek megítélését is.

29. ábra: „A térséget többségében az országos átlagnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű
népesség lakja” állításra érkezett vélemények területegységenként

A válaszok ezt a feltételezést támasztják alá. (A magyarországi és szlovákiai kitöltők közül 8-8 fő nem válaszolt a kérdésre) (28. ábra). A magyarországi válaszadók négyötöde (80,4%) megfelelőnek tartja a megközelíthetőséget, nagyrészük – 46 fő, a válaszadók fele – teljesen egyetért az állítással. A
felvidékiek többsége (61 fő) is egyetért, bár többen voltak, akik inkább egyetértettek az állítással, mint a teljesen egyetértők. Ez abból is adódhat, hogy
a felvidéki akcióterületi térség már messzebb esik az autópályától, így kissé
nehezebben megközelíthető. Míg a nyugat-szlovákiai területek közlekedési
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helyzete kedvező, mind a Dunántúl felől, mind Pozsony vagy Nagyszombat
felől könnyen elérhető.
Az akcióterületi válaszok nagyjából egyeznek az országos válaszokkal, a
magyarországi válaszok esetén talán a fővárostól való nagyobb távolság miatt
több az inkább egyetértett válaszok aránya. Az akcióterületen kívüli részek
válaszai alapján a megkérdezettek határozottan elégedettnek tűnnek, mind
Magyarországon, mind Szlovákiában: 82,1%-uk szerint megfelelő az elérhetőség.
A kárpátaljai válaszadók nagyobb része elégedetlen, ennek oka lehet a
főbb kibocsátó térségektől való jelentős távolság (mind Magyarország felől,
mind Ukrajna belső területeiről), valamint a határ nehézkes átjárhatósága.
Sztereotípiának tűnik, hogy a kelet-magyarországi térség az átlagnál kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági helyzetű, és a nyugat-keleti lejtő nemcsak
Magyarországon figyelhető meg, hanem Szlovákiában is. Ennek igazolására
(vagy cáfolására) tettük fel a fenti kérdést.
Az országos átlagokat ez esetben mintegy referenciaként vizsgáljuk, hiszen csak a megkérdezettek mintegy fele élt az akcióterületen, így az országos adatban éppúgy megtalálhatók a fővárosi és környéki megkérdezettek
véleménye, mint a rurális térségben élőké; és hasonló a helyzet Szlovákiában
is.

30. ábra: „A térség jövedelmi viszonyai befolyásolják a turisták látogatási szándékát (a
meglátogatandó térség kiválasztását, az itt eltöltött időt stb.)” állításra érkezett vélemények
területegységenként
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Míg a magyarországi eredményekből nem tűnik úgy, hogy az állítással
egyetértenének (sőt, többségében inkább elutasítják), addig Szlovákiában jelentősen többen vannak, akik úgy vélik, hogy az országos átlagnál kedvezőtlenebb helyzetű térségben élnek (29. ábra).
Hasonló arányok figyelhetők meg az akcióterületekre vetítve is, hiszen
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válaszolók 36,8%-a nem értett egyet az
állítással, míg a két kelet-szlovákiai járásban ez az arány csak 8,0%. Ez azt
mutatja, hogy a kelet-szlovákiai térségben élők általánosságban kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetűnek tartják magukat, mint a kelet-magyarországi
megyében élők. Az akcióterületen kívül élők nagyon vegyes véleménnyel voltak az állítással kapcsolatban: mind a négy válaszlehetőséget 19 és 26 közötti
megkérdezett választotta.
Összességében tehát a nyugat-keleti társadalmi-gazdasági lejtőt inkább a
kelet-felvidéki válaszok igazolták vissza, a magyarországiak kevésbé.
Arra próbáltunk választ kapni, hogy van-e összefüggés a térség társadalmigazdasági helyzete – és ezzel összefüggésben az ott élők jövedelmi viszonyai
– valamint a látogatottság között. Feltételezéseink szerint van összefüggés a
két mutató között, és ezt próbáltuk az állítással igazolni. Az állítás nemcsak
arra utalhat, hogy a jobb módú látnivalók a fejlettebb térségeket látogatják,
hanem arra is, hogy a kedvezőtlenebb helyzetű térségeket inkább az átlagos
jövedelműek (illetve azok, akik pl. a létszám miatt eleve nagyobb költségre
kényszerülnek – pl. családok) látogatják, akik szerint itt olcsóbban igénybe
tudják venni a turisztikai szolgáltatásokat.
A válaszok (30. ábra) azt támasztják alá, hogy létezik ez az összefüggés a
térség jövedelmi mutatói és a látogatottság között, meg kell említeni azonban,
hogy igen sokan nem válaszoltak, illetve nem tudták az állítás helytállóságát
megítélni (Magyarországon 6-6 fő, Szlovákiában 9-15 fő). A magyarországi válaszadók közül 64-en (ez az értékelhető válaszok közel háromnegyede,
72,7%-a) legalább részben egyetértettek az állítással, Felvidéken nagyon hasonló az arány (73,7%), de csak 1 fő volt, aki szerint ez egyáltalán nem igaz.
A magyarországi akcióterületről egyáltalán nem érkezett ilyen válasz. Mind
a magyarországi, mind a felvidéki akcióterületről jellemző, hogy nagyobb
arányban és jóval határozottabban kiálltak az állítás helytállósága mellett
(78,4% és 80,5%). Összességében az akcióterületn kívül is nagyobb arányban
voltak azok, akik egyetértettek az állítással (65,5%), bár ez esetben egyenletesebb volt a válaszok megoszlása és alacsonyabb a határozott („kifejezetten
egyetértek”) válaszok aránya.
Ahhoz, hogy egy-egy térség megfelelő számú látogatót tudjon vonzani,
az attrakciók mellett szükség van megfelelő számú és különböző minősé287

31. ábra: „A térség megfelelő mennyiségű és többféle minőségi színvonalú szálláshellyel
rendelkezik, így nem okoz gondot a különböző igényű turisták ilyen igényeit kielégíteni”
állításra érkezett vélemények területegységenként

gű igényeket kielégítő szálláshelyre is. Különösen fontos ez olyan területek
esetében, mely az országok nagy részének területéről egynapos túra keretében
nem vagy nehezen érhetők el: ilyen térség Szabolcs–Szatmár–Bereg megye,
valamint a Tőketerebesi és a Nagymihályi járás is (és természetesen Kárpátalja is), azaz az akcióterület egésze ilyen térségnek számít az országokon
(Magyarország, Szlovákia, Ukrajna) belül.
Ezért fontos tudni a megkérdezettek véleményét (31. ábra), mennyire
elégedettek térségük szálláshely-ellátottságával. Az előző kérdéshez képest
többen gondolták úgy, hogy érdemi választ tudnak adni: Magyarországról
91, Szlovákiából 87 értékelhető válasz érkezett, azaz könnyebben véleményt
tudtak formálni ezen állítás helytállóságával kapcsolatban.
Minden vizsgált területegység esetében feltűnő a bizonytalanabb „inkább nem értek egyet” vagy „inkább egyetértek” válaszok nagyobb száma, de
különösen a szlovákiai kérdőívekből tükröződik ez a határozatlanság. Sem
Magyarországon, sem Szlovákiában nem rajzolódik ki markáns vélemény a
szálláshely-ellátottság megfelelőségével kapcsolatban, és ugyanez állapítható
meg a két ország (valamint Erdély) területét is magába foglaló akcióterületen
kívüli válaszadásokból is. Jól példázza a bizonytalanságot, hogy Szlovákia
egésze esetében az érdemi választ adók 74,7%-ának, az akcióterületükről ki288

töltők 80,4%-ának nincs határozott véleménye, míg Magyarországon ez az
arány 69,2, az akcióterületén pedig 70,2%.
Az interjúk és a kutatás során (valamint korábban) szerzett személyes
tapasztalatok, információk is azt támasztják alá, hogy elsősorban a keletfelvidéki akcióterületre jellemző, hogy nincs megfelelő számú és minőségű
szálláshely, amit talán a jelenlegi idegenforgalom tud kezelni, de egyes időszakokban, eseményekhez kötődően egyértelműen szálláshely-kapacitásgondok jelentkezhetnek.

32. ábra: „A térségre turisztikai szempontból jellemző a szezonalitás” állításra érkezett
vélemények területegységenként

Magyarország turizmusára igen jellemző a szezonalitás, így érdemes megkérdezni, miként vélekednek erről a helyiek, hiszen az akcióterület adottságai (pl. télisport-turizmus hiánya, vízi- és kerékpáros turizmus) azt vetítenék
előre, hogy a szezonalitás még az ország értékeknél is jellemzőbb Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyében, illetve a vizsgált felvidéki járásokban.
Különösen a felvidéki kitöltők voltak bizonytalanok, a 92 válaszadóból
15 nem tudta megítélni a szezonalitás mértékét a térségében. A diagram
alapján (32. ábra) szembetűnő, hogy minden vizsgált területegységnél milyen nagy számban és arányban választották az „inkább egyetértek” választ:
a magyarországi akcióterület kitöltőinek kétharmada (67,6%) így vélekedett,
és összesen 2 fő volt, aki nem értett egyet az állítással.
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A válaszokból az derül ki, hogy bár többségében mindenhol inkább egyetértés mutatkozik (kisebb vagy nagyobb mértékben), hogy a térségre jellemző
a szezonalitás, de az akcióterületen – és különösen azon belül a magyarországi, Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei területen –jellemző a leginkább ez.

33. ábra: „A térség a turisták széles célcsoportjai számára vonzó (pl. idősek, fiatalok,
családok), mindenki megtalálja a számára vonzó attrakciót” állításra érkezett vélemények
területegységenként

A kérdéscsoport utolsó állításánál arra voltunk kíváncsiak, miként látják
az egyes térségekben élők azt, hogy attrakcióik mennyire tudják felkelteni a
különböző célcsoportok érdeklődését, azaz mennyiben látják biztosítva, hogy
különböző korcsoportú, érdeklődési körű személyek számára is megfelelő érdeklődést tudjanak kiváltani (33. ábra).
A magyarországi és az akcióterületen kívüli megkérdezettek kb. azonos
arányban értettek egyet a megfogalmazott állítással: az akcióterületen kívül
élő válaszadók közel háromnegyede 74,7%-a inkább vagy teljesen egyetértett
az állítással, azaz úgy látja, hogy széles közönség számára tudnak kikapcsolódást és szabadidős programokat nyújtani. Magyarországon ez az arány 67,7%,
Szlovákiában 58%. A magyarországi akcióterületen nem volt olyan, aki egyértelműen úgy gondolná, hogy a térségben nem tudja mindenki megtalálni
a vonzó attrakciót, a felvidéki akcióterületen élők viszont inkább negatívan
látják a helyzetet: 55,8%-uk egyáltalán vagy inkább nem ért egyet az állítással. Érdekes kettősség mutatkozik a tekintetben, hogy az állítással egyáltalán
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nem egyetértő szlovákiai kitöltők mindegyike a két kelet-szlovákiai járásból
vélekedett így, a szomszédos magyarországi kitöltők közül ugyanakkor senki
nem tartotta úgy, hogy az állítás egyáltalán nem jellemző.

Ismertebb vonzerő-fejlesztések

A 15. kérdésben arra vártuk a választ, hogy a kitöltő hallott-e olyan magyarországi vagy szomszédos térségben végzett attrakció-fejlesztésről, amely
felkeltette az érdeklődését.
A válaszokat országonként, illetve akcióterületről vagy nem akcióterületről érkezettként csoportosítjuk, valamint feltüntetjük azt is, hogy konkrét
(vagy legalábbis a települést megadó) fejlesztést említ vagy általánosat. Az
attrakciók után a zárójelben szereplő szám az említések számát jelöli. Erdélyből nem érkezett válasz e kérdésre.
MAGYARORSZÁG
Akcióterületen kívül (23 válasz)
Akcióterület (24 válasz)
Konkrét válaszok:
Konkrét válaszok:
• Kállósemjén, Kállay-kúria (3)
• Füzéri vár rekonstrukciója (2)
• Kisvárdai vár (5)
• Katalinpusztai kirándulóközpont
• Mándok, Forgách-kastély (4)
• Tisza-tavi Ökocentrum (3)
• Diósgyőr (2)
• Liget-projekt (2)
• Tisza-tavi Ökocentrum
• Tatai Esterházy-kastély felújítása
• Lónyay Örökség Központ
• Eszterháza projekt, Esterházy• Füzéri vár
központ, Fertőd (2)
• Noszvaj
• Majk, Kamanduli remeteség
• Sárospatak
• Fertő tó, tóparti rehabilitáció (2)
• Vaja, Vay-kastély
• Komárom, Csillag-erőd felújítása
• Tiszadob, Andrássy-kastély
(2)
• Baktalórántháza, Dégenfeld-kastély
Földrajzilag nem pontosan beazo• Cégénydányád, Kölcsey-Kende- nosítható általános válaszok:
kúria
• Sopron és vidéke
• Hatvan
• Balaton-felvidék
• Gyöngyös
• múzeumok átalakítása a jelenkor
• Nyíregyházi Állatpark
igényei szerint
• Edelény
• osztrák, német, francia várak,
• Fürdőturizmus (Szatmárnémeti,
kastélyok
Beregszász, Mezőkaszony)
• Székely legendárium
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Földrajzilag nem pontosan beazonosítható általános válaszok:
• Szatmári Templomok útja, Szilvaút
• Vár és épületrekonstrukció
• kastély-felújítások
• történeti örökségtúrák
• Velencei-tó környéke

• Ausztria: várkastélyok, épített
örökség
• Terra Incognita
• Reneszánsz élménybirtok
• Kisfaludy fejlesztési program
• Téry Ödön fejlesztési program
• Budapest Sport-fővároshoz kapcsolódó fejlesztések
• kastély program
SZLOVÁKIA
Akcióterület (20 válasz)
Akcióterületen kívül (8 válasz)
Konkrét válaszok:
Konkrét válaszok:
• Borsi, Rákóczi-Kastély (5)
• Izsa és Almásfüzítő történelmi
• Sátoraljaújhely, kalandpark (3)
projektjei
• Tuzsér, Lónyay-kastély (2)
• Naszvadi fürdő
• Kisvárda (5)
• Mosonmagyaróvár, Futura Él• Dobóruszka, Dobó István sírja
ményközpont - tudományos ját• Füzér (2)
szóház
• Diósgyőr
• Komárom, Csillag-erőd
• Cigánd
• Fertő-tó
• Bély, Sennyey-kastély (2)
• Budapest, Várkert-bazár
• Hegyeshalom
• Fertőd, Esterházy-központ
Földrajzilag nem pontosan beazonosítható általános válaszok:
• épületfelújítások
UKRAJNA
Akcióterület (3 válasz)
Konkrét válasz:
• Zempléni kalandpark
Földrajzilag nem pontosan beazonosítható általános válaszok:
• Kalandparkok és mesevárosok
működtetése
• Magyar Házak létrehozása
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Néhány érdekesség a válaszadásokkal kapcsolatban:
• Magyarországról 47 kitöltés érkezett, azaz közel minden második kitöltő adott valamilyen választ a feltett kérdésre. Mind az internetes
felületen, mind a kérdőíven volt lehetőség „nem” válaszra is, illetve a
kérdés átugrására, így a 47 válasz kifejezetten magas számnak tűnik.
Szlovákiából 28 válasz érkezett, többségében (20-an) az akcióterületről
válaszoltak. Kárpátaljáról 3 válasz érkezett (60%-os válaszadási hajlandóság), Erdélyből viszont senki nem válaszolt a kérdésre.
• A magyarországi akcióterületről – egy kivétellel – a Dunától keletre
eső magyarországi attrakciókat soroltak fel, az egy kivétel a külhoni
(kárpátaljai és partiumi) fürdő-fejlesztések voltak. A szlovákiai akcióterület viszont vegyesen jelölt meg magyarországi és felvidéki fejlesztéseket, de többségében voltak a nevesített magyarországi attrakciók,
ezek mindegyike Borsod–Abaúj–Zemplén és Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei, Hegyeshalom kivételével. A szlovákiai akcióterületen kívüli válaszokban kizárólag dunántúli (magyarországi) és a Dunától
északra eső (szlovákiai) attrakciókat nevesítettek.
• Talán a kérdés pontatlanságából adódik, hogy sok volt a területileg behatárolhatatlan, általános válasz (épület-felújítások, kastély-program,
osztrák, német és francia kastélyok, múzeumok átalakítása a jelenkor
igényei szerint stb.). Ezek a válaszok döntő többségükben Magyarországról érkeztek.
• Nem meglepő módon, különösen a magyarországi és a felvidéki akcióterületen történt kitöltések esetében felülreprezentált volt a műemlékfelújítás az említettek között.
• A füzéri vár említése megtörténik a magyarországi nem akcióterületi
és akcióterületi, valamint a felvidéki akcióterületi válaszok között is,
összesen 5 kitöltőnél. Legtöbbször, 5–5 alkalommal Kisvárda van említve a magyarországi és szlovákiai akcióterületi kitöltők kérdőíveiben.
5-ször lett említve (kizárólag a szlovákiai akcióterület kitöltői között) a
borsi Rákóczi-kastély, valamint – a magyarországi kitöltőknek köszönhetően – a mándoki Forgách-kastély és a Tisza-tavi Ökocentrum.
A következő kérdésben arra vártunk választ, hogy mi volt az a tényező,
amely felkeltette az érdeklődését. Több válaszlehetőséget is megjelölhettek
a kitöltés során.
Elsősorban azoktól vártunk választ, akik az előző kérdésben megemlítettek valamilyen attrakciót, de olyanok is szívesen válaszoltak, akik ott nem
közöltek véleményt. Összesen 55-en nem válaszoltak, kicsit többen ugrották
át a választ Szlovákiában (31 fő), Magyarországon csak 23-an. Mivel nem
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34. ábra: A „Mi volt az a tényező, ami miatt felkelt az érdeklődése?” kérdésre adott válaszok
száma területegységenként és válaszlehetőségenként

csak egyetlen indokot lehetett megjelölni, a válaszadók előszeretettel jelöltek
be több lehetőséget: a 152 válaszadó 263 indokot jelölt meg összesen (34.
ábra).
A magyarországi válaszadók nemcsak nagyobb számban válaszoltak, de
többet is jelöltek be, átlagosan 1,83-at, a felvidéki válaszadók csak 1,57-et.
Érdekesség, hogy míg a magyarországi akcióterületről a válaszadók átlagosan több mint 2 indokot jelöltek be (2,14), addig a felvidéki akcióterületen
csak 1,4-et. Ez a válaszadási hajlandóság összefügghet azzal, hogy eleve jóval
kevesebb választ jelöltek be az előző kérdés esetében is, azaz térségükben
jellemzően találkoztak attrakció-fejlesztéssel, vagy az nem bírt olyan újdonság-tartalommal, amely jelen kérdésnél említést érdemelt volna.
A magyarországi akcióterület kivételével minden területegységénél a „nem
volt még ilyen jellegű vagy fejlettségű attrakció a környéken” választ adták
legtöbben Magyarországon és Szlovákiában körülbelül azonos számban (34,
illetve 32). Magyarországon még igen gyakori volt az „úgy gondolom, hogy
sok látogatót fog vonzani” válasz (32 db), ez volt a legnépszerűbb válasz a
magyarországi akcióterületen (17 db), ugyanitt örülnének, ha hasonló lenne
a saját térségükben is (15 válasz).
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A Lónyayak, a Lónyay-kastély és a Lónyay Örökség Központ ismertsége
A következő kérdéscsoport a tuzséri Lónyay-örökséggel, annak ismertségével kapcsolatos. Fontosnak véltük megtudni, hogy a megyében, a határon
túl (Felvidéken, Kárpátalján és Partiumban), valamint az országok távolabbi
területein mennyire ismert a Lónyay név, el tudják-e helyezni a családot a
magyar történelemben, illetve alkalmasnak tartják-e arra, hogy – ahogy azt
jó pár magyarországi és európai példa is igazolja – a családra turisztikai attrakció épüljön, vagy olyan fejlesztés valósuljon meg, amely felpezsdíti Tuzsér
és környékének életét, hozzásegíti a települést és térségét, hogy a magyarországi és Kárpát-medencei kulturális élet még aktívan részese legyen.
Ezzel kapcsolatban első kérdésünkben azt próbáltuk megtudakolni, hogy
mit hallott a Lónyayakról. Meglehetősen kevés konkrét választ kaptunk, de
az alábbi említések történtek:
- Az ország északkeleti részében voltak birtokaik
- Lónyay Menyhért miniszterelnök is volt
- Weöres Sándor Psyché művében szereplő
- Lónyay Menyhért a XIX. századan élt
- Magyar főnemesi család, miniszterelnököt adott
- A beregi térségi meghatározó nagybirtokos családja volt
- Deregnyőben pazar kastélyuk volt
- A család legismertebb tagja Lónyai Menyhért arisztokrata származású
politikus; miniszter és miniszterelnök a 19. század második felében, a
Monarchia első évtizedeiben
- Lónyay Menyhértet szoros kötelékek fűzték a Magyar Tudományos
Akadémiához
- Lónyay Pálma vezette a kórházat az I. világháború ideje alatt
- A család építette a tuzséri templomot és a polgármesteri hivatalt
- A család tagjai a történelem folyamán jelentős és fontos hivatalosat
töltöttek be
- Ősi magyar család, Lónyay Zsigmond írta alá a pozsonyi békét
- Lónyay Menyhért pénzügyminiszter volt
- Elvette feleségül Rudolf trónörökös özvegyét Stefániát (Stefánia szelet)
- Deregnyőben kastély, református templom, kápolna építése
- A XIX. században ifj. Lónyay Gábor alkalmazta először az akkor legmodernebbnek számító mezőgazdasági gyakorlatot
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- Lónyay Menyhért Tuzséron van eltemetve, a család tagjai jelentős szerepet töltöttek be a település életében
- Testőrséget adtak Mária Terézia idején
- Lónyay Menyhért - ispán, képviselő, az MTA elnöke, 1848 után emigráció
- Beregsomban található az egyik nyári kúriája
- Szerette őket mindenki, munkát adtak a falunak. Háború ideje alatt
hadi kórház lett a kastély, ahol 280 katonát ápoltak
- A Lónyay család tuzséri ágának története a 18. században kezdődött,
amikor birtokként kapták meg Tuzsért. Több birtokuk is volt Tuzséron
kívül például Beregsomban, Lónyán stb.
- Lónyay Menyhért Magyarország pénzügyminisztere, miniszterelnöke
majd az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere volt.
- Lónyay Menyhért 1871-72-ben miniszterelnök volt
- A 16. századtól egyre több földbirtokkal rendelkeztek (Bereg)Somban
a Lónyayak, míg a 17. századtól a település legnagyobb földbirtokosaiként tarthatjuk őket számon. Számos történelmi forrás tanúskodik
arról, hogy a Lónyay család mennyit segített Som település lakosain,
különösen a 19. század végén id. Lónyay Albert tekinthető nagy mecénásnak. A családnak a településen nyári kúriája volt, melyet ma Lónyay
kastélyként emlegetnek a helyiek.
- Oroszvári Lónyay-kastély, Magyarország miniszterelnöke volt Lónyay
Menyhért
- Nemzetünkért, országunkért önfeláldozóan, tiszta szívvel éltek.
Összességében tehát időben sokan el tudják helyezni, Menyhértet elsősorban, akiről ismert, hogy pénzügyminiszter és miniszterelnök volt, Többen
említik a kastélyokat (Tuzsér, Beregsom, Deregnyő, Oroszvár). Néhányan
kiemelték, hogy mennyit tettek a térségért, mecénások voltak. Ősi magyar
nemesi családként többen említik, valamint kiemelik néhány tagjuknak történelmi szerepét.
Következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy a megkérdezett hallott-e a
tuzséri Lónyay-kastélyról, illetve a Lónyay Örökség Központ elképzeléséről.
A teljességre törekedve négy válaszlehetőséget soroltunk fel, annak ellenére,
hogy nem tartottuk valószínűnek, hogy valaki csak az Örökség Programról
hallott volna.
A magyarországi válaszadó több mint háromnegyede, 77,1%-a hallott
vagy a Lónyay kastélyról vagy mindkettőről (kicsit többen voltak – a tuzséri
válaszadóknak is köszönhetően – akik mindkettőről). A megyei ismertsége
nagyon magas, egyetlen kivételével minden magyarországi akcióterületi vá296

35. ábra: A tuzséri Lónyay-kastély és a Lónyay Örökség Központ ismertsége területegységenként

laszadó hallott a Lónyay-kastélyról, kétharmaduk a Lónyay Örökség Központ tervéről is. Azok a magyarországi válaszadók, akik nem hallottak még a
Lónyay-kastélytól, a fenti 1 fő kivételével távolabb, más térségben (Budapesten és a Dunántúlon) töltötték ki a kérdőívet (35. ábra).
A felvidéki válaszadók közel fele (44 fő) nem hallott a Lónyay-kastélyról
és az Örökség Programról. Legalább a kastélyt a kitöltők fele (49 fő) ismeri.
Hárman – ebből két akcióterületi válaszadó a Lónyay Örökség Központról
hallott, a tuzséri Lónyay-kastélyról viszont nem. Természetesen a szlovákiai
akcióterületen belül is jóval ismertebb a Lónyay-kastély, mint az akcióterületen kívül. Az 5 kárpátaljai válaszadóból hárman mindkettőről hallottak, csak
egy kitöltő volt, aki nem hallott még a kastélyról és az elképzelésekről.
Összességében a kérdőíveket kitöltők közel kétharmada, 63,8%-a hallott
a Lónyay-kastélyról és/vagy a Lónyay Örökség Központ tervéről, ami megfelelően magas arány ahhoz, hogy más történelmi családnevekhez köthető
településekhez, kulturális intézményekhez hasonlóan megalapozza azt a fejlesztési igényt – beleértve a turizmus, az oktatás, a kulturális szféra területét
–, amely segít megőrizni a magyar történelem e fontos családjának emlékét,
egyúttal lehetőséget biztosít Tuzsér és környékének társadalmi-gazdasági
felzárkóztatására.
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36. ábra: A tuzséri Lónyay-kastély és a Lónyay Örökség Központ ismertségének indoklása,
területegységenként

A megfelelően célzott marketing-tevékenység folytatása érdekében is
fontos ismerni, hogy a fejlesztés tárgyát képező intézmény és az elképzelések milyen körben terjednek a leghatékonyabban, melyek azok az eszközök,
amelyekkel még sikeresebben lehet a tuzséri attrakciókat és terveket ismertté
tenni. Ezért kérdeztük meg, hogy az előbbi kérdésre választ adók honnan
hallottak a tuzséri Lónyay-kastélyról és a Lónyay Örökség Programról.
A válaszadók több választ is megadhattak ugyan, de nem ez volt a jellemző.
A viszonylag alacsony válaszadási hajlandóság pedig annak köszönhető, hogy
azoktól érdeklődtünk, akik már hallottak a Lónyayakról, tehát releváns információval tudtak nekünk szolgálni. Ebből adódott, hogy Magyarországról
29-en, Szlovákiából 47-en nem válaszoltak, összességében pedig az akcióterületen kívül a válaszadók több mint fele (52) átugrotta a kérdést (36. ábra).
Az érdemi választ adók legnagyobb arányban (több mint harmaduk,
34,0%) a kezdeményezőktől, tuzsériaktól hallott a Lónyayakról, és ez mindenképp a szervezők munkáját dicséri. Különösen a magyarországiak, illetve
ezen belül az akcióterületen élők válaszoltak így igen magas arányban, de a
felvidéki akcióterületről is ezt jelölték meg legtöbben (15-en).
Szintén elsősorban a magyarországi kitöltők válaszoltak úgy nagyobb
számban, hogy rendezvényen, konferencián hallott róla. Ennek jelentős része
szintén a tuzsériak által szervezett rendezvény lehetett.
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A többi válaszlehetőség jóval alacsonyabb számban fordult elő (köztük
a média-megjelenés, a barátok, rokonok említése), és nem mutatható ki a
területegységekre vonatkozó jellegzetesség.

Vélemények a Lónyay Örökség Központ kialakításával kapcsolatosan

37. ábra: „A tervezett fejlesztés alkalmas lesz arra, hogy a Lónyay-kastély a térség turizmusának meghatározó eleme, térségszervező erő legyen” állításra adott válaszok száma
területegységenként

Néhány kérdés erejéig igyekeztünk kikérni a válaszolók véleményét arról,
milyen lehetőséget lát a tuzséri Lónyay-kastély fejlesztésében, milyen hatásokkal számolhatnak a fejlesztők.
Első ezzel kapcsolatos állításunkkal azt próbáltuk véleményeztetni a megkérdezettekkel, hogy a Lónyay-kastély – a kialakítandó funkcióival – alkalmas-e arra, hogy a térség egyik kiemelten fontos attrakciójává váljék.
Az egész kérdőív-kiértékelés során az egyik legegyöntetűbb véleményt
kaptuk (37. ábra). Nem volt olyan válaszadó, aki az állítással egyáltalán nem
értett egyet, és minimális számú (összesen 8 fő), aki inkább nem értett egyet.
A válaszadó döntő többsége 94,6%-a tehát úgy tartja, hogy a Lónyay-kastély
a tervezett fejlesztésekkel alkalmas lenne arra, hogy a térség turizmusának
meghatározó eleme legyen.
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Magyarországról összesen 74-en adtak érdemi választ (6-an nem válaszoltak, 20-an nem tudták megítélni), közülük 3 fő volt, aki inkább nem
értett egyet az állítással (mindegyike az akcióterületen kívül töltötte ki a kérdőívet, tehát feltételezhetően nem is ismerik olyan részletesen a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei térség turizmusát. A felvetéssel egyetértő 71 fő többsége, 56,3%-a teljesen egyetért a lehetőséggel.
A felvidéki megkérdezettek közül 18 fő nem válaszolt és 23 fő nem tudta
megítélni az állítás helytállóságát – talán a Lónyaiak kisebb felvidéki ismertségéből fakadóan. Kicsit többen voltak, akik inkább egyetértettek az állítással
(32 fő), mint a teljesen egyetértők (22 fő).
Az akcióterületen még egyértelműbb volt a vélemény, hogy az állítás
helytálló: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az érdemi választ formálók
mindegyike egyetértett azzal, hogy a Lónyay-kastély komoly térségformáló erő lehet a fejlesztéssel, közel kétharmaduk, a 39-ből 25-nek (64,1%) a
véleménye teljesen egyezik az állítás megfogalmazójáéval; míg 14 fő inkább
egyetértett. Fontos emellett kiemelni, hogy a magyarországi akcióterületen
nagyon alacsony volt a választ nem adók és a megítélni nem tudók száma (22 fő), ami azt mutatja, hogy a térségben élőknek határozott (és gyakorlatilag
azonos) véleményük van a kastély kiemelt turisztikai attrakcióként történő
kezelése, hasznosítása mellett.

38. ábra: „A Lónyay Örökség Központ kialakításával megnő a településre érkező turisták
száma, az itt eltöltött idő, ezáltal a szolgáltatók és a település bevételei” állításra adott válaszok száma területegységenként
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A szlovákiai akcióterületen nem volt ilyen egyöntetű a vélemény – 3 válaszoló inkább nem értett egyet -, de a válaszadó 92,8%-a itt is vagy kismértékben (22 fő) vagy teljesen egyetértett (17 fő). Kárpátalján ketten inkább,
hárman teljesen egyetértettek az állítással, azaz itt is nagyon határozott vélemény alakult ki a Lónyay-kastély lehetőségeit illetően.
Kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett szakemberek szerint hozzájárulhat-e a tervezett fejlesztés a település társadalmi-gazdasági felzárkózásához:
nő-e a turisták száma, a tuzséri szolgáltatók és a település bevétele (38. ábra).
Azok közül, akik érdemi választ adtak – a 207 kérdőív közül 23 nem válaszolt, 34-en nem tudták megítélni az állítás helytállóságát –, egyetlen sem
akadt, aki kategorikusan ellenezte volna az állítás helytállóságát, és mindössze
11 olyan volt aki inkább nem értett egyet: utóbbiak szinte azonos számban
Magyarországról és Szlovákiából, az akcióterületről, illetve az akcióterületen
kívülről (5-6 fő).

39. ábra: „A Lónyay-kastély épülete alkalmas a tervezett funkciók kialakítására (turisztikai
központ, oktatás, a Lónyayakhoz kapcsolódó kulturális értékek bemutatása, konferenciaterem stb.)” állításra adott válaszok száma területegységenként

A többség tehát úgy vélekedik, hogy inkább vagy teljesen egyetért azzal,
hogy a fejlesztés révén fellendülhet Tuzsér turizmusa, több látogató érkezik
és ez kedvező hatással lesz a település társadalmi-gazdasági helyzetére. Magyarországról sokkal határozottabban látják így, mint a felvidékről: a kedvező
választ adók 62,1%-a illetve 40,0%-a. Hasonló arányok, illetve különbségek fi301

gyelhetők meg a két ország akcióterületén, bár itt a magyarországiak még kedvezőbbnek látják a helyzetet (66,7%), a felvidékiek viszont kevésbé (36,8%).
Az akcióterületen kívüli területeken kb. azonos számban inkább egyetértenek (27 fő) és teljesen egyetértenek (31 fő) az állítással, tehát összességében
„kívülről nézve” is pozitív lenne a fejlesztés hozadéka a településre nézve, ami
megint csak alátámasztja a beavatkozás szükségességét.
A következő állításunkkal azt próbáltuk megtudakolni, hogy a kérdőívet
kitöltő szakemberek mennyire tartják alkalmasnak a Lónyay-kastély épületét,
épületegyüttesét az Örökség Központ funkcióinak elhelyezésére (39. ábra).
Ezen állítás esetén – mivel helytállóságának megállapításához személyesen
kellett ismerni, látni a kastélyt – igen magas volt a nem válaszoló aránya,
illetve azoké, akik ezt nem tudták megítélni. Természetesen az így döntők
nagy része az akcióterületen kívüli területekről küldte el a kérdőívet.
Magyarország egészéről 67 érdemi válasz érkezett, azaz a kitöltők harmad
vagy nem válaszolt (6), vagy nem tudta megítélni (27). (Azok közül, akik
nem tudták megítélni, 25-en az akcióterületen kívül töltötték ki kérdőívünket, akik feltehetőleg nem keresték még fel személyesen a tuzséri Lónyaykastélyt.) Akik viszont érdemi választ adtak, azol egyetlen fő kivételével
egyetértenek azzal, hogy a kastély alkalmas a tervezett funkciók kialakítására, kétharmaduk (44 fő) teljesen egyetért az állítással.
A felvidéki válaszadók még nagyobb arányban és számban nem válaszoltak (20 fő) vagy nem tudták megítélni (32 fő), azaz csak a kitöltők 48%-ának
volt valamilyen véleménye az állítással kapcsolatban. A magyarországihoz
képest 4-gyel többen válaszoltak úgy, hogy az állítással inkább nem értenek
egyet, és az egyetértőknek is csak az 57,1%-a (24 fő) inább egyetért, azaz
bizonytalanabb az állítás helytállóságát illetően.
A magyarországi akcióterületi válaszadók közül – aki véleményt formált
– mindenki egyetért az állítással, 71,8%-ban teljesen. Kiemelendő, hogy a
magyarországi akcióterületi kitöltők magas arányban válaszoltak, mindössze
2–2 fő volt, aki nem válaszolt, illetve nem tudta megítélni.
A beérkezett felvidéki akcióterületi kérdőívek közel felében (45,8%) nem
formáltak véleményt az állítással kapcsolatban, viszont az értékelhető vélemények eltértek a magyarországiaktól, illetve a magyarországi akcióterületről
beküldöttektől. 2 válaszadó nem értett egyet az állítással, a többség viszont
inkább egyetértett (17 fő) vagy teljesen egyetértett (13 fő). A kárpátaljai válaszadók közül 3 teljesen, 1 inkább egyetértett, 1 fő nem tudta megítélni.
Az akcióterületen kívülről érkezett kérdőívekben ezen állításra összesen
12-en nem válaszoltak, további 43 fő nem tudta megítélni, hogy a Lónyaykastély alkalmas lesz-e a tervezett funkciók ellátására, azaz csak a válaszadók
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45%-ának volt valamilyen véleménye az állítással kapcsolatban. 5 válaszadó
inkább nem értett egyet, viszont az egyetértők több mint fele (55%-uk) teljesen egyetért az állítással.
Mindebből az szűrhető le, hogy még a távolabbi térségek szakemberei is
többségében úgy tartják, hogy a tuzséri Lónyay-kastély alkalmas a tervezett
funkciók ellátására és a Lónyay Örökség Központ feladatainak ellátására.

40. ábra: „A Lónyay Örökség Központ fejlesztésének elengedhetetlen eleme a kastély teljes
felújítása” állításra adott válaszok száma területegységenként

Az előzetes vizsgálatok, kutatások azt mutatták, hogy a kastély épületét
mindenképpen fel kell újítani ahhoz, hogy a meglévő funkciókat az eddigi
színvonalon el tudja látni, illetve további új funkciók kialakítása és működtetése megtörténhessen. A kérdőívet kitöltő szakemberek véleményét is kikértük a témában a fenti állítás révén.
A válaszok meglehetősen egyöntetűek voltak (40. ábra): senki nem nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem ért egyet a Lónyay Örökség Központ
kialakításához a kastély felújításának szükségességével, és nagyon kevesen
voltak (Magyarországon 2 fő, Szlovákiában 6 fő), akik inkább nem értettek
egyet. Minden területegységet vizsgálva a válaszadók döntő többsége teljesen egyetértett azzal, hogy a funkciók bővítéséhez a kastély felújítása megkerülhetetlen és feltétlenül szükséges.
Magyarországon 66-an gondolják úgy, hogy a kastélyfelújításra mindenképp szükség van, 14-en inkább egyetértenek vele. Szlovákiában ez a szám
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49 és 15, tehát függetlenül attól, hogy hol töltötték ki a kérdőívet, az állítással egyetértők – és főként a teljesen egyetértők – száma és aránya mindenhol
kimagasló. Az akcióterületen alacsony volt azok száma, akik nem tudták ezt
megítélni (összesen 7 fő, ebből 6-an a felvidékről), az akcióterületen kívül
viszont magasabb, 29 fő. Összességében a 207 megkérdezett közül 118 fő
(57,0%) teljesen egyetért az állítással, de ha csak azokat a válaszokat vesszük
figyelembe, akik valamilyen véleményt formáltak az állítás helytállóságával
kapcsolatban, akkor ez az arány 75,6%. Az, hogy országtól és akcióterülettől
függetlenül a megkérdezett szakemberek háromnegyede szerint mindenképpen szükség lenne a Lónyay-kastély és környezete felújítására a Lónyay
Örökség Központ kialakításához, már egy olyan arány, amit érdemes figyelembe venni és érvként használni a döntéshozókkal való egyeztetések során.

41. ábra: „A Lónyay-családra, történelmi szerepére lehet olyan tematikus kulturális turizmust építeni, amely összeköti a régió Lónyay-kastélyait és emlékhelyeit a határon innen és
túl” állításra adott válaszok száma területegységenként

Fontos tudnunk, hogy a megkérdezettek hogyan vélekednek a „Lónyay”
név turisztikai brandként való alkalmazásának lehetőségéről. Ugyan kétségkívül a Felső-Tisza–vidék egy kiemelkedő történelmi szerepű családjáról
van szó, de kérdéses, hogy országosan (Magyarországon, illetve a felvidéki
magyarság körében) ez mennyire köztudott, illetve mennyire lehet alkalmas
a kulturális turizmusban vonzerőként megjelenni.
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Az állítás helytállóságát firtató magyarországi válaszok (41. ábra) egyértelműen azt mutatják, hogy a Lónyay családnév alkalmas ilyen jellegű kulturális turisztikai célra. Bár meglehetősen sok volt a bizonytalanok száma (7en nem válaszoltak, 16-an nem tudták megítélni), de a véleményt formálók
35,1%-a inkább, 61,0%-a pedig teljesen egyetértett az állítással, és mindössze hárman nem értettek egyet. A magyarországi akcióterületen mindenki
egyetértett azzal, hogy a Lónyay név alkalmas e célra, négyötödük (79,5%,
31 fő) ezzel teljes mértékben egyetértett.
A Felvidékről érkezett válaszok vegyesebb képet rajzolnak ki. Sokkal magasabb volt a választ nem adók száma (19 fő), 14-en nem tudták megítélni,
tehát a megkérdezettek harmada nem foglalt állást a kérdés megalapozottságát illetően. Bár a válaszadók közül 58-an egyetértettek az állítással, többen
voltak a bizonytalanabbak (inkább egyetértők – 30 fő), mint a teljesen egyetértők. 9 kitöltő nem értett egyet az állítással, közülük hárman egyáltalán
nem (az egyik ilyen kitöltés a felvidéki akcióterületről érkezett). Ezen egy
fő kivételével a felvidéki akcióterületen is mindenki úgy vélekedett, hogy a
Lónyay családnévre lehet térségi, határon átnyúló kulturális turisztikai fejlesztést alapozni, bár a teljesen egyetértek válaszok aránya kissé alacsonyabb
volt (42,9%). A kárpátaljai kitöltők mindegyike egyetért az állítással.

42. ábra: „A tervezett központ fenntartása, üzemeltetése nem képzelhető el piaci alapon,
állami források bevonására lesz szükség a működtetéshez” állításra adott válaszok száma
területegységenként

305

Az akcióterületen kívül még magasabb volt a bizonytalanok aránya (12 fő
nem válaszolt, 25 fő nem tudta megítélni), de a válaszadók többsége, 26-26
fő teljesen vagy inkább egyetért az állítással, és 11 fő az, aki nem ért egyet.
Összességében tehát a Lónyay nevet a megkérdezett szakértők többsége
alkalmasnak találja a térségi kulturális turisztikai fejlesztések összefogására,
és ez a magyarországi, felvidéki és kárpátaljai kitöltőkre egyaránt vonatkozik,
akár az akcióterületről, akár azon kívülről küldték is el a kérdőívet.
Nemcsak a Lónyay Örökség Központ kialakításán kell gondolkodni, hanem ezzel párhuzamosan azon is, hogy a működtetést, fenntartást hogyan
lehetne biztosítani. A magyarországi szakértői tapasztalatok azt mutatják,
hogy az üzemeltetés, fenntartás nem oldható meg kizárólag a bevételekből
(belépődíjak, emléktárgyak stb.), hanem további egyéb források bevonására
is szükség lesz. A fenti állítást azért fogalmaztuk meg, hogy megtudjuk, hogy
látják ezt a magyarországi és felvidéki szakemberek.
Az állítás is abból a feltételezésből indul ki, hogy piaci alapon nem lehet
megoldani a létesítendő Lónyay Örökség Központ fenntartását, működtetését.
Mint a véleményekből is kitűnik (42. ábra), ezzel a kérdőívet kitöltők többsége
egyetért. Meglehetősen sokan nem adtak választ a kérdésre (összesen 25-en,
többségük – 19 fő – a felvidékről), emellett magas volt azok száma is, akik az
állítás helytállóságát nem tudták megítélni (17-17 fő a két országból).
Arányaiban nagyon hasonlóan vélekedtek a két ország kérdőív-kitöltői.
Nem értett egyet az állítással országonként 5-6 fő (ők azok tehát, akik piaci alapon is megoldhatónak vélik a működtetést). Az egyetértők többsége,
mindkét országban kb. kétharmada (65,6-67,8%) teljesen egyetért az állítással. Kárpátalján is mindenki egyetért, ketten részben, hárman teljesen, tehát
is megvan a kétharmados arány. Nagyon hasonlóak az arányok az akcióterületek válaszait vizsgálva is.
Az akcióterületen kívülről érkezett kérdőíveknél magas a nem válaszolók
száma (12 fő), illetve azoké, akik nem tudták megítélni az állítás helyességét
(25 fő). Összességében itt is azok vannak nagy többségben, akik szerint kellenek külső források a működtetéshez (88,9%).
Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy egyéb (állami, önkormányzati stb.) források bevonására szükség lesz nemcsak az interjúk során
megkérdezett térségi szakértők mindegyike szerint, de a kérdőív kitöltését
vállaló szakemberek nagyjából egyöntetű véleménye alapján is.
Ahhoz, hogy egy fejlesztést sikeresen végre tudjunk hajtani – különösen
egy térségi kulturális és turizmus fejlesztési projekt esetén –, szükség van
arra, hogy a helyi, térségi lakosságot megfelelően tájékoztassuk és bevonjuk a tervezésbe is (igényfelmérés, lakossági fórumok stb.), valamint arra is,
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43. ábra: „A helyi lakosság bevonása elengedhetetlen a Lónyay Örökség Központ sikeres
működtetése érdekében ” állításra adott válaszok száma területegységenként

hogy a lakosság is érdekeltté tegyük a fejlesztés sikerében és fenntartásában.
Nemcsak a tervezéshez, de a projekt fenntartásához, működtetéséhez is mindenképpen szükségesnek tartjuk a helyi lakosság bevonását, aktív részvételét.
A fenti állítással arra voltunk kíváncsiak, mások is így látják-e ezt a kérdést
(43. ábra).
Összességében meglehetősen sokan nem adtak választ (22 fő) vagy nem
tudták megítélni az állítás helytállóságát (24 fő); utóbbiak elsősorban az akcióterületen kívüli válaszadók közül kerültek ki (18 fő).
Akik viszont választ adtak, azok döntő többségükben az állítás helytállósága mellett foglaltak állást: igaz ez minden területegységre, de leginkább
Magyarországra, illetve a magyarországi akcióterületre. Magyarországon
mindössze egy fő válaszolt úgy, hogy az állítással (inkább) nem ért egyet,
80-an viszont egyetértenek, közülük is 55-en teljesen egyetértenek. Az akcióterületen mindenki egyetértett, háromnegyed részben teljesen.
Szlovákiában többen is akadtak, akik szerint nem fontos a helyi lakosság
bevonása: öten vélekedtek így, köztük ketten az akcióterületükről. Az egyetértők többsége (62,3%) teljesen egyetértett a lakosság bevonásának szükségességével, és szinte ugyanez az arány az akcióterületen belül is (62,2%),
azaz nincs különbség a felvidéki akcióterületi és akcióterületen kívüli véleményekben az állítás megfelelőségét illetően. A kárpátaljai válaszadók is
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mind egyetértettek abban, hogy a helyi lakosságnak is részt kell vennie a
projektben.

Ötletek, javaslatok Tuzsér és a Lónyay Örökség Központ turisztikai fejlesztésére

A következőkben megkérdeztük a kitöltőket, hogy milyen egyéb eszközökkel lehetne népszerűbbé tenni Tuzsért a turisták számára. Több lehetőséget soroltunk fel, amelyeknél azt lehetett megjelölni (1-től 10-ig pontozni,
ahol a szélsőértékek az „egyáltalán nem” és a „meghatározó mértékben” voltak) aszerint, hogy a válaszadó az egyes eszközöket mennyire tartja a látogatottságot befolyásoló tényezőnek. Emellett lehetőséget biztosítottunk arra,
hogy saját maga is meghatározzon olyan eszközöket, amelyek népszerűbbé
tennék véleménye szerint Tuzsért.
A következő diagram (44. ábra) azt szemlélteti, hogy milyen eszközöket
mennyire tartanak a térségi turizmust befolyásoló tényezőnek a felsoroltak
közül. A sávok végén a kapott átlagok szerepelnek, amelyek alapján objektív
sorrend állítható fel. A továbbiakban ezeket vizsgáljuk meg, illetve összehasonlítjuk, hogy az egyes nemzetrészek kitöltőinek gondolkodása mennyiben
tér el egymástól.

44. ábra: A válaszadók szerint Tuzsér népszerűségét javító lehetséges beavatkozások, területegységenként

308

Tuzsér az elmúlt évtizedekben elsősorban a felső-tiszai víziturizmus révén került fel Magyarország turisztikai térképére, ezért kézenfekvőnek tartottuk, hogy megkérdezzük a szakértők véleményét, ennek fejlesztéséről
hogyan vélekednek, hiszen akár a Bejárható Magyarország programhoz is
kapcsolódhatna a település. Leginkább a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei
megkérdezettek vélekednek így, közel 8-asra (7,95) értékelték az ebben rejlő
lehetőségeket, és alig marad el ettől a magyarországi átlag is (7,6). A Felvidéki válaszadók nem látnak ebben akkora lehetőséget (6,8), és ezen belül
az akcióterületen élők sem (7,16) szintén víziturizmussal érintett terület a
Bodrog és a Latorca révén is).
Ha nem is kifejezetten a turizmust élénkítő tényező, de mindenképpen
hozzájárul a helyi turizmus vonzerejének javításához és – nem utolsósorban
– a helyi gazdaság élénkítéséhez, amely további plusz bevételt biztosít a helyi lakosságnak. Szintén a magyarországi akcióterületiek szerint fontos ez elsősorban (7,43), de hasonlóan értékelik a szomszédos felvidéki akcióterület
kérdőív-kitöltői is (7,29). Összességében az akcióterületen kívüli válaszadók
ítélik meg legkevésbé fontosnak a helyi termékek népszerűsítését és árusítását, amelynek oka között szerepelhet az, hogy ezt a – zömében fejlettebb
turizmussal rendelkező – dunántúli, budapesti és Budapest-környéki, valamint nyugat-felvidéki kitöltők nem tartják annyira jelentős befolyásoló tényezőknek a más súlypontokon nyugvó, magasabb hozzáadott-értéket képviselő
turisztikai ágazataik mellett, de az is lehet, hogy nem ismerik mélységében a
tuzséri helyi gazdaságot, valamint az abban rejlő potenciált és lehetőségeket.
Az adottságokra épülő, speciális célcsoportot kiszolgáló turisztikai alágazatok fejlesztésének megítélése közel azonos volt minden térségcsoportban,
de ezekben is a magyarországi és felvidéki akcióterület kitöltői látták leginkább a kitörési lehetőséget (7,05 és 7,02 átlagokkal), és az akcióterületen
kívüli válaszadók jelölték be ezt a legalacsonyabbra (6,55). Ennek is magyarázata lehet, hogy Tuzsér és környéke adottságait távolabb – különösen a
felvidéki területeken – kevésbé ismerik.
Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása és alkalmazása viszonylag újszerű és sikeres módja a turisták térségbe csalogatásának, és
– véleményünk szerint – Tuzséron rendelkezésre áll olyan épített és természeti környezet, amelyben sikeresen lehet működtetni, kihasználva a falusi
vendéglátás előnyeit. Hasonlóan vélekedhetnek erről a Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyeiek, hiszen az itteni kitöltők igen magasra (8,07) értékelték
ezt a lehetőséget, de az országos átlag is eléri a 7,7-et. Ezzel szemben a
felvidéki válaszadók jóval kevésbé látják ebben a lehetőséget, a felvidéki átlag 6,67 az egyik legalacsonyabb az össze felsorolt eszköz és területegység
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között. A felvidéki akcióterületi átlag is csak minimális mértékben magasabb (6,77).
A turizmus-fejlesztés egyik legfontosabb eszköze a megfelelő turisztikai
marketing. Jelen helyzetben talán a legszerencsésebb kapcsolódni olyan fejlettebb környékbeli térségi marketinghez, amellyel kiegészítve minden fél
számára előnyös programot tudnak biztosítani a térségbe érkezőknek. Tuzsér
földrajzi helyzeténél fogva – és a közeli Kisvárda vonzerejének köszönhetően
– e térségben képzelhető el közös turisztikai marketing. Nagyon határozottan ez a térségben élők véleménye, hiszen kimagaslóan ez kapta a legmagasabb átlag értéket a szempontok és a területegységek között (8,66), amely jelentősen meghaladja a magyarországi átlagot is (7,86). Ezen átlagértékeknél
alacsonyabb ugyan a felvidéki és felvidéki akcióterületi érték (7,42 és 7,67),
de ez a többi felsorolt fejlesztési eszközhöz képest jóval magasabb érték; azaz
Felvidékről is úgy tűnik, hogy a közös turisztikai marketing megfelelő eszköz lehet Tuzsér számára is turizmusa élénkítéséhez.
Az egyedi, speciális attrakciók kialakítására szintén van lehetőség Tuzséron és környékén, az ezek kihasználásában rejlő lehetőségekre is rákérdeztünk. Leginkább az akcióterületi válaszadók értettek egyet ezzel (7,86 és
7,67), az országos átlagok (7,34 és 7,22) ettől elmaradnak. Leginkább az akcióterületen kívüliek gondolják úgy, hogy ebben kevesebb a lehetőség, mint
más eszközökben (6,8).
Lehetőségként felvetettük turisztikai vagy vidékfejlesztési szakértő alkalmazását a települési önkormányzatoknál (nem foglalkozva jelenleg ennek
anyagi vonzatával, csak hatásaival). Szintén a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeiek gondolják ezt hatékony eszköznek (8,1), ami közel eggyel magasabb,
mint a szlovákiai megkérdezettek által adott átlagérték.
Végezetül fontosnak tartottuk megkérdezni, hogy a vonzó településkép,
rendezett települési környezet és fejlett infrastruktúra mennyiben járul hozzá a helyi turizmus vonzerejének növeléséhez. A magyarországi akcióterületen kapott 8,16-os átlagérték a második legmagasabb a vizsgált eszközök
és területegységek között, de a tényező fontosságát támasztja alá az is, hogy
minden térség kitöltőinek átlaga meghaladta a 7,5-öt. Az összes megkérdezett átlagában ez volt a legmagasabb átlagértékkel (7,73) bíró eszköz, mely
minimálisan meghaladta a megfelelő térségi marketing átlagát is (7,70). Legalacsonyabb átlagértéket az adottságokra építő, speciális célcsoportot kiszolgáló turisztikai ágazatok fejlesztése kapta (6,80), ami azt jelenti, hogy ezt tekintik annak az eszköznek, amelyik a legkevésbé alkalmas a térségi turizmus
népszerűségének növelésére. Érdekes adat, hogy minden területegységnél
(Magyarország, Szlovákia, akcióterületi és akcióterületen kívüli térségnél) ez
kapta a legalacsonyabb átlagértéket.
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Összességében a fenti adatokból még az is megállapítható, hogy a legmagasabb átlagok a magyarországi akcióterületen kitöltött kérdőívek alapján adódtak, amelyet a magyarországi átlag követ. A legtöbb eszköznél már
jelentősen alacsonyabb értékek adódtak a szlovákiai akcióterületi megkérdezetteknél, valamint a felvidéki összeset vizsgálva is, de jellemzően az akcióterületen kívüliek adták a legalacsonyabb átlagértékeket. Ennek oka a
jelen kutatásból kiolvashatónál mélyebb elemzést igényelne, de feltehetően
hozzájárul az, hogy a távolabbi térségekben élők nincsenek minden esetben
tisztában Tuzsér turisztikai lehetőségeivel, és sokak számára legfeljebb mint
közlekedési csomópont – esetleg mint vízitúra-bázis – ismert.
Fentebb említettük: lehetőséget adtunk arra is, hogy egyebeket is megadjanak a válaszadók, amely szerintük hozzájárul ahhoz, hogy Tuzsér még népszerűbb legyen a turisták körében, még több célcsoportot vonzzon. Többen
félreértették a kérést, de jó néhány igen hasznos vélemény is született, ezeket
soroljuk most fel az értékelői észrevételekkel:
vélemény
értékelői észrevétel
„Fókuszban a Tisza”
Tuzsér egyik legfontosabb turisztikai vonzereje, valóban mindenképpen szükséges attrakcióként hasznosítani, miként több fent
felsorolt ponthoz is kapcsolódik.
„Az utcák vonzóbbá tétele, a közbiztonság többé-kevésbé illeszkedik a
illetve a nagyobb közbiz„helyi infrastruktúrafejlesztés, vonzó telepütonság”
léskép kialakítása” ponthoz, valóban fontos
tényező, megéri az önálló kiemelést.
„TDM-szerű együttműkö- Illeszkedik a közös turisztikai marketing jadések”
vaslatunkhoz.
„Tisza menti töltésen
Hozzájárul a térség kerékpáros-barát fejleszmeghosszabbítani a kerék- téséhez, forgalmas szakaszt vált ki, mindenpárutat Komor–Záhony
képpen javasolt.
irányába”
„Tisza part fürdőhellyé
Tágabb értelemben hozzá tartozik a vízi tutörténő kiépítése”
rizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz, de
valóban érdemes hangsúlyozni, amennyiben
a kiépítést az adottságok lehetővé teszik.
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„Alma helyi feldolgozása”

Nem kifejezetten turisztikai célú fejlesztési
elképzelés, bár a helyi termék értékesítéséhez
hozzájárulhat (amennyiben kisüzemi gazdálkodást értett alatta a véleményező).
„Kerékpáros turizmus a
Az aktív turizmuson belül a kerékpáros tukörnyéken, csillagtúra-sze- rizmus húzóágazat lehet, az elképzelés jó
rűen Tuzsérról”
(hiszen Bodrogköz is könnyen megközelíthető), de a 4-es út elkerülését, kiváltását meg
kell oldani.
„Gyermekek számára
A javaslat illeszkedik a „komplex turisztikai
kézműves foglalkozás, hogy csomagok kialakítása családok, baráti társzámukra is érdekes legyen, saságok számára” ponthoz, emellett javasolt
így szélesítve a célcsopormég a Lónyay Örökség Központ lehetséges
tot”
kulturális-oktatási funkciói közé is illeszteni
az ilyen jellegű tevékenységet.
„helyi termék előállítás,
mindezen javaslatok felhasználhatók, akár
népi épületek, tradíciók
egy önálló „kulturális értékek megőrzése, haélővé tétele”
gyományőrzés” fejlesztési céllal, mely a Lónyay Örökség Központ egyik legfontosabb
funkciója lehetne.
„Könnyűzenei fesztivál”
A későbbiekben lesz róla szó, meglehetősen
megosztja a lakosságot, határozott javasolásához további elemzésekre lesz szükség.
Marketing, hozzáértés
A térségi marketing és a helyi turizmus szakértő alkalmazása is szerepel a felsorolásunkban, de valóban, e két dologra feltétlenül
szükség van a fejlesztések megvalósításához.
„Meg kell szabadítani az
Könnyebb és hatékonyabb megoldás lehet
„átrakóhely” bélyegtől”
olyan „új bélyegeket” teremteni, amelyek
vonzóvá teszik a települést. A Lónyay örökség erre kiváló lehetőség.
„Menetrendszerű tiszai
Piaci kereslet függvénye, komolyabb piackukishajó projekt indítása”
tatást igényel, amely meghaladja ezen értékelés kereteit.
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„Munkahelyteremtő beruházások”

„Olyan ajánlatok kidolgozása, mely a település és
környéke értékeire, egyediségére épít”
„Stefánia gasztronapok”

„Szép közterek és korrekt,
kulturált vendéglátóhely”
„Tiszához köthető olyan
attrakció, szolgáltatás, ami
a térség többi településén
nem található meg”
„Turisztikai középiskola
gyakorlóhely lehetne”

Jelen tanulmány közvetve foglalkozik ezzel,
pl. a Lónyay Örökség Központ felújításához
igénybe kell venni helyi munkaerőt, , illetve
pl. a helyi termék értékesítés is plusz jövedelmet biztosíthat a helyieknek.
Ez a térségi közös marketing feladata, amelyet fentebb javasoltunk.
a gasztroturizmus korábbi kérdésekben felmerült, az ágazat felfutóban van világszerte
és a magyarországi stratégiák is preferálják.
Javasolt helyi szinten is kiegészítő turisztikai
tevékenységként megvalósítani, a helyi tradíciókra építve.
Illeszkedik a „helyi infrastruktúra-fejlesztés,
vonzó településkép kialakítása” pontunkhoz.
Ehhez kapcsolódóan örömmel veszünk
konkrét javaslatokat, elképzeléseket.
Első lépésként ennek feltételeit kell megteremteni, de pl. a Lónyay Örökség Központ
ennek megfelelő alapot adhatna.

A fenti elképzelések, vélemények is azt mutatják, hogy a megkérdezettek
fantáziáját megmozgatta a Lónyay Örökség Központ terve, és számtalan elképzelés, ötlet lehet még a tuzsériak, környékbeliek fejében, amelyek reálisan
megvalósíthatóak és valóban hozzájárulnak a térség fejlődéséhez.
Ezek részletei megismerése érdekében szükség volna rendszeresen (vagy
legalábbis alkalomszerűen) megrendezett beszélgetés, „brainstorming” megtartására, ahol a résztvevők megoszthatnák ötleteiket, javaslataikat.
Megkérdeztük a kérdőív kitöltőitől, hogy milyen jellegű tartalommal töltenék meg a tervezett Lónyay Örökség Központot.
Különösen a magyarországi kitöltők válaszoltak szívesen, 91-en összesen 279 választ jelöltek meg, átlagosan tehát kb. hármat (nem volt megszabva a válaszlehetőségek száma). A felvidéki válaszadók száma 84 volt,
ők átlagosan 2,3 választ jelöltek meg. A magyarországi akcióterület még
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45. ábra: A kérdőív kitöltői által javasolt funkciók száma, területegységenként

aktívabb volt, csak 1 kitöltő nem választott egyetlen felsorolt lehetőséget
sem (45. ábra).
Minden vizsgált területegység esetén kimagaslóan magas volt azok száma és aránya, akik kulturális és közművelődési funkciókat képzelnének el a
Lónyay-kastélyban. Magyarországról 75-en jelölték ezt be, azaz a válaszadók
több mint négyötöde (82,4%-a) ezt is megjelölte. Szintén sokan képzelnének
el rendezvény- és konferenciaközpontot Tuzséron, az akcióterületen kívül
minden területegységnél ez lett a második leggyakoribb megjelölt tartalom.
Összességében a kérdőív szerkesztői által meghatározott funkciók közül
az oktatási funkciókat jelölték meg legkevesebben (73 fő), és ez kapta a legkevesebb jelölést Magyarországon, valamint az akcióterületen kívüli területekről.
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében turisztikai információs központként
tudják legkevésbé elképzelni a Lónyay-kastélyt a válaszként felajánlott funkciók közül.
A válaszadóknak megadtuk a lehetőséget, hogy egyéb lehetséges funkciókat is nevesítsenek. Minimális számú ilyen javaslat érkezett, közülük kiemelendő a kerékpár-kölcsönzés és szerviz biztosítása, valamint gasztronómiai
programok és történelmi lakomák szervezése és lebonyolítása.
Megkérdeztük a kitöltőktől, hogy a kulturális-közművelődési programokon belül milyen programokat képzelnek el, tartanának fontosnak a Lónyay
314

46. ábra: A válaszadó által javasolt kulturális közművelődési funkciók átlagértéke területegységenként

Örökség Központban. A kérdésre azoktól vártuk (elsősorban) a választ, akik
az előző kérdésben megjelölték ezt lehetséges funkcióként. Ebből kifolyólag
kevesebb válasz érkezett, Magyarországról 14-en, Felvidékről 30-an nem válaszoltak (46. ábra).
A Lónyay család örökségének bemutatását tartották a legfontosabbnak
minden vizsgált területegység esetén. Különösen fontos ez a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei válaszadók számára, akik a 10-es skálán átlagosan 9,14-et
adtak erre.
A települési környezet bemutatását egyformán fontosnak ítélték a magyarországi és felvidéki akcióterületen élők, sokkal fontosabbnak, mint aki
az országok más részeiből töltötték ki kérdőívünket.
A néprajzi, településtörténeti, helytörténeti kiállítás szintén elsősorban a
helyeik számára fontos, a 8,57-es átlagérték a legmagasabb a vizsgált funkciók és területegységek között.
A könnyűzenei koncertek osztályozása nagyon megosztotta a válaszadókat, és elsősorban a fiatalabbak jelölték meg fontosnak, míg az idősebb
korosztálytól kifejezetten alacsony értékeket kapott. Összességében minden
területegység esetén ez a funkció kapta a legalacsonyabb értéket, az akcióterületen kívüliek által adott 6,02 átlagérték pedig a legalacsonyabb a vizsgált
funkciók és területegységek között.
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Magyarország

Szlovákia

Magyarországi akcióterület

Szlovákiai akcióterület

Akcióterület összesen

Akcióterületen kívül

ÖSSZESEN

A komolyzenei rendezvények elsősorban a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeiek számára fontosak, színházi előadásokat a két ország akcióterületén
élők szeretnék leginkább helyben megtekinteni.
A közönségtalálkozók, író-olvasó találkozók megrendezését elsősorban a
felvidéki akcióterület válaszadói tartják fontosnak: ennek az is lehet a magyarázata, hogy a külhonban rendezett ilyen események a nemzeti összetartozás erősítésének fontos eszközei, amelyek összehozzák a helyi magyarságot.
Magyarországon belül értelemszerűen nincs ilyen szerepe, de ez indokolhatja, hogy Felvidékről (és Kárpátaljáról) ezt fontosabbnak tartják. Hasonló
megfontolásból lehet, hogy az ismeretterjesztő előadások, népfőiskola, nyári
szabadegyetem funkciót is a felvidékiek határozták meg fontosabbnak.
A nyári diáktáborok megrendezését elsősorban az akcióterületen élők
ítélték fontosnak, de itt is jellemző volt (mint a legtöbb pont esetén), hogy az
akcióterületen élők fontosabbnak ítélték meg, mint az ország többi részéről
érkező válaszadók. Ugyanez a helyzet a tematikus kulturális rendezvények,
események szervezése vonatkozásában is.
A népzene és néptánc tanfolyamok megtartását a felvidéki akcióterület
válaszadói tartották kiemelten fontosnak, sokkal inkább, mint a magyarországiak. A hagyományőrző rendezvények is az akcióterületen lettek fontosnak megjelölve, a határ két oldalán egyaránt.

a Lónyay család örökségének bemutatása
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A fenti táblázatban foglaltuk össze, hogy az egyes területegységekből kitöltött kérdőívek alapján milyen fontossági sorrend rajzolódik ki. A magyarországi akcióterületről érkezett javaslatokat, prioritás-sorrendet megfontolandó fokozottan figyelembe venni, a helyi igények kielégítése érdekében, illetve
azért, mert valószínűleg helyben látják a legreálisabban a szükségleteket.
Mindazonáltal jelentős különbségek nincsenek az egyes területegységekből
érkezett fontossági sorrendek között.

A célcsoportokra tett javaslatok összegzése

47. ábra: A Lónyay Örökség Központ szolgáltatásait igénybe vevő célcsoportok vizsgálata
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Fontosnak tartottuk megkérdezni a kérdőív-kitöltőktől, hogy mely célcsoportokat tartják a legfontosabbnak a tervezett fejlesztés vonatkozásában.
A kérdőívek kiértékelése során vált világossá, hogy nagyon sokan félreértelmezték a kérdéshez tartozó magyarázatot („Kérem, rangsorolja 1-től 6-ig.
1-es: legfontosabb: 6-os: legkevésbé fontos”). A válaszok alapján úgy tűnik,
sokan éppen fordítva töltötték ki (pl. csupa hatost jelölve be), emiatt az alábbi kapcsolódó értékelések – mivel lehetetlenség kiszűrni a hibás(nak vélt)
válaszokat – fenntartásokkal kell kezelni.
A fentiek figyelembe vételével a 47. ábra alapján az alábbi általános megállapítás tehető: a három legfontosabbnak ítélt célcsoport az összes kitöltött
kérdőív alapján a 15–35 éves fiatalok, a 36–65 éves középkorúak és a családok
(sorrendben 2,9; 3,06; és 3,02 értékkel – az alacsonyabb érték a fontosabbnak
ítélt). Köztük minimális a különbség, mint ahogy a három további, kevésbé
preferált célcsoport között is: a 14 év alattiak 3,38, a 65 év felettiek 3,39, a
baráti társaságok pedig 3,28-as átlagértéket kaptak.
Legkisebb területi szórása a baráti társaságok (3,10–3,33) és a 65 év felettieknek (3,24–3,45) megítélésének volt. Sokkal nagyobb különbségek adódtak a középkorúak mint célcsoport megítélésének: míg Magyarországon és
az akcióterületen kívül ezt tartják a legfontosabbnak, az akcióterületeken
(különösen Magyarországon) jóval kevésbé preferálják a 15–35 éves fiatalokat célcsoportként.
A válaszok alapján nem ítélhető meg egyértelműen, melyik a preferált célcsoport, de összességében a 15–65 éves korosztályra és a családokra lehetne
leginkább építeni. Mindazonáltal a tervezett fejlesztések jellegét nem az itt
meghatározott – esetleg hibás adatokon nyugvó – preferált célcsoport alapján kell meghatározni, hanem ellenkezőleg: a beavatkozások meghatározása
után kell elgondolkodni azon, hogy ez milyen célcsoportot fog (leginkább)
érinteni, és hogy lehet a kedvező hatásokat minél jobban kihasználni.

Kockázatelemzésre adott vélemények összegzése

Kulcsfontosságú, hogy górcső alá vegyük azokat a tényezőket, kockázati
elemeket, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolhatják a Lónyay Örökség Központ kialakítását, fejlesztését, fenntartását. Természetesen
nem várható el a kérdőívet kitöltőktől, hogy minden kockázati elemet reálisan fel tudjanak mérni, de iránymutatást adhat a tekintetben, hogy hol és
miként látják a felvetett problémát, a kockázatok nagyságát.
Elsőként a kastély felújításának elmaradására kérdeztünk rá, illetve arra,
hogy ez miként befolyásolja a Lónyay Örökség Központ tervét. Mint látható (48. ábra), a válaszadók döntő többsége jelentős vagy nagyon jelentős
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48. ábra: „A kastély felújításának elmaradása” kockázati elem értékelése
területegységenként

kockázatként tekint erre. Magyarországon – és ezen belül az akcióterületen
is – nagyon jelentős kockázatot látnak ebben, a valamilyen szintű kockázatot
megjelölők több mint 70%-a így gondolja, további 20% szerint jelentős kockázat. A felvidéki megkérdezettek szintén jelentős kockázatot látnak benne,
de itt alacsonyabb volt a nagyon jelentős kockázatként értékelők száma.
Mindössze 4 kitöltő volt, aki szerint a kastély felújításának elmaradása
nem jelent kockázatot a Lónyay Örökség Központ megvalósítása során.
Véleményt vártunk arról is, hogy a környék településein megvalósuló hasonló fejlesztések nem jelentenek-e veszélyt a Lónyay Örökség Központ tervezett funkcióira nézve.
Az előző kérdéshez képest kevesebben tudtak vagy akartak válaszolni a
felvetésre: összesen 29-en nem válaszoltak, további 25-en nem tudták eldönteni, hogy ez milyen szintű kockázatot jelent (49. ábra).
Viszonylag kevesen jelölték be, hogy ez nagyon jelentős kockázatot jelent, a legtöbben jelentős kockázatúnak minősítették a felvetést. Nem voltak
jelentős eltérések az egyes vizsgált területegységek között a kockázat besorolását illetően, mindenhol hozzávetőleg hasonló arány adódott. Magyarországon és ezen belül az akcióterületen is többen voltak azok, akik szerint ez
a tényező nem jelent kockázat vagy kis kockázatot jelent, mint akik ennél
nagyobb kockázatot jelöltek be.
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49. ábra: „A környék népszerű attrakcióinak helyszínei megvalósítják azokat a funkciókat,
amelyeket Tuzséron terveznek” kockázati elem értékelése területegységenként

A kockázati fokozatok viszonylag egyforma megoszlása a válaszokban
jelentős bizonytalanságot tükröz, azaz nincs egységes megítélés a felvetés
kockázatát illetően. Mindazonáltal a funkciók tervezésénél, kiválasztásánál
szükséges áttekinteni a környező attrakciók összetételét, vonzerejét, és elsősorban az azokat kiegészítő tevékenységeket kell előtérbe helyezni. Ehhez
szükséges egy részletes versenytárs-elemzés, különösen olyan térségbeli települések vizsgálatával, amelyek kastélyuk, hasonló természeti környezetük és
kulturális értékeik révén versenytársként jelenhetnek meg a Lónyay Örökség
Központtal szemben.
Kérdéses, mennyire lesz alkalmas a Lónyay Örökség Központ a településre vonzani a látogatókat; ezzel kapcsolatban kértük ki a kérdőívet kitöltők
véleményét.
Meglehetősen alacsony volt a válaszadási hajlandóság – 32-en nem válaszoltak –, illetve sokan nem tudták megítélni (27 fő). A bizonytalanságot
az is okozhatja, hogy a kockázat szintje függ attól is, milyen funkciókat terveznek majd a Lónyay Örökség Központ keretein belül, így jelenleg igen
körülményes a kockázat szintéjét reálisan megítélni. Ez kitűnik a válaszok
megoszlásából is (50. ábra).
Az egyes területegységeken belül a kis kockázati szintet jelölték meg legtöbben, legnagyobb arányban éppen a magyarországi akcióterületen, ahol az
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50. ábra: „Tuzsér a Lónyay Örökség Központtal sem tudja érdemben növelni a településre
érkező turisták számát” kockázati elem értékelése területegységenként

érdemi válaszadók több mint fele (58,8%) ezt választotta. Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében egyébként pozitívabban látják ezt a kérdést, mindössze 1 fő jelölte be a nagyon jelentős kockázatot.
Érdekes, hogy az akcióterületen kívüli területről a kis kockázattal egyező
számú (27–27 db) „nagyon jelentős kockázat” vélemény érkezett, miközben
„jelentős kockázatot” jóval kevesebben (11 fő) jelöltek be.
Kérdésesnek tűnt, hogy a Lónyay mint a magyar történelem egyik fontos családja lehet-e olyan hívószó, amely alkalmas a térségben új elemként
elhelyezkedni. Különösen azért, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és
kelet-felvidéki térséghez (beleértve Kárpátalját), tradíciói, történelme okán
számos híres személyiség, család köthető. Ha a térség egészét nézzük, szinte
mindenhol találkozhatunk Rákóczi nevével, ezzel a Lónyay névnek nem kell
és nem is szabad versenyre kelnie. Ugyanakkor ahogy egy-egy település, mikrotérség a helység híres személyiségére tud turizmust, marketinget építeni,
ez sikerülhet Tuzsérnak is a Lónyayakkal. Néhány ilyen környékbeli példa:
Tarpa – Esze Tamás, Vaja – Vay Ádám, Nagykálló, Kállósemjén – Kállayak,
Baktalórántháza – Károlyiak, Dobóruszka – Dobó István.
Mindezek alapján Tuzsér Lónyayakra építő brandjánek kialakítása nem
tűnik illúziónak, ugyanakkor kettős funkciót kell betöltenie: egyrészt a Lónyayakat már ismerőknek kell megfelelő kulturális turisztikai, közművelődé321

51. ábra: „A Lónyay mint történelmi családnév nem rendelkezik olyan országos ismertséggel, vonzerővel, amelyre ilyen fejlesztést lehetne alapozni” kockázati elem értékelése
területegységenként

si, oktatási funkciókat kialakítani, másrészt a Lónyayak nevét nem vagy alig
ismerőkkel kell megismertetni a magyar történelem e híres családját.
Ennek szellemében érdemes vizsgálni az ezzel kapcsolatos kockázatokat
a kérdőívet kitöltők szemszögéből is.
Nehéznek bizonyult a felvetés, legalábbis ezt támasztja alá, hogy összesen
30-an nem válaszoltak, további 26 fő pedig nem tudta megítélni az ezzel
járó kockázat nagyságát (51. ábra). A kérdőív kitöltők által meghatározott
kockázat nagyságok is nagyon vegyesek voltak, de legtöbben a kis kockázati szintet jelölték meg (az érdemi választ adók 37,1%-a). Összességében
az akcióterületi válaszok – ezen belül elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyeiek – voltak optimistábbak, szerintük kisebb a kockázat, mint ahogy
azt az akcióterületen kívüliek vélték.
Szó volt róla a bevezetőben az akcióterület lehatárolásánál, hogy a Lónyay-birtokok területileg igencsak szétszórtan helyezkednek el, ami megnehezíti a közös brand kialakítását. A nagyon nagy távolság miatt a nyugatfelvidéki területeket (Oroszvár és könyéke) mindenképpen ki kell hagyni a
termékcsomagból, de még a kelet-magyarországi, kelet-felvidéki és kárpátaljai területek is meglehetősen kiterjedtek, ami felveti a közös kulturális és
turisztikai termékcsomag kialakításának kockázatait. Mindazonáltal a család
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52. ábra: „A viszonylag szétszórtan elhelyezkedő Lónyay-emlékhelyek nem teszik lehetővé
a családra alapozott közös kulturális turisztikai termékcsomag kialakítását” kockázati elem
értékelése területegységenként

három nagy és jelentős kastélya (Tuzsér, Deregnyő, Beregsom) miatt e területet mindenképp érdemes együtt kezelni az akadályozó földrajzi tényezők
(Tisza) és geopolitikai tényezők (Kárpátalja felé a határátkelés nehézségei és
a ukrajnai politikai helyzet) miatt.
Ezen okból kifolyólag kérdeztük meg a kitöltők véleményét a közös
termékcsomag kialakításának kockázatairól. 30-an nem válaszoltak, 31-en
pedig nem tudták megítélni a kockázat nagyságát, és az előző felvetéshez
hasonlóan itt is meglehetősen heterogén válaszok születtek (52. ábra). Összességében azonban jól látszik, hogy a nagyon jelentős és jelentős kockázatú
vélemények aránya jóval kisebb, mint a kis kockázatú és nem jelent kockázatot szempontot megjelölőké. Előbbieket összesen 47-en, utóbbiakat 99-en
jelölték. Még kedvezőbb az arány a magyarországi akcióterületen, ahol a véleményt nyilvánítók 82,9%-a szerint nem jelent vagy kis kockázatot jelent a
Lónyay-örökség területi szétszórtsága a közös termékcsomag kialakításánál.
Az akcióterületen kívülről beérkezett válaszadók viszont jóval jelentősebb
kockázatot láttak ebben.
A korábbiakban már felmerült, hogy a megye és tágabb térsége rendkívül
gazdag olyan történelmi és irodalmi nevekben, amelyekre lehet turisztikai és
kulturális fejlesztéseket alapozni, ezek tehát akár versenytársként is megjelenhetnek.
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53. ábra: „A megyében és környékén több olyan történelmi személyiség, család van, amelyre már alapoztak turisztikai fejlesztést és működtetnek attrakciót” kockázati elem értékelése területegységenként

Kérdéses, hogy ezek valóban versenytársakat jelentenek, vagy éppen kiegészítik egymást, és a térségbe érkező kulturális értékek iránt érdeklődők
számára a kínálat szélesítését jelentik, azaz még vonzóbb lesz a térség és még
több turistát fog vonzani.
Arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják ezt a kérdőívet kitöltő szakemberek, mekkora kockázatot látnak ebben. Különösen a Felvidékről kaptunk
kevés értékelhető választ, ugyanis 22-en nem válaszoltak, 19-en pedig nem
tudták megítélni e kockázat nagyságát. Ezért, valamint a hiányzó magyarországi válaszok miatt összesen 143 olyan választ kaptunk, ahol megjelöltek
valamilyen kockázati szintet (53. ábra).
Viszonylag alacsony volt azok száma, akik ezt nagyon jelentős kockázatként értékelték (15), kicsit magasabb, akik jelentős kockázatként (25). A válaszadók 40,6%-a szerint ez kis kockázatot jelent, 22,4%-uk szerint pedig
nem jelent kockázatot, azaz a válaszadók közel kétharmada kockázatmentesnek vagy kis kockázatúnak vélte a kockázati elemet. Az akcióterületen
– ahol a helyi viszonyokat jobban ismerik, így talán reálisabb képet tudnak
festeni, mint az akcióterületen kívül élők – még magasabb volt azok aránya,
akik legfeljebb kis kockázatot látnak benne: Magyarországon 72,2%, Felvidéken pedig 82,8%, ami arra utal, hogy a többi térségbeli híres személyiségre
alapozott turisztikai termékre nem versenytársként tekintenek.
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54. ábra: „A község infrastrukturális állapota (utak, járdák, turisztikai szolgáltatások) miatt
nem vonzó a településre érkezők számára” kockázati elem értékelése területegységenként

A rendezett településkép nagyon fontos tényező különösen a helyben lakóknak, de a térségbe érkezőknek is. A legtöbb távolabbról (pl. a fővárosból
és környékéről, a Dunántúlról) érkező kevésbé tájékozottak számára Szabolcs–Szatmár–Bereg megye egy társadalmi szempontból leszakadt, szegény
térség sztereotípiáját jelenti, így fontos, hogy ide érkezve pozitív benyomás
alakuljon ki bennük, és gyorsan eloszoljanak a hamis prekoncepcióik.
Megkérdeztük tehát, hogyan látják Tuzsér településkép befolyásoló hatását a helyben élők, a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeiek, valamint a többi
magyarországi és felvidéki (54. ábra). Nem meglepő, hogy magas volt a nem
válaszolók (összesen 28) és azok száma, akik nem tudták megítélni (35 fő),
különösen a távolabb élők körében. Az akcióterületek kívüli kitöltések több
mint egyharmada nem tartalmazott érdemi információt a településkép befolyásoló hatásának mértékét illetően.
Összességében a megkérdezettek kb. fele-fele arányban vélekedtek úgy,
hogy a rendezetlen településkép jelentős vagy nagyon jelentős kockázatot
jelent (50,7%), mint akik szerint kis kockázatú vagy nem jelent kockázatot
(49,3%). Kisebb kockázatúnak tartják az akcióterületen élők – különösen a
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeiek -, súlyosabb kockázatúnak tartják az akcióterületen kívüli kitöltők, akiknek 27,7%-a nagyon jelentős kockázatnak,
36,9%-uk jelentős kockázatúnak tartja a nem megfelelő infrastrukturális
helyzetet és településképet.
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55. ábra: „A tervezett Lónyay Örökség Központ működtetésének, fenntartásának költségei” kockázati elem értékelése területegységenként

E kérdésnél talán érdemes külön is megismerni a tuzséri kitöltők véleményét: közülük 1-1 fő volt, aki nagyon jelentős vagy jelentős kockázatúnak
vélte a felvetést, de döntő többségük kis kockázatúnak (8 fő) vagy kockázatmentesnek (11 fő) jelölte meg a településkép szerepét. Ők tehát még a
magyarországi akcióterületen (Szabolcs–Szatmár–Bereg megyén) belül is
kifejezetten pozitívnak látják a helyzetet.
A fenntartási, üzemeltetési költségek előteremtése a hasonló jellegű projektek egyik legkritikusabb kérdése szokott lenni. Amennyiben valamilyen
támogatással valósul meg a projekt, elvárás a támogató részéről, hogy megfelelően biztosított legyen az üzemeltetés. Ugyanakkor az ilyen jellegű kulturális fejlesztések nagyon ritkán termelnek nyereséget, inkább az lehet a cél,
hogy a bevételek mellé minél kevesebb egyéb forrást kelljen rakni, úgy, hogy
az ne menjen a szolgáltatások minőségének rovására. Azt feltételeztük, hogy
a kérdőív kitöltői az előzőeknél nagyobb kockázatot látnak a működtetés,
fenntartás biztosításában.
Nagyon sokan nem akartak vagy nem tudtak válaszolni a felvetésre: 33-an
semmit nem válaszoltak (kétharmaduk a Felvidékről), 37-en – eggyel többen
Magyarországról – pedig nem tudták megítélni a kockázat mértékét (55. ábra).
Aki viszont meg tudták ítélni, legtöbben – összesen 66 fő, az érdemi
válaszadók közel fele, 48,2%-a – jelentős kockázatúnak értékelte a Lónyay
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56. ábra: A „rendezetlen tulajdonviszonyok” kockázati elem értékelése területegységenként

Örökség Központ működtetését, és 36-an vélték nagyon jelentős kockázatúnak, többen, mint a kis kockázatot (25) és a kockázatmenteset (10
fő) megjelölők együttvéve. Nagy aránybeli különbségek nincsenek a területegységek véleményeinek különbségei között, minden területegységnél
jelentős kockázati tényezőnek tartják az üzemeltetés, fenntartás biztosítását.
Mindez nem azt jelenti, hogy a Lónyay Örökség Központ tervét ab ovo el
kell vetni, de egy komoly figyelmeztetést jelent a tekintetben, hogy a funkciók tervezésénél a pénzügyi szempontokat fokozottan figyelembe kell venni.
Számtalan esetben hallani, hogy egy fejlesztést azért nem lehetett végrehajtani, mert az érintett ingatlan tulajdonviszonyai nem voltak rendezettek,
illetve nem minden tulajdonos akart részt venni a fejlesztésben. Támogatás
igénylése esetén jogos elvárás a rendezett tulajdonosi kör. Különösen bonyolult kérdés lehet ez egy olyan nagy területű és tagolt ingatlannál, mint a
tuzséri Lónyay-kastély.
Kíváncsiak voltunk, hogy a tulajdonviszonyokat milyen kockázati csoportba sorolják be a megkérdezettek, illetve mennyire tér el a felvidékiek
véleménye a kérdésben. Várható volt, hogy sokan nem tudnak válaszolni (30
fő), illetve magas lesz azok száma is, akik ezt nem tudják megítélni (54 fő), de
még a vártnál is kevesebb – összesen 123 – olyan válasz érkezett, amelyben
valamelyik kockázati besorolás meg lett jelölve (56. ábra).
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A 123 válasz több mint kétharmada (67,5%) jelentős vagy nagyon jelentős kockázatként jelölte meg a rendezetlen tulajdonviszonyokat, és ez az
arány az egyes területegységek között alig változik: legalacsonyabb a felvidéki akcióterületen (63,6%) és legmagasabb az akcióterületeken kívül (73,2%).
A magyarországi érték (67,7%) valamivel magasabb, mint a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeieké (ők 64,8-ban tartják jelentős vagy nagyon jelentős
kockázatúnak). Összesen csak 12 fő tartja úgy, hogy a tulajdonviszonyok
rendezetlensége nem jelenthet akadályt. Összességében azonban a válaszok
arra figyelmeztetnek, hogy a Lónyay Örökség Központ tervezésénél a tulajdonviszonyok kérdését rendezni kell, amennyiben ezzel kapcsolatban felmerülhetnek aggályok.

57. ábra: A „nem tudják megfelelően vonzó tartalommal megtölteni a Lónyay Örökség
Központot” kockázati elem értékelése területegységenként

Jelen kutatásunk egyik alapvető célja, hogy a szakértők megkérdezésével
és véleményeik összegyűjtésével próbáljuk válaszokat találni arra, mely olyan
funkciók lennének alkalmasak a Lónyay Örökség Központ hosszú távon is
fenntartható működésének biztosítására, amelyek alkalmasak a település, a
térség természeti és épített környezetének, hagyományainak bemutatására
és megőrzésére. Értékelői szempontból kudarc lenne, ha nem sikerülne ilyen
funkciókat feltárni, bemutatni, hiszen mind a mélyinterjúk, a szakértőkkel
folytatott beszélgetések és a kitöltetett kérdőívek is jelentős részben ezt a célt
szolgálták.
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E kockázati elemnél is magas volt a nem válaszolók (30 fő) és a válaszolni nem tudók (36 fő) száma (ők főleg a felvidéki kitöltők közül kerültek
ki) így mindössze 141 olyan választ kaptunk, amely megjelölt valamilyen
kockázatot. Legtöbben (57 fő, 40,4%) a kis kockázatot jelölte meg, amely
értékelői szemmel nézve is reálisnak tekinthető. Azok száma, akik szerint
ez nem jelent kockázatot, illetve akik szerint jelentős a kockázat, hozzávetőleg megegyezett (31, illetve 32 fő). A „legoptimistábbak” a magyarországi
és szlovákiai akcióterület kitöltői voltak, akiknek 82,9%-a és 79,3%-a szerint
nem vagy csak kis kockázatot jelent a megfelelő funkciók megtalálása, míg
az akcióterületen kívül többségben voltak azok, akik szerint ez jelentős vagy
nagyon jelentős kockázat (57. ábra).

Egyéb vélemények megosztása

A kérdőív végén hosszabb szöveges válasz lehetőségét biztosítottuk a kitöltők számára, amelyben az „El tudja-e képzelni, és ha igen, milyen formában, hogy az örökség központot tartósan és rentábilisan fenn lehet tartani az
ország egy leghátrányosabb helyzetű térségében?” kérdésre vártunk választ,
illetve felkértük a válaszadókat, hogy osszák meg további ötleteiket, javaslataikat a témával kapcsolatban.
A legfontosabb, legkonstruktívabb javaslatok az alábbiak voltak:
- A Kormány akaratával meg lehet oldani, csak akarat kérdése!
- A térség hátrányos helyzete miatt mindig támogatásra fog szorulni, de
jelentős bevétel lehet a turizmus. Ez csökkenti a bevételi hiányt. Az ott
élő emberek megélhetését és munkalehetőségét is befolyásolni fogja. A
középkorosztály számára lehet vonzó, családok is szívesen fogják látogatni. Kisvárda közelsége és a település elhelyezkedése kedvezőtlen.
- Állami támogatás, EU források, önkormányzati pénzek, magánszemélyek, adományok felhasználásával megvalósítható.
- Az ország egyik leghátrányosabb adottságú területén kell, szükség van
ilyen örökség központra, nem szabad hagyni elkallódni a kastélyt.
- Az önerőből történő fenntartást sajnos nem tudom elképzelni, de ez
nem is lehet cél. Egy ilyen központ hosszú távú fenntartásához megyei
és/vagy országos szintű költségvetési támogatás szükséges. Elengedhetetlen a nyugodt működéshez, a színvonalas programokhoz, hogy ne a
megtérülés legyen az elsődleges szempont.
- Az örökségi Központnak részének kell lenni egy összefüggő turisztikai
rendszernek.
- Eleinte központi támogatással lehet működtetni, majd a fejlesztések
eredményeivel.
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- Egy bizonyos ideig szükséges ezt külső forrásból finanszírozni, felfuttatni, hogy kellő ismertségre tegyen szert. Csak ez után tud rentábilissá
válni.
- El tudom képzelni, bár sok munka kell egy településfejlesztőtől, egy
marketingestől, a polgármestertől.
- Ezzel is lehetne a hátrányos helyzeten javítani, vonzóbbá tenni a térséget.
- Igen, de jelentős helybéli kezdő humánerőforrás-befektetéssel (szervezés, rugalmas rendelkezésre állás). Kisvárda fejlődő gazdasági-turisztikai potenciáljára ráakaszkodva, annak „kiszolgáló-intézményeként”.
- Igen! El tudom képzelni, hogy az örökség központ képes kimozdítani
a helyéről a térséget. Évek óta folynak ilyen jellegű kezdeményezések,
amelyek reménységet adnak arra, hogy ez a tevékenység tovább építhető, gazdagítható.
- Igen, a megfelelő kiegészítő (Tisza, kaland, gasztronómia) attrakciók
társításával.
- Igen, el tudom képzelni, sőt, kell, pont azért, mert hátrányos helyzete
még nagyobb lesz, ha magunkra hagynak bennünket, mert mi is az
országhoz tartozunk.
- Igen, fenntartható; jó marketinggel és a szükséges források folyamatos
megszerzésével.
- Igen, megfelelő tartalommal, szakértelemmel, odaadással, összefogással.
- Igen, mert gyönyörű térségben fekszik.
- Igen. Lónyaiak, mint magyarországi politikusok, miniszterelnöki emlékhely, állami támogatással megoldható.
- Jelentős állami támogatás szükséges hozzá, bevételszerző tevékenységek és tartalmak kialakítása, folyamatos pályázás, nemzetközi együttműködések és pályázatok, klaszterhálózat kialakítása, témaút hálózat
kialakítása.
- Kapcsolt szolgáltatásokkal, vállalkozói-üzleti szférával együttműködés.
- Kulturális közintézményt az ország leglátogatottabb helyein sem feltétlenül lehet rentábilisan fenntartani. Ezt természetesen sok tényező
befolyásolja: nem mindegy, hogy mekkora intézményt, infrastruktúrát,
személyzetet kell fenntartani és működtetni, és mindehhez mennyi
saját bevételre tud szert tenni az általa kínált szolgáltatásokból. Mindenképpen érdemes megnézni, hogy hogy csinálják máshol, különös
tekintettel a külföldi jó példákra, jelentős kastélyok és örökségi helyszínek körében.
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- Magyarországon már számos hasonló projekt valósult meg és vált sikeressé. Minden bizonnyal, szükséges egy országos és határon átnyúló
marketing kampány, amelyekhez ügyes szakembereket kell bevonni.
Véleményem szerint, a kastély, bármilyen gyönyörű, még nem elég,
hogy a turista pár óránál többet töltsön el a községben. Ilyen szempontból fontos lenne a térség összefogása, illetve egy központi irányítás, hogy a vendég több program közül tudjon választani. Azaz, ha valaki pl. a vízi turizmus miatt látogat a környékre, pihenésképpen nézze
meg a Lónyay kastélyt is.
- Mivel a Lónyay örökség jelenleg nem sokat mond, de egy turista központ, ami szétszórt helyekkel rendelkezik, kiváló lehetőséget ad kincskereső jellegű bemutatással. Akár kerékpárral, akár lovaskocsival is
megtörténhet a bemutatás. Horgászturizmus reális és jelentős számú
érdeklődővel rendelkezik, ha a család többi tagja is talál magának alternatív programot, annál vonzóbb a turisztikai központ.
- Magyarország történelmének egyik legjelentősebb államférfijének emlékét az utókor kötelessége megőrizni!
- Oktatási tematikába illesztéssel. Történelmi családok, Tisza mint folyó
természeti értékei, helyi gasztronómia, kerékpáros turizmus.
- Önmagában nem, csak regionális, egymásra épülő, segítő projektnek
van jövője.
- Rendezvények szervezésével, pl. gasztro-programok, kézműves termékek, történelmi témájú rendezvények (arisztokrata feszt), marketing.
- Színvonalas és szakszerű szervezéssel, megfelelő befektetéssel, állami
támogatással, a későbbi bevételi források folyamatos biztosításával elképzelhető.
- Úgy gondolom, hogy bár egy hátrányos adottságú területen épülne ki
a központ, ez nem gátolná meg az embereket abban, hogy ellátogassanak oda. Már maga a családnév erős vonzóerővel bírhat, a fő vonzóerő
mégis elsősorban az lehet, ha folyamatosan magas színvonalú programok lesznek “repertoráron” a központban. Nem mellesleg a környék
vonzóereje is megnövekedne a központ által, s így a hátrányt idővel
akár előnnyé is lehet majd formálni.
Nem titkolhatjuk el, hogy néhány jóval pesszimistább vélemény is született, de összességében jóval kevesebben gondolják, hogy a fejlesztés nem lesz
megvalósítható és hosszabb távon fenntartható. Néhány kritikus észrevételt
felsorolunk, amelyből szintén lehet hasznos ötleteket meríteni, illetve tanulni
belőlük.
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- Egyértelműen már NEM. A humán erőforrás elvándorlása miatt erős
értelmiségi (képzettségi) deficit van vidéken, a nagyfokú képzési hiányosságok (turisztikai) és turisztikai tapasztalatok (szolgáltatás) hiánya, és az erős bel- és külpiaci ágazati konkurenciák miatt (Kassa,
Ungvár, Munkács turisztikai felértékelődése; Nyíregyháza, Nyírbátor
fejlesztése és megerősítése).
- Ha nincs egyéb látnivaló vagy attrakció, a helyi lakosok kultúra-fogyasztása pedig alacsony, akkor önmagában az örökség központ tartósan és rentábilisan nehezen fenntartható.
- Ismeretlen helyen, nem lesz rá érdeklődés sajnos, ebből kifolyólag:
NEM.
- Kétségeim vannak afelől, hogy hosszabb távon piaci alapon fenntartható lenne. Egy lokális szintű örökség nem hiszem, hogy sok látogatót
vonz, Szabolcsban pedig jövedelmi szempontból is korlátozottak a lehetőségek. Ha sikerül valami olyan attrakciót, szolgáltatást is nyújtani,
ami nagyobb területi léptékben is vonzó lehet, hosszabb távon működhet a dolog. Érdemes lehet csak egy bizonyos réteget vagy korosztályt
megcélozni és rájuk alapozni. Tisza-parti településből van bőven, úgyhogy olyan szolgáltatást kell nyújtani, ami a legtöbben nem található
meg. Önmagában a Lónyay név nem lesz elég erős húzónév.
- Nehezen tudom elképzelni. Meglátásom szerint csak országos szintű
marketinggel, a térség egésze turisztikai színvonalának jelentős emelésével lehetne vonzóvá tenni a földrajzilag is peremhelyzetben lévő, átutazó-turizmus szempontjából elhanyagolható térségben elhelyezkedő
települések turisztikai kínálatát.
- Nem valószínű, de Kisvárdával és a többi Lónyay településsel talán
nagyon kis ráfizetéssel megoldható.
- Nem. Nincs benne megfelelő üzleti potenciál.
- Véleményem szerint nem lehet; A Lónyay család viszonylagos ismeretlensége nem kelti fel az érdeklődést.
A pesszimistább szcenáriók, vélemények ellenére mindenképp örvendetes, hogy a kérdésfelvetés sok turizmussal, műemlékekkel, kultúrával foglalkozó szakember figyelmét felkeltette, és tovább gondolták a lehetőségeket. A
sok vélemény is azt tükrözi, hogy van tenni akarás, lelkesedés, és a többségi
optimista és konstruktív vélemények is azt támasztják alá, hogy a Lónyay
Örökség Központ ötlete megvalósítható.
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A Lónyay Örökség Központ kialakításának lehetőségei

A releváns hazai stratégiák kiválasztása
A Lónyay Örökség Központ hatásterülete terveink szerint túlnyúlik majd
jelenlegi országhatárainkon, és lefedi az egykori Lónyay-birtok felvidéki és
kárpátaljai területeit is, mégis, a fejlesztés jellege, valamint a Tuzsérra tervezett központ miatt célszerű elsősorban a magyarországi lehetőségeket számba venni.
A magyarországi stratégiák kiválasztásánál ezzel összhangban az alábbiakat tartottuk szem előtt.
1. Tuzsér legfontosabb épített műemléke a Lónyay-kastély, amely a Lónyay Örökség Központ kialakítása szempontjából is elsődleges helyszín. Ezért fontos megvizsgálni azokat a jogszabályokat, fejlesztési
dokumentumokat, amelyek a magyarországi műemléképületek fejlesztését, funkcióinak bővítését célozzák. Ezek közül is kiemelendők azok,
amelyek a történelmi jelentőségű kastélyok felújítását célozzák.
2. A Lónyay Örökség Központ legfontosabb célja a turisták térségbe vonzása. Így fontos azt is megvizsgálni, hogy milyen turizmus-fejlesztési
koncepciók, programok mentén képzelhető el a hatékony – országos és
regionális turisztikai fejlesztési elképzelésekhez illeszkedő – és Tuzsér
számára is jövedelmet hozó, valamint fenntartható fejlesztés.
3. Meg kell vizsgálni, hogy a térségi elképzelések, tervek, koncepciók
közül melyek azok, amelyek releváns tartalmakkal rendelkeznek a
Tuzséron megvalósítható fejlesztések szempontjából. Tuzsér földrajzi
elhelyezkedése okán elsősorban az Észak-alföldi régió, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tervdokumentumainak vizsgálata jöhet
szóba.
1. Kastélyfejlesztési lehetőségek vizsgálata
A magyarországi műemlékállomány jelentős része fejlesztésre, felújításra
szorul, ezért gyakorlatilag a rendszerváltás óta – kisebb-nagyobb intenzitással – napirenden van a műemlékek felújításának, hasznosíthatóságának
kérdése.
Különösen fontos kérdés az állami vagy önkormányzati tulajdonú műemléképületek felújításának mikéntje, hiszen ezek – főleg a történelmi jelentőségű várak, kastélyok esetében –rendkívül költségesek. Az ilyen jellegű
épületállomány nagyságát (darabszámát), valamint sok esetben az ezekhez
szerves részként kapcsolódó történeti kert, udvar, park felújításának igényét
is figyelembe véve ezeket a felújításokat csak fokozatosan, egyfajta prioritási
sorrendet felállítva lehet végrehajtani.
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Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozásával megnyílt a lehetőség,
hogy a várak és kastélyok felújítására Európai Uniós források felhasználásával is
sor kerüljön. A 2004–2006-os programozási időszakban erre elsősorban a Regionális Operatív Program (ROP) keretében volt lehetőség, a 2007–2013 közötti
támogatási időszakban pedig a régiók hatáskörébe, kompetenciájába tartozó 7 db
Regionális Fejlesztési Operatív Program támogatási forrásaiból volt lehetőség.
Csakúgy, mint a korábbi támogatási időszakokban, a 2014–2020 időszakban is a turisztikai célú fejlesztések között kapott helyet a vár- és kastélyfelújítás, de ezúttal nem a régió – illetve a programidőszak regionális politikájának változásához igazodva a megye – határozhatott az ilyen jellegű források
felhasználásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében, hanem a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében volt lehetőség ilyen források lehívására a GINOP-7.1.1-15 kódszámú felhívásban foglaltak szerint.
Az ilyen irányú változtatást – a pályázati rendszer centralizációját – vélhetően az tette indokolttá, hogy a felhívás keretében kizárólag állami tulajdonú
műemlékek és műemlék együttesek fejlesztése volt támogatható, támogatási
kérelmet pedig kizárólag a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., valamint az általa vezetett konzorcium adhatott be. Konzorciumi
tagként részt vehettek – többek között – nonprofit szervezetek és önkormányzatok is. (Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja).
A fejlesztendő kastélyok és várak listáját a Nemzeti Kastélyprogram és
a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat tartalmazza. Tekintve, hogy a Nemzeti Kastélyprogram részét képező kastélyok, műemlék-együttesek listája a korábbi – 1663/2014.
(XI. 20.) Kormányhatározat 1. számú mellékletéhez képest változott, arra
lehet következtetni, hogy a Nemzeti Kastélyprogram listájára fel lehet kerülni (illetve le is lehet kerülni róla).
Fontos megjegyezni, hogy a Nemzeti Kastélyprogram jelenleg aktuális
listáján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből mindössze a tiszadobi Andrássy-kastély, illetve a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria szerepel, a várak
közül pedig a kisvárdai vár a Nemzeti Várprogram része. E fejlesztési elképzeléseket – a Tuzsérra vonatkoztatható tanulságokat – részletesen is vizsgáljuk a későbbiekben.
A tuzséri Lónyay-kastély történelmi szerepét és jelentőségét figyelembe
véve teljes mértékben indokolt, hogy a Nemzeti Kastélyprogramban nevesítésre kerüljön. Ennek feltétele azonban – a megfelelő politikai lobbin kívül
– többek között az is, hogy az aspiráns megfelelő tartalmat tudjon javasolni
a kastély fenntartható, turisztikai célú hasznosítására.
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Ez már csak azért is kiemelten fontos – túlmenően azon, hogy jelen kutatás egyik legfontosabb feladata –, mert a Kastélyprogram fejlesztéseinek az
alábbiakat kell feltétlenül tartalmaznia a Felhívás 3.1.A Önállóan támogatható tevékenységek pontja szerint:
- Egyedi turisztikai profil kialakítása (a helyszín egyediségére építő, a
turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés;
- Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák;
- A turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása;
- Gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér
kialakítása, nemzetközi vonzerővel rendelkező, az épület történelméhez, funkciójához kapcsolódóan hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására
alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése (ez – az első háromtól
eltérően – nem kötelező projektelem ugyan, de Tuzsér esetében jól illeszthető lenne hozzá a „Kárpát-Fest – Minden ami kultúra” című rendezvénysorozata).
Ki kell emelni, hogy a Nemzeti Kastélyprogram projektjeinek végrehajtását segítő GINOP-7.1.1-15 Felhívás szerint a Tuzsér számára különösen
fontos „műemlék-felújítás, helyreállítás, restaurálás” az önállóan nem támogatható tevékenységek között (felhívás 3.1.B pontja) van felsorolva, tehát
mindenképpen az előző pontban felsorolt kötelező projektelemek mellett,
azokkal párhuzamosan kellene megvalósítani.
Tekintve, hogy az egyes projektek megvalósítására maximum 1,5 milliárd
forint áll rendelkezésre a nem világörökségi helyszíneken, az ilyen nagyságrendű fejlesztéssel – a kastélyfelújítás szükséges felújítása mellett – jelentős
turisztikai attrakciót lehet kialakítani, amennyiben turisztikai szempontból
és környezetileg fenntartható ötletek megvalósítására kerül sor a kötelező
projektelemek között.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti GINOP projekt mellett számos olyan
európai uniós (és kisebb részt magyarországi) támogatási forrás áll, illetve
állt korábban is rendelkezésre, amely segítheti Tuzsért a turisztikai lehetőségei jobb kihasználásában. Ilyen például a Kisvárda melletti Anarcs Község
Önkormányzatának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében 2013-2014-ben megvalósított projektje, mely a településen található Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzését és helyreállítását célozta
188,79 millió forintos támogatással.
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Szintén lehetőséget jelenthetett volna a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében megvalósítható turisztikai jellegű fej-

Az anarcsi Czóbel–kúria (fényképek: Ginter Gábor)

lesztések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TOP-1.2.1-15-SB1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kiírás
keretében a megyében az alábbi fejlesztések megvalósítása történik, illetve
történt:
Pályázó neve
Projekt címe
Megítélt támogatás
Alkossunk Várost Rétközi-tó komplex turisz- 785 millió Ft
Alapítvány, Szatikai fejlesztése
bolcsveresmart
284,227 millió Ft
„Jót s Jól” a Szat- Komplex ökoturisztikai
mári Kistérségben szolgáltatás kialakítása új
Egyesület, Géber- élményelemekkel a Szamosi
jén
Élménytéren – II. ütem
Kisvárda Város
Kisvárda Nádas-tó ökotu- 450 millió Ft
Önkormányzata
risztikai fejlesztése
Magyar Unitárius Unitárius egyháztörténeti, 107.872.300 Ft
Egyház Magyar- kulturális és turisztikai attországi egyházke- rakció fejlesztés Kocsordon
rülete, Kocsord
Mátészalka Város Történelmi városközpont
720 millió Ft
Önkormányzata
turisztikai rekonstrukciója
Mátészalka városában
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Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati
Hivatal, Vaja
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati
Hivatal, Szabolcs
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati
Hivatal, Gyulaháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati
Hivatal, Vásárosnamény (Gergelyiugornya)

„Nyírbélteki Turisztikai
Látogatóközpont” kialakítása
Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát – Kisléta – Máriapócs
között
A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
– Örökségturisztikai és
aktív turisztikai hálózatok,
termékcsomagok fejlesztése
a Nyírségben
A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése – természeti és
kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a
Nyíri Mezőségben
A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
– A Rétköz épített, szellemi
és kulturális örökségének
turisztikai célú fejlesztése,
termékcsomagok kialakítása a Rétközben
Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése – Örökség és
Aktív turisztikai hálózatok,
termékcsomagok fejlesztése
a Felső-Tisza vidékén

110,992 millió Ft
512.823.034 Ft

1,438 milliárd Ft

733.900.910 Ft

544,555 millió Ft

1.357,305 millió Ft

Forrás: www.palyazat.gov.hu

A TOP turisztikai pályázata (TOP-1.2.1-15 – A társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) nem tette lehetővé a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) rögzített turisztikai tevékenységhez kötődő támogatásokat, beleértve ebbe „A nemzeti
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vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő műemlékeknek és műemlék együttesek fejlesztésére
irányuló projekteket”. Ezáltal a Lónyay-kastély bekerült a támogatásban
nem részesíthetők körébe.
Több olyan európai uniós pályázati forrás is van (vagy volt a közelmúltban), amely közvetve vagy közvetlenül a térségi turizmus céljait szolgálta (pl.
település-rehabilitáció, falusi szálláshely-fejlesztés, rendezvények támogatása).
A 2014–2020 közötti támogatási időszakban megszerezhető támogatások
nagy része jelen tanulmány készítéséig már felhasználásra került, és különösen igaz ez a magas támogatási intenzitású, civil szervezetek és önkormányzatok számára rendelkezésre álló forrásokra. Ugyanakkor a tapasztalatok azt
mutatják, hogy továbbra is érdemes figyelni a pályázati kiírásokat, hiszen
pl. források átcsoportosítása, a tartalékkeretek megnyitása esetén várhatóak
újabbak.
Tuzsérnak mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településnek földrajzi
elhelyezkedése révén lehetősége van több határ menti együttműködési program keretében kiírt pályázaton is részt venni. Ezek a következőek:
• Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program
• Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program
• Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló
Együttműködési Program
E program kiírásai lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy a Lónyay Örökség Központ egyes funkciói megvalósulhassanak, hiszen e programok része
a határon átnyúló turizmus fejlesztése, hangsúlyosan a kulturális értékek
megőrzésével és hasznosításával: nemzetközi jó gyakorlatként azonosítható
a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei térséghez kötődően az ún. Castellumprojekt, amely egy magyarországi és egy romániai (partiumi) kastély funkcióinak megújítását tette lehetővé. E jó gyakorlat jelen zárótanulmányban
részletesebben is bemutatásra kerül.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Lónyay Örökség Program nélkülözhetetlen
elemére, a tuzséri Lónyay-kastély teljes felújítására e programok forrásaiból
nem lesz lehetőség.
Figyelembe véve az elmúlt három EU-s támogatási időszak tapasztalatait
(valamint részben az ezt megelőző előcsatlakozási alapok felhasználását), az
vetíthető előre, hogy a következő, 2021–2027 támogatási időszakban is az
Európai Unió forrásai fogják biztosítani a helyi, térségi turizmusfejlesztést
szolgáló nagyobb léptékű támogatásokat.
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Ezért Tuzsér, valamint a Lónyay Örökség Központ szempontjából elsődleges fontosságú, hogy minél hamarabb tegye meg a felkészülést ezen
jövőbeli források lehívása, lehívhatósága érdekében; teremtse meg ezzel azt
a helyzeti előnyt, amely a programtervezésen, a helyi igényeken és lehetőségeken (valamint a politikai szándékkal egybeeső) projektgyűjtésen át biztosítja majd a források felhasználását. Bár most elsősorban turisztikai jellegű
beavatkozásokat tárgyaljuk, ez érinti az önkormányzatok és helyi civil szervezetek számára más fontos projektek támogatását is (település-rehabilitáció,
közterület-fejlesztés, szociális ellátórendszer fejlesztése stb.), amely közvetve
vagy közvetlenül szintén hozzájárulhat a tervezett Lónyay Örökség Központ
sikeres működéséhez, működtetéséhez.
2. A Lónyay Örökség Központ illeszkedése az országos tervdokumentumokhoz
A Tuzséron elképzelt fejlesztés jellegéből adódóan a legfontosabb vizsgálandó országos tervdokumentum a „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
2030”. A stratégia időtávjából is kitűnik, hogy a benne foglaltak hosszabb
távon jelölik ki a tervezett fejlesztési irányokat (bár ezek bármikor felülvizsgálhatóak), így nemcsak a jelenlegi, hanem a következő 10–12 éves időszakra
vetítve is hasznos kiindulási és viszonyítási alapot képezhetnek.
Éppen ezért érdemes megvizsgálni, melyek azok a főbb turisztikai csapásirányok, amelyek az országos stratégiában is megfogalmazódnak, és ezek
közül melyek hasznosíthatóak Tuzsér számára is.
a) egészségturizmus
Az egészségturizmus mind a világban, mind Magyarországon az egyik
legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazat. Alapját képezi a folyamatosan
bővülő kereslet az elöregedő társadalom (gyógyturizmus), illetve az egészséges életmód iránti megnövekedett igény (pl. wellness turizmus).
A KSH adatai szerint a Magyarországra tett külföldi utazások közül a
szabadidős turizmuson belül a gyógy- és egészségturizmus részaránya közel
13%-ot tett ki 2017-ben, ez pedig – figyelembe véve az alágazat súlyát a
bruttó hozzáadott érték termelésben és a költésben – kimagasló lehetőséget biztosít az ilyen célú turizmust kiszolgálni képes települések, térségek
számára. Jelentős helyzeti előnyben vannak azok a települések, ahol az ezt
kiszolgáló infrastruktúra már kiépült (az Észak-alföldi régióban ilyen Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza), vagy az erős lobbi miatt kiépülőben
van, dinamikusan fejlődik (pl. Kisvárda, Nyírbátor).
  http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20%20preview.pdf
  https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt004a.html
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Figyelembe véve az alágazati infrastruktúra kiépítésének jelentős költségét (gyógyfürdők kialakítása, többcsillagos szállodák építése, megfelelő
egészségügyi szolgáltató-rendszer kiépítése), ennek megvalósítására minimális az esélye azon kisebb településeknek, ahol ezek kialakítása még nem
történt meg – még akkor is, ha a megváltozott piaci körülmények (pl. növekvő oroszországi igények) erre lehetőséget is biztosítanának.
Tuzsérnak tehát e területen elsősorban kiegészítő szolgáltatásokat kellene
ellátni az olyan közeli települések számára, amelyek a gyógy- és egészségturisztikai szolgáltatásokat biztosítani tudják. A jelenlegi beruházások és adottságok miatt elsősorban Kisvárda szolgáltatásainak kiegészítésére látszik reálisabb esély, mindazonáltal nehezen elképzelhető, hogy ez jelentős turisztikai
kitörési pontot biztosíthatna Tuzsér számára, figyelembe véve azt is, hogy a
fejlett egészségturizmussal rendelkező települések (pl. Hajdúszoboszló, Harkány, Zalakaros) sem képesek jelentősebb pozitív turisztikai hatást kifejteni
a környező települések életére (legalábbis ami az egészségügyi szolgáltatásaik
számát, minőségét illeti).
b) Kulturális turizmus
A stratégia szerint ez a turisztikai piac legösszetettebb termékcsoportja,
hiszen ide tartozik többek között a (világ)örökségturizmus, a vár- és kastélyturizmus, a szellemi örökségen és népi hagyományokon alapuló turizmus, a
múzeumturizmus, a vallási és zarándokturizmus, de pl. a városlátogatások
is. Fontos megállapítása, hogy „növekszik az igény a kulturális és egyéb turisztikai termékek komplex igénybevételére, autentikus, egyedi élményekre,
melyek előállításában az utazó is közreműködik”. Folyamatos részesedésnövekedésen megy keresztül az előadó művészetek, fesztiválok részesedése,
a múzeumok közül pedig egyre inkább a látogatóbaráttá váló, interaktív és
szórakoztatást biztosító létesítmények válnak egyre népszerűbbé.
Tuzsér szempontjából különösen fontos megállapítás a következő: „A
magyarországi kulturális utazások résztvevői jellemzően belföldi turisták.
Váraink, kastélyaink többsége felújításra és berendezésre szorul, azokban
az esetekben ugyanakkor, amikor megfelelő minőségű és komplexitású rekonstrukció történik, a kastély akár nemzetközi viszonylatban is versenyképes attrakció lehet, nemzetközi rendezvényeknek is otthont adhat. Ezt a
komplex, minőségi megújulást támogatja a Nemzeti Kastély- és Várprogram
megvalósítása.” Itt is megjelenik tehát a Nemzeti Kastély- és Várprogram,
és ez is alátámasztja a programhoz való csatlakozás előző fejezetben tárgyalt
szükségességét.
Szintén releváns lehet Tuzsér számára a Stratégia azon megállapítása, miszerint „múzeumaink, gyűjteményeink, színházaink, nemzeti emlékhelyeink,
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népi műemlékeink és tájházaink jellemzően a belföldi közönséget vonzzák.
[…]Vallási, hitéleti motivációjú utazások terén a nemzetközi vallásturisztikai utakhoz való kapcsolódás, illetve olyan komplex, turisztikai termékeken
átívelő turisztikai attrakció létrehozása jelenthet előrelépést.”
c) Bor- és gasztronómiai turizmus
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia ezzel kapcsolatban a következőképen fogalmaz:
„A gasztronómiai terület szerepe a turizmusban kettős: egyrészt önálló
turisztikai termékként is értelmezhető, amelynek kínálati elemei képesek
akár önálló utazási döntést is kiváltani. Másrészt azonban az adott desztináció gasztronómiai kínálatának színvonala az „alapinfrastruktúra” része is,
hiszen minden turista étkezik látogatása során. Ez utóbbi, tehát az adott
térségben működő vendéglátóhelyek kínálatának átlagos, általános színvonala összességében ráadásul meghatározóbb lehet a desztináció sikeressége
szempontjából, mint egy-egy csúcsminőséget kínáló étterem jelenléte. A 21.
században a gasztronómiai turizmust erősítő trendek közé tartozik, hogy
előtérbe kerül az egészséges életmód, amelynek elválaszthatatlan eleme az
egészséges táplálkozás. Másrészt a környezeti-társadalmigazdasági fenntarthatóság kérdésköre is egyre inkább középpontba kerül, ezért felértékelődik a
helyi, szezonális, organikus, fair trade termékek fogyasztása.
Külön kiemeli a „hazavihető élményt” nyújtó szolgáltatásokat: „A helyi
termékek körében pálinkáink, pezsgőink, söreink továbbá a házi készítésű
szörpök, lekvárok napjainkban szintén reneszánszukat élik hazánkban, „hazavihető élményt” jelentve a látogatók számára.”
Fontos megállapítás továbbá, hogy „a gasztronómiai és borturizmus fejlesztése azért is fontos, mert integrátor szerepet tölt be a nemzetgazdaság
többi ágazatával való kooperáció révén, hozzájárulva a turisztikai értéklánc
számos eleméhez. Alapvetően támaszkodik a helyi élelmiszertermelésre,
kézműiparra, támogatja a helyi közösségek fejlődését, tradicionális értékeik megőrzését, hozzájárul a desztinációk élménykínálatához. Csökkenti a
szezonalitást és kevésbé ismert és látogatott területekre is látogatót vonz.
A fentiek alapján a jövőben a bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztését is
elsődlegesen desztinációs alapon kell megvalósítani, támogatva, hogy a turizmus fejlesztése révén kialakuljanak és erősödjenek az említett értékláncok,
rövid ellátási láncok, maximálisan kiaknázható legyen a fentiekben említett
integrátor szerep.”
Tuzsér számára tehát a bor- (pálinka-) és gasztronómiai turizmus azért
lehet különösen fontos, mert a helyiek széles rétege számára biztosíthatna
kiegészítő jövedelmet a „hazavihető” és „megkóstolható” élmények révén. Ez341

által a helyiek által is leginkább elfogadható turisztikai ágazat lehet, tehát
fejlesztése, széleskörű társadalmi támogatottsággal is jár – ami köztudottan
fontos feltétel egy-egy új ötlet, elképzelés települési szintű megvalósítása
szempontjából.
Szintén fontos szempont, hogy a bor- és gasztronómiai turizmus jól illeszthető kiegészítő tevékenységként az a) pontban vázolt egészségturizmushoz is, valamint a b) pont kulturális turizmusához is, azaz hozzájárul a
turisztikai termékcsomagok komplexitásának fejlesztéséhez, ami a fenntartható turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű.
d) Hivatásturizmus (MICE)
A hivatásturizmus, közismert angol rövidítéssel MICE vagy Meeting Industry alapvetően négy fontosabb szegmenst, alterméket foglal magába: ezek
az üzleti utazások, incentive utazások, konferenciák és kiállítások.
Jelenlegi helyzetben – annak ellenére, hogy a magas költés miatt ez a
turisztikai ágazat kiemelt fontosságú lenne – nem adottak a hivatásturizmus feltételei Tuzséron és környékén, hiszen ahogy a Stratégia fogalmaz:
„A potenciális rendezvényhelyszínek között zajló versenyben alapvető feltételként jelenik meg a megfelelő infrastrukturális háttér megléte és a
megközelíthetőség, de a városok kulturális-szabadidős kínálata, a rendezvény témájához kapcsolódó tudományos vagy gazdasági ereje, illetve a kongresszusi irodák tudatos értékesítési tevékenysége egyaránt meghatározók
lehetnek a helyszínválasztás során.”
Ugyanakkor Tuzsér számára is biztató lehet az alábbi megállapítás: „Potenciál van egyes határhoz közeli városok, egyetemvárosok, illetve Budapest
agglomerációja MICE turizmusának fejlesztésében is, továbbá a Nemzeti
Kastélyprogram keretében megújuló kastélyaink rendezvényhelyszínként
történő hasznosításában is.” Eme megállapítás is a Kastélyprogramhoz való
kapcsolódást teszi indokolttá.
e) Rendezvényturizmus
A Kárpát-Fest – Minden ami kultúra” rendezvénysorozat révén Tuzsér
évek óta aktívan részt vesz a rendezvényturizmusban. A település esetén tehát nem elsősorban a megvalósításban kell gondolkodni, sokkal inkább a
bővítés lehetőségében, illetve hogy hogyan lehet még szélesebb réteget megszólítani és a településre vonzani.
A Stratégia a rendezvényturizmussal kapcsolatban a következő főbb
– Tuzsérra is vonatkozó – megállapításokat teszi: „A kulturális, gasztronómiai fesztiválok, sportrendezvények kiváló eszközként szolgálnak a nemzeti
értékek bemutatására a nagyközönség számára, mindezt egy olyan közegben,
amely a résztvevők számára kikapcsolódást, szórakozást nyújt. A magas ér342

téket képviselő rendezvények emellett nagymértékben hozzájárulhatnak a
pozitív országkép kialakításához, a nemzeti identitás erősítéséhez. A rendezvények egyéb turisztikai termékhez kapcsolódva komplex kínálat létrehozását teszik lehetővé és lehetőséget adnak a turisztikai szezon meghosszabbítására.”
Ugyan nem „klasszikus” rendezvényturizmus, de mindenképpen e tárgykörbe sorolható a nagyobb családi rendezvények, esküvők, arany- és gyémántlakodalmak megtartása is, melyre a Lónyay-kastély kitűnő lehetőséget
biztosított eddig is. Ez esetben is inkább az a feladat, hogy megfelelő marketinggel mind szélesebb körben ismert legyen ez a lehetőség nemcsak Tuzsér lakossága számára, hanem a járásból, megyéből, sőt, távolabbról érkezők
számára is.
f ) Aktív és természeti turizmus
A Stratégia szerint: „Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében
a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása (például a természetjárás, a kerékpáros, a vízi, a vitorlás, a lovas, a kaland- és extrém turizmus, a golf-, a horgász-,
a vadász-, a futó-, a sí- és az ökoturizmus). A természeti turizmus kategóriájába pedig a turizmus azon formái sorolhatók, amikor az utazó motivációja
a természettel való közelség átélése, természeti vagy tájértékek megismerése,
de ez nem társul (szükségszerűen) fizikai aktivitás kifejtésével (például az
állatkert és arborétumlátogatások, a kempingturizmus, a falusi turizmus, az
erdei kisvasutakon tett utazások, illetve a hajózás).”
Elsősorban a Tisza folyó révén Tuzsér adottságai az aktív és természeti turizmus területén igen kedvezőek, azonban ezek nincsenek megfelelően kihasználva – elég, ha csak az elmúlt években, évtizedekben visszaesett víziturizmusra gondolunk. Megfelelő marketinggel elsősorban a vízhez (Tiszához)
köthető természeti turisztikai ágazatok fejlesztésében lennének lehetőségek,
de meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy pl. a kerékpáros- és lovasturizmus fejlesztéséből hogyan profitálhatna leginkább a település. Előbbi
azért szerepelhet hangsúlyosan, mert a Tisza árvízvédelmi töltése az év nagy
részében – különösen a nyári szezonban – kifejezetten alkalmas természetes
környezetben biztonságos kerékpározásra.
Az aktív turizmus fejlesztése azért is fontos lenne, mert a mérések szerint az
ágazathoz tartozó költés viszonylag jelentős része marad helyben, így hozzájárul a helyi jövedelmek kiegészítéséhez is.
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A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban nevesített kitörési pontok adaptációs lehetőségei

Összegezve Tuzsér és környékének turisztikai potenciálját az állapítható
meg, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában nevesített 6 kitörési
irány közül előreláthatóan négy alkalmazható a településen és környékén,
igazodva a környezeti adottságokhoz (Tisza folyó, ártéri erdő) és a társadalmi hagyományokhoz (kézművesség, gasztronómia), valamint az épített környezethez (Lónyay-kastély).
Ezt támasztja alá a Stratégia 2.4.4.2 fejezetében a Felső-Tisza térségére
vonatkozó fejlesztési irányok („jövőbeli márkapozíciók”) meghatározása is.
- aktív és ökoturizmus (ezen belül elsősorban a vízi-, a kerékpáros és a
horgászturizmus, kiemelve a tiszai vízitúrázást);
- egyedi élménykínálati elemek és attrakciók;
- kulturális, tematikus vonzerők fejlesztése, kulturális turizmus, egészségturizmus.
Ezek a pontok összhangban állnak a fent megfogalmazott elképzelésekkel
és javaslatokkal, amelyek illeszkednek a Lónyay Örökség Központ keretében
megvalósításra javasolt tevékenységekkel.
Mindez természetesen akkor valósítható meg sikerrel, ha a közvetlenül
vagy közvetve turisztikai célú fejlesztéseket nem önállóan, különállón hajtják
végre, hanem egységként, komplex programként kezelik (még akkor is, ha
a pályázati oldalról erre nem minden esetben van meg a lehetőség), hiszen
egy-egy attrakció vagy szolgáltatás fejlesztése nem fogja tudni érdemben
hozzájárulni a települési turizmus fejlődéséhez, a turisták térségbe vonzásához és a költés növelése által a helyi jövedelmi lehetőségek bővüléséhez.
3. A Lónyay Örökség Központ lehetséges kapcsolódása a térségi (megyei)
elképzelésekhez
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési tervdokumentumok
képezik a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Uniós forrásokból támogatott megyei terület- és településfejlesztési célok és intézkedések megvalósulásának alapját, melyek illeszkednek az Európai Unió célkitűzései által
megalapozott hazai operatív programokhoz és a Nemzeti Fejlesztés 2030
- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
célokhoz.
Ezen célok és prioritások határozták meg a megye jövőképét és fejlesztési prioritásait tartalmazó Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Koncepció I.
  https://www.szszbmo.hu/a-megyei-onkormanyzat-hirei/teruletfejlesztesi-program
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(Helyzetelemzés, Helyzetértékelés) és II. kötetének ( Javaslattevő fázis) kereteit. A széleskörű társadalmasításon keresztülment megyei koncepciót a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 14/2014. (II.20.) önkormányzati határozatával elfogadta. Megjegyzendő, hogy míg a helyzetelemzés,
helyzetértékelési munkarész 22-szer említi Tuzsér település nevét, az operatív javaslattevő fázisban már egyetlen egyszer sem szerepel a nagyközség
nevesítve.
A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Területfejlesztési Koncepcióban foglaltak szerint – Szabolcs–Szatmár–Bereg Megye Közgyűlésének 51/2015.
(IX.25.) önkormányzati határozata alapján – a Rétköz turisztikai desztináció
része Tuzsér is.

1. ábra: Szabolcs–Szatmár–Bereg megye turisztikai desztinációi

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program stratégiai
programrésze tartalmazza a megye átfogó céljait, elveit és a stratégiai fejlesztési prioritásokat, valamint az ehhez kapcsolódó beavatkozások és intézkedések rendszerét, amelyek alá besorolhatók az operatív szinten kidolgozásra
kerülő megyei részdokumentumok fejlesztési projektjavaslatai. Azonosításra
kerültek benne a megye saját felelősségébe tartozó beavatkozások és azok
esetleges külső feltételei, valamint a megye felelősségén kívül eső, a célok
eléréséhez elvárt beavatkozások.
  Forrás: https://www.szszbmo.hu/system/files_force/turisztikai_desztinaco_sz-sz-b_megye_teruletfejlesztesi_koncepcio_ii._kotet_fuggelek.pdf?download=1
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Stratégiai Programjának 8. Élhető vidéki
térségek megteremtése című prioritása tartalmaz olyan fejlesztési elképzeléseket (többek között), amely alkalmas kapcsolódásokat teremthet a Lónyay
Örökség Központ turisztikai funkcióinak kibővítéséhez azáltal, hogy hozzájárul az „Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése”
kapcsolódó stratégiai cél megvalósulásához.
Szintén ki kellene használni azt a lehetőséget, amelyet „a Tokaj, FelsőTisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és
a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges
források biztosításáról” szóló 1092/2017 (II.21.) Kormányhatározatban foglaltak biztosíthatnak Tuzsér számára, hiszen a község nevesítésre került „A
Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térséget alkotó
105 település között. Bár a kormányhatározat 2. és 3. mellékletében felsorolt
európai uniós és hazai támogatású projektek között nem szerepel Tuzsérhoz
közvetlenül köthető fejlesztés, a későbbiekben a kormányhatározatra hivatkozva lehetőség lesz a fejlesztési igény még alaposabb megalapozására és alátámasztására.

Tuzsér szempontjából releváns tervezett beavatkozások

Vidéki közösségek fejlesztése: A rurális térségekben a legnagyobb társadalmi és demográfiai problémákat a fiatalok elvándorlása, az elöregedés, a
romló egészségi állapot, az újratermelődő mélyszegénység, a növekvő helyi
szolgáltatáshiány, a kulturális örökség eróziója és a szétesett helyi közösségek
jelentik. Elsősorban ezeknek a folyamatoknak a megfordítása, megállítása
érdekében szükségesek a közösségvezérelt közösségfejlesztések támogatása a
vidéki településeken, melynek célja vidéki közösségek megerősítése, a vidéki
népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó, élhető és életképes vidék megteremtése.
Térségi szintű turizmusfejlesztés: A gazdaságilag deprimált térségekben
a turizmus által teremtett munkahelyek, vállalkozási lehetőségek csökkenthetik a megélhetésért máshová vándorló fiatalokat, helyben tarthatja az értelmiséget. Ez különösen lényeges Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rurális
térségeiben, amelyek turisztikai szempontból jelentős potenciálokkal bírnak,
Ezeken a területeken nem szabad a turizmust, mint erős, önálló gazdasági
ágazatként kezelni (iparszerű turizmus), ugyanis ennek ezekben a térségekben nincs realitása. Azonban az idegenforgalmi fontos katalizátor lehet a
vidéki térségek versenyképességének javulásában.
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A turizmus komplex fejlesztése a vidéki térségekben: Az intézkedés célja
nagyobb volumenű vonzerőfejlesztések támogatása, országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturálisörökség megóvása és védelme a vidéki
területeken, fenntartható turisztikai termékek, hálózatos fejlesztések, tematikus utakat fejlesztése, melyek a kulturális és természeti örökség megőrzésének és bemutatásának elveit veszik figyelembe. Másrészt a falusi turizmus
fejlesztése, integrált, térségi szintű turisztikai termék-csomagok és kisléptékű
tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, kis léptékű turisztikai szolgáltatás-fejlesztés, turisztikai szereplők közötti együttműködések támogatása,
kis léptékű hálózatos turisztikai infrastruktúra fejlesztés.
A vidéki térségek önellátó szerepének erősítése: Az intézkedés célja azoknak a kulcsterületeknek a fejlesztése, ahol középtávon realizálható a belső
erőforrások mobilizálása és az önellátás kibontakozása és a helyi gazdaság
fejlesztése a rurális térségekben. Három kulcsterületet lehetséges azonosítani: Az élelmiszerellátás vonatkozásában elsősorban a nyersanyag-ellátás
biztosítása, és a térségi feldolgozó kapacitások kialakítás a cél, ehhez kapcsolódva pedig helyi termelési láncok létrehozása. A szolgáltatásszervezés
vonatkozásában elsősorban a hiányterületeken a helyi mikrovállalkozások
alapításának, beruházásaik támogatásának ösztönzése az intézkedés egyik
célterülete. Az intézkedés kiemelt célja az erdő és fagazdálkodás fejlesztése
a rurális térségekben. Az erdő és fagazdálkodáshoz Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye adottságai kifejezetten jók. Az ágazat megerősítése és fejlesztése több
szempontból is indokolt, egyrészt az egyik legolcsóbb munkahely teremtési
lehetősége, alkalmas a szakképzetlen munkaerő foglalkoztatására. Másrészt a
veszteséget okozó földeken az erdőtelepítés hasznot hoz. Az intézkedés keretében a nyereséges szántóföldi növénytermesztésre alkalmatlan területeken
a már elkezdett erdősítést folytatni szükséges, amelyre alapozva fejleszthető
a megyei fagazdálkodás és javíthatóak a megye fafeldolgozó kapacitásai. Az
intézkedés kiemelt területei a fenntartható erdőgazdálkodási módokra való
áttérés ösztönzése és az erdők feltártságának javítása.
Vonzó vidéki környezet és életminőség megteremtése: A vidéki településeken az életminőség javításának kulcsfeltétele a vonzó, megtartó falusi környezet megteremtése. Ennek érdekében három területen javasolt beavatkozásokat indítani. Egyrészt a települési közszolgáltatások minőségi fejlesztése
révén, másrészt a vidéki települések digitális hozzáférhetőségének javításával,
továbbá a vidéki örökség revitalizálásával és kulturális, természeti értékeinek
megőrzésén keresztül. Kiemelt cél a rurális térségek értékalapú megújítása.
Ezen intézkedések egy része nem kötődik szorosan a turizmushoz, de
nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a térség felkészült legyen a nagyobb
számban érkező turisták fogadására, ellátására.
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
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Lónyay Örökségközpont

A Lónyay-kastély lehetséges hasznosítási és fejlesztési koncepciója

1. A kastély desztinációs kapcsolatrendszere és hatása turisztikai
hasznosítására

Tuzsér nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Felső-Tisza-vidéken található. A Felső-Tisza-vidék földrajzi, történelmi és kulturális szempontból jól körülhatárolható táj, azonban pontos területi lehatárolása már
kevésbé egyértelmű. Tágabb értelemben a Tisza felső, csapi nagy kanyarulata
feletti szakaszának mellékét, annak alföldi részét értjük, amely Szatmár és
Bereg sík vidékein és a Bodrogköz mellett a régi Szabolcs, Szatmár, Bereg,
Ung, Ugocsa és Máramaros megye Tisza menti részét is magába foglalja.
Ez alapján a Felső-Tisza-vidék területén, amely 1920 előtt egy összefüggő
földrajzi, történeti, néprajzi régiót alkotott, ma Magyarország, Ukrajna és
Románia osztozik. Földrajzi szempontból a Felső-Tisza és mellékfolyói, a
Szamos, a Túr, a Kraszna és a Bodrog által érintett térséget jelöli. Néprajzi
szempontból ide soroljuk a Szatmár, Bereg, Rétköz, Bodrogköz, a Nyíri Mezőség, a Nyírség, a Beregvidék, Ugocsa és a Szamoshát tájegységeit. A szűkebb értelemben vett Felső-Tisza-vidék a fenti területek mai országhatáron
belüli része.
A Felső-Tisza-vidék turisztikai szempontból is értelmezhető, egységes
térség, amelyet a 1092/2017 (II.21) kormányhatározat legitimált. A FelsőTisza-vidéket a Nyírséggel együtt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez
tartozó Tokaj-Hegyalját 2016-ban az országban harmadikként az 1092/2017.
(II.21.) Korm. határozat a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség néven kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította. A Felső-Tisza-vidék ezáltal nem
csak földrajzi, néprajzi régióként, hanem turisztikai desztinációként is megjelent a térképen. Ezt a makroregionális turisztikai teret szükséges figyelembe venni, amikor a tuzséri kastély idegenforgalmi desztinációját határoljuk
le. A desztináció meghatározása és a kastély hasznosítása közötti korreláció
azért fontos, mert azt a területet próbáljuk számba venni, amely a turistaérkezések során is valószínű. A kastély leendő látogatói tehát azok a turisták,
akik a Felső-Tisza-vidéki desztinációba érkeznek. A desztináció turisztikai
kínálata meghatározza azokat a főbb turista-típusokat, akikre mint potenciális látogatókra a jövőben számíthatunk. A célcsoport szegmentáció rendkívül
fontos a turisztikai termékfejlesztésben, hiszen egy adott turisztikai attrakció
bizonyos célközönségek számára készül. Mielőtt rátérnénk a potenciális célcsoportok meghatározására, szükséges számba venni a desztináció turisztikai
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kínálatát, amely közelebb vihet bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy kiket
vonz a régió.
A Felső-Tisza-vidék a rejtőzködő kincsek világa, ahol számos izgalmas és
látványos helyszín várja a felfedezőket. A térség három történeti nagytájunk,
Erdély, Felvidék és az Alföld találkozási pontjánál fekszik, amelyek egyben
kulturális régiók is. Ennek lenyomatai, hatásai jól láthatóak az épített és szellemi örökségben. A Felső-Tisza-vidék egy felfedezetlen, kevéssé közismert
területe a Kárpát-medencének, amely elsősorban a kulturális örökség iránt
nyitott, az aktív mozgást kedvelő turisták számára jelent vonzerőt. A FelsőTisza-vidék, de a Nyírség sem tartozott ezelőtt a turisztikai szempontból
frekventált térségek közé, azonban az elmúlt néhány évben a régió fokozatosan „felértékelődik”. A 2016. évi kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé
nyilvánítás mellett fontos megjegyezni, hogy 2017-ben EDEN díjban részesült, amely azt jelenti, hogy a desztinációt Magyarország legígéretesebb
kulturális úticéljává nyilvánították. A „European Destinantions of Excellence” (EDEN), vagyis a „Kiváló Európai Desztinációk” az Európai Bizottság
pályázata, amelyet 2001-ben hirdették meg először. Ezt a kitüntető címet
azok a turisztikai célterületek kaphatják meg, amelyek autentikus módon,
igényesen mutatják be tájegységük hagyományait. A Felső-Tisza-vidék idegenforgalmi felértékelődésének harmadik jele, hogy a Bejárható Magyarország Program keretében vízi és kerékpáros vándortáborokat szerveznek ebbe
a térségbe. A kerékpáros és vízi vándortábor a Felső-Tisza-vidéken több ezer
diák táboroztatását fogja katalizálni az elkövetkező években, amiben Tuzsér
is közvetlenül érintett.
A természeti értékek térbeli koncentrációját vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy ebből a szempontból a Felső-Tisza-vidéken a Szatmár-Beregi területek számítanak a leggazdagabbnak. Az ország négy nagy tájvédelmi körzetének egyike a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, amelyhez
összesen 36 település tartozik. Ezen a területen általánosságban jellemzőek
a természetközeli állapotok, a természetvédelmi területek magas koncentrációja és a biológiai sokféleség. Ez a táj a magyarországi természettájak közül
a legkevésbé érintett, a faji sokszínűség még mindig fennáll. Ezt az Alföldre
jellemző táji sokszínűséget az Alföldön más térség nem tudja így prezentálni,
ezért egészen különleges hangulatot és látványt nyújt az ide látogatók számára. A Felső-Tisza-vidék és a Nyírség természeti értékeit, természetvédelmi területeit látogatóközpontok, kiépített tanösvények, túraútvonalak segítik
megismerni. A desztináció legfontosabb ökoturisztikai látványosságai, amelyek szabadon vagy szakvezetés mellett látogathatók, a Bátorligeti Ősláp, a
Tarpai Nagyhegy, a Barabás község határában álló Kaszonyi-hegy, a Csaroda
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külterületéhez tartozó Bábtava és a cégénydányádi Kölcsey-Kende-kastély
parkja. Ökoturisztikai szempontból Tuzsér kevésbé tartozik a frekventált
helyek közé, hiszen a felső-szabolcsi térség egy sokkal iparosodottabb képet
mutat, mint a bodrogközi, beregi, szatmári vagy a rétközi területek. Ennek
ellenére a Lónyay Örökségközpont vonzáskörzetében számos ökoturisztikai
látnivaló található, így ezek komplementer módon egészíthetik ki a desztináció kulturális, turisztikai kínálatát.
A folyók behálózzák a Felső-Tisza-vidéket és ezzel e vidék sorsát is. Az
állandó bel- és árvizek hatására a folyók ölelésében létrejövő lápvilág évszázadokon keresztül nyújtott menedéket. Ez a momentum teszi igazán
egyedivé a térség épített örökségét, hiszen ebben az elszigeteltségben, a középkori és népi épített, szellemi örökség átvészelhette az évszázadokat. A
Felső-Tisza-vidék az elszigeteltségnek és az oltalmazó vizeknek köszönheti
páratlan középkori egyházi örökségét, gazdag néprajzi hagyatékát és természeti értékeinek gazdagságát. Az egész Alföldön a Felső-Tisza-vidéken,
ezen belül pedig a Szatmár-beregi térségben található a legtöbb műemlék. A
Tiszától és a Szamostól keletre eső része szinte egybefüggő, nagyobb kiterjedésű örökségturisztikai magterületet alkot. A Felső-Tisza-vidék kulturális
öröksége közül műemléki szempontból a középkori templomok tekinthetők
a legjelentősebbnek. E területen belül elsősorban Szatmár-Bereg a középkori templomok földje, középkori eredetű egyházi műemlékekben a Kárpát-medence egyik leggazdagabb régiója. De a templomoknak nem csak a
mennyisége, hanem a minősége is igen látványos. Különlegessé teszi ezeket
a templomokat, hogy többségük református gyülekezetek használatában áll,
ezért a középkor és a reformáció korának örökségét egyszerre őrzik. Ennek
az egyházi örökségnek a turisztikai útvonallá fejlesztését célozza a Középkori
Templomok Útja tematikus útvonal, amely 2009-ben jött létre.
Az egyházi örökség mellett számos országos és nemzetközi jelentőségű
világi építészeti emlék is található a térségben. A Felső-Tisza-vidék magyarországi szakaszán három vár található. A 10. században épült Szabolcsi földvár nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legimpozánsabb
és legnagyobb földvára, tehát nemzetközi mércével mérve is nagy jelentőségű történelmi értéke a desztinációnak. Tuzsértól néhány kilométerre áll
a kisvárdai vár, amely Gyula után az Alföld második legnagyobb vára. Az
épület teljeskörű felújítására 2018-2020 között kerül sor a Nemzeti Kastélyés Várprogram keretében. A Vámostaya határában lévő, 16. században épült
Büdy-vár pedig regionális jelentőségű műemléki érték. Annak ellenére, hogy
a Felső-Tisza-vidék és a Nyírség kastélyokban, kúriákban nem túl gazdag,
van néhány rendkívül figyelemreméltó, látványos örökségeleme. Elsőként há350

rom reneszánsz műemlékre kell felhívni a figyelmet: a nyírbátori, 15. században épült Báthori-várkastélyra, amely a szomszédságában álló Szent György
templommal együtt történelmi emlékhely rangot kapott 2011-ben, a pácini
1581-ben épült Mágóchy-kastélyra, valamint a vajai Vay-kastélyra. A barokk épületek közül a tuzséri Lónyay-kastély emelkedik ki, mivel a Tiszántúl
egyetlen világi témájú barokk falképével büszkélkedhet, de említésre méltó a
vásárosnaményi Tomcsányi-kastély, a beregsurányi Bay-kúria és a Komlódtótfaluban található Becsky-kúria, melynek helyreállítása szintén a Nemzeti
Kastély- és Várprogram keretében zajlik. A kállósemjéni Kállay-kúria egészen
1945-ig a Kállay család rezidenciája és birtokközpontja volt. A néhány éve
zajlott helyreállítás eredményeként ma a desztináció egyik legszínvonalasabb
örökségturisztikai attrakciója lett. A másik jelentős örökségturisztikai érték
a cégénydányádi, 1833-ban épült klasszicista Kölcsey-Kende-kúria, amely a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának vagyonkezelésében áll. Hasznosítási szempontból is jó példaként szolgálhat a Lónyay-kastély számára az
1870-es években épült nagyari Luby-kúria, amelynek átfogó helyreállítása
és turisztikai hasznosítása néhány éve zajlott le. A korábban funkcióvesztett
kastélyban ma interaktív kiállítás, szabadulószoba, valamint rendezvényterek
kaptak helyet. A szintén ebben a régióban lévő tiszadobi Andrássy-kastély a
magyarországi historizáló építészet egyik kiemelkedő példája.
Összességében a régió bővelkedik ugyan kastélyokban, kúriákban, bár
ezeknek az épületeknek a történelmi és művészettörténeti jelentősége elmarad a dunántúli vagy észak-magyarországi kastélyoktól, a Felső-Tisza-vidék
kulturális turisztikai kínálatában azonban kétségtelenül meghatározó szerepet játszanak. A kastélyok, kúriák a termékazonosság miatt magukban hordozzák a hálózati együttműködés lehetőségét, de olyan attrakciók is egyben,
amelyeket potenciális versenytársként azonosíthatunk. Gondoljunk arra,
hogy a látogató általában differenciált termékkínálatot igyekszik felkeresni,
hogy minél változatosabb legyen a programja, ezért az azonos terméktípusok, jelen esetben a kastélyok között elkezd szelektálni, kivéve, ha tematikus
programot valósítanak meg a kirándulás során. Minél nagyobb egyezés van
egy adott, a desztináció területén található kastély szolgáltatási struktúrája,
célcsoportja és a Lónyay Örökségközpont között, annál nagyobb az esély a
versenyhelyzet kiéleződésére. A turisztikai hasznosítás során a szolgáltatási
struktúra szempontjából tehát nem elhanyagolható a versenytársak szolgáltatási kínálata és piaci viselkedése. Olyan szolgáltatások integrálására kell
törekedni, amelyek kevésbé jellemzik a versenytársainkat, ugyanakkor lehet
integrálni olyan elemeket is, amelyekről kiderül, hogy egy adott versenytársunk versenyelőnye éppen ebben nyilvánul meg. A létesítendő Lónyay Örök351

ségközpont számára kétségkívül a Kállay-kúria szolgálja a legjobb követendő
mintát a desztináció területéről, hiszen a turisztikai termékfejlesztés itt is egy
történelmi családra épült. Figyelemreméltó a cégénydányádi Kölcsey-Kende
kúria esetében a kastélypark bemutatásának gyakorlata. Szintén a jó példák
közé tartozik, ahogy Vaján a Vay-kastélyban sikerült gyökeret eresztenie az
alkotótáboroknak, vagy az évente ismétlődő tudományos igényű konferenciáknak. Érdemes felfigyelni a Luby-kastélyban kialakított szabadulószobára,
amely az egyetlen ilyen jellegű szolgáltatást biztosítja a desztináció területén annak ellenére, hogy az igény rendkívül nagy rá az ifjúsági csoportok
részéről. Tuzsér művészettörténeti és műemléki szempontból kétségkívül a
desztináció egyik legjelentősebb kulturális öröksége, ami önmagában versenyelőnyként azonosítható. Ezt fokozza egy olyan történelmi család jelenléte, mint a Lónyay család, amely a termékfejlesztésben meghatározó szerepet
tölthet be.
A Felső-Tisza-vidék mint desztináció – gazdag kastély- és kúriaállománya ellenére – leginkább népi építészeti emlékeiről ismert, amelyek a turisták mentális térképén szinte ikonikus látnivalóként szerepelnek. Ezek közül
kiemelkedő jelentőségű két ipartörténeti műemlék, a túristvándi vízimalom,
amely Magyarország utolsó működő vízimalmai közé tartozik, illetve a tarpai szárazmalom. A szatmárcsekei csónakfejfás temető mint népi építészeti érték szintén a desztináció legismertebb látványosságai közé tartozik, de
Kölcsey Ferenc és a Himnusz kapcsán a falu irodalomtörténeti jelentősége
is meghatározó csakúgy, mint Móricz Zsigmond személye miatt a közeli
Tiszacsécse. A népi kulturális örökségből nőtte ki magát az a gazdag hagyományvilág, illetve az a szellemi örökség, amelyet a gasztronómiára vagy
fesztiválokra épülő turisztikai termékek előszeretettel alkalmaznak. Gondoljunk a pálinkakultúrára, amelyre a 2000-es évek közepén tematikus út
épült, illetve a látogatókat kiszolgáló kóstolóházak épültek Tuzséron, Tarpán
és Panyolán. Említésre méltók azok a fesztiválok is, amelyek a Felső-Tiszavidék népi gasztronómiai, zenei és tánckultúrájából táplálkoznak, vagy helyi
hagyományos mesterségek inspiráltak. A desztinációban sajnos csak néhány
fesztivál jutott el a termékfejlesztés azon fokára, amely képes volt valódi idegenforgalmi szerepet is betölteni, nagy részüket inkább a helyi közösségek
látogatják. A fesztiválok közül kiemelkedik a Panyolafeszt, amely SzabolcsSzatmár-Bereg megye első minősített fesztiválja lett 2018-ban és valódi idegenforgalmi szerepet játszik.
A Felső-Tisza-vidék tehát bővelkedik kulturális értékekben, sőt az itt látható kulturális örökség rendkívül unikális és változatos képet mutat. Ez a
turisztikai kínálat determinálja, hogy a térségbe érkező látogatók nyitottak a
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kulturális turizmusra, keresik a kevésbé ismert, nem túl populáris desztinációkat, szívesen keresik fel az örökséghelyszíneket. A Lónyay Örökségközpont
kialakítása során tehát mindenképpen számolni kell egy olyan, elsősorban
értelmiségi, magasan kvalifikált réteggel, akik tudatosan keresik fel a FelsőTisza-vidék rejtőzködő kincseit és nyitottak a kulturális, művészeti, történelmi témák iránt. A Lónyay Örökségközpont kiállítási tematikáját érdemes az
ő igényeikhez hangolni, vagyis olyan színvonalas, szakmailag korrekt, mélyreható kiállítástartalmakat kell meghatározni, amelyek alkalmasak az elmélyülésre és az inspirációra.
A kulturális és ökoturisztikai adottságokon túl szükséges még számba
venni az aktív turisztikai lehetőségeket, amelyek fontos kapcsolódási pontot mutatnak a létesítendő Lónyay Örökségközponttal. Tuzsér ugyanis két
aktív turisztikai hálózat csomópontjában helyezkedik el. Egyrészt a kerékpáros túrázók, másrészt a vízitúrázók kedvelt célállomása. Sőt, az országos
kéktúra útvonala a Tuzsértól néhány kilométerre lévő Kisvárda irányában
lép át a Bodrogköz területére. A táji adottság, elsősorban a víz, jelentősen
meghatározza a Felső-Tisza-vidék aktívturisztikai lehetőségeit is, hiszen a
vizek által körbezárt, érintetlen táj túralehetőségek egész sorát kínálja az ide
érkezőknek. A vízpartok, a folyók, és az árterületek több aktív turisztikai
tevékenységnek, elsősorban a vízi és kerékpáros turizmusnak kedveznek, de
ideális adottságot jelentenek a szabadstrandoknak is. A Felső-Tisza-vidék
vízitúra útvonalai, fövenyes szabadstrandjai igen népszerűek, de kevesen
tudják, hogy ez a térség büszkélkedhet Magyarország egyik leghosszabb
kerékpárút-hálózatával, amely bár árvízvédelmi célokból épült, a kerékpáros
túrázók számára óriási élményt nyújt. A folyók mentén kb. 300 kilométer
hosszan tekeregnek a töltéseken az aszfaltozott töltéskoronák, amelyek az
autós forgalomtól távol, biztonságosan bringázhatók. Észak-déli irányban
lényegében Záhonytól egészen Csengerig kisebb megszakításokkal épületek aszfaltozott töltések a Tisza, a Szamos és a Kraszna töltéskoronáján.
Kirajzolódóban van egy Záhonytól Tuzsér felé haladó aszfaltozott töltéskoronaszakasz is, ez jelenleg Győröcskéig épült ki, de a tervek szerint egészen
Tokajig fut majd. A térségben már elindult a kerékpárutak hálózatba szerveződése, pl. 2019-2020 között sor kerül a kerékpározható nyomvonalak
kitáblázására az Aktív Magyarország Kormánybiztosság támogatásával, így
Záhony, Fehérgyarmat, Csenger, Mátészalka, Nyírbátor és Debrecen között
több mint 300 kilométer hosszan létesülnének kitáblázott nyomvonalak. Ez
a térség abban különbözik az Alföld más tájaitól, hogy a települések egymástól karnyújtásnyira sorakoznak, a látnivalók pedig hihetetlen gazdaságban várják a túrázókat.
353

A kerékpárosok fogadására egyelőre nem készült még fel a térség, az
infrastruktúrák rendelkezésre állnak, de a kiegészítő szolgáltatások nagy
része hiányzik. Ennek megoldása érdekében 2019-2020 között számos
kerékpárosbarát szolgáltatóközpont kialakítására sor kerül. A kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztési program megvalósítása különböző forrásokból
zajlik a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a Magyar Turisztikai
Ügynökség, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Vásárosnamény Város Önkormányzata, a Kölcsei
Evangélikus Egyházközség, Panyola Község Önkormányzata és a Középkori Templomok Útja Egyesület együttműködésében. A cél az, hogy egy
egységes kerékpárosbarát szolgáltatási hálózat jöjjön létre a Felső-Tiszavidéken. Eképpen Magyarországon elsőként létesül egy olyan szolgáltatási
rendszer, amely képes lesz a kerékpáros és a vízi turizmus közötti jármódváltásokat is segíteni, mivel a szolgáltatóközpontok szorosan együttműködnek egymással.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével zajlik az ország legfontosabb vízitúra útvonalainak fejlesztése. Az egyik legjelentősebb beruházás a
Felső-Tisza-vidék vízitúra útvonalának fejlesztését célozza, Tiszabecstől
egészen Tiszacsegéig. Tuzsért közvetlenül érinti a Felső-Tisza túra útvonala, ahol rendszeresen kikötnek a hajók. A Tisza mellett a desztináció másik
kiemelt jelentőségű vízitúra útvonala az Öreg-Túr, amelyet Magyarország
legautentikusabb, leginkább természetközelibb vízitúra útvonalaként tartanak számon. A Tisza szabadstrandjai rendkívül hangulatosak, homokos lapályai pedig igazi kuriózumoknak számítanak. Vásárosnaményban, Tivadaron, Dombrádon és Tiszalökön működnek a legnagyobb és leglátogatottabb
szabadstrandok, amelyek fontos szerepet töltenek be a térség turizmusában.
Kisebb, családias hangulatú szabadstrandok találhatók Jándon, Tuzséron
vagy Tiszadobon. A tervek szerint a következő években több szabadstrand is
megújul, így remélhetőleg ezek is vonzó célpontok lesznek.
Tuzsér aktív turisztikai jelentőségét, az ágazatban betöltött létjogosultságát igazolja, hogy a vízi és kerékpáros vándortáborok megállóhelye, a FelsőTisza-vidéki vízitúrák kedvelt állomása és kerékpártúrák gyakori célpontja.
Összességében Tuzsér rendkívül jó aktív turisztikai adottságokkal rendelkezik, a Bodrogköz, a Nyírség és a szatmár-beregi régió közötti csomóponti
szerepéből adódóan, továbbá azzal is, hogy a vízi és a kerékpáros túraútvonalak metszéspontjában található. Ez determinálja, hogy a létesülő Lónyay
Örökségközpont lehetséges vendégköre is az aktív túrázók soraiból kerülhet ki. A kastélyban működő kastélyszálló erre már egyértelmű bizonyítékul
szolgál, hiszen gyakran bérlik ki kerékpáros csoportok.
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A leírtak alapján egyértelműen elmondhatjuk, hogy a Lónyay Örökségközpont nem légüres térben kerülne kialakításra. A Felső-Tisza-vidék
örökségturisztikai és aktív turisztikai szempontból az Alföld leggazdagabb
és sokszínűbb desztinációja, amely a 2016. évi kiemelt turisztikai térséggé
nyilvánításnak és a 2017. évi EDEN díjnak köszönhetően egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. A tuzséri kastély által érintett desztináció egy olyan
makrorégió, amely több megyére kiterjed és erőteljes határmenti dimenziókkal is rendelkezik, ezért kivitelezhető egy határon átívelő kisebb tematikus
útvonal kialakítása is, amely összekapcsolja a Lónyay családhoz kötődő főbb
épített örökséget. A desztináció főbb turisztikai szegmensei a kulturális turizmus és az aktív turizmus, Tuzsér mindkét ágazat tekintetében potenciális
célpont lehet. Kijelenthetjük, hogy a tuzséri Lónyay-kastély talán az utolsó
olyan kastély Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, melynek helyreállítása és
hasznosítása méltánytalanul várat magára. A desztináció turisztikai felértékelődése, a kastély művészettörténeti, műemléki jelentősége, a Lónyay család
magyar történelemben betöltött szerepe egyértelművé teszi a Lónyay Örökségközpont létrehozásának létjogosultságát.

2. Főbb célcsoportok meghatározása, fogyasztási szokásaik, fejlesztési
szükségleteik, igényeik bemutatása
A kastély hasznosítási lehetőségeit az alapján érdemes számba venni, hogy
milyen célcsoportokat szeretnénk a kastély falai között fogadni, illetve milyen adottságai vannak ehhez a műemléknek, továbbá melyek azok a funkciók, amely biztosítják a kastély rentábilis üzemeltetését. A főbb célcsoportok
és a hasznosítás alternatívák között erőteljes korreláció van. A főbb turistatípusokat meghatározza a fentiekben ismertetett turisztikai kínálat, hiszen a
kereslet a kínálatra reflektál. Ezenfelül azonban más célcsoportszegmensek
is léteznek, pl. a demográfiai alapon történő szegmentáció. Az alábbiakban
megpróbáljuk számba venni, ki lehet Lónyay Örökségközpont potenciális
célcsoportja, illetve ezeket a célcsoportokat milyen fogyasztási szokások jellemzik.
Kulturális és örökségturizmusra nyitott, művészetek, kulturális programok iránt
érdeklődő célközönség
A kastély kiemelt műemlék jellegéből, valamint a desztináció turisztikai
kínálatából fakadóan a kulturális és örökségturizmus iránt érdeklődők tekinthetők az egyik célcsoportnak. A nemzetközi felmérések alapján egyre
inkább érzékelhető a kulturális élmények iránti kereslet fokozódása, a kulturális látnivalók egyre szélesebb rétegeket vonzanak. A tudástársadalom kibontakozásával, az iskolai végzettség szintjének általános emelkedésével az
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utazási motivációk között is felértékelődik a kultúra, a művészetek, a történelem jelentősége. A turizmusban a desztinációk kiválasztásában a kulturális
kínálat jelentős szerepet játszik, még akkor is, ha nem kifejezetten kulturális céllal történik az utazás. Összeségében a kulturális örökség, a kultúra
rendkívül erős motivációs tényezővel bír. Ezek a trendek kedvezők a Lónyay
Örökségközpont létesítésével kapcsolatban. Alapvetően kijelenthető erről a
célcsoportról, hogy erősen motiváltak, valódi felfedezők, akik meg akarnak
ismerni, meg akarnak érteni egy-egy térséget. Ez célcsoport jellemzően magasabban kvalifikált, elsősorban nagyvárosokból származó értelmiségi, amely
nyitott a nem „main stream” desztinációkra, tudatosan keresi az autentikus
turisztikai kínálatot. Őket vonzzák a régió legizgalmasabb műemlékei, természeti értékei, helyi termékei és az olyan örökségtúrák, amelyek eltávolítják
őket a nagyvárosok zajától. Figyelembe véve a kulturális turizmusra jellemző
turisztikai trendeket elmondható, hogy napjainkra jelentősen megváltoztak
a turistaigények. Röviden összefoglalva: minél kevesebb idő alatt minél több
élményre vágynak az emberek. Ezt fokozza, hogy a magas szabadon elkölthető jövedelem viszonylag kevés szabadidővel párosul, így a turista gyorsan
átélhető, intenzív élményeket keres. Egyrészt olyan komplex termékajánlatokat szeretnének, amelyek élményeket nyújtanak nekik és szeretnék, ha megérné nekik ez az élmény. A kastély hasznosítása esetében, a kiállítások tematikájának meghatározásában, a szolgáltatások szervezésében ezt a trendet
szükséges figyelembe venni. Elsősorban ennek a célcsoportnak a kiszolgálása
érdekében szükséges a kastély műemléki, történeti értékeinek élményszerű
bemutatása.
A bemutatási stratégia, a kiállítási koncepció kialakítása a projektfejlesztési szakasz célja. Itt azonban már meg lehet határozni néhány lényeges
elemet. A barokk és klasszicista freskók kapcsán, amely a Lónyay-kastély
fő attrakciója, a bemutatási stratégia és a kiállítás központi eleme lehet az
allegóriák és a mitológia rejtélyes világa. Erre a vezérfonalra a díszterem és
az empire-terem kiállításait fel lehet fűzni, ez adhatná a kiállítás esszenciáját. Ha óvatosak vagyunk, akkor a „kötelező” elemek klasszikus bemutatása
melletti játékos vonulat lehetne ez a rejtvényfejtés, melynek célja a freskók
jelentéstartalmának megfejtése. Emellett természetesen a kastély kiállításai
közül megkerülhetetlen a kastély építéstörténetét és a Lónyay család történetét feldolgozó kiállítás, de a legnagyobb lehetőség a freskókban van.
Ez a célcsoport lesz leginkább fogékony a kastély falai között meghirdetett kulturális rendezvényekre, hangversenyekre, tudományos konferenciákra, művészeti kiállításokra. Azonban ezeknek a programoknak a fogadására,
kiszolgálására más típusú fejlesztésekre is szükség van. A Lónyay Örökség356

központ termékfejlesztési stratégiájában kiemelt helyen szerepel a kulturális funkciók, szolgáltatások biztosítása. Nem egyszerűen egy látogatókastély
létrehozása a cél, hanem egy olyan központ életre hívása, amely rendszeresen
szervez és fogad minőségi kulturális programokat. A későbbiekben a termékfejlesztési stratégia kialakítása során szükséges számba venni, hogy pontosan milyen rendezvényeket, eseményeket, programokat szeretne szervezni
a Lónyay Örökségközpont, azoknak pedig milyen infrastrukturális és eszköz
feltételei vannak (pl. ha időszaki kiállításokat szeretnénk fogadni, szükség
lehet minőségi installációs eszközökre). Tudatosan szükséges megalkotni az
éves rendezvénytervet, illetve ezek megvalósításához marketing forrásokat
hozzárendelni. A művészeti események kiszolgálásához kapcsolódó beruházási programnak lehet egy minimum és egy nagyobb ívű programja. A minimum program esetében a díszterem lenne ezeknek az eseményeknek a helyszíne, amely 100 fő befogadására képes, tehát ez egy intimebb, de különleges
környezet. Bizonyos feladatokat a művelődési ház (a kastély oldalsó melléképülete) is el tud látni, mint például színházi események szervezését. A művelődési ház is bevonható a turisztikai termékfejlesztésbe, ezáltal nem csupán közművelődési szintérként gondolunk rá, hanem nagyobb érdeklődésre
számot tartó művészeti rendezvények fogadására is alkalmas térként. Ez már
egy nagyobb volumenű termékfejlesztési program lenne. A művelődési ház
előnye, hogy nagy befogadóképességű és időjárástól függetlenül használható,
így csökkenthető a szezonalitás. A harmadik lehetőség a kastélypark kulturális célú hasznosítása, amely szabadtéri nagyrendezvények fogadására lenne
alkalmas. Itt már számolni kell színpad kialakításának költségével, hang- és
fénytechnika beszerzésével, illetve nézőtér kialakításával. Továbbá ennek a
beruházási programnak az előfeltétele a park rehabilitációja, a kastélyparkban található sportpálya megszüntetése, így ez már egy jóval költségesebb
alternatíva. A kastélypark kulturális célú hasznosítása azonban lehetőséget
teremt nagyobb volumenű, bevételt generáló, és promóciós értékkel rendelkező nagyrendezvények fogadásához.
Aktív túrázók
A másik kiemelt célcsoportunk az aktív turisták, elsősorban a kerékpáros és vízi túrázók. Az ő esetükben a fő motivációs tényezők közé tartozik
az egészséges élet, a relaxáció és az attraktív vidéki környezet iránti vágy.
A kerékpáros turisták általában fiatalabbak, magasabb iskolai végzettséggel
rendelkeznek, és kedvezőbb a jövedelmi helyzetük. A kerékpáros turisták
legalább annyit – de egyes tanulmányok szerint többet – költenek, mint más
turisták. Az egynapos kerékpáros látogatói piac sokkal szélesebb körű, több
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családot és a fiatalok csoportjait is bevonja, amelynek köszönhetően már gyermekkorban beépül a kerékpározás a mindennapi életbe és a kikapcsolódási
formák közé. A hosszabb, többnapos kerékpártúrák kevesebb embert vonzanak, mint az egynapos túrák, azonban a többnapos túrák során magasabb a
költési hajlandóság. A kerékpáros csoportokat 10-30 fős társaságok alkotják.
Kisebb létszámú csoportok általában baráti társaságokból verbuválódnak, a
nagyobb csoportok már valamilyen szervezés eredményeként jön létre (pl.
meghirdetett, vezetett kerékpártúrák). A kerékpáros túrázók esetében inkább a hosszú hétvégék dominánsak, leggyakrabban április és szeptember
között túráznak. Jellemző a kerékpáros turistákra, hogy nagyvárosban élnek,
és elsősorban a vízpart mellett vezető kerékpáros túrákat részesítik előnyben. A túrázók döntő többségben a Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Pest megye területéről érkeznek a Felső-Tiszavidékre. A kerékpártúrák iránti igény már áprilisban felerősödik, legjobban
májusban és június közepéig szeretnek túrázni. A nagy meleg miatt július és
augusztus kevésbé vonzó. A kerékpáros túrázók előszeretettel indulnak útnak szeptemberben, sőt októberben is, novemberben már a hideg miatt maximum egynapos túrák iránt érdeklődnek. Népszerűek a tematikus túrák. A
Felső-Tisza-vidéken inkább a szakasztúrák a népszerűbbek (A–B–C pontok
között halad, minden este máshol szállnak meg), de népszerűek a körtúrák
is. Szakasz és körtúrák szervezése kifejezetten a kerékpártúrázókra jellemző,
míg csillagtúrákat a térségben inkább kerékpáros kirándulók terveznek. A
kerékpártúrázók saját kerékpárral és többnapi menetfelszereléssel érkeznek,
míg a kerékpáros kirándulók bérelik a kerékpárokat, vagyis a kerékpáros kirándulásnak a feltétele a bérelhető bringák megléte. Tuzsér esetében elsősorban a kerékpáros túrázókra érdemes építeni.
A vízitúrázók esetében hasonló motivációs szegmenseket azonosíthatunk,
mint a kerékpáros túrázók esetében. A vízitúrázó fő motivációja fizikai és
pszichikai, aminek köszönhetően arra ösztönzi magát, hogy szabadidejét valamilyen aktív testmozgással töltse. Ez természetesen azzal a – viszonylag
új – társadalmi igénnyel is párosul, hogy egyre inkább egészségtudatosan
próbálunk élni. Fontos motivációs tényező, illetve vonzerő maga a természeti környezet. A természetközeliség iránti vágy talán a vízitúrázók esetében
érvényesül leginkább. A rendszer alapját magától értetődően a mozgás és
az aktivitás adja, a motivációk közül azonban a természetközeliség mellett a
kaland, illetve kalandszerű élményszerzés is hasonló mértékben fontos. Ma
a nemzetközi trendek szerint egy adott területen az aktív turisták költenek
a legnagyobb mértékben, mert nem egy-egy adott helyen töltik el az időt,
hanem a területen mozogva sok szolgáltató számos szolgáltatását veszik
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igénybe. A vízitúrázók csoportját többségében fiatal, 40-49 év közötti, közép- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező, többségében fővárosi férfiak
alkotják, akik elsősorban családdal vagy baráti társasággal érkeznek.
Tekintve, hogy az aktív túrázók körében is magasabb arányban azonosítható az értelmiségiek száma, nagy eséllyel szakítják meg túrájukat egy kastélylátogatás céljából. A Lónyay Örökségközpont kialakításánál szükséges
számba venni annak lehetőségét, hogy a Tisza-parton kikötő vízitúrázók
számára álljanak rendelkezésre kerékpárok az üdülőterületen, mivel a kastély
és a kikötő között több mint két kilométer a távolság. Emellett szükséges
mérlegelni annak lehetőségét is, hogyan lehet megoldani a vízitúrázók csomagjainak biztonságos őrzését a kastélylátogatás időtartama alatt (ez nem
annyira fejlesztési, mint inkább szervezési feladat). A kastély turisztikai fejlesztési javaslatának kialakítása során érdemes gondolni a kerékpáros túrázók
szükségleteire. A kerékpáros túrázók köreiből jelentős számban kerülnek és
kerülhetnek ki a kastélyszálló jövőbeli szállóvendégei, illetve jelentős számú
látogatót generálhatnak a kastély számára is. Figyelembe kell venni, hogy ez
a célközönség igényli, hogy éjszakára, vagy a kastélylátogatás idejére kerékpárjaikat védett, fedett, zárható, biztonságos tárolóban helyezhesse el.
A harmadik aktív turisztikai szegmens, amelyet érdemes figyelembe venni,
a természetjárók, akik az Országos Kék kör részét képező Alföldi Kéktúrát
teljesítik. Ajánlva a kastélyt, számukra elsősorban az információ-ellátottságot
szükséges javítani, együttműködve a Magyar Természetjáró Szövetséggel.
Összességében a desztináció vonzerőkínálata hatással van a lehetséges
célcsoportok azonosítására. A térség kulturális vonzerőkben, attrakcióban,
aktív turisztikai lehetőségekben a legerősebb, így a slow turimzusra fogékony
egyéni turisták is fontos célcsoportként azonosíthatók. Az ő esetükben a kultúra és a sport ugyanolyan motivációs tényező.
Ifjúsági csoportok
Abból az adottságból érdemes kiindulni az ifjúsági korcsoport célcsoportoként történő azonosítása során, hogy a kastély területen Tuzsér Nagyközség Önkormányzata egy ifjúsági kastélyszállót működtet. Ez önmagában
determinálja, hogy a kastélyt gyakran keresik fel ifjúsági csoportok, sőt a
kastély számára ez a célcsoport fontos bevételi forrást is jelent. Tuzséron jelentős hagyománya van az ifjúsági táborok szervezésének, amelyek szinte az
egész nyári szezont végigkísérik. Az utóbbi években június közepétől augusztus közepéig folyamatosan érkeztek ifjúsági csoportok, akik nem csak
meglátogatták a kastélyt, hanem több héten keresztül táboroztak a kastély
területén. Az évek során komoly tradíciói és tapasztalatai alakultak ki Tuzsé359

ron a gyermektáboroztatásnak, amelyhez már biztosított a legtöbb feltétel
(pl. szálláshelyek). Ebből eredően egyáltalán nem volt véletlen az a szándék,
hogy az önkormányzat egy ifjúsági kastélyszállót létesítsen a kastély melléképületében, amely képes kiszolgálni ezeket a táborokat.
A Tuzsérra érkező ifjúsági csoportok egyik szegmensét azok az ifjúsági
táborok jelentik, amelyek szervezett formában érkeznek a Kárpátfeszt keretében megrendezésre kerülő Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborokban. A rendezvény szervezője Tuzsér Községért Közalapítvány
és Tuzsér Nagyközség Önkormányzata. 1999-ben 25 fővel indultak el a
kéthetes kézműves táborok, amelyre a Kárpát-medence különböző tájairól
érkeznek résztvevők. Az utóbbi években több mint 50 fő vesz részt ezekben a táborokban. A többségében állami támogatások felhasználásával megvalósuló táboroknak a jelentősége az ifjúsági misszión túl abban áll, hogy
hosszú, akár kéthetes szállásfoglalásokat generálnak a kastélyszálló számára.
A létesülő Lónyay Örökségközpont számára azért meghatározóak ezek az
események, mert szükségessé teszik bizonyos múzeumpedagógiai szolgáltatások bevezetését. A táborozó diákokat a hosszú táborozási időtartalom alatt
le kell kötni, aminek leghatékonyabb módja élménypedagógiai programok
bevezetése. Az élménypedagógiai és múzeumpedagógiai programok számára
jó alapul szolgálnak azok a már működő és az évtizedek alatt kipróbált kulturális és kézműves programok, amelyeket a Kárpátfeszt során biztosítottak
a szervezők a táborozók számára. A cél a jövőben, hogy ezek az élménypedagógiai és múzeumpedagógiai programcsomagok ne csak a Kárpátfeszt
keretében résztvevő ifjúsági csoportok számára legyenek elérhetők, hanem
olyan diákcsoportok számára is (pl. osztálykirándulások), akik bejelentkeznek és piaci alapon, kiegészítő szolgáltatásként megrendelik. Ennek biztosítása érdekében ki kell alakítani egy egységes programstruktúrát, beárazott,
megrendelhető csomagokat, biztosítani kell hozzá a szakképzett animátorokat, szolgáltatókat és tárgyi feltételeket. Ezen szolgáltatási profil felépítésére
sokkal tudatosabban kell törekedni a Lónyay Örökségközpont kialakítása
során, sőt a programkínálatot a Lónyay Örökségközpont szellemiségéhez
szükséges, érdemes igazítani. Erre a termékfejlesztési megoldásra jó példaként szolgálnak a Luby-kúria interaktív játékai, amelyben Szatmár irodalmát
és történelmét játékos formában, egyedi fejlesztésű informatikai játékokkal
biztosítják, és csapatokban játszhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásfejlesztés során fontos bevonni múzeumpedagógia szakembereket is.
Az ifjúsági turizmusnak van egy másik szegmense is Tuzsér kapcsán. A
település a Felső-Tisza-vidéki vízi és kerékpáros vándortábornak is állomása.
A Felső-Tisza-vidéki kerékpáros vándortábor egyik táborhelyszíne Tuzsér,
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amely nyaranta 20-25 csoportot és 400-500 foglalást jelent. (A vándortábor
csoportok csak egy éjszakára foglalnak, hiszen folyamatosan mozgásban vannak.) Tuzsér 2017-ben volt utoljára a Felső-Tisza-vidéki vízi vándortáborok
helyszíne, az elmúlt két évben a Tiszabecsről induló táborok már nem jutottak el eddig (a táborokat Tiszabecs-Szatmárcseke-Tivadar-Vásárosnamény
között szervezik meg). A vízi vándortáborok értelemszerűen a Tisza-parti
üdülőterületen található önkormányzati szállást vették igénybe elsődlegesen,
de ez kisebb szervezési munkával megváltozhat. Érdemes felkészülni arra,
hogy a jövőben Tuzsér ismételten célpontja lehet a vízi vándortáboroknak.
A Felső-Tisza-vidéki vízi vándortáborban is több száz diák vesz részt, ami
jelentős piacot jelent. A vándortáborozók esetében elsősorban azt kell elérni,
hogy ne csak szálláshelyként keressék fel Tuzsért, hanem kulturális programként rendszeresen iktassák be a kastélylátogatást. Ehhez a diákok számára
élvezhető, az igényeikhez illeszkedő tárlatokra és tárlatvezetésre van szükség,
amely leköti őket. Emellett, ahogy korábban is volt szó róla, a vízi vándortáborosok esetében meg kell teremteni a vízitúra kikötőhely és a kastély közötti
transzfer közlekedési kapcsolatot. Ennek a legjobb módja, ha rendelkezésre
áll egy kb. 30-40 bringából álló kerékpárflotta az üdülőterületen. A kerékpáros vándortáborozókra gondolva fedett, zárható kerékpártárolókat szükséges
kialakítani a kastélypark területén.
Ahhoz, hogy a Lónyay Örökségközpont utazási célpontként megjelenjen
az ifjúsági turizmus piacán, sokkal tudatosabb termékfejlesztési és marketingstratégiát kell alkalmazni. Ennek érdekében érdemes röviden ismertetni
az ifjúsági korosztály turisztikai fogyasztási szokásait. Az ifjúsági turizmusban résztvevők jelenleg a Z generáció tagjai. Motivációik megismerése a generációs kutatások alapján közelebb vezet bennünket megértésükhöz, ezt pedig érdemes figyelembe venni a kastély bemutatási stratégiájának kialakítása
során. A Z generáció fogyasztási szokásait Tari Annamária gyermekpszichológus kutatási eredményei alapján ismertjük. A generáció egyik legfontosabb
jellemzője, hogy az online tevékenységeket részesítik előnyben az offline
világgal szemben. Tudomásul kell venni, hogy az Y, Z és alfa generáció számára az online világ egy élettér, amelyet sokszor ugyanolyan fontosnak tart,
mint a valóságot. A Z generáció soha nem teszi le az okostelefont (leginkább
erről ismerhető fel), ehhez képest az Y generációt nem érte el annyi információ (neki haza kellett mennie, hogy az online térbe kerüljön). Az okostelefon
nagyon fontos eszköz számukra, mert egy olyan életteret nyújt, amely párhuzamosan fut az offline térrel, mindazonáltal a kettő erős kölcsönhatásban
áll egymással. Kiemelkedő intellektusuk és igen fejlett problémamegoldó képességük kiváló technikai érzékkel társul. A netfüggés már kimutatott jelen361

ség, ennek egy figyelemreméltó fokmérője, hogy az internetfelhasználók kb.
10–15%-a képtelen abbahagyni a közösségi oldalak használatát. Egy magyar
Z generációs fiatal átlagosan 2,5 órát internetezik a legfrissebb felmérések
szerint. A Z generáció már nem tud kilépni az online térből, szerves részévé
vált. Ugyanakkor az online világ kitágítja határaikat és az identitás alakulásának jelentős tényezőjévé válik. A Z generációt, a korábbi generációkhoz
képest nagyobb szintű izoláltság jellemzi. A tanulási folyamataikra jellemző,
hogy nem dolgoznak csapatban, nem keresik egymás segítségét, de nem is
nagyon számíthatnak egymásra, mindenki izoláltan, egyénileg akarja elérni
a célját, ami a narcisztikusságnak az előretörését mutatja. Egy másik sajátos
probléma, hogy rendkívül nehéz a digitális generációk érdeklődésének, kíváncsiságának a felkeltése. Ez azzal magyarázható, hogy az online térben az
információmennyiség túltelítettséget eredményez náluk. Egy másik jelenség,
hogy a vizualitás előretör és ezzel együtt a verbalitás háttérbe szorul. Nagyon
addiktív az internet, amely beszívja a figyelmüket, ebből eredően nagyon nehéz elérni az ingerküszöbüket. Az oktatás, információátadás hagyományos
formáival egyre nehezebben lehet hatást elérni, új oktatási módszereket, oktatási technikákat kell alkalmazni. Olvasással egyre kevesebb időt tölt ez a
generáció. A kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre
több információhoz jutnak, és ezeket máshogy dolgozzák fel, ami miatt másképp is gondolkodnak, mint az X vagy az Y generáció tagjai. Van affinitásuk
a technikához, a tudást könnyen beszerzik, de elmélyült ismeretük alig van.
Megszokják, hogy minden információhoz azonnal hozzáférhetnek a hálózaton, így például semmi sem motiválja őket arra, hogy „kívülről” megtanuljanak bármit is. Profi módon használják a keresőket, pillanatok alatt megtalálnak mindent. Ugyanakkor a gyors hozzáférés az ismeretek felszínességéhez
is vezethet, hiszen többnyire sem idejük, sem igényük nincs arra, hogy egyegy témában komolyabban elmerüljenek. Az online térben egy állandóan ingergazdag környezetben mozognak, viszonylag nehezen tűrik a monotóniát
is. A Z generációra jellemző tehát, hogy nehezen motiválhatók.
Amennyiben az ifjúsági csoportokat is meg szeretnénk nyerni magunknak, ezeket a generációs kutatások által feltárt információkat is figyelembe
kell venni a tuzséri Lónyay-kastély turisztikai fejlesztése, bemutatási stratégiájának kialakítása során. Érdemes saját eszközre telepíthető, online platformokat, interaktív kiállítási tartalmakat fejleszteni. A látványos, digitális
tartalomfejlesztéseket a kiállítás során célszerű rájuk hangolni. Az ő esetükben könnyen befogadható információkat kell közölni, nem pedig mélységi
információkat megosztani, mivel a túl sok információ az ő esetükben ellenreakciót, vagyis érdektelenséget válthat ki. Az interaktív kiállítási tartalmak
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és a korábban ismertetett élménypedagógiai és múzeumpedagógiai szolgáltatások mellett tanácsos a legújabb és legnépszerűbb eszközöket alkalmzni, amelyek felkeltik az ifjúsági korosztály figyelmét. Erre a jelenlegi piaci
megoldások közül véleményünk szerint a legalkalmasabb eszköz a szabadulószoba, amelyet jelen esetben a Lónyay Örökségközpont szellemiségéhez
kell hangolni. A szabadulószobák egyfajta speciális eszközei, szerepjátékai az
információk átadásának, ahol feladatok megoldásával kerülhetünk közelebb
a cél eléréséhez. A megoldandó feladatokat a kiállítás és tárlatvezetés során
megszerezhető információkból lehet felépíteni, így a szabadulószobára nem
mint extrém megoldásra gondolunk, hanem az örökséginterpretáció, az élményszerű elmélyülés sajátos eszközére.
A továbbiakban két olyan célcsoportszegmenst szeretnénk még ismertetni, amelyek nem a Lónyay Örökségközpont alapmissziójához, hanem a
bevételnöveléséhez, a rentábilis üzemeltetéséhez járulhat hozzá. Ez a két
szegmens a vállaltok és a családok által megrendelt szolgáltatások alkotják.
Vállalkozások
Az első megválaszolandó kérdés a vállalkozó célcsoport tekintetében,
hogy a Lónyay Örökségközpontnak van-e helye a hivatásturizmus piacán,
egyáltalán ki kell-e lépnie erre a piacra. Összeegyeztethető-e az Örökségközpont missziójával a vállalti rendezvények, megrendelések fogadása. Az
esélyeket latolgatva egy wellness szállodához, de akár egy kisebb panzióhoz
képest is versenyhátrányból indul a kastély, hiszen a hivatásturizmus két
alapszolgáltatását, a szállást és az étkezést csak alacsonyabb színvonalon képes biztosítani. Ami viszont lényeges szempont, hogy Tuzsér Nagyközség
Önkormányzata elindította a kastély melléképületében a szállásbővítést. A
kapacitásbővítés már a minőségi, kisebb befogadóképességű szobák kialakítását célozta meg. A szállásbővítéssel érintett épületrészben egy kisebb jakuzzi kialakítása is megtörténik majd. A szállásfejlesztés másik lehetséges
alternatívája a főépület emelete, amely alkalmas arra, hogy igényes szobákat
alakítsanak ki. A kastély emeletén megvalósuló szálláshelyek már egyértelműen illeszkednének ennek a célcsoportnak az igényeihez. A szolgáltatásfejlesztés eredményeként a vállalati rendezvények fogadásának esélyei javulnak.
Az étkeztetés biztosításra rendelkezésre állnak jelenleg is vendégfogadásra
alkalmas terek, de a melléképületek átalakításával a vendéglátó kapacitások
bővítésére megvan a fizikai lehetőség. A jövőben eldöntendő kérdés, hogy a
vendégfogadás biztosítása érdekében csak étkezőhelyiség kialakítására nyílik
lehetőség, illetve van igény, vagy melegítőkonyha, esetleg főzőkonyha kialakítására is. Amennyiben egy főzőkonyha kialakítását szeretné megvalósíta363

ni a projektgazda, számolni kell a szükséges humánerőforrás biztosításával.
Ebben az esetben szükséges számba venni, hogy le tud-e bonyolítani annyi
rendezvényt az Örökségközpont, amely rentábilissá teszi egy főzőkonyha
fenntartását. A célcsoportelemzés kapcsán egyetlen tényt kell rögzítenünk:
mindhárom alternatívának megvan a lehetősége, amennyiben a vendégfogadás feltételeinek fejlesztéséről van szó. Minőségibb szállások és a vendégfogadó kapacitások megléte előfeltétele annak, hogy a Lónyay Örökségközpont megjelenjen a hivatásturizmusban, de az erre vonatkozó fizikai
lehetőségek adottak és az üzemeltetői szándék is megvan. Emellett szükséges olyan egyedi szolgáltatásfejlesztéseket is megvalósítani a termékfejlesztés
során, amelyek a vállalkozások igényeire vannak hangolva. Ehhez szükséges
legalább egy rendezvénytér kialakítása, ahol zártkörű eseményeket, kisebb
műhelytalálkozókat, csapatépítő tréningeket, képzéseket lehet lebonyolítani.
A kastély területén érdemes olyan IKT fejlesztéseket megvalósítani, amelyek
a vállalkozások rendezvényeit is képesek kiszolgálni (gyors internet elérés,
informatikai eszközök, prezentációs eszközök). Lényeges szempont, hogy
csak olyan fejlesztések történhetnek, amelyek a kastély autentikus állapotát,
„műemlék jellegét” a legkisebb mértékben sem sértik, ugyanis minden ilyen
beavatkozás a létesítmény országos jelentőségű vonzerejének visszavonhatatlan feláldozását jelentené. A műemlékvédelmi szempontokat ezért szakértő
bevonásával már a tervezési fázisban le kell fektetni, nehogy a projekt közben
kerüljön konfliktusba az értékmeghőzés és a hasznosítás.
Dr. Faragó Hilda ágazati elemzését figyelembe véve érdemes számba
venni a hivatásturizmusra jellemző fontosabb trendeket és levonni a főbb
konklúziókat a Lónyay Örökségközpont számára. A hivatásturizmus azokat
a munkával összefüggő utazásokat jelenti, amelyek munkaidőben, a munkáltató költségén és a munkáltató érdekében történnek. Ide tartoznak az üzleti utak, üzleti találkozók, kihelyezett céges rendezvények (off-site-ok), az
incentív utak, konferenciákon, kiállításokon való részvételek, vállalati, üzleti
tréningek. Az üzleti turizmus iránt egyre nagyobb a kereslet, ezért kifejezetten dinamikusan fejlődő turisztikai ágazatnak tekinthető. Jól bizonyítja ezt,
hogy a szállodák számos egyedi szolgáltatást, vállalkozásoknak szóló csomagajánlatot alakítottak ki, és technológiai fejlesztéseket hajtottak végre (IKT
rendszerek korszerűsítése) ennek érdekében. Az üzleti találkozók átlagos
hossza 1,5–2 nap, ami önmagában feltételezi a szálláshelyet és az étkezési
lehetőséget. Az üzleti megbeszéléseket gyakran követik vállalati programok,
de jelentős igény mutatkozik fakultatív programok iránt is. Erre a célcsoportra a magas színvonalú szolgáltatások iránti igény és a költségérzékenység
egyaránt jellemző. A magyarországi vállalatok esetében jellemző, hogy ilyen
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eseményeket saját székhelyükön, telephelyükön szerveznek, ugyanakkor a
szakmai konferenciák, találkozók vagy elvonulás esetében gyakran vesznek
igénybe éttermeket, üdülőkomplexumokat vagy más külső helyszíneket. A
vállalatok döntéshozatalában a szolgáltatások ár/érték aránya, a szolgáltatások színvonala és a rendezvény helyszínén rendelkezésre álló infrastruktúra mindegyik eseménytípus esetén kiemelkedő jelentőséggel bír. A cégek
fontosnak tartják továbbá a vendéglátás minőségét, a helyszín tisztaságát
és jó megközelíthetőséget, valamint a környezet állapotát, atmoszféráját és
természetesen a létesítmények, attrakciók által nyújtott programkínálatot.
A Lónyay Örökségközpont esetében az üzleti turizmuson belül az incentív
utazások szerepe lehet meghatározó, ezért ezzel a szegmenssel részletesebben szükséges foglalkozni. Az incentív utazás alapjában véve jutalomutazást
jelent, amely a dolgozónak szánt ösztönző és elismerő ajándék a jól végzett
munkáért, adott cél teljesítéséért vagy felülmúlásáért. Az incentív utazásnak
elsődleges célja a kikapcsolódás, a szórakozás és a pihenés. Ezek az utazások
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkatársak jobban megismerhessék
egymást a munkahelytől eltérő környezetben, a közös élmények által jobb
és eredményesebb csapatmunkát végezhessenek, valamint növelheti a kölcsönös odafigyelést. Az incentív utak szervezésénél meghatározó tényező a
helyszínnel és szolgáltatásokkal azonosított presztízs, a helyszín újszerűsége,
egyedisége, népszerűsége, divatossága, a kikapcsolódási, sportolási lehetőségek és szabadidős programok kínálata és a wellness-szolgáltatások elérhetősége. Fontos, hogy az utat az ötletesség, kreativitás és minőség egyaránt jellemezze. A túrák mindig nagyon attraktívak, különleges élményeket kínálnak,
amely extra lehetőségek fontos részét képezik a magasabb minőség elérésére
ösztönző motivációs rendszernek. Megfigyelhető az is, hogy a vállalati találkozók és a jutalomutak között egyre inkább eltűnnek a határok, és kombinált
programok jelennek meg, az ún. concentív rendezvények, amelyek a szakmai
és a szabadidős programokat ötvözik.
Amennyiben az Örökségközpont kiemelt szegmensként kíván tekinteni
a hivatásturizmusra és a vállalati célcsoportra, figyelembe kell vennie ezek
elvárásait, igényeit, illetve egyedi értékesíthető csomagajánlattokat és szolgáltatásokat szükséges kidolgozni számukra.
Családok
A célcsoport megközelítése két irányból történhet. A családok mint célcsoport lehetnek kastélylátogatók, illetve családi rendezvények megrendelői. Ez utóbbi esetben akkor tekinthetünk a családokra célcsoportként, ha
a kastély családi eseményeknek kíván helyet nyújtani (esküvők, keresztelők,
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születésnapok, ballagások, stb.). Ennek két előfeltétele van. Egyrészt rendelkezik-e a kastély olyan területtel, amely alkalmas 100-200 vendég fogadására, illetve olyan kisebb terekkel, ahol intimebb családi rendezvényeket lehet
lebonyolítani. Előnyös, ha ezek a terek izolálhatók, elzárhatók a turisták által
látogatott terektől, hiszen így párhuzamosan több célcsoport fogadása is lehetséges. Gyakori eset kastélyok tekintetében, hogy a zártkörű rendezvények
időtartama alatt – amelyek többségében hétvégére esnek – be kell zárni az
épületet a látogatók előtt, akik viszont szintén ebben az időszakban jelennek
meg leggyakrabban az attrakcióknál. A családi rendezvények fogadásának
másik előfeltétele, hogy az üzemeltető rendelkezik-e az ehhez szükséges humánerőforrással, hiszen szükség van felszolgálókra, konyhai személyzetre.
A harmadik előfeltétel itt is – akárcsak a vállalati rendezvények esetében –,
hogy a kastélyban megteremthetők-e a feltételei a vendégfogadásnak, van-e
megfelelő konyhai kapacitás.
Az első előfeltétel a megfelelő terek megléte. A Lónyay-kastély legszebb
épületrésze a főépület nagyterme, amelyet a 18. századból származó barokk
freskók díszítenek. Az esküvők megrendezéséhez egyértelműen ez a leghangulatosabb helyiség, azonban befogadóképessége csak 100 fő. A dísztermet
eddig is használták esküvői ceremóniák lebonyolítására. A díszterem elsősorban rendezvénytérként funkcionálna a jövőben is (konferenciákat, hangversenyeket, reprezentatív kulturális rendezvényeket továbbra is itt szervezne
az üzemeltető), tehát kiállítási tárgyakat nem ebben a térben helyeznénk el.
Az a látogatók épületen belüli vonulási útvonalát nem zavarná, hiszen ez a
terem a leglátványosabb a freskók miatt, így itt a látottak feldolgozása tárlatvezetéssel történne meg. Nagyobb családi események fogadására még akár
alkalmas is lehet a díszterem, de a vendéglátás, vagyis az étkeztetés már nem
itt történne. Az oldalsó melléképületekben elsősorban a kiállítási funkciókat
szeretnénk biztosítani, mivel az örökséginterpretációnak egyértelműen ezek
a legalkalmasabb terei, a vendéglátó kapacitásokat nem lehetséges itt megteremteni. Egy másik alternatívaként jöhetne szóba, hogy a kastély emelete
átalakítható-e olyan formában, hogy képes legyen fogadni nagyobb családi
rendezvényeket. Ezzel a variációval az a probléma, hogy akkor más funkciókat, elsősorban a szállás funkciót szorítaná ki, amely szintén a gazdaságos
hasznosításhoz járulna hozzá. Harmadik variációként szóba jöhet kültéri
rendezvények biztosításához szükséges rendezvénysátor, kültéri bútorok beszerzése, amellyel elérhető, hogy kihasználjuk ennek a történelmi miliőnek
az adottságait. A későbbiekben elkészülő megvalósíthatósági tanulmány és
műszaki dokumentáció feladata annak eldöntése, hogy az emeleti szinten
megvalósítható-e egy nagyobb rendezvénytér kialakítása vagy sem (a műem366

lékvédelmi szempontok miatt valószínűleg nem), esetleg érdemes-e kültéri
rendezvényhelyszín kialakításában gondolkodni. Mindenesetre a díszterem
továbbra is alkalmas helyszín lehet polgári esküvői ceremóniák fogadására,
amely szintén bevételei forrás lehet az üzemeltetés során. Ez tekinthető egy
minimál fejlesztési célnak, de a későbbiekben egy esetleges projektfejlesztési
időszakban meg kell vizsgálni egy nagyobb volumenű beruházási program
lehetőségét, amely a vendégfogadási kapacitások bővítésének esélyeit értékeli
műemlékvédelmi, műszaki és gazdasági szempontból.
Amennyiben a gazdasági bevételszerzési lehetőségek bővítését tekintjük
célnak, semmiképpen nem szabad lemondani a családi események fogadásáról és a családokról mint célcsoportról. Ha erre a piacra szeretne a Lónyay
Örökségközpont lépni, meg kell teremteni a célcsoportot kiszolgáló humánerőforrást is. Erre is több lehetőség kínálkozik, például külső üzemeltető bevonása, önkormányzati konyhai személyzet bevonása, saját humánerőforrás
megteremtése. A tervek között szerepel egy kávézó kialakítása is, amely szintén igényel személyzetet.
A családi célcsoport esetében a harmadik kérdés, hogy milyen jellegű
konyhai kapacitások fognak rendelkezésre állni a Lónyay Örökségközpontban. Erre vonatkozóan is három alternatíva létezik. Az első variáció esetében
nem létesül konyhai kapacitás, ez azonban ellehetetleníti a családi és vállalati
események fogadását. A második alternatíva egy melegítőkonyha létesítése,
a harmadik pedig egy főzőkonyha kialakítása. A melegítőkonyha lehet az
a köztes megoldás, amellyel elérhető, hogy önálló konyhai személyzetet ne
kelljen fenntartani, de igény esetén a Lónyay Örökségközpont képes legyen
vendéglátás biztosítására. A konyhai kapacitások tisztázása szintén a projektfejlesztés időszakában dőlhet el a műszaki és gazdasági számítások tükrében.
Amennyiben a családi és vállalati rendezvények fogadását szeretné az Örökségközpont ellátni, mindenképpen szükség van konyhára.
A családok mint célcsoport egy másik tekintetben is szóba kerülhetnek,
ugyanis a kastélyok látogatói közül gyakran kerülnek ki gyermekes családok,
akik számára érdemes családbarát tematikus szolgáltatásokat kialakítani. Ha
egy turisztikai attrakció kínál családbarát szolgáltatásokat, a családok is szívesebben választják úticélul. A gyermekek sokszor nem bírják végigvárni a
tárlatvezetést, ezért megnehezítik, vagy eleve kizárják a szülők részvételét.
A gyermekeknek ezért érdemes olyan párhuzamos programokat kínálni,
amelyek lekötik őket, amíg a felnőttek megtekintik a kastélyt. Ennek a legegyszerűbb módja egy játszótér kialakítása a kastélyparkban, amely tematikájában illeszkedik a történelmi környezethez. A másik lehetőség egy gyermekfoglalkoztató kialakítása, ahol lekötik figyelmüket és vigyáznak rájuk a
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tárlatvezetés időtartama alatt. Emellett természetesen más gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is bevezethetők. A családok kiszolgálása érdekében
szükséges gondoskodni pelenkázó helyiségről, esetleg pihenőszobáról, etetőszékről. A gyermekkel érkező családok számára kis figyelmességgel, nem túl
nagy anyagi ráfordítással lehetséges tematikus szolgáltatásokat biztosítani,
amennyiben szeretnénk célcsoportként magunk között tudni őket.
Alkotók, művészek, művészeti csoportok
Érdemes még szót ejteni egy speciális célcsoportszegmensről. A tuzséri Lónyay-kastély rendszeresen helyet ad alkotótáboroknak. A kastély éves
programtervében jelenleg is szerepel a TICCE alkotótábor vándortábora
(Bodrogközi és Ung-vidéki Alkotók Társasága). A királyhelmeci székhellyel
működő TICCE 1979 júliusában alakult, vagyis patinás múltú alkotóközösség. Jelenleg több mint 50 művész tagja az egyesületnek. Fennállása óta folyamatosan szervez az alkotóközösség munkáiból vándorkiállítást szerte a
Kárpát-medencében. Tuzséron a szervezet 2016 óta rendezi meg alkotótáborát, amelyen 20–30 művész vesz részt. A Lónyay Örökségközpont kulturális
missziójához és portfóliójához teljes mértékben hozzájárulhat, ha a TICCE
alkotótáborok mintájára a jövőben még több alkotótábort tudna fogadni. A
hosszú tartózkodási idővel járó alkotótáborok a bevételforrás generálásán túl
hozzájárulnak ahhoz is, hogy a kastély éves rendezvényterve változatosabb
legyen, bővüljön. Gondoljunk arra, hogy az alkotótáborban készült munkákból időszaki kiállítások nyílnak. Ezek a művészeti események kétségkívül jó
hírét tudják vinni a Lónyay-Örökségközpontnak. Ebből a tradícióból kiindulva célszerű a művészeti célcsoportok körét bővíteni (Kárpátalja, Erdély,
de akár a Mura-vidék is szóba jöhet), illetve olyan fejlesztéseket megvalósítani, amellyel kiszolgálhatjuk az ő igényeiket.
Más alkotóközösségek, művészeti programok, táborok, művészeti csoportok megszólítása egy tudatosabb szolgáltatásfejlesztési koncepció megfogalmazása esetén lehetséges a jövőben. A szolgáltatásfejlesztés során olyan
intimebb tereket szükséges kialakítani, amelyek alkalmas lehet az alkotói
magány biztosítására, illetve olyan közösségi tereket, amelyek segítik a közös
alkotást. Mindehhez azonosítani szükséges, hogy milyen jellegű művészeti
ágakat, csoportokat szeretnénk látni a Lónyay Örökségközpontban (pl. képzőművészeti, zenei, fotóművészeti) és az ahhoz szükséges fizikai (pl. színpad,
műterem) és tárgyi (pl. hangszerek) feltételeket érdemes megteremteni. Ez
egy kis ráfordítással megteremthető, azonban ezek is azok a típusú fejlesztések, amelytől a művészek úgy érezhetik, hogy várják és szívesen látják őket.
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Helyi lakosság, a település lakói
A Lónyay-kastély évtizedek óta működik multifunkcionális térként, amelyet jelenleg nem elsődlegesen a turisták, hanem a helyi lakosság látogat.
A kastély területén található közszolgáltatások (művelődési ház, sportpálya)
hozzájárulnak, hogy a település lakossága rendszeresen és szívesen keresse fel
a kastélyt. Általában a kastélyfejlesztéseknél eldöntendő kérdés, hogy kinek
készül az adott fejlesztés, kik lesznek a beruházás haszonélvezői. A turisztikai
hasznosítás, a turisták igényeinek kiszolgálása, magával vonzhatja a település
lakóinak kiszorulását abból az épületből, amely az államosítás óta a helyi
közösségek szolgálatában állt. A lakosság számára ezek a kastélyok, kúriák
a település ékkövei, ezáltal az itt élők identitásának fontos elemei. Érzékeny
kérdés, amikor egy kastélykertből ki akarnak helyezni egy sportpályát, mert
nem illik a műemléki környezetbe. Ez a lakosság oldaláról ellenállást válthat
ki, hiszen számukra egy kastélypark az ideális szabadidős tér. A lakosságban
azonban nem szabad azt az érzést kelteni, hogy a kastély egyfajta sziget,
izolált zóna a település életében. Nem érdemes olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek egyoldalúan a turisták kiszolgálására irányulnak, és a helyi
közösség ellenérzését válthatja ki, mivel a helyi lakosság támogatásának elnyerése minden turisztikai és településfejlesztési programnál fontos.
A Lónyay Örökségközpont esetében a közművelődési funkciók fejlesztése, bővítése, színvonalának javítása lehet egy olyan keresztmetszet, amellyel
a lakossági támogatás erősíthető. Az üzemeltető szervezet számára a közművelődési szolgáltatás fenntartása, fejlesztése, stratégiai jelentőségű kérdés,
hiszen az Örökségközpont éppen attól különbözik más kastélyokat érintő
attrakciófejlesztéstől, hogy ezt a fejlesztés szerves részeként kezeli. A művelődési ház, a beruházás megvalósítását követően ugyanott maradna egy
gazdagabb szolgáltatási struktúrával.
Mint látható, a Lónyay Örökségközpont kialakítása a potenciális célcsoportok igényeiből, fejlesztési szükségleteiből indulna ki, amely szavatolna egy
gazdasági és társadalmi szempontból rentábilis fentarthatóságot.

3. A Lónyay Örökségközpont hasznosítási javaslata

A kastély helyreállítása és hasznosítása kapcsán érdemes számba venni a
funkcionális és üzemeltetési lehetőségek kérdését, amelyben több irányból
lehetséges elindulni, amennyiben a tulajdonosok és az üzemeltető kapcsolatát nézzük:
- A kastély állami tulajdonban marad, az állam újítja fel, az állam üzemelteti.
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- A kastély állami tulajdonban marad, az állam újítja fel, de másnak adja
át az üzemeltetést.
- A kastély állami tulajdonban marad, az állam újítja fel, az önkormányzatnak adja át az üzemeltetést.
- A tulajdonviszonyokra való tekintettel konzorciális formában (állam,
önkormányzat, civil szervezet) történik meg a kastély helyreállítása, de
az állam marad az üzemeltetője, állami tulajdonban marad.
- Konzorciális formában zajlik a felújítása, az állam átadja az üzemeltetést a helyi önkormányzatnak, civil szervezetnek, és állami tulajdonban
marad.
- Az állam vagy konzorcium felújítja és átadja a tulajdonjogokat.
- Szükséges annak a lehetőségét is számba venni, hogy az állam átadja a
tulajdonjogokat és ezzel a felújítás és üzemeltetés már nem őt terheli,
hanem az önkormányzatot
- Az állam felújítását követően tartósbérletbe adja át a kastélyt
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat sajnos nem rendelkezik olyan gazdasági
opciókkal, hogy a Lónyay-kastélyt egyedül fel tudja újítani, ezért elengedhetetlen az állami szerepvállalás, amelyhez a szükséges forrásokat Európai
Uniós és más állami forrásból lehetne biztosítani.
A Lónyay Örökségközpont kialakítása az alábbi fejlesztési célok figyelembevételével valósulhat meg:
a.) Örökségvédelemi és természetvédelmi szempontok érvényesítésével a Lónyay-kastély műemléki helyreállítása és a történeti park rehabilitációja: Olyan szakszerű, hiteles, minőségi helyreállítás megvalósítása, amely
méltó a kastély műemléki és szellemi értékéhez. Ennek értelmében az állami
tulajdonban lévő főépület átfogó felújítása, művészeti értékeinek restaurálása, az önkormányzati tulajdonban lévő kastélypark rehabilitációja, valamint a
szintén önkormányzati tulajdonban lévő melléképületek („kastélyszárnyak”)
felújítása valósulna meg. Ez tekinthető az első fontosabb lépének, amely Lónyay Örökségközpont elindításának irányába mutat. A beruházás előkészítését átfogó helyreállítási dokumentáció elkészítése előzi meg, melynek része a
szükséges műemléki értékfelmérés és művészettörténeti, restaurátori kutatások is. Az épület felújítási munkáihoz és műemléki értékkel rendelkező képzőművészeti alkotásainak restaurálásához a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelő, a kutatások eredményein alapuló építész-műszaki tervdokumentációra és restaurálási tervdokumentációkra lesz szükség. Hangsúlyozni kell
a műemléki értékfelmérés fontosságát, mert ez az a kiindulópont, ami alapvetően meghatározza a következő tervezési fázisok lehetőségeit és korlátait.
Az elsődleges vonzerőt jelentő értékek megőrzésével összhangban kell elk370

szíteni a turisztikai fejlesztések és a hasznosítás koncepcióját. Ezek összességében jelentik a műszaki tervezési program alapját, aminek ismeretében
lehet majd meghatározni az örökségvédelmi hatósághoz benyújtásra kerülő
engedélyezési, illetve bejelentési dokumentációk tartalmi követelményeit és
részletezettségét. A fejlesztés lehetséges irányait és korlátait az örökségvédelmi követelmények meghatározhatják. Az örökségvédelmi nyilvántartásból
megismerhető, hogy a kastélyhoz tartozó 880/12 helyrajzi számú ingatlan
régészeti védelemmel is érintett, amely szintén fokozott figyelmet érdemel.
A helyreállítási munkálatok során fontos szerep jut a freskók restaurálásának,
amelyet restaurátori kutatások előznek meg. Több szakági tervező az érintett
tulajdonosok, üzemeltetők bevonásával elkészülő, az érintett hatáságok által
jóváhagyott tervek alapján kezdhetők el a kivitelezési munkálatok.
b.) A gazdaságilag és társadalmilag rentábilis üzemeltetési feltételek
megteremtésével, előzetes termékfejlesztési stratégia mentén a kastély
átfogó hasznosítása: A második lépés a kastély funkcionalitásának, hasznosításának megteremtése. Olyan funkciókat szükséges integrálni, amelyek
lehetővé teszik a kastély rentábilis üzemeltetését. Ennek érdekében a hasznosításban három fő célterületre fókuszálunk.
- Turisztikai funkciók biztosításához szükséges feltételrendszer megteremtése (látogatóbarát kastély, szálláshely, táboroztatás, rendezvénytér): A fent
bemutatott célcsoportok igényeihez illeszkedően, célcsoportorientált termékfejlesztés megvalósítása. Ez magában foglalja a kastély látogatóbarát
fejlesztését, a szálláshelykínálat bővítését a kastély épületegyüttesének területén, az aktív túrázók fogadási feltételeinek javítását, táborok kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztéseket, családbarát fejlesztések megvalósítását,
illetve az idegenforgalmi, vállalati és családi rendezvények fogadásához
kapcsolódó beruházásokat.
- Kulturális funkciók biztosításához szükséges feltételrendszer megteremtése (Lónyay szellemi és kulturális örökség, múzeum, művészet, kultúra,
tudástér): Az idegenforgalmi funkciókhoz hasonló súllyal lennének jelen
a kulturális funkciók is az épületben, amelyek több szinten érvényesülnének. Egyrészt cél egy olyan kulturális intézmény létrehozása, amely a
magyar és egyetemes kultúra közvetítését és a Kárpát-medence magyarságának kulturális és művészeti életét támogatja. Ennek jegyében a Lónyay-kastély(ok) tudatosan felépített programstruktúra mentén szervezne kulturális eseményeket, konferenciákat, koncerteket, hangversenyeket,
kiállításokat, alkotótáborokat, színházi előadásokat, múzeumpedagógiai
programokat, önállóan, de akár tükörprojektek formájában is. Másrészt
a Lónyay Örökségközpont kulturális missziója mindhárom helyszínen a
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Lónyay család szellemi, kulturális, tárgyi és épített örökségének gondozása, ápolása. Ezen szándék mentén a Lónyay Örökségközpont bizonyos
muzeális funkcióknak is helyet biztosítana. Ennek jegyében a tuzséri Lónyay-kastélynak fontos szerepe lesz a jövőben a családkutatás, az ehhez
kapcsolódó tudományos eredmények publikálása, a Lónyayakhoz kapcsolódó tárgyi emlékek felkutatása és elhelyezése terén. Ennek érdekében az
Örökségközpont kiterjedt kapcsolatot tartana fent azokkal a településekkel, amelyek rendelkeznek a Lónyay családhoz kapcsolódó épített és szellemi hagyatékkal. A Lónyay-család egykori birtokai jelenleg több ország
területén találhatók. A Felvidéken lévő Deregnyő (Drahnov), valamint a
Kárpátalján lévő Beregsom (Som) településeken, hasonlóan Tuzsérhoz,
Lónyay-kastélyok állnak. Ez az elképzelés Tuzsér, Deregnyő, Beregsom
települések együttműködésén alapulna, melyek megállapodást kötöttek
a Lónyay örökségre alapozott kulturális együttműködés céljából. Ebbe
az együttműködésbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Lónya település
vonható még be, ahol a Lónyai család egykori kegyúri temploma és temetkezési helye található.
- Közművelődési funkciók minőségi fejlesztése: A Lónyayak nevével fémjelzett intézmény nem csak a család emlékezetét ápolná, hanem meghatározó szerepet töltene be a települések kulturális életében is. Tuzsér
Nagyközség Önkormányzata, illetve a melléképületben lévő művelődési
házat működtető Tuzsér Községért Közalapítvány már évek óta fáradozik
azon, hogy az épített örökség mellett a szellemi örökség formájában megjelenő magyar kultúra egyik „fellegvárává” váljon a Lónyay-kastély. Ezen
szellemi vonulat mentén kerül évek óta megszervezésre a „Kárpát-Fest minden, ami kultúra” programsorozat, és rendszeresen szerveződnek közművelődési programok. A közművelődési funkciók elsősorban a helyi és a
térségben élő lakosság kulturális fogyasztását elégítik ki, de a határ közelsége miatt egyre többen érkeznek Felvidékről és Kárpátaljáról is. Tuzsér
település évek óta szervez Lónyay-napokat, melynek kezdeményezője a
leghíresebb Lónyay nevét viselő intézmény, a Lónyay Menyhért Általános Iskola. Az eddig helyi szinten megvalósult néhány napos programot
érdemes lenne továbbfejleszteni. Lehetnének diákversenyek, tudományos
előadások, egyházi rendezvények, valamint további programok, amelyek a
Lónyayakra és közösségek építésére, fejlesztésére épülnének.
- A Lónyay Örökségközpontot népszerűsítő PR és marketing tevékenység: Ahhoz, hogy a létesítendő örökségközpont a fenti célcsoportokhoz
és másokhoz is eljusson, elengedhetetlen a „termék” reklámozása. A diszszeminációs film, mely ezen projekt egyik végterméke, természetesen
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használható mindhárom helyszínen, azonban a másik két ország nyelve
mellett angol és német nyelvű verzióban is elérhetővé kell tenni. Ehhez
természetesen olyan technikai háttér is szükséges, amely segítségével a látogató maga választhatja ki a kívánt nyelvet. A látogatók, szolgáltatásokat
használók részére szükség van továbbá többnyelvű kiadványokra, szórólapokra. Érdemes lenne továbbá egy magas színvonalú, művészi, kulturális és tudományos igényű kiadvány létrehozása a Lónyay családról és
az érintett településekről. Annak érdekében, hogy minden generációhoz
eljusson a Lónyay Örökségközpont létezésének híre, a mai kor kínálta
kommunikációs eszközöket és közösségi felületeket is hadrendbe kell állítani (többnyelvű weblap[ok], közösségi felületek), ezeket naprakész információkkal ellátni, karbantartani. Ezek mellett célszerű lenne minden
lehetséges szakmai szervezettel felvenni a kapcsolatot, keresni az együttműködés lehetőségét (pl. ICOMOS, NÖF, NMI, Turisztikai Szövetség,
Magyar Solymászok Egyesülete, stb.) A felsorolt szakmai szervezetek
közreműködésével a központ szolgáltatásai komplexek lehetnének.
A Lónyay Örökségközpont célja a térség, a régió és a desztináció kulturális
és turisztikai központtá történő szervezése, melyet a két másik település csak
erősítene. Mindez magában foglalja az épített örökség teljes megújulását, valamint a Lónyay család szellemi örökségének bemutatását, őrzését, továbbadását elősegítő intézményi háttér létrehozását. Tuzsér és vonzáskörzetének
életében a Lónyay-kastély a kulturális, művészeti és tudományos élményszerzés szinte egyedülálló színtere jelenleg is, hiszen mindezek megvalósulása egy olyan történelmi, műemléki környezetben zajlik, amely már tradicionális társadalmi összetartó erőt képez. Ezt a közösségi, közművelődési
szerepkört az Örökségközpont a továbbiakban még magasabb színvonalon
szeretné betölteni. Az Örökségközpont ezen túlmutatóan egyfajta kulturális
híd szerepet kíván betölteni Felvidék, Kárpátalja, Partium (Erdély), valamint
Magyarország között, azon települések együttműködésével, amelyek Lónyay
család épített, szellemi és tárgyi örökségét gondozzák. Erre alapozva egy határokon átívelő kulturális út is megnyílhat.
A fenti célok elérése érdekében az alábbi hasznosítási javaslat fogalmazódott meg a tuzséri Lónyay-kastélyt illetően.
Főépület - „A” épület
A főépület állami tulajdonban van. Alsó szintje, az épület északi és déli
oldalszárnya állandó kiállításnak adna helyet, amelyben a Lónyay családot, a
család fontosabb tagjait, politikai, közéleti, mecénási, gazdasági szerepvállalását mutatná be. Ebben a kiállítási tematikában kiemelt szerepet kapna gróf
Lónyay Menyhért, aki a Lónyay családban a legmagasabb közéleti karri373

ert futotta be. A Lónyay család bemutatása során fontos szerep jutna család
birtokainak, egykori birtokközpontjainak, kastélyainak, kúriáinak, kegyúri
templomainak, vagyis annak a mecenatúrának, amellyel felhívható a látogatók figyelme a Lónyay örökségútra. Az örökségút további állomásai Tuzsér
mellett Lónya, Deregnyő és Beregsom. A bemutatási stratégia másik iránya
a Lónyay-kastély építéstörténetének, művészeti értékeinek, elsősorban freskóinak megismertetését célzó állandó kiállítás. Az állandó kiállítások szervezésével a főépület kiállítótérként, muzeális intézményként funkcionálna,
amennyiben a múzeumalapításhoz szükséges humánerőforrást képes biztosítani az üzemeltető szervezet. A főépület reprezentatív, restaurált freskókkal
díszített dísztermében kulturális, művészeti és tudományos rendezvények
szervezésére nyílna lehetőség, de a terem része lenne a látogatók vonulási útvonalának is. A díszterem mintegy 100 fő befogadására alkalmas, így
ilyen volumenű események szervezése történhet ebben a teremben. A földszinti termekben – a megfelelő eszközfeltételek biztosításával – az időszaki
kiállítótér kialakítása valósulna meg. Az ifjúsági csoportok számára szintén
a földszinten alakítanánk ki egy szabadulószobát, amelynek tematikája illeszkedik az Örökségközpont bemutatási stratégiájához. A kastélyba belépő
látogatóknak a fogadóteret az első teremben célszerű kialakítani, amelyben
ügyfélpult, jegypénztár, a desztináció turisztikai értékeit népszerűsítő kiadványok elhelyezésére nyílna lehetőség. A földszinten szükséges biztosítani a
látogatók fogadására alkalmas vizesblokkot. Meg kell teremteni a megfelelő
komfortfokozatot az ide érkezők számára, hiszen folyamatban lévő tárlatvezetés esetén itt tudnak helyet foglalni a várakozó látogatók.
A főépület emeletén igényes szálláshelyek kialakítására nyílna lehetőség,
illetve egy kisebb befogadóképességű terem kialakítását célszerű biztosítani.
A szobákat önálló fürdőszobával, vizesblokkal és hálótérrel szükséges kialakítani, amely pótágyazható és két-három vendég befogadására alkalmas. A
felső szinten egy olyan a turistaforgalomtól elzárt, intimebb tér kerülne kialakításra, amely alkalmas vállalati rendezvények, alkotótáborok fogadására.
Művelődési ház - „B” épület
A melléképület önkormányzati tulajdonban van. A kastély épületegyüttesének északi épületében található a település művelődési háza. A Lónyay
Örökségközpont létrehozása során ez az épületrész is felújításra kerülne. Ebben az épületben igényes színházterem kialakítására teszünk javaslatot, amely
mintegy 150–160 fő befogadására lenne alkalmas. A színházterem színházi,
zenés és más közművelődési, valamint közösségi programok színtere lenne.
Így a 100 fő alatti rendezvényeket a díszteremben, 100–150 fős rendezvényeket a művelődési házban szerveznénk meg. Ez az épület alkalmas lenne
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esküvők lebonyolítására is (a polgári ceremónia helyszíne a díszterem, az azt
követő vendéglátásé pedig ez az épület).
Szálláshely és vendéglátó tér - „C”épület
Az épület önkormányzati tulajdonban van. Az elmúlt években az épületegyüttes déli épületének részleges felújítása már megtörtént, ennek következtében 31 fő befogadására alkalmas szálláshely valósult meg. A Lónyay
Örökségközpontban a főépület felső emeletén és itt lenne lehetőség a szállásfunkció biztosítására. A szálláshelyek között minőségi, komfortfokozatbéli
eltérések lennének. A már meglévő szálláshelyek (31 db), elsősorban ifjúsági,
közösségi szálláshelyek maradnának továbbra is, ez lenne a legalacsonyabb
komfortfokozatú és egyben a legolcsóbb szálláshely kínálata az Örökségközpontnak. A „C” épületben, a jelenleg kialakítás alatt álló szálláshelyek már
magasabb komfortfokozatú, ezáltal drágábban értékesíthető szálláshelyek
lesznek. Ezek a két-három ágyas szobák önálló vizesblokkal rendelkeznek.
Az épületben az önkormányzat egy kisebb wellness részleg kialakítását is
tervezi. A Lónyay Örökségközpont a főépületben és a „C” épületben kialakított szálláshelyekkel hosszabb időtartamú tartózkodást is lehetővé tevő
élményt biztosítana, teljesebbé téve ezzel a kulturális és turisztikai szolgáltatás kínálatot. Ezen épületszárnyban a vendégek ellátását biztosító konyha
és vendéglátótér is kialakításra kerülne, amelyet a szállóvendégek, táborozók,
alkotótáborok, a szervezett rendezvényekre érkező vendégek, családok, vállalkozások is igénybe vehetnek.
Helytörténeti kiállítás, kávézó, liktárium - „Gránátos Házak”
Az épületrész önkormányzati tulajdonban van. Az épületrészben a már
meglévő helytörténeti kiállítás és ajándékbolt kapna helyet. A jelenlegi helytörténeti kiállítást melletti helyiségeket ajándéktárgybolttá, kávézóvá lehetne
átalakítani. Ebben az épületrészben kaphatna helyet egy Liktárium is, amely
a helyi jellegzetes gyümölcsből, az almából készült termékeket kínálná a vendégeknek (pl. almapálinka, almás sütemény, aszalványok, stb.)
Kastélypark
A kastély helyreállításának és épülethasznosításának egyik sajátos területe
a kastély mögött található történeti kert, amellyel, ha nem is első ütemben,
de mindenképpen szükséges foglalkozni. A kastélypark rehabilitációját követően gondolnunk kell bizonyos funkciók fogadására. Itt az egyik megoldandó feladat a korábbi teniszpálya helyén kialakított futballpálya áthelyezése a település egy másik pontjára. A futballpálya helyén kültéri rendezvénytér
kialakítására adódna lehetőség A kastélyparkban elhelyezésre kerülne egy
mobil színpad, hangosítással, fénytechnikával, amely lehetővé tenné nagyobb
rendezvények, fesztiválok, közösségi nagyrendezvények fogadását. A park375

ban meglévő hátsó pálya megmaradhatna, amennyiben további szabadidős
fejlesztések kialakítására nyílna lehetőségünk (pl. lovasturizmus, solymászati bemutatók). A kastélyparkban kialakításra kerülne egy Lapidárium, ahol
bemutatásra kerülhetnek a komplexum területén nagyszámban fellelhető, a
főként 18. századi épülettartozékok.
Deák Attila
történész, terület- és településfejlesztési szakértő
Klicsu Ferenc
elnök, Tuzsér Községért Közalapítvány
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