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A tanulmánykötet az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 

2014-2020 támogatásával, a RoutesToRoots c., HUHR/1901/2.1.3/0062 azonosító számú 

projekt részeként az Orfűi Turisztikai Egyesület megbízásából készült. 

A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalom 

kizárólag az Orfűi Turisztikai Egyesület felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható 

anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR 
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A VIDÉKI ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 

A TURIZMUSBAN 
 

1 Varga Rita – 2 Csapó János 

 

1 Pannon Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; pannonvidek@gmail.com 

2 Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet; 

csapo.janos@ktk.pte.hu 

 

A tanulmány az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 

támogatásával, a RoutesToRoots c., HUHR//1901/2.1.3/0062 azonosító számú projekt részeként, az 

Orfűi Turisztikai Egyesület megbízásából készült koncepcióra épít. 

 

1. A turizmus globális szerepének értékelése 

Globális szinten vizsgálva a turizmus egyrészt a 20. század második felének és a 21. század első két 

évtizedének egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági ágazata, másrészt pedig a lakosság széles 

körét érintő társadalmi jelenség. Az 1950-es évek óta a világgazdaság új súlypontjainak egyike a 

szolgáltatás szektor nemzetgazdaságokon belüli látványos növekedése, azon belül pedig a turizmus 

szerepének folyamatos erősödése (HALL, 2004; LEW ET AL., 2008). Napjainkra a turisztikai világpiac 

egy összefüggő, és egyben kölcsönösen függő rendszert alkot, melyben a keresleti és a kínálati oldal 

térben és időben is jelentős változásokon ment keresztül, mind a mennyiségi, mind a minőségi 

összetevőket tekintve. Még mindig újabb és újabb célterületek (desztinációk) kapcsolódnak be a 

nemzetközi és a belföldi turizmusba egyaránt, a kiéleződő versenyben pedig csak az a vonzerő, 

desztináció vagy turisztikai szereplő maradhat talpon, amely, és aki a színvonalbeli és mind magasabb 

minőségi elvárásoknak is megfelel (TÖRŐCSIK – CSAPÓ, 2018).  

Érdemes továbbá kiemelni, hogy a turizmus regionális kötődése, a lokalitás jelenléte is igen lényeges 

tényező, mivel a mindenkori attrakciók túlnyomó többsége egy adott hely, térség, természeti táj 

vonzerőire alapozva jön létre (GONDA – SPIEGLER, 2012). Azzal pedig, hogy egy térség, lokáció 

turisztikai kínálatára megfelelő infra- és szuprastruktúra (különböző kategóriájú szállás- és 

vendéglátóhelyek) kiépítése is megvalósul, az idegenforgalom a területi folyamatok alakítójává is válik. 

A fenti folyamatok többek között hatnak a településszerkezetre, a foglalkoztatásra, a térségi kapcsolatok 

alakítására, a környezet formálására, illetve befolyásolják az életmódot, az életminőséget is (AUBERT, 

2010; BUJDOSÓ, 2016; BUJDOSÓ ET AL., 2015; MARTON ET AL., 2016).  

A legfrissebb – még a COVID-19 pandémia által nem befolyásolt – adatok tanúsága szerint 2019-re a 

nemzetközi turistaérkezések (határátlépéssel járó utazások) száma meghaladta az 1,5 milliárd érkezést, 

mellyel párhuzamosan a turisztikai költések volumene 2019-re 1700 milliárd USD értékre növekedett. 

A turizmus adta a globális GDP 10,3%-át, továbbá világszerte 330 millió embernek biztosított 

munkahelyet, megélhetést, ami az összes munkavállaló mintegy egytizede (UNWTO, 2020; WTTC, 

2020). Ez az elképesztő fejlődés – 1950-ben még összesen 25 millió nemzetközi turistaérkezést 

regisztráltak (!) – idővel természetesen maga után vonta a turizmus szabályozásának igényét is, hiszen 

az egyre szembetűnőbb és mindennapjainkban is megélt jelenségek jelentős társadalmi-gazdasági vagy 

éppen a természetre, és tágabb értelemben a környezetre gyakorolt hatásokkal bírtak. A negatív hatások 

kiemelkedő példái közé tartozik a tömegturizmus (angol kifejezéssel: mass tourism) és a hosszú távú 

tervezést nélkülöző, környezetet romboló, kizárólag a gazdasági érdekekre alapuló turisztikai 

beruházások, fejlesztések sora. 

A nemzetközi turizmuson túl belföldi turizmusban résztvevő személyek száma egyes becslések szerint 

a nemzetközi forgalom 5-6 szorosa, az általuk elköltött összeg pedig 2019-ben 4295 milliárd USD volt 

(STATISTA, 2021). Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy minden 11-ik munkahely a 
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turizmushoz kötődik. Ha kiindulunk az UNWTO 2030-ra vonatkozó prognózisából, mely szerint 

akkorra a nemzetközi érkezések száma eléri az 1,8 milliárdot, érzékelhetjük, hogy a turizmus bővülése 

feltartóztathatatlannak tűnő folyamat, melyet az emberi szükségletek mozgatnak. A fejlődés azonban 

többnyire nem spontán folyamatok eredményeként, hanem tudatos tervezés és fejlesztés hatására megy 

végbe. Csak ezek segítségével lehet a turizmus hatásait optimalizálni (GONDA ET AL., 2020). 

2. A tanulmány célkitűzései 

A turizmus lehetséges fejlesztési területein belül a hangsúlyok folyamatosan változnak, igazodva a 

kereslet elvárásaihoz, illetve a turizmus aktuális trendjeihez. Sérülékeny rendszer lévén, a szektorra 

hatást gyakorolt külső gazdasági, természeti, technikai vagy politikai folyamatok is elősegíthetik, vagy 

visszaesésre kényszeríthetik az egész ágazatot. A Covid-19 világjárvány okozta válság, illetve a 

különböző turistamozgást korlátozó intézkedések is éreztethetik hatásukat. Ezek előtérbe helyezhetik az 

alternatív turizmus formáit, nagyobb figyelmet kaphatnak az eddig rejtőzködő desztinációk, valamint 

felértékelődhet célterületen belüli és az azok közötti együttműködés is.  

A vizsgálati témánk szempontjából szerencsésnek mondható, hogy napjainkban a kisebb jelentőségű, 

elszórtan fellelhető nevezetességek láncra fűzése, tematikus utakká fejlesztése, és ezáltal erőteljesebb 

attrakciók létrehozása is előtérbe került. A tematikus turizmus – melynek keretében jöttek létre a 

kulturális- és gasztronómiai útvonalak is – manapság új desztinációk és útvonalak megjelenését jelenti, 

elsősorban kulturális alapokra épülve. A kulturális útvonalak az elszórtan fellelhető tárgyi és szellemi 

kulturális erőforrásokat integrálva és egymással kombinálva szereznek élményt a turisták számára 

(GÁSZNÉ-BŐSZ – PENTZ, 2020). A tematikus utak pozitívumai közé sorolható, hogy a fenntartható 

fejlesztés elveinek megfelelnek, új és innovatív termékek és szolgáltatások előállítását ösztönzik; 

miközben hozzáadott értéket jelentenek a már meglévőknek. Fontos azt is tisztáznunk, hogy 

különbségek vannak a tematikus utak és a kulturális útvonalak között. A tematikus utakat gyakran 

nevezik turisztikai terméknek, ám létesítésüknek különböző okai lehetnek: néha teljesen új termékként 

kerülnek kialakításra, néha azonban csupán eszközként szolgálnak meglévő (gyakran újrapozícionált) 

látnivalók interpretálására. Napjainkban a hagyományos tömegturisztikai desztinációk mellett, növekvő 

esély van a vidéki térségek turisztikai kínálatba történő bekapcsolására.  

Szintén jellemző turisztikai trend az élménygazdaság térhódítása, valamint a kulturális és természeti 

erőforrásokra épülő termékek népszerűségének növekedése, ezzel összefüggésben a kulturális turizmus 

felértékelődése is (PUCZKÓ – RÁTZ, 2011). A kulturális- és örökségturizmus a turisztikai piac azon 

szegmensét jelenti, mely a mind a kulturális, mind a szellemi és épített örökségen alapuló attrakciókat 

hangsúlyozza. A kulturális és ezen belül az örökségi értékek iránti érdeklődés nem újkeletű motiváció. 

Az emberek évezredek óta azért utaznak, hogy egy másik közösség egyedi, vagy egyszerűen csak eltérő 

jellemzőit, kultúráját megismerjék.  

Tanulmányunk célja, hogy az Interreg pályázat támogatásával megvalósuló Routes To Roots projekt 

keretében felmért örökségi értékekre alapozva egy határon átnyúló baranyai turisztikai tematikus 

útvonal szakmai, elméleti megalapozásához járuljunk hozzá. A koncepcióban a vizsgált területet 

alaposan megismerve, az örökségi értékek előzetes feltárását követően foglaltuk össze a tematikus utak 

szervezésére vonatkozó meglátásainkat, a lehetséges tematikus út vidékfejlesztésre gyakorolt hatását, és 

fogalmaztuk meg ajánlásainkat a még eredményesebb turisztikai desztinációfejlesztés érdekében, 

többek közt figyelembe véve a turisztikai desztinációk változó hazai helyzetét (AUBERT ET AL., 

2017). 

3. A kulturális turizmus lehetősége a vidéki térben 

A kulturális turizmus a világ turizmusának legdinamikusabban fejlődő ágazata. 2015-ben a nemzetközi 

utazások 40 %-a volt kulturális jellegű (UNWTO, 2015), ez 2017-ben mintegy 516 millió utazást 

jelentett (RICHARDS, 2018). 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 a közösség identitását, erősíti 

az emberek közötti megértést és toleranciát. A kultúra kulcsfontosságú turisztikai értékké vált, egyéni 

sajátosságokkal bíró különbségeket téve a desztinációk között (UNWTO – SIEM REAP 
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NYILATKOZAT, 2015). 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 (GONDA, 2016). A kulturális turizmus 

definiálása számos megközelítésben és értelmezésben található a hazai és nemzetközi szakirodalomban 

(MICHALKÓ, 2007; RICHARDS, 2018; JÁSZBERÉNYI, 2020). Nem rendelkezik széles körben 

elfogadott, egységes meghatározással, melynek oka leginkább a kultúra fogalmának nehezen 

meghatározható és folyamatosan változó jellege (STEINECKE, 2007; JÁSZBERÉNYI, 2014). 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.” 

Szűkebb fogalom: „Személyek kulturális motivációjú utazásai, mint pl. tanulmányutak, művészeti 

előadások, kulturális túrák, fesztiválok és más rendezvények felkeresése, műemlékek és emlékhelyek 

meglátogatása” (UNWTO, 1985). 

Általános megközelítésben a kulturális turizmus olyan utazás, (1) melynek fő motivációja a különböző 

kultúrák, hagyományok megismerése, kulturális eseményeken való részvétel, kulturális látnivalók 

meglátogatása; (2) ahol a turista célja egy kulturális esemény megtekintése (GONDA, 2016). 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 

terméktípus további részét képezi ez egyre inkább fejlődő (élő) ipari örökségen alapuló turizmus, mely 

megjelenése elsősorban a gazdag ipari múlttal rendelkező országokban (PINTÉR – CSAPÓ, 2018). 

A legismertebb és leggyakrabban idézett meghatározás az alábbi: „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. A kulturális 

turizmus személyek olyan kulturális attrakciókhoz történő minden utazása, mint pl. örökségi helyszínek, 

művészeti és kulturális események, állandó lakóhelyüktől távol” (ATLAS1, 2005) 

A téma létjogosultságát jelzi az is, hogy az UNWTO rendszeresen prioritásba helyezi kutatásai és 

publikációi során is. A Turisztikai Világszervezet 22. Közgyűlésén 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” (UNWTO, 2018).  

Az örökségturizmus a 20. század végén – a 21. század elején a dinamikusan fejlődő turisztikai 

terméktípusok között foglal helyet világszerte, az állandóságot képviselik változó és egységesülő 

világunkban, így egyre nagyobb vonzerővel bírnak az élet minden területén. HARGROVE (2002) a 

leggyorsabban fejlődő rés-piacnak nevezte. SILBERBERG (1995) meghatározása szerint „a kulturális 

és örökségturizmus a gazdasági fejlesztés egyik eszköze, azáltal, hogy olyan látogatókat vonz, akik 

érdeklődnek a helyi közösség történelmi, művészeti, tudományos vagy életmódhoz köthető öröksége 

iránt”.  

Ezért jelenik meg gyakran az elmaradott térségekben fejlesztési eszközként is. Az örökséget azon 

desztinációk is jól tudják hasznosítani, melyek nem tudják a tömegturizmus hagyományos 4S 

vonzerőivel pozícionálni magukat. Az ilyen utazás egyben a kulturális környezet, azaz a táj, vizuális és 

előadó művészet, hagyományok és rendezvények megtapasztalását is jelenti. Az örökségre épülő 

                                                           
1 Association for Tourism and Leisure Education 
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attrakciók népszerűsége abból fakad, hogy növekszik a társadalmi igény a „közös múlt”, a gyökerek 

felderítése iránt. Másrészt az adott térség, régió egyediségének, sajátosságainak, örökségének 

kiemelésével előnyre képes szert tenni az erősen kompetitív európai turisztikai termékek piacán. 

További előnye, hogy létező történelmi, kulturális vagy természeti erőforrásokat hasznosít – új 

attrakciók építése helyett a desztinációk a múlt hasznosításával néznek egy fenntartható jövő elé 

(HARGROVE, 2002). Valójában az utóbbi évtizedekben jelentős túlkínálat alakult ki az örökségi 

attrakciók területén (köszönhetően például több kiemelt pályázati program támogatásának). Ebből 

következően az örökségturizmus erősen verseny- és piacorientált termékké vált, így a folyamatos 

fejlesztés és a termékdifferenciálás létszükséglet lett. A kulturális örökségturizmus tehát a turizmus 

legdinamikusabban fejlődő ága, mely egyre inkább a specializáció felé halad.  

A szakirányosodás egyik lehetséges iránya a vidéki örökségturizmus fejlesztése. Ennek egyik 

kézzelfogható előnye, hogy a vidéki értékek közül egyaránt hasznosíthatókká válnak a turizmus céljai 

számára az épített örökségi elemek (KAPOSI, 2018; HORVÁTH, 2020), és a kézműves vagy 

gasztrokulturális örökségi értékeket képviselő helyi termékek (BERGHAUER ET AL., 2020; GONDA 

ET AL., 2021). Az örökségturisták nem csupán kalandot keresnek; hanem kultúrát, történelmet, 

régészetet, és nem utolsó sorban kapcsolatot a helyi lakossággal. FLADMARK (1994) szerint a 

kulturális örökségturizmus nem csupán az örökség azonosítását, menedzsmentjét és védelmét jelenti; 

hanem segít megérteni a turizmus helyi közösségekre és régiókra gyakorolt hatásait, növelni a gazdasági 

és társadalmi hasznokat, előteremteni a védelemhez, marketinghez és promócióhoz szükséges pénzügyi 

erőforrásokat.  

4. A főbb turisztikai trendek ösztönző hatása a tematikus utak fejlesztésre 

A helyi hatóságoknak, a fejlesztések gesztorainak tudatában kell lenniük a legfontosabb és 

legaktuálisabb nemzetközi turisztikai tendenciákkal annak érdekében, hogy turisztikai fejlesztési 

stratégiáik találkozzanak a turisták jelenlegi és jövőbeni elvárásaival, és szolgálni tudják a turizmus 

fenntarthatóságát.  

A fontos minőségi trendek közül az alábbiakat emeljük ki: 

 Egyre több turista kíván részt a szórakozásból, sportból és kalandokból, akar többet tudni a 

meglátogatott terület történetéről, természeti és állatvilágáról. Ma a turisták fizikailag és szellemileg 

egyaránt aktívabbak, mint korábban. Ezért a tematikus utak kialakítása során figyelembe kell venni 

a szellemi és fizikai aktivitás iránti szükségletet. 

 Egyre több turista szeretné kielégíteni különleges érdeklődését, gyakorolni hobbiját. Sokféle 

különleges érdeklődést kielégítő turizmusforma létezik, amelyek a természetre és az állatvilágra, a 

történelmi helyszínekre, a kulturális modellekre, a gazdasági tevékenységekre és a szakmai 

érdeklődésre épülnek. A tematikus utak fejlesztése során logikusan át kell gondolni a lehetséges 

nagy hobby csoportok felé történő nyitást (pl. bakancsos turisták, madármegfigyelők, 

természetfotósok, kerékpárosok, horgászok, gasztronómia iránt érdeklődők stb.). 

 Sok helyen válik fontossá a „vissza a gyökerekhez” motivációjú és nosztalgiaturizmus, amelynek 

keretében a turisták elődeik szülőföldjét vagy óhazájukat keresik fel.  

 A szent helyeket felkereső személyek vallási turizmusa továbbra is jelentős marad. A frekventált és 

tömegturizmust generáló zarándokhelyek mellett erősödik az új fejlesztésű, kevésbé felkapott 

zarándokutak iránti kereslet. A zarándokutakba célszerű a helyi kulturális értékeket is beintegrálni, 

így komplexebb tematikus utat kialakítani. 

 Egyre több turista keres új úti célokat és új turisztikai termékeket. Ez számos lehetőséget kínál az 

új turisztikai területek kiépítéséhez, eddig turisztikai szempontból rejtett területek bekapcsolására. 

 Egyre több turista törekszik egészségi állapotát megőrizni és javítani, nagy a fejlődés a gyógyfürdők 

és fürdők terén. A hagyományos szállodákban és üdülőhelyeken is felszerelnek testedzést szolgáló 

eszközöket. Ismét nagy az érdeklődés a hagyományos gyógymódok iránt. Ezzel összefüggésben 

felértékelődik az egészséges, tiszta környezet, az allergén növényektől mentes területek.  
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 Számos turista évente többször, de rövidebb időre megy szabadságra. Ez lehetővé teszi több 

turisztikai desztináció kialakítását, a desztinációk számára pedig azt, hogy a turisták számára 

minden évszakban tudjanak szolgáltatásokat és programokat ajánlani. Ezért a tematikus utak 

esetében is törekedni kell arra, hogy azok mind a négy évszakban élményeket kínáljanak a 

látogatóknak.  

 A várható élethossz kitolódásával egyre több idős, de aktív, köztük számos jómódú nyugdíjas utazik.  

A mozgássérültek és más fogyatékkal élők is nagyobb számban utaznak turistaként, és számos 

szolgáltatást, ellátást terveznek a számukra. 

 A turisták egyre tapasztaltabbá és igényesebbé válnak utazási szokásaikban is. A turisztikai 

költéseik ellenében jó minőségű attrakciókat, ellátást és szolgáltatást kívánnak igénybe venni, 

továbbá figyelnek a megfelelő ár-érték arányra is. 

 Egyre jelentősebb a környezetvédelmi és társadalmi szempontból érzékeny turisták aránya is. Ők 

jól tervezett és kevésbé szennyezett célterületeket keresnek; s a környezeti és társadalmi 

problémákkal birkózó, rosszul tervezett desztinációkat igyekeznek elkerülni. Az ökológiai 

lábnyomukat az üdülése alatt sem kívánják növelni, és szívesen veszik, ha az általuk generált 

turisztikai haszonból a helyi lakósság is részesül. 

 Egyre több turisztikai desztináció törekszik a turisztikai fejlesztés tervezett és menedzselt 

megközelítésére. Igyekeznek olyan jó minőségű turisztikai rendszert kialakítani, amely nem gerjeszt 

környezeti és gazdasági problémákat, optimalizálja a gazdasági előnyöket. Ennek pedig egy 

kézenfekvő eszköze a tematikus út fejlesztés. 

Napjainkra fontos tendenciává vált, hogy a turizmus fejlesztése egy adott térségben részben szolgálja a 

természeti környezet, a történelmi helyek és a kulturális hagyományok megőrzését is. Az ökoturizmust 

(irányított természeti turizmust) és a kulturális turizmust sok helyen azzal a céllal fejlesztik, hogy ezzel 

is elősegítsék az értékek megóvását (GONDA ET AL., 2016) Különösen fontos ez olyan térségekben, 

amelyeknek a hagyományőrző programok megvalósításához korlátozottak a forrásaik. Ugyancsak 

nemzetközi törekvés, hogy a turizmus kereskedelmi szolgáltatásait a magánszektor nyújtja ugyan, de a 

kormányzat minden szinten továbbra is felelős marad a turizmus általános menedzseléséért. Így 

valósíthatja meg az országos, regionális és helyi környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági célokat.  

5. A hazai belföldi turizmust befolyásoló lehetséges jövőbeni trendek 

A vidéki turizmus szerepének lehetséges jövőbeni trendjeit természetesen nagyban befolyásolják a 

jelenlegi pandémiás helyzetből történő társadalmi-gazdasági kilábalás lehetséges módjai is. Ezzel 

kapcsolatban valószínűsíthető – és egyben a vidéki turizmus létjogosultságát megerősítő folyamatként 

kezelhető –, hogy a turisztikai mozgások iránya és motivációja alapján felértékelődnek a belső (hazai) 

értékek, a közeli helyek, ezáltal a belföldi turizmus erősödhet a nyári hónapokban, hiszen a lakosság 

túlnyomó részének fontos szükséglete a turizmusban való részvétel (CSAPÓ – GONDA, 2019; GONDA 

ET AL., 2019). A vidéki turizmus azon térszínei, helyszínei erősödhetnek meg, ahol eddig az 

elszigeteltség jelentette a kereslet hiányát, hiszen az elkülönülési vágy (biztonság, kültéri helyszínek és 

aktivitások) miatt a kirándulók, turisták kereslete megnő ezen úti célok iránt.  

Minden bizonnyal megerősödik a turisták részéről a biztonság iránti igény, mely megmutatkozik majd 

a higiénia vonatkozásában (szálláshelyek tisztasága, tányérszervizes étkeztetés preferenciája) a fizikai 

távolságtartás (social distancing) kapcsán (fürdőhelyek és strandok befogadóképességének 

szabályozása, fesztiválok és koncertek törlése) és az egyéni vagy kis csoportos utazásszervezés terén is. 

Arra is látunk esélyt, hogy az elkövetkező időszakban megerősödik a virtuális turizmus azon ága, ahol 

az utazást teljes mértékben kiváltja a virtuális élmény. Ennek legkézenfekvőbb példái a múzeumok, 

tárlatok, parkok, állatkertek virtuális „bejárása” (VR – virtuális valóság szemüvegekkel, 360 fokos 

kamera segítségével), de akár természeti értékek megfigyelése, megismerése is szóba jöhet. Itt az erre 

szakosodott cégek szerepe erősödhet meg.  

Az utolsó tényező a fenntartható(bb) turizmus kialakítása lehet, ami egyrészt annak lesz köszönhető, 

hogy a túlturizmus (overtourism) (egykori) helyszínei biztosan megtartják (amíg muszáj lesz) még az 

óvintézkedések egy részét, tehát nem lesz lehetőség óriási és kezelhetetlen tömegek kialakulására, a 
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desztinációk eltartóképességének túllépésére. Azonban azt is feltételeznünk kell, hogy az elmaradt 

kereslet – és ezáltal bevételek mihamarabbi pótlása érdekében – a vírushelyzet megszűnésével nagy az 

esélye annak, hogy a korábbi túlterhelt turisztikai zónák, a turizmusból élő desztinációk ismét tömeges 

turisztikai fogyasztást fognak mérni.  

6. Ajánlások, következtetések 

A turisták jellemzően az attrakciók és a különböző hagyományőrző rendezvények miatt látogatnak el 

egy-egy vidéki térségbe. Ha sikert kívánunk elérni, gondosan kell megtervezni, megvalósítani és 

menedzselni ezen látnivalókat és programokat. Különösen fontos a nagy kreativitású bemutatás, 

amelynek, informatívnak, érdekesnek, valamint lehetőség szerint újszerűnek kell lennie a látogatók 

számára. A hangsúlyt szándékosan helyezzük a kreativitásra. Ez nem egyenlő a költséges installációk 

vagy a nagyléptékű beruházások megvalósításával. Hiszen sok esetben egy-egy elfeledett örökségünk 

(akár gasztronómiai, akár kézműves) felelevenítése, turisztikai hasznosítása már kellemes élményeket 

jelenthet a turisták számára (MINORICS, 2013).  

A vidéki attrakciók legtöbb típusát ma úgy tervezik, mint a térség környezeti és kulturális örökségének 

megőrzését és bemutatását, mégpedig a helybéliek és a turisták számára egyaránt. Az örökségi és 

természeti attrakciók (természeti parkok, régészeti és történeti helyszínek, kulturális hagyományok) 

turizmus számára történő tervezése önálló, nagy kreativitást és holisztikus látásmódot igénylő szakma. 

Vannak azonban olyan általános megközelítések és elvek, amelyek a legtöbbjükre érvényesek. A projekt 

során feltárt jó gyakorlatot is kielemezve az alábbi ajánlásokat fogalmazzuk meg: 

 A fejlesztések összhangjának megteremtése 

Valamennyi környékbeli lakossági és más, a turizmussal akár csak közvetetten is kapcsolatba 

hozható fejlesztés figyelembevétele, valamint a tervezett tematikus úttal való kapcsolatuk 

mérlegelése. Ennek során szorgalmazni kell a helyi lakosok bevonását és biztosítani kell azt, hogy 

részesülhessenek a turizmus által biztosított haszonból. 

 A fejlesztési és megőrzési célok arányának a meghatározása 

Az országos, a regionális és a helyi természetvédelmi és műemlékek fenntartására vonatkozó 

politikák és egyéb, turizmusra vonatkozó stratégiák figyelembevételével. 

 A környezeti elemzés elkészítése 

Minden különleges felmérés elvégzése elengedhetetlen. Például az állatvilágé, a sebezhető 

ökológiai rendszereké és a régészeti vagy történeti műemlékeké, a megőrzendő és bizonyos 

esetekben fejlesztendő vagy helyreállítandó különleges környezeti térségek és helyszínek 

meghatározásával. 

 A környezeti értékek megőrzése és a biodiverzitás védelmének biztosítása 

A tematikus utak kialakítása során fokozottan érvényt kell szerezni a környezeti értékek 

megőrzésének, a biodiverzitás védelmének és a környezeti nevelés előtérbe helyezésének. A 

fejlesztés során kiemelt körültekintéssel kell figyelni a flóra, fauna, valamint a régészeti vagy 

történelmi emlékhelyek helyszíneinek védelmére, megóvására. 

 A teherbíró képesség megállapítása 

A teherbíró képesség feltérképezése fontos a látogatói használat típusaira vonatkozó feltevések és 

hatékony látogatószervezési és -áramlási modellek alapján. 

 Az attrakciós terv megfogalmazása 

A stratégián belül nagy figyelmet kell fordítani az alternatív tervek elkészítésére és értékelésére, a 

végső, optimális terv kiválasztására, illetve a javasolt fejlesztés időbeosztására is. A lehető 

legnagyobb figyelmet kell szánni a környezeti tervezés alapelveire és a megőrzési intézkedésekre, 

a helyes interpretációs eszközök kiválasztására. (Ezek ne megfizethetetlenek és bonyolultak, hanem 

praktikusak és kreatívak legyenek.) 

 A környezteti és a társadalmi hatások végső elemzése 
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A tematikus út létrehozását követően is szükséges a különböző hatások elemzése, valamint ezek 

alapján a szükséges módosítások végrehajtása a terven. 

 A legoptimálisabb szervezeti forma meghatározása 

Az attrakció menedzselésére determinálni szükséges a legalkalmasabb szervezeti formát, beleértve 

a majdani dolgozók szükséges képzését. 

 A gazdasági és a pénzügyi elemzés végrehajtása 

A fejlesztési és működési költségek, valamint a tervezett bevételek becslésével szükséges elvégezni 

a vizsgálatokat. Külön figyelem fordítandó a helyi lakosok előnyeire, a munkaerőigényre, a helyi 

bevételekre, a kis turisztikai vállalkozások fejlesztésére és a projekt társadalmi hasznosságára is.  

 A marketing terv készítése 

A közösségi marketing (önkormányzat, TDM, járás stb.) segítségével elérhető a tematikus út 

ismertségének a folyamatos növelése. 

 Rendszeres képzések biztosítása a helyi lakosok számára 

 Javasoljuk, hogy tematikus út témájához kapcsolódóan legyenek rendszeresen képzések a helyi 

lakosok számára. Ezzel erősödik a kötődésük a turizmushoz, és szélesedik a projekt társadalmi 

beágyazottsága, illetve a képzések azt is elősegíthetik, hogy szolgáltatást nyújtó vállalkozóként 

bekapcsolódjanak a kínálat bővítésébe. 

Meggyőződésünk szerint a fenti elvek betartásával lehet egy-egy tematikus út fejlesztése során annak 

turisztikai és vidék-, illetve térségfejlesztési hasznát optimalizálni. 
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A tanulmány felhasználta az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 

2014-2020 támogatásával, a RoutesToRoots c., HUHR//1901/2.1.3/0062 azonosító számú projekt 

részeként, az Orfűi Turisztikai Egyesület megbízásából készült hasonló témájú tanulmány 

megállapításait. 

 

1. Pontszerű nevezetességekből valódi vonzerő fejlesztése 

Alapvető tendencia, hogy egyre több turista szeretne élményeket szerezni a pihenés során, valamint 

többet kíván megtudni a meglátogatott terület történelméről, kultúrájáról és természeti környezetéről is. 

A modern utazók jelentős részénél az intellektuális érdeklődés előtérbe került. Ennek hatására 

erőteljesebb figyelem fordítódik a helyi örökségi értékekre, a helyi termékekre, és a tradicionális helyi 

gasztronómiára is. A turizmuson belül megfigyelhető fogyasztói értékrend változás felértékeli a rurális 

térségek erőforrásait. A helyi termékek turisztikai hasznosítása előtérbe került (BERGHAUER ET AL., 

2020; GONDA ET AL., 2021), az eddig még alulhasznosított és fenntartási nehézségeket jelentő épített 

örökségi értékek megtalálják új funkciójukat a turizmus keretében (KAPOSI, 2018; HORVÁTH, 2020). 

Gyorsan terjednek a különleges érdeklődést kielégítő formák, többek között a gasztronómiai és 

kulturális turizmus, a természetmegfigyelő, az „óhazába” irányuló utazások, valamint a gyógy- és a 

vallási turizmus. Ezzel összefüggésben a vidéki térség etnikai összetétele is érdekességként, 

attrakcióként tud megjelenni a turizmus kínálatában (SZEIDL-AUBERT, 2019). Roppant népszerűvé 

vált az ökoturizmus, hiszen sok turista keres új úticélokat és újfajta turisztikai termékeket. A táji szépség, 

az antropogén tevékenység következtében formálódott kultúrtáj ugyancsak turisztikai vonzerőként tudja 

kifejteni a hatását (KARANCSI ET AL., 2020).  Egyre többen válnak érzékennyé a környezetvédelem 

iránt, ezért olyan helyekre szeretnének ellátogatni, amelyek jól megtervezettek, és ahol a turizmus nem 

jelent környezetvédelmi vagy társadalmi problémát. A környezettudatosság erősödése a fogyasztók 

körében a turizmusban is érezhető tartós trend (GONDA ET AL., 2016). A modern és körültekintő 

turizmusfejlesztésnek tehát figyelembe kell venni a fenti szempontokat (AUBERT ET AL., 2017) mert 

ez által lesz a vidéki térség minden szempontból alkalmas a mai utazók igényeinek a kielégítésére 

(TÓTH-KASZÁS ET AL.,  2018). Ezek érvényre juttatása nem mindig egyszerű és problémamentes. 

Gondoljunk csak a milliós látogatószámú témaparkok kialakítására, amelyeknek hatalmas az 

energiaigényük, illetve igen jelentős gépkocsiforgalmat generálnak. Napjaink turistájának ugyanakkor 

soha korábban nem látott gazdag kínálatból adódik lehetősége választani. A vonzerő-fejlesztésnek, új 

attrakciók kialakításának ezért a fő célja az, hogy a potenciális fogyasztó ingerküszöbét átlépje és a 

valódi turisztikai vonzerőként fejtse ki hatását. A tematikus utak, sokféleségükből adódóan, eltérő 

motivációjú, érdeklődési körű, demográfiai, szociológiai jellemzőkkel bíró szegmenseket szólítanak 

meg, akik utazási motivációjuk egy adott téma vagy kérdéskör köré összpontosulnak.  

2. Tematikus utak 

A tematikus utak voltaképpen már az ókorban megjelentek, majd turizmusipar fejlődése során több 

„kulturális tematikus út” jött létre. Közülük kiemelkednek a zarándokutak, melyek a középkorban is a 

legjelentősebb tematikus utaknak számítottak. Az újkorban a nemesség, később a polgárság egyes 

köreiben elterjedtté vált Nyugat–Európa ismert desztinációinak egy kulturális út keretében történő 

meglátogatása (Grand Tour). A múlt század első felében az aktív turizmus népszerűbbé válásával 
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túraútvonalakat jelöltek ki Európa szerte (például a Kék-túra útvonala). Az első borutak is a 20. század 

első felében jelentek meg először Németországban, majd Európa mind több országában. Az első 

hivatalosan is elismert kulturális útnak a Santiago de Compostellai Szent Jakab út tekinthető, amelyet 

az Európa Tanács 1987-ben nyilvánított tematikus útnak (Ekkor jött létre az Európai Kulturális Utak 

Intézete is, Luxemburgban). A ma legnépszerűbbnek tartott tematikus utak az 1990-es években 

alakultak, de látogatottságuk csak a 2000-es évek elejétől növekszik rohamosan. Ezek közül népszerűek 

a filmturisztikai (az első 1999-ben alakult Szex és New York, de a Gyűrűk ura filmek forgatási 

helyszínei is sok turistát vonzanak), a kulturális (pl. Loire menti kastélyok útja), a geoturisztikai (1997-

ben jött létre a Geopark hálózat) és az ipari örökség útjai is (Ipari Örökség Európai Útja, a Sziléziai 

Vajdaság Ipari Örökség Útja) útvonalak. Léteznek gasztronómiára alapuló utak (a borutak mellett, ilyen 

a hagyományos helyi termékekre épülő spárgaút, szilvaút, sajtút, vagy az erdélyi borvizes forrásokat 

bejáró út), néprajzi szempontok alapján kialakított, egyes népcsoportokat bemutató utak (például a 2005-

ben kialakított Palóc út), híres emberek életútjának bizonyos pontjait felfűző utak (Liszt Ferenc 

tematikus út), a hagyományos kézműves mesterségeket bemutató utak (Deutsche Fachwerk Straβe) 

(JÓNÁS-BERKI M. ET AL., 2011) Különösen nagy népszerűségnek örvendenek a németországi 

tematikus utak, melyekből több mint kétszázat tartanak nyilván (GÁSZNÉ-BŐSZ – PENTZ,  2020) 

A tematikus út célja a már meglévő, pontszerű értékek összekapcsolásával élmény láncolat létrehozása. 

A fejlesztés megtervezése során fokozottan kell figyelni a fogyasztói elvárásokra, mint például a fizikai 

aktivitás iránti fokozott igényre (CSAPÓ-GONDA, 2019). Ennek megfelelően a tematikus utak döntő 

részénél lehetőség van gyalogos és kerékpáros közlekedésre egyaránt. Napjainkban az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontja is felerősödött, és ennek megfelelően a turisztikai fejlesztések során is az 

akadálymentes turizmusban érintett célcsoportok elvárásait is szem előtt tartják, és számos jó megoldást 

alkalmaznak (RAFFAY-GONDA, 2020). A turisztikai termékfejlesztésnek ez egy fenntartható és 

felelősségteljes módja. Nem hoz létre olyan erőforráspazarló új nagy rendszert, ami a pontszerűen 

megvalósuló jelentős turisztikai attrakció fejlesztésekre jellemző. Azért, hogy még inkább rávilágítsunk 

a tematikus út fejlesztésének környezetbarát mivoltára, összehasonlítjuk a pontszerű és nagyléptékű 

attrakciófejlesztéssel. A két különböző típusú fejlesztést 10 szempont alapján vizsgáljuk (1. táblázat). 

 

 

 

 

  

file:///C:/Downloads/kektura.lap.hu
http://www.culture-routes.lu/
http://www.culture-routes.lu/
http://www.europeangeoparks.org/
http://www.palocut.hu/
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1. táblázat: A pontszerű attrakció fejlesztés és a tematikus utak fejlesztésének hatásrendszere 

Szempontok 

Pontszerű, jelentős 

kapacitású 

attrakciófejlesztés 

Tematikus út 

Környezeti hatások 

1. Közlekedés 
Koncentráltan nagy forgalmat 

generál. 

Elteríti a forgalmat, törekszik 

alternatív megoldásokra térbe 

és időben is (pl. Greenway). 

Kevésbé forgalmas helyeket is 

bevon a rendszerbe. 

2. Energia igény 
Jelentős, új kapacitásokat köt 

le. 
Nem igényel új kapacitást. 

3. Tőke igény 
Jelentős. Külső forrást 

igényel. 

Nem jelentős, a helyi lakosság 

is bekapcsolódhat. Több kis 

léptékű fejlesztés a jellemző. 

Gazdasági hatások 

1. Turizmus keresleti és kínálati 

mutatói (pl. vendégéjszaka szám, 

szálláskapacitás) 

Jelentős hatás, többnyire új 

szálláskapacitás is kiépül a 

hatására. 

Jelentős, de nehezen mérhető 

hatás, mert a turisták 

megoszlanak a térben. 

2. Helyi lakosság 

Nincs nagy hatása. A 

haszonból a befektetők 

részesülnek. A döntéshozói 

pozíciók térségen kívüliek. 

A helyi lakosoknál realizálódik 

a gazdasági haszon. A lokális 

gazdaságot jelentősen fejleszti. 

Helyben születnek a döntések. 

3. Helyi termékek és helyi 

szolgáltatások bevonása 

Nem jellemző. Globalizált 

piacról szerez be. 

Tipikus. Jó áron tudják a helyi 

terméket és szolgáltatást 

értékesíteni. 

4. Foglalkoztatási hatás 

Helyi lakosság számára 

munkahely, de sok 

„vendégmunkás”. 

Teljes mértékben a helyi 

munkahelyek megtartását 

erősíti, illetve újakat generál. 

Társadalmi hatások 

1. Értékteremtés, értékmegőrzés 

Nincs. Ha kimegy a divatból, 

akkor még környezeti 

probléma is lehet. 

Jelentősen hozzájárul az  

értékek feltárásához, 

fejlesztéséhez, megőrzéséhez. 

2. Társadalmi kohézió Nincs ilyen hatás. 

Erősíti a társadalmi kohéziót, 

sok esetben formalizált civil 

szerveződések is létrejönnek. 

Erősíti a helyi identitást. 

3. Képzési, oktatási, kulturális 

hatás 
Nincs vagy gyenge. 

Elősegíti a tradicionális tudás, 

szakmák fennmaradását, a 

hagyományok átörökítését. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti összehasonlító elemzésből is egyértelműen kitűnik, hogy mind a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesülése, mind pedig a vidékfejlesztési célok megvalósulása szempontjából a tematikus utak 

fejlesztését hatékonyabb eszköznek tekintjük, mint a pontszerűen megvalósuló nagy léptékű 

attrakciófejlesztést. 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 
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egy időben szolgálják (PUCZKÓ-RÁTZ, 2011). Az útvonalak lehetnek termék- vagy téma-alapúak is. 

A termék-alapú útvonalak elsődleges célja a kulcs-termék marketingjének és értékesítésének erősítése. 

A téma-alapú útvonalak pedig akkor hatékonyak és vonzók, ha a téma nem csupán a desztináció imázsát 

jelenti, hanem minden egyéb szolgáltatásban megjelenik, melyet az útvonalon kínálnak (pl. 

szálláshelyek, vendéglátás, ajándéktárgyak). A „turisztikai útvonal” kifejezés jelentése, hogy különféle 

tevékenységeket és látnivalókat fűznek fel egy bizonyos téma mentén, így ösztönözve a vállalkozásokat 

kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtására. Így az útvonal alapú turizmus tulajdonképpen a 

turisztikai desztinációk fejlesztésének piac-vezérelt megközelítése (LOURENS, 2007). Kialakításuk 

koncepciója, 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 (BRIEDENHANN-WICKENS, 2004). A kulturális 

útvonalak az örökség újfajta megőrzési és hasznosítási módját jelentik. Egyaránt jelentenek földrajzi 

barangolást, ahogy különböző területeken, helyi egységeken haladunk keresztül; valamint mentális 

utazást is értékekkel, érzésekkel, érzelmekkel, élményekkel, melyek aztán a végső termékké állnak 

össze. A kulturális útvonalak fogalma egyaránt jelent egy turisztikai terméket, illetve egy speciális 

módszertant Az ICOMOS2 Kulturális Útvonalak Kartája szerint (ICOMOS 2008):  “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.”  Szükséges tehát 

megfelelő különbséget tenni a tematikus (turisztikai) és a kulturális útvonalak között. A kulturális 

útvonalat „a szó szoros értelmében nem kitalálják vagy megtervezik: hanem felfedezik” – azaz 

történelmi jelentőséggel bíró, fizikai valójukban létező utakat jelent. Míg a turisztikai útvonalat 

fogyasztói érdeklődés, földrajzi szerkezet, megközelíthetőség, látnivalók, vagy bármely más szempont 

szerint megtervezik, mely gyakran nélkülözi a tudományos alapokat. Kiemelendő tehát a korábbi 

meghatározás alapján: a történelem jelentős időszakán keresztül szolgált emberek, áruk, eszmék, tudás 

és értékek áramlására és forgalmára. Ezek a kölcsönhatások természetesen tárgyi emlékeket is hagytak 

maguk után (pl. építészeti, művészeti és más hasznos tárgyakat), azonban számos szellemi értékkel 

járultak hozzá a kollektív emberi lélekhez, mely a szellemi örökség részévé vált. Ezek kifejeződése is 

megtalálható az útvonalak mentén. A kulturális útvonalak – tehát – olyan, a történelem során valóban 

létezett útvonalak leképezései, melyeket főként kereskedelmi, katonai célokra használtak, az utazás 

színterei lettek. Ide tartoznak továbbá zarándoklatok nyomvonalai is. A legmélyebb gyökerekkel és a 

legnagyobb hatással minden bizonnyal a zarándokútvonalak bírnak, melyek jelentősen hozzájárultak az 

európai identitás kialakulásához. A vizsgált területet, Baranya megyét három fontos zarándokút is érinti 

a nemzetközi Mária Út, a Magyar Zarándokút, illetve a Szent Márton Zarándokút. Ezek egyes szakaszai 

átfedésben lehetnek a készülő vidéki örökségturisztikai út nyomvonalával a kölcsönösen előnyős 

szinergiák kiaknázása érdekében.  

3. A Kincses Baranya vidéki örökségturisztikai tematikus út megvalósítására és 

működtetésére vonatkozó stratégiai elvárások 

A létesítendő útvonalra vonatkozó javaslatainkat német szakmai anyagok bevonásával készítettük. 

Németország a tematikus utak létrehozásában jóval előttünk jár, hiszen több száz tematikus útja közül 

jó néhány nemzetközileg is ismertté vált már. Ezért, mint jó gyakorlatot szem előtt tartva, a németországi 

minősítési rendszer kritériumaira építve dolgoztuk ki a javaslatainkat.  

A DTV3 (Német Turisztikai Szövetség) már 1981-ben irányelveket, majd 1996-ban (az ADAC-vel 

közösen) tervezési támpontokat fogalmazott meg a tematikus utak minősítésére vonatkozóan. 

Nemrégiben újra a fejlesztések előtérébe kerültek a német turisztikai útvonalak („Deutsche 

Ferienstraße4”) minőségi követelményeinek harmonizálása, amelyeket egy szakértőkből álló workshop 

                                                           
2 International Council on Monuments and Sites: Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa 
3 Deutsche Tourismusverband 
4 www.ferienstrassen.info 



14 
 

keretein belül dolgoztak ki. A minőség tudatossá válásának erősítése mellett fontos a meglévő, és kiváló 

minőségű turisztikai útvonalak láthatóvá tétele. A kritériumok megfogalmazódtak és céljuk, hogy a 

fenntartók számára irányelvként, a vendégek számára pedig tájékozódásul szolgáljanak. Hosszú távú cél 

pedig a turisztikai útvonalak sikeres és fenntartható fejlődése, valamint a németországi turizmus aktív 

támogatása. Sajnos Magyarországon még semmilyen szabályozása nincsen a tematikus utak 

létrehozásának, és nincsen minősítési kritérium rendszer sem. Gyakorlatilag bárki létrehozhat tematikus 

utat, mindössze az út „tulajdonosának” a kijelentése elég ahhoz, hogy valamit tematikus útnak 

nevezzenek. Belátható, hogy ez sem a minőségre, sem a működtetés tartósságára nem nyújt semmi féle 

garanciát. Jelen projektünk esetében éppen ezért javasoljuk a németországi kritérium rendszer szem előtt 

tartását a fejlesztés során. Az alábbi minőségi feltételek feladata annak meghatározása kell, hogy legyen, 

hogy mitől válhat valami „tematikus turisztikai útvonallá”, illetve, hogy kiemelje a minőségi 

garanciákat útvonalak tekintetében. Célunk, hogy ezek a szempontok a fenntartók számára irányelvként, 

a vendégek számára pedig tájékozódásul szolgálhassanak. 

A minősítési kritériumok átfogó bemutatása: 

1. A tájhoz, vagy a helyi kultúrához kapcsolódó vezértematika kiválasztása, amely megjelenik az 

elnevezésben is.   

2. Egyértelmű és megszakítások nélküli útvonalvezetés alkalmazása, autópálya vagy autóút 

beiktatása nélkül. Ezen felül folyamatos, a hazai szabályozásnak megfelelő útjelző táblák 

használata szükséges. 

3. Egyértelműen meghatározott, felelős fenntartót kell kiválasztani. Szükséges tehát egy 

koordinátor szervezet, amely a jó gazda gondosságával menedzseli a tematikus utat.  

4. Szükséges egy vagy több információs központ létrehozása vagy kijelölése, amely 

kapcsolattartásul szolgál mind a turisták, mind a szolgáltatók, mind a társaság tagjai és partnerei 

számára is.  

5. Professzionális turisztikai marketing tevékenységével kell a tematikus út piaci jelenlétét 

erősíteni. 

6. Folyamatos minőségbiztosítással kell a szolgáltatások színvonalát ellenőrizni, fejleszteni. 

3.1. Tájhoz, vagy a helyi kultúrához kapcsolódó vezértematika kiválasztása 

A turisztikai útvonal az érintett térség országútjain tartósan és pontosan meghatározott olyan útszakasz, 

amely az utazó számára tematikailag lehatárolható látnivalókat (attrakciókat) nyújt. 

Ezért a turisztikai útvonalak legfontosabb feladatai egy táj vagy egy kulturális téma 

„megtapasztalhatóvá” tétele – az alábbi, kettős értelemben: 

 „megtapasztalhatóvá tétele” a földrajzi utaknak, amelyek összekötik a hozzákapcsolt 

attrakciókat (POIk). 

 „megtapasztalhatóvá tétel” az utak mentén található turisztikai kínálatnak, szolgáltatásoknak 

(POIk), amelyek az utazó számára bepillantást nyújtanak a vezértematikába. 

A turisztikai útvonal vezértematikus elnevezését vagy a táj elnevezése, amelyen át a turisztikai út halad, 

vagy pedig az a téma kell, hogy adja, amelyet a turisztikai útvonalon elsősorban tapasztalunk. Jelen 

estben ez a téma a vidéki kulturális örökség. 

3.2. Egyértelmű útvonalvezetés és megfelelő útjelző táblák 

A turisztikai útvonalaknak olyan útszakaszokat kell felölelniük, amelyek azok speciális tematikáját 

megtapasztalhatóvá teszik, mint például különleges tájakat, vagy tematikus jellegzetességeket. Szem 

előtt kell tartani a meglévő infrastruktúrát és a közlekedési szabályokat.  Kiemelendő, hogy az 

útvonalnak folyamatosnak kell lennie. Kivételt képezhet egy-egy kitérő a nevezetességekhez, vagy 

egyéb különös érdeklődésre számot tartó pont. 

Az útvonal kialakítása során figyelembe kell venni a forgalomirányító intézkedéseket. A pontos 

útvonalvezetésnek kötelező jelleggel kell bírnia és azt rögzíteni kell. Ennek eredményeképpen az 
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információs anyagok sem vesztik el olyan hamar az aktualitásukat. Csak olyan utakat válasszunk, 

amelyek évszaktól függetlenül is járhatók. Ne vonjunk be egy turisztikai útvonalba olyan szakaszokat 

vagy gazdasági utakat, amelyek bármely okból (költési idő, állatok vonulási útvonala, ártér) az év 

rövidebb, vagy hosszabb időszakán keresztül zárva lennének. A pontos útvonalat nemcsak papíralapú 

térképek, hanem GPS-track (nyomkövetés, helymeghatározás) formátumban is el kell készíteni, és 

azokat is a megfelelő módon kommunikálni kell a nyilvánosság felé. Ha az útvonal vezetésében változás 

következne be, úgy annak megfelelően egy új GPS-trackot kell készíteni vagy a régit korrigálni kell.  

Mindezen kritériumoknak megfelel a „Kincses Baranya” tematikus út mindkét tervezett nyomvonala: 

Németországban a turista útvonalak egységes útjelző tábláit a „Turista útvonalak táblarendszerét 

szabályzó irányelvek” [Richtlinien für die touristische Beschilderung /RtB/] szerint helyezik el. 

Kivonatok a Turista útvonalak táblarendszerét szabályzó irányelvekből 

A Közúti közlekedésről szóló törvény [Straßenverkehrsordnung /StVO5/] a turisztikai jelzőtáblákat 

három csoportba sorolja (2. táblázat). 

2. táblázat: A turisztikai útjelző táblák csoportosítása 

 

A turisztikai 

útvonal funkció 

megjelölésével 

A turisztikai 

útvonalra vonatkozó 

céllal 

A turisztikai 

útvonal 

útjelzéseként 

Példa 

  

 

 

 

Alkalmazás 

A turisztikai útvonal 

megerősítése. A 

táblán az útvonal 

neve és esetleg egy 

szimbólum található. 

Csomópontoknál az 

útvonal további 

irányának közlésére. 

A táblán az útvonal 

megnevezésén kívül 

az irány is 

megjelenik. 

Amennyiben a 

vonatkozó cél és 

irány nem adható 

meg, kivételes 

esetekben nyilat is 

alkalmazhatunk az 

irányjelzéshez 

szimbólumként. 

Elhelyezés 

Az úttest jobb 

szélén, fontos 

kereszteződések és 

útelágazások után. 

A irányjelző tábla 

(sárga) előtt (lakott 

területen belül) min. 

50 m, illetve (lakott 

területen kívül) min. 

100 m. 

Additív, az előző 

táblákhoz és (sárga) 

útjelző táblákhoz. 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.3. Felelős fenntartó és koordinátor szervezet 

A turisztikai útvonalak működésének feltétele a fenntartó, aki a turisztikai útvonal tervezéshez és a 

sikeres értékesítéshez a szervezési és anyagi erőforrásokat, illetve a humán erőforrásokat fenntarthatóan 

biztosítja. A turisztikai útvonal fenntartója lehet egy önálló szervezet, mint például egy bejegyzett 

egyesület, vagy egy, a már meglévő szerkezetből kialakuló desztináció management szervezet. A 

szervezet kötelező jellegű feladata a koordináció, melyre azért van szükség, mert fontos az egyes 

helységek/szolgáltatók és a turisztikai útvonal célkitűzéseinek és marketing akcióinak összehangolása 

annak érdekében, hogy a potenciális vendég előtt egy egységes turisztikai ajánlat jelenhessen meg.  

3.4. Információs központ működtetése 

                                                           
5 www.stvo.de 
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Az információs központ kielégíti a turisták információs igényeit és biztosítja a belső információáramlás 

a szolgáltatók, illetve a fenntartó szervezet tagjai és partnerei között. Az információs központ a vevők 

(külső) és a turisztikai útvonal szolgáltatóinak és partnereinek (belső) kapcsolattartására szolgál. Ma a 

vásárló az ügyfélszolgálatot és a felvilágosítást is egy kézből szeretné kapni.  Ebből kifolyólag annak 

feladata, hogy az úttal kapcsolatos tervezéshez szükséges valamennyi információval folyamatosan 

szolgáljon. Az központnak a hét legalább öt napján, telefonon és írásban elérhető kell, hogy legyen. Az 

elérhetőségét valamennyi marketing csatornán keresztül kommunikálni kell. Ennek előfeltétele a 

megfelelő humán erőforrás.  

3.5. Professzionális turisztikai marketing 

A turisztikai útvonalak marketing kooperációjának, valamint a tematikus marketingnek fontos eszközei 

azon települések számára, amelyeket a turisztikai útvonal magába foglal. 

Belső marketing 

Egy célcsoport orientált ajánlati politika és egy összehangolt, egységes külső marketing alapja a jól 

kialakított hálózat és a turisztikai útvonalba bekapcsolt összes szolgáltató és partner közötti rendszeres 

kommunikáció.  

Külső marketing 

 Egy egységes arculat és logó következetes használata. 

 Nyomtatott turisztikai, információs prospektusok, szórólapok és térképek. 

 Korszerű online megjelenés, amely valamennyi releváns információt tartalmaz (pl. digitális 

útvonalvezetés). 

 Amennyiben a turisztikai útvonal nemzetközi: angol, német, illetve más, releváns nyelven 

történő hozzáférés biztosítása, a mindenkori célcsoport elérésének érdekében. 

3.6. Folyamatos minőségbiztosítás 

A turizmus interdependens rendszer, azaz turisták elégedettségét a komplex szolgáltatás csomaggal 

szemben nagyban befolyásolja az, hogy a leggyengébb szolgáltató teljesítményét hogyan értékelik. 

Ezért az összes szolgáltatásnak egymáshoz minőségben közelinek és megfelelő színvonalúnak kell 

lennie.  Fontos cél a folyamatos fejlődés és a minőség folyamatos javulása! A turisztikai útvonal az 

elinduláskor és minden harmadik évben végezzen egy monitoring vizsgálatot, önkontroll céljából. A 

művelet elvégzése során a turisztikai útvonal valamennyi alkotóelemét és termékeit minőségi 

szempontból analizálni és optimalizálni kell. Mivel nincs kimondottan a turisztikai útvonalak számára 

meglévő monitoring rendszer, ezért nélkülözhetetlen a saját minősítési rendszer kialakítása és a saját 

felelősségi körben elvégzett minőségellenőrzés. Ehhez jó példát szolgáltatnak a borúti minősítési 

rendszerek (Villány-Siklósi Borút6, Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület7) és a Dél-Dunántúli 

Ökoturisztikai Klaszter hunyoros ökoturisztikai minősítése.8  

3.7. Checklist 

Az alábbi checklist a minőségi kritériumokhoz igazodik. Segítséget nyújt az egyéni monitoring 

elvégzéséhez és szabadon alakítható, valamint bővíthető a saját követelményekhez hangolva: 

Útvonalvezetés és jelzőtáblák: 

 Szükséges-e további állomások / POIk felvétele a turista útvonalba? 

 Szükséges-e az útvonalak átdolgozása? 

 Létezik- e az aktuális útvonalhoz egy GPS track? 

 Folyamatosak és kifogástalan minőségűek a táblák? 

                                                           
6 www.villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/borut-egyesulet/minosites 
7 www.badacsonyiborut.hu/borut-egyesulet/minositesi-rendszer 
8 www.gyeregyalog.hu/okoturisztikai_minostites 
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 Kialakítható-e az egyes szakaszok felügyeleti rendszere (pl. útszakaszok keresztapáinak 

kinevezése és a felelősség meghatározása)? 

Turisztikai információ és marketing: 

 Létezik információs központ, és az a hét 5 napjában telefonon és írásban elérhető? 

 Az információs központ személyzete megfelelő? 

 Rendszeresek a marketing intézkedések (online és nyomtatott)? 

 A digitális és nyomtatott formában meglévő információs anyagokat rendszeres időközönként 

aktualizálják? 

 Megfelelő formában és kielégítő módon kommunikálják a corporate-identity és corporate-

design követelményeket? 

Minőségbiztosítás és -javítás: 

 Folyamatos a termékfejlesztés és az valamennyi szolgáltató bevonásával történik? 

 Folyamatos az információ átadása az újításokra és változásokra vonatkozóan? 

 Ismerünk az egyes folyamatokhoz kapcsolható „best-practice” példákat és tanulunk a 

„legjobbaktól”?  

 Meghatározásra kerültek a minőségi kritériumok, és ha igen, akkor meg is valósítjuk és 

ellenőrizzük is őket? 

 Van lehetőség továbbképzésre és ha igen, azokat igénybe is veszik? 

 Szerveznek találkozókat a hálózat valamennyi partnere számára? 

 Van-e rendszeres reporting? 

4. A Kincses Baranya örökségturisztikai tematikus út tervezett nyomvonalai 

A Routes To Roots projekt keretében megvalósuló tanulmányhoz a kutatás és az adatgyűjtés 2020. 

augusztus és november között történt. Első lépésként a megfogalmazódott két útvonal nyomvonalának 

lehatárolása történt meg. Horvátországi partnereinkkel történt szakmai egyeztetést követően döntöttünk 

úgy, hogy az egyik útvonal Udvarnál, a másik útvonal pedig Beremendnél éri el a horvát határt. Ezt 

követően online elérhető adatbázisok áttanulmányozására és a tervezett útvonalak bejárására került sor. 

Ez alapján véglegesítettük a két konkrét útvonalat, melynek adatait az 3. táblázatban foglaljuk össze. 

3. táblázat: A kijelölni kívánt két tematikus út adatai 

Útvonal 

A közvetlenül 

érintett 

települések 

száma 

A kapcsolódó 

települések 

száma 

Az útvonal 

hossza 

Mecsektől a 

Dunáig 
12 8 140 km 

Orfű - Dél-

Baranya 
8 13 127 km 

Forrás: Saját szerkesztés 

4.1. A Mecsektől a Dunáig örökségi útvonal települései és örökségi értékei 

A korábban tárgyalt külföldi minősítési szempontok mentén elemzésre került a kijelölendő, „A 

Mecsektől a Dunáig” kulturális tematikus út (1. ábra), mely konkrét megvalósítási megoldásokat kínál. 

A 4. táblázat tartalmazza mind a kialakításra, mind a fenntartásra javasolt hazai ismérveket. 
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1. ábra: Kincses Baranya 1. útvonal: „A Mecsektől a Dunáig örökségút” 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. táblázat: Minősítési szempontok „Mecsektől a Dunáig. Baranyai örökségút” esetén 

Minősítési szempontok Javasolt megoldások Megjegyzések 

Tájhoz, vagy a helyi kultúrához 

kapcsolódó vezértematika 

kiválasztása, amely megjelenik az 

elnevezésben is.   

Mecsektől a Dunáig. Baranyai 

örökségút 

Az útvonalon a sváb 

emlékek kiemelése 

érdemes. 

Egyértelmű és megszakítások 

nélküli útvonalvezetés, autópálya 

vagy autóút beiktatása nélkül. 

Folyamatos, a hazai szabályozásnak 

megfelelő útjelző táblák 

alkalmazása. 

 

Az útvonal általában kis forgalmú 

aszfaltos utakon és már létező 

turistautakon kijelölhető. 

Egyértelmű táblázása megoldható.  

Kerékpáros nyomvonal 

is kialakítható, de kevés 

az igazi kerékpárút.  

Egyértelműen meghatározott, 

felelős fenntartó. Kell legyen tehát 

egy koordinátor szervezet amely a jó 

gazda gondosságával menedzseli a 

tematikus utat.  

 

Az útvonal szereplőinek 

összefogásával egyesület 

alapítását javasoljuk. A sváb 

örökség téma miatt a megyei 

német kisebbségi önkormányzat 

bevonása is megfontolandó. 

 

Szükséges egy vagy több 

információs központ, amely 

kapcsolattartásul szolgál úgy a 

turisták, mint a szolgáltatók, illetve 

a társaság tagjai/partnerei számára.  

 

Pécsváradi (vár), Orfűi és Mohácsi 

Tourinform iroda és a 

Mecseknádasdi Faluház. 

A marketing eszközök 

folyamatos használata 

elengedhetetlen, hogy 

hosszútávon is 

fenntartható legyen az 

út.  

Professzionális turisztikai 

marketing tevékenységével kell a 

tematikus út piaci jelenlétét 

erősíteni. 

 

A turisztikai marketing mix 

elemek széles körű alkalmazása, 

erős online (honlap, közösségi 

médiák) és offline (leporelló, 

turisztikai térkép, sajtó 

megjelenések) jelenléttel. Az út 

mentén egységes turisztikai és 

információs táblák kihelyezése.  

Erre az útvonalra 

minimum egy 

részmunkaidős (vagy 

megbízási szerződéses) 

marketinges munkatárs 

felvétele szükséges  

Folyamatos minőségbiztosítással 

kell a szolgáltatások színvonalát 

ellenőrizni, fejleszteni. 

 

A Dél-Dunántúli tematikus utak 

minősítési rendszerek 

figyelembevételeivel és 

javaslataival összhangban. 

Ösztönözni kell a 

szolgáltatókat a 

folyamatos minősítésre. 

Célszerű lehet egy 

egyedi 

szempontrendszert és 

egy jól beazonosítható 

védjegytáblát 

kialakítani.  

Forrás: Saját szerkesztés 

4.2. Orfűtől Dél-Baranyáig örökségi útvonal települései s örökségi értékei  

A korábban tárgyalt külföldi minősítési szempontok mentén elemzésre került a kijelölendő, „Orfűtől 

Dél-Baranyáig” kulturális tematikus út, mely konkrét megvalósítási megoldásokat kínál. A 2. ábra és az 

5. táblázat tartalmazza mind a kialakításra, mind a fenntartásra javasolt hazai ismérveket. 
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2. ábra: Kincses Baranya 2. útvonal: „Orfűtől Dél-Baranyáig” örökségút 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. táblázat: Minősítési szempontok „Mecsektől a Dunáig. Baranyai örökségút” esetén 

Minősítési szempontok Javasolt megoldások Megjegyzések 

Tájhoz, vagy a helyi kultúrához 

kapcsolódó vezértematika 

kiválasztása, amely megjelenik 

az elnevezésben is.   

„Orfűtől Dél-Baranyáig” 

örökségút 

Az útvonalon a szakrális 

és a gasztronómiai értékek 

kiemelése érdemes. 

Egyértelmű és megszakítások 

nélküli útvonalvezetés, 

autópálya vagy autóút 

beiktatása nélkül. Folyamatos, 

a hazai szabályozásnak 

megfelelő útjelző táblák 

alkalmazása. 

Az útvonal általában kis 

forgalmú aszfaltos utakon és már 

létező turistautakon kijelölhető. 

Egyértelmű táblázása 

megoldható. 

A nem motorizált 

közlekedési formák 

(gyaloglás, zarándoklat és 

lovaglás) is jelentős 

szerepet kaphatnak. 

Egyértelműen meghatározott, 

felelős fenntartó. Kell legyen 

tehát egy koordinátor szervezet 

amely a jó gazda 

gondosságával menedzseli a 

tematikus utat.  

Az útvonal szereplőinek 

összefogásával egyesület 

alapítását javasoljuk. A vallási- 

és borturizmus jelenlétének 

köszönhetően a Pécsi Püspökség 

Turisztikai Osztálya és a Villány-

Siklósi Borút bevonása is 

megfontolandó. 

 

Szükséges egy vagy több 

információs központ, amely 

kapcsolattartásul szolgál úgy a 

turisták, mint a szolgáltatók, 

illetve a társaság 

tagjai/partnerei számára.  

Pécsi (Pécs Pont) Orfűi, Bólyi, 

Siklósi Tourinform iroda, 

Palkonyai Turisztikai Egyesület, 

Máriagyűdi Látogatóközpont  

A tudatos marketing 

eszközök folyamatos és 

célzott használata 

szükséges a különböző 

turisztikai szegmensek 

elérése érdekében. 

Professzionális turisztikai 

marketing tevékenységével 

kell a tematikus út piaci 

jelenlétét erősíteni. 

A turisztikai marketing mix 

elemek széles körű alkalmazása, 

erős online (honlap, közösségi 

médiák) és offlline (leporelló, 

turisztikai térkép, sajtó 

megjelenések) jelenléttel. Az út 

mentén egységes  turisztikai és 

információs táblák kihelyezése.  

Erre az útvonalra 

minimum egy 

részmunkaidős (vagy 

megbízási szerződéses) 

marketinges munkatárs 

felvétele szükséges  

Folyamatos minőség-

biztosítással kell a 

szolgáltatások színvonalát 

ellenőrizni, fejleszteni. 

A Dél-Dunántúli tematikus utak 

minősítési rendszerek 

figyelembevételeivel és 

javaslataival összhangban. 

Ösztönözni kell a 

szolgáltatókat a 

folyamatos minősítésre. 

Célszerű lehet egy egyedi 

szempontrendszert és egy 

jól beazonosítható 

védjegytáblát kialakítani.  

Forrás: Saját szerkesztés 
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Bevezetés 

A határon átnyúló együttműködések az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően intenzívebbé váltak. 

Ezek többnyire a térség erőforrásaira alapuló extenzív fejlesztéseket alapoztak meg. Ezen projektek 

közül kiemelést érdemel a Routs To Roots projekt, melyben a vidéki örökségi értékeinkre építve 

valósulhat meg turizmusfejlesztés. A tematikus út fejlesztése során a térség hagyományosan jelentős 

ökológiai értékeit szem előtt tartva nem a tömegturizmust, hanem az alternatív turizmus különböző 

termékeit kezdték fejleszteni a fenntartható fejlődés elveinek maximális figyelembevétele mellett. A 

megkezdett munka jó alapot jelent a további turizmusfejlesztéshez. Baranya teljes egészében rurális 

vidéknek számít. Vidékfejlesztési folyamatában nagyon óvatosnak kell lenni, nehogy téves irányba 

tereljenek bennünket a törekvések. A határon átnyúló együttműködések szerencsére a térség 

erőforrásaira alapuló extenzív fejlesztéseket alapoztak meg. A PTE turizmus kutatói és geográfusai 

érdeklődésének köszönhetően már több elemzés is foglalkozik az elmúlt bő évtizedben megvalósított 

határon átnyúló turisztikai fejlesztési célú projektek elemzésével (AUBERT-CSAPÓ, 2015; CSAPÓ ET 

AL., 2015). Ezen projektek közül kiemelést érdemel a Go Green projekt keretében elkezdett 

ökoturisztikai fejlesztés, és a projekt által létrehozott Baranya Zöldút. Jelen projektünk építeni tud a 

zöldút fejlesztése során létrehozott szakmai anyagokra, már csak azért is mivel a résztvevők között 

részben átfedés van. A korábbi zöld utas fejlesztés felkeltette a turizmus kutatók érdeklődését is, és ez 

által meglehetősen jól dokumentálásra került a fejlesztés folyamata (SZABÓ ET AL., 2017; CSAPÓ ET 

AL., 2016). A fogyasztói trendek legújabb turisztikai szempontú vizsgálatai is azt mutatják, hogy a 

vizsgált térség számára kiemelten fontos turisztikai termékek iránt folyamatosan nő a kereslet 

(TÖRŐCSIK-CSAPÓ, 2018; CSAPÓ, 2016). Megítélésünk szerint a leendő Baranya örökség út 

horvátországi szakaszában az alábbi turisztikai termékek a legjelentősebbek, illetve ezek rendelkeznek 

a legjobb alapokkal a tovább fejlesztéshez: aktív turizmus, ökoturizmus, gasztroturizmus, rurális 

kulturális turizmus. Jelen tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a térség gasztronómiai tematikájú, és 

kulturális tartalmú rendezvényeire alapozva hogyan lehetne a kulturális turizmust fejleszteni, illetve azt, 

hogy egyik legjellegzetesebb tradicionális élelmiszerünket, a pirospaprikát hogyan lehet a 

gasztroturizmusban is jobban pozicionálni. 

A turizmus jelene és fejlesztési lehetőségei a Drávaszög területén 

A Drávaszög valamikor mezőgazdaságról volt híres, és úgy ismerték, mint „Horvátország éléskamrája”. 

A jelenlegi gazdasági recesszióval fűszerezett globalizációs törekvések közepette egyre kevesebben 

tudnak megélni, családjuknak megélhetést biztosítani a mezőgazdaságból. De mi lehet az alternatíva? 

Egyre többen egyetértünk abban, hogy a Drávaszög idegenforgalmi lehetőségei, a természeti kincsek, 

szellemi és kulturális örökség, hagyományok és nemzetiségi sokszínűség a vidék gazdasági fejlődésnek 

a záloga. Hisszük, hogy egy kalandvágyó turista sem csalódna a Drávaszög által nyújtott kínálatban, 

hisz minden generáció és minden érdeklődési körű turista számára van érdekesség a vidéken, a régészeti 

leletektől a középkori építészeten keresztül a természetvédelmi parkig, a kerékpárutakig, a páratlan helyi 

ételek kínálata, a kirándulóhelyek és gasztrokulturális események sokasága várja az érdeklődőket, s nem 

feledkezhetünk meg a hegyaljai borutakról sem. Természetesen a térség hagyományosan jelentős 

ökológiai értékeit szem előtt tartva nem a tömegturizmus, hanem az alternatív turizmus különböző 

termékeit kellene fejleszteni a fenntartható fejlődés elveinek maximális figyelembevétele mellett 

(CSAPÓ, 2015; GONDA, 2017). 
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Minden közösségnek megvannak a maga sajátosságai, amellyel érdekesebbé és sokszínűbbé teszi a 

drávaszögi népi kultúra világát. Ezeket a helyi sajátosságokat igyekeznek az itt élők rendezvényeikben 

is megjeleníteni. Remélhetőleg ezek a rendezvények idegenforgalmi szempontból is vonzerővé válnak 

idővel, és számos érdeklődőt vonzanak majd térségünkbe. A rendezvényeink továbbfejlesztéséhez nagy 

segítséget jelentenek a dél-dunántúli szomszédos megyékben megvalósuló turisztikai potenciállal is 

rendelkező kulturális rendezvények (GÁSZNÉ-BŐSZ, 2020)  

A következőkben néhány példát mutatunk be arra vonatkozóan, hogy a természet adta helyi 

lehetőségeket hogyan használta ki az itt élő ember, és ezek a hagyományos ízek hogyan válnak ma 

gasztrokulturális eseményekké, élményekké, érdekességeké, értékekké. A baranyai, drávaszögi ember 

úgy tudja, hogy szülőföldjén terem a legjobb bor, s ezért nem is Baranyának, hanem inkább Boranyjának 

kellene nevezni a vidéket. Ezt a régi keletű hiedelmet írott források és népmondák is őrzik. 

A Drávaszög hegyaljai települései régóta ismert bortermelő vidéknek számítanak, a szőlőt a rómaiak 

hozták erre a vidékre. A kedvező természeti és éghajlati viszonyoknak köszönhetően jelentős 

bortermelői történelemmel rendelkezik. Augustus császár uralkodása idején a baranyabáni (popovaci) 

hegységet a rómaiak páratlanul nemes, aranyszínű borterméséről Mons Aureusnak, azaz Aranyhegynek 

nevezték. Ez a név még a ma élők között is közszájon forog. Hivatalos kimutatás nem készült róla, csak 

becslésekre lehet támaszkodni: a Drávaszögben 2006-ban hozzávetőlegesen 650-700 hektár 

szőlőültetvényt gondoztak. Ebből a Bellye Kombináté 450 hektár, a többi magáncégeké és 

magántermelők tulajdona. Az összterület zömmel a Hercegszöllősi járáshoz tartozik, mintegy 10-15% 

a darázsihoz, a baranybánihoz és a pélmonostorihoz. A Hercegszöllősi járás területéről a vörösmarti 

borutakat emeljük ki - a katolikus és református szurdokokat, melyek már messze földön híresek a 

gazdag bor és ételkínálatukról.  Ennek a településnek a borkínálatát népszerűsíteni kívánók hozták életre 

a Bormaraton nevet viselő rendezvényt, melyet miden év október első szombatján tartanak meg. A 

résztvevők, versenyszerűen, térkép segítségével végigjárhatják a helyi pincéket és végigkóstolhatják a 

vörösmarti bor különlegességeket. A rendezvény egyre méltóbb társa lehet a Dél-Dunántúlon sikeresen 

a turisztikai piacra bevezetett olyan rendezvényeknek, mint a szekszárdi borvidéki félmaraton, vagy a 

villányi rosé maraton (KOVÁCS ET AL., 2015). Az elmúlt években már szép számmal megjelentek a 

rendezvényen Magyarországról érkező turisták is, köszönhetően a számos együttműködést segítő 

projekthez kötődő marketing tevékenységnek. 

A szőlővel kapcsolatos másik gasztrokulturális esemény szintén a hercegszöllősi járás területén, Csúzán 

megtartásra kerülő szüreti és bornapok, amikor is szintén alkalom adódik a helyi borosgazdák 

kínálatának megismertetésére. A rendezvény egyik fontos mozzanata a hegyibabfőző verseny. 

Valamikor a szőlőben dolgozó napszámosok főzték ebédre a tűz mellé állított cserépedényben. A 

hagyományt Csúzán tehát így próbálják életben tartani. S ez által is gasztronómiai érdekességé 

avanzsálni. 

Kopács, a valamikori halászfalu régi időkre emlékezető rendezvénye a kopácsi halásznapok kétnapos 

gasztrokulturális eseménye, amely minden év szeptemberében kerül megrendezésre. A 

kiállítóasztaloknál különböző helyi étel- és ital különlegességet kínálnak. Különlegességnek számít az 

ételkínálatban a csiptetős ponty és mundéros csuka. 

A Drávaszög alfalusi települései közül Laskó, magyarok lakta település számít Baranyában a 

fűszerpaprika termelés fellegvárának. Családi gazdaságokban termelik a messze földön híres 

fűszerpaprikát, melyet generációkon keresztül őrzött módszerekkel, kézi munkával állítanak elő. Ezen 

termelési tradíció és a végtermék hírének reklámozása céljából indult útjára néhány évvel ezelőtt a laskói 

paprikafesztivál. Amely a fűszerpaprika kínálat mellett alkalmat kínál a helyieknek és a környező 

településeken paprikatermesztéssel foglalkozó családoknak a különböző jellegű paprikás ínyencségek 

bemutatására is. Az esemény elmaradhatatlan része a szakmai zsűri által végezett paprikaminősítés és a 

halpaprikás főző verseny.  

A jó fűszerpaprika elengedhetetlen alapanyaga a téli időszakok hagyományos családi eseményén, a 

disznótoron elkészített különböző specialitásoknak. Az utolsó gasztrokulturális érdekesség, a 

Töpörtyűfesztivál épp ezen családi hagyományból táplálkozva nőtte ki magát az turisták számára is 

érdekes eseménnyé, amely téli időszakban Karancson kerül megtartásra. A rendezvény a látogató 

számára odavarázsolja a hagyományos disznótorok hangulatát. A kiállítók bemutatják, hogyan készül a 
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kolbász, töpörtyű és más disznótoros ínyencségek. A Baranyai Örökségút horvátországi szakasza 

értékekben gazdag. Ezek jelentős része a turisztikai fejlesztések során erőforrásként hasznosulhat. 

Napjaink turisztikai termékfejlesztési folyamatában nemcsak a nagy beruházási összegből megvalósított 

mega projektek lehetnek sikeresek, hanem az autentikus és egyedi értékeket összekapcsoló, innovatív 

megoldásokat preferáló kis léptékű fejlesztések is (GONDA, 2016). 

A baranyai löszfalba ásott százéves egyedi boros pincék, a végtelen szőlőültetvények, a minőségi és 

autochton baranyai borfajták, a házi recept alapján halból, vadhúsból készült ételkülönlegességek, az 

érdekes hagyományok mindenképpen egyedi és felismerhető idegenforgalmi kínálatot jelentenek a 

Drávaszög iránt érdeklődők számára. Ehhez társul még az itt élő emberek szellemi öröksége, sajátos 

termelési technológiai és gasztronómiai tudása. 

A természeti kincsek, történelemi múlt, hagyományőrzés, idegenforgalmi látványosságok, 

gasztrokulturális kínálat összessége kitűnő alapot ad a térség turizmusának a fejlesztéséhez és ez által a 

komplex vidékfejlesztéshez. Hogy mennyire tudunk ezekkel a lehetőségekkel élni, az még a jövő titka, 

de mindenképpen sokban segítenek az ilyen jellegű projektek, amelyek felhívják a figyelmet a helyi 

értékekre, az értékek hasznosításának eredményeként létrejövő megélhetőségi lehetőségekre, valamint 

segítenek a máshol bevált jó gyakorlatokat megismerni és az együttműködések új formáit kialakítani. 

Speciális gasztonomiai örökségünk az őrölt fűszerpaprika. 

A helyi termékek szerepe és turisztikai jelentősége felértékelődött az elmúlt években. A paprika kiemelt 

szerepet tölt be a határ mindkét oldalán élő népek konyhájában, magas presztízsű élelmiszer.  Nem csak 

ajándékként közkedvelt, de napjainkban már szerepet kap a turisztikai vonzerők között is. Jelentőségét 

az is mutatja, hogy a magyar oldalon hungarikumként, a horvát oldalon pedig tematikus út megalapozó, 

központi elemeként is számon tartják. Ez utóbbi azért is jelentős, mert csak az adott tájegységre 

kiemelkedően jellemző és az ott élő emberek számára rendkívüli fontossággal bíró élelmiszerekre 

szoktak tematikus út fejlesztést alapozni (GONDA ET AL., 2016).  A helyi termékeket a középpontba 

helyező turizmus fejlesztések elősegítik az önfenntartó vidéki gazdaságok és faluközösségek 

megerősödését és fejlődését (BERGHAUER ET AL., 2020). A Baranyában élő népek az évszázadok 

alatt gazdagították és nemesítették egymás kultúráját, az együttélés eredménye a gasztronómiára is 

rányomta bélyegét. Manapság a helyi termékek nagy népszerűségnek örvendenek (GONDA, 2012). 

Ezek között van néhány olyan jellegzetes helyi termék, amely a határ mindkét oldalán élő népeknek 

egyaránt fontos, közkedvelt és divatos. Ennek a kölcsönhatásnak egy nagyon szép és ékes példája a 

fűszerpaprika használata a gasztronómiában.  

A Baranya Örökségút horvátországi szakaszán olyan gasztronómiai kínálat alakult ki, mely regionális 

vonzerővel rendelkezik, és amelyben központi szerepet játszanak a paprikás ételek, mint például a 

halászlé, a csobanác, és a kulen. (Kovács csárda, Piros Csizma étterem, Kormorán étterem, Kopácsi 

halászlé stb. kínálata) Ezen gasztronómiai kínálat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezen a rurális 

térségen belül a turizmus éreztesse a területfejlesztésre gyakorolt pozitív hatását.(BUJDOSÓ, 2016) 

Meggyőződésünk szerint a tőkeszegény vidékies jellegű térségekben a helyi erőforrásokra épülő, és az 

erőforrások innovatív kombinációját létrehozó turisztikai fejlesztések lehetnek eredményesek 

(OROSZI-GONDA, 2016). A helyi termékeket a középpontba helyező turizmus fejleszté-sek elősegítik 

az önfenntartó vidéki gazdaságok és faluközösségek megerősödését és fejlődését. 

Mi jellemzi a fűszerpaprikát? 

A fűszerpaprika-őrlemény az MSZ ISO 7540:2007 szabványban leírt termék. A Magyar 

Élelmiszerkönyvben található meghatározások alapján beszélhetünk csípősségmentes, enyhén csípős és 

csípős változatokról, melyeket kapszaicin tartalmuk alapján különböz-tetünk meg. A fűszerpaprika 

összetételét illetően az egészséges táplálékok körébe sorolható. Táplálkozástani jelentőségét emésztésre 

gyakorolt pozitív hatása, a zsírok felszívódásá-nak segítése, magas C-, B- és E-vitamin tartalma adja. 

Ízének és zamatának kialakításá-ban fontos szerepet játszik a paprika színanyaga, a benne található 

cukrok és illóolajok. A paprikák kapszaicin tartalmát nemzetközi jelleggel a Scoville Heat Unit (Scoville 

Scale) elnevezésű listán jegyzik. A legmagasabb értéket a tiszta kapszaicin képviseli (kb. 15 000 000 

egység). A magyar paprikák – bár a magyarok hajlamosak ennek ellenkezőjét állítani – 

világviszonylatban nem tartoznak a kimondottan erős paprikák közé. Az „előkelő” helyeket (ki-ki maga 
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döntheti el, hogy ezt pozitív, vagy negatív kicsengéssel értelmezi) az Amerikai Egyesült Államokban, 

Mexikóban termesztett chili-paprika fajták foglalják el. A világ legerősebb paprikája (évente, 

időszakonként változik a skála) sokszor meghaladja az 1 000 000 SHU értéket. A fűszerpaprika másik 

fontos értékmérője az ASTA tartalom, ami laboratórium-ban fotometrálisan mérhető paraméter és a 

színezőanyag tartalmat méri. Az első osztá-lyú paprikák 100-120 ASTA, míg a másodosztályúak 80-

100 ASTA között tartalmazzák a színezőanyagot. 

A paprika Közép-, illetve Dél-Amerikából származik, az indiánok (pl. az inkák) nemcsak ismerték, de 

termesztették is. Európába feltehetőleg Kolumbusz orvosa, Diego Alvarez Chanca hozta a 15 század 

vége felé, aki Kolombusz második útján gyűjtötte be és írta le az első paprikákat. A paprikát kezdetben 

leginkább dísznövényként termesztették és a spanyol és portugál kereskedők ismertették meg Európával 

a 16-17. században.  

Fűszerként csak lassan hódított teret, mivel nagyon sokáig azt híresztelték róla, hogy mérgező. Amikor 

Napóleon 1806-ban kontinentális blokádot rendelt el, lehetetlenné vált a nádcukor behozatala, valamint 

az indiai bors Európába szállítása. Így a bors helyét a fűszerpaprika váltotta fel, ami még gyógyszerként 

is bevált különböző betegségek ellen (pl. skorbut illetve az immunrendszer erősítésére). A paprikát, mint 

fűszert és zöldséget a régi magyar konyhákon nem ismerték, használata lassan terjedt el és csak a 18. 

században vált általánosan ismertté. Magyarországon az 17. században feltételezhetően Széchy Mária 

honosította meg. A paprika mai népszerűségéhez hozzájárult egy magyar találmány: a fűszerpaprika 

porrá törése. Paraszti termeléséről és használatáról először Csapó József debreceni füvészkönyvében 

(1775) olvashatunk. A 18. század végétől fokozatosan, olcsó borspótló fűszerként vált népszerűvé. Jól 

tanúsítják ezt a magyar nyelvterület peremén fennmaradt nyelvjárásban élő nevei is: pirosbors, höeles 

(’hüvelyes’), bors (Zala vármegye), veresbors, zöldbors. Az 1831. évi kolerajárvány alatt, mint 

megelőző gyógyszer terjedt. Először az alföldi parasztok ismerték fel, hogy a sertészsírban pirított 

vöröshagymához adva, optimálisan oldódnak ki a fűszerpaprika íz- és színanyagai. Ez az úgynevezett 

pörkölt alap, amit magyaros ételek jelentős részénél a készítés során máig alkalmaznak. Ez teljesen 

átalakította a magyar konyhát. A paprika őrlemény előállítására, porítására a fűszerpaprika őstermelők 

kezdetben kő- és fémmozsarakat használtak. Később, a már kereskedelmi forgalomba szánt mennyiség 

előállítására használták a lábbal hajtott mozsarat. A fűszerpaprika népszerűsége nyomán vált az ezzel 

ízesített gulyás nemzeti étellé Magyarországon és mindmáig az őrölt paprikát is úgy emlegetik, mint a 

magyar nemzeti fűszert.  

A piros őrleményként sokrétűen felhasznált fűszer Közép-Amerikából került Eu-rópába, majd a magyar 

nyelvbe valószínűsíthetően török - délszláv közvetítéssel került. Neve a szerbhorvát „papar” szóból 

kerülhetett be a nyelvünkbe. Elterjedése azon nemzetek konyháiban tapasztalható, melyekben zsíros 

ételek találhatók. Színezőanyaga, a kapszorubin a zsírszerű anyagok közé tartozik. Ezek a 

színezőanyagok zsírban oldódnak, így színező-képességüket és ízüket főként a zsíros ételekben képesek 

kifejteni. Termesztése Magyarországon a XVIII. században kezdődött és Kalocsa és Szeged környékére 

koncentrálódott. Ma Horvátország határ menti részén népszerű növény, és a közeli szerbiai Bezdán is 

ismert kiváló fűszerpaprikájáról.  

A megérett zöldségféléből a mai trendekhez alkalmazkodva nemcsak fűszerpaprika őr-leményhez, de 

tört fűszerpaprikához és fűszerpaprika magolajhoz is hozzájuthat az igényes fogyasztó. Az őrlemények 

is igazodnak az egyre differenciálódó fogyasztói igényekhez, így már nemcsak édesnemes, csemege, 

csípős, erős, stb. változatban érhető el, hanem találunk füstölt és bio termékeket is. A magolaj 

elterjedését a korszerű táplálkozásra való növekvő igény segíti elő, a hidegen sajtolt olajok között méltán 

kap megfelelő figyelmet e zöldségféléből készült termék is. Telített zsírsav, és E-vitamin tartalma 

figyelemre méltó, valamint koleszterin mentes termék. Kíméletes hőkezeléshez, saláták, készételek 

ízesítésére használható fel, figyelembe véve ízanyagait, melyek az ízesített ételek körét nagyban 

meghatározzák. 

A fűszerpaprika gasztronómiai hasznosítása a vizsgált térségben 

A fűszerpaprika népszerűsége nyomán vált az ezzel ízesített gulyás nemzeti étellé Ma-gyarországon, és 

mindmáig az őrölt paprikát is úgy emlegetik, mint a magyar nemzeti fűszert. A magyar konyha 

jelentősebb ételei, amelyek fűszerpaprika hozzáadásával készülnek: pörköltek, gulyás, halászlé, töltött 

káposzta, paprikás csirke, bableves, túrós csusza, disznótoros. Manapság a fűszerpaprikát nagy 
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előszeretettel használják a horvát és a szerb konyhában is. Elterjedésében feltehetőleg nagy szerepet 

játszott Baranya népeinek sokszínűsége és századokon át tartó együttélése is. Az őrölt paprika 

Szlavóniában és a Baranya háromszögben is jelentős fűszernek számít, példának okáért kiemelnénk két 

olyan ételt, amelyhez paprikát adnak, és amelyet a horvát és a szerb lakosság nemzeti ételként tart 

számon. 

Čobanac (Csobanác): Hosszú lére „eresztett“ bográcsban főt paprikás. A csobanácot lehet készíteni 

sertésből,marhából,vadból de a hozzáértők úgy tartják,hogy a legjobb csobanácnak legalább három fajta 

húsból kell készülnie. 

Kulen vagy Kulin: Nagy hagyománnyal rendelkező, leginkább a kolbászhoz hasonlító étel. Nagy 

gonddal összeválogatott, darált sertéshúsból, őrölt paprikával és más fűszerekkel ízesített, a sertés 

vakbelébe (népies nevén Kata könyök) töltött, majd füstön konzervált és érlelt hagyományos eljárással 

készülő csemege. Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a horvát állam a Kulent besorolta a 

„Hagyomány és kulturális örökség” védett listájára. S ez a bizonyítéka annak, hogy az itt élő emberek 

képesek voltak egymástól tanulni és felismerni a szomszédos nép minőségi termékeit és mindezt úgy 

beintegrálni saját kultúrájukba, hogy kialakítsanak egy teljesen új értéket, amelyet magukénak 

érezhetnek, és amelyre méltán büszkék lehetnek. 

A fűszerpaprika Magyarország legismertebb és legfontosabb fűszernövénye, a magyar konyha egyik 

jellegzetes alapanyaga. A magyaros ételek gerincét képező magyaros pörköltalap állandó résztvevője a 

sertészsír és vöröshagyma mellett. Készítésekor figyelni kell arra, hogy a paprika íze ne alakítson ki 

túlzott dominanciát, valamint a pörköltalap készítésekor ne égjen meg. Ekkor keserű íze rontja az étel 

élvezeti értékét. A magyar gasztronómia számos ételt jegyez, melyet pörköltalap készítésével kezdünk, 

tehát a fűszerpaprika főszerepet játszik jellegének kialakításában (VENESZ-TURÓS, 1988). 

Pörköltalappal kezdjük a magyaros híg- és sűrített levesek mindegyikét:  

- gulyásleves (ha nem marhahúsból készül, akkor elnevezésében szerepelnie kell az 

alapanyagként felhasznált hús nevének, pl. sertésgulyás) 

- lebbencsleves 

- tarhonyaleves 

- derített gulyásleves 

- magyaros burgonyaleves 

- magyaros gombaleves 

A jellegzetes hármas (zsír, hagyma, őrölt paprika) kombinációt használjuk az alábbi ételek 

elkészítéséhez is:  

- Debreceni- és Hétvezér- és Herány tokány (marhahúsból készült ételek) 

- Bácskai sertéstokány, Bácskai rizseshús, Tarhonyás hús, Debreceni-, Csikós to-kányok 

(sertéshús) 

- Töltött káposzta, annak kolozsvári változata, valamint az Erdélyi rakottkáposzta (sertés 

darálthús) 

- Székelygulyás (sertéshús) 

A fűszerpaprika – mondhatjuk, mint gasztronómiánk jellegzetes képviselője – egyéb ételeknél is 

megjelenik: 

- natúron (paprikás lisztbe forgatva) sütött édesvizi halaknál 

- paprikás szalonna 

- paprikát szórunk a tejfölös uborkasalátára 

- és ennek erős / csípős változatát bármikor a vendég rendelkezésére bocsátjuk – kérésre. 
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Mivel a fűszerpaprika, és annak elnevezése a források szerint szerb közvetítéssel került országunkba, 

délvidéki szomszédunk gasztronómiájában is találunk érdekes és fenséges ételeket fűszerpaprika 

felhasználásával. Elsőként megemlíthető a méltán és Európa-szerte ismert kiegészítő – ízesítő, az Ajvár. 

A szinte fesztiválkeretek között készülő darált piros húsú paprika sóval és olajjal ízesítve jellegzetes 

kísérője grill ételeknek, sonkának, stb. Ha tovább kutatunk, egész érdekes jellegzetes balkáni ételeket is 

találunk a fűszerpaprika felhasználásával: 

- Balkáni húskoch: darált üsző- vagy bárányhúsból készült rizsfelfújt, melyet előé-telként 

fogyasztanak. A paprikát itt nem pörköltalapon, hanem az összetevők összekeverésénél szórják 

bele. 

- Hagymás rakott bab: főtt babot és olajban pirított hagymát pirospaprikával, só-val, borssal 

ízesítve, tepsiben rétegezve (olaj és a bab főzőlevének társaságában) sütőben párolják. 

Macedóniában ezt az ételt Tavcsé-nak nevezik, előételként kínálják. 

- Csorba csirke: pörköltalapot készítünk, majd a darabolt csirkét beletesszük. Zöldpaprikát és 

paradicsomot adunk hozzá, ezzel pároljuk. Később káposztát és burgonyát is teszünk bele, majd 

csipetkével tálaljuk. 

- Bosnyák csirke: sózott – borsozott csirkecombokat sütünk szalonnás olajban, burgonyát főzünk 

héjában. Tűzálló tálban alulra a karikázott főtt burgonyát teszszük, rá paprikát és paradicsomot, 

amit megszórunk borssal és pirospaprikával. Rátesszük az elősütött húsokat és sütőben 

összesütjük. Végül tejfölt teszünk rá, amivel készre sütjük.Használnak még déli szomszédaink 

fűszerpaprikát húsos galuskához, lecsós bordához, sertésmájas piláfhoz, szerb töltikéhez, stb.  
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Absztrakt 

A Pécsi borvidék Pannon borrégió legkisebb borvidéke. A Szekszárdi és a Villányi borvidék árnyékában 

keresi a kitörési lehetőségeit. A rendszerváltozás után a vörösbor iránti erős piaci igény és fogyasztási 

divat kedvezett a Szekszárdi és Villányi borvidék szakmai sikereinek. A Pécsi borvidék viszont a 

fehérbor termeléséről vált ismerté. A köztudatban a Cirfandlival kapcsolják össze a borvidéket. Azonban 

a szőlőfajta termelési nehézségei nem nyújtanak stabil gazdasági alapot a borászatok számára. Erre 

jelenthetnek megoldást a közösségi bormárkák stabil minőségükkel és sajátos stílusukkal. Ezek az 

innovációk már megjelentek a Pécsi borvidéken is.  

Az esettanulmányban áttekintjük a Pécsi borvidék termékleírásainak változását. Ismertetjük a Pécsi 

Összhang Egyesület közösségi bormárka kezdeményezéseit, a „Déli fény 2578” és az „Egyéjszakás” 

bort. A kutatásunkból kiderül, hogy a Pécsi borvidék ismertsége háttérbe szorult a Pannon borrégióban, 

sokak számára összemosódik a Villányi vagy Szekszárdi borvidékkel. Azonban a pécsi és a borvidéki 

rendezvények, valamint a közösségi bormárkák szélesebb körben történő megismertetése sokat 

lendíthetne a Pécsi borvidék ismertségén. A Déli Fény és az Egyéjszakás közösségi bormárkák alig 

ismertek a borpiacon, amely mögé erősebb marketing tevékenység, nagyobb termelési mennyiség 

kellene. 

Kulcsszavak: „Déli fény”, „Egyéjszakás”, Pécsi Összhang Egyesület, Pannon borrégió 

 

Abstract 

Pécs wine producing area is the smallest of Pannon wine region. It is searching for its path beside of 

„biggest brothers” Szekszárd and Villány. Market and consumption of red wines got bigger after regime 

change. These helped to establish professional success for Szekszárd and Villány. Pécs known about 

white wine production. Wine area has connected to „Cirfandli” in the public consciousness. However, 

this kind of grape is hard to produce and it is not make a stable economic basis for wine makers. One 

possible solution is to build a community wine brand with their stabilized quality and style. These 

innovations presented already in the wine area.  

Change of product descriptions from Pécs wine area reviewed in this case study. Initiatives from „Pécsi 

Összhang” association for community wine brand also described like „Déli Fény 2578” and 

„Egyéjszakás”. As a result of our questionnaire research, Pécs wine area does not have as much as 

notoriety like Szekszárd and Villány has within Pannon wine region; mostly it is not known as an 

individual area. Events of Pécs wine area and community wine brands are able to help to make the wine 

area more acknowledged. „Déli Fény” and „Egyéjszakás” wine brands less known on the wine markets. 

Higher production rate and stronger marketing activity requires improving acquaintance of these brands. 

Keywords: “Déli fény”, “Egyéjszakás”, Pécs Harmony Association, Pannon wine region 
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Bevezetés 

A Pannon borrégió legkisebb borvidéke a Pécsi borvidék. A szőlőterületei szétaprózódottak és három 

(Pécsi, Versendi, Szigetvári) körzet térségében helyezkednek el. Kevés termelő tud önálló 

főtevékenységként foglalkozni a borászattal. Alig harminc bortermelő jelenik meg a piacon saját 

palackos borral. A termelők többsége a főállása mellett végzi a borászati tevékenységét.  

A rendszerváltozás után a fogyasztási trendek a vörösbor termelő borvidékeknek kedveztek. Mindez 

elősegítette a Villányi borvidék majd a Szekszárdi borvidék fejlődését, szakmai sikereit. A Villányi 

borvidék négyszer szerezte meg az „Év bortermelője” címet, majd a Szekszárdi borvidék átvette a vezető 

helyet az öt elismeréssel. Azonban a Pécsi borvidéknek mindeddig nem sikerült ilyen szakmai elismerést 

elnyernie.  

A Pécsi borvidék a fehérbor termeléséről és a Cirfandliról ismert a fogyasztók számára. Azonban a 

tradicionális szőlőfajta termelési korlátjai nem nyújtanak megbízható megélhetést a bortermelők 

számára. Erre jelenthetnek megoldást a közösségi bormárkák stabil minőségükkel és sajátos stílusukkal.  

A Pannon borrégióban nem ismeretlen a közösségi bormárkák kialakítása. Hagyományos (Bikavér) és 

új közösségi bormárka (Fuxli, RedY, Villányi Franc) is jelen vannak a borpiacon. Bevezetésük, sikerük 

és szabályozottságuk változó mértékű. (GERI, 2021; MÁTÉ, 2019, 2015; MÁTÉ ET AL., 2015) Ezek 

az innovációk már megjelentek a Pécsi borvidéken is, hiszen keresik a kitörési lehetőségeit a Szekszárdi 

és a Villányi borvidék árnyékában keresi. Erre a kihívásra is választ adhat a Pécsi Összhang Egyesület 

termelői által kezdeményezett közösségi bormárkák, a „Déli Fény” és az „Egyéjszakás” rozé.  

Az új közösség bormárkák helyi civil kezdeményezéseken alapulnak. Eleinte a borrendek vagy a borúti 

egyesületek (Szekszárdi, Tolnai, Villány-Siklósi, Pécs-Mecseki) töltötték be a borvidékeken a 

kezdeményező szerepet. Jelenleg a borászokból szerveződő szakmai összefogások (Pannon Bormíves 

Céh, Szekszárdi Borászok Céhe, Pécsi Összhang Egyesület) vagy bormarketing szervezetek (Szekszárd 

Borvidék Kht., Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.) képviselik az innovációs erőt. (ANGLER, 

2016; GONDA ET AL., 2017; OROSZI ET AL., 2015; KOVÁCS ET AL., 2015). 

1. Kutatási módszerek, célkitűzések 

A primer kutatási módszerünk a kérdőíves megkérdezésre és a mélyinterjúra épül. A kérdőíves kutatás 

egyrészt on-line megkérdezéssel, másrészt a pécsi Zsolnay Fényfesztiválon valósult meg 2019 nyarán. 

A válaszadás önkéntes, anonim és véletlenszerű volt. A megkérdezés során 131 kérdőívet töltöttek ki. 

A kutatásban azt vizsgáltuk, hogy mennyire ismerik a Pécsi borvidéket, a pincészeteiket, borfajtákat és, 

hogy mekkora a pécsi borok kedveltsége. A kérdéseink többsége zárt néhány esetben nyíltvégű, 

valamint Likert skála szerinti értékelő kérdés volt.  

A mélyinterjú Fehérváry-Gál Lászlóval, a Pécsi Összhang Egyesület egyik alapító tagjával és a 

Fehérváry Szőlőbirtok tulajdonosával készült a pécsi közösségi bormárkákról és a borvidék helyzetéről. 

A szekunder kutatási módszerük a Pécsi borvidék termékleírásainak vizsgálata volt. Az Európai Unió 

előírásainak köszönhetően készült el a 2012-es termékleírás, amelyet mindössze egyszer módosítottak 

2016-ban. A termékleírás fogalmazza meg a borvidéki termékeire alkalmazandó termelési, feldolgozási, 

érlelési és arculati leírásokat.  

Felmerül a kérdés, hogy a Cirfandli ismertsége mellé fel tudnak-e zárkózni az új közösségi bormárkák. 

Lehet-e sikeres úgy a közösségi bormárka kezdeményezés, hogy nem szerepelnek a borvidéki 

termékleírásban. Sikerül-e a borászok széles körét a közösségi bormárkák mögé állítani. 

Az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg:  

 A Pécsi borvidék ismertsége háttérbe szorul a Pannon borrégióban. 

 A Pécsi borvidékhez a Cirfandli szőlő- és borfajtát kapcsolják. 

 A Déli Fény és az Egyéjszakás közösségi bormárkák alig ismertek. 

 

 



32 
 

2. A közösségi bormárka értelmezése 

A borászat területén számos bormárka építésére van lehetőség. Kapcsolódhat a földrajzi eredet 

valamelyik területi egységéhez, a bortermékhez vagy a borász személyéhez. Napjainkban a fogyasztói 

igények miatt nagyon erőteljes a személyes márka építése. Gyorsabban és olcsóbban hozhat eredményt 

a személyes márka, viszont csak akkor működik, ha a borász tudja biztostani hozzá a személyes 

jelenlétét is. A termék márka építése lassabb folyamat, hiszen a fogyasztót személyes kötődés helyett az 

arculatnak és a csomagolásnak kell meggyőznie. Tehát a közösségi bormárkák építése is idő- és 

költségigényes lesz.  

A közösségi bormárka kötődhetnek borvidék vagy borrégió termelőinek az önkéntes összefogásához. A 

kezdeményezés mögé gyakran a borászok helyi szakmai civilszervezete áll. A közösségi bormárka 

meghatározott termelési, érlelési, arculati szabályok alapján készülhet. A bortermék célja, hogy stabil 

minőséget, mennyiséget és a területre jellemző borstílust alakítson ki.  

Tehát kitartó munka kell egy közösségi bormárka bevezetéséhez, megismertetéséhez és életben 

tartásához. Nagy a kockázata annak, hogyha rövidtávon nincsenek látható eredmények, akkor a 

borászok kihátrálnak a közösségi kezdeményezés mögül. A közösségi bormárka megerősítését hozza, 

ha a borvidéki termékleírásba is bekerülnek. A tradicionális közösségi bormárkák ilyenek, azonban az 

új közösségi bormárkák körében ez csak esetleges. (GERI, 2021; HAJDU, 2005; HALL – MITCHELL, 

2008; MÁTÉ, 2019; NAGY, 2017) 

3. A Pécsi borvidék termékleírásainak néhány aspektusa 

A borvidékek borászati termékekre alkalmazandó szabályzatait az Európai Unió által elvárt 

termékleírások tartalmazzák (https://boraszat.kormany.hu/termekleirasok2). 

A Pécsi borvidékhez 2012-ben Baranya megye 33 településének szőlőterületei tartoznak, amelyek 

három körzetbe (Pécsi, Versendi, Szigetvári) sorolhatóak. 2016-ban Magyarszék és Somberek 

szőlőterületei is csatlakoztak a borvidékhez. (1. ábra) 

1. ábra: A Pécsi borvidék településeinek változása 2012 és 2016 

 

Forrás: A PÉCS oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása 2012, 2016 

A borvidék területe 581 ha, amelynek háromnegyedén (75%) fehérszőlőt, egynegyedén (25%) kékszőlőt 

termesztenek (HNT, 2020). A 2. ábra tartalmazza a borvidék engedélyezett szőlőfajtáit. 2016-ban bővült 

a fehérborok készítéséhez használható szőlőfajták listája. A sillerhez a rozé és vörösborhoz használható 

fajták kerültek. 

A 2012-es termékleírás a fehérbor, a rozé, és a vörösbor leírásait tartalmazta. A 2016-os termékleírás 

már kibővült a siller, a pezsgő és a gyöngyözőbor leírásával. A maximális terméshozamot a 100 hl/ha 

seprős újborban határozták meg minden terméknél.  

A kézi- és gépi szüret is engedélyezett a borvidéken. A munkaerőhiány miatt a gépi szüret a egyre 

jellemzőbb. A késői szüretelésű borok viszont csak kézzel szüretelhetőek (A PÉCS oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés termékleírása 2012, 2016). 

https://boraszat.kormany.hu/termekleirasok2
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2. ábra: Engedélyezett szőlőfajták a Pécsi borvidéken 2012 és 2016 

 

Forrás: PÉCS oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása 2012, 2016 

A Pécsi borvidék természeti adottságai kedveztek a szőlőkultúra megtelepedésének. (3. ábra) A Pécsi 

borvidék központi területén, a Nyugat-Mecsek déli lejtőin a perm és alsótriász időszakban képződött 

vöröshomokkövek alkotják az alapkőzetet. A homokköveken váztalajok, barna erdőtalajok képződtek. 

Ezen kívül még jellemzőek a mezozóos mészkövek és palák. A Baranyai-dombvidék borvidékhez 

tartozó déli részén pannon korú kavics és homok, valamint az ezeket borító lösz alkotja a dűlők 

alapkőzetét (MÁTÉ, 2007). A Pécsi borvidék ültetvényeinek kitettsége déli irányt mutat, amely a 

besugárzási szögnek köszönhetően növeli a besugárzott hőmennyiséget. A déli országrészre jellemző 

mediterrán hatás is kedvez a borvidéknek. Az elmúlt években emelkedett a napsütéses órák száma, ami 

kedvez a kékszőlők telepítésének, viszont nehezíti a korábbi fajtajelleg megőrzését (GŰTH, 2019). 

A borvidék neve 2004-ben változott Pécsi borvidékre, azonban a köztudatban a mai napig nem terjedt 

el teljesen az új név. A Pécsi borvidék szenvedte el a legnagyobb területi veszteségeket (urbanizáció, 

más művelési ágak térnyerése) a Pannon borrégión belül az elmúlt 150 évben. A lecsökkent terület-, 

termés- és termékmennyiség hatására a Pécsi borvidék borai nagyon korlátozottan vannak jelen a 

borpiacon. Ha a termék nem elérhető, akkor idővel kikopik a fogyasztók érdeklődési köréből. Ezért 

kellene olyan borvidéki bormárka, amely mögött a piacon is érzékelhető mennyiség van. (MÁTÉ, 2007; 

GŰTH, 2019) 
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3. ábra: A Pécsi borvidék ökológiai, geográfiai, talajtani jellemzői 

 

Forrás: MÁTÉ 2007, A PÉCS oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása 2012, 2016 

4. A Pécsi Összhang Egyesület bemutatása 

A Pécsi Összhang Egyesület 2016-ban jött létre. (4. ábra) A céljuk, hogy, a Pécsi borvidék termelőit 

összefogják és szakmai közösséggé kovácsolják, a pécsi borok piaci helyzetén, a jelenlegi kínálatán és 

keresletén javítsanak, megőrizzék a borvidék természeti, kulturális, gasztronómiai és termelési 

hagyományait, kialakítsák a Pécsi borvidék egységes arculatát és bormarketing stratégiáját. 

A borvidék sikeres jövőjéhez, a közös út megtalálásához kell a borászok szakmai kommunikációja, 

együtt gondolkodása. Az egyesületnek 14 tagja van: Belward Pincészet, Bene Pincészet, Colonus 

Borház, Fehérváry Szőlőbirtok, Hárs Pincészet, Házler Pince, Keszler Birtok, Lisicza Borház, Planina 

Borház, PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Radó Pince, Schunk Pince, Szabó Pince, Zierfandler 

Borbár (https://www.facebook.com/PecsiOsszhang/, ex verb. FEHÉRVÁRY-GÁL). 

5. ábra: A Pécsi Összhang Egyesület logója 

 

Forrás: https://www.facebook.com/PecsiOsszhang/) 

Számos esemény szervezésében működött közre az egyesület: a Bor-Mámor Pécs, a Pécsi Borfarsang 

és a Borversenyek Best of Pécs. Az egyesület eredménye a két közösségi bormárka kialakítása és 

megvalósítása: a „Déli Fény” és az „Egyéjszakás” (https://www.facebook.com/PecsiOsszhang/, ex verb. 

FEHÉRVÁRY-GÁL, „BORI”, 2019; GYŐRFFY, 2018). 

 

•10,5-10,8°C

Évi középhőmérséklet

•210 nap

Fagymentes időszak

•2000-2070 óra (2017-ben 2578 óra volt)
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5. A „Déli Fény” és az „Egyéjszakás” 

A közösségi bormárka kezdeményezés jó példa arra, hogy a pincészetek nemcsak konkurenciát látnak 

egymásban, hanem együttműködő partnereket is. Képesek a közös borvidéki érdekeket az egyéni 

érdekeik elé helyezni. Azonban az együttműködés hosszútávon nemcsak az egész borvidék számára, 

hanem a pincészetek számára is hozhat gazdasági előnyöket (MÁTÉ 2019; MÁTÉ ET AL., 2015). 

A Pécsi borvidéket a köztudatban fehérboros borvidéknek tartják, amelyhez a Cirfandli szőlőfajta 

kötődik. A Cirfandlit Magyarországon kizárólag a Pécsi borvidéken termeszthetik. A kb. 20 ha-on 

termelt Cirfandli a borvidék különlegessége, azonban a termesztési nehézsége és kis mennyisége miatt 

nem biztosít stabil megélhetést a helyi borászoknak. Ezért szükség van olyan termékekre, amelyek 

nagyobb és stabilabb piaci mennyiségre képesek. A pécsi borászok egy része a Zenit fehér szőlőfajtában 

látja a jövőt. Más termelők a növekvő napsütéses órák száma miatt a kékszőlőkben látnak lehetőséget 

(GŰTH 2017, 2019). Tehát a borvidék fajtaszerkezete átalakulóban van. 

A Pécsi Összhang Egyesület kezdeményezésére született meg a „Déli Fény” és az „Egyéjszakás” rozé 

közösségi bormárka. A bormárkáknak egységes címkearculatot alakítottak ki. (6., 7. ábra). A „Déli 

Fény” és az „Egyéjszakás” borok azonos címkearculatot a pincészetek szimbólumai teszik egyedivé. A 

5. ábrán láthatóak azok a borászatok, amelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

6. ábra: A pincészetek szimbóluma 

 

Forrás: Pécsi Összhang Egyesület 2018 

5.1. A „Déli Fény” 

Az ötlet 2017-ben született, amely egy fehér szőlőfajtákból készülő Cuvée. Először öt termelő készítette 

el, sajnos ma már csak hárman viszik tovább a kezdeményezést. A „Déli Fény 2578” volt az első, amely 

palackba került. (6. ábra). A szüret évének kimagaslóan magas 2578 napsütéses óráinak számára utal. 

A bor címkéjének a számjelzése mindig a szüreti év napsütéses óráit mutatja. A bormárka egységes 

arculatához a Nap szimbólum kapcsolódik. A cél egy friss üde jellegű, virág- és gyümölcsillatokat, 

ízeket magában hordozó száraz fehérbor. A borban egyetlen szőlőfajta illetve a fahordós érlelés jellege 

sem lehet domináns. A cuvée legalább három borfajta házasításából kell készíteni, amelyek aránya 

külön-külön 5-50% között lehet. A Cirfandli, Cserszegi fűszeres, Csomorika, Furmint, Hárslevelű, Irsai 

Olivér, Juhfark, Királyleányka, Olaszrizling, Zengő, Zenit fajták valamelyikének a használata kötelező. 

Ezekből a fajtákból együttesen legalább 50%-ban kell lennie a házasításban. A Cserszegi fűszeres, Irsai 

Olivér, Ottonel Muskotály, Tramini fajták borának házasítási aránya külön-külön és együttesen sem 

haladhatja meg a 25%-ot. A szőlőt a szüret napján kell feldolgozni és a bort legkorábban a szüretet 

követő év január 15-én lehet forgalomba hozni.  

A „Déli Fény” 2018-ban elnyerte a „Made in Pécs díj: Az év terméke” díjat, amely fontos elismerés volt 

a borvidék számára. (ex verb FEHÉRVÁRY-GÁL, GYŐRFFY, 2018; „BORI”, 2019). 
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7. ábra: A „Déli Fény 2578” címke arculata és a 2018-ban elnyert „Made in Pécs díj” 

 

Forrás: https://www.facebook.com/fehervarybor/ 

5.2. Az „Egyéjszakás” rozé 

Az egyesület másik kezdeményezése az „Egyéjszakás” nevet viselő rozé lett. A kifejezés az egy 

éjszakán át tartó héjon áztatásra utal. Innen származik a címke Hold szimbóluma. A cél egy 

tartalmasabb, mélyebb színű rozé bor (7. ábra). Ezzel az eljárással a rozé és siller határán mozgó, siller 

színű, de inkább rozéra jellemző gyümölcsös jegyeket hordozó bor született. Azonban míg a rozé széles 

közönséget tud megszólítani, addig a siller jellegű borokkal csak szűkebb közönség érdeklődését lehet 

felkelteni. A bormárka mögött kevésbé kiforrott koncepció áll és csak kevés borász (Radó, Schunk, 

Fehérváry, Szabó, Planina) kísérletezik vele. (GYŐRFFY, 2018; ex. verb. FEHÉRVÁRY-GÁL) 

8. ábra: Az „Egyéjszakás” rozé címkearculata a Fehérváry Pince példáján 

 

Forrás: Pécsi Összhang Egyesület, 2018 

5.3.. A Pécsi borvidék közösségi bormárkáinak összehasonlítása 

A 8. ábra összegzi a Pécsi borvidék közösségi bormárkáinak jellemzőit. Ezek a közösségi bormárka 

jelenleg nem szerepelnek a borvidék termékleírásában. 

 

 

https://www.facebook.com/fehervarybor/
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9. ábra: A Déli Fény és az Egyéjszakás összehasonlítása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

6. A kutatás eredményei 

A kérdőíves vizsgálat mintavétele véletlenszerű volt. A válaszadók 41%-a nő és 59%-a férfi volt. A 

korszerkezet szerint a legnagyobb arányban a 26-35 év közöttiek (40%) és a 36-50 év közöttiek (39%) 

válaszoltak. Közel hasonlóan alacsony arányú volt az 50 év felettiek (10%) és 18-25 év közöttiek (11%) 

részvétele a megkérdezésben. A válaszadók 61%-a felsőfokú, 34%-a középfokú végzettséggel 

rendelkezett. A résztvevők háromnegyede (73%-a) Baranya megyei, 22% más megyei, 1% külföldi volt, 

és 4% nem válaszolt a kérdésre. 

A szófelhő (9. ábra) a Pécsi borvidékkel kapcsolatos asszociációkat mutatja. A szófelhőben a zöld színű 

kifejezések az említett szőlő- és borfajtára utalnak. A szófelhőből kiderül, hogy a Pécsi borvidéket 

leginkább a Cirfandlival (25%) azonosítják. A Cirfandli mellett, még a Zenit, a Hárslevelű, az Irsai 

Olivér, a Kékfrankos szőlőfajtákat kapcsolták a borvidékhez. A területhez inkább a fehérbort valamint 

a rozét említették. A borok jelzőjei közül a finom, testes, savas, zamatos, jellegzetes íz kerültek 

megemlítésre. Az új közösségi bormárkákat nem említették.  

A szófelhő piros színei a Pécsi borvidék jelzőit emelik ki. A válaszadók 23%-a semmit nem tudott 

kapcsolni a Pécsi borvidékhez, sajnos ezen válasz kétharmadát Baranya megyeiek adták. A negatív 

jelzők a válaszok 7%-ában jelentek meg, köztük a rossz, ismeretlen, nincs a köztudatban kifejezések 

jelentek meg. A válaszok 5%-a inkább pozitív jelző volt, mint jó, egyre ismertebb, színes, rejtőzködő. 

A szófelhő fekete színei a hibás válaszokra utalnak. A harmadik leggyakoribb válasz Villány (9%) volt, 

amely nem része a borvidéknek. A hibás válasz háromnegyedét szintén Baranya megyeiek adták. A 
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hibás válaszok további 1,7%-ában Szekszárd és a Bock Pince került említésre, amelyek szintén nem 

tartoznak a Pécsi borvidékhez. Tehát a baranyai lakosság egy jelentős része hiányos vagy hibás 

ismeretekkel rendelkezik a Pécsi borvidékről. 

10. ábra: A Pécsi borvidékkel kapcsolatos asszociációk (N=131) 

 

Forrás: saját kutatás 

A szófelhő sárga színei a Pécsi borvidék borászatainak említését mutatja, leggyakrabban a Lisicza 

Pincészetet (4%) említették. Emellett még a Radó és a Fehérváry Pincét emelték ki. A szófelhő kék 

színei a területhez kapcsolódó értékeket mutatja, amely válaszok csak 1-3% közötti említést kaptak. A 

Mecsek, Pécs, egyetem, Kutató Intézet, Pécsi Összhang Egyesület, mediterrán, déli lejtők, papi szőlők 

kifejezéseket kötötték a borvidékhez egy-két említéssel.  

A fogyasztási szokások is jól tükrözik, hogy a villányi és a szekszárdi borok sokkal népszerűbbek a 

válaszadók körében, mint a pécsi borok. (10. ábra) A Baranya megyei válaszadóknál a pécsi bor a 

harmadik helyen van. Viszont a többi megye válaszadóinál a balatoni és az egri borok megelőzik a pécsi 

borok kedveltségét. 

11. ábra: A borfogyasztás alkalmával leginkább kedvelt borvidékek (N=131) 

 

Forrás: saját kutatás 
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A válaszadók 47%-a nem tudott borfajtát említeni a Pécsi borvidékről, ez az arány kicsit alacsonyabb 

volt a Baranya megyeieknél (44%) és valamivel magasabb a más megyéből származóknál (52%). (11. 

ábra) 

A válaszadók kimagasló többsége a Cirfandlit kötötte borvidékhez (81%). Emellett a fehérborfajták 

közül az Irsai Olivér, az Olaszrizling, a Sauvignon Blanc, a Királyleányka, a Zenit, és a Zöldveltelini 

említése volt jelentősebb (17-10%). A vörösborfajták közül a Merlot (10%) kapta a legmagasabb arányt. 

A rozét 9% nevezte meg, és a Gyöngyi (1%) révén a gyöngyözőbor is kapott minimális említést.  

A közösségi bormárkákat, a „Déli Fényt” (3%) és az „Egyéjszakást” (1%) alig kapott említést. (11. ábra) 

12. ábra: A Pécsi borvidék borfajtáinak ismertsége (N=69) 

 

Forrás: saját kutatás 

A megkérdezettek 50%-a tudott csak borászatot említeni a Pécsi borvidékről. Ez az arány jellemző a 

Baranya megyei és más megyéből származókra is. A válaszadók körében a Lisicza (45%), a Fehérváry 

(45%) és a Radó pince (38%) említése volt a leggyakoribb (12. ábra), amelyek már a borvidékkel 

kapcsolatos ismereteknél is megjelentek (9. ábra).  

Azonban említésre kerültek, olyan borászatok is, amelyek nem a Pécsi borvidék meghatározó termelői, 

hanem a Villányi vagy a Szekszárdi borvidéké, mint például Vylyan, Tiffán, Bock, Günzer, Lelovits, 

Bodri. 

13. ábra: A Pécsi borvidék borászatainak ismertsége (N=66) 

 

Forrás: saját kutatás 
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A kutatásban résztvevők (4,1) egyetértettek azzal, hogy a Pécsi borvidék borai alig ismertek a 

fogyasztók körében (13. ábra). Ezzel a Baranya megyeiek (4,3) még inkább egyetértettek, mint a más 

megyéből származók (3,6).  

A pécsi boros fesztiválok népszerűségének megítélése csak közepes értéket (3,2) kapott a válaszadók 

körében. (9. ábra) A Baranya megyeieket nagyon megosztotta ez a kérdés, bár a legtöbben (30%) a 4-es 

értéket jelölték, de közel hasonló arányban választották a szélső értéket és a középértéket is (13-20%). 

Ennek ellenére a baranyaiak pozitívabban értékelték a pécsi rendezvényeket, mint a nem pécsiek. A más 

megyéből származó válaszadók legnagyobb arányban (38%) a középértéket jelölték. Tehát 

összességében nem tartják túl vonzónak a pécsi boros rendezvények, ami nem szerencsés helyzet a 

borvidék számára sem. 

14. ábra: A Pécsi borvidékkel kapcsolatos állítások értékelése 

(1-es egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös teljes mértékben egyetért) 

 

Forrás: saját kutatás 

7. Következtetések 

A kutatásból kiderült, hogy a Pécsi borvidék ismertsége háttérbe szorul a Pannon borrégióban. Az 

ismertsége és kedveltsége elmarad a Villányi és a Szekszárdi borvidékétől. A Pécsi borvidék sokak 

számára összemosódik a Villányi vagy a Szekszárdi borvidékkel, még a Baranya megyeiek körében is. 

Emellett a kisebb termékmennyiség és a korlátozott hozzáférés sem kedvez a borvidék borainak 

megismerésében. Még a baranyai fogyasztók is inkább választanak villányi bort, mint pécsi bort. A 

villányi borválaszték sokkal nagyobb és könnyebben beszerezhető. Másrészt a baranyai válaszadók nem 

kellően tájékozottak a Pécsi borvidékkel kapcsolatban. Jelentős mértékben nem tudtak sem jellemzőt, 

sem borfajtát, sem pincészetet kötni a Pécsi borvidékhez. 

A Pécsi borvidékhez elsősorban a Cirfandlit kötik a válaszadók. A Pécsi borvidék közösségi bormárkái 

még alig ismertek, kevés említést kaptak a borfajtára vonatkozó kérdésnél.  

A Pécsi borvidék elnöke is megfogalmazta az összefogás fontosságát (GŰTH, 2019). Azonban nemcsak 

a borászok együttműködésére van szükség, hanem a rendezvényszervezők, turisztikai szolgáltatók, helyi 

önkormányzatok és a helyi lakosságra is szükség van. Hiszen nem elég minőségi bort előállítani, ezt 

meg kell ismertetni a fogyasztókkal (pl.: helyi lakosság, turisták) és el kell adni a piac különböző 

elosztási csatornáin keresztül (pl.: gasztronómia, rendezvények, on-line) (ANGLER, 2016). 

A borvidéknek meg kell találnia a megfelelő arányokat a tradíciók őrzésében, amelyet a Cirfandli 

képvisel és az újítások között, amelyek lehetnek a közösségi bormárkák (pl.: „Déli Fény”, 

„Egyéjszakás”), a „Z” szőlőfajták borai (pl.: Zenit, Zengő). A jelenlegi közösségi bormárkák leírásain 

még érdemes pontosítani, különös az „Egyéjszakás” fajtaszerkezetén, stílusán. 
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A Pécsi Összhang tevékenysége erősíti a borvidék szakmai munkáját, ezért fontos, hogy kitartóan 

kötelezzék el magukat a kidolgozott közösségi bormárkák mellett és sokkal intenzívebb marketing 

tevékenységgel ismertessék meg őket a fogyasztókkal. 

A közösségi bormárkák jelenleg csak korlátozottan ismertek, mind a helyi, mind az országos közönség 

előtt. A sikerhez azonban a borászok szélesebb összefogása mellett arra is szükség van, hogy a piacon 

érzékelhető mennyiség legyen jelen. Fontos lenne, hogy az új közösségi bormárkák megjelenjenek a 

borvidéki termékleírásban, amely növelné a hitelüket és elismertségüket. Fontos lenne, hogy a pécsi 

rendezvények népszerűsége növekedjen a jövőben és ezeken a rendezvényeken a város nevét viselő 

borvidék kiemelt helyet és szerepet kapjon. 

Összességében még kitartó munkára van szükség a borvidék és a közösségi bormárkák ismertégének 

növelése érdekében. 
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Absztrakt 

A vidéki desztinációk és attrakciók, a „vidékidill” a nyugalom ígéretével, a vonzó természeti 

környezetbe való beágyazottsággal, az eredeti és közös hagyományok és értékrendszer elevenségével 

csalogatnak. Az örökségi helyszíneket is gyakran nem csupán önmagukért, hanem részben a természeti 

élményekhez való kapcsolhatóságuk (kirándulóhelyek, szép kilátás, pompás kert), részben a 

megtapasztalható múlt, a régi életmód, a hagyományos tudás átélhetősége (régi mesterségek, 

hagyományos ételek, várjátékok stb.) miatt keresnek fel a turisták. Éppen ez, a múlt hiteles 

rekonstrukciója a jelenben az örökségturizmus legfontosabb kihívása. A turista számára a régmúlt 

embere érdekes, akivel azonosulni tud, illetve arra kíváncsi, hogy ő maga ma mit élhet meg a történelmi 

falak között. A kutatásoknak és kreatív üzemeltetőknek köszönhetően számos interpretációs eszköz áll 

rendelkezésre, hogy az örökséghelyszínek megfeleljenek ennek a feladatnak, és egyúttal 

vendégkompetens élményszolgáltatásokat kínáljanak a segítségükkel. A vonzerő által nyújtott élményt 

fokozó szolgáltatások fejlesztése a kultúrához köthető, előnyt biztosító versenyképességi tényező, 

ugyanakkor a jó tapasztalatok erősítik az örökségi elem fontosságát és értékét, aminek következtében a 

látogató maga is érdekeltté válik a megőrzésében. A megfelelő interpretáció tehát tartósan megalapozza 

a fenntarthatóságot. 

Az interpretáció a tanulmány kulcsfogalma: az interpretáció értelmezési aspektusait, valamint 

alkalmazásának lehetőségeit és hatásait vizsgálja. 

Kulcsszavak: interpretáció; örökségturizmus; hitelesség; bevonódás; élményszolgáltatás  

 

Abstract 

Rural destinations and attractions, the “country idyll” entices with the promise of tranquillity, with 

attractive natural environment, with living original and common traditions, and value system. Heritage 

sites are often not just visited for themselves. They are popular partly because of their connection to 

natural experiences (excursion places; beautiful views, amazing gardens etc.), partly because of the 

experience of the past, of the old lifestyle and of traditional knowledge (old professions, traditional food, 

tournaments, etc.). Authentic reconstruction of the past is the most important challenge for heritage 

tourism today. The tourists are interested in the man of the past with whom they can identify. They 

wonder what they can experience within the historical walls. Thanks to research and creative operators 

there are several interpretive tools available to meet this challenge and to provide guest-competent 

experience services. The development of services based on the experience provided attraction is a 

competitive factor connected to culture. Good experiences reinforce the importance and value of the 

heritage element, so the visitors become interested and concerned about its preservation. Proper 

interpretation can be the basis for lasting sustainability.  

The focus of the paper is interpretation in cultural institutes: it examines its interpretive aspects as well 

as the possibilities and effects of its application. 

Keywords: interpretation; heritage tourism, authenticity; involvement; experience service 
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Bevezetés 

A vidékiség kulcsszavai a nyugalom, a természetközeliség, az eleven közösség, az élő hagyományok, 

autentikus tradíciók által megismerhető múlt. Utóbbi fogalmak az örökségturizmus keresletét is 

meghatározzák. Örökségturisztikai attrakciók nyilván nem csupán rurális környezetben találhatók, a 

vonzerő jellege és a turisták motivációja alapján számos vidéki turisztikai vonzerő örökségturisztikai 

termékként azonosítható. Mindenekelőtt az autentikusság, az eredetiség kapcsolja össze a vidékidillt, a 

(kulturális) örökséget, a történelmi épületeket és az örökségturistákat. A vidéki és a történelmi környezet 

magas élményígérettel bír, kiváló kulisszája az élményszerű interpretációnak. 

A történelmi épületekben, örökségi helyszíneken megvalósuló, hatékony interpretáció jellemzőit és 

hatását vizsgálja a jelen tanulmány. Az elméleti keretek felvázolása után az interpretáció értelmezési 

lehetőségeit mutatja be; majd a sikeres interpretáció hatásterületeit elemzi örökségi vonzerők 

vonatkozásában.  

„Az interpretáció felfedező utazás az emberi érzelmek és az intellektuális fejlődés földjén.”  

Freeman Tilden 

1. Az örökségturizmus helye az elméleti rendszerben 

1.1. Kulturális turizmus – örökségturizmus 

A kulturális turizmus napjaink legdinamikusabban fejlődő turisztikai terméke. További erősödés várható 

a pandémia hatására: ahogy 2020 nyarának tapasztalatai mutatták, felértékelődnek a hazai értékek, a 

közeli, biztonságos, mert ismerős helyek.  

A kulturális turizmus összetettsége miatt termékcsoportként fogható fel, amelynek egyik terméke az 

örökségturizmus, ami a globális kulturális standardizáció ellentrendjeként a helyi különlegességek, 

egyedi értékek, lokális hagyományok iránti megerősödő keresletre épül. Az örökségi terméket az 

attrakció jellege, a menedzsment célkitűzései, a foglalkoztatottak szakmai felkészültsége, a választott 

interpretáció mikéntje teszi egyedivé és sajátossá. A motiváció rajzolja meg a vidéki és örökségturizmus 

közös metszéspontját: az érdeklődés lehet kulturális-intellektuális jellegű, azaz más kultúrák és tájak 

megismerésének vágya, lehet az önmeghatározást, a hovatartozást megerősítő-tisztázó igényű, vagy 

lehet nosztalgia-vezérelt; húzó (pull) motivációk mint valami új – helyszín, kultúra, történelem stb. – 

megismerése, illetve ösztönző (push) motivációk mint elszakadás a mindennapoktól, a jelentől egyaránt 

jellemezhetik (CSAPÓ – MATESZ, 2007; CSURGÓ, 2014; GONDA, 2016; HUSZ, 2016). Az 

örökségturista célja a hagyomány, eredetiség, hitelesség személyes megtapasztalása, mindeközben 

élmény szerzése.  Mindenki örökségturistává válik, amint egy örökségi helyszínen tartózkodik, és 

fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe (HUSZ, 2016). 

Az örökség a közös múlt része – egy nemzet, egy régió, egy település, egy közösség stb. múltjának és 

identitásának meghatározó eleme. Ám csakis akkor lesz az egyén szintjén is érzékelhető közös múlttá, 

ha használhatja, megismerheti és értékelheti. A használat, hasznosítás egyik módja az örökségturizmus. 

Az örökségturizmus legfontosabb kihívása a múlt hiteles rekonstrukciója a jelenben (GONDA, 2016). 

A látogatói döntésben az élmény a kulcsszó: a turista arra kíváncsi, hogy ő maga ma mit élhet meg a 

történelmi falak között. A sikeres termék záloga a többféle szükségletre reflektáló élményígéret és 

számos vonzerőre épülő, széles élményszolgáltatás – amely nem téveszti szem elől az örökségvédelmi 

szempontokat (GÁSZNÉ, 2019). A megvásárolt termék valójában egy élményígéret, amit az attrakció 

saját ígéretei (hirdetések, szlogen, arculat) és egyéb források (család, barátok; hirdetések; közösségi 

média; blogok stb.) egyaránt formálnak. A megvalósulásban a turista személyes részvétele 

elengedhetetlen, ám az élmény minél intenzívebb kiváltása a turisztikai attrakció üzemeltetőinek 

feladata. Ha a látogató valóban részesül az élményben, akkor elégedetten távozik, esetleg a visszatérés 

szándékával, jó hírét terjesztve az örökségi helyszínnek (ZÁTORI, 2014; HUSZ, 2016). 

1.2. Műemlékek turisztikai hasznosítása 

A műemlékeket „a műemléki értékéhez, jellegéhez, történelmi jelentőségéhez méltóan, a védett értékek 

veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani.” (68/2018. Korm.r. 43. § (1)). A 

kulturális örökség védelméről szóló törvény, illetve kormányrendelet előírja a tudományos és helyszíni 
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kutatásokon alapuló restaurátori módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást. A látogató 

azonban többet vár el egy hiteles műemléki helyreállítástól: tegye láthatóvá az objektum történeti, 

esztétikai és etikai értékeket, valamint érzelmileg átélhetőként fejezze ki azt a történelmi korszakot, 

amikor készült - akár lényeges beavatkozás árán is (HUSZ, 2016). A műemlékfelújítással még nem válik 

a történelmi épület sem a megélt közös múlt részévé, sem turisztikai attrakcióvá. Előbbihez az 

szükséges, hogy élettel teljék meg, hogy használják. A használat által megismerik, megértik, és 

megőrzésre méltónak tekintik. A használat jó eszköze az utóbbivá, azaz turisztikai attrakcióvá fejlesztés. 

Attrakcióvá, amely látogatható; izgalmas tematikájával és vonzó tartalmával széles közönség számára 

érdekes; alkalmas programok lebonyolítására; minőségi szolgáltatások kapcsolódnak hozzá; a piacon 

értékesíthető (MÉSZÁROS, 2020). A Nemzeti Kastély- és Várprogram reflektál erre az igényre. Nem 

csupán arra törekszik, hogy a megújuló 30 műemlék „régi szépségét visszanyerje, hanem új funkciókkal 

is gazdagodva, adottságaikhoz méltó módon megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.” Elvárás 

az egyedi turisztikai profil kialakítása, az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatása, valamint az 

élményszerű látogatás és a turistafogadás feltételeinek megteremtése (NKVP nyitóoldal). 

Ez a folyamat számos kompromisszummal jár. A központi kérdés: hogyan lehet szélesebb tömegeknek 

szakmailag bemutatni, kézzelfoghatóvá tenni a múlt történéseit, emlékeit, mindeközben fenntartható 

módon biztosítani a bemutatás lényegét jelentő épületek védelmét? A hazai műemlékvédelem az 

egyszerű állagmegóvástól az örökségek eredeti módon történő teljes rekonstrukciójáig jutott el a 

közelmúltban. A szemléletváltozást a szakmai érvek mellett jelentősen a kereslet igénye indukálta. A 

régmúltból fennmaradt falak önmagukban már nem adhatók el, pusztán szakmai tartalommal való 

feltöltésük sem elég. A látogató a történelem részesévé akar válni, időutazásra készül (BERECZ – KISS 

– CSILLAG, 2017). A jelen turisztikai terébe integrált múlt tér- és idősíkjai közötti élményszerű és 

hiteles átjárhatóságot az interpretáció biztosítja.   

2.  Az interpretáció 

2.1.  Értelmezési felfogások 

A szó alapvető jelentése: értelmezés, magyarázat, előadás. A művészetben az egyes művek megértését 

jelenti: egy műalkotás kritikusi, tudományos vagy - legtágabb értelemben - befogadói értelmezését. A 

turizmus a muzeológiához hasonlóan a fogalmat, mint értelmezésen alapuló bemutatást használja. A 

terminus a 1970-es évek elején jelent meg a kultúratudományokban. A „kultúra, mint szöveg” 

alapmetafora a nézői helyett az olvasói szerepkört állította előtérbe. Ez hatással volt a tekintélyelvű 

beszédmód átalakítására, amely oda vezetett, hogy a kulturális intézményekben, mindenekelőtt a 

múzeumokban már nemcsak a nagy történeteknek volt helye, hanem kérdéseknek, kétségeknek, 

szubjektív olvasatoknak (FRAZON – SZAKÁCS, 2012; FRAZON, 2012). Az interpretáció egyik 

kimondott célja éppen a sokféle személyes vélemény létrejötte.   

Az interpretáció kommunikáció: információ-áramlási folyamat. Az interpretátor az üzenet küldője, a 

látogató az üzenet fogadója, míg az alkalmazott eszközök az információátviteli csatornát testesítik meg 

(RÁTZ, 2011). Az örökségi helyszínek, a műemlékek, a bennük lévő tárgyak sok esetben olyan 

üzeneteket, információkat is kínálnak, amelyeket primer megjelenési formájukban nem tudnak 

közvetíteni. Ennek oka lehet a fogadó oldalon a megfelelő tudás vagy képeség hiánya, az „ismeretlen 

nyelv”, vagy csupán a figyelmetlenség; illetve a küldő oldalán a kontextus hiányosság vagy a figyelem, 

az érdeklődés felkeltésének elmaradása. Itt válik szükségessé a kommunikációt segítő interpretáció. A 

21. század emberének ingerküszöbe az állandó információ-dömping miatt nagyon magas. A sok és 

folyamatos információból ki kell ugrani annak, amit be akarunk fogadtatni. Legyen több, legyen más, 

legyen „hangosabb” – az interpretáció segítségével (KRISTON-BORDI, 2016). Az IMTAL 

(International Museum Theatre Alliance) felfogása szerint mindenféle múzeumi kommunikáció 

interpretáció (BIRKÁS, 2015).  

Az interpretáció bemutatási mód: az elrendezés alakítja az értelmezést, ez az attrakció elsődleges 

kommunikációs eszköze, alapvetően meghatározza a befogadás lehetőségeit (ERŐSS, 2012). Beleértjük 

a műemlék fizikai megjelenését, állapotát, a különböző funkciók elrendezését, a téralakítást, az 

installációs designt, az információk közzétételének vizuális és tartalmi jellemzőit – mindazt a 

környezetet, amelyben és amely által a tárgyak és maga a műemlék a közönség elé kerülnek.  
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Ha a turizmus a műemléki bemutatás egyik formája, amely a műemléki felújításra építkezve megteremti 

a térélményt, valamint értelmezi a látványt, akkor ilyen értelemben az interpretáció a turizmus eszköze 

ahhoz, hogy a fizikai kiszolgálás funkcióinak megteremtésével együtt a műemléket turisztikai termékké 

változtassa (MÉSZÁROS, 2020). Vagyis az interpretáció egy multidiszciplináris folyamat, művészet, 

tudomány és módszertan összessége, amelyek az attrakció bemutatásáért, kézzelfoghatóságáért 

működnek együtt.  

Az interpretáció informáláson alapuló felfedezés. Fő célja nem az irányítás, hanem a provokálás és az 

inspirálás. A jó interpretáció szórakoztató, tartalmas, és beazonosítható téma köré épül. Az innovatív, 

multiszenzorális és interdiszciplináris bemutatás az élményszolgáltatás alapja. Egy attrakció 

leghatékonyabban történetek segítségével válik megélhetővé, mert az interpretatív történetek a 

bevonódás lehetőségét teremtik meg. Az élménybevonódás az élmény emlékezetességét, az 

emlékteremtést alapozza meg. Az emlékezetes élmények pedig visszatérésre sarkallnak és erősítik a 

pozitív szájpropagandát (PUCZKÓ – RÁTZ, 2017; ZÁTORI, 2018).  

Az interpretáció elsődleges célja a látogatás élménnyé alakítása. Ahhoz, hogy ez a cél 

megvalósulhasson, át kell gondolni az attrakció alapvető üzenetét, mondanivalóját, majd 

témacsoportokra kell bontani. Az egyes témákhoz hozzá kell rendelni mindazon módszereket és 

eszközöket, amelyek segítségével a látogató számára befogadhatóvá válik az attrakció üzenete (RÁTZ, 

2011). Mindez sejteti, hogy az interpretáció befolyásolás, a látogatók élménydús befolyásolása az 

örökség működtetőinek céljai szerint (HUSZ, 2016).  

Kiemelt cél lehet példának okáért az oktatás. Így az interpretáció tudatosan felépített, élményalapú 

tanulási módszerként is definiálható, amely múzeumokban és örökséghelyszíneken valósul meg. 

Részben kimondottan oktatási célt szolgál (múzeumpedagógia, múzeumandragógia); részben a 

fesztiválok alapja vagy színesítője, amellyel széles nagyközönség érhető el (gyakran katonai vagy civil 

hagyományőrző csoportok, egyesületek segítségével) (KÁLDY, 2010). 

A befolyásolás, mint szándék a tartalmi lényege az interpretáció folyamatként való felfogásának. Olyan 

műveletsor, amelynek során a látogatók megfigyelnek, ismereteket szereznek, tapasztalnak és inspirálttá 

válnak. Akkor hatékony, ha a látvány ismertetése reakciót, érzelmeket és/vagy valamilyen 

tevékenységet vált ki a résztvevőkből – az attrakcióval, annak üzentével, témájával kompatibilis, a 

menedzsment által az interpretációs folyamatban megcélzott reakciót (PUCZKÓ – RÁTZ, 2017). 

Ez a felfogás közelít az interpretáció oktatási tevékenységként való értelmezéséhez, amely a természeti 

és kulturális erőforrások feltárását és bemutatását tekinti céljának. A legkülönbözőbb kommunikációs 

eszközök, látványelemek, multiszenzorális hatások, multimédiás berendezések stb. használatán 

keresztül segíti a megértést, javítja az értékek iránti megbecsülést. Felhasználja az érzékelés, észlelés, 

emlékezet, képzelet, gondolkodás és tanulás folyamatainak lehetőségeit, az emberközeli bemutatást, a 

látogató személyes történetével való párhuzamot.  Eredményeképpen az attrakció megőrzése a látogató 

számára is fontossá válik: Bemutatáson keresztül megértés, megértésen keresztül tisztelet, tiszteleten 

keresztül védelem (PUCZKÓ – RÁTZ, 2017; TOMBÁCZNÉ – SZABÓNÉ, 2016). 

Fontos felhívni a figyelmet az interpretációt kidolgozók és lebonyolítók felelősségére, a megalapozott 

szakmai munka szükségességére: a vendég úgy véli (vélheti), hogy amit lát, az tökéletes másolata az 

adott kornak vagy eseménynek! A hitelesség elvárt a bemutatott örökségelem, az épített-megformált 

környezet, az interpretáció módja és minősége, az átélt élmény és a hazavitt emlékek vonatkozásában.  

Végezetül hangsúlyozzuk: bármely interpretáció akkor jó, ha élvezetes. 

2.2.  A sikeres interpretáció hatása és haszna 

Kétségtelen, hogy a megfelelő interpretáció (módszer, tematika, eszközök, időtartam stb. 

vonatkozásában) kialakítása nagyon komoly munka, több tudományterület és szakma összehangolt 

együttműködését, kiterjedt partneri kör bevonását kívánja. Hosszadalmas és költséges folyamat. 

Kritikus pontja a megfelelő interpretátorok, a humánerő rendelkezésre állása. A következőkben amellett 

érvelünk, hogy mégis érdemes kiemelten foglalkozni vele.  

A megfelelő interpretáció fokozza a látogatói részvételt: „Az interpretációs vezetők mindig a fejhez, a 

szívhez és a kézhez szólnak.” (LUDWIG, 2014:12) Az interpretáció személyre szabott, akár a konkrét 
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szituációban is a látogatók tényleges igényeihez alakítható tartalom, szint, időtartam, nyelvezet stb. 

tekintetében. Az információátadás széles eszköztárával (verbális, vizuális, digitális stb.) dolgozva erős 

érzelmeket vált ki és fokozza a vágyat, hogy még többet tudjanak meg (HUTH, 2010). Ennek a hatásnak 

köszönhető, hogy az interpretáció „életre kelti” a műemléket. A bevonás, az innovatív, multiszenzorális, 

vendégközpontú bemutatás segít abban, hogy a látogatók elmerüljenek a múltbeli idő- és térsík(ok)ba.  

A jó interpretáció feltétlenül lokálisan beágyazott: megtalálja és közvetíti a saját történetét, ami 

megfogható a bemutatott helyi legendákban, a történelmi tényeket színesítő mesékben, valamint a 

személyes bánásmódban. Ez utóbbi az adott attrakcióra jellemző kínálat, kommunikációs mód, 

térformálás stb. összesége. Mindezek célja, hogy pozitív asszociációkat teremtsen és hozzájáruljon a „jó 

hely”-ítélet kialakulásához. Azaz olyan társadalmilag determinált pozitív térérzet kapcsolódjon az 

attrakcióhoz, amelynek következtében nem csupán tényleges mivoltában, hanem a róla alkotott 

vélemények figyelembevételével válik látogatottá (MICHALKÓ, 2010).  

Az egyedi, jó esetben unikális és kreatív interpretáció beazonosíthatóvá tesz, az egyértelmű 

felismerhetőséget szolgálja, ami versenyelőnyt jelent a telített piacon. Az attrakció brand-építésének és 

marketingkommunikációjának is remek alapja lehet az interpretációval megalkotott „helyi világ”.  Az 

egységes arculatot támogatja, ha valamennyi kommunikációs felületről ugyanazok a szereplők, kor, 

ruha vagy egyéb kellékek, beszédstílus, hangulat köszönnek vissza (HUTH, 2010). 

A helyhez kötöttség másik aspektusa a helyiek bevonásában mutatkozik meg: erős interpretáció a 

szakmai megalapozottság mellett nem tekinthet el a helyi közösségben élő (kulturális) örökség 

feltérképezésétől és felhasználásától sem.  A szellemi kulturális örökség hagyományos és élő egyszerre; 

nem statikus, hanem generációról generációra való átöröklés során kialakuló és létező tudás. A közösség 

a környezetre és a történelemre adott válaszként állandóan újrateremti – az identitás és a folytonosság 

érzését nyújtja számukra (CSONKA –TAKÁCS – KÁLDY, 2010). A helyiek ugyanakkor nemcsak az 

interpretáció megalapozásban, de stabil látogatókörként is kiemelt jelentőséggel bírnak az üzemeltetés 

szempontjából. Az is fontos, hogy értsék és támogassák az örökség turisztikai hasznosítását. A jó 

interpretáció pozitív hatást gyakorol helyi közösségre: gazdasági haszonnal jár (munkalehetőség; 

bevétel, javuló infrastruktúra stb.), illetve a közösség megerősödését, a lokális identitás kialakulását is 

szolgálja a büszkeség, a növekvő öntudat által. 

Az örökségi interpretáció nemcsak helyi szinten épít közösséget, hanem nemzeti, akár európai szinten 

is. A nemzeti azonosságtudatra és hovatartozásra is hatással vannak; az örökségi helyszínek kiváló 

eszközei a hazaszeretet, a magyarságtudat, az összetartozás erősítésének. Ehhez az érzelmi azonosulást 

és a tapasztalati úton való tanítást használja az interpretáció. A történelmi kutatás feltárja és magyarázza 

a múltat. Ennek bázisán az interpretáció az örökségalkotás folyamatát erősíti, kiválogatva a múlt 

eseményei közül azokat, amelyek segítik konkrét céljai elérésében. Mindkettő szükséges az identitás 

artikulálásához (HUSZ, 2016). Hogy az identitásbiztosító tudást át lehessen adni, tárolhatónak, 

előhívhatónak és közölhetőnek kell lennie (ASSMANN, 2018). A turizmus kategóriáival 

megfogalmazva: látogathatónak kell lenni a nemzeti emlékezet számára jelentős értéknek; 

turizmuspolitikai és marketing eszközök által biztosítani kell a közismertségét; a bevonás eszközeivel 

meg kell teremteni a kollektív részvétel lehetőségét – ez utóbbiban kap szerepet az interpretáció.  

Már hangsúlyoztuk: a jó interpretáció élményt nyújt. Az élményturizmus korában a sikeresség 

legfontosabb mércéje az átélt élmények milyensége, mélysége és tartóssága. Az élmény kialakításában 

a vendég maga is aktívan részt vesz, illetve számos olyan körülmény is közrejátszik (időjárás, többi 

vendég, pillanatnyi kedélyállapot, bázistudás, beállítódottság), amelyekre az attrakció üzemeltetője 

nincs hatással. Az élmény csak akkor teremtődik, ha a fogyasztó képes és hajlandó az elmerülésre, az 

élménybevonódásra (ZÁTORI, 2018). Ezt a képességet és hajlandóságot támogatja az interpretáció. 

Ugyanakkor hosszú távon is hat, hiszen élő emlékeket teremt, amelyek mélyen beépülnek a memóriába 

(HUTH, 2010). Az emlékek támogatják a pozitív szájpropagandát, annak szóbeli és online változatát 

egyaránt; visszatérésre sarkallnak; megalapozzák az elköteleződést az attrakció és az örökség iránt. Így 

közvetlenül hat a látogatószám emelkedésére. 

Az interpretáció tanít és nevel. Az élménygazdaság alapvetően a megismerésre (informális tanulás), 

illetve a mindennapoktól, a jelentől való elszakadásra épül. A folyamatot az emlékezetesség, 
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személyesség, felfedezés, tudás és érzelmek uralják (HUSZ, 2016). Ezek az interpretáció meghatározó 

fogalmai is. Mint tanulási folyamatot generáló jelenséget az alábbi jellemzőkkel írhatjuk le:  

 több mint informálás: az összefüggések, a mélyebb tartalom bemutatására irányul, 

egyúttal hatásos kulcsüzenetek fogalmaz meg. Fontos, hogy az élményjelleg ne menjen a 

tudományos és kulturális igényesség rovására.  

 inspirál és provokál: szélesíti a látogatók látókörét; a konkrét örökség-érték bemutatásán 

kívül az adott témával kapcsolatos gondolkodási folyamatot is elindít, érzékennyé és 

érdeklődővé tesz. 

 attitűdöt és magatartást változtat: képes értékrend- és szemléletváltozást elérni. 

 emocionális hatást vált ki: érzékenyít; megalapozza az érzelmi azonosulást. 

A látogató szempontjából a lényeg az élmény, az átélés. Akár kulturális turistaként, akár 

örökségturistaként, akár rurális turistaként érkezik adott attrakcióhoz, a helyi kultúra részese kíván lenni. 

Az interpretáció az elmerülésben és a kellemes élmények létrejöttében egyaránt segít. A jó tapasztalatok 

mellett, a tények ismerete, az érdekeltté válás, az érzelmi azonosulás lehetősége elősegíti az örökség 

kritikai megértését és növeli megbecsültségét. Erősíti az örökségi elem fontosságát és értékét, aminek 

következtében a látogató maga is érdekeltté válik a megőrzésében (BIRKÁS n.a.). 

Kettős viszony állapítható meg az interpretáció és a múzeumpedagógia – múzeumandragógia között: 

egyszerre bázisai és eszközei egymásnak. A múzeumpedagógia önálló módszer és nem iskolai 

pedagógia a múzeumban (NETTKE 2017). Nem az alapismeretek közvetítése és nem a nevelés a célja. 

Fontos feladata a tudomány demisztifikálása és ezzel az ismeretek terjesztése. Központi fogalma az 

élményszerűség. Számos esetben tapasztalhatjuk, hogy örökségi helyszínek kiváló múzeumi órákat 

kínálnak, ám ezek szemlélete és gyakorlati megoldásai nem mutatkoznak meg az interpretáció 

egészében. A másik hiba, hogy csakis iskolai csoportoknak ajánlanak elfoglaltságot, holott felnőttek, és 

nem szervezett csoportok, például családok is szívesen veszik igénybe az egyéni részvételen alapuló 

tevékenységformákat.  

Nagy előnye az átgondolt interpretációnak, hogy megújítható. Az örökségi helyszínek egy része csak az 

adott kultúrkörben élők számára értelmezhető (PUCZKÓ – RÁTZ, 2017). A belföldi turizmust erős 

versenyhelyzet jellemzi, ami indukálja az innovatív megoldásokat. Az utazás általánossá válása is növeli 

az igényt arra, hogy többszöri látogatás esetén is új élményekkel gazdagodjék az utazó. A visszatérő 

látogatók, majd a törzsvendégkör kialakításában jelentős szerepe van az interpretációnak, amely – jó 

esetben – a fesztiválokat, rendezvényeket és a szolgáltatás-kínálatot is áthatja.  

Az örökségattrakció üzenetének a befogadó, azaz a vendég nyelvére történő lefordítását számos tényező 

bonyolíthatja. A látogató belső akadályai: negatív hozzáállás, információhiány, intellektuális korlátok 

stb., illetve külső akadályok: nem megfelelő vagy hiányzó segítség, alkalmatlan eszközök, 

kommunikációs akadályok, mint nyelvi nehézségek, félreértések stb. A jó interpretáció akadálymentesít. 

Az akadálymentes turizmus a mindenki számára egyenlő módon elérhető turizmust jelenti, beleértve a 

mozgás- és érzékszervi, illetve mentális fogyatékossággal élőket, az átmenetileg mozgáskorlátozottakat, 

az időseket, a kisgyerekeseket és a többgenerációs családokat (RAFFAY – GONDA, 2021). A jó 

interpretáció a fizikai-szociális akadálymentesítéssel nem csupán a hátránnyal élő, „próbatételes” 

vendégek számára előnyös. A mindennapi működési rutint javítja, ezzel valamennyi látogató kényelmét, 

látogatói élményét fokozza, végső soron tehát a turizmus mindenkinek-eszméjét támogatja (GÁSZNÉ, 

2020).  

A hatékony interpretáció tágít az örökségturizmus termék-besoroláson a kulturális turizmus-kategórián 

belül is, illetve abból kilépve, a szabadidős tevékenységek piacán is értelmezhetővé teszi az örökségi 

objektumokat. A kulturális attrakciók turisztikai vonzereje elsősorban úgy növelhető, ha olyan 

optimalizált helyeket, „jó helyet” alakítanak ki, ahol lehetőség nyílik új, szokatlan tapasztalatok 

megszerzésére, amelyek hosszú távú élményt nyújtanak az örökséggel való autentikus és élményszerű 

találkozás által (HUSZ, 2016). 

Az interpretáció a turisztikai attrakció gazdaságos üzemeltetése szempontjából alapvető jelentőségű. 

Élettel tölti meg az ősi falakat és áthatja a vendégkompetens élményszolgáltatásokat. A vonzerő által 
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nyújtott élményt fokozó szolgáltatások fejlesztése a kultúrához köthető, előnyt biztosító versenytényező. 

Ugyanakkor a jó tapasztalatok erősítik az örökségi elem fontosságát és értékét, aminek következtében a 

látogató maga is érdekeltté válik a megőrzésében. A sikeres interpretáció tehát tartósan megalapozza a 

fenntarthatóságot.  

A kulturális turizmust szokás a legminőségibb turisztikai termékként is megjelölni (CSAPÓ-MATESZ, 

2007; GONDA, 2016), ám a minőség nem adottság: azt el kell érni a minőségi termékfejlesztés által és 

garantálni kell a minőségi üzemeltetés során. A jól artikulált interpretáció a minőség garanciája is lehet.  

3.  Következtetések 

Az átgondolt, szakmailag megalapozott, egyedi és innovatív interpretáció komoly versenyelőnyt jelent 

a turisztikai piacon. Megalapozza a vendégkompetencia alapú élményszolgáltatást. Feltételezi a 

látogatók alapos megismerését és a rendelkezésre álló széles interpretációs kelléktár tudatos használatát. 

Az interpretációs eszközök nagy számban állnak rendelkezésre a különböző típusú várvezetésektől a 

beöltözési lehetőségeken és multimédiás eszközökön keresztül az interaktív programelemek 

alkalmazásáig; a módszerek is sokfélék a bevonódástól, az edutainmenten és közös alkotáson, a 

multiszenzoralis közvetítésen át a különböző típusú élő interpretációig. Ezek használata ma 

Magyarországon még kevésbé elterjedt és kevéssé tudatos. Elsősorban a képzett humánerő hiányzik, 

valamint hiányosak a menedzsment-szervezetek módszertani-elméleti ismeretei. Biztató példákat mégis 

találhatunk (pl. diósgyőri és egri vár; Gödöllői Királyi Kastély). Kívánatos volna ezek „jó 

gyakorlatként” való bemutatása.   

A korszerűen és látogatóbarát módon üzemeltetett örökségi attrakciónak a szabadidős tevékenységek 

alternatívájaként kell megjelennie és piaci szereplőként versenyeznie a látogató idejéért, amiből egyre 

kevesebb van („gazdag szegénység”). Ehhez elengedhetetlen az innováció, az emóció és a rugalmasság, 

amit a megfelelő interpretáció képes biztosítani (TOMBÁCZNÉ – SZABÓNÉ, 2016). Ma műemléki 

helyszínen is elsődleges kívánalom az élményszerzés, de nagyon fontos, hogy a programokkal, az 

interpretációval a helyszín jelentőségét tudatosítsuk és fokozzuk. Az élmény mellett további 

kulcsfogalmak a fenntarthatóság, hitelesség és felelősség. A műemlékek hiteles és felelős helyreállítása 

és bemutatása azt jelenti, hogy az eredeti funkciók és használati módok tiszteletben tartásával olyan 

atmoszférát teremtünk, ami megfelel a mai használatnak és teljes élményt tesz lehetővé. Hiszen a 

legeredetibb örökség is érdektelen lehet a turista számára, ha nincs megformálva, megfogalmazva. Hogy 

a műemlék minél vonzóbb legyen és minél inkább illeszkedjen az elvárásokhoz, az elsősorban a minőség 

garantálásával érhető el: a szolgáltatás minőségével (fogadtatás, információ, infrastruktúra, 

prezentáció), valamint a belső kulturális minőséggel, azaz az eredeti funkcióknak és a jelen számára 

képviselt értékeknek egyidejű tiszteletben tartásával (HUSZ, 2016).  

Egyetlen mondatban összefoglalva: az interpretáció rendkívül összetett jelenség – ugyanakkor hatásos 

eszköz, tudatos alkalmazása számos és jelentős előnnyel jár az örökségturisztikai attrakciók 

üzemeltetése során. Érdemes több figyelmet szentelni a megismerésének és használatának. 
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Bevezetés 

A XXI. század kiskereskedelmének egyik érdekessége a kézműves termékek egyre nagyobb hányada, 

mely szinte minden fogyasztási cikk területén megjelenik, de elsősorban az élelmiszer kereskedelemben 

érhető tetten. A különböző ételek és italok között számos kézműves termék jelenik meg: tejtermékek, 

sörök, húskészítmények például. Amennyiben egy gazdaságilag fejletlen térség esetében keresünk 

kitörési pontokat, akkor a kis és középvállalkozások fejlesztése, illetve gazdaságfejlődési generáló 

szerepe is teret kap. A következőkben a kézműves termékek piaci szerepe mellett bemutatásra kerülnek 

az Ormánság gazdaságának történelmi hagyományai, valamint jelenkori perspektívái, az e területen 

történő érvényesüléssel kapcsolatban. 

1. Kézműves termékek az élelmiszerpiacon 

1.1 Helyi termék - kézműves termék 

Az 1980-as években a nyugat-európai országokban megfigyelhető a kereslet növekedése a tradicionális 

módszerekkel előállított, valamint egyes tájegységekre és régiókra jellemző élelmiszerek iránt 

(NÓTÁRI – HAJDU, 2005). Ekkoriban még dolgoztak a korábbi generációk azon tagjai, akik - 

elsősorban önellátási céllal - foglalkoztak a háztáji növénytermesztés és állattartás alapján készülő 

alapvető élelmiszerek készítésével, így ez a fajta hagyományos élelmiszer előállítás tőlük még 

elsajátítható volt, mintát adva ezzel nem csak a rurális területeken élőknek (GONDA, 2012), hanem 

bármilyen vidékies térség lakossága számára, legyen az a térség bárhol, egy adott országon belül. Az 

önellátáson és háztáji gazdálkodáson kívül az így termelt termékek egy idő után utat találtak maguknak 

a piacra is, kezdetben termelési felesleg, majd már tudatos piacra termelés formájában (PÓLA, 2016). 

1986-ban Olaszországból indult a „slow food” mozgalom, amikor egy gasztronómiai témákban 

publikáló aktivista (Carlo Petrini) tiltakozott a római Spanyol Lépcsőnél egy gyorsétterem megnyitása 

ellen. A mozgalom kapcsolatot von az étkezés és a környezetvédelem közé azzal, hogy a 

gyorséttermekkel és az ipari keretek között készült ételekkel szemben a piacra járást, az étel 

elkészítésének élvezetét hirdeti, mellyel egyúttal hangsúlyozza és erőteljesen ösztönzi a helyi termékek 

fogyasztását is (NÉMETH ET AL., 2010).  

A 2005-ben megjelenő „locavore mozgalom” volt a következő jelentős lépés a helyi termékek 

elterjedésének sikerességében, mely olyan alapelveket fektetett le, mint a helyi piacokon történő 

vásárlás, támogatva ezzel a közelben lakó termelőket, ugyanakkor szorgalmazza a fogyasztó háztáji 

termelését is. Céljai a helyben feldolgozott friss, egészséges, tápláló szezonális élelmiszerek értékesítése 

és fogyasztása, alapanyagként való bekerülése a mindennapi háztartás mellet a vendéglátásba is (KIM, 

2013). Összességében a locavore mozgalmon alapuló vásárlói kultúra ezzel javítja a fogyasztók 

környezetvédő magatartását is, valamint segíti a vidéki táj, a termelési szokások és tradicionális 

termékek fenntartását (GONDA, 2017). 

A helyi termékek főbb jellemzői a termelés, feldolgozás és az értékesítés minél közelebb legyenek 

egymáshoz, egy meghatározott földrajzi területen belül (KOVÁCS SÁRKÁNY – KOVÁCS, 2015.), a 

termék előállítása és értékesítése között nagyjából 40-50 km van, így az áruk nem kerülnek be a 

kereskedői láncba, a rövid ellátási lánc alapján kerülnek piacra (SZOMI, 2016). Nem tömegáru kerül 

előállításra, hanem helyi specialitás, mely legalább 51%-ban helyi hozzáadott értéket tartalmaz 

(alapanyag vagy munkaerő formájában). Azonban a kézműves termékek, különösen az élelmiszer 

termelés tekintetében, más jellemzőkkel bírnak és szélesebb spektrumot fognak le.  
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A kézműves élelmiszer alapvetően attól lesz kézműves, hogy az előállítási folyamat döntően kézzel 

végzett vagy kézi beavatkozással történik, tehát a kézi munka meghatározó szerepe egyértelműen 

igazolható a termelési folyamat során. A kézműves élelmiszer jellemzője továbbá, hogy olyan 

élelmiszeripari termék, amely regionális, helyi sajátosságokhoz köthető ismérvekkel bír, ugyanakkor 

nem feltétlenül rendelkezik az adott tájegységhez kötődő történelmi múlttal, előállítása során viszont 

hagyományos alapanyagokat és technológiát alkalmaznak, természetes összetevők felhasználásával 

(DOGI ET AL., 2014). Értékesítése sem feltétlenül helyben történik, bekerülhet a kereskedelmi láncba 

is.  

1.2 Kézműves termékek és a vásárlók 

A fogyasztói magatartás feltárásának, elemzésének valamint megismerésének igen jelentős irodalma 

van hazánkban (TÖRŐCSIK, 2016). A fogyasztó vásárlási folyamatát a „vásárló fekete doboza” 

modellel lehet bemutatni (1. ábra), melynek alapvető eleme, hogy a fogyasztót állítja a központba, a rá 

vonatkozó jellemzőkkel (kulturális, társadalmi, egyéni személyiségjellemzők, valamint a fogyasztói 

pszichológia elemei) együtt. A vevőre hatnak marketingösztönzők és környezeti hatások (gazdasági, 

technológiai, politikai, kulturális ösztönzők). Ezek összessége fogja elindítani a vásárlási döntéshozatalt, 

melynek eredménye a vásárlási döntés lesz (KOTLER-KELLER, 2006). 

1. ábra: A vásárlói magatartás modellje 

 

Forrás: Kotler-Keller 2006, 209.o. 

A kézműves termékek esetében a marketingeszközök közül a kommunikáció és a maga a termék fontos, 

a kulturális hatás, mint egyéb ösztönző jelentős. A fogyasztói személyiségjellemzők közül a kulturális 

dominál, a fogyasztói pszichológia tekintetében pedig a motiváció és a tanulás. A kézműves termékek 

általában a nagyüzemi termékeknél magasabb árszínvonalon kerülnek piacra, azonban a fogyasztók 

nagyobbik része ésszerű keretek között ezt hajlandó kifizetni. (CSAPÓ ET AL., 2016). A fogyasztók 

között határozott igény jelentkezik az átlagosnál magasabb minőségű termékek iránt. (BERGHAUER 

ET AL., 2020) 

Törőcsik alapján elmondhatjuk, hogy fontos elem a kimutatható vásárlóerő-eltérés Budapest és vidék 

között, mely tekintetében régebben is jellemző volt egyfajta különbség, azonban ez az elmúlt 

évtizedekben még szignifikánsabbá vált, ugyanis már nem csak a vásárlások tekintetében, hanem az 

újdonságok iránt mutatkozó affinitásban, gondolkodásban mutatkozó különbségek is igen jelentősek 

lettek. E különbség megerősödősének fő okai a fővárosban a vásárlókra ható környezeti impulzusok 

jelentős hatása, Budapest nemzetközi nyitottsága, egyfajta egyedi, alternatív életfelfogás mely itt 

markánsabban megjelenik és termékenyebb talajra is lel, a főváros lakosságának gondolkodásában 

(TÖRŐCSIK, 2016). 

A vásárlási döntések esetében egyértelműen nő az emocionális tényezők döntésre gyakorolt hatása is, 

melynek következtében egyre nagyobb jelentőséget kapnak a vásárlási döntéshozatal során a márkához 

fűződő érzelmek (BATRA ET AL., 2012), ahogy például a közösségi médiafelületek is (OBERMAYER 

ET AL., 2019). Marketing szempontból is jelentős átrendeződés figyelhető meg, melynek során a  4P 

modellből egy újfajta 4E modell alakult ki, mely a vevőkkel való kapcsolattartás fontosságára épül. A 

4E modell esetében a fizikai terméket (product) felváltja az általa okozott márkaélmény (experience), a 
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jól körülhatárolható disztribúciós terep (place) helyén megjelenik a komplex benyomások halmaza 

(everyplace), az ár (price) helyett inkább az ellenérték (exchange) jellemző, míg a termék érékesítését 

célzó kommunikáció (promotion) helyett a márkarajongás (evangelism) jelenik meg (DOYLE, 2000). 

A kapcsolat a fogyasztó és a termék között jóval komplexebbé vált, mert a 4E modell az élményvilágra 

épül. Ez a fajta értékesítési forma az „experimental marketing” nevet kapta. 

A fogyasztók tudatosságának növekedést jelzi az egyre fokozódó érdeklődés a termékek eredete, 

származása iránt, melynek köszönhetően előtérbe kerül az élelmiszerek termelési, előállítási 

körülményeinek ismerete és az egységes védjegyek kialakításának fontossága. A kézműves élelmiszerek 

vásárlóinak többsége egyértelműen fontosnak találja, hogy a termékek csomagolásán jelölve legyen 

azok eredete. (DOGI ET AL., 2014). 

2.  Az Ormánság kézműves élelmiszeripari termékei 

2.1 A mezőgazdasági termelés történelmi alapjai 

A XIX. század végi Ormánság foglalkoztatási viszonyait tradicionálisan a mezőgazdaság határozta meg, 

a természeti környezet adta lehetőségek szabták meg a megélhetéshez szükséges javak megteremtésének 

módját. Jó példa erre az „ormákon” (magaslatokon), halászhelyek közelében létesült települések 

elhelyezkedése. A Dráva későbbi szabályozása előtt a mezőgazdasági művelés alá vonható területek 

nagy része alkalmatlan volt a szántóföldi gabonatermesztésre, a kanyargós Dráva tartósan a partélhez 

közel folyt, ráadásul gyakran ki is áradt, méghozzá úgy, hogy a víz akadálytalanul szétterült a széles 

ártéren, és ezért az elöntés sekély és tartós maradt. Ez viszont kitűnő alapot teremtett ahhoz, hogy az 

ártéri gazdálkodás legyen a jellemző: a halban és vadban gazdag ártér adta a halászat, vadászat alapját, 

ahogy a gyűjtögetés is jellemző volt (bogyók, sulyom, gomba, tojás és hasonlók) ezek mellett nagy 

jelentősége volt az ártéri gyümölcsészetnek is.  A mocsaras terület kedvezett a magyar szürke marha és 

a mangalica sertés tartásának is, így az álltatartás is a megélhetés fontos pillére volt. A 2000-es évekre 

a mezőgazdáság még mindig a térség meghatározója foglalkoztatási szempontból, de a háztáji 

gazdálkodás például szinte teljesen eltűnt és a 2010-es évek második felében voltak csak próbálkozások 

a feltámasztására, például az Ormánság Alapítvány tevékenysége lévén a gyümölcsészet területén.  A 

korábban jellemző természet közeli és fenntartható gazdálkodási struktúra napjainkra teljesen átalakult 

és komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A XX. század folyamán a térség vízfolyásainak és 

belvízcsatornáinak vízszintje, az elhibázott vízszabályozásnak köszönhetően, lesüllyedt és az egykor 

bővizű vízfolyásokkal szabdalt, ritka és gazdag élővilágnak otthont adó táj képe helyett most egy 

kiszáradó térség látványa tárul elénk. E folyamat következményeként a tájhasználat is teljesen átalakult. 

Az egykor gyümölcsösként, legelőként, erdőműveléssel vagy halászással hasznosított területek helyett 

iparszerű és extenzív szántóművelés jelent meg. Ez azonban csak a népesség kis hányada számára 

biztosít megélhetést, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy a lakosság önellátása is megszűnt (HÁLÓ, 

2020). 

A 2010-es évek közepén kezdődött és jelenleg is folyó Ős-Dráva program egyik fontos eleme az ártéri 

gazdálkodás feltámasztása, melynek eszközei a felszíni vízrendszer átalakítása, valamint a táji 

adottságoknak megfelelő gazdaságfejlesztés. Utóbbihoz kapcsolódik a térség kulturális hagyományain 

és természeti adottságain alapuló gazdálkodási mód megteremtése, mellyel fenntartható gazdasági 

fejlődés érhető el. Előtérbe kívánják helyezni ily módon a táji adottságokhoz igazodó víz- és 

tájgazdálkodást, amely így a jelenlegihez képest a helyi lakosság szélesebb köre számára biztosíthat 

megélhetési lehetőséget (HÁLÓ, 2020). 

2.2 Bőközi legendás 

Az egyik legjobb példa az előzőekben említett gazdálkodási módra az úgynevezett „Bőközi legendás” 

termékcsalád. 2019-ben három ormánsági település összefogásával, valamint 420 millió forintos 

belügyminisztériumi támogatással valósult meg egy közfoglalkoztatási mintaprogram, melynek keretein 

belül Drávacsehiben vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, Szaporcán egy ezer sertés tartására alkalmas telep, 

keverőegység és kocaszállás létesült, melynek köszönhetően tizenkilenc új munkahely jött létre (a 

harmadik résztvevő település Tésenfa). 
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1. kép: A Bőközi legendás logója 

 

Forrás: http://bokozilegendas.hu/wp-content/uploads/2019/01/fejleclogo.png (2021.05.01) 

 

2. kép: Bőközi legendás prémium logója 

 

Forrás: Bőközi legendás Facebook oldal (2021.05.01) 

A térség foglalkoztatási viszonyai tekintetében fontos volt a kezdeti közfoglalkoztatási rendszer, 

azonban a munkavállalók szakképzésével ezt folyamatosan felváltja a hagyományos és teljes 

foglalkoztatási struktúra: a cég tervei szerint 2021-re a foglalkoztatottak nagyobb része már nem 

közfoglalkoztatott lesz, azonban a hátrányos helyzetű foglalkoztatottak magas részaránya akkor is 

megmarad. 

A Bőközi legendás termékcsalád jellemzői az eddig megismert ismérvek alapján: 

- Régen elfeledett receptúrák alapján készülnek a termékek, mely receptek egy részét a termelés 

előkészítési fázisában a helyi lakosság osztotta meg a céggel. Tőke és füstölt húsokat, valamint 

a húsipari feldolgozott termékek szinte teljes palettáját gyártják. 

- Hagyományos termékgyártásra jellemző eljárásokat használnak, mint például a háztáji jellegű, 

hagyományos tartásban, hosszú idő alatt felnevelt sertések, vagy a prémium jelzéssel ellátott 

áruk esetében ridegtartásban nevelt mangalicák és sertések feldolgozása, mely utóbbi a XIX. 

században a területre jellemző álltartási forma felélesztése. 

- Döntően kézi munkával készült termékek, vagy legalábbis a kézi munka meghatározó a 

termelésben. 

- Egyedi, innovatív termékek. 

- Természetes alapanyagok, például saját és környékbeli gazdák takarmányát használják. 

A kézműves termékekkel szemben támasztott feltételeknek ezek alapján teljes mértékben megfelelnek. 

A 2019-es indulás lévén a termékcsalád már a legújabb értékesítési és marketing trendek alapján épült 

fel: 

- Egységes és egyedi márkaarculat, mely elegáns és a termék prémium minőségét jelzi (1.-2. kép). 

- Aktív közösségi média jelenlét: folyamatosan frissülő Facebook és Instagram oldal, tartalmas 

és korszerű honlap. Youtube videók és különböző portálokon megjelenő hírek, valamint interjúk 

népszerűsítik a termékeket és a termelési módot. 

http://bokozilegendas.hu/wp-content/uploads/2019/01/fejleclogo.png
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- A termékeken egyértelműen feltüntetésre kerül a származás, valamint az összetétel. Csak saját 

alapanyagot hasznának fel a termeléshez, nem vesznek feldolgozott terméket. 

- Már az indulás évében, 2019-ben, jelentős sikert ért el a termékcsalád a Spar Magyarország 

üzletlánc Hungaricool termék innovációs versenyének megnyerésével (2. kép), így 2 termékük 

nem sokkal később kikerült az Interspar áruházak polcaira. E két termék innovatív, egyedi és 

könnyen legyártható, mely fontos szempont volt, a korlátozott termelési kapacitások miatt: 

„Ősök hagyatéka”: lesütött hús zsírban elrakva, „Józsipapa fűszeres zsírja”: kolbászzsír kolbász 

morzsákkal. 

- 2020 szeptemberében az V. Bőköz fesztiválon is folyamatosan jelen voltak a Bőközi legendás 

termékek, a „Bőközi Legendás Ízek utcája és vására” keretin belül. 

3. kép: Spar- Hungaricool 

 

Forrás: spar.hu (2020.03.31) 

Országos lefedettségű értékesítési struktúrát igyekeznek kialakítani, melynek több pillére van: 

- Bőköz Mini: termelői üzlet és mintabolt Pécsett, mely a saját termékek mellett kézműves 

termékek széles palettáját kínálja, szerte az országból, valamint saját termékeikből készített 

szendvicsek lévén reggeliző helyként is funkcionál. Hasonló termelői boltok nyitását máshol is 

tervezik. 

- Futárszolgálattal történő házhozszállítás, akik hűtődobozok segítségével az ország teljes 

területére tudnak minőségromlás nélküli szállítani. 

- Budapesten és Pest megyében (Göd, Veresegyház, Erdőkertes) több piacon rendszeres 

megjelennek a cég termékei. 

- Különböző kereskedelmi partner jelöltekkel folynak tárgyalások jelenleg is. 

- Jelentős számú vendéglátóhelyet látnak el termékeikkel. 

2.3 Gazdasajt 

Németh István Gyöngyfán 40 éve foglalkozik mezőgazdasággal és 2006 óta készít sajtokat, ahogy más 

tejtermékeket (vaj, tejföl, túró) is. 

Termékei jellemzői: 

- Saját termesztésű takarmánnyal etetik a szarvasmarhákat. 

- Csak tiszta tejből készülnek a termékek, mindenféle adalékanyag nélkül. 

- Kisüzemi, kézműves jellegű termelés. 

- Főleg törzsvásárlók kiszolgálása. 

Hetente kétszer, kedden és pénteken szállítja Baranya megye területén házhoz termékeit, valamint 

minden második szombaton Budapestre is szállít megrendelőknek, valamint termelői piacra. 
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Az online megjelenés kellőképpen informatív, de stílusán és korszerűségén lehetne fejleszteni. 

2.4 Ormánsági olajok 

Az Olajütő Szövetkezet Kisszentmártonban 2009 óta gyárt tökmag és napraforgóolajokat. 

Termékeik jellemzői: 

- Mindenféle vegyi anyag hozzáadása nélkül, kisüzemi manufakturális módon, kizárólag 

mechanikai eljárás segítségével, hőkezelés nélkül állítanak elő prémium kategóriás olajakat. 

- Főként helyi alapanyagot használnak. 

- A csomagolás elegáns, korszerű és egyedi (4. kép). 

Értékesítési partnereik (Auchan, Spar, Herbaház, Bijó valamint több más budapesti és pécsi üzlet) lévén 

termékeik országosan elérhetőek. 

Rendkívül modern, profi és igénye weboldallal rendelkezik a vállalkozás, ahogy Facebook oldalukon is 

minden információ elérhető és folyamatosan kerülnek fel új, naprakész tartalmak. 

4. kép: Olajütő tökmagolaj. 

 

Forrás: ormansagiolajok.hu (2021.05.01) 

Összegzés 

A terület mérete és gazdasági lehetőségei jelenleg nem teszik lehetővé, hogy az Ormánság 

tömegtermelést folytasson feldolgozott élelmiszeripari termékekből, azonban ahogy a különböző 

fogyasztási trendek ismertetése során kiderült valószínűleg a piac nem is ebbe az irányba mozdul, így 

az alapvetően manufakturális módon, prémium termékeket előállító termelők képesek sikereket elérni. 

Az Ormánsági olajok már egy ideje a piacon van, a Bőközi legendás pedig bíztatóan kezdte piaci 

terjeszkedését. A Gazdasajt családi vállalkozás, de még így is meg tud jelenni a fővárosban is. 

Egyértelműen látszik, hogy a további fejlődés kulcsa a már megkezdett út folytatása: innovatív, egyedi 

és prémium termékek gyártása, valamint a termelőkapacitás olyan bővítése, ami nem megy a termelés 

minőségének, valamint kézműves termelési jellemzőinek rovására. A média megjelenés, valamint a 

marketing tevékenység eddig alkalmazott elemei és megvalósítása is ígéretes, amennyiben sikerül asz 

élményalapú marketinget még inkább alkalmazniuk, ez csak jobb lesz. 

Ami pedig szintén nagyon fontos lehet, az a pozitív és sikeres példa, amit ezek a vállalkozások tudnak 

a térség többi hasonló profilú gazdálkodó társaságai, vagy csak befektetésben, esetleg vállalkozás 

indításában gondolkodó szereplői felé mutatni: innen is véghez lehet vinni egy sikeres termék 

felépítését. Az Ormánságban az egyik legmagasabb az éves napsütéses órák száma az országon belül, 

mely mezőgazdasági termelés szempontjából fontos tényező, ahogy az is, hogy a térség múltja és 

lehetőségei más kapcsolódó tekintetben is gazdagok: például az ártéri gazdálkodás hagyományai, a 

jelentős kulturális örökség, vagy a rendelkezésre álló szabad munkaerő. Baranya sajnos leszakadó terület 

gazdasági tekintetben, de a felemelkedés egyik motorja (amennyiben sikerül a bemutatottakhoz 

hasonlóan sikeres projekteket indítani a jövőben is) akár az Ormánság is lehet. 
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Bevezetés 

A lassú mozgalom bölcsője Olaszország, ahonnan az 1980-as években indult hódító útjára ez az 

emberközeli, harmóniára ösztönző felfogás. A lassú étel mozgalom a gyorséttermekkel szembeni 

tiltakozásként született, amikor Rómában, a Spanyol-lépcső tőszomszédságában egy gyorséttermet 

akartak nyitni. „Megértettük, hogy milyen fontos megóvni a világ országainak a kulturális és 

gasztronómiai sokféleségét a gyorsételekkel szemben, ami a fentiek helyett a termelés 

standardizálásához vezet” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Carlo Petrini, a mozgalom szülőatyja. A 

biológiai sokféleség megőrzése is egy fontos központi gondolat véleménye szerint (BBC SOUNDS, 

2021). 

 Ekkor még csak egy maroknyi aktivista küzdött a hagyományok megőrzéséért, a minőségi 

gasztronómiáért a lassú élet köntösébe bújtatva. Hosszú utat tettek meg: mára egy globális, projektek 

sokaságát felölelő mozgalommá nőtte ki magát a kezdeményezés. Már messze túlléptek az eredeti célon: 

„egy olyan komplex megközelítést tettek magukévá, amely felismeri az étel, a bolygó, a politika és a 

kultúra közötti szoros kapcsolatot.” (SLOW FOOD, OUR HISTORY, 2021). 

A tanulmány először áttekinti, mit jelent a slow food felfogás a szakirodalom szerint. Ezt követően azt 

vizsgáljuk meg, hogy miként valósíthatják meg ezt a filozófiát az egyes éttermek, és hogy ültethetik át 

azt a gyakorlatba, ahol a Lassú Turizmusra vonatkozó irányelveket (GUIDELINES FOR THE SLOW 

TOURISM, 2011) hívjuk segítségül. Majd esettanulmányok gyanánt olyan rendezvényeket mutatunk 

be, amelyek jó gyakorlatként említendőek, illetve kitérünk az iskolakert programra is. 

1. Egy életfilozófia születése 

1989-ben adták ki a Slow Food Kiáltványt (Slow Food Manifesto). „Az iparosítás jegye alatt született 

évszázadunk először feltalálta a gépet, majd az életmódunkat is az alapján mintázta. A sebesség lett a 

mi bilincsünk. Ugyanazon vírus áldozataivá váltunk: a gyors élet darabokra töri az életünket, és még az 

otthonainkban is támadást intéz ellenünk: arra kényszerít bennünket, hogy gyorsételeket fogyasszunk” 

– fogalmazza meg a Kiáltvány a problémák gyökerét (SLOW FOOD MANIFESTO, 1989). Majd kifejti, 

hogy a lassú étel lehet a válasz erre, hiszen véleményük szerint először az ízkultúra fejlesztésével, nem 

pedig annak elsilányításával kell kezdeni az eredeti értékekhez való visszatérést. Emellett a nemzetközi 

csereprogramoknak, a hagyományos étkezési kultúra, tradíciók védelmének és ápolásának is fontos 

szerepe van ebben a minőségi(bb) élethez vezető folyamatban (SLOW FOOD MANIFESTO, 1989).  

A lassú étel filozófiáját három szóba lehet sűríteni: jó, tiszta és fair. Jó: azaz ízletes és természetes az 

élelmiszer. Tiszta: azaz környezetbarát termelési módon állítják elő a természet tiszteletben tartásával, 

fenntartható módon. Végezetül: tisztességes, hiszen mind a fogyasztók elérhető áron juthatnak minőségi 

élelmiszerekhez, mind a termelők jogait előtérbe helyezik, és arányosan, fair módon részesülnek a 

munkájuk hasznából (GOOD, CLEAN AND FAIR: THE SLOW FOOD MANIFESTO FOR 

QUALITY). 

A tudatosság mind az élelmiszerek előállítói, a termelők részéről elengedhetetlen fontosságú, mind 

pedig a fogyasztók részéről alapvető követelmény. Hangsúlyozni kell, hogy mindenki személyes 

felelősséggel tartozik a fenntarthatóság tekintetében. Ahhoz, hogy a fogyasztók tudatosan dönthessenek 

az ételek kapcsán, megfelelő mennyiségű és minőségű információt is kell, hogy kapjanak azokról. Ebben 
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szerepe lehet annak is, hogy a természetes ízekhez újból hozzászoktatják a fogyasztókat, illetve 

megismertetik velük azokat, amihez hozzájárulhatnak az „ízoktatások” is.  Ha van rá lehetőség, hogy 

minél rövidebb legyen az ellátási lánc, az a szerencsés, ha a helyi termelők és az éttermek közvetlen 

kapcsolatban állnak egymással (ERNSZT–TÓTH-KASZÁS, 2019). 

„A „slow food” mozgalom sokkal több, mint egyfajta irányvonal: egy komplett filozófiát foglal 

magába.” (ERNSZT – TÓTH-KASZÁS 2020:44). A slow food felfogás alapja a hagyományok, 

tradíciók tisztelete mellett a tiszteletben tartásában is tetten érhető: központi helyet foglal el a biológiai 

sokféleség megőrzése és az ezzel kapcsolatos oktatások, ismeretterjesztés is (ERNSZT 2016).  

A lassú étel mozgalmaknak számtalan irányzata kialakult: ma már lassú bor, hal, sör, hús, sajt és 

méhészkedés is jelen van (SLOW FOOD, THEMES). A „lassú méhészkedés” például arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a sok növényvédőszer, kemikália, klímaváltozás, a talajpusztulás és az őket sújtó 

betegségek, élősködők miatt a méhek veszélybe kerültek, aminek beláthatatlan következményei 

lehetnek akár a teljes élelmiszerellátásunk tekintetében is. A védelmük érdekében törekedni kell az 

élőhelyeik helyreállítására és agroökológiai eljárások, módszerek alkalmazására, továbbá a vegyszerek 

alkalmazásának lehetőség szerinti csökkentésére – különös tekintettel a gombaölő szerekre (SLOW 

FOOD, BEES 2015).   

1. ábra: A lassú étel mozgalmak egyes irányzatai 

 

Forrás: saját szerk. SLOW FOOD, THEMES alapján 

Azonban mára a lassú filozófia az élet számos területét áthatotta: így lassú város (cittaslow), divat, 

oktatás, nevelés, turizmus, virág, blogolás, öregedés, pénz, gyógyítás, de még lassú építészet és film is 

megjelenik a palettán – mind-mind egy emberközeli, harmóniát árasztó szellemiségben (ERNSZT, 

2016; ERNSZT–LŐRINCZ, 2017; ERNSZT–MARTON, 2020; BALOGLU, 2020; HAWLEY, 2010). 

2. A lassú étel mozgalom szervezete és tevékenységei  

A lassú étel mozgalom amellett, hogy egy teljes életfilozófiává nőtte ki magát, gazdasági, társadalmi és 

politikai dimenziókat egyaránt magában hordoz (SINISCALCHI, 2013; PIETRYKOWSKI, 2004). 

Maga Petrini fogalmazza meg egy vele készített interjúban: „A neveltetésemnek köszönhetően 

megértettem, hogy milyen szoros kapcsolatban van az étel kultúra politikai, társadalmi és környezeti 

kérdésekkel.” (BBC SOUNDS, 2021). 

A mozgalom kiépítette a maga szervezeti felépítését is. A központja Olaszországban, a mozgalom 

szülővárosában, Bra-ban található, de konvíviumok működnek ma már világszerte, amelyek a 

mozgalom legkisebb szervezeti egységeiként különféle programokat, kurzusokat, vacsorákat 

szerveznek. Ugyan függetlenek, de a központi szervezet politikai irányítása alatt állnak (SLOW FOOD, 

2015; SIMONETTI, 2012).  

 Mellettük számos nonprofit szervezetet is létrehoztak, és megalapították a Lassú Étel Alapítványt a 

Biodiverzitásért (Slow Food Foundation for Biodiversity), a Terra Madre Alapítványt (Terra Madre 

Foundation), valamint a Gasztronómiai Tudományok Egyetemét is (University of Gastronomic 

Sciences) (SLOW FOOD, 2015). 

A Lassú étel Alapítvány a Biodiverzitásért elnevezésű szervezet keretében létrehozták az „Ízek 

bárkáját”, ami egy olyan online katalógus, ami egy adott közösséghez, kultúrához kapcsolódó, nem ipari, 

hanem kis mennyiségben előállított élelmiszereket foglal magába. Bárki jelölhet erre az online listára. 

A kezdeményezés célja az, hogy felhívják a figyelmet ezekre az élelmiszerekre, amelyek akár néhány 

generáción belül eltűnhetnek. Magyarországról többek között a listán található a Juliska bab, a 

"lassú bor" 
(slow wine)

lassú hal

("slow fish")

lassú sör

("slow beer"

"lassú hús"

(slow meat)

"lassú sajt"

("slow cheese")

"lassú 
méhészkedés, 
méz"("slow 

bee")
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kerekegyházi kék burgonya, a kövidinka szőlő, a hortobágyi racka juh, a magyar szürkemarha vagy a 

mangalica kolbász is többek között (SLOW FOOD FOUNDATION FOR BIODIVERSITY, ARK OF 

TASTE).  

Ugyancsak a fenti szervezet keretein belül született meg a „Séfek szövetsége, ami a lassú étel filozófiáját 

valló gasztronómiai szakembereket tömöríti, dolgozzanak bisztrókban, éttermekben vagy akár utcai 

kioszkokban. Olyan séfeket foglal magába a szervezet, akik támogatják a kistermelőket termékeik 

felhasználásával. Vállalják azt is, hogy a kistermelők nevét is megjelenítik az étlapokon, hogy ők is 

előtérbe kerüljenek (SLOW FOOD FOUNDATION FOR BIODIVERSITY, SLOW FOOD COOK’S 

ALLIANCE). 

Terra Madre közösségeket először 2004-ben hoztak létre, amelyek olyan embereket és szervezeteket 

tömörítenek, akik fenntartható, a természet és a hagyományok tiszteletén alapuló  

élelmiszertermelést folytatnak. Termelők, halászok, séfek, fiatalok, NGO-k, de az akadémiai szférából 

érkezettek is megtalálhatóak a tagjaik között (SLOW FOOD, TERRA MADRE NETWORK).  

3. Lassú turizmus és lassú éttermek 

A gasztronómia kiemelkedően fontos turistacsalogató elemmé nőtte ki magát, ami egy adott ország, 

tájegység vagy akár település kulturális vonzerejének elválaszthatatlan eleme, kultúrájának 

meghatározó eleme. Kettős fontossággal bír a turizmusban, hiszen az alapinfrastruktúra kikerülhetetlen 

része, így valamennyi utazót érint és meghatározó élményként jelenik meg, másrészt önálló termékként 

is jelen van a piacon. A jelenlegi trendek: az egészségtudatosság, a tiszta, ökológiai gazdálkodásból 

származó élelmiszerek iránti növekvő igény, valamint a helyi termékek népszerűsége mellett kitűnően 

megfér a slow food mozgalom, ami teljesen harmóniában van ezekkel az irányzatokkal. (MAGYAR 

TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG, 2017). Sőt: a lassú étel mozgalmak hozzájárulhatnak a fenntartható 

turizmusfejlődéshez is (JUNG ET AL., 2014).  

A lassú filozófia jegyében különféle turisztikai szolgáltatók is működhetnek, így egyes éttermek is 

követhetik az elveit. Ha így tesznek, az érintett régió ételkülönlegességeit is kínálják vendégeiknek, 

emellett hangsúlyt fektetnek arra, hogy a helyi termelőktől szerezzék be lehetőség szerint a friss, tiszta 

alapanyagokat, bevételhez juttatva ezáltal a helyi termelőket is. 

A személyes hangvétel megjelenik az étlap grafikai megjelenítésében is: hogy közelebb hozzák a 

vendéget magához az ételhez, információkat oszthatnak meg az ahhoz kötődő hagyományokról, esetleg 

elkészítési módjáról, vagy akár azokról a termelőktől, akiktől beszerzi az alapanyagokat az étterem. A 

közvetlenség úgy is megvalósulhat, hogy maga a séf lesz az, aki ezt a közvetítő szerepet magára vállalja, 

és adott esetben kulisszatitkokat is megoszthat az ételekről, illetve a helyi gasztronómiai tradíciókról 

(GUIDELINES FOR THE SLOW TOURISM, 2011). 

A személyesség nemcsak az éttermi élményre korlátozódik: a social network adta lehetőségeket 

kihasználják egyfajta közösségépítés céljából.  

A minőségből nem enged az ilyen filozófiájú étterem: ennek egyik garanciája lehet a különféle minősítő 

rendszerekhez való csatlakozás. A fenntarthatóság nemcsak egy szép elv, hanem mindennapi gyakorlat 

egy slow étterem számára: szezonális, organikus alapanyagok felhasználása történik, és törekednek arra, 

hogy környezetbarát anyagokat alkalmazzanak. A szelektív hulladékgyűjtés szintén alapkövetelmény, 

mint ahogy az energiatakarékosságra való törekvés is. A vendégekkel való kapcsolatot erősíthetik a 

különleges programok is, amelyek többek között ízoktatásra koncentrálnak, a vendégek tudatosabbá 

tételére. Ilyenek lehetnek például a manapság reneszánszukat élő főzőkurzusok is. Az együttműködés 

szintén fontos tényező: több turisztikai szolgáltatóval is kooperálhatnak az éttermek az adott hely 

hagyományainak bemutatása céljából – közösen profitálva ebből (GUIDELINES FOR THE SLOW 

TOURISM, 2011). 

Egy korábbi cikkünkben (ERNSZT – TÓTH-KASZÁS, 2019) azt próbáltuk feltérképezni, hogy a Dinig 

Guide által 2019-ben a legjobb tíznek minősített, kitűnő vidéki étterem kínálata és szolgáltatásai milyen 

mértékben követik a slow filozófiát. Ennek az érdekében az éttermek honlapját vizsgáltuk meg. 

Ezenkívül az éttermekre vonatkozó Tripadvisor értékeléseket is átnéztük; az értékelések természetesen 

magukban hordozták a honlapelemzések valamennyi korlátját. Ennek során megállapítottuk, hogy 
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számos elemben: mind a filozófiában, „hitvallásban”, mind a működésükben számos ponton követik az 

általunk vizsgált éttermek a slow felfogást. Ez megnyilvánul többek között a szezonális étlapok 

kialakításában, a minőségi, tiszta alapanyagoknak a helyi termelőktől való lehetőség szerinti 

beszerzésében, különleges slow programok szervezésében és lebonyolításában (ERNSZT – TÓTH-

KASZÁS, 2019). 

1. táblázat: A lassú éttermek alapvető jellemzői 

ÁLTALÁNOS ELVEK 

az étlapon szerepeljenek hagyományos ételek 

az étlap grafikai megjelenítése, tartalma: történetek, hagyományok, amelyek 

keretében el lehet helyezni a termékeket, ételeket, 

minősítő rendszerekhez való csatlakozás 

internet használata, social network használata – közösségépítés, 

információcsere céljából 

helyi alapanyagok helyi termelőktől 

EREDETISÉG 

minőségi alapanyagok felhasználása 

kézműves termékek, helyi borok; a termékek eredetéről, termelőkre 

vonatkozó leírás 

a személyzet naprakész legyen a helyi gasztronómiai hagyományokból 

tematikus estek szervezése helyi szolgáltatókkal – a helyi források 

hangsúlyozása, a rivalizálás félretétele érdekében 

FENNTARTHATÓSÁG 

szezonális, organikus alapanyagok, termékek felhasználása 

környezetbarát alapanyagok felhasználása 

szelektív hulladékgyűjtés 

hulladék mennyiségének csökkentése 

ÉRZELMEK 

a szakács a vendégek előtt készítse el a fogásokat vagy a szakáccsal, séffel 

való közös főzés lehetősége 

a szakács a vendégek rendelkezésére áll, és kielégíti a kíváncsiságukat az 

ételekkel, helyi receptekkel kapcsolatosan (pl. az étel eredete, története, az 

elkészítésének, tálalásának titkai) 

ízoktatással kapcsolatos kezdeményezések támogatása 

Forrás: GUIDELINES FOR THE SLOW TOURISM 2011:67-69., ERNSZT – TÓTH-KASZÁS 2019:46 

4. Esettanulmányok, a lassú étel mozgalomhoz köthető rendezvények és programok 

4.1.  A Terra Madre Salone del Gusto 

Több olyan rendezvény is létezik, ami a lassú étel köré szerveződött. Az egyik legjelentősebb ezek közül 

a „Terra Madre Salone del Gusto” (Anyaföld Ízek Csarnoka). De egyéb fesztivál is említést érdemel, 

ilyen például a Slow Fish Fesztivál (Lassú hal fesztivál) Ausztráliában. Jelen cikk keretében a Salone 

del Gusto vásárt, valamint a Cheese (Sajt) nevű rendezvény bizonyos elemeit mutatjuk be. 

A Terra Madre Salone del Gusto vásárt minden második évben rendezik meg. A rendezvény mára az 

olyan kistermelők legfontosabb platformja lett, akik a kézműves, helyi hagyományokat, valamint a 
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fenntarthatósági követelményeket szem előtt tartják. A 2018-as vásár sikerét többek között mi sem 

bizonyítja jobban, hogy 220000 látogatóval büszkélkedhetett, valamint 150 országból 7000 küldöttet 

fogadhatott (SLOW FOOD, TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, 2020). 900 eseményt 

tartalmazott a program, hat konferenciát, 24 pizza és kenyér workshopot tartottak ugyanabban az évben 

(TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, 2020).  

2018-ban már külön hangsúlyt fektettek magának a rendezvénynek a fenntarthatóságára is mind 

környezeti, mind társadalmi szempontból. A keletkezett hulladék 81,4%-át újrahasznosították, 19000 

liter csapvizet fogyasztottak el a rendezvényen, ezáltal 38000 műanyag palack szemét keletkezését 

akadályozták meg. Kerékpármegosztó rendszert alkalmaztak. Emellett csaknem két tonna (1834 kg) 

élelmiszert és csaknem 5000 (4795) doboznyi ebédet adományoztak arra rászorulóknak. A rendezvény 

bátran viselheti a családbarát jelzőt: mintegy 2000 4-14 év közötti gyermek vett részt fenntarthatósággal 

kapcsolatos különféle programokon (TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, 2020).    

A 2020-as rendezvény egy teljesen új felfogásban csoportosította a kiállítókat – elszakadva a korábbi 

felfogástól. Már nem a származási ország szerint választják szét a kiállítókat (olasz, illetve nemzetközi 

kiállítók), hanem az ökoszisztémákat figyelembe véve teszik ezt (pl. hegyvidékek, dombvidékek, 

tengerparti termelőhelyek, síkságok) (SLOW FOOD, TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, 2020).  

4.2.  A „Cheese” rendezvény 

Kitűnő program a Cheese (Sajt) elnevezésű rendezvény is, amelyet szintén két évente rendeznek meg. 

A 2019-es program a „Természetes lehetséges” alcímet kapta – utalva a filozófiára. Ennek keretében 

Bra (Olaszország) történelmi belvárosának utcái, kis udvarai átalakultak egy hatalmas kiállító- és 

programhelyszínné. Megtalálható volt a 2019-es rendezvényen a sajtpiac, a Biodiverzitás Háza, a nagy 

Sajt csarnok. 

De emellett az érdeklődők ellátogathattak a Konferencia helyszínre, a Fagylalt vagy a Sörtérre. Továbbá 

pizza, kenyér és péksütemény kemence is volt az Íz könyvtár mellett. Két mozi működött – 

természetesen sajttal kapcsolatos filmeket vetítettek. 

Azonban Pollenzo, egy másik város is otthont adott a rendezvény bizonyos programjainak. Pollenzoban 

működik a Gasztronómiai Tudományok Egyeteme, amelynek a kampuszát is meg lehetett látogatni. Az 

egyetem íz workshopoknak, vacsoráknak, érzékszervi elemzési teszteknek is helyt adott (CHEESE, 

2019). 

4.3.  Egyéb programok: Iskolakert program 

A vásárokon kívül számos program, rendezvény járulhat hozzá a lassú mozgalmak elveinek gyakorlatba 

való átültetéséhez. Legyen szó akár főzőbemutatókról, helyi ízek piacáról, íz-oktató programokról, mind 

segíthetik céljai elérését.  

A gyermekek fenntarthatóságra, az ételek tiszteletére való nevelése sem kezdhető elég korán. Az 

Egyesült Államokban iskolakert programot indított a mozgalom a gyermekek szemléletmódjának 

alakítása, nevelése érdekében. Így megtanulhatják, hogyan termeljenek élelmiszert, majd hogyan 

készítsenek, főzzenek egészséges ételeket maguknak. Ezáltal olyan ismeretekre, tudásra tehetnek szert, 

ami megalapozza azt, hogy felnőttkorukra tudatos fogyasztókká válhassanak. Nem elhanyagolható az 

sem, hogy az együtt végzett közös munka közösségépítő hatású, és a fenntarthatóság alapelveit is 

elsajátítják a diákok. Oktatási anyagokat is összeállítottak a fentiekkel kapcsolatban. A fenti programok 

még az elméleti tantárgyak elsajátításában is segítik a tanulókat, és pozitív hatással vannak iskolai 

előmenetelükre (BLAIR, 2009; MOORE ET AL., 2012; SMITH – MOTSENBOCKER, 2005). Emellett 

hozzájárulnak az egészséges életmódra való neveléshez és a túlsúly megelőzéséhez, kezeléséhez is 

(ECONOMOS ET AL. 2007). Az sem elhanyagolható, hogy a stressz csökkentését is segíti, és a 

viselkedési problémákkal küzdő gyermekek esetében is pozitív hatásokkal jár. Növeli a gyermekek 

önbecsülését, magabiztosságát is (AIRHART ET AL., 1987; SLOW FOOD USA, 2020). 

Zárógondolatok 

Ma, amikor a fenntarthatóság alapkövetelménnyé válik, a lassú étel mozgalmak ismét reneszánszukat 

élik. Az a változás, ami az 1980-as években elindult többek között ennek a mozgalomnak a keretében, 

mára társadalmi szinten is megjelent. Már nem kérdéses, hogy az általa képviselt elvek jelenthetik csak 
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a jövőt. A hagyományok tisztelete, a minőségi, tiszta alapanyagok használata, a gyökerekhez való 

visszatérés egyre több ember számára már mindennapi realitás. Fontos azonban az, hogy mindezt a jövő 

generációinak is átadjuk, és tudatos fogyasztókként éljék felnőttkorukat. Ezt segítik mindazok a 

programtípusok, amelyeket a lassú étel mozgalom kialakított. Petrini figyelmeztet, hogy a jelenlegi 

COVID19 járványnak is az az egyik tanulsága, hogy „egy új társadalmat kell létrehozni, ahol a 

környezet tisztelete az első helyen áll” (BBC SOUNDS, 2021). 

Sander-Regier (2004) az alábbi módon fogalmazta meg azt, hogy mindenkinek vannak kötelességei a 

biológiai sokfélesége megőrzése érdekében a tárgyalt területen: „Mindannyiunk kötelessége – legyünk 

bár független termelők, a kormányzatok tagjai, kiskertekben otthon zöldséget termelők, vagy pusztán 

tudatos fogyasztók -, hogy együttműködjünk az élelmiszerek sokfélesége megőrzése érdekében, 

terjesszük ezt a féle felfogást – Noé szellemiségében. A túlélésünk függ ettől” (SANDER-REGIER, 

2004). 
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Bevezetés 

A kultúra és a kulturális élet tudatos fejlesztése hosszútávon meghatározza a város egyediségét. A 

rendezvények népszerűségének növekedése, a rendezvénylátogatási szokások tömegessé válása az 

elmúlt két évtized eredménye. (OROSZI ET AL., 2018) Kiemelendő feladatként jelenik meg a kulturális 

tevékenységek biztosítása, hiszen sokoldalúan befolyásolják a helyi gazdaság fejlődését és a hatások jó 

esetben összeadódnak, megsokszorozódnak. Szükséges a tudatos várostervezést háttérként biztosítani, 

a sokféle állami és nem állami intézmény koordinált együttműködése nyomán. A kulturális adottságok 

fejlesztésével, illetve bővítésével nem csupán a helyi lakosság életminősége javítható, hanem megfelelő 

szervező munka mellett jelentős gazdasági haszon is elérhető, elsődlegesen a kulturális attrakciók 

turisztikai népszerűségének köszönhetően. (KUNDI, 2013) Természeti és ember alkotta vonzerőket 

vizsgálva jól látható, hogy Szekszárdhoz kitűnő bortermő vidék kapcsolódik. A város igyekszik minden 

módon kihasználni az ebből adódó lehetőségeket, ebből következően is Szekszárd alapvető 

meghatározója a borturizmus. (SLEZÁK-BARTOS, 2015) A bor a borvidék stratégiai terméke, mely 

kitörési lehetőségként egy pozitív borvidéki arculat esélyét biztosíthatja. A helyi értékeken és 

együttműködésen alapuló helyi kezdeményezések felértékelték a civil résztvevők szerepét a térség 

fejlesztésében. (ANGLER, 2018a) 

1. Elméleti áttekintés 

1.1. Szakirodalmi háttér 

A rendezvények jelentős szerepet töltenek be nemzeti és helyi szinten egyaránt, hiszen javítják az 

imázst, gazdasági hatást generálnak, turisztikai vonzerők, segítenek a szezonalitás leküzdésében, 

hozzájárulnak a helyi gazdaság és közösség fejlődésében és erősítik a legfontosabb gazdasági 

szektorokat (KUNDI, 2013). Rendezvény fogalma alatt minden olyan jellegű rendezvényt értünk, ami 

szervező, résztvevő szolgáltató közti interakciót tesz lehetővé, továbbá élményorientált módon valósítja 

meg az elérni kívánt kommunikációs célokat. Egy bizonyos célra irányuló, szervezett, időben korlátozott 

történés, amin emberek egy csoportja helyben, vagy a médián keresztül részt vesz. (GRAMLICH ET 

AL., 2019) Szervezésük fő célja napjainkban tehát, hogy hozzájáruljanak az adott célterület gazdasági 

és társadalmi-kulturális fejlődéséhez. Fesztivál alatt azokat a legalább egynapos, rendszeresen 

ismétlődő, ünnepélyes, gasztronómiai, sport, zenei, művészeti és összművészeti rendezvényeket értjük, 

melyek egyszeriek és megismételhetetlenek. (KUNDI, 2013) Programkínálatukban nem kizárólagosan 

ingyenes, hanem jegyáras előadások is megjelennek. Helyszínüket tekintve egyaránt lehetnek 

szabadtéri- vagy fedett helyen bonyolított rendezvények, jellemzi az élményszerzéssel járó értékek 

átadása. Témájuk kapcsolódik a rendező város, terület adottságaihoz, kultúrájának szerves részét képezi. 

Szervezőjük egyaránt lehet magánszemély, cég, vállalkozás, önkormányzat illetve alapítvány. A 

kulturális rendezvények erőteljes hazai támogatása annak köszönhető, hogy egyre inkább erősödő 

turisztikai trenddé válik a magas minőségű kultúra fogyasztása, mely egyfajta életstílus trendként is 

értelmezhető. (KUNDI, 2013) A turisták nagyobb tömegeit is fogadni képes események leginkább 

elterjedt típusai az úgynevezett tematikus fesztiválok, ünnepek, amelyek valamely, a város tradíciójához 

szorosan kapcsolódó témához kötődnek. (MICHALKÓ – RÁTZ, 2005). Több település esetében a 

rendezvények akár katalizátorként is működhetnek, segíthetnek a kevésbé ismert területek 

újjáélesztésében imázsuk erősítése és a turizmus fejlesztése által (SMITH, 2009). A kultúra 
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városfejlesztési tényezőként való elfogadása és továbbfejlesztésének fontossága, a rendezvények és 

események biztosítása vitathatatlan. Napjainkban azok a városok lehetnek sikeresek, melyek képesek a 

magas minőség biztosítására, mind szolgáltatásaikat, mind életmódjukat és kultúrájukat tekintve. 

Gazdasági és kulturális szempontból meghatározó urbánus központok azokból válhatnak, melyek 

jellemezhetők a „kreatív hely” tulajdonsággal. (LUKOVICH, 2005) Egy település, akkor tekinthető 

turisztikai desztinációnak, ha képes nagyszámú turistát vonzani, akik képesek és hajlandóak a hely 

kínálatának „megvásárlására” (PUCZKÓ – RÁTZ, 2003). Az egyes településeken megjelenik az épített 

és természeti vonzerők mellett egy szolgáltatás kínálat, amely hozzájárul a helyi lakosság 

elégedettségéhez, emellett a turistákat hosszabb tartózkodásra és magasabb költésre ösztönzi. A 

rendezvények, események számának dinamikus növekedése a nemzetközi turisztikai trendeknek való 

megfeleléssel is magyarázható. A hazai fesztiválok szakmai érdekképviseletét a Magyar Fesztivál 

Szövetség (MFSZ) látja el, mely egy 2002 óta működő, olyan országos, nonprofit, szakmai, 

érdekvédelmi szervezet. A programot azzal a céllal hozták létre, hogy biztosítsa a fesztiválok 

színvonalát, illetve emelje azt, eszközként megjelölve a támogatási rendszer lehetőségeinek világosabbá 

tételét. A városokat tehát a hozzáadott értéket termelő ágazatok jelenléte és bizonyos tényezők, a 

természeti, az épített és a kulturális környezet, a külkapcsolatok és a nemzetközi versenyben elfoglalt 

hely teszi sikeressé. (ENYEDI, 2002; MICHALKÓ, 2014) Szekszárd esetében elsődleges tényezőként 

a bort, a borvidéket jelölhetjük meg. A bor jelenleg turisztikai vonzerőként sikeresebb, mint 

kereskedelmi termékként. (ANGLER, 2017) A Szekszárdra érkező turisták a borral, borvidékkel, 

borászokkal, borúttal és a szüreti fesztivállal kapcsolják össze Szekszárdot, vagyis a helyi borászok 

sikerei széles körben ismertek, és markáns elemeivé váltak a város pozitív megítélésének. Az elmúlt 

évtizedben jelentősen megnőtt azon pincészetek száma, melyek nemzetközileg is versenyképes borokat 

készítenek, építészetileg is kiemelkedő pincék, szálláshelyek és feldolgozók létesültek. (SLEZÁK-

BARTOS ET AL., 2016)  

1.2. Belföldi utazások motivációi  

A borturizmus megerősödése javít Szekszárd turisztikai helyzetén, de a túlzott egy lábon állás 

kiszolgáltatottá teszi a piacon.  Az utazásszervezésben előtérbe kerülnek az aktuális turisztikai trendek 

– hosszú hétvégi utazások, élménykeresés, önmegvalósítás, stb.. A művelődés és a szabadidő eltöltése 

a városok alapfunkcióiként értelmezhetők, ezért a települést irányító döntéshozók politikai érdeke, hogy 

a helyi lakosság és az odalátogatók kulturális igényeit a lehető legmagasabb színvonalon elégítsék ki 

(MICHALKÓ – RÁTZ, 2005). A rendezvényekre érkező turista élményszerzési motivációval indul 

útnak, költési struktúrájában elsődleges a rendezvényjegy megvásárlása, melyet a lakóhelyén kívüli 

szállás és vendéglátó szolgáltatás igénybevétele követ. (KUNDI, 2013) A belföldi utazások időtartama 

célrégiónként differenciált, turisztikailag a legkeresettebb célterület a Balaton, 12.998 ezer nap (1. ábra), 

— Budapestről érkezők választják a legnagyobb arányban úticélul. Kiemelendő az Észak-

Magyarországra (5.828 ezer nap) és a fővárosba (4.503 ezer nap) történő utazások száma. Az adatok 

szerint a legkevesebb utazás a Dél-Dunántúlra (2.540 ezer nap) és a Tisza-tóra (791 ezer nap) történt 

2020-ban. 
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1. ábra: A többnapos belföldi utazások időtartama célrégió szerint 2020-ban (ezer nap) 

 

Forrás: ksh.hu alapján saját szerkesztés 

Erdős szerint az események vonzerejét témájuk határozza meg, mely rendkívül sokrétű lehet, úgymint 

népszokások, vallási ünnepek, történelmi események felelevenítései, művészeti stílusokhoz kötődő 

rendezvények, zenei és könnyűzenei rendezvények (ERDŐS, 2004). Ezek önmagukban indukálhatják 

az adott desztináció felkeresését, meglátogatását. Alapvetően a központi téma határozza meg az 

események időtartamát is, melyek így lehetnek egy-két naposak, több hetesek, akár több hónapos 

rendezvények is. A Szekszárdi borvidékre érkezők a kiváló borok kóstolásán túl a helyi tradicionális 

ízeket, a kulináris élményeket egyaránt keresik. Ezekre az elvárásokra válaszul a borvidék éttermei, 

vendégfogadó borászatai igyekeznek a térségre jellemző gasztronómiai kínálattal megjelenni az 

eseményeken. (ANGLER, 2018b) E rendezvények egy része önmagában is képes motivációként 

megjelenni a potenciális fogyasztók esetében, míg egy részük a kulturális turizmus más elemeivel 

együttesen alkot egységes turisztikai terméket. Az utazáson eltöltött idő tekintetében mind a hosszabb 

(5 és annál több napos) mind a rövidebb (2-4 napos) tartózkodási idő esetében fő motivációként az 

üdülés, szórakozás és a pihenés mellett az ismerősök látogatásának célja jelenik meg. (2. ábra) 

Ugyanezen súlypontok figyelhetők meg az utazásokra vonatkozóan is, a 2-4 napos tartózkodás esetén 

3.174 ezer fő az üdülést, pihenést, szórakozást és 2.481 ezer fő az ismerőseinek, rokonainak látogatását 

jelölte meg fő célként. Az 5 vagy több napos utazásoknál a motiváció ugyanaz, bár az értékek kevésbé 

szignifikánsak, 1.829 ezer fő kikapcsolódási és 531 ezer fő rokonlátogatási céllal utazik. 
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2. ábra: A többnapos belföldi utazásoknak és azok időtartamának a száma fő motiváció 

szerint 2020 

 

Forrás: ksh.hu alapján saját szerkesztés 

A városvezetők számára az eseményturizmus olyan területeken jelenthet komoly kitörési pontot, mint a 

gazdasági struktúraváltás, a munkahelyek létszámának csökkenése, illetőleg az elvándorlások az adott 

településről. Fontos szempontként azonosítható a megrendezni kívánt esemény szervezésében a 

közösségi szemlélet kialakítása, létrehozása — ez a hatékony kommunikáció mellett hozzájárul a város 

különlegességének megfogalmazásához. A többnapos turisztikaileg is kiemelt rendezvények 

szervezésekor fontos feladatként jelennek meg a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, így az adott 

célterületen rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyek biztosítása. A 3. ábra 

2018 és 2020 évek között, éven belüli vendégéjszakák számának kumulált adatait mutatja Tolna 

megyében. 2018. és 2019. években jól látszik az éven belüli dinamikus növekedés. 2019-ben összesen 

239.190 vendégéjszakát jelentettek a kereskedelmi szálláshelyekről, melyből 86.172 vendégéjszakát a 

III. negyedévben realizáltak, mely az egész évi a megyében eltöltött éjszakák 36 %-a. Ez a 

megnövekedett kereslet ebben az időszakban magyarázható Tolna megye és a borvidékek adottságaival, 

valamint a kapcsolódó eseményekre, rendezvényekre érkezők igényeivel. 2020-ban a koronavírus 

okozta járvány összességében a megyében is drasztikus csökkenést hozott magával, bár a nyári 

időszakban enyhe emelkedés látható, így is mindössze 154.845 vendégéjszakát töltöttek a turisták a 

kereskedelmi szálláshelyeken. 
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3. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák Tolna megyében negyedévente 

kumuláltan, 2018-2020-ban 

 

Forrás: ksh.hu alapján saját szerkesztés 

A nagyobb fesztiválok turisztikai szempontból komoly lehetőséget nyújtanak, hiszen egy jól bevezetett 

rendezvénynek kiemelkedő imázsformáló hatása lehet, településeket emelhet ki az ismeretlenség 

homályából (SULYOK — SZIVA, 2009). Szekszárdon évente 30-35 rendezvényt szerveznek, amelyek 

közül a fele sportoláshoz köthető, egyharmada közösségi céllal szerveződő program (pl. gyermeknap, 

Szekszárdi Búcsú) és az események, rendezvények többsége kapcsolódik a borvidékhez, a borhoz. 

2. Eredmények 

2. 1. Anyag és módszer 

A tanulmányban egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal releváns információi kerültek elemzésre, 

másrészt primer kutatás keretében kérdőíves vizsgálatot végeztem.   Szekszárdon életvitelszerűn élők 

körében végzett kutatás kapcsán megkérdezések véletlenszerűek, önkéntesek és anonimek voltak. 

Kizárólag felnőttkorú, 18 éven felüli válaszadók eredményeit vettem figyelembe. A felmérés online és 

offline módon történt egyszerű véletlen mintavétellel, 2019 novemberétől 2020 májusáig. Az online 

kérdőívet különböző felületeken (PTE KPVK honlap és Facebook oldal, HÖK Facebook oldal, teol.hu, 

PTE KPVK belső hírlevél) tettem közzé, amely által a mintába tartozó válaszadók hangsúlyos részének 

elérhetővé vált a kérdőív kitöltése. Offline módon a PTE KPVK, az önkormányzat és más intézmények 

munkatársai illetve hozzátartozói által kerültek kitöltésre a kérdőívek, melynek eredményeit később 

rögzítettem az online felületre. A véletlenszerűség itt is adott volt, hiszen a nyomtatott kérdőíveket 

kitöltését az intézmények szervezték. A nyitott kérdések esetében szabad véleményre adódott lehetőség 

a válaszadóknak, de itt is több esetben azt tapasztaltam, hogy a megkérdezettek nem válaszolnak, nem 

tarják fontosnak a véleményük kifejezését. A statisztikai feldolgozás érdekében a kérdéstípusok 

többsége (előre meghatározott válaszokat tartalmazó) zárt kérdés, valamint értékelési skálába (1-től 5-

ig számmal) sorolt válaszokat tartalmazó kérdés volt. A feldolgozás során az Excel adatbázis alapján 

összesítő, arányokat, értékátlagokat bemutató diagramok készültek. Jelen tanulmányban a kérdőíves 

kutatásom azt vizsgálja, hogy miben rejlik Szekszárd turisztikai vonzerőinek jelentősége, mely 

események látogatottak a helyi lakosok körében. 

2.2. A kérdőíves kutatás eredményei 

A kérdőíves kutatásban 105 Szekszárdon élő/dolgozó válaszadó vett részt. A megkérdezettek kisebb 

része férfi (41,9%), nagyobb arányban nő (58,1%) volt. 
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4. ábra: Szekszárd turisztikai vonzerőinek jelentősége (n=105) 

(Válaszánál gondoljon arra, hogy mekkora a földrajzi hatóköre a felsorolt vonzerőknek. Válaszok: 

0. nincs; 1. helyi, járási jelentőségű; 2. megyei jelentőségű; 3. regionális jelentőségű; 4. országos 

jelentőségű; 5. nemzetközi jelentőségű; NT/NV nem tudja/nem válaszol) 

 

Forrás: Kérdőíves megkérdezés alapján saját összeállítás, 2021 

A helyi lakosok körében a rendezvények, fesztiválok megítélése kiemelkedőnek mondható, hiszen a 

válaszadók 50,5 %-a országos jelentőségűnek, ezentúl 20 %-uk nemzetközi jelentőségűnek értékelte. A 

borturizmus- és vadászati vonzerőt a megkérdezettek döntő többsége ugyancsak legalább országos 

jelentőségűnek rögzítette. A termál-, élményfürdő vonzerejét illetve a sport, szabadidős és a horgászati 

vonzerőt jelölték a válaszadók leginkább megyei vagy regionális jelentőségűnek. (4. ábra) 

A városi rendezvények, események az utazási döntésben elsődleges szempontként jelenhetnek meg, de 

többször kiegészítő elemként szerepelhet az élményszerzésben. Egy település turisztikai kínálatát ezek 

az események, rendezvények teszik változatossá, meghosszabbíthatják a turisztikai szezont. 

Szekszárdon a bor kiemelkedő kínálati elemként funkcionál, sok esemény központi elemeként jelennek 

meg a borászatok és a bor mint fogyasztható helyi termék.  A borászok fontosnak tartják a közvetlen 

kapcsolatszerzést és –tartást ugyanúgy a helyi lakossággal, mint a turistákkal. A borvidék elsődleges 

kínálati elemként megjelenik a település arculatában, összefogásokat segít a résztvevők számára.   
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5. ábra: Mennyire elégedett Szekszárd rendezvényeivel? Értékelje 0-5-ig!(n=105) 

(A 0 a „nem ismerem”, az 1-es az „egyáltalán nem elégedett”, az 5-ös a „teljes mértékben 

elégedett”, NT/NV „nem tudja/nem válaszol” választ jelenti.) 

 

Forrás: Kérdőíves megkérdezés alapján saját összeállítás, 2021 

Az 5. ábra adatai alapján jól látszik, hogy a város a rendezvények, fesztiválok tekintetében színes 

palettával rendelkezik. A kérdőíves megkérdezésben felmért közel harminc esemény, rendezvény közül 

a helyi lakosok az elégedettség szempontjából legkiemelkedőbbnek a Szekszárdi Szüreti Napokat, a 

Pünkösdi Hal- és Vadünnep és a Borvidék Félmaraton Futóversenyt értékelték. A lekedvezőtlenebb 

megítélést, 3-ast vagy annál rosszabb értékelést, a Szekszárd Város Napja, Városi Retro Majális, 

Szekszárdi Szent László Nap és a Szekszárdi Advent rendezvények kaptak. A Szekszárdi Advent 

kevésbé jó megítélése a rendezvény helyszínének áthelyezéséből, a kisebb területfoglalási lehetőségek, 

szűk programkínálat és az elmaradó szabadidős kínálati elemek (pl.: hófánk, szalma-játszótér stb.) miatt 

adódhatott.  

Szekszárd rendezvény naptárát vizsgálva megállapítható, hogy kiegyensúlyozottan, egész évben 

folyamatosan találhatunk programokat, a borhoz kapcsolódóan is, februártól novemberig kínálnak 

különböző eseményeket. A szezonalítás a rendezvények esetében jól megállapítható, kivételt képez ez 

alól a Garay Élménypince, mely rendszeresen, jelenleg a koronavírus helyzet kapcsán online módon is, 

egész évben tematikus előadásokat szervez, mely keretében mind a szakma képviselői mind a borkultúra 

kedvelői megjelennek résztvevőként. A rendezvények, események kapcsán tehát különleges kínálati 
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elemként jelenik meg a város szívében a Garay Élménypince, ahol a 2014 óta interaktív kiállítás 

keretében ismerkedhetnek a látogatók a borkultúrával, kulturált borfogyasztással. 2011-től minden 

évben egyre nagyobb érdeklődés övezi az Iván-völgyi Kadarkatúrát, ahol a turisták fogadásával 

Szekszárd egyik legszebb völgyében a látogató a tájat, a gazdát, a pincét is megismerve élményeket, 

személyes benyomásokat szerez az őket fogadó borászatokról, borászokról. Országos hírű, presztízs-

értékű a rendezvény, mely kiemelt támogatókat is tudhat maga mögött. A rendezvényre regisztrálók 

tehetős, a minőségi borok, a borkultúra iránt érdeklődő fiatalokból áll. A helyi lakosok mellett belföldről 

érkező turisták vesznek részt a programon, mintegy 70%-uk visszatérő vendég. Többen kisebb-nagyobb 

baráti társasággal érkeznek, a távolabbról érkezők 1-2 éjszakára szállást foglalnak. (ANGLER, 2016) 

Évről évre bővítik a rendezvények palettáját. 2018-ban új elemként a Szekszárdi Kékfrankos Toros 

bortúra kapcsolódott be az eseménynaptárba, gasztronómiai élményt is kínálva. Szekszárd déli részén 

lévő három pincészet összefogásával bonyolítják a túrát; három vendéglátó és hat vendég pincészet 

különleges ételek mellett kínálja kékfrankos borait. A Szekszárdi Bikavér Borongoló program 

megjelenésével tovább színesedett az események, bortúrák köre.  

A helyi társadalom igényli a hagyományok felélesztését, megtartását, amelyben a hagyományőrző 

csoportoknak is nagy szerepük van. Minden rendezvényen megjelenik a bor, a város kiemelkedő 

eseménye a Szekszárdi Szüreti Napok, ahol minden szekszárdi borászat fontosnak tartja a megjelenést. 

A Szekszárdi Szüreti Napok érdeme, hogy életben tartja ezeket a hagyományokat, hiszen 1970-től 

töretlenül szervezik meg minden évben. Óriási jelentősége van annak, hogy 2005-ben meg tudott újulni 

a rendezvény mind tartalmában, mind formájában, tehát a programok, a helyszínek, a borpavilonok, a 

név és logó tekintetében, amely a mostani sikerekhez elengedhetetlen feltétel volt. Ezzel párhuzamosan 

a szekszárdi borok és pincészetek is hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt húsz évben, amely 

megalapozta a fesztivál minőségi boros szolgáltatásait. Megerősödtek a borászok civil szerveződései, 

amelyeken keresztül megfogalmazták elvárásaikat a rendezvénnyel kapcsolatban, sőt társszervezőkké 

váltak a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. révén. (ANGLER, 2016) A fesztivál és borpavilonok 

minőségi változásának köszönhetően sokkal több borász vesz részt a Borudvarban, mint a 2005 előtti 

években. A jelenlegi borpavilonok nemcsak kulturáltabb helyszínt biztosítanak a borkóstoltatáshoz, de 

a borászok közötti együttműködést is erősítik, hiszen egy pavilonban általában kettő borászat 

mutatkozik be. (MÁTÉ ET AL., 2015) Szekszárdon, a fesztiválra érkező turisták esetében kiemelt 

szerepet kap a borvidék, borászatok megismerése, akár a borásszal való személyes találkozás lehetősége; 

így feltételezhető, hogy további alkalmakkor is – szívesen vesznek részt borfesztiválokon, 

borkóstolókon, borvacsorákon, gasztrofesztiválokon. (GONDA, 2017)  

Következtetések 

A település akkor lehet sikeres, ha a jövedelem a településen folyamatosan növekszik, újabb cégek 

telepednek le, munkát adva az ottélőknek, a kulturális és szórakozási lehetőségek, programok nyomán 

a helyi lakosoknak tartalmas időtöltést tud nyújtani a város vezetése.  A Szekszárdi borvidék a Pannon 

Borrégió egyik tagjaként jelenik meg a Pécsi, a Villányi és a Tolnai borvidékek mellett, ezért a város 

legfontosabb kínálat eleme a bor.  A kutatásban közel harminc rendezvény vizsgálata kapcsán 

megállapítható, hogy a kedvelt programokon központi szerepet kapott a bor, a minőségi borfogyasztás 

lehetősége és a kapcsolódó gasztronómia. Bár a város borturisztikai elmaradottságát magyarázhatjuk 

egy összefüggő pincesor hiányával, a borászok különböző együttműködések szervezésével, programok 

nyújtásával, — a borvidéki túrák palettájának szélesítésével igyekeznek áthidalni. Ezen események a 

kutatás szerint azonban még kevésbé ismeretek a szekszárdiak körében, ezért további feladatként jelenik 

meg a rendezvények, programok, bortúrák mint szabadidős lehetőségek megismertetése a helyi 

lakossággal és szélesebb közönséggel. 

A városvezetésnek és a helyi együttműködéseknek tovább kell folyatni a megkezdett munkát, helyi 

lakosság preferenciáival összhangban bővíteni kell olyan szolgáltatások körét, mint a szórakozás, a 

sportolási, szabadidős, illetve kulturális lehetőségek. 
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Absztrakt 

A kulturális örökség és a kulturális turizmus fogyasztásában a turisták mellett a helyi lakosok, valamint 

az egyetemi városok esetén az egyetemista közösség is fontos szereplőként azonosítható. 

A kutatás feltárja, hogy miként vélekedik az egyetemista korosztály a városokban elérhető kulturális 

programkínálatról, illetve, hogy mennyire játszik fontos szerepet az ilyen jellegű szolgáltatások megléte 

a jövőbeli lakóhelyük megválasztásában. A vizsgálat a Debreceni Egyetemre, a Széchenyi István 

Egyetemre és a Pannon Egyetemre járó hallgatók körében történt online kérdőíves megkérdezéssel, 

melyre összesen 2066 értékelhető válasz érkezett. A kitöltők beszámoltak az egyetemi városukkal 

kapcsolatos véleményükről és a szabadidejükben végzett kulturális tevékenységekről. 

Eredmények alapján a hallgatók többnyire pozitívan látják városukat és nagyra értékelik a kulturális 

programkínálat sokszínűségét. Emellett az is elmondható, hogy kapcsolat mutatható ki a szabadidős 

kulturális tevékenységek végzésének gyakorisága és a települési kulturális programkínálattal való 

elégedettség között. 

Kulcsszavak: kultúra, egyetemisták, egyetemi városok 

 

Abstract 

Besides the tourists, the local community and the university students can also be identified as important 

actors regarding the consumption of cultural heritage and tourism. 

The research reveals what university students think about the range of cultural programs available in 

their cities, and how important is the existence of such services in their future residence choices. The 

study was conducted using an online questionnaire among the students attending the University of 

Debrecen, Széchenyi István University and the University of Pannonia. The total evaluable responses 

were 2066. The respondents reported their opinions toward their university towns and their cultural 

activities in their free time. 

Based on the results, students mostly have a positive view on their city and the diversity of cultural 

program offerings. Besides, it can be said that there is a relationship between the frequency of doing 

leisure cultural activities and the satisfaction with the offer of the available cultural programs. 

Keywords: culture, university students, university towns 
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Bevezetés 

A kulturális örökség és a kulturális turizmus keresleti oldalán a turisták mellett a helyi lakosság is 

kiemelt szereppel rendelkezik. Az egyetemi városok esetén pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni 

az egyetemista közösség jelenlétét sem, hiszen ők tevékenységükkel számos városi szolgáltatás aktív 

fogyasztói között találhatóak meg. 

A lakosság kulturális turisztikai érdeklődése a szakirodalmi kutatások alapján pozitívan hat a 

desztinációk életére, hiszen a helyiektől származó bevételek hozzájárulnak a vállalkozások 

sikerességéhez. Emellett, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a települések kulturális 

kínálata sok esetben a helyi közösség kulturális attitűdjét is tükrözi. Másrészt, a kulturális örökségből 

való fogyasztás a lakosság életminőségét is növelheti. 

Jelen kutatás középpontjában a Debreceni Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Pannon Egyetem 

hallgatói állnak. A vizsgálat célja annak a feltárása, hogy miként vélekedik az egyetemista közösség a 

saját egyetemi városának kulturális életéről, illetve, hogy milyen hatást gyakorol az ezzel való 

elégedettség a kulturális szabadidős tevékenységek végzésére a felsőoktatásban tanuló diákság esetén. 

Az adatfelvétel online kérdőív segítségével történt 2019 novembere és 2020 novembere között, melyre 

összesen 2066 válasz érkezett. 

Az eredmények alapján mindhárom város hallgatói elégedettek voltak a településük kulturális életével, 

azonban bizonyos területeken jövőbeli fejlesztések szükségességét is látták. Emellett, az is elmondható, 

hogy kapcsolat mutatható ki a kulturális szabadidős tevékenységek végzésének gyakorisága, valamint a 

kulturális élettel való elégedettség között a három város hallgatói esetén. 

Szakirodalmi összefoglalás 

A témával kapcsolatban elsőként a kulturális turizmusban fogyasztóként részt vevő szereplők és 

sajátosságaik, majd a magyar fiatalok kultúrafogyasztásai szokási, végül a helykötődés és helyi identitás 

fogalma kerül bemutatásra. 

A kulturális turizmus fogyasztói 

A kulturális jellegű attrakció pontos lehatárolása és csoportosítása a kultúra sokszínűségének 

köszönhetően nehéz feladat. A különböző nevezetességek fókuszpontjai eltérőek, egyes látványosságok 

esetén a természeti elemek, míg másoknál a történelmi, nemzeti sajátosságok kerülnek jobban előtérbe 

(BONN ET AL., 2007), azonban általánosságban igaznak mondható, hogy a kulturális attrakciók 

népszerűek a turisták körében (MOLINILLO – JAPUTRA, 2017). Fontos azt is leszögezni, hogy bár a 

kultúra jelenléte sok esetben befolyásolja a látogatási kedvet, a turisták elsődleges motivációi között a 

kulturális indíttatás csak ritkán figyelhető meg (UNWTO, 2018).  

A kultúra sokszínűségének köszönhetően a kulturális turizmus résztvevőinek csoportosítása is gyakran 

ütközik nehézségekbe. RÁTZ (2011) szerint a kulturális érdeklődést számos tényező befolyásolja, az 

intellektuális és esztétikai fejlődés, a kulturális háttér, a műveltség és az iskolai végzettség is nagyban 

meghatározza azt, hogy mi iránt érdeklődnek az egyének szabadidejükben. MCKERCHER és DU 

CROS (2003) munkája alapján azonban a kulturális turizmusban való érdekeltséget a korábban 

megszerzett élmények is nagymértékben meghatározzák. Tanulmányukban öt főbb csoportba sorolták a 

turistákat, melyek a céltudatos, a mellékesen felfedező, a véletlen felfedező, a városnéző és az alkalmi 

kulturális turisták csoportja volt. Más kutatások hasonló felfogása szerint a kulturális turistáknak 

mindössze három főbb csoportját érdemes megkülönböztetni, melyek a „kultúra-figyelő”, a „kultúra-

méltányoló” és a „kultúra-központú” turisták (NYAUPANE – WHITE – DUBRUK, 2006). 

Ezzel ellentétben RÁTZ (2011) a meglátogatott attrakciók típusa szerinti csoportosítást tartja 

célravezetőbbnek. A szerző munkája alapján a kulturális turisták hat nagyobb csoportba sorolhatóak 

aszerint, hogy milyen fajta nevezetességhez látogatnak el szívesen. A hat típus közé az alábbiak 

sorolhatóak: örökségturista, kreatív turista, művészeti turista, városi kulturális turista, rurális kulturális 

turista, populáris kulturális turista. Ebben a felfogásban a passzív, nézelődő szerep mellett az interaktív 

tartalmak is nagyobb hangsúlyt kapnak. 
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PISKÓTI (2016) ettől némiképp eltérve azt is megemlíti, hogy a kulturális turizmusban klasszikusan 

megjelenő iskolai csoportok mellett a hosszú hétvégéken útnak induló családok és a populáris 

kultúrához köthető szórakozási lehetőségeket kereső fiatalabb korosztály is helyet érdemel. 

A kulturális turizmusban érintett rétegek körét azonban nem kizárólag a turisták alkotják, napjainkban 

egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak e téren a városok és a különböző desztinációk helyi lakosai is 

(GOELDNER – RITCHIE, 2012; MICHALKÓ, 2010; PINKE-SZIVA, 2019). Annak ellenére, hogy a 

szakirodalomban kis számú kutatás foglalkozik a helyiek kérdésével, az elmúlt években végzett 

vizsgálatok több esetben is kimutatták, hogy a népszerű turisztikai térségekben állandó lakhellyel 

rendelkezők turisztikai költései is növelik az attrakciók sikeres működését (MIECZKOWSKI, 1981; 

KOVÁCS, 2018; STRACK, 2019; UNWTO – IPSOS, 2019), ezen felül a társadalmi felelősség 

vállalásnak köszönhetően a helyiek is profitálnak a szolgáltatók jelenlétéből (STRACK, 2018). Emellett, 

az is elmondható, hogy a desztinációk kulturális sajátosságai sok esetben a helyiek ízlésére is épül 

(RÁTZ – PUCZKÓ, 2002), valamint, hogy a helyi rendezvények (pl. fesztiválok) a lakosság 

életminőségét is növelhetik (FORMÁDI – HUNYADI, 2019). Továbbá, KOVÁCS (2018) kutatási 

eredményei arra is rávilágítottak, hogy a turizmushoz köthető infrastrukturális elemeket (pl. 

konferenciaközpontok, szállodák) a helyi/ térségi közösség is gyakran veszi igénybe családi ünnepségek 

megrendezése esetén. 

Az állandó lakhellyel rendelkezők fogyasztásai mellett érdemes górcső alá venni a településeken 

tartózkodási hellyel rendelkező egyéneket is, hiszen ők is kihasználják a turisztikai infrastruktúra 

különböző elemeit (pl. vendéglátás, rekreációs szolgáltatások stb.). Közülük is kiemelt helyet foglalnak 

el az egyetemisták, akik lakóhelyválasztási és utazási döntéseivel, valamint jelenlétük gazdasági 

hatásaival számos kutatás foglalkozott a közelmúltban (ÁRVA – KÖNYVES, 2010; SOKOŁOWICZ, 

2019; XIE – RITCHIE, 2019).  

Érdemes azt is kiemelni, hogy a kulturális turizmus a szabadidő minőségi eltöltése mellett más módokon 

is hatást gyakorolhat a helyi közösségek életére, jólétére. Egyrészt, munkahelyet biztosít (ISTÓK, 2004), 

másrészt pedig a helyi hagyományok és értékek ápolásában és megóvásában is szerepet játszik 

(TÓTHNÉ KARDOS, 2016). Mindezeken túl a helyiek igényeit figyelembe vevő fejlesztési törekvések 

a települések és desztinációk versenyképességét is meghatározhatják, melyek eredményeként nem 

csupán a közösségi terek újulhatnak meg, de a kulturális jellegű szolgáltatások számában is növekedés 

következhet be. Ez pedig elősegítheti az életkörülmények javulását, a települések vonzó lakóhelyként 

való megjelenését, valamint az objektív és szubjektív életminőség növekedését is (RUDAN, 2010; 

VONG, 2013; RÁTZ, 2014). 

Kultúra és fiatalok 

A kultúrafogyasztást számos tényező befolyásolja. A jövedelmi helyzet és a kulturális szolgáltatások 

árai mellett (KSH, 2018), az életkor (PAVLUSKA ET AL., 2018), az iskolázottság (CSAPÓ ET AL., 

2018), a társadalmi háttér (HEGEDŰS, 2016), a vallás (PUSZTAI, 2011) és a lakóhely (SZÉKELY – 

SZABÓ, 2017) is képes rá hatást gyakorolni. 

A magyar fiatalok kulturális érdeklődését számos kutatás vizsgálta már az elmúlt években (FANTA 

TRENDRIPORT, 2008; SZÉKELY – SZABÓ, 2017; PAVLUSKA – JAKOPÁNECZ – TÖRŐCSIK, 

2018). Az eredmények alapján elmondható, hogy a fiatalabb korosztály, a 18-30 év közöttiek körében a 

populáris kultúra elemei örvendtek a legnagyobb népszerűségnek. Ilyenek például a könnyűzenei 

fesztiválok, a szórakozóhelyek rendezvényein való részvétel, vagy a zenehallgatás. A könnyen 

emészthető, populáris kultúra népszerűségét mutatja az is, hogy a felmérésekbe bevont fiatalok a 

művészeti ágak közül a pop, a rock, a modern tánc és az utcai művészet (street art) iránt mutatták a 

legnagyobb érdeklődést. A hagyományosan magas kulturális értekkel bíró műfajokat, mint például az 

operát, a balettet, a klasszikus zenét és a festészetet azonban szinte teljes mértékben elutasítottak a 

válaszadók. A kutatási jelentések arra is rámutattak, hogy a színház, a musical és az irodalom iránt sem 

lelkesedtek igazán a fiatalok (FANTA TRENDRIPORT, 2007). SÁGVÁRI (2009) szerint ennek 

legfőbb oka az, hogy ez a generáció már másként tekint a kultúra, hiszen a tartalmak jelentős többsége 

könnyen és akár ingyen is elérhető számukra. Emellett, a korábbi korosztályoktól eltérően a mai 

fiatalokra erőteljesen jellemző a multitasking, vagyis több feladat egyidejű elvégzésének igénye, aminek 

következtében a kultúra fogyasztásra is másként tekintenek. 



80 
 

A korábban klasszikusan kulturális tevékenységek közé sorolt szépirodalom iránti érdeklődés, valamint 

a könyvekhez való általános hozzáállás szintén nagy változásokat mutat. 2004 óta csökkenő tendencia 

figyelhető meg a fiatalok által birtokolt könyvek számában, nagyobb „készletekkel” pedig ma már 

leginkább csak azok a családok rendelkeznek, ahol a felsőfokú végzettség több generáció óta jellemző 

a családra (SZÉKELY – SZABÓ, 2017). Ezzel párhuzamosan elmondható, hogy a fiatalok negyede már 

szinte egyáltalán nem vesz könyvet a kezébe szabadidejében (FANTA TRENDRIPORT, 2008). 

A kulturális tevékenységek nagy része átköltözött az online térbe. Az online sajtó és a hagyományos 

rádióhallgatás és televíziónézés már régimódinak számít a fiatalok körében. Az internet használata 

azonban sokrétű, az információszerzés és a szórakozás mellett a kapcsolattartás egyik fontos eszköze is 

az internet volt (SZÉKELY – SZABÓ, 2017). 

ANTALÓCZY és szerzőtársai (2009) szerint a fiatalok kultúrához való hozzáállását leginkább az 

oktatás, ezen belül is a felsőoktatás nagymértékben képes befolyásolni. Az egyetemek kulturális 

programkínálata azonban változóban van. Általánosságban elmondható, hogy míg évtizedekkel ezelőtt 

a magaskultúra fellegváraként lehetett tekinteni az egyetemekre, addig mára a rendezvények többsége a 

populáris kultúra elemeihez köthető (pl. koncertek, kiállítások) (KOPPEN ET AL., 2002 in HEGEDŰS, 

2016). Ebből kifolyólag az egyetemisták egyre kevésbe fogyasztanak magaskultúrát a hétköznapjaik 

során, valamint felmerülhet a kérdés, hogy a tradicionális értelmiségi szerepkörre meddig lesz még 

jellemző a kultúra nehezebben emészthető formái iránti érdeklődés (HEGEDŰS, 2016). 

BAZSA (2004) szerint egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg a köz- és a felsőoktatási intézmények 

szerepkörében. A kulturális érdeklődés és az ezzel kapcsolatos szemléletformálás tekintetében egyre 

inkább a középiskoláké lesz a vezető szerep, míg az egyetemek a műveltségi kérdések háttérbe 

szorításával inkább a magas színvonalú szakképzésre helyezik a hangsúlyt. Ennek következtében az 

egyetemek és főiskolák egyre kevesebb alkalommal ösztönzik a kultúra fogyasztására hallgatóikat. 

A problémát tetézi az is, hogy a hétköznapok rohanásába egyre kevésbé fér bele a kulturális 

programokon való részvétel, az emberek pedig általánosságban is egyre kevesebb időt fordítanak az 

ilyen jellegű szórakozási formákra. Az életminőség megfelelő szinten tartásához pedig sok esetben 

többletmunka vállalása is szükséges, aminek következtében mind időben, mind pedig anyagiakban 

egyre kevesebb a rendelkezésre álló erőforrás (ANTALÓCZY ET AL., 2009). 

Ezt a Központi Statisztikai Hivatal kutatási jelentése is alátámasztja. A KSH (2018) szerint az egy főre 

jutó kulturális összkiadások évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak, mára pedig leginkább csak az 

egy- vagy kétszemélyes háztartások esetén figyelhető meg a diszkrecionális jövedelem kulturális 

szolgáltatásokra való nagyobb arányú elköltése. 

Helyi identitás és helykötődés 

HIDALGO és HERNÁNDEZ (2001) szerint a helykötődés nem más, mint a helyek és az emberek 

közötti érzelmi kapcsolat, ami gyakran egy bizonyos hely iránti elköteleződés formájában jelenik meg 

a modern társadalmakban (MARIEN, 2013). URBÁNNÉ TREUTZ (2017) munkája alapján a 

helykötődés három lépcső mentén írható le a legjobban. Legtágabb értelmezésben „generikus 

helyfüggőségről” beszélhetünk, mely esetén nem a helyhez, hanem inkább annak bizonyos 

tulajdonságaihoz köthető a kötődés. Ennél szűkebb értelmezés esetén földrajzi helydepencia figyelhető 

meg, ahol már erősebb a kapcsolat a hely és az ember között. A legszűkebb felfogás pedig maga a 

helykötődés vagy a helyi identitás, melyben erős egyéni jelentéstartalom mutatható ki, valamint az 

egyén és az adott helyszín között kapcsolat hosszabb múltra tekint vissza (DÚLL, 2009; URBÁNNÉ 

TREUTZ, 2017). 

Ettől eltérően LIVINGSTON, BAILEY és KEARNS (2008) szerint a fogalom könnyebb értelmezése 

érdekében érdemesebb az emocionális és a funkcionális helykötődést elkülöníteni. Az előbbi inkább az 

élményszerzésre, az utóbbi pedig az életstílusra utal. 

SCANNELL és GIFFORD (2010) komplex módon közelített a helykötődés felé. Munkájukban három 

fő dimenzió köré sorolják annak elemeit. Az első a személy, aki személyes tapasztalatai, vallási és 

történelmi érzései, valamint a különböző kulturális csoportokhoz való tartozás alapján alakítja ki a 

helyhez való kötődése nagyságát. A második dimenzió a hely, ami egyszerre szociális és fizikai tér, a 

maga természeti és építészeti környezetének minden sajátosságával. A harmadik dimenzió pedig a 
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folyamat, ami összekapcsolja a személyt és a helyet. Ezt az érzelmek (boldogság, büszkeség, szeretet), 

a megismerés (emlékezet, ismeret, sémák, jelentés) és a viselkedés (közelség fenntartása, hely 

újjáépítése) ötvözésével képes elérni. 

Az identitás-alapú megközelítések egyre hangsúlyosabban kerülnek előtérbe a városmarketinggel 

kapcsolatban is (PISKÓTI, 2016). EBERLE GAMBERG és GRAMBERG (2004) tanulmányukban öt 

elemet különböztetnek meg egymástól a városindentitással összefüggésben. Ezek a városkép, az 

életminőség, az értékek, a munkalehetőség és a bérek, valamint az anyagi erőforrások és terhek. EBERT 

(2004) szerint azonban két elemre érdemesebb fókuszálni a témával kapcsolatban. Ezek a településről 

kialakult kép és összebenyomások, valamint maga az egyén és az ő hellyel kapcsolatban kialakított 

kötődései. Azt azonban le kell szögezni, hogy a városról kialakult képet jelentősen meghatározzák a 

benne élő egyének és az ő településsel kapcsolatos meglátásaik (PISKÓTI, 2016). KERR és OLIVER 

(2015) munkája is ezt erősíti, a szerzőpáros tanulmányában szintén a helyi lakosok és a helyről mutatott 

kép közötti erőteljes kapcsolatot hangsúlyozzák, azonban rámutatnak arra is, hogy az effajta belső 

tényezők mellett a külső hatások is befolyásolják a városokról elénk táruló képet és ezáltal a 

helykötődést is. 

Módszertan 

Jelen kutatás célja annak a feltárása, hogy hogyan befolyásolja az egyetemista közösséget a kulturális 

programkínálat a szabadidős tevékenységek megválasztásában. A vizsgálat középpontjában a Debreceni 

Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Pannon Egyetem hallgatói álltak. 

A kutatás kezdetén felállított kutatási kérdések a következők voltak: 

K1: Milyennek látják egyetemi városukat (Debrecen, Győr, Veszprém) a hallgatók? 

K2: Mennyire fontosak a kulturális szabadidős tevékenységek a lakóhely megválasztási döntéseikben? 

K3: Melyek azok a területek, amelyeknél fejlesztések eszközölését látják szükségesnek a hallgatók? 

K4: Milyen típusú szabadidős tevékenységet végeznek a hallgatók a leggyakrabban? 

K5: Milyen kapcsolat figyelhető meg a városokban elérhető kulturális programkínálattal elégedett 

hallgatók és a különböző kulturális szabadidős tevékenységek végzése között? 

A kutatás kvantitatív jellegű, az adatfelvétel online kérdőíves megkérdezés segítségével történt a három 

egyetemi város (Debrecen, Győr, Veszprém) hallgatóinak körében 2019 novembere és 2020 novembere 

között. A kérdőív tesztelése a Pannon Egyetemre járó felsőoktatási szak-, alap-, mester-, illetve PhD 

képzésre járó hallgatók bevonásával történt 2019 novemberében. A véglegesített elektronikus kérdőív a 

közösségi média olyan csoportjaiban került megosztásra, melynek tagjai a kutatás célcsoportját képező 

egyetemisták voltak. A kérdőív használata lehetővé tette az adatokat sztenderdizált formában való 

begyűjtését (MITEV, 2019). 

A kérdőív hat főbb blokkból állt, melyből jelen kutatáshoz három kérdéscsoport került felhasználásra 

(demográfia, szabadidős tevékenységek, települési sajátosságok értékelése). Összesen 2066 darab 

értékelhető válasz érkezett, melyből 1139-et a Debreceni Egyetem, 626-ot a Széchenyi István Egyetem 

és 301-et a Pannon Egyetem hallgatói küldtek be. A beérkezett kitöltésekkel kapcsolatban elmondható, 

hogy a hallgatói szám tekintetében reprezentatívnak tekinthető a kutatás, hiszen mindhárom intézmény 

esetén az összhallgatói létszám 5%-a válaszolta meg a kérdéséket. 

A válaszok begyűjtése a Limesurvey kérdőívszerkesztő szoftver, az eredmények kiértékelése és a 

statisztikai elemzések pedig az SPSS Version 25 és az Excel programcsomagok segítségével történtek. 

A kutatás eredményei 

Elsőként a kitöltők demográfia és képzési adatai kerülnek bemutatásra. A kitöltő hallgatók 71,4%-a nő, 

28,6%-a férfi volt. Az életkoruk 18 és 57 év között mozgott, melynek oka, hogy levelezős hallgatók is 

képviseltették magukat a mintában. Az átlagéletkor 23,02 év, az életkorok mediánja 21, módusza pedig 

20 év volt. 

Az állandó lakóhely szerinti megoszlás az 1. ábrán látható. 
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1. ábra: A kitöltők állandó lakóhely szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

A válaszadók többsége faluban (5000 főnél kisebb település) és nagyvárosban (100 ezer és 1 millió fő 

közötti település) élt, de jelentős még a kisvárosokban (5 és 20 ezer fő), valamint a középvárosokban 

(20 és 100 ezer) lakók aránya is. Legkisebb százalékban a metropoliszok (1 millió főnél nagyobb) 

lakosai voltak megtalálhatóak a mintában. 

A kitöltő hallgatók többsége a tanulmányai alatt kollégiumban (31,5%), vagy szülőkkel közösen a 

családi otthonban (30,7%) lakott, rajtuk kívül albérletben (21,8%) és saját ingatlanjukban (14,5%) éltek 

még a hallgatók. 1,5%-uk jelölte ennél a kérdésnél az egyéb opciót. 

A képzési adatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a kitöltők legnagyobb része a Debreceni 

Egyetemről (55,1%) érkezett, ezt követte a Széchenyi István Egyetem (30,3%) és a Pannon Egyetem 

(14,6%).  

A képzési szint szerinti megoszlás a 2. ábrán látható. 

2. ábra: A hallgatók képzési szint szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy a 2. ábra is mutatja a válaszadók jelentős többsége alapképzésre járt, ezt követte a mesterképzés, 

a felsőoktatási szakképzés, a PhD képzés, valamint a posztgraduális képzés. A képzési forma 

tekintetében elmondható, hogy a kitöltők 81,9%-a nappali, 18,9%-a pedig levelező tagozatos volt. 

28,10%

23,00%18,50%

27,60%

2,80%
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12,61%

71,27%
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A demográfia és a képzési adatok után a hallgatók arról is beszámoltak, hogy milyennek látják a várost, 

ahol tanulmányaikat folytatják. Ennek vizsgálatára azt kértem a hallgatóktól, hogy egy 10 elemből álló 

listát értékeljenek aszerint, hogy mennyire tartják azt igaznak az egyetemi városuk esetén. Az értékelést 

egy 1-5-ig tartó skálán tehették meg, ahol az 1= teljes mértékben egyetértek, és 5= egyáltalán nem értek 

egyet. 

A lista az alábbi jellemzőkből állt: modern, csendes, tiszta, „zöld”, biztonságos, vendégszerető, 

kulturálisan pezsgő, turisztikai célpont, ipari központ, folyamatosan fejlődő. 

A hallgatók által a különböző jellemzőkre adott értékelések városonként (átlag, módusz) az 1. 

táblázatban kerültek összefoglalásra. Mivel a skála fordított (1= teljes mértékben egyetértek, 5= 

egyáltalán nem érték egyet), így minél alacsonyabbak a táblázatban szereplő értékek, annál igazabbnak 

gondolják azt a hallgatók saját egyetemi városukra nézve. 

1. táblázat: A városi jellemzőkre adott értékelések 

 
Debrecen Győr Veszprém 

 
átlag módusz átlag módusz átlag módusz 

modern 2,79 2 2,40 2 3,09 3 

csendes 3,077 4 3,05 3 2,48 2 

tiszta 2,526 2 2,25 2 2,2 2 

„zöld” 2,58 2 2,50 2 2,42 2 

biztonságos 2,252 2 2,27 2 2,05 2 

vendégszerető 2,241 2 2,02 2 1,96 2 

kulturálisan pezsgő 2,221 2 1,91 1 2,26 2 

turisztikai célpont 2,391 2 2,09 2 2,22 2 

ipari központ 3,145 3 2,13 1 3,36 4 

folyamatosan fejlődő 2,054 2 1,62 1 2,15 2 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy a táblázatból kiolvasható csekély különbségek figyelhetőek meg a hallgatók véleményében a 

városokról kialakult kép tekintetében. A kitöltők válaszai alapján Debrecen kulturálisan pezsgő, 

turisztikai célpont és egy folyamatosan fejlődő település. Ehhez hasonlóan Győr tiszta, biztonságos, 

vendégszerető, kulturálisan pezsgő, érdekes turisztikai célpont, ipari központ és egy folyamatosan 

fejlődő város. Veszprémet már kicsit másképp látták a hallgatók, szerintük a város tiszta, biztonságos, 

vendégszerető, kulturálisan pezsgő, kedvelt turisztikai célpont és folyamatosan fejlődő. 

A hallgatók arról is számot adtak, hogy véleményük szerint milyen típusú fejlesztéseket lenne érdemes 

eszközölni az egyetemi városukban. Ezzel kapcsolatban egy nyolc elemű listából kellett kiválasztaniuk 

azt a három fejlesztési irányt, melyet szükségesnek tartanak a települések jobbá tétele érdekében. Ez a 

3. ábrán került összefoglalásra. 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

3. ábra: Hallgatók által meghatározott fejlesztési irányok 

 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy a 3. ábra is mutatja, a hallgatók véleményében kevés eltérés figyelhető meg, a fejlesztési irányok 

egybecsengenek. 

A hallgatók számára a kulturális szabadidős szolgáltatások megléte fontosnak bizonyult a jövőbeli 

lakóhelyük megválasztásában. A kitöltök az ezzel kapcsolatos véleményüket egy 1-5-ig tartó skálán 

fejezhették ki, ahol 1= egyáltalán nem fontos, 5= teljes mértékben fontos. A lakóhelyválasztási 

preferenciák esetén a kulturális szolgáltatásokra adott válaszok átlaga 3,62, módusza 4 volt, a kulturális 

rendezvények fontosságának átlaga 3,34, módusza szintén 4, a művészeti közösségek jelentőségének 

átlaga 2,63, módusza pedig 3 volt. 

A hallgatók az általuk végzett szabadidős tevékenységekről is számot adtak. Ehhez a kitöltőknek egy 

16 elemű, kulturális jellegű szabadidős tevékenységeket tartalmazó lista esetén kellett kiválasztaniuk, 

hogy milyen gyakran (soha; ritkábban, mint évente; évente néhányszor; havonta néhányszor; hetente 

néhányszor; naponta) végzik az adott tevékenységeket.  

Az eredmények szerint a hallgatók leggyakrabban az alábbiakkal töltik szabadidejüket: 

újságolvasás; 

rádióhallgatás, tévénézés; 

könyvolvasás. 

A legritkábban pedig az alábbiakkal foglalkoztak: 

hangversenyen való részvétel; 

művészeti kiállítások és múzeumok látogatása; 

művészmozi vetítésen való részvétel. 

Intézményenként szinte egyáltalán nem volt különbség a kitöltők szokásai között, elmondható azonban, 

hogy Debrecen válaszadói többször ülnek le a tv és rádió elé, Veszprém diáksága pedig a művészeti 

tevékenységek végzése terén aktívabb. 

A kulturális élettel való elégedettség és a végzett kulturális szabadidős tevékenységek közötti 

kapcsolatot a Kendall-féle tau (τ) használatával vizsgáltam. A kulturális élettel való elégedettséget a 

„Mennyire tartja kulturálisan pezsgőnek az egyetemi települését?” kérdéssel mértem, mely esetében egy 

1-5-ig tartó skálán tehették meg, ahol az 1= teljes mértékben egyetértek, és 5= egyáltalán nem értek 

egyet. 

Debrecen
•Közlekedés (71,5%)

•Munkahelyteremtés (57,1%)

•Városi szolgáltatás (41,8%)

Győr

•Közlekedés (79,9%)

•Városi szolgáltatások 
(49,5%)

•Munkhelyteremtés (35,5%)/ 
Kultúra (35,3%)

Veszprém

•Közlekedés (58,1%)

•Kultúra (44,9%)

•Munkahelyteremtés 
(42,5%)
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A Kendall-féle tau (τ) alkalmazásának oka, hogy mindkét változó numerikus és sorrendi, valamint, hogy 

az adatok nagy számban tartalmaznak azonos rangszámokat (MALHOTRA – SIMON 2017). A 

mérőszám a Pearson-féle korrelációs együtthatóhoz hasonlóan értelmezhető. Ha a tau (τ) értéke 0 alatti 

nincs, ha 0,2 alatti gyenge, ha 0,2-0,7 közötti közepesen erős, ha 0,7 feletti akkor pedig erős kapcsolat 

feltételezhető (SAJTOS – MITEV 2007). A rangkorrelációs vizsgálat eredményeként kapott τ értékek a 

2. táblázatban kerültek bemutatásra. 

2. táblázat: A rangkorrelációs vizsgálat eredménye (Kendall-féle tau (τ) értékek) 

Kulturális tevékenységek végzése/ kulturális élettel való 

elégedettség 

Mennyire tartja 

kulturálisan pezsgőnek a 

települést? 

könyvtárba járás - 

színházi előadás megtekintése -0,039 

multiplex mozi látogatás (pl. Cinema City) - 

művészmozi látogatás - 

hangversenyen való részvétel - 

könnyűzenei koncert meghallgatása -0,039 

kulturális rendezvény (pl. gasztronómiai vagy művészeti 

fesztivál) meglátogatása 
-0,039 

művészeti kiállítás vagy múzeum meglátogatása - 

rádióhallgatás, tévénézés -0,044 

könyvolvasás - 

újságolvasás (online vagy offline) - 

művészeti tevékenység végzése (pl. tánc, zenélés, festészet, 

fotózás) 
- 

szórakozóhely, kocsma látogatása - 

étterem, kávézó szolgáltatásainak igénybe vétele - 

vásárolgatás - 

sportrendezvényeken való részvétel (nézőként) -0,069 

Forrás: saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján 

Ahogy a táblázatból kiolvasható 5 esetben figyelhető meg szignifikáns kapcsolat a tényezők között (a 

kihúzott négyzetek a nem szignifikáns kapcsolatokat jelölik). A szignifikáns eredmények mindegyike 

gyenge kapcsolatot feltételez (τ<0,2). A vizsgálat alapján elmondható, hogy azok a hallgatók, akik 

kulturálisan pezsgőbbnek tartják egyetemi városukat gyakrabban járnak színházba, könnyűzenei 

koncertekre, kulturális rendezvényekre, valamint sportrendezvényekre, illetve többször ülnek le a rádió 

és televízió elé. 

Összegzés 

Jelen kutatás célja annak a bemutatása volt, hogy miként vélekedik az egyetemista közösség Debrecen, 

Győr és Veszprém kulturális programkínálatáról és a városi kulturális szolgáltatások színvonaláról. 

Emellett az is górcső alá került, hogy melyek azok a kulturális tevékenységek, melyeket a hallgatók 

gyakran végeznek szabadidejükben, illetve, hogy mennyire befolyásolja ezt a kulturális 

programkínálattal való elégedettségük. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az egyetemisták alapvetően pozitívan tekintenek saját 

egyetemi városukra. Mindhárom települést a turizmusban kiemelkedő, pezsgő kulturális élettel 
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rendelkező, folyamatosan fejlődő városként jellemezték a kitöltők. A városokban szükséges 

fejlesztéseket pedig főként a közlekedéssel, a munkahelyteremtéssel, a városi szolgáltatások és a 

kulturális programok fejlesztésével kapcsolatban jelölték meg. 

A kulturális programok és szolgáltatások egyébként a lakóhelyválasztásban is meghatározónak 

bizonyultak a fiatalok számára, ezek fontosságát magasra értékelték a jövőbeli otthonuk megválasztása 

esetén. 

A hallgatók által végzett kulturális tevékenységek egybecsengenek a múltbéli kutatásokban 

megállapított eredményekkel, mely szerint a fiatalok inkább a könnyedebb, populáris kultúrához köthető 

szórakozási formákat kedvelik. A válaszok alapján elmondható, hogy az egyetemisták szeretnek újságot 

olvasni, rádiót hallgatni, televíziót nézni, valamint könyvet olvasni, azonban idegenkednek a 

magaskultúra elemeitől. Ezt jól mutatja, hogy a kitöltők a legritkábban hangversenyekre, kiállításokra, 

múzeumokba, valamint művészmozikba járnak. 

Emellett az is kimutatásra került, hogy gyenge kapcsolat van a városi kulturális élettel való elégedettség 

és a színházba, könnyűzenei koncertre, kulturális rendezvényekre, valamint sportrendezvényekre járás, 

illetve a tv és rádió előtt töltött idő nagysága között. 

Összességében elmondható, hogy a megkérdezett egyetemisták számára a kulturális programkínálat 

megléte fontos szerepet játszik abban, hogy hova költöznek a jövőben, illetve abban is, hogy milyen 

gyakran fogyasztják a kultúra különböző elemeit. Ezek a tényezők tehát nagymértékben meghatározzák 

a település iránt érzett kötődés és identitás mértékét is. 
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A DÉL-BALATONI FÜRDŐÉLET KEZDETEI. A GRÓF HUNYADY 
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Abstract 

Lakeside tourism on the southern shore of Lake Balaton came to life in the 1880s. High water levels of 

Lake Balaton and swamps near the lake have prohibited the growth of tourism. The construction of the 

railway (1861) and the Sió flood gate (1863) gave opportunities for a step forward. Large estate owners 

around the southern shores played a major role in the development of tourism. In this study we examine 

the beginnings. Count Imre Hunyady, owner of the estate of Kéthely and Balatonszemes was the first 

one who built a summer house in Balatonberény and a nice park next to it. Count Hunyady played an 

active role in the development of Berény and Szemes too. He subdivided the lands on the shores in order 

to have villas built on them. He also had a port constructed for his own steam boat in Balatonberény and 

it was used as an excursion ship to attract paying customers. He also had trees planted on the shores. As 

a result of his efforts a significant resort came to life in the villages in just two decades which attracted 

many entrepreneurs. Hotels, inns, restaurants and pensions were built on the shores. Most of the 

customers arrived from Budapest, Marcali and Nagykanizsa. For the rural peasant communities hosting 

guests was a new source of income. The development of tourism required more supplies. Vegetable 

farms belonging to the Count’s estates supplied fruits and vegetables, the butchery of the estate provided 

the meat and wine came from the vineries of the Count too. A great step ahead was the foundation of 

civil bathing associations which managed these settlements in the beginning of the twentieth century.  

Keywords: Balaton, manor, tourism, Imre Hunyady, development 

 

Absztrakt 

A dél-balatoni fürdőélet fejlődése az 1880-as években kezdődött meg. A Balaton magas vízszintje, a tó 

melletti hatalmas mocsarak sokáig akadályozták a turizmus nekilendülését. A vasút kiépítése (1861) és 

a Sió-zsilip átadása (1863) alkalmat adott az előrelépésre. A térség fürdőéletének fejlődésében nagy 

szerepe volt a part menti vidék nagybirtokosainak. A tanulmányban a kezdeteket kutatjuk. A kéthelyi és 

balatonszemesi uradalom földesura, gróf Hunyady Imre volt az első, aki Balatonberényben nyaralót 

épített, s mellette szép parkot alakított ki. Hunyady gróf aktív szerepet játszott Berény és Szemes 

fejlesztésében. A part menti területeket parcelláztatta, hogy azokon villákat lehessen építeni. 

Balatonberényben saját gőzhajójának kikötőt épített, s a hajót fizetős kirándulásokra használták. A 

közvetlen parti területet fásította. Törekvései eredményeképpen két évtized alatt a falvakban jelentős 

fürdőtelep jött létre, amelyben sokan láttak vállalkozási lehetőséget. A part menti sávra szállodák, 

vendéglők, panziók épültek. A vendégek zöme Budapestről, Marcaliból, Nagykanizsáról érkezett. A 

falusi parasztság számára új jövedelemszerzési lehetőség volt a fizetővendéglátás. A 

turizmus fellendüléséhez szükség volt az ellátás biztosítására. A gróf uradalmainak kertészete szállította 

a zöldségféléket, gyümölcsöket, az uradalmi mészárszékről került ki a hús, s a borellátás is a gróf 

Baglas-hegyi pincészetéből valósult meg. Nagy előrelépés volt a polgári fürdőegyesületek 

megalakulása, a 20. század elején már ezek látták el a települések gondozását. 

Kulcsszavak: Balaton, uradalom, turizmus, Hunyady Imre, fejlődés 
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Bevezetés. A fürdőélet fejlődése Magyarországon 

„Nincs a kerek földnek még egy olyan országa, melynek buja termékenysége, természeti kincsekben való 

gazdagsága vetekedhetnék Magyarországéval.” Ezekkel a romantikus és erősen túlzó sorokkal indul az 

1911-ben kiadott Magyar Fürdő-Kalauz, amelyben a szerkesztő-szerző, Erdős József tételesen felsorolja 

és bemutatja a világháború előtti években működő legjelentősebb magyar fürdőket és gyógyhelyeket. A 

szerző a hazai fürdőket dicsérve megállapította róluk, hogy adottságaikban felveszik a versenyt a nyugati 

fürdőkkel. Érezve a helyzet fonákságát, rámutatott egy fontos problémára is: „Hogy Magyarország 

ennyi kedvező körülmény ellenére még mindig nem első fürdőországa Európának, annak oka elsősorban 

az a végzetes előítélet, melylyel a tehetős magyar fürdőközönség, egy teljesen indokolatlan és félszeg 

divatáramlatnak hódolva, a külföldi fürdők látogatásához ragaszkodik”. (FÜRDŐKALAUZ, 1911. 3-

4.) A fürdőkalauz szerzője úgy látta, hogy erősebb felvilágosító propagandával e nehézségek 

leküzdhetők. Véleményének hátterét az adhatta, hogy a 19. század vége felé egyre-másra nyíltak hazai 

fürdőhelyek, új szokások jöttek divatba, s néhány térség esetében gyors fejlődés ment végbe.  

A Habsburg Birodalom keretébe ágyazódó Magyarország jövedelemtermelő teljesítménye messze 

elmaradt Ausztriáétól, ezért olyan jelentős vásárlóerővel bíró polgári középréteg, mint Nyugaton, nem 

alakulhatott ki. Nem véletlen, hogy országunkban a fent jelzett folyamatok csak visszafogottan mentek 

végbe. Ausztriában időben előbb és méretben jóval nagyobb fürdőrendszer alakult ki, mint 

Magyarországon; Karlsbad, Bad Ischl, Bad Gastein stb. a Monarchia és a Német Császárság elitjeinek 

fürdői voltak, de kétségtelen, hogy az ausztriai és csehországi fürdőket magyar arisztokraták, ipari- és 

kereskedelmi nagyvállalkozók, magas politikai állásokat betöltők is gyakran látogatták. (KÓSA, 1999. 

175-177) 

Magyarországon a török kor után az első fürdők a nagyobb és ismert gyógyforrások mellett már a 18. 

század második felében létrejöttek, de ezeknek akkor még nem volt nagy hatásuk. A 19. században 

meginduló gazdasági növekedés, a javuló létkörülmények, s a természetről való gondolkodás változása 

révén azonban már nálunk is egyre több fürdő, gyógyfürdő jöhetett létre. A gyorsan emelkedő társadalmi 

igények, a külföldi példák utánzása nagy szerepet játszott a hazai fürdőkultúra fejlődésében. Még az 

olyan, relatíve elmaradott területeken, mint amilyen a Dél-Dunántúlvolt, jelentős erőfeszítések történtek 

fürdők kialakítására. A Zala megyéhez tartozó Balatonfüred forgalma az 1830-as évektől lendült föl, 

amikor a térségben élő középbirtokosok, vármegyei tisztségviselők, politikusok stb. egyre nagyobb 

számban jelentek meg a településen. (HUDI, 1989. 120, 131.; BALÁZS-KOVÁCS, 2013. 214.) A 

Horváth és Tallián házak mellett egyre több épületet emeltek, létrehozták a kikötőt, parti sétányt 

alakítottak ki, árvízvédelmi töltést építettek, sétateret hoztak létre, nagyvendéglőt adtak át, amelyek 

révén a település gyors fejlődésének indult. De említhetjük Harkányfürdő esetét is: a siklósi 

uradalomhoz tartozó Harkányban a mocsarakkal teli térség lecsapolása közben, 1823–24-ben fedezték 

föl azt a gyógyvizet, amelyre ráépülhetett egy hosszú távú fejlesztési program. Batthyány Antal gróf 55 

hold területet jelölt ki a fürdő kialakítására. (PATKOVICS, 1846. 162.) Az első év végére felhúzták a 

fürdőépületet; 1828-ra pedig már 28 szobás szállóval is rendelkezett a földesúr. (SZITA, 1973) 

Az 1867 után gyorsan szaporodtak a hazai fürdőhelyek. Földrajzilag szemlélve a fürdők terjedését, nagy 

szerepe volt a Magyarországhoz tartozó tengerparton Abbáziának és Crikvenicának, mindkét fürdő 

egyedi szubalpin klímája vonzotta a gazdagabb, főleg arisztokrata vendégeket. 1873 után, amikor 

megnyílt a Buda–Fiume vasútvonal, már viszonylag könnyen elérhető volt az Adria. A tóparti 

lehetőségek a Fertő tó és az erdélyi Medve tó partján is nagy turisztikai vonzerővel bírtak (a Balatonról 

külön szólunk majd). E korszakban nyíltak meg a magaslati üdülőhelyek, amelyek közül kiemelkedtek 

a Magas-Tátra fürdői. Tipikus nagyvárosi vonássá vált a fürdő: a leghíresebbek Budapesten, 

Nagyváradon és Pozsonyban és Pécsett nyíltak, de az 1860–70-as évektől már a hazai középvárosokban 

is megjelentek a közfürdők. E fontosabb típusok között sokszor hatalmas minőségi különbségek voltak. 

A 19–20. század fordulójára a mintegy 200 hazai fürdőhely kialakulása egyértelműen jelzi a társadalmi 

igények szélesedését. (FÜRDŐKALAUZ, 1911) A hazai fürdőlátogatók száma gyorsan emelkedett: 

1900-ban 165.422, 1905-ben már 226.153 főt regisztráltak. (MSE, 1900. és 1905.) 

A dél-balatoni térség átalakítása a 19. század második felében 

Közismert, hogy a Balaton térsége a 19. század első hatvan-hetven évében egészen más formát mutatott, 

mint a mai időkben. A Somogy megyei oldalon a néhány helyen meglévő magasabb partfalat leszámítva 
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a Balaton partja szinte teljesen szabályozatlan volt. A part mentén homokturzások alakultak ki, 

amelyeket a víz sokszor átjárt. (SZAPLONCZAY, 1914. 21.) Korabeli térképek tanúsága szerint a 

Nagyberek és a Kis-Balaton sokáig nem vált el a tó többi részétől; a Balatonnak nem volt természetes 

lefolyása, ezért a parttól délre lévő területeken hatalmas mocsarak, lápok képződtek. Egy-egy nagyobb 

szárazság során a mocsarakban zsombékos szigetek képződtek, de voltak olyan időszakok is, amikor 

ezek a kiemelkedések több évre is száraz szigetek maradtak. Nem véletlen, hogy a földtulajdonosok 

által igényelve, de az állam által is felismerve már a 18. század közepétől születtek javaslatok a tó 

vízszintjének csökkentésére. (HALÁSZ, 2010) Elkészültek az első nagy tervek a beavatkozásra, 

amelynek meghatározó motívuma a Sió, mint természetes levezető csatorna kiépítése, valamint a Sióhoz 

kapcsolódó egyéb folyók, patakok (Kapos, Koppány stb.) szabályozása volt. (VIRÁG, 2005. 222-258.) 

Az 1820-as években megkezdték a térség vízszabályozását. Az 1827. évi részletes területfelmérés során 

a Balaton somogyi oldalán 39.561 kat. hold vizes területet, berket, bozótot mértek fel, s ebből 5500 hold 

tartozott a témánk szempontjából kiemelt fontosságú gróf Hunyady család uradalmaihoz. (VIRÁG, 

2005. 239-242.) A lecsapolások révén óriási területek kerültek szárazra, amelyeket döntően állattartásra 

lehetett hasznosítani. 

A balatoni térség átalakításához az 1850-es évek világgazdasági konjunktúrája idején a hazai 

vasútfejlesztés adta az újabb lökést. A Rothschild érdekeltségű Déli Vasút Társaság a dunántúli 

vonalainak fejlesztése során megépítette a Buda–Nagykanizsa–Pragerhof vasútvonalat, amellyel 

közvetlenül tudott rácsatlakozni a Bécs-Trieszt vonalra, s így jelentős külkereskedelmi forgalmazásra 

nyílt lehetősége. (KAPOSI, 2014. 221.) A vonal a Balaton déli partján haladt, a korábbi országút 

nyomvonalában. 1858–61 között zajlott az építés, amihez töltéskiépítés és parterősítés is kellett. A 

következő pár év természeti rombolása azonban sok helyen megrongálta a vasúti felépítményt, ezért 

gyors lépéseket kellett hozni a százéves projekt, a vízszintcsökkentés érdekében. Végül is 1863-ban 

átadták a Sió-zsilipet, amellyel lehetővé vált a Balaton vízszintjének szabályozása, ugyanakkor 

megkezdődhetett a szárazra került területek hasznosítása. (BARANYAI, 1959. 340.) 

A vízszint csökkentésével a Nagyberek és Kis-Balaton térségének adottságai is megváltoztak: a nagyon 

alacsonyan fekvő, a Balaton által rendszeresen elöntött délnyugati partvidéken is egyre több új területhez 

jutottak hozzá a földtulajdonosok. Mindez persze nem jelentette a folyamat végét, hiszen a Balatontól 

most elválasztott berkek kezelése továbbra is óriási feladat maradt. Erre hozták létre 1864-ben a Balaton 

keleti bozót-lecsapoló és a Balaton nyugati bozót-lecsapoló társulat. (SZAPLONCZAY, 1914. 28-29.) 

Hosszú időbe telt, amíg sikerült a tó vízszintjének beállítása; ha túl sok vizet engedtek le, akkor 

valóságos homoksivatagok keletkeztek a déli parton, amelyek már a tulajdonosok érdekeit is sértették; 

máskor meg a tó a magas vízszint miatt jelentős területeket öntött el. Mivel a dél-balatoni földek jelentős 

része a nagybirtokosok tulajdonában volt, ezért nagyobb méretű tájátalakítás, lecsapolás, vagy az ezt 

követő fürdőfejlesztés csakis általuk történhet. 

A földtulajdon és a földhasználat változásai  

Fontos kérdés volt persze, hogy kié is egy adott terület, s a földekhez milyen hasznosítási jogok 

kapcsolódnak. A polgári forradalom előtt egyszerű volt a helyzet: a Balaton mellett lévő földek teljes 

egészében világi vagy egyházi földesurak tulajdonában voltak, s a tóra dűlő földesúri birtok a tó feléig 

is jogilag hozzájuk tartozott. E földeken bármiféle változtatást csakis a földesurak engedélyével lehetett 

végezni, a kezdeményezők is maguk a tulajdonosok voltak. A dél-balatoni falvak döntő többsége néhány 

nagyobb uradalom részét képezte. Szentgyörgy és Keresztúr a keszthelyi Festetics uradalomhoz, 

Berény, Újlak, Szemes és Szárszó a kéthelyi Hunyady-uradalomhoz; Földvár a Széchényiekhez; Orda, 

Csehi, illetve Lelle fele a szöllősgyöröki Jankovich-birtokhoz; Fonyód a Lengyeltóti központú, előbb 

Inkey, később Zichy-uradalomhoz; a Szántódtól keletre lévő települések pedig a Veszprémi Püspökség, 

a Káptalan és a Tihanyi Apátsághoz tartoztak. (MNL SML IV. 1.h. 39. Ö. 282-283.) A hatalmas 

nagybirtokok sorát csak néhol szakította meg egy-egy középbirtok, így például Boglár több 

középbirtokosé (Bárány-, Körmendy-, később a Gaál-család), Lelle egy része a Szalay családé volt. Ez 

egyben azt is jelentette, hogy a dél-balatoni falvak hatalmas, sokszor 100.000 holdnál is nagyobb 

uradalmi komplexumokba illeszkedtek be. (KAPOSI, 2019. 12.) 

1848 után azonban részben megváltozott a helyzet. Az áprilisi törvények révén a korábbi úrbéres 

földeket (belső házhely, szántó, rét) kiemelték a tradicionális nagybirtokból, s ezek a földek a 
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továbbiakban önálló polgári tulajdont képeztek; e földekhez az 1850–60-as években a közös földek 

szétválasztása után jelentős legelő- és erdőtulajdon is hozzáadódott. A szőlőjogokat is rendezték, s a 

parasztoknak (polgároknak) már tulajdon szőlőjük is lehetett. (KAPOSI, 2002. 165.) Mindez azt 

jelentette, hogy az 1870-es évektől már két tulajdonosi kör volt érdekelt a belvíztelenítésben: a régi 

földesurak, akik továbbra is hatalmas méretű földekkel rendelkeztek, illetve a falvakban élő parasztok, 

paraszti közösségek vagy más polgárok. Az egyházi és hitbizományi földeket leszámítva bárki 

bármilyen földet értékesíthetett vagy vásárolhatott. A gazdasági erő persze továbbra is a földesuraknál 

volt, a nagybirtokosok földjeik méretéből következően más lehetőségekkel rendelkeztek, mint a helyi 

falusi népesség.  

A gróf Hunyady család, mint földtulajdonos  

Közismert a balatoni fürdőélet kutatói számára az a megállapítás, miszerint a déli parton az első állandó 

nyaralóépületet gróf Hunyady Imre, a kéthelyi uradalom tulajdonosa építette 1881–82-ben. Jogos lehet 

a kérdés: ki is ez a Hunyady gróf, s tevékenysége milyen hatást gyakorolt a környező településekre?  

A Felső-Magyarországról származó Hunyady-család a 18. század derekén szerezte meg Somogy megyei 

birtokait. A négy birtokkerületből (Kéthely, Faluszemes, Somogyszil, Hosszúfalu) álló hatalmas méretű 

uradalom a 19. század elején 62.250 kat. holdat tett ki. (MNL SML IV. 1.h. 39. Ö. 282-283.) A família 

nagyjából hasonló méretű birtokkal rendelkezett északon, Ürményben is, s ezen kívül voltak még Heves 

megyében is kisebb földjeik. (T. MÉREY, 2012. 16.) A Somogy megyei birtokközpont Kéthelyre került, 

amely később a család nevében nemesi előnévként is megjelent. A családi kastélyt a Kéthely melletti 

Sári pusztán építették föl az 1780-as években. A barokk stílusú, U-alakú kastély ma is áll; meglehetősen 

leromlott állapotban szociális otthonként funkcionál. A gróf Hunyady-birtok az 1840-es években két 

részre szakadt. Az akkori két tulajdonostestvér közül Hunyady Ferenc az osztozásnál neki jutott déli 

birtokokat 1844-ben eladta a bécsi bankár Sina Györgynek. (KAPOSI, 2019. 28.) A grófi birtokok északi 

részei, Kéthely és a Balaton déli partjának közepén fekvő Faluszemes (ma Balatonszemes) viszont a 

család kezében maradt. Ezek együttes terjedelme 1893-ban 30.781 holdat tett ki. (GAZDACÍMTÁR, 

1893) 

A fürdőturizmus megteremtésében nagy szerepet játszó Hunyady Imre gróf 1827-ben született Bécsben. 

Neveltetése a korban megszokott arisztokrata minták szerint zajlott, amelynek a királyi udvar iránti 

hűség meghatározó eleme volt. A több nyelven beszélő, művelt, Nyugat-Európát megjárt gróf számára 

a katonai pálya magától értetődő volt: a karrier során alezredesi rangig jutott, s egyben a király egyik 

szárnysegédje lett. Felesége radványi gróf Győry Felicie (1842–1913) csillagkeresztes és palotahölgy 

volt. Hunyady gróf pályafutását végig kísérik a kitüntetések. 1858-ban kapta a császári és királyi 

kamarás címet, majd később „Ő Felsége Valóságos Belső Titkos Tanácsosa.” lett. A gróf tagja volt a 

főrendi háznak. Bensőséges körökben csak „sportsman”-nek nevezték, amit főleg a hazai lótenyésztés 

fejlesztésében játszott szerepével érdemelt ki, hiszen hosszú éveken át a Magyar Lovaregylet tagja és 

versenyistálló tulajdonos is volt. A Hunyadyak vonzódása a lótartáshoz és a lovassporthoz régi keletű: 

1814–1821 között Ürményben ők rendezték Közép-Európa első lóversenyeit. (Ma is rendeznek gróf 

Hunyady József emlékversenyt, sőt Batthyány-Hunyady-díj is létezik.) A gróf tagja volt az OMGE 

igazgatóságának. (VV, 1902. 06. 11.) Hunyady Imre 1902. június 8-án hunyt el, családtagjaihoz 

hasonlóan a mesztegnyői templom alatti családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. (BV, 1902. 06. 

15.) Két fia és két lánya közül József (1873–1942) vitte tovább a Somogy megyei birtokokat. József 

gróf szenvedélye a vitorlázás volt, 1912-ben a balatonszemesi Balatoni Yacht Club is az ő 

kezdeményezésére alakult, meg, s az első verseny után őt választották meg a club első elnökévé. József 

grófról ismert, hogy a második világháborúig a balatoni térség legnagyobb bortermelője volt. 

(www.hunyady.hu/hu/familyhistory.html) 

Birtokgazdálkodás és a balatonberényi fürdőfejlesztés 

A Hunyady-birtokok neve az idők során egybeolvadt a jól kezelt, modern agrárnagyüzem fogalmával. 

A fejlesztések fontos eleme volt a tájátalakítás. Még a nagy lecsapolások megindulása előtt a Hunyadyak 

már jelentős területátalakítást végeztek. Az 1840–50-es években a kéthelyi uradalom Marót pusztáján 

800 hold haszontalan erdőt irtottak ki, ugyanakkor 300 hold vizes bozótot szüntettek meg. Mesztegnyőn 

600 hold erdő mellett 200 hold vizes bozótot irtottak ki, utóbbiból rét és legelő lett. A kéthelyi és a sári 

gazdaságoknál 3000 hold vizes bozótból a lecsapolás által 1855-ig már egyharmadában 
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marhalegeltetésre alkalmas száraz terület lett. (GALGÓCZY, 1855. 382.) De legalább ennyire fontos 

volt a modern technikák alkalmazása is, hiszen ebben a korszakban az előrelépéshez a termelékenység 

javítására volt szükség. Az 1850-es évek első felében már belga és Zugmayer ekéket használtak a 

kéthelyi gazdaságban. A szántóföldi gazdálkodásban vetésforgót alkalmaztak, a földek nagy részét 

trágyázták. A ma is közismert Baglas-hegyen jó minőségű szőlőtermelést folytattak, s a bort magas áron 

tudták értékesíteni. 1855-ben 10.000 darab juhot és 600 szarvasmarhát tartottak, utóbbiak között 25 

darab svájci tehén is volt (tejtermelés). Marót pusztán 1855-ben már gőzerővel működő szeszgyáruk is 

volt. (GALGÓCZY, 1855. 383.) 

A kéthelyi minőségi gazdaság híre messzire elért. A 19–20. század fordulója környéki adatok is azt 

mutatják, hogy hogy a Hunyady-birtok az 1880-a évek közepéig tartó agrárkonjunktúra, majd az azt 

követő tíz éves recesszió alatt és után is a jobb nagyüzemek közé tartozott, amely ugyanakkor jelentős 

jövedelmet hozott tulajdonosának. 1895-ben a kéthelyi uradalomban 479 cselédet foglalkoztattak. A 

gazdaság gőzgépekkel, cséplőszekrényekkel, járgányokkal volt felszerelve; 18 vetőgépet, 233 ekét 

használtak. Szecskavágók, boronák, hengerek segítették a művelést, nem is beszélve a 120 igás 

szekérről. Kiterjedt állattartás folytattak: 1652 szarvasmarhát, 152 lovat, 2357 sertést és 4966 juhot 

tartottak. A kéthelyi és a mesztegnyői gazdaságot saját kezelésben tartották, míg a balatonszemesit bérbe 

adták. (GAZDACÍMTÁR, 1895. 106-107.) A világháború előtti időszakban még szélesebbé vált az 

agrárnagyüzem termelése: megjelentek az intenzív művelés újabb elemei: a hagyományos 

agrártermékek mellett már 580 holdon termeltek cukorrépát, 100-100 holdon dohányt és cikóriát, 10 

holdon pedig cirokot. A lóállományból fele hidegvérű, másik fele angol telivér volt; országos hírű volt 

ugyanakkor a 109 darabos ménesük. A szarvasmarhaállományban 180 berni tehén is volt, (UJVÁRY, 

1914. 321-322.) amellyel számos vásári és kiállítási díjat nyertek. (Lásd: KT számait) A napi 1200 liter 

tejtermelését vasúton szállították Budapestre. Magas minőségű volt 4500 darabos merinói juhállomány 

is. A balatoni halászatot bérbe adták. Az uradalomnak jelentős borászata volt, ahol a filoxéra utáni 

szőlőkből készítettek bort. Szinte már angliai nagybirtokokat idéz az is, hogy jó néhány gazdasági 

iparvállalat is megjelent az uradalomban: volt egy vízimalmot, egy gőzmalom, évi 1.5 millió darab tégla 

kapacitású téglagyár, s emeljük még ki a tőzeg kiaknázásához használt 8 LE teljesítményű Dobbery-féle 

préssel bíró gépet. Mindez egy jól működő agárnagyüzemet mutat. (UJVÁRY, 1914. 321-322.) 

,Ezek után talán már nem is tűnik meglepetésnek, hogy Hunyady gróf hamar felismerte a fürdőélet 

fejlesztésében rejlő jövedelemszerzés lehetőségét. A kéthelyi uradalom északi részén, a tó partján feküdt 

Balatonberény, ahol a grófnak 2830, mellette Balatonújlakon 459 holdas birtoka volt. 

(GAZDACÍMTÁR, 1893) Itt indultak meg a grófi fejlesztések. Kétségtelen, hogy a Balaton parti 

településeken, így Berényben is az 1880-as évek körül nyaranta néhány fürdőző már megjelent, főleg 

Budapestről, Nagykanizsáról és Székesfehérvárról érkeztek vendégek. De a balatoni nagybirtokosok 

közül Hunyady Imre volt az első, aki 1881–82-ben kényelmes és ízléses nyaralót épített. Ez a földesúri 

nyaraló Balatonberényben, a parttól mintegy 150 méterre, de már a vasúttól délre húzódó löszös 

dombhátra került. Szakirodalmi adatok szerint ezt évet tekinthetjük a berényi fürdőhely alapító évének. 

(LUKÁCS, 1942. 287.) Hunyady Imre ugyanakkor jó példát is mutatott: családjával, népes 

rokonságával hosszú éveken át ott töltötte a nyarakat. A nyaraló mellé szép parkot alakítottak ki, 

amelynek nyomait még ma is lehet látni.  

Hunyady gróf nemcsak nyaralót épített, hanem kezdeményezője volt a gőzhajózásnak is. A nyaralójától 

északi irányban, át a vasúton, egy nyílegyenes út vezetett le a partra, ahol egy hosszú mólót épített azért, 

hogy saját tulajdonú kis gőzhajója kiköthessen. Ezen a gőzhajón nemcsak ő és családja, hanem a 

fürdővendégek is tehettek kirándulásokat. Abban az időben félórás hajókázással Keszthelyt vagy 

Szigligetet el lehetett érni, de egy egyórás úttal már a badacsonyi bortermelők borait is fogyaszthatták a 

vendégek. Hunyady gróf gőzhajója a későbbiekben a Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaság 

tulajdonába került, s Rohan néven teljesített szolgálatot. Majd amikor a társaság tulajdonában 1900-ban 

már ott volt a Helen, a Kelén és a Helka, akkor a Halászatnak adták el Hunyady hajdani hajóját. A 

balatonberényi gőzhajókikötőt a későbbiekben elhordták, de a helye az 1940-es években még látható 

volt. (LUKÁCS, 1942. 287.) 
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1. ábra: A balatonberényi fürdőtelep 

 

Forrás: BOLEMANN, 1900. 

A fejlesztések harmadik lépése a balatonberényi fürdőtelep kiépítése volt. Ennek érdekében a gróf a 

saját nyaralója melletti dombon lévő földeket parcelláztatta, hogy ott villák, nyaralók épülhessenek. 

Mindez egyáltalán nem utal a korban meglévő „Kastgeist” szellemiségére: a földesúri nyaraló és a falu 

Fő utcája közti kelet-nyugat irányú „utcában” alig egy évtized alatt már jó néhány villát felépítettek. Az 

1900. évi térképen is jó látható, hogy már addigra már előrehaladt a villák felépítése. A folyamat során 

1891-ben négy, pár év múlva még két nagyobb villa épült fel; 1896-ban már bizonyíthatóan állt 6 villa. 

(SZAPLONCZAY, 1896. 14.) 
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A nyaralóépületek iránti társadalmi kereslet gyorsan nőtt, ami további fejlesztéseket igényelt. Az 1890-

es években építették föl a Magyar Tenger Szállodát, amely a part és a vasút közti területre épült (helyén 

a később OKISZ-üdülő, ma Beach-Hotel van). 

2. ábra: A Balaton parti Magyar Tenger Szálloda 

 

Forrás: https://mandadb.hu/tetel/51223/Balatonbereny_furdo 

A szállodában kilenc szoba és három vendéglői helyiség volt. A szálloda egy korabeli, kicsit fricskázó 

sajtócikk szerint egy gabonamagtárszerű épület volt, s közvetlenül a vízparton állt, előtte csónakkal is 

ki lehetett kötni. Hogy csökkentsék a természeti veszélyeket, a partszegély homokos földjét igyekezett 

nyár- és fűzfaültetéssel megkötni. A szálloda és a falu közötti terület jó néhány évig még libalegelő 

(ahogyan akkor mondták: zsibagyöp vagy zsibalegelő) maradt. (BV, 1902. 08. 10.) 

E korai időszakban egyre többen keresték föl Balatonberény nyaralóit. Szerencsés módon fennmaradt 

egy fürdővendég-lista az 1888. év júliusáról, amely bepillantást enged abba, hogy a „hőskorban” kik is 

látogatták Berényt. (Természetesen véletlenül sem gondoljuk, hogy egyetlen egy forrás alapján 

általánosítható képet tudunk a kérdésről alkotni, mivel azonban újabb, hasonló jellegű források 

előfordulását nem várhatjuk, mindenképpen érdemes kicsit a mélyére nézni.) A lista 72 fürdővendéget 

sorol fel, akik esetében sokszor ott szerepel, hogy az illető a családjával volt jelen, ami arra enged 

következtetni, hogy vélelmezhetőn 250-300 vendég is megfordulhatott egy hónap alatt. (A névsort 

közölte: EŐRY, 2008. 22.) A nyilvántartás tartalmazza azt is, honnan jöttek a vendégek. Egészében 

véve azt mondhatjuk, hogy a Balatonberénytől a Somogy megyei területek felé rajzolt 30-40 km 

félkörből (Kéthely, Pusztakovácsi, Gomba, Boronka, Vörs, Balatonszentgyörgy, Csákány, Nikla, 

Nemesdéd stb.) érkezett a vendégek 70%-a, legtöbben (15-en) a 20 km-re lévő Marcaliból, a járási 

székhelyről jöttek. Az ezen kívül eső Somogy megyei területeket vizsgálva, jöttek még fürdőzők 

Kaposvárról, Csurgóról, Nagybajomból is. A közeli Zala megyéből találunk öt keszthelyi és négy 

nagykanizsai vendéget. De érkeztek távolabbi helyekről is: a vasutat kihasználva tíz budapesti fürdőző 

is megjelent Berényben, de még hódmezővásárhelyiek, székesfehérváriak és esztergomiak is 

előfordultak, nem is beszélve a négy pécsi vendégről. Érdekes módon külföldiek is jöttek: a jövevények 

között négy hölgyet is találunk, akik Innsbruckból, Párizsból, Pólából és Bécsből érkeztek, 

vélelmezhetően a grófi család vendégei lehettek. 
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3. ábra: Fürdővendég-lista 1888-ból 

 

Forrás: MM. Adattár, A-254 

A forrásból megismerhetjük a fürdővendégek foglalkozását és származását is, amely alapján több 

csoportot lehet elkülöníteni. Az egyik az elit kör: Hunyady Imre gróf és családja mellett a vélelmezett 

külföldi vendégeik egy zárt csoportot mutatnak. Nagy számban voltak jelen a környék köznemességének 

tagjai, a sokszor csak párszáz holddal rendelkező tisztviselők, hivatali állások betöltői, vagy egyszerűen 

csak földbirtokosok. E csoportból emeljük ki Kacskovics Lajos szolgabírót, a Boronkán jelentős 

uradalommal rendelkező Kund Jenőt, a pusztakovácsi Bogyay Lajost, avagy éppen a Veszprém megyei 

perkátai birtokos Bittó család egy tagját. (GAZDACÍMTÁR, 1893; KAPOSI, 2019) A legtöbben 

azonban - s ez mutatja az idők változását - egyértelműen polgári fejlődéshez köthető foglalkozással 

bírtak. A listán nagy számban szerepelnek orvosok, állatorvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, 

kereskedők, de találunk köztük főgimnáziumi tanárt, állomásfőnököt, joghallgatót, albírót is. (EŐRY 

2008. 22.) Mindez arra utal, hogy a kiegyezés után eltelt két évtizedben a polgári fejlődés során egyre 
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erősebb lett az a társadalmi réteg, amely már megengedhette magának a nem túlságosan magas 

színvonalú nyári balatoni nyaralást. 

A vendégforgalom fellendüléséhez nagyban hozzájárult, hogy a vasúti fejlesztések révén Balatonberény 

könnyen elérhetővé vált. A már említett, 1861-től működő Déli Vasút Társaság Buda – Prágerhof 

nagyforgalmú vonala lehetőséget adott a budapesti, a székesfehérvári, avagy a másik irányból a 

nagykanizsai polgároknak a település elérésére. Berénytől pár km-re ott volt a nagy vasúti 

elosztóközpont, Balatonszentgyörgy, ahonnan 1888 szeptembere óta egy szárnyvonalon a 10 km-re 

fekvő Keszthely is elérhetővé vált. (KÉPVISELŐHÁZI IROMÁNYOK, 1887. 1. 1-40.) A Déli Vasút 

Társaság Balatonberényben is kialakított egy vasútállomást. De legalább ennyire fontos volt a délre eső 

területek vasúti elérése. A 19. század utolsó két évtizedében egyre több helyi érdekű vasút (vicinális) 

épült. Somogy megyében a vicinálisok kezdeményezői az áruforgalom növelése érdekében a 

legtöbbször helyi nagybirtokosok voltak. Ez térségünkben is így történt. 1889-ben a nyugat-somogyi 

térség két nagybirtokosa, gróf Hunyady Imre és a marcali uradalom tulajdonosa, gróf Széchenyi Gyula 

kapott engedélyt a Szentgyörgy – Berény – Keresztúr – Kéthely – Marcali – Somogyszob vasút 

megépítésére, hozzájuk csatlakozott a későbbiekben gróf Festetics Pál, a böhönyei uradalom tulajdonosa 

is, de emellett támogatták kisebb polgári közösségek is az építést. Az elsődleges tervekben persze a 

teherszállítás szerepelt, de hamar fel lehetett ismerni a személyszállítás, s ezen keresztül a Balaton parti 

fürdők elérésének fontosságát is. A Somogyszob – Szentgyörgy vasútvonal Keresztúrnál érte el a Déli 

Vasút balatoni vonalát, majd belevezették a fővonalba, de Szentgyörgyig a saját vasúti szerelvényeit 

használta a Társaság. A Balatonszentgyörgy – Somogyszob vonalat 1893-ban adták át. (ERDŐSI, 1982. 

186-190.) 

A nagy társadalmi kereslet révén Berényben a part menti területek felparcellázása után egyre többen 

vásároltak telket, s így gyors ütemben elindult a fürdőtelep kiépülése. Az 1910-es évekre már három 

szálloda volt Balatonberényben, összesen 120 kiadó szobával, s mellettük egyre nagyobb méretű 

nyaralókat építettek. A tulajdonosok között találunk zalaegerszegi, szombathelyi, nagykanizsai 

polgárokat, amely jól mutatja, hogy Berény viszonylagos közelsége is sokat jelentett a beruházóknak. 

A gróf példáján felbuzdulva további nyaralókat építtettek: a mai Baranya Megyei Önkormányzat 

Gyermeküdülőjét, a Marzsó-féle villát, a Karay-villát, a Jalsoveczky-villát és Somogyi uraság villáját, 

mely később az első óvodának adott helyet. Az Armuth-telep folytatásában épült a marcali Roszmanith 

Antal bőrgyáros villája és Páli Lajos vendéglős három egyforma villája.  

4. ábra: Páli Lajos vendéglős villáiból kettő egy korabeli képeslapon 

 

Forrás: MM. Tdgy. 2020.38.3. 

Így a vasút melletti nyugati rész villaszerűen beépült. Ebben az időben épült a későbbi Mátravidéke 

KTSZ üdülője, amely ugyancsak szállodai célt szolgált. (RIGÓ, 2018. 9.) Még nagyobb földesurak is 

villaépítésbe fogtak. (Tegyük hozzá, hogy ez nem volt ritka, Balatonboglár esetében például az egyik 

meghatározó nyaralóépület sokáig a gróf Somssich-villa volt.) Így például a szabási földesúr, a híres 

szakképzett gazda Somogyi Gyula, aki 1891-től a ma már Nagykanizsához tartozó palini uradalom egy 

részét megvette, Balatonberényben is telekhez jutott, ahol később a fia nyaralót épített. A földesúr palini 

kastélyában tartották 1894-ben a berényi fürdőtelep kiépítésének értekezletét. (GŐCZE, 2014. 686-688.; 

TARNÓCZKY, 2013. 143.) Tegyük még hozzá, hogy a fentieken túl a Magyar Tenger Szállodától 
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keletre lévő partszakaszon a helyiek igen sok fürdőházat (fürdőkabint) építettek, amelyeket viszonylag 

olcsón adtak bérbe a fürdőzőknek. 

Kiemelkedett a beruházások sorából a nagykanizsai Armuth Náthán (1857–1942) által épített szálloda 

és fürdőtelep. Armuth alapvetően gyarmatáru forgalmazással foglalkozó nagykereskedő volt, akinek 

nagykanizsai cégét 1882-ban jegyezték be. Ő volt a liesingi sörgyár kanizsai képviselője és forgalmazója 

is, de számos más vállalkozásban is érdekelt volt. A tehetős kereskedőnek Nagykanizsa központjában 

volt feleségével, Kohn Herminával közösen vásárolt háza, ennek udvarán alakította ki a liesingi 

sörcsarnokot. (KUNICS, 2009. 272.)  A Hunyady József gróffal kötött megállapodás alapján nemcsak 

a balatonberényi szállodában, hanem Nagykanizsa központjában is forgalmazta a gróf Baglas hegyi 

borait. 

Armuth 1903-ban kezdte kiépíteni balatonberényi fürdőtelepét, amit 1906. június 18-án adtak át. A telep 

kiépítésének költsége mintegy 80.000–90.000 korona volt. A telep, amely három épületből állt, a 

vasútállomással szemben fekvő, a vágányoktól délre, az állomástól nyugatra eső üres telekre került. Az 

épületekben 105 szoba, egy nagy étterem, egy kávéház, s minden egyéb szükséges mellékhelyiség 

megtalálható volt.  

5. ábra: Az Armuth-nagyszálloda Balatonberényben 

 

Forrás: Tarnóczky, 2013. 648. 

Korabeli sajtóbeszámoló szerint a szobák nagyok, szárazak és világosak voltak, ízléses 

bútorozottsággal, s minden lehető kényelemmel ellátva. Az épület faszerkezetű volt, a szobákat is 

deszkafal választotta el egymástól. (BV, 1906. 08. 12.) Az esti világítást acetilén-lámpákkal oldották 

meg. Mint általában a megnyitók, ez is nagy tömeg megvendégelésével járt, a díszes vendégsereg pazar 

lakomájáról Lengyel József vendéglős gondoskodott. (BV, 1906. 06. 24.) 

6. ábra: Egy korabeli reklám az Armuth-szállodáról (1911) 

 
Forrás: TARNÓCZKY, 2013. 648. 



99 
 

     Tipikus volt a korabeli gazdasági életben, hogy a hasznosítás és a tulajdon elvált egymástól, vagyis 

a szállodát bérbe adva működtették. (A szálloda nagy épületét a második világháború után elbontották, 

elhordták, kisebb részeit Nagykanizsa város gyermeküdülőjeként hasznosították.) Amúgy a 

szállodavezető mindent megtette a forgalom bővítésére, így például széles volt az ételkínálat is. Egy 

1906. évi vendég beszámolója szerint a meleg ételeken kívül lehetett ott kapni sajtot, vajat, fokhagymát, 

szalámit, kvarglit, zellert, tormás szafaládét, csirkét, tengeri békát, sőt még a feledékeny turistának 

úszónadrágot is árultak. Ez összevetve a korabeli keszthelyi nagyszálló kínálatával, jóval magasabb 

szintűnek mondható. (BV, 1906. 08. 12.) 

7. ábra: Az Armuth-telep épületei Balatonberényben (1908) 

 

Forrás: https://mandadb.hu/tetel/509220/Armuthtelep 

Egy arisztokrata család mindig mintaadó volt a helyi lakosság számára, így nem véletlen, hogy 

Balatonberényben a századforduló idején nagyon gyorsan kiépült a fürdőrendszer. A korabeli 

fürdőismertetők és a sajtóhírek alapján nagyjából azt mondhatjuk, hogy a századforduló utáni években 

már évi 1500–2000 vendég kereste föl Balatonberényt, de a kirándulók száma a 3000–4000 főt is elérte. 

(SZAPLONCZAY-VAJTHÓ, 1907. 44.) A helyi polgárság szerény hajlékait vendégek fogadására is 

alkalmas épületekké kezdte átalakítani. A füstös konyhák és a Fő útra néző tiszta szobák ideje kezdett 

lejárni, s egyre több vendéget fogadtak a magánházakban, az 1900-as évek elején már mintegy 200 

szobát adtak bérbe a helyiek. Lehetőség volt szobák bérlésére, de kiadtak teljes házakat is, havi 100-150 

koronáért, konyhával, tűzifával stb. Az ilyen lakásbérletekhez a Balatonban egy kényelmes fürdőkabin 

is járt. Ennek jelentős hatása volt a falu fejlődésére. Hamar, már 1895-ben elkezdődött a Balatonberényi 

Fürdőegylet megszervezése, amely végül is 1899-ben alakult meg, (BŐSZE, 1989. 218.) amely a 

köztisztaság fenntartásáról, a fásításról, az ülőpadokról és a vendégek szórakoztatásáról is gondoskodott. 

(SZAPLONCZAY, 1914. 21.) 1905-ben a falusi közösség beszerzett több öntözőgépet, amivel napi 

kétszer-háromszor fellocsolták a balatoni finom homok miatt állandóan igen poros utcákat. (BV, 1905. 

07. 30.) A szolgáltatások az évek során szélesedtek: 1910-ben egy nagykanizsai vállalkozó, Lőwy 

Sándorné „okleveles arcmasseure” Balatonberényben, követve vendégeit, fürdőhelyi arcápoló szalont 

nyitott. (TARNÓCZKY, 2013. 1106-1107.)  

A földesúri uradalomnak nagyon nagy szerepe volt a fürdőzők ellátásában. Ebben a korszakban a 

balatoni fürdőhelyek, vagyis sok száz ember ellátása két forrásból valósulhatott meg. Egyrészt a 

földesúri majorság termelvényei, nyersanyagai szolgálták ki a vendégeket, vagyis a liszt, a hús, a tej és 

tejtermékek, a kertészeti termékek stb. mind a majorságból származtak, további üzleti előnyöket 

biztosítva a földesúrnak. A szállodákban, vendéglőkben elsődlegesen a nagykanizsai sörgyár termékeit, 

illetve a kéthelyi uradalom szőlőhegyein termelt jó minőségű borokat kínálták, nem is beszélve az egyéb 

szeszes italokról. (A sörgyárhoz lásd: KAPOSI, 2014. 162-165.) A tehetős látogatók – a hazai polgári 

szokásoknak megfelelően – főleg marhahúst fogyasztottak, a szegényebb rétegnek a disznóhús jutott. A 

településen működött egy mészárszék is, vagyis a napi frisshús-ellátás biztosított volt. Másrészt az is 

megfigyelhető, hogy a községben is egyre több bolt jött létre, bár kétségtelen, hogy a polgári-paraszti 

házakat bérlőket élelmi cikkekkel elsődlegesen a lakosság látta el. Mivel szabadpiaci rendszer volt, ezért 

lassan a polgári-paraszti helyi termelés is éledezett, ami főleg a magán vendéglátás esetében olcsó 

zöldség- és gyümölcskínálatban és szeszes italok forgalmazásában jelent meg. (SZAPLONCZAY-

VAJTHÓ, 1907. 45.) 1896. évi forrásunk arról tudósít, hogy már ekkor is volt arra lehetőség, hogy 

közeli Marcaliból vagy Keszthelyről is beszerezhető volt az élelmiszer egy része. (SZAPLONCZAY, 

1896. 14.) Berényben, de a mellette lévő településeken is egyre több ház épült a szőlőben, amely 
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nemcsak a szőlőművelést fokozta, hanem a fürdővendégek kiszolgálásának lehetőségét is bővítette. 

(LÓCZY, 1978. 332.) Emeljük ki a Balatonkeresztúr melletti Festetics-birtok fejlesztését, ahol a 

filoxéra-járvány miatt tönkrement (döntően zalai) szőlőművelőknek kimért parcellákon jelentős 

művelés indult meg, s amely elvezetett a telkesítést irányító Széchényi Imre feleségéről, Andrássy 

Máriáról elnevezve balatonmáriai partvidék fejlődéséhez. (HUSZÁR, 2016 14-16) 

A turizmus e hőskorában az ideérkező vendégek, főleg a máshoz szokott városi polgárok még a falusi 

múlt és jelen, és esetleg már a jövő képét érzékelhették. Kétségkívül hatalmas különbség volt a korábbi 

léthelyzethez képest abban, hogy a falu Balaton melletti területein szállodák, vendéglők, 

szórakozóhelyek, fürdőkabinok épültek, s ezek kiszolgálása, ellátása, a fürdőélet működtetése az 

újszerűséget hozta. De a falu délre eső részein, a fürdőteleptől párszáz méterre, a régi faluban még 

mindig a hagyományos élet uralkodott. Érdekes ennek az ellentmondásnak az érzékeltetése egy 1906. 

évi vendég leírásában, amely szerint igen elborzasztó volt Berényben, a falu egyik kiadott házában 

lakva, hogy hajnali négy óra felé a falusi csikós kurjongatására a parasztok kieresztették a Fő utcára a 

lovakat, amelyek kivágtattak a falusi legelőre. Fél órával később jött a marhacsorda, amelyhez legalább 

nem kurjongattak. Valamivel később hajtották a sertéseket a legelőre, s ehhez képest a mintegy 1100 

liba gágogása már nem okozott semmiféle meglepetést az ember nyaralásában. És ennek ellenére 1300 

fürdővendég volt ekkor a faluban. Ezek után már nem véletlen a következtetés, miszerint „Én dacára 

annak – hogy addig a lábam ebbe a községbe nem teszem, míg rendes világítás, öntözés, fásítás, 

pocsolyák-, utak rendezése nem lesz keresztülvive – nem ítélem el az idejövő fürdővendégeket, mert 

velem együtt ők is édes hazánkért szenvednek és megtakarított filléreiket nem egy rendezett osztrák 

fürdőben, hanem egy rendezetlen, de reményekre jogosult magyar fürdőben költik el.” (BV, 1906. 08. 

19.) 

A balatonszemesi fejlesztések  

Mint már említettük, a Hunyady grófoknak tekintélyes méretű faluszemesi (balatonszemesi) birtokai is 

voltak. A szemesi uradalom kiterjedt a mellette lévő szárszói és a szóládi földekre is, 1893-ban 11.200, 

1911-ben 11.169 holdat tett ki, (GAZDACÍMTÁR, 1893; 1911.) vagyis a grófok kezében lévő birtok 

mérete lényegében nem csökkent a századforduló környéki évtizedekben. Ez egyáltalán nem nevezhető 

általánosnak, hiszen e korban a hazai arisztokrácia igencsak eladósodott, s földjeinek egy részét 

értékesítenie kellett. (KAPOSI, 2019.) 

A berényi eset után nem tekinthető véletlennek, hogy a szemesi fürdőélet kialakulásban is a grófi 

családnak volt meghatározó szerepe. Egyrészt a faluban ott volt a család kényelmes úriháza, „főúri 

kényelemmel berendezett kastélyépület”, amely kiváló lehetőséget adott a nyarak eltöltésére. 

(GYULAY, 1911. 3. 186) A 12 köríves tornácos, L-alakú, barokk stílusban épült kúria ma is megvan, 

1952-től a kastélyépületet iskolai funkciókra hasznosították, ma a Reich Károly Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola működik benne. A grófi épületnek 100 éves múlttal bíró parkja volt. A 

földesúri rezidencia hajdan persze nem nyaralóépületnek épült, hanem majorsági központnak, ezért 

mellette ott voltak a gazdaságot kiszolgáló egyéb építmények is: magtárak, cselédházak, istállók, s volt 

egy 70 LE teljesítményű gőzmalom is. (GYULAY, 1911. 4. 254.)  

8. ábra: A balatonszemesi Hunyady-féle úrilak 1914 előtt 

 

Forrás: REISZIG (1914): 42-43. 
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A Sári pusztai kastély mellett a grófok tartósan soha nem laktak Szemesen, de a 19. század végén egyre 

többször jelentek meg birtokukon. Fontos rögzíteni, hogy a korabeli kataszteri térkép tanúsága szerint a 

szemesi Balaton-part 90-95%-ban a gróf tulajdonában volt, a falusi közösségnek csak nagyon kis saját 

területe volt, főleg ott, ahol az észak-déli fekvésű falu vonala a tóra kifutott. 

(https://mapire.eu/hu/map/cadastral) A halászat a gróf kizárólagos tulajdonában volt. (PESTY, 2001. 

295.) 

A szemesi uradalom településein a lakosság hagyományosan mezőgazdasági termeléssel és halászattal 

foglalkozott. Szemes nagy előnyei közé tartozott, hogy viszonylag jól megközelíthető volt távolabbi 

utazók számára is. Egyrészt a Budáról Nagykanizsa felé vezető, a Balaton déli partján futó régi országút 

áthaladt falun. Ez az út egyben postaút is volt. Szemesen a 18. század végétől 1861-ig működött posta-

lóváltóállomás, erre az első adat 1792-ből származik. Az ehhez szükséges épület a gróf tulajdonában 

volt. A postautat a 19. században sokszor javították, kövezték, fásították stb. Szemes postaközpont volt, 

innen hordták szét a környék birtokosai a küldeményeket. Az első postaállomás a kastélyban volt, 

később a mai postamúzeum melletti épületben; a mai postamúzeum a grófi család egyik hajdani 

épületében kapott helyett. (REÖTHY, 1989) 

Másrészt nagy lehetőséget adott, hogy az 1861-ben átadott vasút Szemesen áthaladt. Eleinte Szemes 

csak egy ún. forgalmi kitérő volt, de 1897-ben már Szemes is kapott állomást, vagyis a falu 

megközelíthetősége, nem is részletezve az áruszállítás lehetőségét, látványosan javult. Megjelentek az 

első fürdővendégek, eleinte főleg Székesfehérvár polgárai látogatták, de a forgalom növekedése majd 

csak az 1890-es évek közepén figyelhető meg. Tény az is, hogy az 1890-es években már a kelet-balatoni 

térségében is egyre több változás figyelhető meg, így például a szemesi uradalom mellett 

Balatonföldváron gróf Széchényi Imre 1894-ben elkezdte kiépíteni a fürdőtelepet. A minta tehát adott 

volt: a szemesi fejlesztések egy évvel később, 1895-ben indultak meg, amiben meghatározó szerepe volt 

a gróf Hunyady Imrének és feleségének.  

A munkálatok a Balaton partján egy nagyobb grófi telek parcellázásával indult meg. Első lépcsőben 110 

telket mértek ki, amelynek irányításában a grófnő, Győry Teréz személyesen is részt vett. A telkesítést 

az is motiválta, hogy közben a Déli Vasút Társaság már építette a mellette lévő állomásépületet. A 

parcellákat gyorsan értékesítették, amihez az is hozzájárult, hogy az alsó telep telkeit Hunyady gróf 

négyszögölenként kezdetben egy, majd néhány év múlva két koronáért adta, míg a felső telepen egy 

négyszögöl három koronába került; ugyanakkor más balatoni településeken akár 20-25 koronát is 

elkértek egy négyszögölért. (SH, 1911. 09. 08.)  A telep két részből állt. A sínek és a vízpart közötti alsó 

telepen többnyire 600–800 négyszögöles telkeket alakítottak ki; hasonló méretű telkek képezték a mai 

Bagolyvár utcára, mint főtengelyre épült felső telepet is, amit a későbbiekben déli irányban 

kiterjesztettek. 1898–1902 között további tereprendezési munkálatokat végeztek egészen az öszödi 

határig, ezzel párhuzamosan pedig Pausar Károly uradalmi erdész irányításával a rézsű és a vasút közötti 

területet fenyőkkel és lombos fákkal, parkosították. (STIRLING, 1990) 
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9. ábra: Balatonszemes fürdőtérképe (1931) 

 

Forrás: Magyar fürdőtérképek 9. maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34170 

Akárcsak Balatonberénynél, itt is hamar megkezdődtek a villaépítések. Az elsőt Vajdits Alajos 

ezredorvos építette 1898-ban a híres Roman Marandini nagykanizsai műépítész tervei alapján, 

romantikus stílusban. (Morandinihez lásd: KUNICS, 2009) Az építkezés az egykori Bolondvár helyén 

volt, ezzel egyidőben kezdték meg a régészeti feltárást is. (A később Bagolyvár nevet viselő villa 

némileg átalakított formában a későbbiekben vállalati üdülő lett, egy része ma is áll.) 1900-ban további 

három nyaraló épült. 1901-ben épült meg az alsó telep első villája. E ház első tulajdonosa Huber Lajos 

volt, amely a későbbiekben Raffay Sándor evangélikus püspöké, majd pedig Eötvös Károlyé, a 

tiszaeszlári per híressé vált védőügyvédjéé lett, aki a hagyomány szerint ebben a házban írta "Balatoni 

utazás" című nagy sikerű könyvét. Eötvös 1908–1912 között Balatonszemesen lakott. (BEÖTHY, 1979. 

41., STIRLING, 1990) A korabeli telkek vásárlásával ekkor még nem járt együtt a vízjog élvezete is, 

ezt a birtokos Hunyady gróf fenntartotta magának, így kabinállítás fejében a tulajdonosnak évi négy 

koronát kellett fizetnie. A kabinállítás költségei rövidesen rohamosan emelkedni kezdtek és néhány éven 

belül elérték a 40 koronát. A telektulajdonosok ez idő tájt évi 20 korona tagdíjat, mai néven üdülőhelyi 

díjat fizettek az uradalomnak. Ebből a pénzből meg tudták oldani a közterületek és a parkok 

karbantartását és fenntartását. (STIRLING, 1990) 

A tulajdonos grófi család alaposan megszűrte a telekvásárlók körét. Szemben Boglár és Siófok 

mintájával, itt a zsidókat gyakorlatilag kizárták a vásárlók közül. Hunyady Imre és fia, József gróf 

Szemes nyaralótelepét a hazai polgári közép- és úri rétegeknek, értelmiségieknek akarta biztosítani, 

ennek megfelelően értékesítették a telkeket. De még a faluban bérelt házak esetében is lekérdezték a 

jövevények származását. Ez az őskonzervatív magatartás már messze nem felelt meg a társadalmi 

elvárásoknak, de nem is verték nagydobra, csupán gyakorolták.  

Lassan nőtt a szemesi vendégforgalom is. Már 1900-ban azt írták a településről, hogy „…a faluban elég 

tiszta és elég kényelmes szobák találhatók”. (BOLEMANN, 1900. alapján) Volt mit fejleszteni, mert a 

falu infrastruktúrája elég elmaradott volt a 19. század végén. A Balatonhoz érkező vendégek a vonatról 

leszállva romantikus körülmények közé kerültek: a szemesi fürdővendégeket a vasútról ökrös 

szekerekkel szállították a faluba. A vendégek ládákban hozták magukkal az otthoni ágyneműt, a 

konyhafelszerelést, az élelmiszert, a fűszert stb., mert ezek megvásárlására kezdetben nem nagyon volt 

esély. A szemesi gazdák viszont készpénzhez juthattak, ami egy paraszti háztartás számára mindig nagy 
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kincs volt, ezért nyaranta a gazdák családja kiköltözött a konyhába, a fészerbe stb. (SCHOEDL, 1934. 

20.) 

A grófi fürdőtelep kiépülésével párhuzamosan a község is ébredezett, s a századforduló után már több 

érdemi fejlesztés is megvalósult a helyiek akaratából. Ennek egyik első lépése volt, hogy a falusi 

közösség költségén 1905-ben elkészült a vasútvonal tó felőli oldalán, közel a parthoz, a Fő utca és a 

Kikötő utca találkozásánál a Hableány szálloda. A szálló hosszú ideig a szemesi társas élet egyik 

központja volt, műkedvelő előadásokkal, bálokkal, estélyekkel. (SCHOEDL, 1934. 20.) A szálloda nem 

volt túl nagy, de mégiscsak egy többszobás nyaralóhelyről van szó. A Hableányt bérbe adva 

működtették, s elég jó forgalomnak örvendett. Hozzákapcsolódott egy vendéglő és egy mészárszék is, 

egy 2000 négyszögöl kiterjedésű park, valamint számos mellékhelyiség. A bérbeadás nyilvános árlejtés 

mellett zajlott, a Somogy megyei Hivatalos Közlöny tette közzé, meghirdetését a körjegyző és a falubíró 

intézte. (SHL, 1913. 02. 06.) A fejlődést mutatja, hogy Szemesen 1907-ben két szállodában 20 szoba, 

míg az egyéni nyaralóhelyeken még kb. 80 szoba állt rendelkezésre. (SZAPLONCZAY-VAJTHÓ, 

1907. 35.) 

10. ábra: A balatonszemesi Hableány szálloda (1913) 

 

Forrás: https://mandadb.hu/tetel/514127/Hableany 

Némi vajúdás után 1908-ban Faluszemesen is megalakult a fürdőegyesület. Kezdeményezője Laurencz 

Ede uradalmi intéző volt, aki a villatulajdonosokkal folytatott ez irányú tárgyalásokat. A fürdőegyesület 

1908. augusztus 20-án tartotta alakuló összejövetelét, mely a telep további fejlődése szempontjából is 

lényeges volt. (STIRLING, 1990) A balatoni fürdőegyesületek tagjai, vezető tisztségviselői többnyire 

befolyásos állami tisztviselők, államtitkárok, miniszterek voltak, akik telepük fejlesztése érdekében 

jelentős támogatásokat tudtak szerezni és ezáltal fontos beruházásokat valósítottak meg. Így került be 

például a szemesi fürdőegyesületbe Angyal Pál és Ladik Gusztáv, a neves jogtudósok, Térfy Béla 

nyugalmazott miniszter vagy Szentpétery Imre egyetemi tanár. (SVM, 1908. 08. 23.; BŐSZE, 1997. 66.; 

BŐSZE 2002) Szemes kulturális fellendítése, az olvasókör, a mozi, a műkedvelő előadások és műsorok 

nagy száma is a fürdőegyesület lelkes gárdájának az érdeme. Elterjedt szokássá váltak a Fürdőegyesület 

által szervezett, magas színvonalú hangversenyek, amelyek bevételét a fürdőtelep szépítésére használták 

föl. (Lásd pl. PH, 1909. 07. 23., SH, 1910. 07.15., AÚ, 1910. 07. 29.) A szemesi olvasókör szervezte 

nyaranként az aratóünnepséget, amely az aratók előtti tisztelgés volt, s mai fogalmaink szerint 

kirakodóvásárral, büféstandokkal, egész éjjelen át tartó, lampionvilágítással biztosított táncmulatsággal 

végződött. (Lásd pl. SVM, 1913. 08.08.)   

A társasági összejövetelek céljaira kaszinót építenek. ehhez Hunyady gróf ingyen bocsátott 

rendelkezésre egy telket a Fő utcában. A kaszinó kivitelezésének ügyében a tárgyalások már 1911 

tavaszán megkezdődtek. Az építkezéshez a gróf a Hunyady-féle téglagyárból 46.000 db téglát 

ajándékozott, a teljes építkezés bruttó költsége mintegy 4000 korona volt, melyet a villatulajdonosok 

úgy adtak össze, hogy kibocsátottak 40 db 100 korona címletű, évi 6%-os kamatozású kötvényt. 

(STIRLING, 1990) Az építkezés még ugyanebben az évben befejeződött, de végül is nem kaszinó, 

hanem csendőrségi épület lett.  
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Fontos új beruházás volt a kikötő megépítése, hiszen ezzel a növekvő látogatottságú fürdőhelynek a 

balatoni vízi forgalomba való bekapcsolódása is megnyílhatott. Széles társadalmi összefogás jött létre a 

kikötő megépítéshez. A hozzá való telket a grófi uradalom felajánlotta a kincstárnak. (KERTAI, 1974. 

53.) 1912-ben az alispán vezetésével megtörtént a közigazgatási bejárás. (PH, 1912. 07.17.) A kikötő 

állami pénzből épült meg, de kapott a falu a kikötőhöz vezető út építésére is állami támogatást. (SVM, 

1912. 08.18.) Ehhez kapcsolódott az első vitorlásverseny is. 1912-ben alakult meg Szemesen a Balatoni 

Yacht Club. A Club, amelynek vezetésére gróf Hunyady Józsefet kérték föl, úgy tekintett működésére, 

hogy az nemcsak a hazai arisztokrácia egy kis részének a szórakozása lesz, hanem a vitorlásversenyek 

szervezésével, a háttérinfrastruktúra megteremtésével, a kikötőfejlesztéssel, a versenyek 

lebonyolításával a helyi polgárságnak is jelentős haszna származhat. 1913 nyarán megrendezték az első 

vitorlásversenyt. (SV, 1913. 08. 25.) 1914-ben a balatoni fürdőhelyeket áttekintő leírás már arról szólt, 

hogy Szemesen „Az állami kikötő mólójának építkezése folytán a hajó- és csónakközlekedés is szép 

fejlődésnek indult”. (V, 1914. 06. 14.)     

A szemesi fürdőegyesület támogatta a közműfejlesztést is. Hunyady gróf átengedte a parkdíjszedési 

jogot az egyesületnek. Nagyszabású parkosítások is kezdődtek. az uradalmi gazdasági munkák 

szünetelésekor a gróf adott igaerőt a park rendezéséhez, az ott kitermelt irtásfát és a lekaszált füvet pedig 

átengedte az egyesületnek. (BŐSZE 1989. 233.) A fürdőegyesület fennállásának ötödik évében a telep 

olyan szépen fejlődött, hogy 1000 fürdővendéget tudott már fogadni. Ebben az évben a telefont is 

bevezették a fürdőtelepre. 1913-ban a telep a belügyminiszter rendelete értelmében a gyógyfürdő-

státuszt is megkapta, aminek előnye abban mutatkozott meg, hogy ezáltal jogosult lett gyógydíjak 

szedésére, valamint az épülő villák házadómentessége tizenkettőről húsz évre emelkedett. 1914-re 

elkészült a telep alagcsövezése, és lezárult a kikötő építésének első szakasza. A legtöbb gyalogút 

salakozása is befejeződött. A világháború éveiben nagyobb beruházások nem történtek, a társas élet is 

visszafogottabb lett. Elsősorban jótékony célú összejöveteleket tartottak a hadiárvák és a sebesültek 

segélyezésére. (STIRLING, 1990) Amivel nehezen küzdöttek meg a közösségek, az a homokos partból 

adódott: a finomszemcsés homok az északi-északnyugati szelek révén jól be tudta teríteni a falut. 

Hunyady gróf ugyan a kastélya előtti útszakaszt folyamatosan locsoltatta, de a település többi részén ez 

még váratott magára. (GYULAY, 1911. 4. 316.) 

11. ábra: Balatonszemesi partrészlet 1914 előtt 

 

Forrás: REISZIG (1914): 42-43. 

A berényi és szemesi fejlesztések a dél-balatoni fürdőélet tükrében 

Látható az áttekintésből, hogy a dél-balatoni Hunyady-birtokokon jelentős fürdőfejlesztés indult meg a 

századforduló körüli évtizedekben. A hatalmas birtokokkal rendelkező grófok felismerték az ebben rejlő 

üzleti lehetőséget, amit be is tudtak illeszteni az uradalmi gazdasági rendszerükbe. A fürdőről, a 

fejlesztésekről mindig a grófok mondták ki a végső szót, míg a végrehajtás a helyi tiszttartókra maradt. 

Az uradalom jövedelmi rendszerében nagyon fontos volt, hogy a növekvő számú fürdővendég ellátása 

jelentős mértékben a földesúri majorságokból történt. A fürdőfejlesztés kezdeményezője a gróf volt, de 

ahogy a falusi közösségek, a parasztok, a polgári közösségek, illetve a fürdőegyesületek létrejöttek, a 

rendszer egyre inkább önjáróvá vált. Kétségtelen tény, hogy az 1910-ben 1419 lakosú Balatonberény és 
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a 841 lakosú Balatonszemes népességszámuk alapján nem voltak kiemelkedő települések, de a 

fürdőfejlesztésekben igen komoly szerep jutott nekik. (NÉPSZÁMLÁLÁS, 1910.  62., 65.) 

A ránk maradt statisztikai adatokból az látszik, hogy mindkét település sikeresen bekapcsolódott a 

fürdőrendszer kiépítésébe. Az 1907. évi adatok alapján egyértelmű, hogy Siófokkal nem versenyezhetett 

Berény és Szemes, de az állandó vendégek és a szállodák számát tekintve Berény az elsők között volt; 

Szemes pedig, némileg kései indulással, egyre jobban fejlődött. 1907-ben a balatonberényi négy 

szállodánál csak Siófokon volt több, míg Fonyód és Földvár érte el a berényi szállodaszámot, a többiek 

esetében még kevesebb épült föl. (KANYAR, 1978. 152. alapján) A nagy fellendülés után azonban a 

háború előtti években a látogatottságot illetően jelentős változások figyelhetők meg.   

1. táblázat: A dél-balatoni települések ún. állandó jellegű fürdővendégeinek száma (1911–

1913) 

Fürdőhely neve Bel- és külföldi 

fürdővendégek száma 

1911-ben 

Bel- és külföldi 

fürdővendégek száma 

1912-ben 

Bel- és külföldi 

fürdővendégek száma 

1913-ben 

 

Balatonberény 1659 1175 1323 

Balatonkeresztúr n.a. 1024 n.a. 

Fonyód 1322 1213 531 

Balatonboglár 1148 1024 1115 

Balatonszárszó 982 958 1295 

Balatonszemes n.a. 1053 1343 

Balatonföldvár 1148 1093 927 

Siófok 12116 6384 4456 

Forrás: FELSŐHÁZI IROMÁNYOK (1927). 132-133. alapján 

Látható a fenti táblázatból, hogy a háború előtti évekre sok helyen jelentősen megcsappant az állandó 

fürdővendégek száma, voltak olyan települések, ahol felére vagy harmadára esett vissza a vendégszám. 

A külföldi vendégek szinte teljesen elmaradtak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az ún. ideiglenes 

fürdővendégek száma több helyen növekedett. Lényegében az egész déli partra jellemző folyamatot 

láthatunk. Okai között a háború előtti évek általános drágaságát, a máshol is nagyszámban nyíló fürdők 

adta nyaralási lehetőségeket, illetve az előnytelenné váló adózási rendelkezéseket láthatjuk. (LUKÁCS, 

1942. 288.) Az alacsony vendégszámok persze azzal is összefüggenek, hogy „…nem lévén a bejelentési 

kötelezettség szabályrendeletileg szabályozva, a lakást adók, úgy a villa tulajdonosok a bejelentéseket 

lanyhán teljesítik.” – jegyezte meg a megye hivatalos lapjában. (SHL, 1912. 11. 14.) 

Megvizsgáltuk azt is, hogy az 1910. évi népszámlálás foglalkozási adatai szerint mennyire látszik a 

változás a két falu esetében. Szignifikáns különbséget nem tudtunk kimutatni azon falvakkal szemben, 

amelyek a Balatontól délebbre helyezkedtek el. Berényben és Szemesen a foglakozási rendszerben 70-

80%-ban továbbra is a mezőgazdasággal foglalkozók voltak jelen, s nagyon alacsony maradt a főállású 

keresőket illetően az iparban, a kereskedelemben és más ágazatokban foglalkozók száma. 

(NÉPSZÁMLÁLÁS, 1910. 62-70.) Mindebből arra lehet következtetni, hogy a századforduló utáni 

években a társadalmi munkamegosztás e térségben még gyerekcipőben járt, vagyis olyan gazdákat 

láthatunk, akik esetében megmarad a létbiztonság szempontjából oly fontos paraszti kisüzem, de 

ugyanakkor termékeikkel egyre nagyobb mértékben tudnak bekapcsolódni az ellátásba, illetve a 

vendégfogadással is plusz jövedelemre tehettek szert.  

S végül említsük meg, hogy a 20. század első évtizedében már az 1904-ben megalakult Balatoni 

Szövetség, (ZM, 1904. 07.31.; PAKSY, 2016. 323.) a helyi közösségek, a földbirtokosok mellett a 

megyék is felismerték a technikai fejlesztések szükségességét. Ennek egyik jele az áramellátás 

kialakítása volt. Az első világháború előtti években már tervek születtek egy Szántód központú 
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áramtermelő megépítéséről. A háború alatt a viszonyok megváltoztak, ugyanakkor az elképzelések 

horizontálisan szélesedtek: végül is 1917. február 18-án Budapesten alakult meg a Balatonvidéki 

Villamosművek Részvénytársaság, gróf Batthyány Lajos, a Balatoni Szövetség elnökének vezetésével. 

A társaság székhelye Balatonfüredre került. A részvényjegyzők között Balatonberényből ott volt a 

korábban már említett Armuth Nathan szállodatulajdonos és Páli Lajos vendéglő- és hoteltulajdonos, 

Balatonszemesről pedig 13 nyaralótulajdonos és földbirtokos. (B, 1917. 04. 01.) Végül is az erőmű nem 

a déli, hanem az északi parton, Aszófőn épült meg, ahonnan a déli partra fektetett mederkábelen 

keresztül szállították az áramot, s a Siófok-Balatonfenyves szakaszon épült ki az ellátó rendszer. 

(ANTAL, 2014. 52.) Somogy megye számára nagy feladat volt a parti menti települések egészséges 

ivóvízzel való ellátásának megszervezése, kiépítése. Jó tapasztalatok voltak ugyanakkor a Kaposvár-

Fonyód, illetve a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasút hosszú távú hatásairól: a napi több állandó 

motoros vonat indítása jelentősen emelhette a fürdőzők számát. (SHL, 1911. 11. 16.)     
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Absztrakt 

Magyarországon az 1960-as évektől egyre több gazdaságpolitikai intézkedést hoztak a vidéki turizmus 

fejlesztésére. Egyes vidéki területeken ez összekapcsolódott az abban az időben megnövekedett számú 

kőolajfúrással, hiszen a próbafúrások során sok esetben melegvizet találtak, amelyre a későbbiekben 

ráépülhetett a vidéki termálturizmus. A hetvenes évek közepéig a dél-dunántúli próbafúrások során csak 

Baranya megyében 56 olyan forrást találtak, ahol a feltörő víz hőfoka meghaladta a 26 Celsius fokot. E 

kutak nagy részét lezárták, de nem lehetett megkerülni a hasznosításuk kérdését sem. A termálturizmus 

fejlesztésére jelentős volt a társadalmi igény is. Az 1960-as évek közepén indult meg a ma is 

meghatározó méretű zalakarosi fürdő kiépítése. is A harkányi gyógyfürdő már másfél évszázada 

működött, amelynek tehermentesítésére dolgozták ki 1972-ben azt a koncepciót, mely szerint 

Szigetváron, az ott feltárt termálforrás révén egy ellenpólust alakítanak ki. Az 1970-es években 

Baranyában egyre több helyen ment végbe fürdőfejlesztés. A termálkutak hasznosításáról, ezen belül a 

termálturizmus fejlesztéséről sok esetben helyi szinten döntöttek. A Baranya Megyei Tanács ritkán vett 

részt a folyamatban, érdemben csak Harkány ügyében hoztak határozatot, kisebb falvak esetében 

legfeljebb tudomást vettek a fejlesztésekről. 

Kulcsszavak: vidéki turizmus, tanács gyógyfürdő, termálvíz 

 

Abstract 

In Hungary, since the 1960s, more and more economic policy measures have been taken to develop rural 

tourism. In some rural areas, this was linked to the increased number of oil drillings at the time, as test 

drilling in many cases found hot water on which rural thermal tourism could later be built. Until the 

mid-seventies, during the test drilling in South Transdanubia, 56 sources were found in Baranya County 

alone, where the temperature of the breaking water exceeded 26 degrees Celsius. Most of these wells 

were closed, but the issue of their utilization could not be circumvented either. There was also a 

significant social demand for the development of thermal tourism. In the mid-1960s, the construction of 

the Zalakaros bath, which is still decisive today, began. also The Harkány spa has been operating for a 

century and a half, for the relief of which the concept was developed in 1972, according to which a 

counter-pole is formed in Szigetvár, through the thermal spring discovered there. In the 1970s, spa 

development took place in more and more places in Baranya. The utilization of thermal wells, including 

the development of thermal tourism, was in many cases decided at the local level. The Baranya County 

Council rarely took part in the process, in fact only a decision was made in the case of Harkány, in the 

case of smaller villages they were only aware of the developments. 

Keywords: rural tourism, council spa, thermal water 
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Bevezetés 

A második világháború után Magyarország szovjetizálása gazdasági értelemben az államosításokkal 

vette kezdetét (DOMONKOS, 2019). Ez természetesen érintette az ország területén működő fürdőket, 

így a Baranya megyében Harkányt és Sikondát is (MNL-BML, XXXV.1). Akár a fürdők fejlesztésére, 

akár általában a turizmus kérdéskörére vonatkoztatva elmondhatjuk, hogy az elsőötéves terv időszaka 

nem kedvezett a fejlesztéseknek. A háborúra készülő, nagy nehéz- és hadiipari beruházásokra 

koncentráló, vas és acél országát felépíteni kívánó (KAPOSI, 2002) Rákosi-rendszer nem foglalkozott 

érdemben sem a turizmus, sem a fürdőkultúra ügyével. Az államosított fürdők kezelésére vonatkozóan 

azon túl, hogy működtessék őket, nem létezett semmiféle koncepció, a turizmus pedig kimerült a 

munkásüdültetésben. 

Előrelépés 1955-ben történt, az Országos Idegenforgalmi Tanács felállításával (KOVÁCS-TAKÁCS, 

1966). Már az első évben kimutatható eredménye volt a működésének, ami 50.000-rel több külföldi 

turista Magyarországra látogatását jelentette. Mivel ez növelte az ország devizaalapú bevételeit, a 

második ötéves terv 1956-ban felértékelte a turizmus szerepét. A forradalom és az azt követő negatív 

nemzetközi visszhang hatására az ötvenes évek második felére ismét visszaesett a nyugatról érkező 

turisták száma. Az idegenforgalom fellendítése, a benne rejlő lehetőségeket ismerve egyre sürgősebbé 

vált. Annál is inkább, mert az ország általános gazdasági mutatói romló tendenciát mutattak. 1959-ben 

kezdődött, és a következő évben folytatódott egy elemző munka, melyben a pártközpont azt vizsgálta, 

hogy a turizmusban milyen devizaszerző lehetőségek rejtőznek (REHÁK, 2009).  

Az idegenforgalom fejlesztéséről végül kiadták a 3117/1960 számú minisztertanácsi határozatot. A 

fejlesztendő területek közül elsősorban Budapestre és a Balaton partjára koncentráltak, de szó esik benne 

a gyógyturizmusról is. A szöveg megállapítja, hogy a gyógyfürdők idegenforgalmi fejlesztése csak 

lassan és vontatottan halad, és a felsorolt példák között ott találjuk a megye legjelentősebb 

gyógyfürdőjét, Harkányt is (MNL-OL-XIX-A-83-b). 

A kormányhatározat idején a megyében Harkány mellett Sikonda üzemelt, amely a Népgazdasági 

Tanács 332/26/1952. NT számú határozata alapján éjjeli szanatóriumként is működött. Az évtized 

ugyanakkor a gyógyturizmus lehetőségei szempontjából számos perspektívát kínált a megyének. Az 

MSZMP PB 1957. november 26-i határozatának köszönhetően itt is megnövekedett a 

szénhidrogénkutatás mennyisége. Ennek köszönhetően számos helyen bukkantak termálvíz forrásra. A 

legfontosabbak közülük az 1962-ben Sellyén, 1965-ben Magyarhertelenden és az 1966-ban Pettenden 

és Szigetváron talált forrás. A következő évtized nagy felfedezése nagy potenciálokat rejtő, 1972-ben 

feltárt, de soha ki nem használt ellendi forrás volt (DN, 1972.04.19.). Az évtized közepéig összesen 56 

olyan forrást találtak, ahol a feltörő víz hőfoka meghaladta a 26 Celsius fokot. Ez a nagy mennyiségű 

kút egy része lezárásra került, de nem lehetett megkerülni a hasznosításuk kérdését. 

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a meglevő két gyógyfürdő üzemeltetésére és 

fejlesztésére milyen koncepciók jöttek létre a megyei tanácsban. Arra is keresem a választ, hogy a két 

évtized folyamán feltárt kutak turizmus célú felhasználására volt-e bármilyen megyei vagy helyi szintű 

tanácsi terv, volt-e a tanácsnak célja azok felhasználását illetően? 

1. Harkány működtetése és fejlesztése 

1.1. Az államosítástól az 1967-es harkányi vitáig 

Harkányt 1949-ben államosították (SZITA, 1986), üzemeltetése a Harkányi Fürdő Vállalat feladata lett. 

Az államosítás utáni első években a legfontosabb kérdés a felújítás és a szállodai kapacitások bővítése 

volt. Ez utóbbira egy 120 férőhelyes szálloda építése volt a terv, melyet a volt Rudolf-villa épületében 

terveztek kialakítani. (DN, 1957.02.07.) Ebből lett a Baranya Szálló, amely ebben az évben végül 87 

ággyal kezdte meg működését. Az 1957-es harkányi szállodai kapacitásnak ez a felét tette ki. (DN, 

1957.07.23.) 
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4. ábra: Harkány 1959. 

 

Forrás: Fortepan 

Harkány üzemeltetése és vízének gyógyászati célú felhasználása kapcsán a nyilvánosság előtt még 

dicsérték a megyei tanács munkáját: „Baranya megyének egyik igen kedvező adottsága, hogy 

gyógyfürdőkben, üdülőhelyekben viszonylag gazdag. Dicséretes, hogy a megye vezetői élnek is ezzel a 

lehetőséggel és igyekeztek is mindenekelőtt ezeket a gyógy- és üdülőhelyeket a korszerű igényeknek 

megfelelően fejleszteni. Igen hasznos és jó kezdeményezés Harkányfürdő fejlesztése, az abaligeti 

üdülőhely kiépítése. Általában nagy gondot fordított és fordít a megyei tanács a megye balneológiai 

kérdéseire.” (BÁNYAI, 1960:4) Ennek azonban ellentmond a fent említett 1960-as minisztertanácsi 

határozat, amely bár csak a felsorolásban említette Harkányt, mégis világossá tette, hogy további 

fejlesztésre szorul. A fürdőt üzemeltető vállalatot ezért 1961-ben az építési és közlekedésügyi osztály 

felügyelete alá helyezték (68-3/1961 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a). Ennek ellenére az első években, 

bár a Baranya Megyei Tanács végrehajtó bizottsága rendszeresen foglalkozott az ügyével, nem igazán 

mutatható, hogy a tanácsnak lett volna kidolgozott koncepciója a fürdő fejlesztésével kapcsolatban. A 

legtöbb intézkedés kimerült a mindennapi ügyek aprólékos intézésében. Külön végrehajtó bizottsági 

határozat született egy kiskereskedelmi pavilon építéséről (23-4/1962 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a), 

a vállfás öltözők lefedéséről (358/1963 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a), de még a virágtartók 

beszerzésének finanszírozásáról is (15-2/1962 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a).  

A turizmus fejlesztésének igénye ugyanakkor mégis megragadható. Ez elsősorban a férőhelyek 

számának növelésében mutatható ki. Az 1957-es 140 férőhelyet az 1960-as években folyamatosan 

bővítették. Minden lehetséges eszközt mozgósítottak a cél elérésében, legyen szó ingatlan kisajátításról, 

azok átalakításáról, vagy éppen új szálloda építéséről. 1964 végén végrehajtó bizottsági határozat 

(468/1964 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a) született arról, hogy engedélyezik egy új, 80 férőhelyes 

szálloda tervezését. Magát a tervet 1965. június 11-én engedélyezték (202/1965 VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a), és az építésre 8,5 millió forintot irányoztak elő. Ezt a tervet később többször módosították, 

az előirányzott keretösszeget felemelték, a határidőt kitolták (pl. 186/1966 VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a). Az építkezés végül 1967-ben kezdődött, és az új szállót 1969-ben adták át (DN, 1969.09.05.)  

Az 1967-es év Harkány tekintetében egy kisebb elmozdulást eredményezett. Ennek oka, hogy itt 

tartották szeptember 8-án a Baranya Megyei Tanács végrehajtó bizottságának kihelyezett ülését 

(18/1967. jkv. MNL-BML XXIII.2.a). Ennek a témája maga Harkányfürdő volt, egészen pontosan a 

harkányi gyógyvíz egészségügyi hasznosítása. Ezen a megbeszélésen az egészségügyi minisztérium is 

képviseltette magát. A hosszú vita folyamán kemény kritikák hangzottak el mind a minisztérium, mind 

pedig a tanács részéről, egymásra mutogatva az addig elmaradt harkányi fejlesztések miatt. A tanács 

nehezményezte a központi támogatás hiányát, mire válaszul a minisztérium nevében elmondták, hogy 

azért nem adnak támogatást, mert nincs fejlesztési terv. A tanács azzal védekezett, hogy a fürdőt 
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leromlott állapotban vették át, folyamatosan újítottak, de segítség helyett csak kritikát kaptak mind az 

egészségügyi hatóságoktól, de maguktól az orvosoktól is. 

A vita folyamán bontakozott ki, hogy a tanácsnak valóban nem volt tudatos koncepciója azon kívül, 

hogy növeljék a szállodai férőhelyek számát, és kielégítsék a megye fürdési igényeit. Az is kiderült, 

hogy az üzemeltetés sem volt szakszerű. A harkányi gyógyvizet egyszerre használták fel gyógyítás, és 

egyszerre strandolási célokra. A minisztérium képviselője kifejtette, miszerint Harkányt, mint 

gyógyfürdőt kellene tovább fejleszteni. Ehhez több orvosra van szükség, és arra, hogy a gyógyvizet ne 

strandolásra használják. A javaslat élénk tiltakozást váltott ki a tanács részéről, aminek elsődleges oka 

az volt, hogy Baranya megye összességében kevés stranddal rendelkezett. Emiatt nem szerették volna a 

strandolókat kizárni. Több ötletszerű javaslatot vetettek fel, pl. egy olyan lehetőséget, mely szerint 

Siklós lett volna az üdülőterület, Harkány pedig a gyógyászati központ, de a későbbiekben ezekből nem 

lett sokszor még terv sem. Végül csak annyiban sikerült megállapodniuk, hogy egy új határozati 

javaslatot fognak kidolgozni (179/1967 VB hat. MNL-BML XXIII.2.a). 

A vita annyiban mindenképpen eredményes volt, hogy végül született egy koncepció, melyet a 

következő, október 20-i végrehajtó bizottsági ülésen el is fogadtak (215/1967 VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a). Ennek a határozatnak az első pontja kimondta, hogy egyszerre kell fejleszteni a gyógyászati 

ellátást és az üdülőterületet. A két fejlesztést hely szempontjából is el kell választani. A gyógyközpont 

helyéül a kórházat, az Ilona Fürdőt és a Kossuth Fürdőt jelölték ki. Ekkor döntöttek az 1960-as 

kormányhatározat végrehajtásáról is. Ennek jegyében elhatározták egy szaktanácsadó főorvos 

kinevezését, a rendelőintézeti ellátás bővítését, a harkányi szociális gyógyotthon fejlesztését, a 

kooperatív együttműködést más egészségügyi intézményekkel, és végül a harkányi gyógyfürdő 

bevonását az egyetemi oktatásba. Mindezeken felül ismételten belefoglalták a határozatba a szállodai 

kapacitás bővítésének a szükségességét.  

1.2. Harkány fejlesztése 1967 után és a Termál Projekt 

A koncepció elfogadása után szervezeti átalakítást hajtottak végre. A Harkányi Fürdő Vállalatot 

átkeresztelték, és feladatait kibővítették. Az új neve Baranya Megyei Fürdő Vállalat lett, és a határozat 

alapján a feladata: „a megye területén állandó és idényfürdők fenntartása és üzemeltetése, termálvíz 

hasznosítás és gyógyvíz palackozás, kertészet és parkgondozás” fogadtak (35/1968 VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a) lett. Ez a név megváltoztatásán túl központosítást is jelentett, ezzel egy kézbe került a megye 

összes fürdőhelye. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a megyei fürdőkezelés ezek után is elsősorban 

Harkány ügyét jelentette, a többi termálvizes fürdő nem, vagy csak alig került szóba a végrehajtó 

bizottság ülésein. 

1970. május 22-én tárgyalta a végrehajtó bizottság Harkány kereskedelmi és egészségügyi fejlesztési 

tervét (10/1970. jkv. MNL-BML XXIII.2.a). Ez a terv már tartalmazza azt a koncepciót, mely szerint 

Harkányt tehermentesíteni kellene, és ehhez Szigetvár fürdőjét szükséges fejleszteni. Ugyanakkor 

számoltak már azzal a ténnyel, hogy Harkány fejlesztése már túlmutat a megye kompetenciáján, hiszen 

szerepel a kormány gyógyfürdő-fejlesztési tervei között. Pályázatot írtak ki a gyógyszálló és a 

gyógyfürdő fejlesztésére is. A bizottság megállapodott abban, hogy Harkányt hivatalosan is gyógyhellyé 

kell fejleszteni, új kórházat kell építeni, és javítani kell a vendéglátás színvonalát. A 73/1970. VB 

határozat (MNL-BML XXIII.2.a) előírta egy koordinációs bizottság felállítását is.  

A következő évben a végrehajtó bizottság kérte az egészségügyi minisztertől Harkány 

Gyógyfürdőkórház fürdőrészlegének gyógyfürdővé nyilvánítását (99/1971. VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a). Ezt követően döntés született a gyógyászati jelleg továbbfejlesztéséről, de ezzel 

párhuzamosan nem csak gyógy-, hanem üdülőterületek kialakításáról is. Ugyanekkor döntöttek a 

palackozott gyógyvíz egész Dunántúlon történő forgalmazásáról (130/1972. VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a). Vagyis látható, hogy Harkány fejlesztési koncepciója enyhén módosult, megerősödött a 

gyógyászati jelleg fejlesztésének az iránya. Nem szakítottak azonban az üdülési lehetőségek 

fejlesztésének terveivel sem. Ennek jegyében folytatódtak a beruházások, melyek elsősorban 

szálláshelyek bővítésében mutatkoztak meg. 

1974. június 17-én, a IV. ötéves terv idegenforgalom-fejlesztési koncepciójával összhangban a magyar 

kormány szerződést írt alá az Egyesült Nemzetek Szervezetével, melynek hatására elindult az 1977 

tavaszáig tartó Regionális Fejlesztési Tervezési Projekt (Termál Projekt). Ebben a projektben 31 
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fürdőhely területén javasoltak beruházásokat, beleértve Harkányt is. Ennek érdekében kiadták a 

3154/1988. számú minisztertanácsi rendeletet a gyógyvizek idegenforgalmi hasznosításáról, 

koncentrálva a már nemzetközi hírű gyógyfürdőkre (KATONA, 2015). A tervek alapján 60%-kal 

szerették volna növelni a termálfürdők befogadóképességét, emellett 5.500-ról 22.500-ra kívánták 

emelni a szálláshelyek számát. Infrastrukturális szempontból a kereskedelmi hálózat alapterületét 30%-

kal tervezték növelni, a vendéglátóipari egységek számát pedig 135%-kal. A fürdőkhöz kapcsolódó 

kulturális épületek és sportlétesítmények építését is előirányozták. (BOROS-PRINTZ-MARKÓ-

PRISZINGER, 2011). A nagyszabású tervek mögött az ország valutaibevételeinek a növelését várták. 

Kiszámították, hogy egy gyógykezelésre érkező nyugati vendég napi 20-25 dollárnak megfelelő valutát 

költ el, míg a szektor 1 dollárt 10-15 forintos ráfordítással tudja kitermelni. Emellett egy termálvizes 

gyógykezelés időtartama 2-3 hét (GAÁL, 1976).  

A hosszas tervezés folyamatában, 1976 végén még nem volt Harkányra vonatkozóan végleges döntés 

(DN, 1976.12.13.). A tervek végül 1977 őszére készültek el. Harkányt nemzetközi üdülőhellyé szerették 

volna fejleszteni az ezredfordulóra. Ennek elemeként elválasztották volna az üdülőövezetet és a 

gyógyövezetet a településtől. A közúti forgalmat a megszüntetett vasútvonal (64/1975 VB hat. MNL-

BML XXIII.2.a) helyére terelték volna, a főutcából pedig sétáló utcát alakítottak volna ki. Mindezek 

mellett elhatározták, hogy egy „6000 fős rekreációs fürdőstrandot és egy 300 ágyas SZOT szállót, majd 

egy másik szállodát építenek, mindkettőt saját fürdőmedencével. Az üdülőövezetben egy csónakázótavat, 

egy kioszkot, egy szabadtéri színpadot terveznek. Az üdülőövezet strandja 7—10 000 fős lesz, itt épül ki 

az üdülő- centrum üzletközpontja, nagy parkokkal, sporttelepekkel, új campinggel.” (DN, 

1977.10.21.:1) 

A fejlesztések 1977 után kezdődtek meg, melynek eredményeképpen tovább bővült a szállodai 

kapacitás. A VI. ötéves terv a Termál Projekt eredményeire alapozva további fejlesztéseket írt elő, és a 

fejlesztendő települések között említette Harkányt is (CZEGLÉDI, 1981). Figyelemre méltó azonban, 

hogy a Termál Projekt terveinek elindulása után a megyei tanács végrehajtó bizottsága mindössze két 

alkalommal foglalkozott a harkányi fürdő ügyével. Először 1981-ben, a reumakórház beruházásakor 

szavazott meg 63 millió forintot (72/1981. VB hat. MNL-BML XXIII.2.a), ami összhangban van a VI. 

ötéves terv előírásaival, miszerint a fejlesztéseket helyi pénzek bevonásával kell végrehajtani. Ezt 

követően három kút gyógyvízzé nyilvánításának kérelmének ügyében döntöttek (21/1982. VB hat. 

MNL-BML XXIII.2.a).  

Úgy tűnik, hogy a Termál Projekt meghozta a központi segítséget Harkány fejlesztésére, ezzel az azt 

megelőző, megyei szintű, gyakran ötletszerű koncepciókat felváltotta egy tudatos fejlesztés. A tervek 

azonban a korszak végéig nem valósultak meg maradéktalanul. Bár elmondható, hogy Harkány volt a 

megye egyetlen olyan fürdője, amely minőségben is gyógy-idegenforgalmat bonyolított le, 

gyógyfürdőkórházával, gyógyító részlegével és strandfürdőjével. A szállodai fejlesztés és a 

megközelíthetőség azonban továbbra is gondot okozott, illetve nem valósult meg a főút sétáló utcává 

alakítása sem (CSÁSZTI, 1989). 

2. Sikonda fejlesztése a megyei tanács nélkül 

1960 előtt Sikonda volt a megye másik gyógyfürdője. Fürdőjét 1948-ban államosították, majd 1949-ben 

elrendelték a felszámolását (MAGYAR KÖZLÖNY, 1949. május 4.). A fürdőt több átszervezés után a 

Harkányi Fürdő Vállalathoz csatolták. A két világháború között sikerrel működő gyógyszálló a 

Szakszervezetek Országos Tanácsának a kezelésébe került. Az épületet ennek megfelelően egészen 

1952-ig részben szakszervezeti, részben pedig gyermeküdültetés céljaira használták.1953 elején a 

gyógyszálló épületét átvette a Szénbányászati Minisztérium (NYÁRI, 2021). A Népgazdasági Tanács 

az azt megelőző évben kiadta a 332/26/1952. NT számú határozatát, amelyben elrendelte a gyógyüdülő 

átalakítását, úgynevezett éjjeli szanatóriummá, ami 1953. március 8-án nyílt meg. Bár a terület az 1951-

ben szocialista várossá lett Komlóhoz (KAPOSI, 2002) volt közel (1958-tól Sikonda már része is volt 

Komlónak), nem csak a komlói bányászok használhatták az intézményt, hanem 1954-től már fele 

részben a pécsi bányászok is (SZÁSZI-KOVÁCS, 1976). 

Az éjjeli szanatóriumok egy különleges típusát jelentették a korabeli gyógyászati ellátásnak. Az 

intézménynek a modellje természetesen a Szovjetunióból származott. Nem elsősorban gyógyászati 

célúak voltak ezek a gyógyüdülők. Annak ellenére, hogy beutalóval lehetett bejutni és orvosi felügyelet 
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mellett történt az igénybevételük, ezeknek az éjjeli szanatóriumoknak elsődleges céljuk egyfajta 

regenerálódás volt. A bányászok tehát részben kipihenték magukat, részben pedig felerősödtek. Ennek 

a részét képezte, hogy a kevésbé változatos és kevésbé kalóriadús otthoni étkezés helyett a bányászok 

orvosi felügyelet mellett, jobb minőségű élelmet kaptak, nagyobb mennyiségben, több kalóriával 

(RÓZSAHEGYI, 1963).  

1963-tól a sikondai fürdő működésében nagyobb hangsúlyt kapott a gyógyászat (GÁLDONYI, 1963). 

Az ezt követő években, évtizedekben már nem csak általában regenerálódni vagy pihenni vágyó 

bányászok keresték fel a létesítményt, hanem az ízületi betegségben szenvedő gyógyulni vágyók is, 

ahogyan ezt a világháború előtt is tették. Ugyanakkor az éjjeli szanatóriumi funkció is fennmaradt. A 

nyolcvanas években, az egyszerre 100 beteget fogadni tudó intézményt évente 1600-1700 bányász 

látogatta, és akkor már nem csak Baranyából, hanem a pl. a veszprémi szénbányákból is (DN, 

1983.12.07.). Sikondából tehát egy bányász gyógyközpontot hoztak létre, amely ilyen minőségében 

működött az ezt követő időkben. 

5. ábra: Sikonda – szanatórium 1958. 

 

Forrás: Fortepan 

Látható, hogy Sikonda fejlesztései elsősorban a szénbányászati minisztérium, majd a jogutódai révén 

történtek meg, közvetlenül a bányászattal összefüggésben. Ez a magyarázata annak, hogy a Baranya 

Megyei Tanács végrehajtó bizottsága mindössze egyszer foglalkozott érdemben a sikondai fürdő 

fejlesztésével. 1960-80 között összesen két alkalommal hozott olyan határozatot, mely a vidéki turizmus 

fejlődését segítette Sikondán. Először, amikor 1964-ben 1.750.000 forintot szavazott meg egy autós 

camping kiépítésére (382/1964. VB hat. MNL-BML XXIII.2.a). Egy évvel később pedig 1.659.000 

forintot szavazott meg a fürdő bővítésére (105/1965. VB hat. MNL-BML XXIII.2.a).  
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6. ábra: Sikonda 1978. 

 

Forrás: MaNDA 

3. Szigetvár az ellenpólus 

1966. június 9-én a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat pécsi ülésén 

bejelentették, hogy Szigetvártól északra egy 62 fokos termálvizet adó forrást tártak fel (DN, 

1966.06.11.) 

Két év múlva megnyílt a strand, amely fontos szerepet kapott a Baranya Megyei Tanács középtávú és 

hosszú távú terveiben egyaránt. Az előbbiekben említettem, hogy az 1967-es végrehajtó bizottsági 

tanácskozáson élénk vita alakult ki abban a kérdésben, hogy Harkány gyógyközpont legyen, és tiltsák 

ki az üdülőket, vagy egyszerre legyen gyógy- és üdülőközpont. A probléma Harkány túlterheltsége volt. 

Ennek oka a megye stranddal való gyenge ellátottsága volt. Harkány színvonalas működése ugyanakkor 

Pécsről és a megye egész területéről vonzotta a fürdőzőket. 1968-ban, Siklós és Szigetvár strandjának 

megnyitása egy kissé enyhítette Harkány látogatottsági számának egyre gyorsuló növekedését.  

Ezért gondolták már 1970-ben, hogy Szigetvár tehermentesítő ellenpólusa lehet Harkánynak. 1972-ben 

a Baranya Megyei Tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a megye egységes fürdőfejlesztési 

programját. A program alapvetően a pécsi beruházásokról szólt, mivel Pécs városában nagyon rossz volt 

a strandhelyzet, ami kihatással volt az úszósportra is. Ugyanakkor fürdőfejlesztést írt elő a megye több 

városában, így Szigetváron is, melynek a tervek szerint Harkány ellenpólusává kellett volna válnia (DN, 

1972.06.07.) 

7. ábra: Szigetvári strand 1971. 

 

Forrás: MaNDA 
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A fürdőt 1979-ben korszerűsítették (DN, 1979.04.30.), vendégforgalma is viszonylag magas lett (DN, 

1981.05.18.). Ugyanakkor ténylegesen nem vált Harkány ellenpólusává, annak ellenére, hogy szívesen 

látogatták az ízületi bántalmakban szenvedők. A rendszerváltás előtti időszakban nem ért el igazi 

áttörést, azóta azonban jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Ennek köszönhető, hogy Szigetvár ma 

népszerű fürdőhely. 

4. Sellye, Magyarhertelend, Pettend 

Az 1960-as és az 1970-es években számos további termálvíz forrást fedeztek fel. 1967-ben még 

bizakodva adott hírt a helyi újság a megyében található termálvízkincsről (DN, 1967.12.20.), de 1980-

ban csak terveket, ötleteket tudott bemutatni (DN, 1980.12.25.). Termálvizet találtak többek között 

Magyarszéken, Bólyban, Mohács-szigeten, Beremenden, Gyódon, Cún-Szaporcán, de ezek mindegyike 

kihasználatlan marad. A legismertebb kihasználatlan forrást Ellenden találtak, ahol percenként 500 liter 

56 fokos víz tört a felszínre (DN, 1972.04.19.).  

Az 1960-as években megtalált számos kút közül mindössze három esetben nyílt meg termálvizes strand 

ebben az időszakban. Közülük kettő működik ma is, egyik a sellyei, a másik a magyarhertelendi strand. 

A sellyei strand ügye nem került a Baranya Megyei Tanács végrehajtó-bizottsága elé. A 

magyarhertelendi azonban igen, és esetéből képet kaphatunk arról, hogy a megyei tanács miképpen 

viszonyult a megye kisebb strandjainak az ügyéhez. 

Még 1959-ben a Gazdasági Bizottság hozott határozatot arról (7/1959 GB hat.), hogy 

Magyarhertelenden községi fürdőt hozzanak létre. A tervezés társadalmi munkában történt, de a 

végrehajtó bizottság végül 4.780 forintot szavazott meg a fürdőnek (102-4/1961. VB hat. MNL-BML 

XXIII.2.a). Ez az összeg nyilván nem volt elegendő a fürdő megnyitására, így a továbbiakban is 

fokozottan igénybe kellett vennie a községnek a saját szűkös forrásain túl a társadalmi munkát.1970-

ben, a végrehajtó bizottság június 19-i ülésén egy hozzászóló számon is kérte a bizottságot ezért. 

Kijelentette, hogy a fürdőt csak helyi erőből építették fel, amegyének lényegében semmiféle elképzelése 

nem volt erre vonatkozólag. A megyei tanácselnök a vitát azzal zárta rövidre, hogy Magyarhertelendet 

hiba volt eddig is fejleszteni (12/1970. jkv. MNL-BML XXIII.2.a). Így látható, hogy megyei forrásra 

nemigen számíthatott a strand, a karbantartást, üzemeltetést és a kis mértékű fejlesztéseket a községi 

tanács saját forrásból hajtotta végre (DN, 1977.05.25.). A strand működése sokszor került veszélybe, 

annak ellenére, hogy a Dunántúli Napló sokszor beszámolt a festői szépségű tájról és a sok esetben 

külföldről is érkező vendégek sokaságáról. A községi tanács nem bírta tovább üzemeltetni a strandot, 

ezért üzemeltetését 1982-től átvette a Baranya Megyei Vízmű Vállalat (DN, 1982.07.04.). A 

magyarhertelendi strand ezzel kikerült a tanácsok kezeléséből, de legalább tovább tudott működni. 

Nem járt ilyen jól a harmadik strand, a pettendi, amely 1970-82 között működött. A szomszédos Dobsza 

község termelőszövetkezete tartotta fenn ezt a mini strandot, de rendkívül alacsony színvonalon, 

mindössze két kis méretű medencével. Az évek folyamán nem csak a gazdaságos működést nem tudta 

kigazdálkodni, de nem tudta biztosítani a megfelelő higiéniai előírásokat sem, ezért egy idő után a 

KÖJÁL bezárta. Rövid idő múlva végleg bezárta kapuit. (DN, 1985.08.05) 

Figyelemre méltó, hogy az 1982-es két kis strand esetében is komoly fenntarthatósági problémát 

eredményezett. A magyarhertelendi üzemeltető-váltással megúszta a bezárást, a pettendire nem volt 

érdeklődő.  

Következtetések 

A Baranya Megyei Tanács 1960-90 között legtöbb esetben a harkányi gyógyfürdő ügyével foglalkozott. 

A vizsgálatból az is kiderült, hogy Harkányra elsősorban üdülőterületként tekintenek, a gyógyászati 

szempontok és a gyógyturizmus csak részben kerül elő. Erre utal az a tény is, hogy 1967 előtt (és részben 

utána is) a két funkció összekeveredett. 

Az 1967-es vita egyértelművé tette, hogy a megye vezetői nem elsősorban gyógyászati központként 

tekintettek Harkányra. Határozottan kiálltak a fürdő strand, a község üdülő jellegének a fenntartása 

mellett. A határozati javaslatukban is csak annyi engedményt tettek, hogy hajlandónak mutatkoztak egy 

gyógyászati részleg elkülönítésre. 
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Nem csak, mint gyógyfürdő kapcsán, de általában sem volt a megyének koncepciója arra vonatkozóan, 

miként szeretné Harkányt fejleszteni. Egyedül a férőhelyek növelésében mutatható ki valami 

tervszerűség, de nem ragadható meg, miként szerették volna a turistákat odavonzani. A központtól 

várták a segítséget, de a minisztérium tervek híján nem adott támogatást. A megoldást végül a Termál 

Projekt hozta el, legalábbis Harkány számára, de ott is csak részben. 

A megye másik gyógyfürdője, Sikonda lényegében a bánya kezelésébe ment át, és átalakult bányász 

rehabilitációs központtá. A strandjának fejlesztésébe beszállt, ami szintén alátámasztja, hogy a tanács 

inkább csak strand, és kevésbé a gyógyfürdők fejlesztésében gondolkodott. 

Ez megragadható az 1972-es fürdőfejlesztési koncepcióból is. Bár a termálforrással rendelkező 

Szigetvár, mint lehetséges ellenpólus megjelent, de a koncepció elsősorban a pécsi strandokkal 

foglalkozott. A koncepció gerince a strandfejlesztés volt. 

Nem volt terve a kisebb, falusi strandokkal sem. A három működő kis strand magára volt utalva, nem 

számíthatott a megye támogatására. 

Összességében kijelenthetjük, hogy a Baranya Megyei Tanács csak nagyon kis mértékben használta ki 

a gyógyvizes forrás nyújtotta lehetőségeket, nem tudott igazán megfelelő hosszú távú koncepciót 

kialakítani. 
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Absztrakt 

A hazai kisvasúti vonalállomány az 1980-as évektől szinte teljes részben funkcióváltáson esett át. A 

korábbi áruszállítás néhány kivétellel teljesen megszűnt, helyét átvette a turizmus. Több tényezővel is 

foglalkoznunk kell, ha egy adott kisvasút idegenforgalmi potenciálját szeretnénk meghatározni. Az 

egyik ilyen az elérhetőség, amely megmutatja, hogy milyen extra erőfeszítéséket kell a kirándulóknak 

tenni ahhoz, hogy az adott attrakcióhoz eljuthassanak. Azt meg kell azt is néznünk, hogy a kisvasutak 

hogy tudnak bekapcsolódni az idegenforgalom rendszerébe. Idegenforgalmi megközelítésben több 

szempont szerint vizsgálhatjuk az érdekességeket. A turizmus egymásra épülő tárgyi feltételei között 

megtalálható az alapinfrastruktúra, a vonzerő és az idegenforgalmi infrastruktúra is. Az 

alapinfrastruktúra a turizmusban az attrakció megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges feltételek 

meglétét jelenti. A legfontosabb elemei a közlekedés, a kommunikáció és a közművek, vagyis a „3K” 

megléte. Több magyarországi kisvasút is szerepet kap az alapinfrastruktúrában. Sok esetben az általuk 

feltárt terület másképpen nem közelíthető meg, legfeljebb gyalogosan. A legjelentősebb szerepük 

azonban a dinamikus infrastruktúra részeként van: az adott jármű az attrakcióhoz szállítja az utasokat, 

vagy része a helyi közlekedésnek, továbbá jellegéből adódóan vonzza a turistákat. A legtöbb hazai 

kisvasút besorolható a dinamikus infrastruktúra kategóriájába. A kisvasutak sokaságában azt 

nevezhetjük igazán vonzerőnek, amelynek megléte egy vonalat valamilyen érdekessége miatt kiemel és 

így nagyobb érdeklődést vált ki a turistákból, kirándulókból, mint a többi hasonló vasútvonal. A vonzerő 

mellett fontos a szezonalitás is. Nem minden attrakció nyújtja ugyanazt az élményt nyáron, mint télen, 

évszakonként nem egyforma a vonzerejük. A turisztikai miliő alatt a célállomás vonzerejét, az ott kapott 

élmények összességét értjük. Tanulmányomban a fenti szempontrendszer alapján az Almamelléki 

Állami Erdei Vasút új funkcióit, a közvetlen térségére gyakorolt hatását, turisztikai jelentőségét 

mutatom be. 

Kulcsszavak: kisvasút, turizmus, infrastruktúra, vonzerő, miliő, Almamellék 

 

Abstract 

Since the 1980’s almost all of the the Hungarian narrow-gauge railway lines made a complete change 

of function. In the following decade with a few exceptions the freight was completely abolished and 

replaced by tourism. We need to address several factors if we want to determine the tourism potential 

of a particular narrow-gauge railways. One of these is accessibility, which shows what extra effort a 

tourist needs to make to get to a particular attraction. It is not enough just to look at accessibility, we 

also need to look how narrow-gauge railways can get involved in the tourism system. In a tourism 

approach we can examine points of interest from several perspectives. The interdependent material 

conditions of tourism include basic infrastructure, attraction and tourism infrastructure. The basic 

infrastructure in tourism means the existence of conditions that are essential to see the attraction. Several 

narrow-gauge railways also play a role in the basic infrastructure, however, their most significant role 

is the dynamic infrastructure. The norrow-gauge railway transports tourists to the tourist attraction, or 

due to its nature, attracts tourists. Most of the Hungarian narrow-gauge railway fall into the category of 

dynamic infrastructure. Attraction is difficult to define, because there are a lot of subjective elements, 

but mot of the Hungarian narrow-gauge railways we can definitely highlight and call as a real attraction. 

It is important to talk about seasonality. Not all of them offer the same experience in summer as in 
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winter, they are not the same attractions in all seasons. By tourist milieu we mean the attraction of the 

destination, the totality of the experiences gained there. In my study, based on the above criteria, I 

present the new functions of the Almamellék State Forest Railway, its impact the immediate area and 

its tourist significance. 

Keywords: narrow-gauge railway, tourism, infrastructure, attraction, milieu, Almamellék 

 

Bevezetés 

A magyarországi kisvasutak napjainkban reneszánszukat élik. Még soha ekkor figyelmet és ilyen 

mértékű állami fejlesztési forrást nem kaptak, mint az utóbb néhány évben. A források ütemezéséről és 

elosztásáról kormányhatározat döntött, mely két ütemben, tíz-tíz milliárd forint keretet bocsát a 

turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésére. Az I. ütem a 2018 és 2020, a II. ütem a 2020 

és 2022 közötti feladatokról rendelkezik. Napjainkban zajlik a hazai kisvasutak harmadik virágkora.  

A magyar vasúthálózat kiépülése a 19. században ment végbe, amikor is 1846–1914 között mintegy 

21.000 km vasút épült meg. (KAPOSI, 2002) Különösen a dualizmus korában gyorsult fel a vasútépítés 

üteme. A hagyományos vasutak mellett egyre nagyobb igény jelentkezett a fővonalakra ráhordó kisebb 

vasutakra is. Keskenynyomtávú vasútvonalaink nagy része áruszállításra épült és az igények 

növekedésével indult meg rajtuk a személyforgalom, néhány vonal kifejezetten az idegenforgalom, a 

kirándulók szállítására jött létre. A turizmus rendszerébe több téren is be tudnak kapcsolódni, azonban 

ennek ellenére az idegenforgalom nem tudja fenntartani a vasútvonalakat. Néhány vasútnál a látogatói 

létszám több mint 200.000 fő évente (Szilvásvárad, Lillafüred), a jegybevételek azonban nem fedezik 

az üzemeltetés költségeit, így azt a működtetőnek kell saját forrásokból kiegészítenie. A kisvasutak 

deficitjét más területek profitjából kompenzálják. A vasút saját működésének költségét csak olyan 

területeken tudja kitermelni, ahol áruszállítás is van.  

1.A kisvasutak turisztikai jelentősége 

A kisvasutak turisztikai szerepe már a két háború között is jelentős volt, gondoljunk csak a Lillafüredi 

Állami Erdei Vasút Ganz szerelvényére, amely kimondottan azért épült az akkori Magyarország 

legnagyobb gyárában 1929-ben, hogy a Bükk turizmusát fellendítse. Deklarálták, hogy a vasút minden 

berendezésével a közvetlenül áll az idegenforgalom szolgálatában és annak egyik legfontosabb 

tényezője. Kezdve a pálya építésétől, minőségétől, az állomási épületektől, a kocsik állapotától a 

vonatok menetrendjéig és a díjszabási rendszerig minden az idegenforgalmat szolgálja (PÁRTOS, 

1937). 

A második világháború után a vasútfejlesztések az ipart, a bányászatot és a mezőgazdaságot szolgálta. 

Emellett az ország több helyén úttörővasutak is épültek. Az úttörővasutak tulajdonképpen 

idegenforgalmi célokra létrejött vasutak, még akkor is, ha más volt az ideológia, a hivatalos építési 

indok, hiszen csak ott volt értelme játékszert építeni a gyerekeknek, ahová odament a közönség is 

játszani, ahová valami vonzotta. Ezeket a helyeket pedig idegenforgalmi szempontok alapján lehetett 

kijelölni. Hogy ezek a helyek mennyire voltak szerencsések, azt mutatja, hogy mára a budapestit kivéve 

csak a nagycenki üzemel (TÓBIÁS, 1996). A turizmusra a hatvanas, hetvenes években kezdtek újra 

figyelni, de a hazai kisvasutak funkcióváltására az 1980-as évekig kellett várni. A következő évtizedben 

a korábbi áruszállítás néhány kivétellel teljesen megszűnt, helyét átvette a turizmus.  

A keskenynyomtávú vasútvonalaink nagy része áruszállításra épült és az igények növekedésével indult 

meg rajtuk a személyforgalom, de néhány vonal kifejezetten az idegenforgalom, a kirándulók 

szállítására jött létre. A turizmus rendszerébe több téren is be tudnak kapcsolódni, azonban ennek 

ellenére az idegenforgalom nem tudja fenntartani a vasútvonalakat. Néhány vasútnál a látogatói létszám 

több mint 200 ezer fő évente (Szilvásvárad, Lillafüred), a jegybevételek nem fedezik az üzemeltetés 

költségeit, így azt a működtetőnek kell saját forrásokból kiegészítenie. A kisvasutak deficitjét más 

területek profitjából kompenzálják.  

A vasút kitermelni saját működésének költségét csak olyan területeken tudja, ahol áruszállítás is van. 

Ilyen vonal hazánkban a Lenti-Csömödéri kisvasúti rendszer, amelynek jelentős részén az erdészet áltál 

kitermelt fa beszállítása a fő profil, mely képes kompenzálni a személyszállítás veszteségét is.  
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1. kép: A Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút szerelvénye 

 

Forrás: saját fotó (2018.03.24.) 

Több tényezővel is foglalkoznunk kell, ha egy adott terület idegenforgalmi potenciálját szeretnénk 

meghatározni. Az egyik ilyen az elérhetőség, amely megmutatja, hogy milyen extra erőfeszítéséket kell 

a kirándulónak tenni ahhoz, hogy az adott attrakcióhoz eljuthassanak. Ha a kisvasutakat önmagában is 

attrakcióknak tekintjük, meg kell vizsgálnunk, hogy adott pontról hogyan lehet legkényelmesebben és 

leggyorsabban elérni őket. Nagyban javítja az attrakciók látogatottságát, ha közvetlen, vagy minimális 

átszállással elérhetőek (MICHALKÓ, 2007). Ilyen konkrét példa a Miskolchoz tartozó Lillafüred esete, 

amely az 1930-as években Budapestről egyszeri közvetlen átszállással elérhető volt. Több rangos 

eseménynek is otthont adhatott, többek között fekvése és jó megközelíthetősége miatt. Napjainkban 

tömegközlekedéssel, minimum kétszer kell átszállnunk és az utazási körülmények jelentősen romlottak 

a 20. század elejéhez képest.  

Sajnos a napjainkban üzemelő hazai kisvasutakra általánosságban jellemző, hogy az egykori vonalak 

maradványaiként üzemelnek, amelyeknek egy részét felszámolták. Több esetben a felszámolt szakaszok 

kötötték össze a nagyrészt erdők mélyén futó vonalakat az országos vasúthálózattal (Felsőtárkány, 

Pálháza). Így mára jelentősen visszaesett azoknak a kisvasutaknak a száma, amelyek az országos 

hálózattal közvetlen összeköttetésben vannak. Még alacsonyabb azoknak a száma, amelyek az 

autópályák mentén helyezkednek el. Sok esetben ez a tény is hátráltatja a látványosság népszerűbbé 

válását, ugyanis esetenként eldugott völgyekben, csak harmad-, negyedrendű utakon megközelíthető 

helyeken fekszenek a hazai keskenynyomtávú vonalak. Ebben a tekintetben megoldást jelenthetne, ha a 

főútvonalak vagy az országos vasúthálózat felé meghosszabbítanák a kisvasutakat, ezáltal jobb elérést 

biztosítva. Kitűnő példa erre a főváros vonzáskörzetében épülő Gödöllői Erdei Vasút, mely egy már 

sikeresen működő turisztikai attrakció – a Gödöllői Arborétum – területén épül, és a középtávú tervek 

szerint nagyvasúti kapcsolata is lesz. 
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2. kép: A Gödöllői Erdei Vasút járművei Csemete-Rét vasútállomáson 

 

Forrás: saját fotó (2018.10.27.) 

Néhány vonal sajnos nem csak Budapesttől, hanem még az adott megye székhelyétől is jelentős 

távolságra fekszik. Az egyik legrosszabb helyzetben a Kaszói Erdei Vasút van, ahová Kaposvárról is 

csak minimum két átszállással tudunk eljutni. Csupán a távolságokat alapul véve természetesen nem 

lehet pontos következtetéseket levonni, azonban megfigyeljük, hogy a fővárostól távol eső vonalak 

közül, csak ott igazán jelentős a forgalom (Szilvásvárad, Lillafüred), ahol a vasúton kívül más attrakció 

is található, azaz a kisvasút visz valahová. Kivételek természetesen mindig vannak, jelentős turisztikai 

potenciál van a Pálházai Erdei Vasútnál, ami kétezres évek legnagyobb turisztikai fejlesztésének 

(Zemplén Kalandpark) közelében található. Egész napos program lehet a kalandpark meglátogatása 

utáni erdei vasutazás. 

1.1. A kisvasutak, mint idegenforgalmi attrakciók 

Nem elég csupán az elérhetőséget vizsgálni, meg kell azt is néznünk, hogy a kisvasutak hogy tudnak 

bekapcsolódni az idegenforgalom rendszerébe. Idegenforgalmi megközelítésben több szempont szerint 

vizsgálhatjuk az érdekességeket. A turizmus egymásra épülő tárgyi feltételei között megtalálható az alap 

infrastruktúra, a vonzerő és az idegenforgalmi infrastruktúra is (MICHALKÓ, 2007). Ezek a tényezők 

jól beazonosíthatóak a kisvasutakon, de vonzerőként mást is meg kell említenünk. A turizmus valamely 

infrastrukturális kategóriájába az összes hazai kisvasút besorolható, néhány vonal többe is, így több 

szinten is részt vesz a turizmusban. Ezt a kategorizálást az alapinfrastruktúrával kezdve a vonzerőn át a 

dinamikus infrastruktúráig mutatom be. 

A kisvasút, mint az alapinfrastruktúra része. Az infrastruktúra-fejlesztések elsődleges célja 

természetesen a helyi lakosok életminőségének javítása, de emellett a falusi turizmus fejlesztésének 

alapfeltétele is. A falusi turizmus fejlesztése már az 1930-as években elkezdődött Magyarországon, majd 

a szocializmus ideje alatti kényszerszünet után az 1990-es évek elején újra spontán fejlődésnek indult 

(KOVÁCS, 2003). Az alapinfrastruktúra a turizmusban az attrakció megtekintéséhez elengedhetetlenül 

szükséges feltételek meglétét jelenti. A legfontosabb elemei a közlekedés, a kommunikáció és a 

közművek, vagyis a „3K” megléte (MICHALKÓ, 2007). Ennek értelmében a keskenynyomtávú 

vasutakat, mint a közlekedési alapinfrastruktúra statikus és dinamikus elemeit kell megvizsgálnunk. 

Statikus alapinfrastruktúra. Több magyarországi kisvasút is szerepet kap az alapinfrastruktúrában. 

Sok esetben az általuk feltárt terület másképpen nem közelíthető meg, legfeljebb gyalogosan. Azonban 

több esetben gyalogszerrel is jóformán csak a vasutak nyomvonalán haladhatnak a kirándulók. A legjobb 

példa a hazai kisvasutak közül erre a Gemenci Tájvédelmi Körzetben működő kisvasút, amelyet nem 

csak a turisták használnak, hanem a természetvédelmi területen élő állatok ellátásban is szerepet kap az 
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erdészeti fakitermelés mellett. A gemenci parkerdő egyetlen közösségi közlekedési eszköze a kisvasút, 

amely a turisták számára is lehetőséget kínál az amúgy megközelíthetetlen terület felkeresésére. Gemenc 

igazi értékét, az érintetlen ártéri erdőt, a vadvilágot a keskenynyomtávú vasút mellett gyalog-, vagy 

kerékpáros túra keretén belül is felfedezhetjük, hiszen az ártéri erdőn keresztül vezet az Alföldi Kéktúra 

Szekszárd-Baja szakasza is. 

Hasonlóan egyedülálló vonal a kelet-bükki Lillafüredi Állami Erdei Vasút mahócai szárnyvonala, amely 

napjainkban csak egy nagyon rövid szakaszon, különvonati menetrend szerint járható. Szintén fontos a 

szerepe a hortobágyi Öreg-tavi kisvasútnak, amely a helyi halgazdaság céljait szolgálja, a tavak közötti 

forgalmat bonyolítják le, éppúgy lehalászásokkor, mint etetésekkor. Nem egyedülálló ez a módszer, 

hiszen több helyen is működnek halas-tavi kisvasutak Magyarországon (Tömörkény, Fehér-tó). A 

hortobágyi azért emelkedik ki közülük, mert a Hortobágyi Nemzeti Park vezetősége új infrastrukturális 

beruházás nélkül, felhasználva az addig csak ipari célokat szolgáló kisvasutat új attrakciót hozott létre. 

A Hortobágy turisztikai kínálatában megteremtette a lehetőséget a halastavak mindennapjaiba és a térség 

madárvilágába történő betekintésre is. 

3. kép: Rezét gőzös az épülő Millenniumi Országos Kiállítás pavilonjával 

 

Forrás: saját fotó (2019.10.30.) 

A keskenynyomtávú vasutak infrastruktúrájához azonban nem csak a vonalak tartoznak, hanem az 

épületek is. Ez utóbbiak szerves részét képezhetik az idegenforgalomnak, mint a statikus infrastruktúra 

elemei. Az idegenforgalom statikus elemei közé ugyanis azok tartoznak, amelyek helyhez kötöttek és 

ily módon szolgálják a vonzerő feltárást, annak értékesítését. Ezek legtöbbször épületek (MICHALKÓ, 

2007), a kisvasutak esetében ide sorolhatjuk azonban a vonalak részeit képező műtárgyakat is. Sok 

esetben maguk az állomások, az állomási épületek is rendelkeznek vonzerővel, köszönhetően annak, 

hogy többségük a XX. század első évtizedeiben épült és napjainkig eredeti állapotukban láthatóak. Ilyen 

például a lillafüredi kisvasút Lillafüred állomás felvételi épülete, vagy az Almamelléki Állami Erdei 

Vasút indóháza, mely az egykori Kaposvár-Szigetvár nagyvasút öröksége. Mindkét épület a kisvasút 

múltját és jelenét bemutató kiállításnak ad helyet. Hasonló vonzerőt jelent a jelenleg újjáépítés alatt álló 

Millenniumi Országos Kiállítás pavilonja is, mely a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ éke lesz. 

Természetesen nem csak egykori épületek lehetnek a vonzerőt is kifejtő statikus infrastruktúra részei. 

Szintén pörbölyi látnivaló az ártéri erő állatvilágát bemutató erdei iskola és a budapesti gyermekvasút 

közvetlen szomszédságában lévő Budakeszi Vadaspark, melynek megállóhelye is van a kisvasúton. 

 

 

 

 



124 
 

4. kép: A Kemencei Erdei Múzeumvasút szerelvénye kapaszkodik a Fekete-völgyben 

 

Forrás: saját fotó (2020.03.16) 

Több hazai kisvasutunk mentén találhatóak erdei iskolák, amelyek a környezettudatos nevelés fontos 

infrastrukturális elemei. A statikus infrastruktúrához kapcsolódó, speciálisan a közlekedésben 

megjelenő elemek a különböző műtárgyak, mint a hidak és alagutak, amelyek szintén jelen vannak 

kisvasútjainkon, a legfiatalabb hidak a Kemencei Erdei Múzeumvasúton találhatók. A legérdekesebb, 

leglátványosabb hidak azonban a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) vonalán találhatók, nem csak 

turista, hanem hidász szemmel is figyelemre méltóak. A Mély-völgyi híd nagyságával emelkedik ki a 

hazai kisvasutak műtárgyai közül, míg a Hámori-tó déli oldalán található Ív-híd, formáját tekintve 

rendhagyó és egyedülálló. Szintén a LÁEV vonalán található a hazai kisvasutjaink két leghosszabb 

alagútja is, mindkettő Lillafüreden, az állomás előtt és közvetlenül az állomás után. Ez a megoldás külön 

élményt jelent, hiszen az állomásra érkezve és azt elhagyva a turisták olyan élménnyel gazdagodnak, 

melyet máshol nem kapnak meg. Hasonló céllal épült 1950-ben a budapesti úttörővasút Hárs-hegyi 

alagútja, mely az emelkedő hatékonyabb leküzdése mellett újabb élményekkel gazdagítja a kisvasúti 

utazást.  

Dinamikus infrastruktúra. A legjelentősebb szerepük azonban a dinamikus infrastruktúra részeként 

van: az adott jármű az attrakcióhoz szállítja az utasokat, vagy része a helyi közlekedésnek, továbbá 

jellegéből adódóan vonzza a turistákat (MICHALKÓ, 2007). A legtöbb hazai kisvasút besorolható a 

dinamikus infrastruktúra kategóriájába. Ez építésük körülményének abból a tényéből ered, hogy a mai 

napig használatban lévő kisvasutak szinte kivétel nélkül az erdőségek feltárására épültek. Az 

erdőségeket feltáró vonalak közül az egyik legszebbnek tartott vonalvezetése a Lillafüredi Állami Erdei 

Vasútnak van, amely Diósgyőrből indulva mindkét vonalának végállomásáig, összesen több mint 20 

kilométeres hosszban a Bükk-hegység erdeiben kanyarog. Hasonlóan izgalmas a másik bükki kisvasút, 

a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút vonalvezetése is, mely a méltán híres Szalajka-völgyben fut végig. 

A völgy bejárható gyalog, de akár autóval is, a vasút itt csak az egyik alternatíva. Ennek köszönhetően 

itt nem is annyira maga a kisvasút, mint inkább maga a Szalajka-völgy és annak szépsége az, amely 

vonzó a turisták számára, tehát a kisvasút ebben a megközelítésben teljes egészében megfelel a 

dinamikus infrastruktúra követelményeinek.  

Nem szabad elfeledkeznünk a somogyi kisvasutakról sem, hiszen mind az almamelléki, mesztegnyői 

vonalak az erdőségek feltárására épültek, és megmaradt vonalaik napjainkban is az erdőkben futnak. Így 

ezek szintén a turizmus dinamikus infrastruktúrájának részét képezik. 

A dinamikus infrastruktúra fontos része az egyes vasútüzemek különleges járműállománya is. A MÁV 

Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton és a Csömödéri Állami Erdei Vasúton erdőismereti labor kocsi 

áll az óvodás és általános iskolás csoportok részére. A MÁV két keskeny nyomközű vonalán, 

Balatonfenyvesen és a budapesti gyermekvasúton emellett közlekednek kerékpár és babakocsi szállító 

kocsik is. Egy korábbi példa is ismeretes, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút 1929-ben szerzett be 
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szalonkocsit, mellyel az illusztris vendégeket utaztatta a Palota Szállóba. Többek között rendszeresen 

ezzel a szalonkocsival utazott a Bethlen kormány több tagja is (FODOR, 2003). 

1.2. A vonzerő és a szezonalitás megjelenése 

A vonzerőt nehéz meghatározni, pontosan leírni (MICHALKÓ, 2007), mert nagyon sok a szubjektív 

elem. A kisvasutak sokaságában mindenképpen azt emelhetjük ki és nevezhetjük igazán vonzerőnek, 

amelynek megléte egy vonalat valamilyen érdekessége miatt kiemel és így nagyobb érdeklődést vált ki 

a turistákból, kirándulókból, mint a többi hasonló vasútvonal. Itt ismét megemlíthetőek a statikus 

infrastruktúra elemei, amelyek vonzhatják a turistákat, vagy akár a vasutak által feltárt területek, mint 

természeti értékek (MICHALKÓ, 2007). Ezek mellett sokkal fontosabb, hogy szinte minden hazai 

kisvasútnak van valamilyen mélységű vonzereje. Van, amelyiknek mindössze helyi szintű, van, amelyik 

regionális vonzerővel rendelkezik, de van néhány olyan kisvasutunk is, amelyeket az országos 

vonzerővel (MICHALKÓ, 2007) bíró kategóriába sorolható. A vonzerő tehát egy olyan elméleti dolog, 

amellyel minden kisvasút rendelkezik hazánkban. Olyan országokban is, mint Svájc, ahol a 

keskenynyomtávú vasút az ország vasúthálózatának szerves részét képezik több olyan vonal is van, 

amely a turisták körében is rendkívül népszerű (PAVLETITS, 2019). Hazánkban a kisvasutak 

önmagukban is nagy turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Azonban a vonzerejük nem egyforma 

nagyságú. Vannak olyan vasutak, amelyek önmagukban kínálják a látnivalót. Ilyen kisvasutak a 

múzeumvasutak, melyekből Magyarországon kettő működik, a Közlekedési Múzeum tulajdonában lévő 

Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút és a Kisvasutak Baráti Köre által üzemeltetett Kemencei Erdei 

Múzeumvasút.  

Külön vonzerőt jelentenek a gőzmozdonyok és az általuk vontatott nosztalgia szerelvények, amelyek 

lassan minden kisvasúti vonalunkon megtalálhatóak lesznek. A hazai gépipar remekei mellett sok 

esetben külföldről, elsősorban Erdélyből megvásárolt és felújított gőzmozdonyok róják a kilométereket 

az ország különböző hálózatain. A gőzmozdonyok közül mind történeti, mind műszaki különlegessége 

miatt egy emelhető ki LILLA, amely az ország kisvasútjain működő egyetlen szerkocsis gőzmozdony, 

mely a Lillafüredi Állami Erdei Vasút tulajdonában van. A mozdony jelenleg a felújításához hiányzó 

forráshiány miatt Majláth állomás kiállítási tárgya.  Külön emeli az értékét, hogy ez az egyetlen olyan 

gőzös hazánkban, amely ott működik, ahol eredetileg szolgálatát teljesítette. Ebben az esetben országos 

jelentőségű vonzerővel rendelkezik a LÁEV. 

5. kép: A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút egyik nosztalgia gőzmozdonya 

 

Forrás: saját fotó (2015.10.13.) 

A gőzmozdonyok mellett érdekesség és fontos emléke a hazai kisvasutak múltjának a napjainkban 

Budapesten, a Gyermekvasúton üzemelő motorkocsi és a hozzá kapcsolódó mellékkocsik, amelyek még 

a Lillafüredi Állami Erdei Vasút jogelődjénél, a Szinvavölgyi Erdei Vasútnál (SzEV) kezdték meg 
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szolgálatukat 1929-ben (SZÉCSEY, 1999). Ezek a járművek a Gyermekvasút egyik legnagyobb 

vonzerejét jelentik a gőzmozdonyok vontatta nosztalgia vonatok mellett. 

A már említett Kemencei Erdei Vasút vonalain a dízel mozdonyok is érdeklődésre tarthatnak számot, 

hiszen nem az általában hazánkban használt C50-es, Mk48-as vagy Mk45-ös mozdonyokkal 

találkozhatunk itt, hanem a bezárt bányákból, különféle gazdasági vasutaktól megvásárolt 

motormozdonyokat használják, amelyekből esetenként már csak egy-két működő példány van az 

országban. A motormozdonyok között még egy kuriózumot meg kell említeni, ez a lillafüredi kisvasúton 

működő B26 sorozatú mozdony, melyet a vasút vezetése a szerencsi cukorgyár felszámolásakor 

mentette meg. Ez az utolsó megmaradt és még működő ilyen típusú mozdony Magyarországon. Ha tehát 

a technikai érdekességek oldaláról vizsgáljuk meg a hazai kisvasutakat kijelenthetjük, hogy a többitől 

nagyobb vonzerővel a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút, a Kemencei Erdei Múzeumvasút, a 

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút rendelkezik.  

A vonzerő mellett fontos beszélnünk a szezonalitásról. Ez utóbbi fontos eleme a turizmusnak. Nem 

minden attrakció nyújtja ugyanazt az élményt nyáron, mint télen, évszakonként nem egyforma a 

vonzerejük. Kiemelten igaz ez a szabadtéri látnivalókra, mint amilyenek a kisvasutjaink. Nem csak 

maguk a kisvasutak szezonálisak, hanem sok esetben az általuk feltárt, vagy a velük megközelíthető 

látnivalók is. Legyen szó akár a Szalajka-völgyről vagy Gemencről, nyáron sokkal nagyobb élményt 

nyújtanak, mint télen. Így elmondható, hogy a kisvasutaknál szinte kivétel nélkül megjelenik a 

szezonalitás. A legtöbb vonalon ez olyan mértékben ölt testet, hogy a téli időszakban a közlekedés teljes 

mértékben szünetel. A téli időszakban csak néhány vonalon van menetrendszerinti üzem, azonban a 

legtöbb vonalon megrendelt szerelvények közlekednek, amelyeket elsősorban vasútbarátok kérnek az 

üzemeltetőktől. Nagyon kevés olyan kisvasút van hazánkban, mely a 2019-2020-as téli menetrendi 

időszakban is üzemel. Ilyen az egyetlen közfeladatot is ellátó balatonfenyvesi, valamint a szintén MÁV 

kezelésben lévő Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. A gyermekvasút egész évben – a téli menetrendi 

időszakban hétfői üzemszünettel - fogadja a turistákat. Helyzetéből kiindulva, egész évben 

megközelíthető és a vonatozás élménye az év minden szakaszában felejthetetlen. Igaz nincsenek 

szezonális látnivalók a vonal mentén, de maga az utazás nagy élmény. A fővárosban illetve a budapesti 

agglomerációban élők akár egy hétköznap délután is könnyedén igénybe vehetik a Hűvösvölgy és 

Széchenyi-hegy között közlekedő szerelvényeket. Külön előnye a kisvasútnak, hogy egész évben 

menetrendszerinti nosztalgiavonat közlekedik, gőzvontatással és motorkocsis üzemmel egyaránt. 

A magántulajdonban lévő mecseki kisvasút, amely a pécsi vidámpark és állatkert között közlekedik, 

hétköznaponként szintén szezonálisan jár. Míg vasárnap és ünnepnapokon minden évszakban 

felszállhatunk a szerelvényekre. 

Az erdei vasutak mindegyike szezonálisan közlekedik. A legnagyobb forgalmat a téli időszakban a 

Kismaros és Királyrét között futó kisvasút bonyolítja le, amely a késő őszi és a téli hónapokban 

(november-február) szabad és munkaszünetes napokon öt pár vonattal közlekedik. Ennek is betudható 

a viszonylag magas, 110 ezres utas szám. Budapest közelsége és Kismaros jó elérhetősége miatt 

szerencsés helyzetben van a vonal. A jó alapinfrastruktúra lehetővé teszi, hogy a több milliós nagyvárosi 

és agglomerációs lakosság akár a téli hétvégeken is felkeresheti a kisvasutat. Szintén szezonálisan 

közlekedik a gemenci kisvasút is, azonban itt a szezonalitást nem a tél és a nyár jelenti. Télen is üzemel 

a kisvasút, a forgalom minden nap folyamatos, ha csak egy pár szerelvénnyel is. A vasútüzemet 

működését a Duna áradása befolyásolja. Árvizek alkalmával a pálya egy része rendszerint víz alá kerül, 

így a tavaszi és az őszi árvizek alkalmával előfordul ideiglenes üzemszünet a vonalon. 

A legtöbb kisvasúton azonban a téli hónapok alatt semmilyen személyszállítás nincs, ezzel együtt 

forgalom sincs. Csupán néhány különvonat koptatja ilyenkor a pályát. Több vasúton ez már régóta bevett 

gyakorlat, azonban a pénzügyi nehézségek, a finanszírozások csökkenése, a válság begyűrűzése és a 

turisták egyre nagyobb elmaradása a téli időszakban elvezetett a 2009/2010-es télen a lillafüredi kisvasút 

leállásához is. 

A keskenynyomtávú vasutak forgalma esetében a legfontosabb tényező a vonzerő, amely a kirándulók, 

turisták figyelmét a vasút felé irányítja. Minél több látnivaló található a vonalak közelében, illetve minél 

nagyobb magának a vasútnak a vonzereje, annál nagyobb lehet az utasforgalom is. A szezonalitás is 

rendkívül markánsan megjelenik a forgalmi adatokban. Több esetben télen lecsökken a látnivalók 
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száma, ezáltal csökken a vasutak vonzereje, így a téli időszakba jóval kevesebb utast szállítanak a 

szerelvények, mint nyaranta. 

1.3. A turisztikai miliő 

A turisztikai miliő alatt a célállomás vonzerejét, az ott kapott élmények összességét értjük 

(MICHALKÓ, 2005). Ha a kisvasutakat szeretnénk ebbe a kontextusba illeszteni, akkor azt vizsgáljuk, 

hogy a turistát kisvasúti utazásakor milyen benyomások érik. Ahhoz, hogy egy látogató újra és újra 

felkeressen egy adott desztinációt, az átlagnál többet kell nyújtanunk, olyan benyomásokkal, 

élményekkel kell gazdagítanunk, amit máshol nem kaphat meg. A turisztikai miliő a pszichológiai 

értelemben is megnyilvánulhat, a táj szín, forma és szagkomplexusa kétségtelenül lelki hatással van az 

utazóra. A kisvasúti gőzmozdonyos nosztalgiautazások minden bizonnyal ezekkel a lelki hatásokkal 

operálnak.   

A kisvasutazás már önmagában is kínál egy felejthetetlen élményelemeket, ezáltal megfelel a turisztikai 

miliő elvárásainak. Fontos a célállomás földrajzi adottságainak ingerképzése is. A Felsőtárkányi Erdei 

Vasút felső végállomása kitűnő túralehetőséget kínál Magyarország egyetlen gejzírjéhez, a Vörös-kő 

forráshoz, ami a tavaszi olvadáskor kétségkívül egyedi földrajzi jelenség. Több olyan vasútvonal is van, 

amely vagy technikai érdekességével – a Kemencei Múzeumvasút járműgyűjteménye - vagy 

vonalvezetésével – a Nagybörzsönyi Erdei Vasút csúcsfordítói - emelkedik ki a többi vonal közül. A 

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút nemrégiben újra üzembe helyezett vízdaruja is fokozza az utazás 

élményét azzal, hogy az országban egyedüliként az eredeti módszerrel történik a gőzmozdonyok 

vízszerelése.  

De ugyanígy a többinél magasabb szintű miliőt tudhat magának egy olyan turista, aki egy hegyvidéki 

térségből például a hortobágyi kisvasúttal utazik, amely halastavak között kanyarog (FODOR, 2006), 

vagy a síkvidékről látogat el a szlovéniai Posztojna barlangvasútjára, vagy a Csorba-tavat látogatja meg 

a fogaskerekű vasúttal (PAVLETITS, 2015). 

A turisztikai miliő a kisvasutak szempontjából talán még összetettebb és még objektívebb, mint más 

attrakcióknál. Ez köszönhető annak, hogy az ország különböző térségeiben, más-más földrajzi 

környezetben működnek. Így más a miliője a Pálházai Erdei Vasútnak, más a Transz-börzsönyi, és más 

a Csömödéri Állami Erdei Vasútnak is. Ezek egymással nem összevethetők, azonban az utas számokban 

valamelyest nyomon követhető, hogy hol milyen mélyen van jelen a turisztikai miliő varázsa. 

Fontos miliőformáló tényező a helyi infrastruktúra és a vonzerők feltárását segítő közlekedési eszközök 

állapota is. Ennek fontosságát ismerte föl a Kormány kétlépcsős anyagi támogatása, mely milliárdokkal 

segíti a hazai kisvasutak fejlesztését. 

2. Az Almamelléki Állami Erdei Vasút 

Almamellék a Zselicben, Szigetvártól 16 kilométerre található, a 67-es út szentlászlói leágazásától négy 

kilométerre. A településről indul hazánk egyik 600 mm nyomközű erdei vasútja. 

2.1. A kisvasút története 

Dél-Dunántúl területe soha nem tartozott Magyarország fejlettebb térségei közé. A 18–19. században a 

Baranya, Somogy, Tolna megyét, illetve Zala déli részét felölelő régió alapvetően agráradottságú volt, 

mind foglalkozási szerkezetében, mind gazdasági kibocsátásban a mezőgazdaság dominált (KAPOSI, 

2019). A térség sokáig nagybirtokosok – Festeticsek, Széchenyiek, Batthyányak, Esterházyak, 

Hunyadyak – kezében volt. (KAPOSI, 2019/b) 

Az ősi arisztokrata dinasztiák mellett ne feledkezzünk meg a Biedermann családról sem, akiknek tagjai 

bécsi bankár és nagykereskedőként a Batthyányaknak adott hatalmas kölcsönökkel kerültek – szó szerint 

– birtokon belülre. Batthyány Gusztáv gróf a felvett hatalmas kölcsönöket költséges angliai életére 

elszórakozta, s nem tudta azokat visszafizetni, így kénytelen volt eladni mozsgói és üszögi uradalmait, 

mintegy 63.000 kat. holdat a hitelező Biedermannoknak. (KAPOSI, 2019/b) A hatalmas birtok több 

ágon osztódott a későbbiekben. A család legsikeresebb tagja báró Biedermann Rezső volt, aki az 1890-

es évektől szentegáti központtal nyugati gazdálkodási elvek alapján mintagazdaságot épített ki a 

megszerzett birtokokból. A gazdálkodás korszerűsítése mellett a kor leggazdaságosabb szállítási 

módszerét is jelentősen fejlesztette: 1896-ban a környék legbefolyásosabb gazdálkodóival összehívta a 
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„Szigetvár-Kaposvári Helyiérdekű Vasút Rt” közgyűlését, ahol az igazgatóság egyik alelnöke lett 

(KAPOSI, 2019/a). 

A Kaposvár–Szigetvár vasútvonalat 1900. november 8-án nyitották meg. Ez érintette Almamellék 

községet is, ahol a Biedermannoknak hatalmas birtoka volt. Ehhez kapcsolódva Almamellék és 

Németlukafa között 1901-ben Biedermann 600 mm nyomközű, 7,2 kilométeres erdei vasutat létesített. 

Még ebben az évben megépült a 0,4 kilométeres szentmártonpusztai leágazás. A lukafai és a sasréti 

erdőkben kitermelt fát lóré vasúton hordták az almamelléki átrakóállomásra. A vasút szállította a 

mezőgazdasági terményeket, valamint a németlukafai hamuzsírégető boksa és üveghuta termékeit is. A 

négy kilométeres terecsenypusztai szárnyvonalat 1915-ben, a két kilométeres csikórétit 1935-ben 

fektették le. A pályát 1925-ben a lukafai elágazástól a sasréti vadászkastélyig hosszabbították meg.  

6. kép: Az újjáépített MÁV állomásépület Almamelléken 

 

Forrás: saját fotó (2018.06.28.) 

Az erdei vasút 10,7 kilométeres hálózata 1945-ben a Magyar Állami Erdőgazdaság, a 

szentmártonpusztai leágazás a Görösgali Állami Gazdaság tulajdonába került. Gépi vontatásra csak 

1956-ban tértek át. A vadászkastély–fűrésztelep szakaszt 1962-ben adták át. A személyszállítást a 

fővonalon 1961. április 12-én Almamelléktől a vadászkastélyig, 1962. május 27-én a fűrésztelepig, az 

egy kilométeres lukafai szárnyvonalon pedig 1962. október 1-jén engedélyezték. Az Iregszemcsei 

Gazdasági Vasúttól 1959-ben egy kéttengelyes, deszkafalú, zárt személykocsit vásároltak. A két 

korszerű „Dunakeszi kocsit” (gyártó: MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemi Vállalat) 1966-ban helyezték 

üzembe. Az egyik a Gemenci Erdei Vasútról, a másik közvetlenül Dunakesziről érkezett. A 

négytengelyes személykocsik kályhával és villanyvilágítással rendelkeznek. A három C50-típusú 

dízelmozdony közül az elsőt 1962-ben, a másik kettőt 1970-ben szerezték be. 

Az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció szellemében a MÁV Kaposvár–Szigetvár szárnyvonalát 

1976. december 31-én bezárták. A nagyvasúti kapcsolat megszűnése és az erdei feltáró utak kiépítése 

miatt a faanyag fuvarozása folyamatosan csökkent, 1992-től csak személyforgalom van. A 

szentmártonpusztai leágazást 1972-ben, a csikóréti szárnyvonalat 1983-ban, a terecsenypusztait 1984-

ben szedték fel. 

2.2.  A kisvasút szerepe és lehetőségei a turizmusban 

Almamelléken 1994-ben két mozdonyszínt, Almamelléken és Sasréten 1995-ben egy-egy fa esőbeállót 

emeltek. Almamelléken a volt MÁV-állomásépületet 1999-ben újjáépítették, földszintjén 2000-ben 

erdészeti és vasúttörténeti kiállítást rendeztek be. A járműállományt 2001-ben két Maszolaj-kocsival 

(gyártó: Magyar-Szovjet Olajipari Rt. Budapesti Gépgyár) bővítették, a négytengelyes teherkocsikat 

házilag nyitott személykocsikká alakították. A felújított Almamelléki Erdei Vasutat 2017. szeptember 

26-án adták át. Az almamelléki statikus infrastruktúra-fejlesztésre az állam és a vasutat üzemeltető 
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Mecsekerdő Zrt. százmillió forintot fordított. A beruházás keretében visszanyerte eredeti formáját az 

almamelléki állomásépület homlokzata. Megújult a fából készült egykori MÁV áruraktár. 

Háromvágányos, faszerkezetű mozdony- és kocsiszínt építettek. Az állomás területén teljes 

pályarekonstrukciót végeztek. 

7. kép: Felújított szerelvény érkezik Almamellék vasútállomásra 

 

Forrás: saját fotó (2018. 06. 28.) 

A statikus infrastruktúra mellett természetesen a dinamikus infrastruktúra fejlesztésére is sor került, 

felújították a három C50-típusú dízelmozdonyt, a két zárt és a két nyitott személykocsit is. A 

megállóhelyeket magas peronnal, tájékoztató táblával és napelemes térvilágítással látták el. A vonatok 

az Almamellék–Sasrét-Fűrésztelep közötti hét kilométeres fővonalon közlekednek, Lukafára 2005-től 

időszakosan, csak külön megrendelésre indítanak járatokat. Az almamelléki kisvasút végállomása a 

turisztikai miliő kitűnő példája, országos vonzerővel rendelkezik. Sasréten a Kikerics Erdészeti Erdei 

Iskola és a vendégházként üzemelő egykori vadászkastély várja a látogatókat. A kétszáz éves ősbükkös 

1,5 kilométeres sasréti, valamint a nyolcszáz hektáros vadaskert 2,5 kilométeres Csodaszarvas 

tanösvénye a Zselic növény- és állatvilágát mutatja be. 
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Absztrakt 
Magyarország turizmusának egyik meghatározó eleme az egészségturizmus. A gyógyhely minősítéssel 

rendelkező települések a hazai egészségturizmus zászlóshajói, melyek között nagy számban 

képviseltetik magukat a kistelepülések is. Az egészségturizmus folyamatosan növekvő népszerűségének 

és keresletének köszönhetően képes lehet hatást gyakorolni az egészségturisztikai kínálattal rendelkező 

településekre. 

A tanulmány alapját adó kutatás a hazai, minősített gyógyhellyel rendelkező kistelepülésekre (kevesebb, 

mint 5.000 lakos) fókuszál (Bogács, Bük, Demjén, Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány, Harkány, Igal, 

Egerszalók, Mátraderecske, Parád, Cserkeszőlő). 

A kutatás célja, hogy a települések lakosai, valamint önkormányzatai által kitöltött kérdőívek 

segítségével megvizsgálja az egészségturizmus lokális, települési szintű hatásait, ide értve a település 

egészére, valamint az annak lakóira gyakorolt hatásokat is. 

Az eredmények alapján egyértelmű, hogy az egészségturizmus hatással van a vizsgált kistelepülések 

lakosainak szubjektív életminőségére, illetve a település turisztikai sikerét potenciálisan befolyásoló 

tényezők egy részére. 

Kulcsszavak: egészségturizmus, kistelepülés, hatás, gyógyhely 

 

Abstract 
Health tourism is a key element of tourism in Hungary. The settlements that have certified health resorts 

are the flagships of health tourism in Hungary, with a large number of small settlements represented 

among them. The growing popularity and demand for health tourism has the potential to have an impact 

on the municipalities with a health tourism offer. 

The research underpinning the study focuses on Hungarian small settlements with certified health resorts 

(less than 5,000 inhabitants) (Bogács, Bük, Demjén, Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány, Harkány, Igal, 

Egerszalók, Mátraderecske, Parád, Cserkeszőlő). 

The research aims to examine the local, settlement-level effects of health tourism, including the effects 

on the settlement as a whole and its inhabitants. The research is based on questionnaires filled in by the 

residents of the settlements and their local governments. 

Based on the results, it is clear that health tourism has an impact on the subjective quality of life of the 

inhabitants of the examined settlements, as well as on some factors potentially influencing the tourism 

success of the settlement. 

Keywords: health tourism, small settlement, impact, health 
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1. Bevezetés 
Napjaink egyik dinamikusan fejlődő turizmustípusa az egészségturizmus, melynek kereslete a 

fogyasztók átalakulóban lévő szükségletei miatt (pl.: elöregedő társadalmak) várhatóan hosszú távon is 

növekedni fog. Magyarország előnyös földrajzi adottságainak köszönhetően fontos egészségturisztikai 

desztináció. 

A hazai egészségturisztikai kínálat meghatározó helyszínei a Budapest Főváros Kormányhivatala által 

minősített gyógyhelyek. Jelen tanulmány célja az egészségturizmus hatásainak vizsgálata a minősített 

gyógyhellyel rendelkező kistelepülések esetében. Általánosságban elmondható, hogy a minősített 

gyógyhellyel rendelkező kistelepülések lakóinak életére és általános gazdasági jellemzőire nézve hatást 

gyakorol az egészségturizmus. Ez a hatás a települések méreténél fogva akár jelentős mértékben is képes 

befolyásolni a vizsgált kistelepüléseken élők életminőségét, illetve a települések imázsát, fejlesztéseit 

és lehetőségeit. A gyógyhely minősítés bizonyos szintű presztízst és minőségbiztosítást jelent, 

önmagában azonban nem képes sikeressé tenni egy egészségturizmusban érdekelt desztinációt. A helyi 

lakosok életminősége az adott település, mint turisztikai desztináció sikerességét is nagymértékben 

befolyásolhatja. 

2. Az egészségturizmus 
A 20. század során megvalósult és megerősödött európai integráció hatására bevezetett közös valutának, 

az utazási korlátok eltörlésének és az utazás olcsóbbá válásának köszönhetően Európa egészségügyi 

földrajza átalakult, az egészségturizmus pedig széles körben elterjedt (ISSENBERG, 2016). Az 

egészségturizmus mindennapossá válásával párhozamosan átalakult az egészség fogalma, hiszen maga 

a kifejezés napjainkban már nem csupán a testi, hanem a mentális és pszichológiai egészségre is utal 

(SMITH – PUCZKÓ, 2017). A fogyasztók számára egyre inkább értékké váló egészség részben az 

egyének sikerességének megítéléséhez is kapcsolódik, így a magánéleti célok között előkelő helyen 

szerepel. Ennek következtében a fogyasztók egyre többet és többet hajlandók áldozni az egészségük 

megóvása, illetve helyreállítása érdekében (BOROS ET AL., 2012:8.; SZABÓ, 2015). 

Az egészségturizmus a turizmus egyik legdinamikusabban növekvő típusa. Az egészségturisztikai céllal 

utazók száma különféle okok miatt (pl.: elöregedő társadalmak) folyamatosan növekszik (RIEGER, 

2013; KOSKINEN, 2019; LEE ET AL., 2020; GHOLAMI ET AL., 2020). Népszerűségének 

köszönhetően az egészségturizmus nem csupán a hagyományosan gyógyászati kínálattal rendelkező 

desztinációkban tölthet be meghatározó szerepet, hanem azokban is, amelyek új belépőként 

csatlakoznak, illetve csatlakoztak az elmúlt évtized során (JANDALA ET AL., 2010). 

Az egészségturizmust többen, többféleképpen definiálták. Goodrich és Goodrich véleménye alapján az 

egészségturizmus valójában az, „…amikor egy turisztikai létesítmény (például szálloda) vagy turisztikai 

célpont (például a svájci Baden) meglévő szépsége mellett egészségügyi szolgáltatásait és létesítményeit 

is céltudatosan reklámozva igyekszik odavonzani a turistákat. Eme egészségügyi szolgáltatások körébe 

beletartozhat az üdülő vagy a szálloda saját szakképzett orvosai és ápolói által végzett orvosi vizsgálat, 

speciális diéta, akupunktúra, a transzvitális injekció, vitaminkoktél-bevitel, különböző betegségek, 

például ízületi gyulladás speciális orvosi kezelése és a gyógynövény-készítményekre épülő kezelés.” 

(idézi: SMITH–PUCZKÓ 2009:3). Az egészségturizmus egyik hazai definíciója alapján azt 

mondhatjuk, hogy „az egészségturizmus a gyógy-, és wellnessturizmust átfogó fogalom, a turizmusnak 

azon területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása és/vagy 

megőrzése, tehát a gyógyulás és/vagy megelőzés és ennek megfelelően a célterületen tartózkodása alatt 

igénybe is vesz egészségturisztikai szolgáltatás(oka)t.” (ÖNKORMÁNYZATI ÉS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM, 2007:9). Összességében az mondható, hogy az 

egészségturizmus a turizmus egy olyan típusa, ahol a fogyasztók alapvető célja az egészségi állapotuk 

megóvása, illetve helyreállítása, valamint a betegségek megelőzése (SZABÓ, 2011). Ez azt jelenti, hogy 

az egészségturizmus a turisták egészségének megőrzése, vagy helyreállítása érdekében jön létre, hiszen 

a fogyasztók elsődleges motivációi is ezekbe az irányokba mutatnak (BUDAI – SZÉKÁCS, 2001; 

DUNETS ET AL., 2020). 

Maga az egészségturizmus azonban igen szerteágazó fogalom, hiszen az egészség megőrzésére és 

helyreállítására alkalmas szolgáltatásokat egyaránt kínál, ezért további, specifikus 

szolgáltatáscsoportokra (altípusokra) bontható. A legjelentősebb fogyasztói motivációk alapján az 
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egészségturizmuson belül két nagy alapvető irány különböztethető meg, a wellnessturizmus és a 

gyógyturizmus (KARDOS 2011:58). Olykor még a szakirodalmakban is megfigyelhető, hogy a szerzők 

a wellnessturizmusra, a gyógyturizmusra és az egészségturizmusra egymás szinonimáiként hivatkoznak, 

ez azonban nem helyes. Az egészségturizmus valójában a wellnessturizmust és a gyógyturizmust 

magába foglaló gyűjtőfogalom, míg utóbbi kettő különböző szükségletekkel és motivációval rendelkező 

fogyasztói csoportok számára kínál szolgáltatásokat (VOIGT – PFORR, 2013; CONNELL, 2013). A 

wellnessturizmus és a gyógyturizmus ugyan alapvetően különféle céllal kínált szolgáltatásokat tömörít, 

a két terület között azonban nem minden esetben húzható egyértelmű határvonal, hiszen vannak 

átfedések. Jellemző, hogy egyre inkább az átfogó wellness élmény kerül előtérbe a gyógyturizmus 

szolgáltatásai esetében is (REISMAN, 2010; SZIVA, 2010). 

2.1. Wellnessturizmus 

A wellness valójában nem csupán egy turisztikai terméket, hanem egy teljes életfilozófiát jelent. Maga 

a szó a wholeness (teljesség) és a well-being (jóllét) szavak összeolvadása nyomán alakult ki. A wellness 

kifejezést egy amerikai orvos, Dunn használta elsőként 1959-ben (DUNN, 1959). Illing 2002-es 

definíciója szerint „a wellness a testi, szellemi és lelki jóllétre való teljes törekvés vitalizáló és lazító 

eszközök/programok segítségével, amelyeket különleges egészségközpontokban alkalmaznak” (idézi 

LACZKÓ ET AL., 2008). A wellness esetében nem különféle betegségek kezeléséről és tünetek 

enyhítéséről beszélünk, hanem az egészségi problémák megelőzéséről, az egészség megőrzéséről és 

fejlesztéséről (VOIGT – LAING, 2013). A wellness tulajdonképpen a jóllét multidimenzionális állapota, 

amikor az egyén testi és lelki egészsége harmóniában van egymással (COHEN – BODEKER, 2008). 

Mivel a wellness a fogyasztók testi és lelki egészségére egyaránt hatást gyakorol, magába foglalja a 

fitness-t (sport, egészséges étkezés), a selfness-t (önbizalom, lelki harmónia) és a mindness-t (lelki 

egészség) (BOROS ET AL., 2012). 

A wellnessturizmus fogyasztói alapvetően egészségesek, utazási döntéseiket nem a gyógyulás reménye, 

hanem a kikapcsolódás, a pihenés és a prevenció motiválja (KARDOS, 2011:58.). A wellnessturizmus 

esetében azonban nem elegendő csupán a testi egészséget említeni, hiszen fontos szerepe van a mentális 

egészség megőrzésére irányuló szolgáltatásoknak is (KONCUL, 2012). A wellnessturizmusban az 

alapvetően egészséges turisták szabadidejükben, saját diszkrecionális jövedelmük terhére vesznek 

igénybe egészségmegőrzés céljából kialakított turisztikai szolgáltatásokat (ÖNKORMÁNYZATI ÉS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM, 2007:10). A wellnessturizmus ugyanakkor olyan 

komplex turizmusfajta, amely kiegészítő szolgáltatásokat is igényel, hiszen a turisták utazási döntései 

kapcsán az egészségmegőrzés mellett jellemzően a kulturális turizmus attrakciói is alapvető 

fontossággal bírnak (COSTA ET AL., 2015; KÁNTOR, 2019; MANGWANE – NTANJANA, 2020). 

A kiegészítő szolgáltatások különösen vidéki környezetben kapnak jelentős szerepet, hiszen az ilyen 

jellegű desztinációk vonzerejének hatóköre miatt nem minden esetben lehetséges csupán egyetlen 

turizmustípust megnevezni vonzerőként (TÓTH-KASZÁS ET AL., 2018). 

2.1. Gyógyturizmus 

A gyógyturizmus alapvetően azoknak a fogyasztóknak kínál szolgáltatásokat, akik valamilyen krónikus 

betegséggel rendelkeznek. A gyógyturisztikai céllal utazó turisták természetes gyógytényezőkre épülő 

(pl.: gyógyvíz, gyógybarlang, klíma) gyógyászati szolgáltatásokat vesznek igénybe, legfőbb 

motivációjuk pedig a gyógyulás. A gyógyturizmus alapvetően kellemes és hasznos tevékenységeket 

kapcsol össze egymással, hiszen az egészségi állapotuk javításának céljával utazó turisták programjában 

szabadidős elemek is megjelennek (HUNTER, 2007; DEMICCO, 2017). Jellemző, hogy a tartózkodás 

során a kúraszerűen igénybe vett kezelések mellett a fogyasztók szabadidős szolgáltatásokat is igénybe 

vesznek (MÜLLER – LANZ KAUFMANN, 2001; KARDOS, 2011:58; DEMICCO, 2017). 

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) szerint „a gyógyturizmus az egészségi állapot konkrét 

javítása (gyógyulás, panaszok csökkentése, állapot stabilizálása, elveszett képességek visszaszerzése/ 

pótlása) céljából igénybe vett, egészségügyi (ideértve egyaránt az orvosi szolgáltatásokat, és a 

gyógyászati ellátásokat is) ellátásokra alapozódó egészségturizmus” (KINCSES ET AL., 2009:8). A 

gyógyturizmust valójában úgy is lehetséges definiálni, mint egy népszerű, a turista által ideiglenesen 

igénybe vett, utazással összekapcsolt gyógyszert, melynek fő célja az egészségi problémák megoldása 

és a költségcsökkentés (COOPER ET AL., 2015). 
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Összegezve az mondható, hogy a gyógyturizmus az egészségturizmus egy olyan típusa, amely keretein 

belül a fogyasztók az egészségük javításának céljával utaznak, így az utazások során legalább két szektor 

(egészségügy/orvostudomány és turizmus) érintett (BOOKMAN – BOOKMAN, 2007). 

3. Egészségturizmus Magyarországon – minősített gyógyhelyek 
A magyarországi egészségturizmus szempontjából fontos szerepe van a minősített gyógyhelyeknek, 

hiszen azok a hazai egészségturizmus „fő színterei” (MTÜ, 2017:50). A gyógyításra bizonyítottan 

alkalmas minősített gyógyhelyek településekhez kapcsolódnak és fontos központjai Magyarország 

egészségturisztikai kínálatának (MTÜ, 2017). Hazánk előnyös tulajdonságokkal rendelkezik az 

egészségturizmus szempontjából, hiszen adottságait illetően a világ élvonalában szerepel 

(KÚTVÖLGYI, 2017). Maga a gyógyhely minősítés megszerzése egy szigorú feltételrendszerrel 

körülbástyázott költséges folyamat, amely jelentős presztízsértékkel bír (ITTHON.HU). 

A hazai gyógyhelyek minősítését és nyilvántartását Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A hivatal 

által 2020. 01. 15-én közzétett nyilvántartás alapján hazánkban 38 darab minősített gyógyhely található, 

melyeknek 37 település ad otthont (1. ábra) (BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA). 

8. ábra: Minősített gyógyhelyek Magyarországon 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A gyógyhelyeknek otthont adó települések igen sokfélék, hiszen akadnak köztük kistelepülések (12 

darab), kisvárosok (15 darab), középvárosok (7 darab) és megyei jogkörrel rendelkező nagyvárosok (3 

darab) is. A minősített gyógyhelyek Magyarország jelentős részét lefedik, az ország megyéi között 

csupán három olyan van, amely még nem rendelkezik minősített gyógyhellyel (Fejér, Pest és Nógrád 

megyék). 

Egy település területének egy része, vagy egésze akkor nevezhető gyógyhelynek, ha: 

 rendelkezik a törvények alapján meghatározott típusú természetes gyógytényezővel 

(pl.: gyógyvíz, gyógybarlang, éghajlat, stb.), 

 biztosítani tudja a gyógyulásra vágyók zavartalan időtöltését és megfelel a gyógyítás 

alapvető feltételeinek (pl.: tiszta levegő, megfelelő zajterhelés, stb.), 

 biztosított a pihenés infrastruktúrája (pl.: közművek, szolgáltatások, infrastruktúra), 

 a rendelkezésre álló gyógytényezőt lehetőség van intézményesített kereteken belül 

hasznosítani, azaz rendelkezésre áll legalább egy olyan intézmény, amely gyógyászati 

szolgáltatásokat kínál (pl.: gyógyszálloda, gyógyfürdő, stb.) (74/1999. (XII. 25.) EÜM 

RENDELET). 
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4. Az egészségturizmus települési szintű hatásai 
A turizmus komplex termék, így jelentős hatást képes gyakorolni a társadalmi, gazdasági és természeti 

környezetre, továbbá dinamikus fejlesztési eszközként és kitörési lehetőségként is szolgálhat egy-egy 

desztináció számára (GHULAMRABBANY ET AL., 2013). 

A turizmus kapcsán elsősorban annak gazdasági szerepét szokás hangsúlyozni, amely elsősorban a 

szálláshelyi foglaltsági adatok, a bevételek és az utazók számával fejezhető ki. A gazdasági hatások 

természetesen fontosak, azonban lényeges megemlíteni a pozitív társadalmi, illetve elsősorban az 

egészségturizmus kapcsán megjelenő fizikai hatásokat is (MICHALKÓ, 2010). 

A turizmus hatásait települési szinten vizsgálva fontos kiemelni, hogy az intenzív kereslet pozitívan 

befolyásolhatja az önkormányzati bevételeket, hozzájárulhat a helyi lakosság idegennyelv tudásának 

fejlődéséhez, a biodiverzitás megőrzéséhez és a kevésbé fejlett gazdaságok/iparágak fellendítéséhez. Az 

egészségturizmus pozitív gazdasági hatásai kapcsán szükséges megemlíteni, hogy az 

egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések értéknövelő hatással bírnak, a fejlesztések nyomán 

megvalósuló kapacitásbővülés és minőségnövekedés pedig a vendégforgalom bővülését, illetve a 

szezonális hatás csökkenését eredményezi. Az egészségturizmus képes erősíteni a település imázsát és 

ismertségét, hozzájárul az ingatlanok értékének megőrzéséhez, illetve a multiplikátor hatásnak 

köszönhetően pozitívan befolyásolja a települési szolgáltatók gazdasági eredményeit (SHAW – 

WILLIAMS, 2004; MICHALKÓ, 2010; MOLNÁR, 2010). Az egészségturizmus pozitív gazdasági 

hatásait tovább erősíti, hogy esetében, a turizmus más típusaihoz hasonlítva a kúraszerű kezeléseknek 

köszönhetően hosszabb a turisták átlagos tartózkodási ideje (több, mint tíz nap). A hosszabb tartózkodási 

idő miatt az egy vendégre, illetve az egy vendégéjszakára jutó költés is magasabb. A turizmus típusai 

közül Magyarországon az egészségturizmus generálja a legmagasabb fajlagos költést. Az 

egészségturizmus által kínált szolgáltatásokat kevésbé sújtja a szezonalitás, a gazdasági recesszió és a 

barátságtalan időjárás, így a turisták száma jellemzően egész évben stabil. Hazánk területének 80%-a 

alatt található termálvíz, így az egészségturizmus Magyarország olyan településeit és régióit is képes 

bekapcsolni a turizmus körforgásába, amelyek nem rendelkeznek más jellegű turisztikai attrakciókkal. 

Az egészségturizmus által motivált fogyasztók jellemzően a turizmus más típusainak szolgáltatásait is 

igénybe veszik az utazásaik során, így az egészségturizmus bevételnövelő és munkahelyteremtő hatással 

bírhat többek között a kulturális turizmus, az ökoturizmus és a falusi turizmus esetében is 

(KOCZISZKY, 2004; FEKETE – TURCSÁNYI, 2009; HOJCSKA – SZABÓ, 2011; KATONA, 2011; 

BOROS – PRINTZ-MARKÓ – PRISZINGER, 2011; MTÜ, 2017; FERREIA – CASTRO, 2020). 

A gazdasági jellegű hatások mellett az egészségturizmus a helyi lakosok szubjektív és objektív 

életminőségére is hatást gyakorol. Általánosságban igaz, hogy az egészségturizmus szerepének 

erősödésével javul a helyi közösségre kifejtett pozitív hatása is. Az egészségturizmus által generált 

fejlesztések (pl.: kulturális turizmus szolgáltatásai, egyéb szolgáltatások, felújítások, stb.) nem csupán a 

turisták, hanem a helyi lakosok számára is elérhetők, így az ő életszínvonaluk is javul. Az 

egészségturizmus jóllétre gyakorolt pozitív hatása pozitívan befolyásolhatja a helyi lakosok adófizetési 

kedvét is, valamint hozzájárulhat a helyiek szellemi vagyonának felértékelődéséhez és az egészségi 

állapotuk javulásához (ARUNANONDCHAI – FINK, 2006; SUESS ET AL., 2018; KÁNTOR, 2020). 

A turizmusnak, azon belül pedig az egészségturizmusnak természetesen lehetnek negatív hatásai is, 

mind gazdasági tekintetben, mind pedig az életminőséggel kapcsolatosan. Nem megfelelő tervezés és 

menedzsment esetén problémákat okozhat az esetleges szezonális foglalkoztatás és fluktuáció, az 

infrastruktúra túltelítődése, a lokális környezetszennyezés, a hagyományos értékek és tevékenységek 

elüzletiesedése, valamint az ingatlanok és akár az alapvető élelmiszerek kapcsán is megfigyelhető 

árnövekedés (CROUCH – RITCHIE, 1999; UNWTO, 2005; PUCZKÓ – RÁTZ, 2005; CAPÓ – 

VALLE, 2008; HUSTINÉ, 2011). 

5. A kutatás módszertana 
A tanulmány alapjául szolgáló kutatás célkeresztjében a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai 

kistelepülések állnak. A kutatás célja, hogy a gyógyhellyel rendelkező kistelepülések (12 darab: Bogács, 

Bük, Demjén, Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány, Harkány, Igal, Egerszalók, Mátraderecske, Parád, 

Cserkeszőlő) esetében azonosítsa az egészségturizmus életminőségre és gazdaságra gyakorolt lokális 

hatásait. 
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A kutatás kérdései a következők: 

 Milyen hatást gyakorol az egészségturizmus a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai 

kistelepülések lakosainak életminőségére? 

 Milyen hatással van az egészségturizmus a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai 

kistelepülések települési szintű gazdaságára? 

A vizsgált kistelepülésekhez kapcsolódóan lakossági és önkormányzati kérdőíves felmérés készült. A 

helyi lakosok számára szóló, online formában elérhető, önkitöltős kérdőívek a Limesurvey szoftver 

segítségével készültek. A lekérdezés 2019. november 1. és 2020. március 30. között történt. A 

települések helyi lakosait az egyes településekhez tartozó, adott településekre fókuszáló és a települések 

helyi lakosainak szóló Facebook csoportok segítségével értem el. 2018-as adatok alapján a kutatás 

alapját adó kistelepülések (12 darab) összesen 28.871 állandó lakossal rendelkeznek. A lakossági 

kérdőívre összesen 410 darab teljes, hiánytalan kitöltés érkezett, amely a települések összesített 

lakosságának 1,42%-a. Bár a vizsgált települések mindegyikéről érkezett kitöltés, a kapott eredmény 

nem reprezentatív. 

A települések önkormányzatai számára szóló online kérdőív ugyancsak a Limesurvey szoftver 

segítségével készült, a lekérdezés pedig a 2019 ősze és 2020 tavasza közötti időszakban, valamint 2020 

őszén történt. Az önkormányzatok válaszadási aránya 100%-os volt, így a települési önkormányzatok 

körében végzett felmérés eredménye reprezentatív. 

6. A lakossági kérdőív eredményei 
A vizsgált települések lakosai számára kiküldött online kérdőívekre összesen 410 darab hiánytalan, az 

elemzések során felhasználható kitöltés érkezett. Bár a vizsgált települések mindegyikéről érkezett 

kitöltés, az eredmény nem reprezentatív. 

A válaszadók többsége, 83%-a nő, 17%-a pedig férfi volt. A kitöltők életkori megoszlását illetően a 

válaszadók között a legnagyobb csoportot (24%) a 46-55 évesek alkották, őket követte a 36-45 évesek 

(23%), valamint a 26-35 évesek (20%) csoportja (2. ábra). 

9. ábra: A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kérdőívet kitöltő lakosok végzettségét illetően legnagyobb arányban a középfokú végzettséggel 

rendelkezők (58%) vannak, őket a felsőfokú végzettségűek követik (40%), az alapfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya pedig mindössze 3%. Foglalkozás szempontjából a válaszadók 37%-a szellemi 

alkalmazottként dolgozik, további 19%-uk fizikai alkalmazott, 15%-uk vállalkozó, 14%-uk nyugdíjas, 

a többiek pedig inaktívak (GYES, GYED, stb.), tanulók, munkanélküliek, vagy szellemi 

szabadfoglalkozásúak. 

Az egészségturizmus életminőségre gyakorolt hatásai közül elsősorban a szubjektív életminőségre 

gyakorolt potenciális hatásokkal foglalkoztam. A szubjektív életminőség kapcsán három kérdést tettem 

fel, melyek segítségével a kitöltők egy tízelemű Likert-skálán (ahol 1= teljes mértékben elégedetlen, 

10= teljes mértékben elégedett) értékelhették a saját boldogságukat, egészségüket és anyagi 

körülményeiket. A válaszadók mindhárom tényező kapcsán inkább elégedettnek mondhatók, hiszen a 
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boldogság esetében 83%-uk, az egészség esetében 75%-uk, az anyagi helyzet esetében pedig 64%-uk 

jelölt 5-ösnél nagyobb értéket. A módusz értéke az anyagi helyzet esetében 7, a másik két esetben 8, az 

átlag pedig az anyagi helyzet 6-os értékét leszámítva mindenhol 7-tel egyenlő (3. ábra). 

10. ábra: A kérdőívet kitöltők szubjektív életminősége 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A szubjektív életminőség és a lakóhely közötti kapcsolat vizsgálatához a Cramer-féle asszociációs 

együtthatót használtam, hiszen egy nominális (lakóhely) és egy ordinális (szubjektív életminőség 

értékelése) skálán mért változó közötti kapcsolatot vizsgáltam. A kapott eredmények alapján 

elmondható, hogy nincs szignifikáns kapcsolat aközött, hogy a válaszadók a vizsgált kistelepülések 

közül melyikben élnek, illetve milyennek értékelik a szubjektív életminőségüket (boldogság – 

Sig.=0,610; egészségesség – Sig.=0,117; anyagi helyzet – Sig.=0,231). 

A válaszadók egészségturizmussal kapcsolatos attitűdjei négyelemű Likert-skálák segítségével (ahol 1= 

nem értek egyet, 4=teljes mértékben egyetértek) kerültek felmérésre. Ahogyan a 4. ábrán látható, a 

válaszadók többsége úgy véli, hogy az egészségturizmus kiemelkedő jelentőséggel bír a lakóhelyéül 

szolgáló kistelepülés életében. 

A Spearman-féle rangkorrelációszámítás segítségével megvizsgáltam, hogy van-e szignifikáns 

kapcsolat az egészségturizmus település életében betöltött jelentőségének értékelése, illetve a szubjektív 

életminőség között. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy mind a boldogság, mind az 

egészségesség, mind pedig az anyagi helyzet esetében pozitív irányú, szignifikáns, gyenge kapcsolat 

figyelhető meg az egészségturizmus település életében betöltött jelentősége kapcsán (1. táblázat). Ez azt 

jelenti, hogy minél jelentősebbnek értékelik az egészségturizmus szerepét egy gyógyhellyel rendelkező 

kistelepülés lakosai, annál jobb a szubjektív életminőségük, tehát annál jobbra értékelik a saját 

boldogságukat, egészségi állapotukat és anyagi helyzetüket. 
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3. táblázat: Az egészségturizmus települési szintű jelentőségének megítélés és a szubjektív 

életminőség közötti kapcsolatvizsgálat eredményei 

 
Correlation 

Coefficient 

szubjektív életminőség 

boldogság 
egészségi 

állapot 

anyagi 

helyzet 

Spearman's 

rho 

Az 

egészségturizmus 

kiemelkedő 

jelentőséggel bír a 

település életében 

Correlation 

Coefficient 
,113* ,133* ,139* 

 
Sig. (2-tailed) ,23 ,008 ,005 

N 399 399 399 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Forrás: saját szerkesztés, SPSS Statistics alapján 

Az egészségturizmus munkahelyteremtő, illetve gazdaságélénkítő hatását illetően ugyancsak pozitív a 

válaszadók értékelése, többségük „egyetért”, vagy „teljes mértékben egyetért” a 4. ábrán látható 

állításokkal. A település más településsel szembeni különleges helyzetével kapcsolatos vélemények már 

kiegyenlítettebbek, az életszínvonal tekintetében többségében vannak azok, akik szerint a lakóhelyük 

egészségturizmusban való érdekeltsége nem eredményez más településen élőkénél magasabb 

életszínvonalat a helyiek számára. 

11. ábra: Az egészségturizmus... 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A továbbiakban a válaszadóknak az egészségturizmus hatásait kellett értékelniük négyelemű Likert-

skálák segítségével (ahol 1= nem értek egyet, 4=teljes mértékben egyetértek). A kérdőívet kitöltő 

lakosok többsége szerint az egészségturizmus nem okoz közlekedési/parkolási nehézségeket, többlet 

környezetszennyezést, zajterhelést és zsúfoltságot a vizsgált kistelepüléseken. A munkalehetőségek 

mennyiségének növekedése esetén kiegyenlítettek a válaszok, a kitöltők egyik fele úgy gondolja, hogy 

az egészségturizmus miatt nem növekszik a településen elérhető munkahelyek száma, másik felük 

szerint azonban az egészségturizmus munkahelyeket teremt. Az egészségturizmus gazdasági helyzetre 

gyakorolt hatását illetően is hasonló a helyzet, a válaszadók 52%-a gondolja úgy, hogy az 

egészségturizmus hatására javul a lakóhelyéül szolgáló település gazdasági helyzete. Az életminőségre 

és az életszínvonalra gyakorolt hatások megítélése esetében egyaránt negatív a kép, a megkérdezettek 

nagyobb része szerint ugyanis az egészségturizmus nem eredményezi a helyi lakosok életszínvonalának 
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és életminőségének javulását. Az egészségturizmus települési imázsjavító hatása azonban egyértelmű, 

a lakók 72%-a gondolja úgy, hogy az egészségturizmus miatt lakóhelyének ismertsége és hírneve 

növekszik. 

12. ábra: Az egészségturizmus hatására... 

 

Forrás: saját szerkesztés 

7. Az önkormányzati kérdőívek eredményei 
A vizsgált kistelepülések önkormányzatainak szóló kérdőívet az összes település hiánytalanul kitöltötte 

(12 db), így a kapott eredmény reprezentatív. 

Az egészségturizmus település életében betöltött jelentőségét a vizsgált települések négyelemű Likert 

skálán értékelték, ahol az 1-es jelentése „nem meghatározó”, a 4-es jelentése pedig „nagyon 

meghatározó” volt. Négy darab, 3-as értéket jelölő település kivételével minden önkormányzat a 

legmagasabb, 4-es értéket jelölte a kérdés esetében. Ez azt jelenti, hogy a kutatás alapjául szolgáló 

kistelepülések meghatározónak, illetve nagyon meghatározónak értékelik az egészségturizmus szerepét. 

Ennek megfelelően a települések három legfontosabb turisztikai attrakcióját összegyűjtő kérdés 

esetében az önkormányzatok többsége az első és a második helyen egészségturisztikai attrakciókat 

említett, míg a harmadik helyen a kulturális turizmus attrakciói voltak többségben. 

A gyógyhely minősítés létesítésével és fenntartásával kapcsolatos indokokat fontosság szerinti 

sorrendbe rendezhették a vizsgált kistelepülések önkormányzatai. Az első helyre legtöbbször a település 

presztízsének növekedését sorolták. A második helyet illetően három tényező is holtversenyben végzett 

(az önkormányzat gazdasági helyzete javul, a pályázati lehetőségek bővülnek, a munkahelyek száma 

nő), míg a harmadik helyre a gyógyhellyé minősített terület nagyobb fokú védettsége került (6. ábra). A 

települések önkormányzatai szerint a gyógyhely minősítés semmilyen hátrányt sem jelent a települések 

számára, fenntartása pedig a többség szerint elfogadható mértékű kötelezettségekkel (67%) és 

elfogadható mértékű költségekkel (58%) jár. Mindössze a megkérdezett települési önkormányzatok 

egyike gondolja úgy, hogy jelentős mértékű költségek és  kötelezettségek kötődnek a gyógyhely 

minősítés fenntartásához. 
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13. ábra: A gyógyhely minősítés megszerzésének/fenntartásának előnyei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kistelepülések az elmúlt öt év során megvalósult legfontosabb fejlesztéseket illetően elsősorban 

egészségturisztikai célú, illetve az általános infrastruktúrát fejlesztő beruházásokat soroltak fel. Az 

elkövetkező öt évben tervezett fejlesztések többsége pedig szintén az egészségturizmushoz kötődik.  

8. Összegzés 
A tanulmány alapjául szolgáló kutatás arra kereste a választ, hogy hogyan befolyásolja az 

egészségturizmus a minősített gyógyhellyel rendelkező kistelepülések lakóinak életminőségét, illetve a 

települések gazdaságát. 

A lakossági és önkormányzati kérdőívek segítségével összegyűjtött információk alapján megállapítható, 

hogy az egészségturizmus mind az életminőségre, mind pedig a települések gazdasági lehetőségeire 

hatással van. 

Az egészségturizmus települési szintű gazdaságra gyakorolt hatásait tekintve a lakossági és az 

önkormányzati kérdőívek eredményeit figyelembe véve egyértelműen látszik, hogy az 

egészségturizmus pozitív hatást gyakorol a kistelepülések ismertségére és imázsára, gazdasági 

helyzetére, munkahelyeinek számára, fejlesztési lehetőségeire, illetve a gyógyhely minősítéssel 

rendelkező terület értékeinek megóvására. 

A Cramer-féle asszociációs együttható megmutatta, hogy a szubjektív életminőség tekintetében nincs 

szignifikáns kapcsolat az egyén értékelése és aközött, hogy a vizsgált kistelepülések közül melyikben 

él. A Spearman-féle rangkorrelációszámítás eredménye alapján azonban látható, hogy pozitív irányú 

gyenge kapcsolat mutatható ki az egészségturizmus település életében betöltött jelentősége és a 

szubjektív életminőség között. Ez azt jelenti, hogy az egészségturizmus képes pozitívan befolyásolni a 

gyógyhely minősítéssel rendelkező hazai kistelepülések lakosainak szubjektív életminőségét. Az 

életminőségben megfigyelhető növekményt egyrészt az egészségturizmus jótékony gazdasági hatásai 

okozzák, másrészt pedig az a tény, hogy a turisztikai fejlesztések nyomán létrejövő egészségjavító és 

egészségmegőrző, valamint kikapcsolódásra alkalmas szolgáltatásokat a turisták mellett a helyi lakosok 

is használhatják. 

További pozitívum, hogy a települések lakosainak tapasztalatai alapján az egészségturizmus potenciális 

negatív hatásai a vizsgált települések esetében kevésbé érvényesülnek (pl.: megnövekedett zajszint, 

zsúfoltság, közlekedési nehézségek). 
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Absztrakt 

A tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a dualizmus időszakában a dél-dunántúli uradalmak 

erdőgazdálkodási rendszerébe illeszkedő vadászati tevékenység milyen sajátosságokat 

mutat.  Bemutatom a térség uradalmainak erdészeti és vadászati sajátosságait. A dél-dunántúli vidék 

mindig is híres volt a kimagasló minőségű vadállományáról, amelynek máig tartó eredményei vannak. A 

vadászatok egyszerre voltak a magasabb rangú társadalmi rétegek számára úri szórakozások, a 

közösségi lét sajátos formái, társasági összejövetelek, amelyek ugyanakkor lehetőséget teremtettek a 

résztvevők kapcsolatainak építéseire is. A vadászatok nem nélkülözhették a tudatos vadgazdálkodás 

kialakítását. A vizsgált korszakban több uradalomban is erőfeszítéseket tettek a vadgazdálkodás 

fejlesztésére. Az ebben érdekelt arisztokrata földbirtokosok újabb és újabb vadászható vadfajokat 

telepítettek földjeikre. Híres vadászterületeket, vadászkerteket alakítottak ki. Sok helyen jelentős tőkét 

fektettek be vadászházak és vadászkastélyok építésébe. Sok energiát fordítottak a vadászatot kiszolgáló 

építmények és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítására is. A vadgazdálkodás kialakítása képzett 

és jól fizetett agrárszakembereket kívánt. Tanulmányomban rávilágítok arra a tényre, hogy a mai kor 

legjelentősebb vadászati létesítményeinek és rendszereinek az alapjait az általam vizsgált korszak 

haladó és előre mutató szakmai munkát és fejlesztéseket felmutató uradalmaiban fektették le. 

Kulcsszavak: vadgazdálkodás, vadászterület, vadászat, erdő, uradalom 

 

Abstract 

In my study, I examine the peculiarities of hunting activities that fit into the forest management system 

of the South Transdanubian estates during the period of dualism. I present the forestry and hunting 

characteristics of the estates in the area. The South Transdanubia region has always been famous for its 

high-quality wildlife, which has had lasting results. The hunts were simultaneously gentlemanly 

entertainments for the higher social strata, special forms of communal existence, social gatherings, 

which at the same time created an opportunity to build relationships between the participants. Hunts 

could not do without the development of conscious game management. During the period under study, 

efforts were made to develop game management in several estates. The aristocratic landowners 

interested in introducing more and more huntable game species on their lands. Famous hunting grounds 

and hunting gardens have been established. In many places, significant capital has been invested in the 

construction of hunting lodges. A lot of energy has also been put into building hunting facilities and 

related infrastructure. The development of game management required trained and well-paid agricultural 

professionals. In my study, I highlight the fact that the foundations of today’s most significant hunting 

facilities and systems were laid in the estates of the period I studied, showing progressive and forward-

looking professional work and developments. 

Keywords: game management, hunting area, hunting, forest, manor 
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Bevezetés 

A tanulmányom a magyar gazdaság történetének egy érdekes időszakának viszonyaiba próbál 

bepillantást nyújtani a Dél-Dunántúli uradalmi erdőgazdálkodás és a vadászat fejlődésének bemutatásán 

keresztül. A dél-dunántúli erdők történetével már eddig is többen foglalkoztak. Magyar Eszter vizsgálta 

az 1879. évi erdőtörvény hatásait a Somogy megyei erdőgazdálkodásra, feltárva a Festetics-hitbizomány 

erdőgazdálkodásának sajátosságait. (MAGYAR, 1981) T. Mérey Klára az 1879 előtti erdőgazdálkodás 

történetét kutatta Somogy megyére vonatkozóan. (T. MÉREY, 1968) Magam is folytattam vizsgálatokat 

a Dráva mente jelentősebb uradalmaira vonatkoztatva, alapvetően a dualizmus kori erdőgazdálkodás 

változásait keresve. (SZABÓ, 2019) Jelen vizsgálatomhoz széleskörű levéltári forráskutatást folytattam, 

de mellette természetesen figyelmet fordítottam a korabeli és mai szakirodalomra, statisztikákra is. A 

kutatás során egyrészt a nagyüzemi erdőgazdálkodást, másrészt az ezen belül működő vadgazdálkodási 

szokásokat elemeztem. Arra voltam kíváncsi, hogy a piacgazdaságra való áttérés korában hogyan 

változott meg az erdőgazdálkodás rendszere, s hogyan vált az erdei haszonvételek között egyre 

fontosabbá maga a vadászat. (KAPOSI, 2017)   

1. A dél-dunántúli és a Dráva menti térség adottságai 

Milyen is volt a 19. században a Dráva vidéke? A választ legegyszerűbben a korabeli történeti 

statisztikusok leírásai alapján fogalmazhatjuk meg. Rumy György Károly 1812-es munkájában 

megemlíti a Dráváról, hogy a legnagyobb folyója a megyének, amely „Tirolból veszi eredetét s 

Karinthián és Stájerországon áthaladva Magyarország három vármegyéjét, tudniillik Zalát, Somogyot 

és Baranyát választja el Horvátországtól és Szlavóniától. Ez a folyó ezen Somogy vármegye határán 

mindenütt homokos területeken folyik keresztül, s így szilárdsággal nem rendelkező partok által 

öveztetvén, igen nagy sebességgel rohan. Ebből származik részint kanyargós folyása, részint partjainak 

gyengesége és leomlása, végül pedig a kanyarok következtében meglassult és megemelkedett víz által a 

szomszédos földterületeken okozott áradás.” (TÓTH, 1988) Pár évtizeddel később Fényes Elek a Drávát 

így jellemezte a térséget: „A Dráva folyása felette sebes, áradásaival sok kárt okoz. Partjait híres 

bikkesek és tölgyes erdők kísérik.” (FÉNYES, 1836) A vármegye nagy ismerője, Csorba József 1857-

ben kiadott munkájában megjegyezte, hogy „a Dráván keresztül ember emlékezetétől fogva voltak, s 

vannak hajóval s egy pár helyen híddal is közlekedések: így Sztáránál, Dráva Sz.-Mártonnál, Bartsnál 

Szlavónia Veröcze megyéjébe át: Heresznyénél a varasdi ezred földjére, Dörnyéröl - hol még én is igen 

szép fa-hidra emlékezem -, úgy Légrádnál horváth országba van kompon biztos közlekedés is.” 

(CSORBA, 1857: 58) A Dráva sokáig szabályozatlan és igen vad folyó volt. A szabályozás előtt a Dráva 

bal parti völgyét a folyó fattyúágai hálózták be, mert a főmeder gyakran változtatta a helyét. A Dráva 

Légrádtól a Dunáig 454 km-ről 182 km-rel 272 km-re rövidült, aminek következtében a folyó jelentősen 

beágyazódott. (IHRIG, 1973: 273)  

2. A térség erdőgazdálkodásának fontosabb vonásai 

A tradicionális társadalmaknak fontos volt, hogy a lakóhelyük közelében megfelelő méretű és minőségű 

erdők legyenek, amelyek ki tudták elégíteni a közösségek számtalan formában megjelenő igényeit. Hogy 

mit adott az erdő az embernek, az népességenként, kultúránként, avagy az erdők jellegéből is 

következően eltérő volt. A magyarországi erdőségekre tekintve először is azt emeljük ki, hogy az erdők 

sokáig élelemforrásként funkcionáltak. Gondoljunk csak a vadászat számtalan formájára; a különböző 

ehető növények, bogyók, erdei gyümölcsök, gombák szerepére. Azonban a mezőgazdasági technika 

javulásával, valamint a vadászati jogok, illetve a szabad erdőélés megszorítása miatt e funkció a 19. 

században látványosan lecsökkent. Továbbra is nagy volt a jelentősége az erdőkből kinyerhető építési 

alapanyagoknak. (MAGYAR, 1981) A fa univerzális alapanyag volt a 20. század közepéig, építési 

anyagként való hasznosítása a régi tömésházak, falazatok, gerendák, lécek, tetőfedő anyagok, deszkák 

esetében meghatározó jelentőségű volt, de a bútorok és egyéb háztartási eszközök nagy része is fából 

készült. (KAPOSI, 2002: 109-110) A fa, mint piaci termék az 1780-as évektől meginduló 

agrárkonjunktúra idejétől vált egyre fontosabbá vált. A fa ára folyamatosan emelkedett, amivel 

felértékelődtek az erdős területek. Az erdei jövedelmek nagyon fontosak voltak a 19. század első felében 

az uradalmak számára. Az 1840-es évektől már Magyarországon is megkezdődő, majd az ötvenes 

évektől felgyorsuló közlekedés-fejlesztés, s főleg a vasútépítés hatalmas faipari konjunktúrát alakítottak 

ki (talpfa, vagonok belső bútorzata, távírópózna, hidak stb.). A gátépítéseknél a rőzsefalak építése 
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szintén fát feltételezett. Mindebből látható, hogy a fára hatalmas szükséglet volt. A faanyag árának 

emelkedését azokon a helyeken, ahol jó piaca kínálkozott, tervszerűtlen irtásokkal használták ki, de az 

erdő felújítására az esetek döntő többségében már nem, vagy alig gondoltak. (T. MÉREY, 1963: 139) 

A 19. század második felében felgyorsultak az erdőirtások Magyarországon. Ezek legfőbb oka a 

gabonatermelés bővítéséhez szükséges területnyerés volt. Az uradalmak egyre nagyobb erdőket irtottak 

ki a dél-dunántúli vidéken is. A hg. Batthyány hitbizomány négy uradalmában, köztük a Dráva és a 

Mura menti nagykanizsai és a ludbregi nagybirtokon az 1870-es években mintegy 3000 hold erdőt 

irtottak ki, s tettek szántóvá. (KAPOSI, 2020/a; KAPOSI, 2013) A nagy erdőirtások korában a 

legnagyobb áremelkedés a különböző fafajú rönk termékeknél volt megfigyelhető. Nagy veszélyt 

jelentett az erdőkre a többnyire szakmaiatlan módon történő a gazdálkodás is.  

A 19. század második feléig a makkoltatás volt még az egyik legnagyobb bevételt jelentő haszonvételi 

forma a Dráva menti erdőségekben, hiszen ekkoriban messze földön híresek voltak a makktermő erdők. 

Nem véletlenül írta a 20. század elején Hirsch Alfréd, hogy „erdőkben különösen bővelkedett a Dráva 

mente vidéke, s ősidőktől fogva egyike volt az ország legnagyobb sertéstenyésztést űző vidékeinek.” 

(HIRSCH, 1903: 64) A makkhullás idejére távoli vidékekről is hajtottak disznó kondákat ezekbe az 

erdőkbe, ahol bérleti díj fejében felhizlalhatták a disznókat. „A disznó felnevelésére az a takarmány 

szolgál, melyet maga keres a legelőn vagy az erdőben. A hízlalás is gyakran tölgy vagy bükkmakkon 

történik, különösen Szlavóniában és Szerbiában. A tölgy előnye a bükkel szemben, hogy puha húst és 

szalonnát nevel.” (DITZ, 1993: 174) A makkszezon elmúltával a kereskedők a disznókat elhajtották a 

piacaik felé, később, a vasútvonalak kiépülésével már modernebb szállításra is volt lehetőség.   

A gubacsszedés jelentős további mellékjövedelmet jelentett az erdőgazdálkodóknak a Dráva melletti 

erdőségekben. (CSORBA, 1857) Az állati bőrök kikészítése során mindig nélkülözhetetlen volt a 

cserzőanyag. Kezdetben a kocsányos tölgy gubacsából, a cserszömörce leveléből, fiatal hajtásából, 

illetve egyes fafajok (tölgy, lucfenyő, vörösfenyő, nyír) fiatal kérgéből vonták ki a csersavat. A 19. 

század vége felé megnőtt a cserkéreg iránti igény Nyugat-Európában, ami által a magyar cserkéreg 

keresett erdei melléktermék lett olyannyira, hogy ebben az időben az erdőgazdálkodás céljaként rövid 

vágásfordulóval kezelt cserhántásos sarjerdőket terveztek. (RUMPF, 2016: 371)  

Az 1879. évi XXXI. tc. rendelkezései szerint a térségben az állami kezelés alá tartozó erdőbirtokok 

vezetését a kaposvári állami erdészeti hivatal látta el; a nem állami kezelés alatt levő, de kötött 

erdőbirtokok kezelésének ellenőrzését pedig a pécsi kerületi adófelügyelőség végezte. (UJVÁRY, 1914) 

Az új erdőtörvény teljesen új alapokra helyezte az uradalmi erdőgazdálkodás lehetőségeit. Az uradalmak 

egyre inkább törekedtek a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező szakembergárda alkalmazására. 

Egyrészt azért, mert az új rendelkezéseknek próbáltak megfelelni, másrészt pedig konjunktúra volt a jó 

minőségű fatermékek értékesítése terén. Több jelentősebb faipari vállalkozás is megalakult már ekkorra 

az általam vizsgált területen, amelyek jelentős piacot biztosítottak az uradalmaknak.  

Az uradalmakban alkalmazott erdész szakemberek hozták a professzionális erdőgazdálkodási 

módszereket, velük jelent meg egy új szemlélet is, miszerint az uradalmi erdőgazdálkodást elkezdte 

meghatározni a hosszútávra történő gondolkodás; törekedtek az uradalmak a hosszú távon is 

fenntartható és jövedelmező erdőgazdálkodásra. Továbbá minden uradalomban alkalmaztak erdőőröket, 

akik folyamatosan felügyelték az erdőt, ezzel is elejét véve a különböző károsító cselekményeknek és 

az illegális orvvadászati tevékenységeknek.                 

Az uradalmak számára az 1879. évi erdőtörvény hatályba lépése után az egyik legfontosabb feladat a 

törvény által előírt üzemtervek elkészítése volt. Ezek az üzemtervek minden általam vizsgált 

uradalomban elkészültek az 1880-as években. Az üzemtervek minden esetben 10 éves ciklusokra 

szóltak. Ahhoz, hogy az üzemterveket el tudják készíteni, minden nagybirtokon kialakítottak különálló 

gazdálkodási egységeket, amelyeket erdőrészleteknek neveztek el. Mindegyik saját azonosítóval is 

rendelkezett, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Az üzemtervezési munkálatokkal 

párhuzamosan zajlott a térképezés: ekkor készültek el a pontos erdészeti térképek, amelyek 

nagymértékben javították az erdőrészletek beazonosítását.  

Az dél-dunántúli uradalmak az erdőgazdálkodás irányítását nagyjából hasonlóan szervezték meg. A 

Festeticsek berzencei uradalmában az erdőterületek sok kisebb erdőrészből álltak, amelyek három 

gazdálkodási egységbe voltak felosztva az 1880-as évektől. Ezeket az egységeket 
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erdőgondnokságoknak nevezték. A három központ Csurgó, Háromfa-Agarév és Tarany településekre 

került, mindegyik gondnokság élén egy okleveles erdőtiszt állt. Ők biztosították a gazdálkodás magas 

szintű szakmaiságát. Alájuk tartozott 1-1 szakvizsgával rendelkező erdőőr és 2-5 vizsgával nem 

rendelkező erdőőr is, aki a terepen történő operatív munkálatokért feleltek. Továbbá az erdőterületek 

folyamatos őrzéséért, amely kiterjedt az illegális fakitermelések és mellékhaszonvételek 

megakadályozására és felderítésére. Ilyen mellékhaszonvételek lehettek például az illegális legeltetés, 

makkoltatás, gombaszedés, vadászat. Ezeken felül fontos volt a szerepük az erdőkre nagy veszélyt 

jelentő tűzesetek megakadályozásában is, hiszen káros gyújtogatások is előfordultak. (LUKÁCS, 2009) 

Ennek a három erdőgondnokságnak a következő gazdálkodási szintje az erdőrészlet szintje volt, 

amelyek egy-egy földrajzilag jól elkülönül egységet képeztek. Az erdőtagokon belül megkülönböztettek 

erdőrészleteket is. Az erdőtagok szinte minden esetben el voltak határolva egymástól, az tagba foglalt 

erdőterületek kiterjedése 30 és 80 kat. hold között mozgott. Mind az erdőrészletek, mind pedig az 

erdőtagok rendelkeztek saját azonosítóval is, amelyek az erdészeti térképeken is szerepeltek. A területek 

pontos beazonosíthatósága volt az alapja a professzionális erdőgazdálkodásnak. 

(MNL.SML.IV.428.134.dob.) Berzence mellett a lakócsai vallásalaphoz tartozó uradalomban hasonló 

törekvéseket láthatunk; a vajszlói közalapítványi uradalomban a gazdaság vezetői arra törekedtek, hogy 

az akkor még gazdag erdőket „erdőgazdasággá” változtassák. (SZABÓ, 2019) 

3. A vadászati jog és a vadászat helyzetének változása 

A hazai uradalmi gazdálkodás rendszerében az erdők védelme és az erdőgazdálkodás minőségének 

megalapozása mellett egyre fontosabbá vált, hogy a 19. század második felére kialakult egy konszenzus 

a tekintetben, hogy a vadállomány állapotán javítani kell. Létre jöttek az első szaklapok, folyóiratok, 

amelyek a vadászat helyzetével, a vadállomány megújításának szükségességével foglalkoztak, így pl. 

1857-ben a Lapok a lovászat és a vadászat köréből, majd 1858-ban a Vadász és Versenylap. Ezek az 

újságok a vadállomány rossz állapotával foglalkoztak és új szabályozás kiadását sürgették. 1858-ban a 

Magyar Erdészeti Egyesület kapott felkérést egy új vadászati törvénytervezet kidolgozásra, azonban a 

tervezet nem kapott kötelező érvényű felhatalmazást. Egyre több vadászattal foglalkozó könyv jelent 

meg. (MAKAY-BERÓ, 2020: 64) A vadaskerteket felélesztették, új fajok meghonosításával 

kísérleteztek, mint pl. a siketfajd. (MOLDOVÁN, 1980: 38-40) Rontotta a helyzetet, hogy a számos 

erdőt kivágtak, az erdőállomány csökkent, míg a szántóföldek mérete nőtt. Ez a vadak életterét 

jelentősen megváltoztatta. A nagy vízszabályozások, lecsapolások miatt a vizes élőhelyek száma is 

lecsökkent. (CSŐRE, 1994: 195-196) A vadászatról szóló 1872. évi VI. törvénycikk felváltotta a régi 

1802. évi XXIV. törvénycikket. A törvénycikk 1 paragrafusa egyértelműen kimondta, hogy „a vadászat 

joga a földtulajdonjog elválaszthatatlan tartozéka”.  

A vadászat, mint az erdővel szoros kapcsolatban álló mellékhaszonvétel egyre nagyobb jelentőséggel 

bírt az uradalmi tulajdonosok számára a 19. század végére. Fokozatosan teret nyert a professzionális 

vadgazdálkodás gondolatköre és gyakorlata is a magas hozzáadott értéket generáló erdőgazdálkodás 

mellett. Az általam vizsgált Dél-Dunántúl térségében több kimagasló vadgazdálkodási és vadászati 

teljesítményt felmutatni képes gazdálkodási egység is működött. Somogy és Baranya vadállománya 

mennyiségileg és minőségileg is a legjobb hírnévnek örvendett. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó 

évtizedeiben a kor általános divatja szinte kötelezővé tette az előkelő családok férfi és nő tagjai számára, 

hogy az akkor lovagiasnak nevezett sportot űzzék, azaz vadásszanak.  

Nem volt ez másképpen a bellyei uradalom birtokosánál, Habsburg Frigyes főhercegéknél sem, ahol 

nemcsak a családfő, hanem felesége és lányai is szenvedélyes vadászok voltak. Izabella hercegné „a 

bellyei erdőség nem egy nemes példányát ejtette el.” (PÉCSI NAPLÓ, 1903) Az uradalom 

vadászházainak kilincseit szinte egymásnak adták Európa legelőkelőbb vadászai, közöttük gyakran 

uralkodók is. Az első fejedelmi vadászatot 1893 szeptemberében tartották, ahova II. Vilmos német 

császár és Albert szász király voltak hivatalosak. 1897 őszén a második ilyen jeles alkalmon pedig I. 

Ferenc Józsefet és II. Vilmost látták vendégül. (KAPOSI, 2020/b) A német császár harmadik vadászatát 

1903. szeptember közepén rendezték; az uralkodó szállását az éppen nemrég felújított karapancsai 

ún. kiskastélyban jelölték ki. Utoljára – negyedik alkalommal – 1910. szeptemberében vadászott II. 

Vilmos a bellyei uradalomban, ekkor a már elkészült karapancsai nagykastélyban szállt meg. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B85_NnxeG513TElGZU5rY1hUWDg/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B85_NnxeG513Yk5XNnFTQnBrT28/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B85_NnxeG513Yk5XNnFTQnBrT28/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B85_NnxeG513eWhBOEpGS0RVd28/view?usp=drive_web
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1. ábra: A karapancsai nagykastély a bellyei uradalomból 

 

Forrás: https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-

tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban 

A helyi sajtó nagy lelkesedéssel és lojalitással igyekezett folyamatosan követni a történéseket. A 

Bácska című vármegyei közlöny 1903-ban először írt a felséges vendég fogadására megtett 

előkészületekről, majd egy másik terjedelmes cikkben köszöntötte a „… germán Cäsart, aki most már 

ismételten dokumentálja a magyar nép iránti rokonszenvét eljövetelével.” A magas rangú 

arisztokratákat elsődlegesen a puskájuk célkeresztjében várhatóan feltűnő, kapitális agancsú bellyei 

szarvasbikák motiválhatták elsődlegesen. Ezen vadászatok alkalmával előfordult a programok között 

rétisas vadászat is. (NEBOJSZKI, 2009) Nagy hangsúlyt fektetett az uradalom a kiemelt vendégek 

elszállásolására is. A néha több tucat embert is kitevő vadászvendégeknek a legtöbb esetben a 

karapancsai kastélyban biztosítottak szállást a megrendezett vadászatok alkalmával. Ez a kimagasló 

vadászélet a területen meg is látszott az éves lő jegyzékekben is. Tudjuk pl., hogy Frigyes főherceg 

magyaróvári, bellyei, seelovitzi, tescheni és véghlesi uradalmaiban 1905-ben összesen 264 db 

szarvasbikát, 672 db őzbakot, 10367 db fácánt és 16502 db foglyot ejtettek a vadászok. (VADÁSZ LAP, 

1906) 

2. ábra: II. Vilmos egy sikeres vadásznap végeztével a bellyei uradalom területén 

 

Forrás: https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-

tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban 

A térség másik híres vadásza hg. Festetics Tasziló volt, akinek főleg a berzencei uradalmi 

vadászterületei és vadászatai lettek világhírűek. A kor vadászati szakmai közege elismerte a 

szakértelmét és vadgazdálkodási fejlesztéseit és fáradozásait, pl. azt is, hogy „számtalan erdésznek és 

https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban
https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban
https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban
https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/fejedelmi-vadaszatok-a-bellyei-uradalomban
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vadásznak, derék és nagyszámú vadóvó személyzetnek s azok családjainak nyújt kenyeret.” (VADÁSZ 

LAP, 1911) Évről évre rendszeresek voltak a területen rendezett a főúri vadászatok, ahol Ferenc 

Ferdinánd is tiszteletét tette több alkalommal. A napi vadászatokat esti mulatozás követte: 1914-ben pl. 

egy ilyen vadászat alkalmával a szórakoztatás kedvéért megszervezték azt, hogy „a vadászatok 

alkalmával a kaposvári Barcza-Babári cigánybanda játszott.” (SOMOGYI HÍRLAP, 1914) Néha 

valóságos vérengzést csaptak: az 1888. évi vadászaton „a walesi hercegnek Keszthelyen időzése 

alkalmából, első nap 17 szarvas került terítékre, melyek közül az angol trónörökös 2 erős 12-ágast 

terített le; második nap, a vízi vadászaton, 417 vízi vad közül ő fensége 130-at lőtt, a harmadik nap 402 

fogoly, 103 fácán. 4 fürj és 19 nyúl került terítékre, melyek közül a herceg 138 darabot ejtett el.” 

(VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP, 1888: 525) Vadászati szezonban egyáltalán nem volt ritka, hogy egy 

„héten öt napos szarvasvadászatot tartottak.” (SOMOGYI HÍRLAP, 1906) 

3. ábra: A Festetics vadászkastély Berzencén 

 

Forrás: berzencei.blogspot.com 

A Festeticsek mellett a Széchényi és a Somssich grófok is előszeretettel rendeztek a birtokaikon 

rendszeresen vadászatokat vadászkertekben és szabadföldön is egyaránt. Jelentős méretű és minőségű 

vadállománnyal rendelkező vadászkertek és vadászterületek voltak a Széchenyiek tulajdonában levő 

Lábodon, Tarnócán. Ezen uradalmak esetében is elmondható, hogy a vadászatokat rendező uradalmak 

törekedtek a vadászatok magas minőségű lebonyolításához szükséges háttér infrastruktúra 

kialakításához és fejlesztéséhez. Mindegyik esetben a rendelkezésükre álltak megfelelő méretű és 

kapacitást biztosító kastélyok a vendégek elszállásolását és szórakoztatás egy részét támogatva. A 

különlegesebb vadászalkalmakra ritka állatfajokat szereztek be a vadászkertekbe a vadász élmény 

emelése érdekében. Ilyen esemény volt, amikor az egyik alkalommal a tulajdonos a hamburgi 

Hagenbeck cégnél száz darab kisázsiai vadmacskát rendelt a vadászat élénkítése céljából. 

(SOMOGYVÁRMEGYE, 1913) A vármegye főurainak legnagyobb részénél a vadállomány nemcsak 

kímélésben és gondozásban részesül, hanem mesterségesen is tenyésztették és annyira szaporították, 

hogy az őszi vadászatokon egy napon 1000-2000 vad kerülhessen terítékre. 

A Dráva menti térségben jelentős szakmai eredményeket felmutató nemzetközileg elismert vadgazda 

hírében állt Draskovics Iván, aki apja halála után 1910-ben vette át birtokai kezelését és egy híres és 

elismert vadgazdaságot épített ki a 12.000 holdas Sellye központú birtokán. Ebben az időben a sellyei 

vadaskertben már minőségi fejlesztések és vadgazdálkodási munkálatok folytak. A vadlétszámot 

lecsökkentették az ideálisra. Az induló 35 db-ról a 30 év alatt felfutott a létszám 350 db-ra, s most 1:1-

es ivararány mellett 120-150 db-ra állították be az 1300 hektáron. Megpróbáltak sokágú, nemes vérű 

szarvast beépíteni a tenyészetbe Dárdáról. Ezt úgy csinálták, hogy dárdai birtokán bőgéskor 

megfigyelték, hogy hol fedez sokágú szarvasbika, s az ebből a rudliból tavasszal befogott bikaborjakat 

rövid nevelés után átszállították Csányoszróba. Itt kellett bizonyítani a sokágúságot, s ezt a tulajdonságot 

továbbadni. Amelyik nem adta át a bélyeget középkorban, azt kiemelték a tenyészetből. Draskovich 

leírja az első ízben német nyelven 1951-ben megjelent művében, hogy az áthozott borjak csak csekély 

számú része hozta a sokágú tulajdonságot. Az eljárás igazi sikere 1936-ban, tehát az indulástól számítva 

56 év múlva jelentkezett. Ezután növekvő számban jelentek meg nagy súlyú és sokágú bikák, s hála az 

ősi vérnek, nem raktak fel sokágú koronát úgy, hogy a szárvastagság vagy a súly csökkent volna.  
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Így gyönyörködhetett az akkori vadászvilág évenként 12-14 kapitális bikában, amely 18-24 ágat rakott 

fel, 11-13 kg súly mellett. Egyébként a tenyésztés sikere olyan nagy volt, hogy már korán Európa 

minden részéről jöttek az élővad-megrendelések. 1912-ben az orosz cár pétervári kertjébe visz 

fővadásza, Wladislav Chizek élő szarvast, de a megrendelők között vannak a francia hercegségek és 

Hohenlohe herceg is. A saját vadászterületein elejtett szarvasbikák különböző országokban rendezett 

kiállításokon a következő eredményeket érték el 1944-ig: 1 bika trófeája 13 kg felett, 6 bika trófeája 12 

kg felett, 6 bika trófeája 11 kg felett, 12 bika trófeája 10 kg felett. (DRASKOVICH, 2008) 

4. ábra: Draskovich Iván által a sellyei vadászkertben elejtett gímbika 

 

Forrás: https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963 

Draskovich Iván gróf, a szarvas megszállottja sellyei uradalmában fácántenyésztéssel is foglalkozott, jó 

eredménnyel. Tapasztalatokat fővadásza, Wladislav Chizek 1907-ben, Bécsben német nyelven 

kiadott, „Praktische Anleitungen für den Künstlichen Fasanenaufzug” című munkájában foglalta össze. 

(HUNORMAGAZIN.HU) A kor szokásaihoz és kiemelkedő vadászati lehetőségeihez illően kiterjedt 

vadász kapcsolati hálóval rendelkezett Draskovich Iván is. Rendszeresen rendezett nagyvadas és 

apróvadas vadászatokat, mely alkalmak lehetőséget biztosítottak a kor embere számára, hogy 

társadalmi, baráti kapcsolatokat alakítsanak ki ás ápolják azokat. Ezen szervezett csoportos vadász 

események némelyike viszont nem múlhatott el sérülés és szerencsétlen baleset nélkül, mint ahogy ezt 

egy korabeli cikk is jól bemutatja az olvasói számára: „Baranya-Sellyén, a Draskovich-féle birtokon, 

tegnap a földbirtokossal, gr. Draskovich Ivánnal (mint Pécsről táviratozzák) nagy szerencsétlenség 

történt. Szalonka vadászatot rendeztek és délután egy óra tájban éppen egy kis szilfás mellett akartak a 

vadász urak a hajtáshoz felállani, mikor a gróf mögött alig két lépésnyire ballagó egyik hajtó puskája 

véletlenül elsült és az egész töltés belement a gróf balcsípőjébe. A szerencsétlen ember rögtön 

összerogyott. Csak a legnagyobb óvatossággal birták hazaszállítani a kastélyába, a hova táviratilag 

hívták az orvosokat Pécsről, Gráczból és Bécsből.” (VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP, 1890) Ezen magas 

színvonalú és nem egyszer nemzetközi felsőbb körökből származó vendégek számára megfelelő 

infrastrukturális hátteret biztosított a sellyei kastély is, amely a szálláson túl helyszíne volt a vadászatok 

utáni vacsorák és estélyek lebonyolításának is.  

5. ábra: Draskovich Iván felesége a sellyei vadászkastély társalgójában 

 

Forrás: https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963 

https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963
https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963
https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963
https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963
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A vadban gazdag belső-somogyi vidék, a hatalmas szarvasbikák kilövésének lehetősége keltette fel a 

vadászszenvedélyéről híres hg. Hohenlohe Kraft Keresztély figyelmét is. Vélelmezhetően egy, a 

szomszédos hg. Festetics-birtokon megejtett vadászat terelte a herceget Somogyszob (Kaszó) felé. A 

herceg 1909-ben kibérelte az Esztergomi Főkáptalan erdeinek vadászati jogát. 1912-ben pedig 

viszonylag gyors tárgyalások után 7 millió koronáért megvásárolta a somogyszobi uradalmat. (KAPOSI, 

2016) Ezt követően folyamatos földvásárlásokat eszközölt az uradalma környezetében. Az összes 

vásárlás révén mintegy 20 000 holdas birtokot szedett össze.  

Nem véletlenszerű vételekről volt szó, azt az is mutatja, hogy egymással szomszédos birtokokat vásárolt, 

vagyis egybefüggő vadászbirodalmat akart kiépíteni. Erre az adottságok megvoltak. Mind az öt falu igen 

nagy határú település volt, együttes kiterjedésük 37 291 holdat tett ki; ugyanakkor mindegyik faluban 

hatalmas erdők terültek el (a 11.697 holdas Szentán például 8530 hold erdő volt), összesen 19 659 hold 

nagyságban, vagyis a terület 53%-a erdő volt. Ezeknek az erdőknek vette meg a nagy részét a herceg, 

az össze vásárolt uradalmában az erdők aránya mintegy 65%-ot tett ki. (KAPOSI, 2016) Kaszón 1912-

13-ban egy vadászkastélyt építettek, amely később a herceg legfontosabb lakhelyeinek egyikévé vált. A 

kastélyhoz a vörösfenyőt a sziléziai erdőkből hozatta a herceg. A kastély az 1910. évi bécsi vadászati 

kiállításon használt Hohenlohe-pavilon mintájára készült. (Egyes források szerint magát a pavilont 

szállították le Kaszóra.) Később egy oldalszárnyat is építettek hozzá, s így vendégek fogadására is 

alkalmassá vált. (NAGY-NAGY, 2004: 52-55) A vadászparadicsom kiépítése a herceg Magas-Tátrában 

lévő, csaknem 50.000 holdas javorinai uradalmának mintájára történt. (KAPOSI, 2019) 

6. ábra: A hercegi család Kaszó jelképévé vált vadászkastélya 

 

Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu 

Az Inkey család iharosberényi és iharosi uradalmaiban a vadaskert mérete meghaladta a 2000 holdat, a 

többi területet erdők, halastavak, vadföldek, kertek stb. tették ki. A vadászatot azonban nem csak az 

uradalmi, hanem a községi bérbe vett területeken is gyakorolták. Az erdőelkülönítéstől 1890-ig, majd 

néhány év kihagyás után az egész időszakon át végig az uradalom bérelte a „Községerdő”, 

„Községmező”, „Polgárerdő” és más hasonló elnevezésű területek vadászati jogát. Erre 

vadgazdálkodási szempontból feltétlen szükség volt, hiszen e részek az uradalmi erdők közé voltak 

ékelve, s így a vadnak ezeken keresztül kellett mennie. (BENKOVICS, 1891: 54) Az uradalomban a 

századforduló idején kilenc erdőőr szolgált. (NAGY, 1992) 1907-től A vadászat kezelése nem volt 

annyira tervszerűtlen, mint a hazai uradalmak egy nem jelentéktelen részében, azonban komolyabb 

lelövési előirányzat, amelyhez mereven ragaszkodtak volna, nem volt. Inkey Pál a vadászat 

irányításához csak annyiban ragaszkodott, hogy a Vadaskertben golyóérett szarvasbikát és őzbakot csak 

hozzájárulásával lehetett elejteni. A nyilvánvaló selejt elejtését nem mindig véleményezte, s a 

Vadaskerten kívül teljesen szabad keze volt a főerdésznek. (NAGY, 1992) Az Inkey család is 

rendelkezett impozáns megjelenésű és a vadászatok magas színvonalú megrendezéséhez hátterét 

biztosító kastéllyal. 

 

http://www.magyarmezogazdasag.hu/
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7. ábra: Az Inkey család kastélya Iharosberényben 

 

Forrás: https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0018/5.html 

A dél-dunántúli térségben mindegyik valamit is magára adó uradalomban az apróvad tenyésztésénél 

leginkább az angol fácánfélékre fektették a hangsúlyt, melyek tojásait összeszedték és kotlóstyúkokkal 

keltették ki. Volt, ahol kerti körülmények között, máshol pedig szabadföldön rendezett vadászatok 

keretében kerültek lelövésre. A fácánvadászat mellett a nyúl- és fogoly vadászat is kedvelt volt 

térségben. Erre jó példa lehet az a főúri vadászat, amelyet Festetics Tasziló gróf főpohárnokmester vörsi 

uradalmában rendezett 1897-ben, s ahol részt vettek: „Frias herceg, Esterházy Mihály gróf, Kinszky 

Károly gróf. Berchtold Zsigmond gróf, mr. Smart és mr. Milbarike. A vadászatnak fényes eredménye 

volt, mert teritékre került 16 őz, 132 nyúl, 401 fácán, 11 fogoly, 2 szalonka és 2 róka, összesen 536 

darab). Másnap a meleggáti dűlőben folyt tovább a vadászat, a melyen az előbbi főurakon kívül jelen 

voltak még: Berchtesheim báró, Festetich Taszilóné, Kinszky Károlyné és Esterházy Mihályné grófnék. 

Ez alkalommal 48 nyulat, 136 fácánkakast, 153 fácántyúkot. 139 foglyot. összesen 476 darab vadat 

ejtettek el.” (VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP, 1897: 613) Szép vízivadászatok is rendszeresen voltak a 

Dráva vidékén és a Balaton mentén elterülő nádasokban, ahol a vadrécék és vadludak nagy számban 

keltettek és tanyáztak. Az apróvadak elszaporodását, a kímélés, gondozás és tenyésztés mellett, a 

dúvadak rendszeres irtása is előmozdította. (UJVÁRY, 1914) 

4. Erdészet és vadászat a nemzetközi és hazai kiállításokon 

Az első, kimondottan vadászati témájú nemzetközi kiállítás Bécsben, 1910-ben nyitotta meg a kapuit. 

Ez volt az első kísérlet arra, hogy egymagában a vadászatra s a vele legszorosabb kapcsolatban álló 

iparágakra szorítkozzon egy ilyen témájú kiállítás. Eddig a vadászati kiállítások mindig a mező- és 

erdőgazdasággal kapcsolatosan szerepeltek. (ERDÉSZETI LAPOK, 1910) A 130-nál is több különböző, 

új és régi pavilonban és kisebb-nagyobb épületben vadászati témájú kiállítások (pl. trófeák csarnoka, 

vadászati statisztika, vadászati oktatás, vadászfegyverek), művészeti tárlatok (iparművészet, kerámiák, 

régi és modern művészet, zenepavilon), az egyes nemzetek vadászattal kapcsolatos bemutatói kaptak 

helyet és nagy számban voltak jelen a szórakozás, vendéglátás céljait szolgáló létesítmények is. (SÜLE, 

2016) 

A magyar pavilon a kiállítás egyik leglátogatottabb épülete volt. A Cyklopsz-fal utánzatából készült 

földszintre egy könnyedebb szerkezetű emelet következett, amelyet vörös színű, egy kimagasló és több 

kisebb toronnyal bíró tetőzet zárt le. A főkapu mellett két medvének szoborműve fogadta a látogatót. 

Az emeleti helyiségekben találtak helyet a nagyobb uradalmak kiállításai is. Saját pavilonnal voltak 

jelen Frigyes föherceg a bellyei, magyaróvári és véglesi uradalmaival, valamint Hohenlohe Kraft herceg 

a kaszói és javorinai uradalmaival. Előbbi a Baranya megyei parasztházak külsejével bír s legkiválóbb 

tárgya a Bellye vidéki tájat ábrázoló dioráma szarvasjelenettel. A Hohenlohe pavilon erősen tagozott, 

fából készült vadászlak, amelyben szintén a rendkívül hangulatosak a diorámák. (ERDÉSZETI LAPOK, 

1910) 

A fentiekben felvázolt hazai uradalmi vadgazdálkodási eredmények, maga a vadállomány és a 

vadászathoz kapcsolódó infrastruktúra minősége, több nemzetközi kiállításon is nagy sikerrel 

bemutatásra kerültek a vizsgált időszakban. Fontos volt azonban, hogy az országon belül is megfelelő 
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szinten lehessen reprezentálni az eredményeket. Ezért is volt fontos az 1907 májusa és októbere között 

Pécsett megrendezett országos kiállítás és vásár, ahol az ország nagy- és kisiparosai és kereskedői 

legújabb termékeiket mutathatták be a nagyközönségnek. A rendezvény fő szervezője Zsolnay Miklós 

és a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara volt. A kiállítás idején különböző iparágak képviselői tartottak 

találkozókat, de volt a gazdáknak, a vendéglősöknek, a borászoknak és a méhészeknek is kongresszusa. 

A dél-dunántúli uradalmak nagy számban szerepeltek erdészeti és vadgazdálkodási témákban. 

(HORVÁTH, 1998) 

8. ábra: Erdészeti pavilon a pécsi országos kiállításon 1907-ben 

 

Forrás: https://mandadb.hu/cikk/809813/1907_evi_Pecsi_Orszagos_Kiallitas_es_Vasar 

A pécsi kiállítás egyik legérdekesebbnek tartott helyszíne az erdészet és vadászat volt. A nyers, kéregben 

levő tölgy- és nyírfából épült kiállítási pavilon a kiállítás főútjának a város felé eső oldalán nyert 

elhelyezést. Felsorolni is nehéz lenne a kiállítók és a kiállított termékek sorát. Néhányat kiragadva 

említem meg, hogy Széchényi István gróf kálmáncsai erdészete mellett Festetics Tasziló gróf csurgói 

erdőgondnokságának vadásztrófeái is ki voltak állítva a saját standjukon. Itt említésre méltó még a ritka 

szép kitömött vadhattyú, a szépen kitömött farkas és vaddisznófejek és a ritka erősségű vetett 

szarvasagancsok. Ezektől nem messze voltak elhelyezve a dioráma mellett Draskovich Iván gróf díjakat 

nyert vadaskerti szarvasagancsai, 28 darab ritka szép és erős őzagancsból álló gyűjteménye és a sellyei 

fácánfajok kitömött alanyai. A diorámától balra fekvő falon pedig Schaumburg-Lippe hg. dárdai 

uradalmának ritka erősségű szarvasagancs gyűjteménye és őzagancsai voltak láthatóak. (ERDÉSZETI 

LAPOK, 1907) 

5. Összegzés 

A dualizmus korszakában a magyar társadalmat irányító „elit” tagjai számára nagyon fontos 

kapcsolattartó és építő események voltak a különböző uradalmakban megrendezett vadászatok. Egyre 

többször merült fel a gyakorlatban a fizetős vadászvendégek beszervezése is az uradalmak 

gazdálkodásában. A 19. század végére kezdett kialakulni a térségben annak a vadászturizmusnak az 

alapja, mely napjainkban is jelentős. Ezen hírnév kialakulásához több tényező is közrejátszott. Először 

is egy nagy kiterjedésű és jó minőségű erdőbázis, de nagy szerepe volt az 1879. évi erdőtörvénynek 

abban, hogy valamennyire visszaszorítsa vagy lassítsa az erdők törvény előtti időkben bekövetkezett 

gyors léptékű csökkenését, s átalakítsa a gazdálkodók erdei vagyonukhoz való hozzáállását és 

szakmaiságát. Jelentős volt a vadsűrűsége is a vidéknek több vadfaj esetében is. A magasabb minőséget 

és hozzáadott értéket adó erdőgazdálkodásra és a megfelelő minőségű és létszámú vadpopulációra 

lehetett ráépíteni egy teljesen új szemléletű vadgazdálkodást. Előtérbe kerültek a vadászatokhoz hátteret 

adó infrastrukturális problémák megoldásai is: magas színvonalú kastélyok és vadászkertek kerültek 

kialakításra ebben az időszakban. A vadtenyésztésben a hangsúly egyre inkább a vadállomány 

minőségére irányult. Egészében úgy látom, hogy a mai vadászati értékeinkhez az alapokat a vizsgált 

időszakban fektették le a kor szakemberei és gazdálkodói ebben a térségben. 
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Absztrakt 

A minőségi helyitermék-előállítás, a gyökereink újrafelfedezése, a hagyományaink átörökítése a 

vidékfejlesztés egyik eszköze lehet. A fogyasztói és gasztronómiai tendenciák között évek óta jelen van 

az igény a friss és megbízható egyedi termékekre, ezáltal megnövekedett az értéke a lokális termesztésű, 

helyben előállított termékeknek, a hagyományos elkészítési módoknak. Az Európa-szerte 

reneszánszukat élő termelői piacok mintájára Magyarországon is látványos fejlődésnek indultak a helyi 

termelői piacok, hogy a termék-előállítók számára közvetlen értékesítési lehetőségét biztosítsanak. 

Kérdőíves megkérdezésen alapuló kutatásom a Dél-Dunántúlon működő termelői piacok, mint 

hagyományos értékesítési csatornák helyzetét, jellegzetességeit vizsgálja a fogyasztók és a termék-

előállítók szemszögéből. Jelen tanulmányban a kutatásnak a piacokat felkereső fogyasztók helyi 

termelői piacokról alkotott véleményét, asszociációit, a koronavírus-járvány alatt megváltozott vásárlói 

szokásokat, valamint a piacokkal kapcsolatos elégedettségét vizsgáló szegmensét mutatom be. 

A kutatás eredményei rávilágítanak, hogy a helyi termelői piacokra egyértelműen igényük van a 

vásárlóknak. A piacoknak azonban több területen még fejlődniük szükséges annak érdekében, hogy a 

fogyasztók elvárásainak jobban megfeleljenek. 

Kulcsszavak: COVID-19, helyi termék, rövid ellátási lánc, vidékfejlesztés 

 

Abstract 

Producing quality local products, rediscovering our roots and passing on our traditions can be the means 

of rural development.  

The demand for unique fresh and reliable products has been present among the consumer and 

gastronomic trends for years. It has increased the value of locally grown, locally produced products and 

traditional production methods. Following the example of producer markets across Europe, local 

producer markets have also started to develop greatly in Hungary in order to provide direct sales 

opportunities for producers. 

My research – based on a questionnaire – examines the situation and characteristics of the producer 

markets operating as traditional sales channels in Southern Transdanubia, from the perspective of both 

consumers and product manufacturers. In my study, I present the segment of research that examines the 

opinion of consumers visiting local producer markets, their satisfaction with the markets, their 

associations, and the changed customer habits during the coronavirus epidemic. 

The results of my research show that consumers need local markets. Local markets, however, have a lot 

to improve so that they better meet customer expectations. 

Keywords: COVID-19, local product, short supply chain, rural development 
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Bevezetés 

A helyi termékek egyre népszerűbbek, divatosabbak a világban. Felfokozódott a tradicionális, 

természetes alapanyagokból előállított ételek, használati, illetve dísztárgyak iránti kereslet, 

felértékelődött a helyi termékek készítéséhez kapcsolódó, gyakran apáról fiúra örökül hagyott 

tradicionális tudás. 

Magyarországon a helyi termékek vásárlására való tudatosság növekedése megfigyelhető tendencia a 

fogyasztók körében. Keresletük elsősorban az élelmiszerekre, élelmiszer-alapanyagokra, illetve az 

egyes tájegységekre jellemző kézműves technikával előállított használati tárgyakra, termékekre irányul. 

A helyi élelmiszerek vásárlása a fogyasztók válaszát jelenti a sokszor követhetetlen, botrányokkal terhes 

indusztriális élelmiszer-előállításra. A helyi termékek vásárlásának fő helyszínei a helyi termelői piacok, 

hiszen a multinacionális szuper- és hipermarketekben történő vásárlással ellentétben, – ahol nincs 

kapcsolat a termelő és a vásárló között, az áru akár több ezer kilométert is utazhat, mire a polcokra kerül 

–, a vevő és eladó közötti bizalom, a személyesség élménye egyre népszerűbbé teszi a piacokon történő 

vásárlást. 

Az európai mintára szervezett termelői piacok létrehozását, fejlesztését, korszerűsítését az elmúlt 

években a kormány különböző pályázatokkal is segítette. Így a Dél-Dunántúlon is számos új, vagy 

felújított piac várja a vevőket. 

A tanulmányban a dél-dunántúli helyi termelői piacokat látogatók kérdőíves megkérdezésének 

eredményeit mutatom be, elsősorban a fogyasztók piacokkal való asszociációira, elégedettségükre 

fókuszálva. 

Kutatási módszerek 

Jelen kutatás során a feltételezésem az volt, hogy a helyi termelői piacok fogyasztói visszatérő vevők, 

akiknek fő motivációjuk a friss és jó minőségű, közvetlenül a termelőtől beszerezhető helyi élelmiszerek 

vásárlása egyedi körülmények között. 

Külső adatforrásként elsősorban korábbi kutatásokat, tudományos publikációk elemzéseit vettem 

figyelembe a téma feldolgozásánál. Kiindulásként a Dél-Dunántúlon fellelhető helyi termelői piacok 

összegzését a Nemzeti Élemiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), a Nemzeti Agrárkamara (NAK) és 

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás (OKNYR) adatbázisai alapján végeztem. Nehézséget okozott 

azonban, hogy a különböző nyilvántartások eltérő módon ítélik meg a piacokat. A hagyományos (vegyes 

termékkörű), a termelői és a bio-piacok elkülönítése nem egyértelmű, így a kutatás során számba vett 

piacok tekintetében a NAK, a NÉBIH és az OKNYR egymástól eltérő adatait személyes 

tapasztalataimmal ötvözve jelöltem ki a vizsgált piacokat. Így dolgozva fel a Baranya, Somogy és Tolna 

megyében megfigyelhető tendenciákat. 

A témával kapcsolatos szakirodalom (fogyasztói attitűdök, értékesítési csatornák, a régió 

sajátosságainak tanulmányozása, vidékfejlesztési, településfejlesztési programok elemzései stb.) 

áttekintésén túl a marketingkutatás eszközei közül a kvantitatív adatgyűjtés eszközét alkalmaztam. Az 

online kérdőív segítségével a dél-dunántúli helyi termelői piacok sajátosságait, valamint a piacokról 

alkotott fogyasztói és termék-előállítói véleményeket vizsgáltam. A kutatás kiterjedt többek között a 

helyi termelői piacokkal kapcsolatos asszociációkra, a vásárlás, illetve értékesítés gyakoriságára, az 

érintett termékek jellegére, a piaci értékesítéssel kapcsolatos szempontokkal való elégedettségre, a 

piacokon megjelenő élményelemekre, valamint a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő – a piacokkal 

kapcsolatos – attitűdökre. A kérdőív mindkét megkérdezett csoport számára 20-20 főkérdést és számos 

alkérdést tartalmazott. 

A kérdőíves lekérdezés 2021 tavaszán zajlott, melynek célterülete Baranya, Somogy és Tolna megye 

volt. A kutatás nem reprezentatív sem a régió lakossága, sem a termelők tekintetében, így az eredmények 

csak a megkérdezett csoportokra vonatkoznak. 

Jelen tanulmányban csupán néhány kérdés elemzésére nyílik lehetőség. A válaszadók általános 

demográfiai, gazdasági jellemzőinek bemutatását követően a piaclátogatási és vásárlási szokásait 

(időszak, gyakoriság stb.), az adott piachelyszínről, az értékesítésről és a termékekről kialakult 

benyomásait, valamint vásárlási motivációit mutatom be. 
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A kérdésekre adott válaszokat egyszerű leíró, illetve matematikai, statisztikai módszerekkel elemeztem 

Microsoft Office Excel-program segítségével. 

Elméleti háttér 

Az 1980-as években megnövekedett a kereslet Nyugat-Európában a különböző tradicionális termékek, 

az egyes területek sajátos élelmiszerei iránt (NÓTÁRI – HAJDU, 2005). Elsősorban az 

egészségtudatos életmódot folytatók keresték már akkor is a friss alapanyagokból készülő 

vitamindús, vegyszer- és adalékmentes, megfelelő tápértékű helyi termékeket. A lokális 

produktumok közkedveltségét pedig a globalizáció okozta bizonytalan eredetű és tartalmú termékek 

túlzott elszaporodása Európa-szerte tovább fokozta (BERTI – MULLIGAN, 2016). 

Először Franciaországban állították össze a magas hozzáadott értékeket tartalmazó különleges termékek 

listáját. Egy másik – széles körben ismert – kezdeményezés az 1989-ben Olaszországból kiinduló „slow 

food” mozgalom, amely az étkezés és a környezetvédelem közti kapcsolatot hangsúlyozza, és máig 

erőteljesen ösztönzi a helyi termékek fogyasztását (https://slowfood.com). 1992-ben az Európai 

Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága a francia példa nyomán létrehozta az Euroterroirs programot. 

Az egész Európai Unióra kiterjedő átfogó program a hagyományos tájjellegű élelmiszerekre, mint az 

adott nemzet kulturális örökségének részére tekint. 1998-ban hazánk is csatlakozott az Euroterroirs 

(Európa Vidékei) programhoz. Ennek köszönhetően a "Hagyományok – Ízek – Régiók" (HÍR) 

gyűjteményben napjainkra mintegy 300 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék, élelmiszer, 

továbbá növény- és állatfajta szakmai-történeti leírása szerepel 

(https://eredetvedelem.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok). Szemléletformáló akció volt a „100 

mile diet” mozgalom is, amelyet egy kanadai pár kezdeményezett 2005-ben. Ők egy éven keresztül csak 

olyan élelmiszert fogyasztottak, amely 100 mérföldes körzeten belülről származott, így lényegében 

mindvégig kizárólag helyi terméket vásároltak (https://100milediet.org). Hazánkban 2006-ban jelent 

meg az első, a helyi termékeket szabályzó rendelet, majd a helyi termékek népszerűsítésének lendületet 

adott, hogy az 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet nyomán lehetővé vált a helyi termékek értékesítése az 

étkezési szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyek számára is (NAGY ET AL., 2018). 

Mindez magával hozta, hogy a Dél-Dunántúlon mintegy másfél évtizede elindultak a helyi termékek 

előállítását szorgalmazó, majd a termékek védjegyekkel való ellátása után az azokat népszerűsítő, a helyi 

gazdaságot élénkítő programok. 2010 őszén „Környezetbarát vendégfogadói hálózat”, Ökoporta 

rendszer jött létre. Ezek a szálláshelyek képesek a helyi, falusi-vidéki hagyományok bemutatására, 

tájba illeszkednek és őrzik a tradicionális termelési hagyományokat. A vendégfogadók az étkezési 

kínálatban a helyi ízekre és termékekre támaszkodnak (MICHALKÓ ET AL., 2011). Felismerve, 

hogy a helyi termékek alkalmasak egyrészt az adott desztináció, másrészt pedig az adott régió 

vonatkozásában is – a turizmusban kiemelten lényeges szerephez jutó – egyedi arculat kialakítására 

és annak erősítésére, 2011-ben Kézműves és Helyi Termék Klaszter létesült a régióban. A klaszter 

célja a tradicionális kézműves és helyi termékek piacra juttatása és népszerűsítése. A klaszter 

keretein belül született meg a MADE márka a dél-dunántúli hagyományok, értékek megőrzésére 

(http://pecsinvest.hu/index.php?r=site/contentPage&code=KREATIV_KEZMUVES_ES_HELYI_TE

RMEK_KLASZTER). Ezekre az alapokra épülve 2012-ben helyi termék mintaprogram indult a Dél-

Dunántúlon, a helyi termékek céltudatos előtérbe helyezésére. A kezdeményezés célja, hogy a létrejövő 

vendéglátó ökoporták, a régió ízeit kínáló helyi piacok, a falusi vendégasztalok és a különböző 

rendezvények, gasztronómiai programok a helyi termékeket tudatosan preferálják, a régió gasztronómiai 

kínálatát és turisztikai vonzerejét is fejlesszék, erősítve ezzel helyi gazdaságot. Minősítési rendszert 

alakítottak ki és létrehoztak egy információs adatbázist is. Helyi termékbörzék keretében mutatkoztak 

be a potenciális turisztikai partnereknek, helyi termék piacokat szerveztek 

(http://turizmusonline.hu/friss/cikk/helyi_termek_mintaprogram_indult_a_del_dunantulon, 

https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/helyi-termek-mintaprogram-a-del-dunantulon-1103558). 

A „Keresd a helyit!” hat régióban – köztük a dél-dunántúliban is zajló – kampány fókuszában az 

egyes régiók sajátos termékeinek az életvitelre és a jövőre gyakorolt hatásának megismertetése állt.  

A kampányhoz csatlakozó helyi termelők eléréséhez pedig kereshető adatbázist hoztak létre. A helyi 

termék-előállítók közül többen csatlakoztak az „Együnk helyit!” országos mozgalomhoz is 

(https://egyunkhelyit.hu/regio/del-dunantul/), illetve számos kisebb hatókörű, lokális termelői 

csoporthoz (pl. Szekszárd és vidéke minőségi helyi termék, Mecsek Portéka stb.). A helyi termékek 

https://eredetvedelem.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok
https://100milediet.org/
http://pecsinvest.hu/index.php?r=site/contentPage&code=KREATIV_KEZMUVES_ES_HELYI_TERMEK_KLASZTER
http://pecsinvest.hu/index.php?r=site/contentPage&code=KREATIV_KEZMUVES_ES_HELYI_TERMEK_KLASZTER
http://turizmusonline.hu/friss/cikk/helyi_termek_mintaprogram_indult_a_del_dunantulon
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/helyi-termek-mintaprogram-a-del-dunantulon-1103558
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népszerűsítését és a tudatos vásárlói magatartás kialakítását célozta meg  a Földművelésügyi 

Minisztérium szakmai vezetése alatt megvalósult a Helyi termék éve programsorozat 2015-ben, 

majd ennek folytatásaként a „Helyből Jobb!” címmel vidéki helyszíneken szervezett fórumok a 

helyi termékek előállításának ösztönzésére és értékesítési csatornák kiépítésére és bővítésére 

(www.helyboljobb.hu). A helyi alapanyagok sokszínűségének és a gasztronómiai tradícióknak 

ünnepe a "TERRA MADRE", azaz a Földanya nap, melynek hazai rendezvényei szintén 

hozzájárulnak a hagyományos portékák iránti fogyasztói bizalom növeléséhez 

(http://wineflow.hu/2015/12/04/a - slow-food-mozgalom-bemutatja-terra-madre-nap-a-helyi-

alapanyagok-unnepe-dec-10/). 

Helyi terméknek nevezzük a több nemzedéken keresztül átörökített tradicionális tudás felhasználásával, 

helyben honos, helyben termelt vagy gyűjtött alapanyagból az érintett térségre jellemző technológiával, 

eljárással, környezetkímélő módon helyben készített specialitásokat. Jellemzően őstermelő, kistermelő, 

mikro-, vagy kisvállalkozás állítja elő, nem nagyüzemi vagy gyáripari módszerrel. További elvárás, 

hogy minimum 51% helyi hozzáadott értéket (alapanyagot és/vagy munkaerőt) tartalmazzon. A 

termelés, az előállítás, a feldolgozás és az értékesítés, valamint a végfogyasztó egy helyen, vagy minél 

közelebb legyenek egymáshoz, a terméket előállításától 40 km-en belül értékesítsék 

(https://mtu.gov.hu/documents/prod/52-2010_FVM-rendelet.pdf). A termékek nem kerülnek be a 

kereskedői láncba, értékesítésük a létrehozásuk helyén, közvetlenül a termelőtől vagy a termékek 

népszerűsítésére létrehozott helyi termék piacokon, vagy üzletekben történik. Ezekkel az értékesítési 

csatornákkal a rövid ellátási lánc elve is megvalósul (GONDA, 2014; SZOMI, 2016). A helyi termékek 

rendeletileg mezőgazdasági termékekre és kézműves termékekre csoportosíthatók. Főként 

agrártermékek, illetve egyéb kisipari termékek, egyedi árucikkek szerepelnek közöttük. A Dél-

Dunántúlon hagyománya van a vadon termő növények, virágok, vadgyümölcsök, gombák, mint helyi 

termékek begyűjtésének, hasznosításának, a táplálkozásban való felhasználásának (ANGLER, 2018). 

A helyi termékek meghatározása esetében hangsúlyos szempont tehát a termék helyhez való kötődése 

mind az alapanyag, a technológia, a munkaerő, és az értékesítés helyszíne tekintetében egyaránt. A 

termékek elérhetősége a vásárlást determináló tényező. A helyi termékek elsődleges fogyasztói maguk 

a termék-előállítók és a közvetlen környezetükben élők. Jellemzően ők a hétköznapi szezonális 

alapélelmiszereket vásárolják, amik nem feltétlenül hordozzák magukon a táji speciális jegyeket. A 

különleges, térségi jellemzőkkel rendelkező termékek a helyieken kívül a közeli települések lakói, de 

akár a területre érkező turisták számára is vonzerőt jelenthetnek. A termék értékét annak tulajdonságai 

mellett az előállítás helye, a termelő ismertsége is növeli. A tradicionális táji jellegzetességeket 

markánsan megjelenítő, egyedi arculattal rendelkező, kimondottan exkluzív termékek pedig eséllyel 

válhatnak a települési vagy megyei értéktárak részévé (KAJNER, 2009; G. FEKETE, 2015). 

A hazai élelmiszerpiac az értékesítési csatornák szempontjából a rendszerváltást követően erősen 

koncentrálódott. Az egyre élesedő, állandó mozgásban lévő piaci helyzethez az őstermelők, kistermelők, 

a kisebb volumenben tevékenykedők nem tudtak idomulni. Az Európai Unió által szorgalmazott rövid 

ellátási lánc nyújthat számukra egy olyan alternatívát, mely biztonságos jövedelmezőséget, fejlődést 

tesz lehetővé. Az 1305/2013-as EMVA támogatások felhasználásáról szóló rendelet szerint a „rövid 

ellátási lánc az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők, feldolgozók és a 

fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, korlátozott számú 

gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc” (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HR). 

A rövid élelmiszerlácok szerepet játszanak a vidéki térségek és a városok kapcsolatának 

újjáélesztésében is (KNEAFSEY ET AL., 2013). A helyi termék „szülőhelye” számára előnnyel jár, 

ha a termékek népszerűsítésére irányuló programok, értékesítésük  körülményei a helyieknek az 

összetartozás érzését, a helyszínre látogatóknak kulturális élményt nyújtanak. Ennek egyik módja a 

közvetlen kereskedelem, melynek lényege a helyitermék-előállító és vevője személyes kapcsolata, 

a köztük kialakuló bizalom. Mindennek természetesen alapja, hogy a tranzakció nyomán a 

fogyasztó jó minőségű, megbízható áruhoz a termelő pedig korrekt jövedelemhez jusson.  

A közvetlen – kapcsolaton alapuló – kereskedelemnek számos formája létezik. Ilyenek a gazdaudvarban 

(on-farm) történő értékesítés, a „Szedd magad!” akciók vagy a falusi vendégasztal keretében zajló 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/52-2010_FVM-rendelet.pdf
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értékesítés. De több térségben már hagyományos a szezonális termékek út menti árusítása, valamint 

egyre inkább népszerű a helyi termelői piacokon való értékesítés. Ezek a termékek értékesítésének 

legolcsóbb módjai, hiszen egyéni gazdaságokra épülnek, a termelő és fogyasztó között gyakorlatilag 

nincs további szereplő, valamint a termék előállítása, termelése, feldolgozása, esetleges szállítása, 

értékesítése és a fogyasztás meghatározott földrajzi területen belül, egymáshoz közel zajlik (KAJNER, 

2009; BENEDEK – BALÁZS, 2014).  

A koronavírus-járvány a helyi termelők számára is nehéz helyzetet teremtett, hiszen a piacok egy része 

hosszabb-rövidebb időre becsukta kapuit, bezárásra kényszerültek az éttermek, a közüzemi konyhák stb. 

Értékesítési lehetőség hiányában a gazdák új utakra léptek. Egyre gyakoribb példák vannak arra, hogy 

a termelő saját honlapot, webáruházat üzemeltet, lehetőséget nyújtva a folyamatos kapcsolattartásra. Az 

internet segítségével bepillantást enged a gazdaság életébe, ezáltal téve személyesebbé, megnyerőbbé 

az eladni kívánt árucikkeit. Azzal, ha a fogyasztó „házhoz jön”, a szállítási költségek, károsanyag-

kibocsátások csökkenthetőek, a termelő és a vásárló között személyes kapcsolat, bizalom alakul ki. 

A régióban jó példa erre a borászatok turizmusba történő bekapcsolása, vagy a saját üzlettel 

rendelkező pékségek, húsfeldolgozók, mézeskalácsosok stb.  A borszaküzletek, vinotékák mellett a 

helyi termékekre szakosodott boltok (pl. Huncucc – Szekszárd, Jováncai Hétpecsétes – Gyulaj, 

Spájz – Kisvejke stb.) a produktumok folyamatos elérhetőségét teszik lehetővé (ANGLER, 2020). 

Az Európa-szerte reneszánszukat élő termelői piacok mintájára Magyarországon is sorra jelennek meg 

a helyi termelői piacok, hogy a termék-előállítók számára közvetlen értékesítési lehetőségét 

biztosítsanak úgy, hogy közvetlen árucsere segítségével az értékesítési láncot lerövidítsék (CSÍKNÉ 

MÁCSAI – FEHÉR, 2012). A helyi gazdaságok élénkítése céljából a kormány 2012-ben bevezette a termelői 

piac fogalmát és támogatta azok kialakítását. E szerint a helyi termelői piac „olyan piac, ahol a kistermelő 

a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvő piac esetében 

az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari 

termékét értékesíti” (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv). A termelői piac működhet állandó 

vagy időszakos jelleggel. Területe egyszerűen kialakítható, lehet földes, füves terület is, de az ott lévő 

személyeket, élelmiszereket, élelmiszer-nyersanyagokat a környezetből származó káros mértékű 

szennyezés nem veszélyezteti. 

Számos esetben ezek a piacok civil szervezetek vagy magánszemélyek szervezésében létesülnek. Az 

üzemeltetőnek bejelentési, nyilvántartási, ellenőrzési, információszolgáltatási, higiéniai és 

rendfenntartási kötelezettségei vannak. A helyi termelői piacon az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az 

értékesítő asztalokról, helyekről, parkolási lehetőségekről, elhelyezéséről, a vízvétel feltételeiről, az 

ivóvíz-használatról, az illemhelyekről, a szennyvíz elvezetéséről, a keletkező hulladékok kezeléséről 

(https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2671-helyi-piac-kisokos/file). 

A helyi termelői piacok kétségtelen előnye, hogy a helyi termék esetén beazonosítható a termelő, aki 

így személyes felelősséget vállal a termék sajátosságaiért, minőségéért. Lehetősége van 

személyesen találkozni a vásárlóval, a kommunikáció pedig egyfelől segíti a fogyasztói bizalom 

erősítését, másfelől pedig a termékfejlesztést is, hisz a termelő közvetlenül szerezhet visszajelzést 

a portékájáról. Az előállítás helye önmagában garancia lehet, amit tovább erősíthetnek a különböző 

tanúsítványok, védjegyek is (ANGLER, 2020). A termékek szinte önmagukat kínálják az esztétikus 

kihelyezés, az árusítóhely tisztasága révén. A feldolgozott élelmiszer-készítmények csomagolása a rajta 

szereplő adatokon kívül is üzenettel bír. További hozadéka a jól működő helyitermék-piacoknak a helyi 

munkalehetőségek bővítése, a szállítási költségek csökkentése, a település népességmegtartó-

képességének növelése. Az értékesítés maga pedig kulturális programként is felfogható (PANYOR, 

2011). 

A piacok száma országszerte, így a Dél-Dunántúlon is folyamatosan növekszik, hiszen jelenleg is több 

pályázat is segíti a helyi termelői piacok létrehozását, infrastrukturális és eszközfejlesztését. Nem titkolt 

célja az aktuális pályázatoknak a koronavírus-járvány gazdasági kárainak enyhítése és a helyi 

gazdaságok, termelők további erősítése is. 2020 végén 324 termelői piac működött hazánkban 

(https://www.mnvh.hu/taxonomy/term/264). 

A régióban üzemelő számos helyitermék-piac azonban kizárólag időszaki nyitva tartással, tematikus 

kínálattal (pl. Spájz – Paks, Szemtől-szembe, Kézből-kézbe – Szekszárd) várja a fogyasztókat. Az 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2671-helyi-piac-kisokos/file
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időszakos kereslet miatt a termelők többsége számára ez az értékesítési csatorna inkább a jövedelem 

kiegészítését szolgálja, mintsem tartós munkalehetőségét, bevételi forrást (ANGLER, 2020). 

A régió leglátogatottabb helyi termelői piaca a pécsi Búza téri piac, mely hozzájárul a helyi, térségi 

kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez. Hasonlóképpen 

fontos szerepet tölt be a helyi termeléshez és élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó hagyományok 

fenntartásában. A helyi termelői piacok a közösségi élmények helyszíneivé is válnak, ezáltal 

fokozódhat a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom (PÓLA, 2016). Hosszú távon a Búza 

téri piac esetében is az üzemeltetők célja, hogy akár helyi termékeken alapuló turisztikai 

programcsomagok részévé válhasson a közösségi érzést nyújtó és kellemes időtöltést biztosító, 

élményszerű vásárlással (PÁLMAI, 2015). 

Az adott térség legjellegzetesebb helyi termékeit, azok készítési módjait, a helyi gasztronómiai 

tradíciókat bemutató, az év egy meghatározott – számos esetben évenként visszatérő azonos – 

időpontjában lebonyolított rendezvények és fesztiválok vonzzák a programokra vágyó közönséget. Ezek 

az események a látogatók figyelmét keltik fel az adott termékek iránt és egyben piacot szereznek nekik. 

A helyi termékünnepek (dinnye, medvehagyma, tök stb.), hagyományos ételek főző ünnepei, 

gasztronómiai fesztiválok (Sokác babfőző fesztivál, Gőzgombóc fesztivál, Trófea vadgasztronómiai 

fesztivál, Keszegfesztivál, Rétesfesztivál, Stifolder fesztivál stb.) gazdagodó kínálata a régió, illetve a 

szervező település számára imázserősítő szereppel is bírnak. A lokációhoz kötődő terméknevek révén 

is javítható a település arculata, növelhető ismertsége, felkelthető mind a gazdasági szféra, mind a 

látogatók érdeklődése. 

(http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/miert_eri_meg_egy_telepulesnek_a_helyi_termekek_fejlesztese

). 

Kutatási eredmények 

Az online fogyasztói kérdőívre összesen 201 kitöltés érkezett. A kutatás jellegéből adódóan viszont 

kizárólag a Tolna, Baranya és Somogy megyéből érkező válaszokat vettem figyelembe, így a néhány 

nem értékelhető kérdőív mellett az ország más területéről érkezett kitöltéseket sem vettem figyelembe. 

Így 172 db kérdőív adatait dolgoztam fel. 

A válaszadók összetételét elemezve megállapítható, hogy meghatározó arányban nők (138 fő, 80,23%) 

a kitöltők. Válasz minden korosztályból érkezett (1. ábra). 

1. ábra: A válaszadók kor szerinti eloszlása 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2021 

Lakhelyüket tekintve a válaszadók többsége (76 fő, 44,19%) Tolna megyei, 60 fő (34,88%) baranyai, a 

legkevesebb kitöltés pedig (36 fő, 20,93%) Somogy megyéből érkezett. A lakóhely településének típusát 

65 év felett

50-65 év között

36-50 év között

26-35 év között

18- 25 év között

http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/miert_eri_meg_egy_telepulesnek_a_helyi_termekek_fejlesztese
http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/miert_eri_meg_egy_telepulesnek_a_helyi_termekek_fejlesztese
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tekintve 39,53% megyeszékhelyen, 37,21% városban, 19,19% falun vagy tanyán, 4,07% nagyközségben 

él. 

A megkérdezettek több mint fele (54,65%) alkalmazott, 16,27%-uk nyugdíjas, vagy rokkantnyugdíjas, 

12,79%-uk vállalkozó, 10,47% háztartásbeli, vagy GYED-en, GYES-en van. A fennmaradó 10 fő között 

vannak diákok, kistermelők, álláskeresők és magukat egyéb kategóriába sorolók. A kitöltők 

háromnegyede (75,6%) jövedelemszintjét átlagosnak tartja, míg 10,46% átlagfelettinek, 2,33% 

kiemelkedőnek ítéli azt. 8,14% szerény anyagi körülmények között él, 3,48% számára viszont még a 

legszükségesebbek megvásárlása is nehézségekbe ütközik. 

Háztáji állattartással a megkérdezettek közül jelenleg csupán 24 fő foglalkozik, ezt a későbbiekben is 

csak nyolcan tervezik. A nemleges válaszok közötti legfőbb indok az erre a célra nem megfelelő 

lakóingatlan volt. Zöldség-, illetve gyümölcstermesztést 96 fő, a válaszadók több mint fele (55,81%) 

folytat, s ezt további négy fő tervezi a közeljövőben. Itt is az ingatlan alkalmatlansága szerepel 

legtöbbször ellenérvként. 160 fő (93,02%) valamilyen módon tartósítja is a zöldségeket, gyümölcsöket. 

Húskészítmények házilagos elkészítését 70 fő (40,7%) végzi. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a saját 

előállításokhoz – különösen a húskészítmények esetében – jelentős azok száma, akik vásárolt 

alapanyagokból készítik el a saját ízlésviláguknak megfelelő feldolgozott élelmiszereket. Mindez azt is 

jelenti, ha saját alapanyaguk nincs is, az elkészítés technológiájának készség szintjén birtokában vannak. 

A válaszadók csak 30,23%-a keresi fel a helyi termelői piacot hetente egyszer (és csupán 4 fő hetente 

kétszer), 18,6%-uk havi gyakorisággal, 34,88-uk pedig csak alkalmanként. 13,96% nyilatkozott úgy, 

hogy még ennél is ritkábban, csak elvétve jár termelői piacra. Ők indokként a ráfordítandó idő 

hosszúságát, a piaci forgatag kerülését hozták fel, továbbá azt, hogy nincs ilyen piac számukra elérhető 

közelségben. 

A piacra járók túlnyomó többsége (86,05%) kizárólag vásárlási céllal keresi fel a helyi termelői piacokat, 

egyetlen vásárló sem tartotta úgy, hogy ez a megállapítás ne lenne igaz őrá. Egy másik kérdésre adott 

válasz szerint viszont nézelődni, beszélgetni, ismerősökkel találkozni 15,11% jár a piacra, a válaszadók 

csak 65,12%-a nem tartja ezt jellemzőnek magára nézve. 

A helyi termelői piacon vásárlók mindenekelőtt élelmiszereket vesznek. Leginkább zöldséget (144 fő), 

gyümölcsöt (134 fő), tojást (86 fő), mézet (78 fő), húskészítményeket, füstöltárukat (76 fő), tejet, 

tejterméket (56 fő). A vizsgált piacok elsődleges termékcsoportjai is ezek. A kutatás időszakából 

adódóan a palánták (88 fő) és a virágok (80 fő) említése is gyakori volt. 

A termelőkkel való személyes találkozás a kérdőívet kitöltők 58,14%-a számára fontos, 17,44% nem 

tartja ezt lényegesnek. 

A helyi termelői piacokkal való fogyasztói elégedettséget kutatva tíz szempontot vizsgáltam. A kérdésre 

válaszolók 1-től 5-ig terjedő skálán véleményezhették a tényezőket, ahol az 1 a „teljesen elégedetlen 

vagyok”, az 5 pedig a „teljes mértékben elégedett vagyok” választ tükrözi. A megkérdezettek 

választhatták még a „nem tudom/nem válaszolok” lehetőséget is. Minden szempontnál mindegyik érték 

kapott voksot. 

Megállapítható, hogy a kiválasztott szempontok alapján a fogyasztók által legtöbbet látogatott helyi 

termelői piacok nem vizsgáztak szép eredménnyel (2. ábra). 
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2. ábra: A fogyasztók helyi termelői piacokkal kapcsolatos véleménye /Súlyozott átlag/ 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2021 

Átlagosan a közepesnél valamivel jobban (3,15) elégedettek csak a válaszadók. A legtöbb pozitív 

értékelést a vevők és eladók közötti kapcsolatteremtési lehetőség kapta (56 fő ötössel, 44 fő négyessel 

értékelte), ugyanez a tényező kapta a legkevesebb kritikát is (28 fő egyessel, 8 fő kettessel minősítette). 

Így súlyozott átlagban is ez a szempont szerepelt a legjobban (3,61), de még ez sem éri el a jó eredményt. 

A jelen lista élmezőnyében van a választék minősége (3,4) és a választék mennyisége (3,32), ami az 

elérhető termékpalettát leginkább jellemzi. Bár a fogyasztói elégedettségi lista első harmadába kerültek, 

a válaszadók egynegyede mindkét esetben egyessel, illetve kettessel értékelte a választékot is. A további 

kérdésekre adott válaszokból kirajzolódik, hogy a kritika oka éppen az, ami a helyi termelői piacok 

sajátja: kizárólag a térségre jellemző idényjellegű termékek kínálata. 

A fogyasztók elégedettségének középmezőnyében állnak a piaccal kapcsolatos információkhoz való 

hozzáférés és a nyitvatartási idők. A válaszadók közül többen hiányolták a piaci honlapok folyamatos 

aktualizálását, a több és aktívabb kommunikációt a közösségi médiában, valamint a rendszeres – a piac 

hírnevét növelő – marketinget. Lényegesnek éreznék a helyitermék-előállítók és termékeik időnkénti 

bemutatását, a gazdaságok, a termesztési, termelési módok ismertetését. Sokan igényelnék a piacok heti 

többszöri elérhetőségét és a hosszabb nyitva tartást. 

A legkevesebb négyes, ötös értéket a piacon zajló programok, események érdemelték ki (10 ötös, 14 

négyes), a legtöbben a mosdókkal, illemhelyekkel voltak leginkább elégedetlenek (30 egyes, 38 kettes 

véleménnyel), kicsit ugyan kevesebb, de még kiugró mennyiségű negatív értékelés jutott a piaci 

programoknak (32 egyes, 30 kettes). A súlyozott átlagokat vizsgálva az összes vizsgált szempont közül 

a válaszadók a piaci programokat, eseményeket minősítették legalacsonyabb pontokkal (2,45). Ennél a 

szempontnál volt a legmagasabb a „nem tudom/nem válaszolok” válaszlehetőséget megjelölők száma. 

Míg egyéb esetekben ez 10 és 18 fő között mozgott – kivéve a mosdók, illemhelyek kérdését, ahol 40 

fő – itt 50 fő választotta ezt. Ahogy a kérdőív egy másik kérdésére kifejtették a megkérdezettek, nem is 

a programok minősége a fő probléma, hanem inkább azok hiánya. Az élményelemekkel tarkított dél-

dunántúli piacokra kevesen (54 fő) tudtak példákat felhozni. A felsoroltak között az adventi és húsvéti 

vásárok, az alkalomszerűen lezajló kézműves vásárok, valamint a fesztiválok, borünnepek termelői 

vásárai szerepeltek. Kevésbé jellemzőek az élményt nyújtó programok a szokásos piaci napokon, 

helyszíneken. Mindenképpen több kiegészítő, közösségépítő eseményt javasolnak a piaci időszakokra. 

A közepes átlagot a piacon tartott programokkal, eseményekkel és a mosdókkal, illemhelyekkel 

kapcsolatosan nem érte el a fogyasztók elégedettsége. Alig haladja meg a közepest a tisztasággal és a 
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hulladékok elhelyezésével, valamint a megközelíthetőséggel, parkolással való elégedettség. Több piac 

esetében jelezték a válaszadók, hogy a mosdók – bár vannak – rendszeresen nincsenek nyitva a piaci 

napokon. Továbbá gondot okoz a piaci területek szisztematikus és állandó takarítása, a felgyülemlő 

hulladék tárolása. Keresztvizsgálatokat lefolytatva azonban nem mutatható ki semminemű szignifikáns 

összefüggés ezeknél a szempontoknál azzal, hogy az adott termelői piac mióta üzemel, illetve volt-e a 

közelmúltban fejlesztése, felújítása, bővítése. Inkább az egyértelműsíthető, hogy a heti nagypiaci 

napokon a megnövekvő forgalomhoz kevés a rendelkezésre álló személyzet és a tárgyi eszközök. 

Továbbá szinte sehol sem lehet kielégíteni a piac környékére tömegesen gépkocsival érkezők parkolási 

igényeit. 

A helyi termelői piacokkal kapcsolatos spontán asszociációk rögzítésére legalább három említést kértem 

a megkérdezettektől. Pozitívan értékelem, hogy mindenki válaszolt erre a kérdésre és csupán elenyésző 

számban adtak meg háromnál kevesebb választ. Gyakori volt viszont a négy és öt említés, de páran még 

ennél is több gondolatot társítottak a helyi termelői piacokhoz. Összesen 751 említés történt. A spontán 

asszociációk között szereplő megfogalmazásokat – ahol észszerű, illetve indokolt volt –, 

csoportosítottam a könnyebb értékelés szempontjából. Pl. a „szezonális”, „idényjellegű” 

megnevezéseket „szezonális”-ként, a konkrétan megnevezett zöldségeket, gyümölcsöket stb. szintén 

gyűjtőnévként összevontan kezeltem tovább. Így összegezve 112 szót dolgoztam fel, melyeket a vizuális 

megjelenítés érdekében szófelhőbe rendeztem. Az ábrán az elhelyezett asszociációk mérete, a betűk 

színének erőssége az említések gyakoriságával egyenes arányosan nő, illetve erősödik. A térképen való 

elhelyezkedésnek nincs jelentősége (3. ábra). 

3. ábra: A fogyasztók helyi termelői piacokkal kapcsolatos asszciációi 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2021 

Egyértelműen észrevehető, hogy a helyi termelői piacokkal való asszociációikat a fogyasztók gyakran 

nem tudják elvonatkoztatni a piacokon elérhető termékek jellemzőitől. Ez a magyarázata annak, hogy a 

legtöbb említést (68) a friss melléknév kapta. Hasonlóan a termékekhez köthetőek a minőségi, a házi, a 

zöldség, az egészséges, hazai, szezonális stb. kifejezések és az egyetlen ötnél többször (25) előforduló 

negatív jelző, a drága is. Mindez összecseng a fogyasztók helyi termelői piacokon történő vásárlásának 

motivációjával. 86,05%-uk számára a termékek minősége, frissessége, természetessége vagy egyedisége 

a piac felkeresésének elsődleges indoka. 80,23% a megbízható, közelben előállított termékeket keresi a 

termelői piacokon. 

Magával a piac jellegével kapcsolatos asszociációk közül személyes (24 említés), hangulatos (23 

említés), valamint az élmény (20 említés) a leggyakoribbak. További – az átlagnál (6,71 említés) 

többször előforduló – pozitív gondolattársítások: egyedi (17), bizalom (13), sokszínű (11), változatos 

(9). A helyi termelői piacok látogatásának szintén gyakori motivációja a környezettudatos szemlélet. 
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Ezt a válaszadók 75,58%-a tartotta magára nézve teljes mértékben, vagy inkább jellemzőnek. A 

környezettudatosságra utal a csomagolásmentességre (7 említés), és a fenntarthatóságra vonatkozó két 

említés. A helyi termelők támogatása a megkérdezettek 82,55%-a számára a termelői piacon való 

vásárlás egyik vonzó tényezője. Ezt a gondolatot azonban összesen csak nyolcan társították a piacokhoz. 

Az asszociációk mintegy 8%-a negatív, azonban – a drága kivételével – minden esetben csak alacsony 

számú említést kaptak. Tíz válaszadó kicsinek ítéli az általa leggyakrabban felkeresett helyi termelői 

piacot. Ez a válasz azonban nem egyértelműen negatív, hiszen lehet éppen ezért személyesebb, 

barátságosabb a vásárlás. Bár a tömeg (7), zsúfolt (2), sok ember (2) szintén a hely szűkösségére utalhat. 

Ennél egyértelműbb az áruk választékára vonatkozó megjegyzések negatív mivolta: kevés az áru (2), 

szerény a választék (4). A megközelíthetőség (3), az elérhetőség (2) és a parkolás nehézsége (4), 

valamint a nyitva tartás rövidsége (2), vagy időszakossága (4) is kritikaként fogalmazódik meg. Mindez 

összhangban van az elégedettségi vizsgálat eredményeivel is. 

Annak ellenére, hogy a válaszadók saját belföldi és külföldi utazásaik során túlnyomórészt felkeresik a 

helyi termelői piacokat, ott vásárolnak is, az általuk leggyakrabban látogatott dél-dunántúli piacot 

csupán 38 fő tartja a település látnivalójának. Ezek a piacok a turisztikai szempontból egyébként is 

frekventáltabb településeken (Fonyód, Pécs, Balatonlelle, Szekszárd stb.) találhatóak. A válaszadók egy 

részéhez az elmúlt években nem érkezett belföldi, illetve külföldi vendég (rokon, barát stb.). 113 

válaszadóból csak 35 fő (30,97%) keresi fel belföldi, 94-ből pedig csak 33 fő (35,11%) külföldi 

vendégeivel a helyi termelői piacot. 

A koronavírus-járvány az egyéb magatartások mellett a vásárlási szokásokban, a prioritásokban is 

változtatásra kényszerítette az embereket. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre szintén egy ötfokú Likert-

skálán jelölhették válaszukat a kérdőívet kitöltők, ahol az 1 „az egyáltalán nem jellemző”, az 5 pedig a 

„teljes mértékben jellemző” véleményt jelzi (4. ábra).  

4. ábra: A helyi termelői piacok fogyasztóinak megváltozott vásárlási szokásai a koronavírus-

járvány alatt (fő) 
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Amennyiben a semlegesnek, hezitálónak tekinthető (hármassal jelölt) válaszokat figyelmen kívül 

hagyjuk, némileg kevesebben vannak azok, akik helyi termelői piacokhoz, helyi termékekhez való 

hozzáállásában a pandémia időszaka nem hozott változást. Feltűnő azonban, hogy mind a négy – a vírus 

hatásával kapcsolatos – kérdésre magas a dönteni nem tudók aránya (14,53% és 19,77% között). 

Leginkább szívesebben vásárolnak (50,58%) a járvány időszaka alatt a helyi termelői piacokon, mint az 

egyéb élelmiszerboltokban és a válaszadók fele számára a piacokon kapható termékek is felértékelődtek. 

Nem támasztja ezt azonban egyértelműen alá a legkisebb változást mutató tényező, ami a helyi termelői 

piacokon való vásárlás fontosságára (41,86%) vonatkozott. A megkérdezettek 44,77%-a vásárol 

gyakrabban a helyi termelői piacokon a veszélyhelyzet alatt, mint korábban. Ez a szám annak fényében 

magasnak mondható, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében éppen az 

otthonról való kimozdulások számának csökkentését, a vásárlások számának ritkítását szorgalmazták a 

szakemberek. Igaz, itt magas (25,58%) az inkább nem jellemző, valamint 15,12% az egyáltalán nem 

jellemző válasz. 

Következtetések, javaslatok 

Manapság a bizonytalan minőségű tömegtermékekkel szemben egyre nagyobb fogyasztói igény 

mutatkozik a sajátosan egyedi termékekre. A vásárlók fontosnak tekintik a zamatos ízeket, továbbá 

a megbízható eredetet és a származást. A Dél-Dunántúlon az utóbbi másfél évtizedben számos 

kezdeményezés jött létre a helyi termékek népszerűsítésére. A termelők és a fogyasztók bizalmon, 

személyes kapcsolaton alapuló értékesítésre törekszenek. A tudatos vásárlás leggyakrabban háztól, 

gazdaságokból történik, de népszerű az út menti, illetve a helyi termelői piacokon történő értékesítés is. 

A személyes jelenlét egy újfajta közösségi érzést alakít ki, melyet a közvetlen kapcsolat és a bizalom 

motivál. 

A dél-dunántúli helyi termelői piacokkal kapcsolatosan kifejezetten sok spontán asszociáció érkezett. 

Ezek között a hangulat, az élmény viszonylag gyakran szerepelt. A megkérdezettek azonban kevés 

élménygazdag helyitermék-piacot, vagy egyéb élményszerű elemet tudtak konkrétan megnevezni a 

régióban. Ezeket az élményeket, programokat hiányolják is a piacokról. 

A válaszadók túlnyomó része vásárlási céllal érkezik a piacra és csak kevesen vannak, akik számára a 

nézelődés, a beszélgetés is fő szempont, mégis a vevő és termelő közötti személyes kapcsolattartási 

lehetőséggel elégedettek a leginkább. 

A helyi terméket vásárlók tudatos fogyasztói magatartásában megjelenik a helyi gazdaság 

támogatásának szándéka, valamint a környezettudatos gondolkodás is.  

A vásárlók a választék minőségével, mennyiségével, az árakkal csak részben elégedettek. 

Leggyakrabban élelmiszereket (zöldség, gyümölcs, tojás, méz stb.) vásárolnak. Sokan drágának tartják 

az értékesítési árakat, a termékpalettát pedig túlságosan szűknek értékelik. Ez is oka lehet, hogy a 

válaszadók kevesebb, mint egyharmada tekinthető csak rendszeresen visszatérő vásárlónak a 

helyitermék-piacokon. 

A termelői piacok gyenge pontjai a megközelíthetőség és a parkolás, valamint az illemhelyek, a tisztaság 

és a hulladéktárolás. A fogyasztók ezeket a túlzsúfoltságnak, tömegnek tulajdonítják. Talán ezek is okai 

lehetnek annak, hogy a válaszadókhoz érkező bel- és külföldi vendégeket csak kevesen ismertetik meg 

a piaccal. Szemben azzal, hogy utazásaik során maguk felkeresik a helyi piacokat, a többség nem tekinti 

a település látnivalójának az általa itthon leggyakrabban látogatott piacokat. 

A pandémia a helyi termelői piacokkal kapcsolatos fogyasztói magatartásokat is megváltoztatta, ez 

azonban nem mutat szignifikáns változásokat. 

A dél-dunántúli termelői piacok számának bővítése, minőségük javítása kívánatos cél. A fogyasztók 

tájékoztatása, a helyitermék-előállítók a kereskedőktől való egyértelmű megkülönböztetése minden 

piacon hozzájárulhatna a helyi termékek ázsiójának növeléséhez, illetve a fogyasztók korrekt 

tájékoztatásához. Továbbá segítené a helyi értékek tudatosítását a régióban élők részére is. A piaci 

helyszínek alkalmasak lennének különféle rendezvények lebonyolításához, a termelők, termékek, 

termelési, termesztési, előállítási módok élményszerű bemutatásához, a különböző jeles napokhoz 

kötődő programok megrendezéséhez. 
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Absztrakt 

Napjainknak a világjárvány ellenére is gyorsuló ütemű mobilitása komoly kihívások elé állítja az aktív 

turizmus szolgáltatóit. Egyrészt a fokozódó kereslet a szolgáltatások egyszerűsödésének irányába hat, 

másrész viszont az uniformizálódó kínálatból csak valamilyen egyedi vagy annak látszó csomaggal lehet 

kitűnni. Mindeddig a lassú turizmus szemléletmódnak a megértése is akadályokba ütközött az aktív 

turisztikai szolgáltatók részéről. A nemzetközi keresleti trendeket jobban ismerők azonban már tisztán 

látják, várhatóan milyen fejlődés előtt áll idehaza is a slow travel mint jelenség. Ezeknek a 

folyamatoknak az áttekintésével remélhetőleg sikerül bemutatni, milyen feladatai vannak mind az aktív 

turizmus szolgáltatóinak, mind a rurális térség gasztronómiai, kulturális vagy egyéb kínálatot képviselő 

szolgáltatóinak a lassú turizmus hatékonyabb érvényesüléséhez az aktív turizmusban. 

Kulcsszavak: aktív turizmus, slow travel, vízitúra 

 

Abstract 

Today, despite the pandemic, the accelerating pace of mobility poses serious challenges for active 

tourism providers. On one hand, increasing demand is leading to the simplification of services, on the 

other hand, one can only stand out from the uniformizing supply with unique packages. So far, the 

understanding of the slow tourism approach has been difficult for active tourism suppliers. However, 

those who are more familiar with international trends can clearly see the future development of slow 

travel in Hungary. By reviewing these processes I am trying to present what tasks the active tourism 

providers as well as the gastronomic and cultural suppliers of the rural areas have in order to make slow 

tourism more effective in active tourism. 

Keywords: active tourism, slow travel, canoe tour 
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Bevezetés 

Az aktív sporttevékenységek turizmusban való megjelenése világszerte nagyban hozzájárult a turisztikai 

kínálat színesítéséhez. Azáltal, hogy a vendég aktivitása a kínálati oldallal szemben más jellegű 

követelményeket is támasztott, a turisztikai iparág jelentős bővülésen ment keresztül, mind a 

fogadóterületek kiterjedését, mind pedig a szolgáltatások összetételét illetően. Tekintettel arra, hogy 

világszerte egyre nagyobb igény mutatkozik az aktív tevékenységek iránt, különös figyelemmel kell 

kezelnünk az ennek megfelelő adottságainkat. A felkészülés első lépései között – a feltárást követően – 

a belföldi vendégek fogadására való professzionális felkészülésnek kell lennie, amely fokozatosan 

megalapozhatja a hasonló motivációval rendelkező, de nehezebben megszólítható külföldi vendégek 

számának növekedését is. Ennek egyik lényeges eleme az aktív turizmusban a komplex kínálat 

megalapozása, melynek eredményeként a vidéki értékek is komolyabb szerepet kaphatnak a csomagok 

kialakítása során. 

1. Eredmények 

1.1 Az aktivitás és a lassulás látszólagos ellentmondásai 

Az aktivitás és az utazás közben történő lelassulás látszólag ellentétes irányultságú kifejezések. Bár a 

szakemberek tisztában vannak az aktív turizmus tágabb értelmezésével, a potenciális vendégek számára 

szokatlan a két kifejezés együttes használata. Ennél fogva felvetődik a kérdés, hogy kik azok, akikhez 

szólni kívánunk az időről időre a közfigyelem középpontjába kerülő egyes szemléletmódok 

elnevezéseivel. Az ökoturizmus, a lassú turizmus vagy az újabb trendek közül a transzformációs 

turizmus (SOULARD ET AL., 2021) nem egyértelmű kategóriák. Mint ahogy a szakirodalom is 

bőségesen foglalkozik a jelenségekkel (AUBERT, 1999; HAJNAL, 2000; DÁVID, 2002; FÜLEP, 2003; 

GYURICZA, 2009), nehezen tudunk egyértelmű definíciót megfogalmazni rájuk (MICHALKÓ 2003). 

Nem lehet megállapítani a határvonalat, mi az, ami már az adott fogalomkörbe tartozik, és mi az, ami 

még éppen nem (KÁPOSZTA – NAGY – CSEHNÉ PAPP, 2017).  

El kell fogadnunk, hogy a turizmus külső kapcsolódási pontjain (úgy, mint a média, a politikum vagy a 

marketing) nem mellőzhetőek ezek a kifejezések, mert egyértelműen segítik a speciális turisztikai 

termékekkel kapcsolatos jelenségek, folyamatok és célok megértését. Ám mivel az egyes termékek 

esetében a határok elmosódottak, az ezen termékekre irányítandó közfigyelem és a termékek iránti 

érdeklődés növelése érdekében a rövid, tömör elnevezések használatánál sokkal célravezetőbb a 

termékek tartalmára helyezni a hangsúlyokat. Amennyiben van rá piaci kereslet, az elnevezések 

hiányában is értékesíthetőnek kell lenniük a termékeknek, illetve a turisztikai termékek részét képeső 

szolgáltatásoknak. A konkrét elnevezésekkel sok esetben a vendég nem tud teljesen azonosulni, azonban 

ha a kínálat elemei, az egyes programok az adott szemléletmódnak megfelelően kerültek összeállításra, 

akkor elégedett lesz, és a megszerzett élményei még inkább ebbe az irányba fogják fordítani a 

későbbiekben is. 

A személetmód terjedésével kapcsolatos ismeretek terjedését nem segítik elő az utóbbi években egyre 

népszerűbbé váló bloggerek sem. Az önmagukat lassú utazónak definiáló, hivatásszerű utazók 

alapvetően azzal töltik idejüket, hogy sorra veszik az általuk bejárt térségeket, és a napjuk egy részében 

igyekeznek elkészíteni munkájuk eredményét, a bejegyzéseket, amely idő egy része helyett akár 

kiülhetnének a helyi lakosság által használt terekre, mindenféle nyomás nélkül szóba elegyedhetnének 

a helybeliekkel, átélhetnék az ottani élet minél több pillanatát. De hasonlóképpen messze állunk a 

trendek követésétől a hazai idegenvezető képzésben is, ahol még mindig határozottan tartja magát a 

művészettörténeti determináció, semmiféle teret nem engedve az életszerű keresleti igényeknek 

megfelelő képzési elemeknek. 

A sportos aktivitást igénylő programok különböző mértékben, de sok esetben önmagukban is képesek 

teljes élményt nyújtani a vendégek számára (1. ábra). Ezért a lassú turizmus elveinek megfelelő kínálati 

elemek elkülönített kommunikálása azzal a veszéllyel jár, hogy a potenciális vendég tartózkodó lesz a 

programmal kapcsolatban, hiszen az említett ellentmondást véli felfedezni, ami végül a foglalás 

akadálya is lehet. 
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1. ábra: Az egyes aktív sportturisztikai tevékenységek által nyújtott élmények és a speciális 

infrastruktúra közötti összefüggések vázlata 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha azonban csak önmagunk, a kínálati oldal szereplői (a szolgáltatók egymás között, a kutatók a 

tervezők) használják markánsabban a lassú turizmus kifejezést, akkor nem merül fel ellentmondás. Ez 

esetben a vendégek felé már a lassú turizmus (vagy az ökoturizmus) eredményét, esszenciáját, magát az 

elvek mentén kialakított programelemeket tárjuk. 

Azonban meg kell jegyezni azt is, hogy a turizmus nagymértékben a közfigyelem előtt zajló 

folyamatokból áll. Mindenki részesének érzi magát, mindenkinek van véleménye, meglátásra róla. 

Különösen igaz ez az elmúlt év során végbement eseményekre, a pandémia okozta, soha nem látott 

korlátozásokra, amelyek éppen akkor következtek be, amikor a világ turizmusa sorra döntötte a 

(mennyiségi) rekordokat. A közfigyelem a korábbiaknál is jobban fordult az ágazat felé.  

A népszerű, gyakran a média szereplői által kreált kifejezéseknek is van alapjuk a mindennapi használat 

során. És ez különösen igaz a lassú turizmusra. Míg az ökoturizmus valamiféle felelősségvállalásra utal, 

ami sokak számára áttételes, nehezen konkretizálható, a lassú turizmus mögött sokkal tisztábban érthető 

a turista személyes érintettsége. A kifejezés mögötti tartalom egyértelműen saját személyére irányul, az 

ő élményeit igyekszik magasabb szintre helyezni, különös tekintettel a rekreációs célokra. Ezért a lassú 

turizmus kapcsán – látszólag ellentmondva az előző gondolatoknak – sokkal inkább célravezető lehet a 

kifejezés alkalmazása a vendégek felé. 

1.2 Az aktív turizmus jellemzői 

Bár bizonyos változások időnként bekövetkeznek a turisták motivációjában (LIPP, 2004), a turizmus 

résztvevői a mindennapok egyhangúsága megszakítása céljából kelnek útra, ezért a szabadidő eltöltését 

egyre inkább az aktív pihenés határozza meg (JANDALA, 1997, MICHALKÓ, 2005). Az aktív turizmus 

növekvő kínálata világszerte vezető helyen van a termékek között (TURCO ET AL., 2002), hasonlóan 

dinamikusan fejlődik, mint a turizmus egésze (DREYER, 2002), de Magyarországon a súlya egyelőre 

messze elmarad a lehetőségektől, a külföldi turisták nem azonosítják hazánkat az aktív turizmussal 

(DONKA – GILA, 2013). 

Az aktív turizmusnak három fő célja van: a rekreáció, az oktatás–tanulás és a – helyi szinten keletkező 

– haszon. Egyesek szerint az aktív turizmus fogalomkörébe nem tartozik bele sem az egészségturizmus, 

sem az ökoturizmus, sem pedig a falusi turizmus, annak ellenére sem, hogy ezek a termékek is gyakran 

aktivitásra ösztönzik a vendégeket (CSAPÓ – SAVELLA – REMENYIK, 2011). Mások még élesebben 

különítik el a turizmust a rekreációtól (HALL – PAGE, 2002; DÁVID – LONTAI-SZILÁGYI – 

BAROS, 2010). Fejlesztési dokumentumokban lehet találkozni gyakorlatias megközelítésekkel. Ezek 

között – a környezettudatosság, a természetközeliség és az egészséges életmód mellett – szerepel 

(meglehetősen félrevezető módon, archaikusan megközelítve a kérdést), hogy a turista részéről nem 

igényel nagyobb anyagi ráfordítást (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2003).  

Az aktív turizmus – definíciójából fakadóan – a tevékenységek jellegére, az aktív testmozgással járó 

turisztikai formákra terjed ki. A leggyakrabban használt csoportosítás (MICHALKÓ, 2002; HEGYI – 

HERLICSKA – KOMLÓS, 2006) ennél jóval szűkebb. Ez a szűk értelmezés azonban azzal a kockázattal 
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jár, hogy akár a feltárás, akár a fejlesztések során megfeledkezünk olyan sportágakról, melyek vagy 

komoly (tehát megfelelő jövedelemtermelő képességgel rendelkező) termékei lehetnek az aktív 

turizmusnak (például a gyalogtúrázás), vagy már ma is jelen vannak termékként (például a 

kerékpározás), vagy a téves csoportosítás miatt kerülnek ki a figyelem középpontjából (például a vízi 

turizmus homogén kezelése). 

1.3 A vidéki kínálat elemei mint az aktív turizmus kiegészítő vonzerői 

Az aktív turizmus – főleg a területi igényéből fakadóan – jellemzően a rurális térben végbemenő 

tevékenységekből áll. A vidéki közeg ennél fogva szoros kapcsolatban áll az aktív turisztikai 

termékekkel. Ez a tér azonban jelenleg nincs teljesen kiaknázva a kínálati oldalon. Egyrészt ez a rurális 

tér nyújtja a természetközeli környezetet, ez az alapja a legtöbb tevékenységnek, úgy mint a 

kerékpározásnak, a vízitúrázásnak, a lovaglásnak, a horgászatnak vagy a gyalogtúrázásnak. Azonban 

még mindig alacsony fokú a további adottságok, a vidék egyéb potenciális érétkeinek kihasználtsága. 

Ezek közé tartozik a kulturális örökség, akár mint látványérték, akár mint tudományos érték, de a humán 

tényezők más aspektusai is, mint például a helyi életvitel megismerésének lehetősége vagy a kulturális 

örökség részeként az élő hagyományok. Továbbá ehhez is kapcsolódik a mindenre kiterjedő 

interaktivitás, ami azonban a totális turizmus korában (MICHALKÓ – RÁTZ, 2019) az eltömegesedés 

veszélyével is jár (GONZALEZ – COROMINA – GALÍ, 2018). Ez utóbbira példa a járványhelyzet 

idején a belföldi turizmus alakulása. A megnövekedett kereslet révén és a közösségi média hatására 

egyes, korábban kevésbé ismert és alig látogatott célterületeken tartósan vagy időszakosan olyan 

számban jelentek meg a turisták, hogy az már komolyan zavarta a helyi közösségeket. 

Az adottságok megfelelő kihasználása az aktív turizmus esetén elsődlegesen azzal indokolható, hogy a 

szolgáltatók többsége alapvetően nem a turizmus oldaláról jelent meg a rendszerben, nem rendelkeznek 

megfelelő szakmai ismeretekkel, így nem ismerik ezeket a lehetőségeket. 

1.4 A lassú turizmus esélyei az egyes aktív turisztikai termékekben 

A jellemző trendek vizsgálatát követően megvizsgáltuk, jelenleg melyek a fő jellemzői a legnagyobb 

forgalmat lebonyolító aktív turisztikai termékeknek. A gyalogtúrázás évről évre nagyobb arányban 

teljesítménytúrázást foglal magában. Ebbe nem fér bele sem a kulturális örökség, sem más kiegészítő 

kínálati elem. Bár nem gyorsasági versenyről van szó, a lassú turizmusra jellemző értékek iránti igény 

nem jelenik meg a túrázók részéről. A hagyományos gyalogtúrázás esetén természetesen megvannak 

ezek az igények. Az egyéni szervezés során mindenképpen. Ehhez nagyban hozzájárult az 1980-as 

években bemutatott, és azóta is nagy népszerűségnek örvendő filmsorozat, a Másfélmillió lépés 

Magyarországon. A film iránti nosztalgia máig él. A sorozat megteremtette a vidékjárás kultúráját, a 

felfedezés iránti igényt. Az elmúlt évben a pandémia ezt teljesen másik irányból erősítette fel. A 

külföldre történő utazások lehetőségének elmaradása és az egyéni utazások előtérbe kerülése 

rákényszerítette az embereket a közelebbi helyek, a vidék felfedezésére. Kérdés, hogy ebből mi fog 

megmaradni a nemzetközi turizmus helyreállását követően. 

A kerékpáros túrázás esetén még inkább jelen van a teljesítmény. Azonban itt sem a verseny-jelleg, 

hanem a tervezett táv megtétele  jelenti az élmény alapját. A gyalogláshoz képest a gyorsabb tempó 

nagyobb bejárható távolságokat is jelent, így több kulturális élmény érhető el a túrázók által. A 

kerékpározás azonban önmagában is magasabb élményfaktort jelent, ezért itt kevésbé jelenik meg az 

igény a lassú turizmus kínálatának igénybe vételére, illetve nagyobb erőfeszítéseket követel a 

szolgáltatók részéről a kerékpárosok megállítása. 

A lovas túrák során még inkább önálló élményforrás az aktivitás maga. Így itt többnyire csak a 

rendszeresen túrázók – ennél fogva kifejezetten nagy rutinnal rendelkezők – részéről merül fel egyéb 

élmények iránti igény. 

A vízitúrázásban eleinte a szolgáltatók csak alapszolgáltatást kínáltak, tulajdonképpen a túra 

lebonyolítását. Eredetileg minden jellemzőjét tekintve természetközeli tevékenység volt, a táborozástól 

az étkezésig. A 90-es évek végéig tartó időszakban egy vízitúra tökéletesen megfelelt a lassú turizmus 

feltételeinek, beleértve a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztását is. Ma már a szállásigények is 

jóval magasabbak, az étkezés is szervezettebb, és autós kíséret is van. Összességében a kereslet részéről 
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kevéssé van igény az urbánus tértől való elszakadásra, ennél fogva a szolgáltatók részéről is kevéssé 

jelenik meg a helyi kínálati elemek beépítése a csomagokba. 

1.5 Az alternatív kínálat megjelenésének korlátai 

Az aktív turisztikai szolgáltatók többsége sem kényszeríti bele a túrázókat az autentikus helyi értékek 

elfogadásába, mert részükről még mindig az árérzékenység a (hamisan) vélt legfőbb utas-szempont. A 

túrák lebonyolítása turnusrendszerű, a napirendet tekintve is gyorsaságot követelnek, kevés 

lelassulással, szemlélődéssel.  

Eközben jól látható, hogy van piaci igény a lassú szemlélet érvényesülésére is, csak folyamatos 

kommunikációs zavar van a kereslet és a kínálat között. A szervezők azt feltételezik, hogy a túrázóknak 

a gyors élményre és különösen a már jól ismert látnivalókra van szükségük (pl. a Gemenci-erdő fő 

mellékágain sok evezés, vagy a Visegrádi vár megtekintése egy Dunakanyar vízitúrán). Mint ahogy a 

Dunakanyarban a buszos túrák túlnyomó többsége – még a legnagyobb tapasztalattal rendelkező irodák 

is – többnyire csak a kötelező(nek gondolt) elemeket merik beletenni a programba (Esztergomi Bazilika, 

Szentendre belvárosa, Visegrádi vár) vagy Egerben kötelező programelemként a Szépasszony-völgy, 

illetve Villányban a pincesor. Miközben például utóbbiak borturisztikai kínálati szempontból 

rendelkeznek némi eklektikus, bazári jelleggel. 

Egy nemzetközi iroda egyik vezetője fogalmazta meg néhány éve a jelenséget: „a turista csak azt hiszi, 

hogy látni akarja Milánót”. Tehát arra van (tömeg)igény, hogy a már világszerte vagy országosan 

mindenki által ismert attrakciókat látogassák. Ez valójában a tömegturizmus alapja. Miközben az utasok 

jó része valójában nyitott volna alternatív vonzerőkre is. Legyenek azok Milánó környékén vagy 

Liguriában a kisebb, kevéssé ismert, történelmi hangulatot árasztó falvak vagy a Dunakanyarban a bal 

parti hangulatos kiskocsmák, irodalmi emlékhelyek vagy a Gemenci-erdőben – a vízitúra részeként – az 

evezésre szánt idő terhére egy halásztanya meglátogatása. 

A csoportos, szervezett túrák esetén az alternatív vonzerők vagy a lassú turizmus kínálati jellemzői csak 

abban az esetben bukkannak fel, ha a szolgáltató ezekre a komplex csomagokra specializálódott. A 

klasszikus, buszos körutazásokkal fejlődésnek indult tour operátorok ugyanis nem tudnak mit kezdeni 

az alternatív turizmus körébe tartozó igényekkel. Az irodák tehát a téves feltételezésük, illetve inkább a 

profitorientált szemléletük miatt sok utassal igyekeznek tervezni („sűrű fillér”-szemlélet). Kevesen 

vállalják, hogy más minőséget, alternatív vonzerőket és ezáltal sokkal több élmény lehetőségét adják az 

utasoknak, túrázóknak. Miközben a túrázók hajlandóak megfizetni ezeket a különlegesnek ígérkező 

programelemeket, a különleges élmények reményében. Ez utóbbi természetesen lelassulással is jár. A 

lassú turizmus az efféle kínálat végeredménye. 

1.6 Kísérlet a lassú szemlélet érvényesítésére 

A vízitúraszervezők köre a piaci folyamatok hatására a 2000-es évek elejétől elkezdett kettéválni. A 

vállalkozások egy része – turisztikai szakmai ismeret hiányában – a még egyszerűbb szolgáltatások 

irányába mozdult el és módosítva szolgáltatási struktúráját, kizárólagosan az eszközök bérbeadásával 

kezdett foglalkozni. A túraszervezők másik csoportja az előre menekülést választotta: felvállalta, hogy 

utazásszervezővé váljon, ennek minden kötelezettségével, és ma már nem csak a vízitúrát, hanem 

számos kiegészítő szolgáltatást is kínálnak (2. ábra).  

2. ábra: A vízitúra-szervezők típusai a szervezet tevékenységének jellege szerint 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vízitúra-szervezés és lebonyolítás népszerűvé válását nem előzte meg a turisztikai szolgáltatások 

kialakítása. Azok csak nagyon lassan, követő jelleggel jönnek létre. A vízitúrázás úgy él a potenciális 

vendégek tudatában, mint egy kifejezetten olcsó nyaralási forma, ahol az ár–érték arány miatt azt is 

elfogadják, hogy ezért az árért cserébe szinte semmiféle szolgáltatást nem kapnak, csak a túravezetőt. 

Napjainkban már terjedőben van az az igény, hogy a túraszervezők minél teljesebb körű szolgáltatásokat 

kínáljanak a résztvevők számára. Azonban a piac mérete és az erős szezonalitás miatt a szálláshelyek 

kialakítása még igen kezdetleges folyóink mentén (DONKA, 2011). Mindvégig figyelemmel kísérve a 

vízitúrázásban megfigyelhető trendeket, az új, felgyorsult vízitúrák túravezetőjeként sikerült évek óta 

megtapasztalni, hogy a tömegesedés ellenére is van igény az aktív turizmus alternatív formáira.  

További megfigyelés, hogy az aktív turisztikai szervezők időszakos kísérletei (például a program 

kiegészítése borkóstolóval, pincelátogatással stb.) elvetélnek. De nem az utasok érdeklődésének 

hiányán, hanem főleg a szolgáltatók téves feltételezésein. Egyrészt kevés a turisztikai szakember és ez 

gátat szab a lassú turizmus térhódításának, másrészt nem türelmesek és nem átgondoltan, szervesen 

építik fel a kínálatnak ezeket az elmeit. Számukra ezek apró kiegészítő elemei az aktív programnak, 

amit nem is igazán tartanak fontosnak.  

Ezért egy hosszabb távot átfogó kutatás részeként kísérletet tettünk a lassú turizmus szemléletmód 

markáns érvényesítésére a szervezett túrák során. Szakítva a vízitúrázás hagyományaival, de figyelembe 

véve a tartózkodási idő csökkenésére irányuló trendeket, egy és két napos túraprogramokat dolgoztunk 

ki. A programok fő célja egyrészt a különleges, a mindennapitól eltérő térpálya megtapasztalása a 

túrázók részéről, másrészt viszont ennek szerves összekapcsolása az útvonal mentén elérhető egyéb, de 

a túra jellegéhez jól illeszthető kínálattal. Nevezetesen gasztronómiai élményekkel, helyi mesterek 

bemutatójával, kevéssé ismert helyi attrakciók felkeresésével, kalandprogramokkal. Az első 

tapasztalatok azt mutatják, hogy van igény ezekre a csomagokra, és a túrázók hajlandóak is többet 

áldozni a komplex élményekért. Azonban a hosszú idő óta megkövesedett szokások nehezen tűnnek el, 

és az árérzékenység is jelen van  kereslet részéről. Ezért a következő lépésben a hazánkban élő, a 

nemzetközi trendekkel gyakrabban találkozó külföldiek számára kerültek kidolgozásra lassú 

élményprogramok, egyelőre teljes sikerrel. 

Nemzetközi példaként Olaszország Liguria tartományának keleti részét vizsgáltuk meg. Cinque Terre 

térsége a klasszikus tömegturizmus célterülete. Nemzetközi szinten is kiemelt desztináció, ahová 

azonban a turisták többsége egy vagy két napra érkezik és kifejezetten a látható, első pillantásra kézzel 

fogható értékeket keresi (a színes házsorok és a tenger látványának végtelenhez közelítő kombinációja 

az öt faluban). Az öt falun végig tudnak haladni akár egy nap alatt is. A magyarországi utazásszervezők 

között például igen nehéz olyan szolgáltatót találni, amelyik egynél több napot szán erre a térségre.  

A desztinációban azonban az egyszerű látványértékkel csak az elérhető élmények igen kis részét tudja 

átélni a vendég. A Cinque Terre falvai tipikusan autentikus és átélhető élményeket képesek nyújtani, a 

totális turizmusra jellemző, annak a pozitív oldalát jelentő módon (azonosulás a helyi lakossággal, 

beilleszkedés, a helyi rejtett értékek egyéni felfedezése, „olasszá válás” néhány napra stb.). Ezek közé 

tartoznak a helyi termékek készítésében való részvételi lehetőségek, a farmlátogatások vagy aktív 

turisztikai tevékenységként a lassú közlekedési eszközök használata. Utóbbiak között kifejezetten 

jellemző a kerékpározás az egykori vasút nyomvonala mentén kialakított, alagutakkal sűrűn tagolt 

kerékpárúton, de a könnyű gyalogtúrák is, a lenyűgöző panorámával és turistáktól mentes hegyi 

falvakkal vagy a kajaktúrák a sziklás partok mentén, a csak a víz felől elérhető öblök meglátogatásával. 

Ezek az alternatív kínálati elemek jól megférnek a tömegturizmus mellett. Sőt, ezek a valódi kínálati 

elemei a térségnek. Mert a tömegesen, igen rövid időre megjelenő turistáknak minimális a költésük, 

miközben a környezetterhelésük magas. Az alternatív kínálatot kereső vendégek azonban ténylegesen 

költenek és a tartózkodási idejük is magasabb. A jelenség járulékos előnye, hogy a lassuló turista jó 

eséllyel elkerüli a tömeget, így sokkal inkább tudatosul benne, hogy valami különlegeset, egyedit kapott. 

Hazai példaként több térség is említhető. A Csereháton alapvetően semmiféle országosan ismert 

attrakció nincs, mégis egy vonzó vidék lehetne, a táj érintetlensége révén, a kisebb, kevéssé ismert, ám 

emiatt az eziránt nyitott turisták számára vonzóbb építészeti értékekkel (1. kép). A Bükkalja térségében 

látványosan jelen van a tömeg(esedő) turizmus, elég a fürdővárosokat (Eger, Bogács, Mezőkövesd, vagy 

az elrontott turisztikai fejlesztések legszomorúbb hazai példájaként Egerszalók) vagy a Bükk-fennsík 
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népszerű célterületeit említeni. Ennek ellenére meg lehet találni azokat a kínálati elemeket, amelyek 

lelassításra késztetik a túrázót (például Szomolyán nem csak kaptárkövek megtekintésére érdemes 

megállni, hanem jelen vannak a fekete cseresznyéhez kötődő hagyományok, a kézművesek, különösen 

az egyedülálló rece csipke készítői, a kőfaragók munkái, a borászok, a barlanglakások stb.) (2. kép). Bár 

ezeknek az értékeknek a többsége még messze van attól, hogy önálló kínálati elemként, infrastruktúrával 

körülvéve legyen esélye megjelenni a turizmus piacán, a lassú turizmus iránti igény növekedésével a 

közeljövőben is lehet szerepük a turizmus piacán. 

1. kép: Szürkemarha-csorda Rakacán, a Cserehát északnyugati peremén 

 

Forrás: Saját kép 

2. kép: Rece csipke készítő bemutató Szomolyán 

 

Forrás: Saját kép 

Következtetések 

A turizmus legtöbb terméke esetén a vendégek szempontjai a változatosság és több élmény köré 

csoportosulnak. A szolgáltatók részéről ezeknek az igényeknek a kielégítése során több helyi szereplőt 

kell bevonniuk, ezáltal hozzájárulnak a helyben maradó bevételek magasabb arányához. Több esetben 

voltunk kénytelenek az utóbbi években felhívni a termelők figyelmét, hogy amikor turisták számára 

értékesítenek, akkor ne a heti piacon megszokott árazásukat alkalmazzák, a turisták ugyanis hajlandóak 

jóval többet fizetni egy egyes termékekért vagy szolgáltatásokért, hiszen egy programcsomag részeként, 
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egy élménysorozat egyik elemeként jutnak hozzá az egyébként hiteles, helyben készült termékhez vagy 

szolgáltatáshoz. 

Az aktív turizmusban nem könnyen fog elterjedni a lassú szemléletmód. Az eziránt nyitott szegmenshez 

tartozók ezt nyilván nem is sajnálják, és a szolgáltatói oldal részéről sem merül fel igény, hogy a 

mennyiségi irányba mozduljanak el egyelőre egyedi kínálatukkal. 
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Absztrakt 

A tanyákat is jelentős mértékben érintő társadalmi differenciállódás hatására napjainkban változatos 

megjelenéssel, mozaikos lakásállománnyal, népességgel és tanyaképpel találkozhatunk az egész 

Alföldön. A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben változó mértékben, de a tanyák is bekapcsolódtak 

a turizmus rendszerébe. Tanyai turizmusról érintőlegesen beszélhetünk, a falusi turizmus tanyán, vagy 

tanyának nevezett helyszíneken, szállás és programlehetőséget kínálva történik, legtöbb esetben 

ökotudatos fejlesztéssel, hagyományos értékek mentén, gyakran innovatív megoldásokkal. Napjainkra 

a tanyai turizmus nemcsak az Alföldön, hanem az egész országban, a Balaton környékén is megjelenik, 

a szuburbanizációs folyamatok miatt gyakran „közeli” helyeknek érezzük ezeket.  

A Nyíregyházi bokortanyák területén szállás és lokális programlehetőség évtizedek óta adott, azonban 

önálló turisztikai termékként még nem jelent meg, bár az adottságok kedvezőek. A slow turizmus 

felértékelődésével nagyobb esélyük van a kínálati piacon való megjelenésre, a kerékpáros és lovas, 

tereplovas útvonalak pedig jobban magukban rejtik annak lehetőségét, hogy a bokortanyák hálózatos 

rendszerét, településmorfológiai sajátosságait felfedezzük, a szolgáltatásokat felfűzve kínáljuk.   

Vizsgáljuk a civil szervezetek szerepét ezen a területen, hiszen jelentős mértékben hozzájárulnak az 

értékfeltáráshoz, az örökségvédelemhez. A marketingben is megjelenik szerepük, hiszen különböző 

szakemberek figyelmét kelthetik fel, amire alapozhatnak a turisztikai szolgáltatások.  

A tanulmány elméleti részben kitérünk a civil szervezetek működésére, hatásukra, majd röviden 

ismertetünk egy konkrét fejlesztést: a Nyíregyháza környéki bokortanyák rendszerén áthaladó 

kerékpáros nyomvonal kialakításának körülményeit. A vidéki örökség kis szeglete a tanyák területe, 

elgondolkodhatunk együtt, hogy szükséges-e nagy attrakció vagy elég a hagyományos, de minőségi 

fejlesztés a turizmus rendszerébe való intenzív bekapcsolódáshoz?  

Kulcsszavak: hagyományos értékek, sajátos tanyarendszer, kerékpáros turizmus, rekreáció 

 

Abstract 

Traditional values, slow tourism or big attraction? – The role of non-governmental organizationns in the 

tourism  of the homestead in Nyírség 

The function of homestead has partially changed, the lifestyle of those living there show a great variation 

and the homestead themselves differentiated. The new trend, slowtourism may be the perfect location 

for the homestead area. 

A ’bokortanya’ is a special type of settlement, some examples of these can be found west of 

Nyíregyháza. At the beginning of the ’nought years’ we only saw mouldering ’bokors’, while today the 

situation is rather different. During this period the town development strategies, real infrastructural and 

other improvements and developments contributed to the actual social-economical revitalisation of the 

’bokors’. 
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Besides husbandry, recreational and rural tourism will provide an opportunity to explore unused 

resources, which may result in an income. Even other scientific or professional circles (etnography, 

archives, history, geography) ’acknowledging’ them would have raised interest.  

We describe the changes affecting homesteads, the role if the civil sector, and recreational and tuorism 

opportunities on a bicycle.  

It is not likely that ’bokors’ will appear as a tourist destination themselves; however, it is realistic to assume 

that they can provide a supplementary programme and  accommodation. It can provide attraction and services 

that are a real experience for tourists and represent better price-value ratio when compared to competitors. 

They can make the opportunities in a town touristically developing more colourful and unique and make up 

for anything missing in Nyíregyháza. 

Keywords: traditional values, special homestaed system, cycling tourism, recreation 

 

Bevezetés 

A tanyákat is érintő társadalmi differenciállódás hatására napjainkban vegyes, mozaikos 

lakásállománnyal, népességgel és tanyaképpel találkozhatunk az egész Alföldön. 

Tanyai turizmusról érintőlegesen beszélhetünk, a falusi turizmus tanyán, vagy tanyának nevezett 

helyszíneken, szállás és programlehetőséget kínálva történik a turisztikai hasznosítás, jó esetben 

ökotudatos fejlesztés. Így a tanyai turizmus is változatos, és nemcsak az Alföldön, hanem az egész 

országban, a Balaton környékén is kínálnak ilyen lehetőéget a vendégek számára. Ebben a tanulmányban 

a civil szervezetek szerepét vizsgáljuk ezen a területen, hiszen jelentős mértékben hozzájárulnak a 

marketing szerephez is, amire alapozhatnak a turisztikai szolgáltatások és a keresleti oldal figyelmét is 

felkelthetik. Az elméleti rész után egy konkrét fejlesztést ismertetünk röviden: a Nyíregyháza környéki 

bokortanyák rendszerén áthaladó kerékpáros nyomvonal kialakításának kérdéseit. Az Alföld e sajátos 

tanyatípusát  érintő változásokat, rekreációs és turisztikai lehetőségeket ismertetünk.  

 A vidéki turizmusnak elvitathatatlan eredménye, hogy a szellemi kulturális örökség 

megmutatkozásának lehetősége helyben marad, a kultúra eredeti környezetében ismerhető meg. Ha 

emellett a néprajzosok, helyi szakértők segítségével a hitelesség is megfelelő hangsúlyt kap, akkor az 

ezzel foglalkozó szakemberek sokat tettek a szellemi kulturális örökség megőrzéséért (CSONKA-

TAKÁCS, 2009).  

A tanyák megjelennek a turisztikai kínálati piacon is, változatos helyszínekkel nem csak az Alföldön 

(pl: Ásotthalom, Kerekegyháza, Felcsút, Patca, Balaton környéke), és változó tartalmi kínálattal: 

szerény szálláslehetőségtől, ökocentrum létrehozásán keresztül hatalmas területű élményközpontokig. 

Ezek sorába jól beilleszthető a bokortanyák sajátos rendszere is.  

1. Turizmus a bokortanyákon 

A bokortanyák legnagyobb értékei a különleges, egyedi településszerkezeti sajátosság, a 

településmorfológiai képük. A tirpák hagyományok fontosak, azonban nem kiemelkedő jelentőségűek. 

A tanyák, kezdetben a szállásföldek kialakulása hasonló az Alföld egészéhez. A török hódoltság és a 

Rákóczi szabadságharc után elnéptelenedett területekre telepeseket hívtak a földesurak, a kezdeti 

lépések, a kettős szálláselv működött itt is, azonban egy évszázad elteltével térségünkben a belső és 

külső tényezők hatására sajátos településrendszer alakult ki: a bokortanyák hálózata, csoportos 

elrendeződésű tanyákkal. Később ezt a rendszert változtatták meg a szocializmusban létrehozott 

tanyaközpontok. További értékük napjainkban, hogy természetközeli életmódot találunk a térségben 

(így a természetvédő egyesületek is aktívak). Ennek a sajátos bokortanya megismerését érdemes lenne 

növelni, hiszen a különböző szakmai érdeklődésen túl a turizmusban is jól felhasználható tényező. Ezen 

túl nem rendelkeznek jelentős kulturális vagy egyedi értékekkel. Több formában jellemző a hagyomány-

ápolás, a rendezvények összefonódnak lovas és gasztronómiai termékekkel. 

A rendezvények változó rendszerességgel kerülnek lebonyolításara, ilyen a Tirpák Nap, Tirpák Lovas 

Napok, a Tirpák Hétvége a Bihari tanyán. Tanyanapok Mandabokorban, Vajdabokorban, a megyei 

kisebbségek találkozója. A Sóstói Múzeumfaluban leggyakrabban a Pünkösdöt ünneplik tirpák 
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hagyományokkal. A nyíregyházi városnap (május 16.) mellett az önkormányzat támogatásával valósul 

meg már hat éve szeptember közepén a Tirpák fesztivál. A rendezvényekre látogatók száma évről-évre 

növekszik, azon fiatalok érdeklődését is felkeltik, akik valamilyen formában kapcsolódnak a 

tirpáksághoz, a bokortanyákhoz. Több program zajlik a helyi evangélikus egyház szervezésében is. A 

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület a legaktívabb hagyományápoló civil szervezet, többirányú 

tevékenységét kiegészíti a népdalkórus és táncosok, akik szintén bekapcsolódnak a helyi idegenforgalmi 

eseményekbe. A Nyíregyházi TDM-be a Nyírség Turizmusáért Egyesületen és a városon keresztül 

kapcsolódnak be a bokortanyák. A falusi turizmuson kívül az aktív turizmusra: gyalogos és kerékpáros 

turizmusra, lovaglásra van lehetőség. A Középkori Templomok Útja Egyesület is szervez évente 

kerékpáros túrát a tanyás térégben is. Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesületnek is vannak 

rendszeresen programjai.  

A bokortanyák világa lassan kapcsolódik be a vidéki turizmus rendszerbe, egyedi kezdeményezéseket 

találunk. Ennek oka összetett: kevés helyi együttműködés jellemző és a város turisztikai irodája egyéb 

termékeket preferálása mellett felfigyelt a környező tanyavilág sajátosságaira is (1. kép). Előrelépések 

azonban már történtek, ez a tanulmány is ehhez kíván hozzájárulni.  

1. kép: Nyíregyháza külterületi térképe a sétálóutca területén, térkőből kirakva. (A külterületi 

településrészek nevei körben, ahol minden bokortanya megtalálható.) 

    

Forrás: Saját fotó 

Két ismertebb szállás található a tanyákon a Bihari-tanya Antalbokorban és a Balázs-tanya 

Újtelekbokorban. (Mindkettő szerepel a FATOSZ honlapján is, a szálláskínálatában, a további 18 

nevében is tanya mellett.) A Bihari tanya az autentikusabb: egy élő tanya, a gazdák is ott élnek, külön 

házban, lovakat tartanak, gazdálkodnak. 2x10 férőhelyes falusi szállás, és egy gerendaház várja a 

vendégeket. 1994 óta aktív tagja a megyei falusi turizmus szövetségnek. Egyre bővülő szálláskínálattal 

és programlehetőséggel rendelkeznek: lovaglás, sétakocsizás a tanyák között, lovasszán, disznóölés, 

rendezvények: fogatversenyek, rendezvényük a Tirpák napok. A vendégéjszakák száma meghaladta a 

500-at, külföldi vendégekkel is. A tulajdonosok elmondása alapján nyíregyházi és főleg Budapest és 

környéki vendégeik vannak. Az egyéni marketingtevékenység mellett a vendégforgalom növekedésére 

hatással volt Nyíregyháza fejlődő turizmusa, például az állatkert magas látogatószáma, az utóbbi 

években pedig a közeli építkezések (pl.: LEGO gyár) szállásigénye is növelte a forgalmat. Hivatalosan 

öt helyen van lehetőség magánszállást igénybe venni (összesen 38 férőhely) ezek zömében falusi 

szállásadásnak minősülnek. Antal-, Gerhát-, Sulyán-, Szabadság-, Újtelek-, Mandabokor. Valójában két 

helyen foglalkoznak aktívan vendégfogadással, emellett az evangélikus egyház intézményeiben vannak 

vendégszobák. Kereskedelmi szállás nincs. Tirpák csárda fogadja a vendégeket Szabadságbokorban a 

36-os főút mentén. Több helyen lovaglási lehetőség biztosított (1. ábra). 

A falusi turizmus három nagy csoportba sorolható vonzerőivel (SZABÓ, 2009): a természet közelsége, 

természetesség, a megőrzött hagyományok tovább éltetése és a falusi vendégszeretettel rendelkeznek a 

bokortanyák is. 
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1. ábra A turizmus jelenlegi helyzete a bokortanyákon 

 

Forrás: Saját szerkesztés és rajz 

2. A bokortanyák szerepe a város turizmusfejlesztési lehetőségeiben  

A 1. ábrán összegezve megfigyelhető a bokortanyák területének turisztikai szuprastruktúráját és a 

turizmusban érintett bokortanyákat. Ebből is jól látszik, hogy az alapok már megvannak, lenne mire 

építeni a turizmusfejlesztés terén. A térségbe történő utazásoknak nem a fő motivációja a bokortanyák, 

de szívesen megnézik az érdeklődők. Várhatóan nem az összes bokortanya, jó esetben a tanyák negyede 

képes majd a turizmusból prosperálni. Az ökológiai gazdálkodást bemutató turisztikai kínálat feltételei, a 

nyitott porták rendszere adottak. 

Nyíregyháza innovatív és fejlődő turizmusában a helyi lakosságnak is szerepe van. A Tirpák napok, a 

Tirpák fesztivál szerves része a város rendezvényeinek. Ezen programokba egyenként, név szerint is be 

lehetne, be kellene kapcsolni a bokortanyákat. Kint, a tanyák területén Mandabokor mellett további 

bokortanyák bevonásával, lovas turisztikai programoknak, jól üzemeltetett tanösvénnyel, bemutató-

helyekkel, a védettséggel rendelkező Róka- és Sulyánbokorban nyitott porták meglátogatásával, öko-

portává válással az év minden szakában attrakciót jelenthetnek turisták számára. 

Önálló desztinációként nem valószínű a bokortanyák megjelenése. Kiegészítő programként és 

szálláslehetőségként azonban a forgalomnövekedés is reális elképzelés. Egy-egy bokortanya jelenthet 

olyan vonzerőt, amely a térségbe csalogatja a turistákat. A turizmus egyelőre egyik bokor számára sem 

jelent komplex megoldást, azonban a helyi lakosságnak kiegészítő jövedelemforrást teremthet, 

vonzóbbá teheti a tanyaképet. Falusi turizmus egy nagyváros közvetlen közelében.  

Javaslatunk alapján Nyíregyháza rendezvényei exportálhatják magukat a bokortanyák területére. Az 

egynapos rendezvény alatt minden korosztály számára élvezetes és tartalmas programokat kínálhatnak. 
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A Tirpák fesztivál egyik eleme valamelyik bokortanyán kerülhetne megrendezésre. A városközponti 

rendezvény mellett, azzal egy időben kint a tanyákon is megvalósítani valamely programot, a 

városközpontból kerékpáros lovas-kocsis, buszos kiszállítással is. Elérhetővé célszerű tenni a 

bokortanyákat a városi információs irodákban is. Konkrét útvonal javaslattal, ismertetésével, 

kiszállítási, vendéglátói, nyitott porta ajánlattal, bokortanya csomag megvalósításával.  

Elgondolkodtató napjaink túlkínálatában, hogy egy nagy attrakcióra, egy komoly projektre szükség van-

e abban, hogy a bokortanyákra többen felfigyeljenek? Ehhez a megfelelő marketing ideirányítaná a 

figyelmet, a fenntarthatóság szempontját is figyelembe véve. A hagyományos kínálati elemek 

napjainkban nem elegendő vonzerőt jelentenek. Civil kezdeményezésre alakítottak ki egy szerény 

emlék-helyet Halmosbokorban (2. kép), de kevesen látogatják. Egy különleges gasztronómiai élményt 

nyújtó szolgáltatás (például extra-cukrászda), vagy egy egyedi aktív turizmust kínáló kalandpark, például 

egy másik „Kristály- torony” (mint Bükfürdőn) felkeltené-e jobban az érdeklődést? Szükséges-e a tanyák 

területén szervezni egy akadály és terepfutó versenyt (mint Látrányban)? Civil kezdeményezések nélkül, 

a projektek nagyságától függetlenül véleményünk szerint nem várható jelentős változás. 

2. kép: Nagycserkesz-Halmosbokor, Tirpák emlékhely 

 

Forrás: Saját kép 

A város településfejlesztési elképzeléseiben a tanyák szerepe  kétoldalú.  A  városszéli  ipari területek 

ránőnek a tanyás térségre, a szuburbanizáció is egyre jelentősebb a nyugati irányba is, „alvótanyák” is 

kialakulnak, de mindemellett védeni is igyekszik a város az egyediségéhez hozzátartozó bokortanyákat. 

Nyíregyháza településszerkezeti és szabályozási tervében meghatározásra kerültek a külterületi lakott 

helyek fejlesztési kategóriái, az ezekre vonatkozó építési előírások.  A nyíregyházi külterületi lakott 

helyek az alábbi kategóriákba tartoznak: 

I. Falusias jellegű településrészek: Szélsőbokor, Vargabokor, Jánosbokor, Rozsrét-bokor, 

Újtelekbokor, Salamonbokor 

II. Településszerkezetben elfoglalt új helyzetük miatt gazdaságfejlesztésre kijelölt településrészek: 

Zomboribokor, Szabadságbokor 

III. Üdülési fejlesztésre kijelölt településrészek támogatása 

IV. Műemléki védelemre kijelölt településrészek: Róka-, Sulyánbokor 

V. Mezőgazdasági nagytelkes településrészek: Mandabokor I., II., Alsóbadur-, Füzes-, Mátyás-, 

Antal-, Gerhát-, Mohos-, Bálint-, Nádas-, Bedő-, István-, Polyák-, Benkő-, Kazár-, Szeles-, 

Csernyik-, Kordován-, Kovács-, Debrő-, Felsőbadur-, Lóczibokor. 

3. A civil szervezetek működésének célja és feladatai 
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A civil szervezetek olyan együttműködési formája az alulról jövő társas kezdeményezéseknek, ahol a 

cél határozza meg és irányítja a működés területét. Megalakulásuk egy azonos értékrenddel bíró baráti 

kör elhatározása és összefogása is lehet, de az alapot egy közös értékrend, érdeklődési terület, 

társadalmi-és környezeti hiányosság kezelése, megoldására irányuló közös igény is adhatja. A civil 

szervezetek látják el azon kényes és problémás feladatokat, amelyeket az állami- és gazdasági szféra 

nem tud hatékonyan kezelni. A civilek mélyebb szinten vizsgálják és keresik a megoldásokat a 

területüket érintő problémákra. Munkásságuk célja a hátrányos területek segítése, a társadalmi aktivitás 

fokozása, a közösségépítés, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek elleni küzdelem. Ezen célok 

mindegyike közvetlenül, vagy közvetve szolgálja a társadalmi bizalom növelését, ami a fenntartható 

növekedés egyik legfontosabb előfeltétele. A működés célja nem a profitorientáltság, hanem a 

társadalmi szerepvállalás fontossága. A civil szervezetek különlegességét az adja, hogy az alapító 

személyek mély elhivatottsággal rendelkeznek a szervezet céljai elérésének tekintetében. A szervezetek 

tevékenységi céljait a környezet hiányosságainak, gyengeségeinek javítása, a társadalom iránti 

szolidaritás eszközei mozgatják. Egyes szervezeteknél a motiváció a közösség építése, erősítése, nem, 

kor, etnikai hovatartozás tekintetében. A feladatellátásuk szerint szerveződő csoportoknál a cél egy-egy 

szociális, oktatási, érdekvédelmi, kulturális feladat ellátása vagy speciális értékek, hagyományok, vagy 

a környezet védelme. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szervezetek jelentős része több célterületen 

vállal szerepet működése során. A civil szektor legfontosabb szerepvállalása a helyi közösségek 

formálásában, az épített-, környezeti -és kulturális értékek átörökítésében rejlik.  

Működésének hatékonysága abban is rejlik, hogy kétoldalú kommunikációt folytat a társadalommal, 

ismeri a mindennapi történéseket, problémákat, felmerülő és megfogalmazódó igényeket, amelyekre 

működésével reagálni tud. Azon alulról jövő kezdeményezéseknek tudják megteremteni a megvalósítási 

színteret, amelyet más, a társadalommal foglalkozó szegmens nem tud. Azzal, hogy egy bizalmi 

kapcsolatot alakít ki a társadalomban aktív és személyes jelenlétével az állampolgárokat 

együttműködésre tudja ösztönözni, hiszen a társadalom csak közös összefogással képes változtatni az 

állapotán. A civil szervezetek hatékony és kreatív reagálási képességüknek köszönhetően gyorsabban 

tudják az önkormányzati rendszerhez képest a felmerülő problémákat megoldani. Az önkormányzati 

szféra is felismerte a közös együttműködésben rejlő potenciált, így egyre jelentősebb szinten támogatják 

a közös szerepvállalást. A civil szférán belüli civil-civil, együttműködések további új lehetőségeket 

adnak a szervezetek saját fejlődésükhöz, ugyanis minél több ember csoportosul azonos nézetek, célok 

mentén, az erejük a megvalósításban megsokszorozódik. A helyi, alulról jövő kezdeményezések, ha 

összekapcsolódnak mind a létszám, mind az anyagi forrás területén „kinövik” magukat megyei, 

regionális, országos, majd nemzetközi szintre. A kapcsolódás a munkásságuk fontosságát és hitelességét 

erősíti. Az információcsere fokozódik, így a civilekre jellemző gyors és hatékony reakció is arányosan 

nő. A kapcsolataik révén történő előmenetele hatással van a térség gazdasági-és társadalmi fejlődésére, 

amely együttesen az ország gazdasági-és társadalmi fejlődését alakítja. A legnagyobb előnye az 

innováció, valamint az, hogy ők a problémából indulnak ki, és arra a problémára keresik a választ. 

Céljaik mindig társadalmi konszenzuson alapulnak. Civil szervezetként képesek mindig a 

leghatékonyabb megoldásra mind a probléma, mind a források vonatkozásában, valamint komplex 

problémakezelést tudnak megvalósítani. 

3.1. A megyei identitástudat erősítésnek szerepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

A helyi- és megyei identitástudat erősítésében és az értékek átörökítésében jelentős szerepet a civil 

szervezetek látnak el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A megye nevében is szereplő Szabolcsban, 

Szatmárban és Beregben az ott élők történelmileg kialakult térségi identitás helyi erősítése is frissíteni, 

erősíteni kell, hiszen ez az alapja az 1950 óta létező megye az óta már egyébként is egyre szilárdabb, de 

kiemelt fontos szerepet jelent, az elvándorlás tekintetében, hogy a jövő generációja megismerje, 

megértse felmenői értékeit, valamint természetes legyen számára ezen hagyományok fenntartása és 

utódaival való megismertetése. Véleményem szerint a megyei identitástudat szilárd alapjai közvetlenül 

hatást gyakorolnak az itt élők gazdasági helyzetére és a térség turisztikai vonzerejének növelésére, 

közvetetetten pedig az ország hazai erősítésére és nemzetközi színtérre való emelésére. Hiszen egy olyan 

természeti és épített örökségében is gazdag, „ezerarcú” vidéken élünk, amely bármely nemzetközileg 

ismert turisztikai attrakcióval felvenné a versenyt. De ehhez először az kell, hogy az itt élők felismerjék, 

védjék és fenntartsák azon kincseket, amit örökségként kaptunk. Szerencsére az elmúlt, 2014-2020-as 
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fejlesztési időszakban elkezdődött országosan egy olyan területfejlesztési folyamat, amelyben a civil 

szervezetek, a megyei és települési önkormányzatok, valamint a kulturális feladatokat ellátó 

közintézetek közötti erősödő együttműködés által hatalmas léptekben alakult. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei önkormányzat stratégiai célkitűzése is az, hogy szolidáris és aktív megye kialakítását 

hozzásegítse jövőképének megvalósításához, azaz egy élhető, szolidáris és proaktív megye 

kialakulásához. Ezen célok szerepe a gazdasági és társadalmi önszerveződésben és a társadalmi 

együttműködés és helyi identitás erősítésben jelenik meg.  

A megyére jellemző egy területi széttagoltság, amely egyfelől értékes, hiszen a sokszínűségét a 

különböző területeken kialakult eltérő kulturális értékek adják, hiszen három identitástudatában jól 

lehatárolható részre tagozódik, mint a Szabolcs, a Szatmár és Bereg térségre, másfelől abban jelent 

hátrányt, hogy széttagoltan, nem összefogottan, csak helyi identitás jelenik meg a közösségek 

tekintetében. Ebben van kiemelt célja a civil összefogásnak, hogy támogassa azon kezdeményezéseket, 

amelyek segítségével tudatosabbá váljanak a térségek közösségfejlesztései, amely megerősítésével egy 

centralizált, komplex megyei együttműködést generáljon. Ez a három területet egységes bemutatásával 

hangsúlyozná a megyénkben rejlő kulturális és attraktív turisztikai vonzerőt, aktívan hozzájárulva 

megyénk országos szintű megítélésének potenciális javulásához, gyakorlati bizonyítékkal szolgálva 

arra, hogy megyénk mennyire gazdag hagyományokban, néprajzi, természeti, gasztronómiai 

értékekben.  

Azzal, hogy a helyi és térségi közösségek tudatosabbá válnak, a kulturális és közösségi életben betöltött 

erős érintettsége és szerepe lehetőséget teremt a turizmus fenntartható fejlődésére. A kreatív ipar 

jelenlétének és súlyának növelése a megye életében, a gazdasági stabilitást is erősíti, hiszen a tárgyalkotó 

népművészet, amelynek alapjai a generációról-generációra történő alapok átörökítése adja egy 

megélhetési forrást biztosítva csökkentené az elvándorlást, amely elsősorban a fiatalabb rétegeket, 

illetve az elmaradottabb térségeket érinti, és az egyik legnagyobb problémáját is jelenti a keleti 

régiónknak. Ezzel élesen szemben áll a lakóhelyről, annak kulturális és természeti értékeiről való pozitív 

gondolkodás, amelyek az erős kötődés alapjait jelentik, ám ezek önmagukban nem elegendőek a negatív 

vándorlási egyenleg megfordításához. Ugyanakkor az élhető vidékek megteremtésével a helyben 

maradás reális célkitűzés lenne, a helyi kötődés megerősítésével. A megye kulturális értékeinek 

láthatóvá tétele, a művészeti és hagyományőrző csoportok hálózatba szervezése és hazai valamint 

nemzetközi szinten való megismertetése erősíti az itt élők tudatosságát, öngondoskodó képességét. A 

tudatos helyi és térségi társadalmak megerősödésével a helyi és területi identitás aktivizálódni fog, 

amely a az egyik legfontosabb immateriális fejlesztési erőforrás. Az alulról jövő kezdeményezések 

erősítésében és támogatásában rejlik az az erő, amely a közösségi önazonosságtudat, a lokálpatriotizmus 

és belső értékek megjelenését segítve minden generációnak olyan értéket ad, amely a társadalmi 

fejlődéssel, a mindennapok részévé válik. Ezek sorában helyezkednek el a bokortanyákon élők, kettős 

szerepben is, városi külterületi lakosok, élvezve a megyeszékhely előnyeit, ugyanakkor a tirpák 

identitástudat és a vidéki lét gazdagságát értéknek tekinthetik és felhasználhatják.  

4. Kerékpáros útvonaljavaslat a bokortanyák területén 

Civil szervezetek bevonásával kerül kialakításra Nyíregyháza körül több javasolt kerékpáros útvonal. A 

Nyírség TDM (Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.) előzetes felkérése Középkori Templomok Útja 

Egyesület szakemberei, tagjai Nyíregyházán és a városból kiindulva egy napos kerékpártúra útvonalakat 

alakított ki.  
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1. táblázat: A kerékpáros tirpák túra állomásai, a látnivalók és bokortanyák sora a 

nyomvonalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az útvonalak kialakítása elsősorban a több éves tapasztalok alapján történt. Az elsődleges cél, a tanyák 

területének bemutatása, a meglévő, nem túl sok látnivaló érintésével. Ezzel párhuzamosan zajlik le a 

vonzerőleltárak elkészítése, a lehetséges POI-k számba vétele. A Nyíregyháza és vonzáskörzetében 

felmért túraútvonalak képezik annak a 6 lehetséges túraajánlatnak az alapját, amelyek különböző 

célcsoportoknak lehet a későbbeikben kiajánlani. A célcsoport igen széles körű. Figyelembe kell venni 

a túraajánlatok kialakítása során azokat a Nyíregyházán megszálló vendégeket, akik csak kisebb, 

kevésbé megterhelő 15-20 km családi túrákat preferálnak, egészen azokig a kerékpáros túrázókig, akik 

kerékpárral szeretnék felfedezni a várost és a Nyírséget, így hajlandók akár 100 km-t is letekerni. Ebben 

a munkában a kerékpárosok, a kerékpáros túrázók szemével kell látnunk és fejével kell gondolkodnunk. 

Ezzel a szemlélettel kezdtük el a kerékpártúra útvonalak feltárását, amely Nyíregyháza és a Nyírség 

bemutatását, a város és a desztináció kulturális és természeti örökségének megismertetését célozza. 

Olyan túraútvonalak kialakítása volt a cél, amelyek különböző területi egységek bemutatását célozzák, 

különböző hosszúságúak és különböző célcsoportok igényeihez illeszkednek (DEÁK, 2021). A 

feladatunk két db Nyíregyházát, 1 db Nyíregyháza környéki bokortanyákat és 3 db Nyíregyházáról 

kiinduló, térséget bemutató útvonal kialakítása volt.  

A bokortanyákat érintő útvonal 33 km hosszú lett (1. táblázat), több oldalról megvizsgálva végül 11 

megállót javaslunk. Ez az útvonal igyekszik komplexen megismertetni a tanyák sajátosságait, a 

betelepítés történetét, településmorfológiai betekintésre is lehetőséget nyújt, nyolc bokortanyát érint a 

Nyírségi homokos tájon, természetközeli állapotokat és az antropogén hatásokat is megfigyelhetjük.  

A tervezett útvonal (2. ábra) kijelölés nehézségei a kerékpározhatóság (kevésbé forgalmas műút, és 

földutak aránya) szempontjai mellett tipikus tanyák megismertetése, egyes tanyák és a 

bokortanyarendszer hálózatának bemutatása is volt. A Nyírség természeti felszínének bemutatása és a 

bokortanyák különleges sajátos területeinek, településtípusának, népi építészetének és emlékeinek, a 

hagyományápolás területeinek, és a fellelhető gasztronómiai lehetőségek bevonása.  

A túraútvonalhoz is fontos tartozékként kapcsolódik az útvonal leírása és a nyomvonalon található 

látnivalók, állomások szöveges ismertetőjének elkészítése. Ez is lényege elem, hiszen elsődleges célunk 

az értékközvetítés, az örökségek szakszerű megismertetése, aktív turizmus formájában is. Az 

ismeretközlés és a marketingcélok itt együttesen jelennek meg. A szócikkek tartalma, mélysége, 

 

Tirpák túra - Látnivalók 

km Ismertető 

helyben 

Ismertető 

digitálisan 

1.  Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom 0 + + 

2.  Szarvas Paléta 1 + + 

3.  Nyírtelek - Honvédelmi emlékpark 8 + + 

4.  Halmosbokor - Tirpák emlékhely 13 + + 

5.  Sulyánbokor – Újjáéledő tanya 18 - + 

6.  Mohosbokor – Városellátó gazdálkodás 20 - + 

7.  Rókabokor – Régi életmód 23 - + 

8.  LEGO gyár – Hátulnézetben is izgalmas 25 - + 

9.  Salamonbokor – Összenőve a várossal 27 - + 

10.  Military játszótér és kresz-park – Kertváros 29 - + 

11.  Városalapító atyák szobra - Belváros 33 - + 
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karakterszám megállapítása nehéz szakmai döntés, hiszen olyan szempontokat kell figyelembe venni, 

hogy még közérthető, elolvasható, de tartalmas, hiteles, informatív és motiváló is legyen. 

2. ábra: Tervezett kerékpár útvonal a bokortanyák területén 

 

Forrás: ÁGOSTON, SZ. 

Következtetések 

A vidéki értékek feltárásában, ismertté tételébe, szöveges és képi (hagyományos, papír alapú és digitális 

felületeken) ismertetők létrehozásában egyértelműen a civil szervezeteknek van szerepe. Ezek 

munkájára alapozhatnak a turisztikai szervezetek és szolgáltatók, és mindezzel együtt válhat tényleges 

kínálati elemmé a bokortanyák térsége is. Így a kialakulásuk sajátosságainak megismertetésével, 

többlettartalommal jelentkezhetnek a tanyai turizmus ökotudatos szemléletű kínálatában. A minőségi 

szolgáltatások felé való elmozdulás napjainkban már minimumkövetelményként jelentkezik.  

A Nyíregyháza környéki bokortanyák területén az első lépések után, a kevés szálláslehetőség mellett 

végre bevonásra kerül a város turisztikai kínálatába is. Településrendszere kimondottan alkalmas 

kerékpározásra, rekreációs és turisztikai szempontok alapján is. A területről jól megközelíthető a város, 

a belváros és a Sóstógyógyfürdő komplex kínálata. Mintául szolgálhat egyes tanyák kialakítására az 

ökoporta rendszer tagjai a Dél-Dunántúli Régióban. A falusi turizmusban kerékpárosbarát szálláshelyek 

kialakítása felé célszerű elmozdulni.  

A vidéki értékek sorába a tanyák öröksége is beilleszkedik, A slow turizmus keresleti oldalának 

növekedésével kérdésessé válik, hogy milyen vonzerőket fejlesszenek egy-egy tanyán. Nagy attrakcióra 

talán már nem, inkább egy sajátos kínálati elemre és természetesen színvonalas szállás és gasztronómiai 

lehetőség fejlesztése felé javasoljuk, hogy koncentráljanak a turisztikai szakemberek.  

Az aktív turizmus belföldi erősödésével összhangban egy egyedi kínálattal rendelkező város és 

tanyavilágának – kerékpárral is elérhető – bemutatásához civil szervezetek tevékenységén keresztül 

szeretnénk hozzájárulni.  
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Bevezetés 

A tudatos borfogyasztók keresik azokat a vörösbor fajtákat a piacon, melyeknek az antioxidáns 

tulajdonsággal rendelkező polifenol koncentrációja kimagasló, hiszen ezeknek a boroknak pozitív 

élettani hatásuk bizonyított. A borok finomösszetételét nagymértékben meghatározza az alapanyag, a 

szőlőfajta, a szüreti időpont, az alkalmazott borászati technológia, borkezelési eljárások alkalmazása. 

Ennek tekintetében keresem a választ az alábbi kérdésekre, nem reprezentatív kérdőíves kutatásom 

során kapott válaszok alapján: 

H1: A genetikailag módosított (GMO) szerek alkalmazásával kapcsolatos ismeretek alapján a 

borfogyasztók többsége fontosnak tartja, hogy ezeket a szereket ne alkalmazzák a szőlőben organikus 

gazdálkodás során. 

H2: A szulfitokkal (borokban szabad és összes kénessav tartalom) kapcsolatban a borfogyasztók 

többsége azokat a borokat preferálja, melyekben korlátozzák az összes kénessavtartalmat, vagy a 

borkezelések során egyáltalán nem alkalmaznak kénezést. 

H3: A natúrborok választásánál fontos szempont a borfogyasztó számára, hogy a natúrborokat nem 

derítik és nem szűrik. 

H4: Az autentikus borok választásánál fontos szempont, hogy spontán erjedéssel készüljenek, ne 

alkalmazzanak enzim készítményeket és starterkultúrákat, valamint szabályozzák az összes kénessav 

koncentrációt a borban, továbbá a borkezelések során szabályozzák a derítőszerek használatát, a szűrést 

pedig teljesen elhagyják. 

1. Szakirodalmi áttekintés 

1.1. Organikus, autentikus, kézműves és natúr borok 

Az organikus szőlőből készült bor 1978-ban, Franciaországban, Beaujolais borvidékén készült 

minimális kénessav koncentrációval. A bor Marcel Lapierre és Jules Chauvet nevéhez fűződik. Marcel 

Lapierre felhagy a szintetikus gyomirtókkal és növényvédő szerekkel, késői szüretet alkalmaz, 

szigorúan válogatja a szőlőt, minimálisan vagy egyáltalán nem tartalmaznak a borai kénessavat, és 

felszámolja azt a gyakorlatot, hogy a bor alkoholtartalmának növeléséhez cukrot adnak. Mindez Jules 

Chauvet-nak köszönhető, aki nagy hatással volt Lapierre-e, mint borász, vegyész és „szőlészeti próféta”, 

aki a „szőlőtermesztés és borászat régi gyakorlatainak” erényeit vallotta. Az organikus (bio, öko) 

gazdálkodás nem használ műtrágyát, vagy szintetikus növényvédő szereket, kizárólag biológiai 

növényvédelemre alapuló gazdálkodási forma. Ezt a gazdálkodási formát az Európai Parlament és 

Tanács 2018/848 rendelete szabályoz, ellenőrizni és tanusítani két szervezet jogosult Magyarországon, 

a Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft. és a Hungaria Öko Garancia Kft. A biodinamikus gazdálkodás 

holisztikus, hiszen az egész birtokot egyfajta élőlénynek tekinti, ahol a gazdaságnak komposzttal kell 

termékennyé tenni a földeket. A minősítést a Demeter -International cég végzi. (GEÖNCZEÖL, 2020)  

A kézműves bor, valódi terroir bor hiszen sem a borkészítés sem a borkezelés során nem kap borászati 

segédanyagokat, nincs derítés, szűrés, így a bor, a termőhely, a borvidék sajátosságait, talaját, kőzeteit, 

klímáját, magát a szőlőfajtát, a beavatkozásmentes, hagyományos borkészítést és az évjárat 

jellegzetességeit hordozza. (ANGLER, 2015) A terroir bor esetében a természet évjáratot ad, amit a 

kőzetek, a klíma határoz meg elsősorban és csak kismértékben az ember. Nincs két egyforma évjárat, 
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így nem lehet terroir borból évről évre ugyanazt az illat- és ízvilágot kihozni. A bortermelés 

globalizációja azonban létrehozza az egységes ízű, uniformizált borokat, melyekre szintén van igény. 

(TORRES, 2005) Olivier Torres Borháború című könyvében tökéletesen szemlélteti és állítja szembe a 

tradíciót a globalizációval. A borászati kémia és a borászati technológia kapcsán felmerül a kérdés, hogy 

amennyiben nem kerül sor derítésre, szűrésre, akkor az a bor tisztaságát tekintve mennyire számít 

egészségesnek, minőséginek a bor, hiszen egészséges bornak a tiszta, tükrösen tiszta bor tekinthető. 

(HEVÉR 2020) Természetesen ez alól kivétel a frissen kierjedt újbor, a pét-nat  vagyis a pétillant 

naturel, hiszen ezek a tételek természetesen opálosak. (GERI, 2020)  

Az autentikus borok esetében tilos a borkészítés és borkezelés során borászati segédanyagokat, 

fajélesztőt, enzimeket, almasavbontó tejsavbaktériumokat alkalmazni, illetve a derítőszerek közül csak 

a tojásfehérje és a bentonit engedélyezett. Az összes kénessav koncentrációt fehérborok esetében 80 

mg/l; vörösborok esetében 60 mg/l koncentrációban határozzák meg.  

A natúrborokat tekintve, az EU szabályozása alapján az elnevezés nem szerepelhet a címkén, és 

tulajdonképpen ez az a bor, amihez semmit nem adhatunk hozzá, és semmit nem vehetünk el belőle. A 

Natúr Borok Szövetsége által meghatározott kritériumok:  

- Minősített organikus ültetvényről származó szőlőt dolgozhatnak fel 

- Kizárólag csak kézi szürettel történhet a szőlő betakarítása 

- Az alkoholos erjesztést csak őshonos élesztőtörzzsel valósíthatják meg, spontán erjesztést 

alkalmazva 

- Borászati segédanyagok hozzáadása tilos 

- A szőlő kémiai összetételének módosítása tilos (titrálható savtartalom csökkentés, növelés; 

alkoholtartalom növelés) 

- Tilosak az alábbi borkezelési eljárások: fordított ozmózis, hőkezelés, szűrés. 

- Alkoholos erjedés előtt és közben tilos a kénezés 

- A kénkoncentrációk tekintetében kétféle logót használhat a termelő, a „kén hozzáadása nélkül” 

(sans sulfites ajoutés) illetve a „<30 mg/l kén hozzáadásával készült” (< 30 mg/l de sulfites 

ajoutés) logókat (GEÖNCZEÖL, 2020) 

1.2.  A borok kémiai összetétele és egészségre gyakorolt hatásuk 

A borászati kémia a borok analitikai összetevőivel, a bor finomösszetételének meghatározásával 

foglalkozó tudományág, mely az egészségtudatosság tekintetében óriási jelentőséggel bír. A borok 

egészségre gyakorolt pozitív hatásai elsősorban a borban található polifenoloknak köszönhető. A 

vörösborok egészségre gyakorolt jótékony hatása mellett, meg kell említeni a hosszú távú és nagy 

mennyiségű alkoholfogyasztással a szervezetbe kerülő etanolnak májkárosító hatását (SHIELD ET AL., 

2013) illetve a szulfitok negatív hatásait – élelmiszer allergénként fejfájást, légzési nehézségeket, bőpírt, 

kiütéseket okozhat - az emberi szervezetre. (ARAPITSAS ET AL., 2018) 

A mértékletes alkoholfogyasztásnak azonban pozitív hatása is ismert, miszerint növelheti a védő 

koleszterin (high density lipoprotein, HDL) szintet, és csökkentheti az úgynevezett rossz (low density 

lipoprotein, LDL) koleszterin oxidációját, de emellett a véralvadás megelőzésében és a vérlemezkék 

aggregációjának csökkentésében is fontos szerepet tölt be (AGARWAL, 2002). McCarty (2001) kutatási 

alapján a mértékletes alkoholfogyasztás kapcsolatba hozható a vázizomban bekövetkező inzulin 

rezisztencia csökkenéssel. A mértékletes borfogyasztással szervezetbe juttatott polifenol vegyületek és 

alkohol koncentrációk együttes hatása előnyösen befolyásolhatja szervezetünk működését, segítheti a 

szív- és érrendszeri, valamint krónikus megbetegedések gyógyulási folyamatait (MARKOSKI ET AL., 

2016).  

A polifenolok antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek koncentrációja eltérő a 

fehérborokban és a vörösborokban, az alkalmazott borászati technológiának köszönhetően. A polifenol 

vegyületek a szőlőbogyó héjszerkezetében halmozódnak fel, melyeket a lehető legkíméletesebb 

technológia alkalmazásával extrahálunk. Az extrakció célja elsősorban, hogy a héjon erjesztés során, a 
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lehető legnagyobb koncentrációban oldjunk ki színanyagokat és más flavonoid és nem flavonoid típusú 

vegyületeket, melyben az alkalmazott technológia hőmérséklete és időtartama a meghatározó, de 

nyilvánvalóan az alapanyag, a szőlőfajta is fontos szerepet játszik. Wightman és munkatársai (1997) 

egyes enzimtermékek alkalmazása mellett a monomer antocianinok, ezen belül a malvidin-3-

monoglükozid koncentrációjának jelentős csökkenését figyelték meg. Az általuk vizsgált készítmények 

mindegyike mellett azonban magasabb transz-rezveratrol koncentrációt eredményezett a borokban.  

A rezveratrol egyrészt növényi immunanyag, hiszen részt vesz a szőlőnövény gombás fertőzések elleni 

védekező mechanizmusában, (YANG et al. 2009), amire korábbi kutatások is irányultak, Langcake és 

Pryce (1976, 1977), Drecks és Creasy (1989), Stein és Hoos (1984) és Stein és Blaich (1985), másrészt 

a szív- és érrendszeri megbetegedések elleni védőhatásban játszik fontos szerepet, továbbá 

gyulladáscsökkentő, antibakteriális, antivirális és antioxidáns hatását is igazolták (KING et al. 2006;) 

(KISBENEDEK ET AL., 2014; SIEGNEUR ET AL., 1990). Gautam és munkatársainak (2000) 

kutatásai bebizonyították, hogy a transz-rezveratrol fontos gátló-ölő szerepet tölt be a leukémiás sejtek 

esetében, illetve Guerrero eredményei alapján (2009) hatékonynak bizonyul egyes rákos elváltozások 

esetében is. Megfigyelték, hogy a rezveratrol gátolja a β-amiloid aggregációt az Alzheimer kórban 

(RIVIERE ET AL., 2010) és védi az idegsejteket az oxidatív stressz ellen (MIZUTANI ET AL., 2000).  

Vizsgáltam különböző vörösborokban – Kadarka, Kékfrankos, Cabernet franc – transz-rezveratrol 

koncentráció változást üzemi körülmények között, 24 hónapos fahordós érlelés során, 20-25 mg/l szabad 

kénessav koncentráció mellett. A vörösborok közül a Kékfrankos eredményeit és technológiáját 

emelném ki. Ennél a fajtánál a héjon erjesztés hőmérséklete 18-24 °C között változott és 21 nap alatt 

zajlott le. A kiindulási koncentrációk tekintetében és a 24 hónapos érlelési időszakot követően is a 

Kékfrankosban mértem a legmagasabb transz-piceid valamint transz-rezveratrol koncentrációkat. 

(GULD ET AL., 2019).  

Az európai és új-zélandi organikus (bio, öko) borok esetében az összes kénessav koncentrációja 

fehérborokban 150 mg/l-re, vörösborokban 100 mg/l-re került meghatározásra. Az amerikai bioborok 

(USDA Organic) nem tartalmazhatnak hozzáadott ként. A kézműves borokra vonatkozó előírások 

alapján a borkészítés során borászati segédanyagokat, illetve fajélesztőt nem használnak, az összes 

kénessav koncentráció is alacsonyabb, bár hivatalos szabályozás nincs.  

A vörösborban megtalálható polifenol vegyületek koncentrációja tehát folyamatosan változik, melyet 

nagymértékben meghatároz az alapanyag, a szőlő érettségi állapota, valamint befolyásol a 

szőlőfeldolgozás, valamint a héjon erjesztés technológiája, továbbá a stabilizálási folyamatok, derítés, 

szűrés és érlelés (GARCIA-ESTEVEZ ET AL., 2017).  

1.3.  A borkezelések (kénezés, derítés, szűrés) hatása a kémiai összetevőkre 

Korábbi kutatások eredményei alapján a derítőszereknek nemkívánatos hatása van a borok színére, 

csökkentik az antocianin koncentrációt, a bentonit, valamint a mannoprotein és kazein együttes 

alkalmazása a tannin koncentrációt is csökkenti, sőt a növényi fehérjék és a zselatin, bár nem olyan 

mértékben, de befolyásolja a polifenol koncentrációt. (GHANEM ET AL., 2017) 

Oszmianski és munkatársai (1986) a polifenolok kioldódását vizsgálták a kén-dioxid adagolás, a 

keletkező etil-alkohol, a macerálási hőmérséklet és a kontaktidő függvényében. Megállapították, hogy 

az egyes tényezők hatása önmagukban nem számottevő, azonban a kén-dioxid és az etil-alkohol együttes 

jelenléte magas extrahálási hőmérséklettel párosulva elősegíti a fenolos anyagok borba oldódását. A 

borok szabad kénessav tartalma bortípusonként változó, vörösborok esetében 30 mg/l, reduktív 

fehérborok és rozéborok esetében 50 mg/l körüli értékre állítják be palackozáskor.  

A szabad kénessav védelmet ad ugyanis a bornak, egyrészt antioxidáns tulajdonságának köszönhetően 

védi a bort az oxidáció ellen, másrészt megakadályozza a káros mikrobiológiai folyamatokat, ezzel 

megakadályozva a borbetegségek kialakulását. Amennyiben kénmentes módszert alkalmazunk, megvan 

a borbetegségek kialakulásának veszélye. A csökkentett kéntartalmú vagy a kénmentes borok 

elkészítése nagy kihívást jelent a borászok számára, de nem lehetetlen. A titok, a natúrborok és az 

autentikus borok esetében, a kémiai összetételben keresendő, különös tekintettel a titrálható 

savtartalomra és alkoholtartalomra, melyet a szüreti időpont kiválasztásával és az alkalmazott 

technológiával tudunk szabályozni. Tehát nem minden esetben oxidálódnak el, vagy indul el a borokban 
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káros mikrobatevékenység, hiszen az analitikai összetevők tekintetében, a titrálható savtartalom és az 

alkoholtartalom védelmet adhat a káros mikrobiológiai – különböző élesztőgomba tevékenységek, 

például Brettanomyces bruxellesis; vagy tejsav- és ecetsavbaktérium tevékenységek, például 

Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis vagy Acetobacter aceti -folyamatok ellen.  

1.4. Borfogyasztási szokások 

A borfogyasztási szokások vizsgálatai mindig is foglalkoztatták a piaci szereplőket. Már 1932-ben 

végeztek piackutatást, szokásvizsgálatok néven. A felmérések különböző célzattal fókuszálhatnak 

anyagi szempontokra, a borvásárlás helyére, gyakoriságára, a borok egészségre gyakorolt pozitív vagy 

negatív hatásaira, a borfogyasztás gyakoriságára. A kutatásoknak egy célja volt, a 

marketingtevékenység, valamint a versenyképességet elősegítő marketingkultúra fejlesztésének 

segítése. Kiemelten vizsgálták a borvásárlási szokásokat és vásárlói típusokat - „Borszakértő”, 

„Törekvő/imázsorientált”, „Asztali borivó”, „Élvezeti ivó” - határoztak meg. Ebben a tekintetben már 

fontos szerepet játszott a márkaválasztás és a hozzáértés is. Egy korábbi tanulmány inkább a nőket és a 

fiatalokat célozta meg és a felmérés eredményei alapján szegmentálta a hazai borpiacot, és négy, 

„Borbarát”, „Gourmand”, „Középkategóriát kereső” és „Ajándékozó” szegmenst különített el a preferált 

alkoholos termékek, az alkoholos termékfogyasztási gyakoriság, valamint egy alkalommal elfogyasztott 

mennyiség, továbbá az alkoholfogyasztás okát tekintve. A borfogyasztói szokásokat 2008-ban is 

vizsgálták, mely az alábbi konklúziókat emelte ki: fontos a borfogyasztó számára, hogy a már ismert 

borvidékről származó, ismert márkát, bortípust válassza, továbbá, hogy a kor változásával fogyasztói 

magatartás változás is tapasztalható. A fogyasztás gyakoriságát vizsgálva az alábbi csoportokat 

határozták meg: „Heavy”, hetente többszöri fogyasztás, „Medium”, minimum kéthetente, „Light”, 

ritkábban. A fogyasztási attitűdök tekintetében megkülönböztettek – „Gourmet” minőségi, viszonylag 

gyakori fogyasztás, magasabb társadalmi státusz, „Igényes borivó” tapasztalati tudással rendelkezők, 

továbbá „Hétköznapi borivó”, akikre a mérsékelt fogyasztás, gyors és rutinszerű vásárlás jellemző, 

valamint a „Fásult” fogyasztókat, akiknél az alkoholbevitel a cél különösebb motiváció nélkül. A 

tanulmány kiemeli azt is, hogy az absztinenseket nagyon nehéz meggyőzni, mert az elutasítás okai 

nagyon meghatározók számukra. (TOTTH-SZOLNOKI 2019) 

2. Anyag és módszer 

A tanulmányban primer és szekunder kutatási módszereket alkalmaztam. Primer kutatásom során 

kérdőíves felmérést végeztem egy specifikus célcsoporttal, ami nem minősült reprezentatív 

mintavételnek, hiszen célzottan borkedvelőket szólítottam meg. A kérdőívet 100 fő töltötte ki. A kutatás 

alapját egy korábbi reprezentatív kutatás ihlette, melynek csak egy kisebb szeletét tudom összehasonlító 

elemzésként alkalmazni szekunder kutatásomban. Szolnoki Gergely és Totth Gedeon 2017-ben végzett 

reprezentatív kutatást 1500 fővel, ami a magyar borpiacra irányult. Primer kutatásom magyar 

borkedvelőket és borfogyasztókat célzott meg. Amíg a korábbi, reprezentatív tanulmány kitért más 

alkoholtartalmú termékekre, valamint a borvásárlási szokásokra és költési hajlandóságra, addig saját 

kutatásomban a borfogyasztás gyakoriságára, a borfogyasztás céljára fókuszáltam, továbbá a natúrborok 

és organikus borok preferált fogyasztásának okait vizsgáltam. 

3. Eredmények  

A kérdőíves elemzés a borfogyasztási szokásokra, a borfogyasztás céljaira, valamint az adott bortípusok 

választásának okaira irányult. Az életkort tekintve a kitöltők (n=100) 60%-a 36-65 éves kor közötti, 

30%-uk 18-35 év közötti, 5%-uk 66 év feletti. 60%-ban nők, 40%-ban férfiak töltötték ki a kérdőívet. 

A szívesen fogyasztott bortípusok között a reduktív fehérborok kapták a legtöbb voksot (64 db), majd 

54-54 db szavazattal az oxidatív vörösborok és a reduktív rosé borok követték, 39 voksot a reduktív 

vörösborok kaptak, 30 szavazatot kapott az oxidatív fehérbor, és meglepő módon ennél is kevesebbet 

kaptak a kézműves (27), az organikus (24), az autentikus borok (16) valamint siller borok (16). A 

natúrborok (11) és az oxidatív fehérborok (10) ennél is kisebb népszerűségre tettek szert. 

A kitöltők - nők és férfiak együttesen - 43%-a hetente többször is fogyaszt bort, 19% hetente egyszer, 

szintén 19% havonta többször, 13%-uk ennél is ritkábban, és 6% havonta egyszer. A kitöltők 55%-a 

„hétköznapi borivó” baráti beszélgetések alkalmával fogyaszt bort, 31%-uk „igényes borivó”, aki a 

borismeretek elsajátítása, kóstolás fejlesztése céljából fogyaszt bort, 11%-uk az úgynevezett „Gourmet”, 
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aki a borok és ételek összekóstolása céljából fogyaszt bort, és 3%-nak csak az alkoholbevitel a cél, ők a 

„fásult” fogyasztók. 

Az organikus (bio, öko) borok tekintetében, a mérvadó az volt, hogy a genetikailag módosított (GMO) 

szerves anyagokat nem engedélyezik a szőlőben használni. Csupán 5%-nak volt elsősorban prioritás ez 

a szempont. 39%-nak egyáltalán nem volt fontos, 56% azonban fontosnak tartja. Ennek tekintetében az 

első hipotézisem (H1) beigazolódott, hiszen a többség számára fontos, hogy a (GMO) szerves anyagokat 

nem engedélyezik a szőlőben. 

Az autentikus borok esetében az alábbi szempont, miszerint „a borkészítés során tilos a fajélesztő, 

enzimek, almasavbontó tejsavbaktérium használata” fontosnak bizonyult a kitöltők (37%) számára. A 

kérdőívet kitöltők 60%-nak számára egyáltalán nem fontos szempont, és 3% számára csak ez a döntő. 

Ennek értelmében a negyedik (H4) hipotézis sem igazolódott be. Az, hogy az autentikus borok esetében 

a borkezelés során tilos a sterilszűrés, derítőszerként pedig csak a tojásfehérje és a bentonit 

engedélyezett – ez a meghatározás 65% számára nem fontos, 33% számára fontos, és 2% számára csak 

ez a döntő. Az autentikus borok esetében az összes kénessav koncentráció szabályozása (fehérboroknál 

80 mg/l; vörösboroknál 60 mg/l) 48% számára fontos, 3% számára döntő fontosságú, és 49% számára 

nem fontos. Az eredmény tekintetében a második hipotézisem (H2) nem tekinthető bizonyítottnak, 

hiszen a borfogyasztók 51% számára fontos csupán. 

A natúrborok fogyasztásának szempontjából a borfogyasztók 38% számára fontos az, hogy a borkészítés 

és borkezelés során nem adható semmi a borhoz, 56% számára nem fontos, 6% számára csak ez dönt. 

A borkedvelők csupán 23% számára fontos szempont az, hogy a bort nem derítik és nem szűrik, 72% 

számára nem fontos, 5% számára viszont döntő fontosságú. A harmadik (H3.) hipotézis ezzel az 

eredménnyel nem igazolódott be, hiszen a borfogyasztók 72%-a számára nem fontos, hogy egy natúrbor 

szűretlenül kerüljön a pohárba.  

A borfogyasztás céljára és a borfogyasztás gyakoriságára vonatkozó változók gyakorisági eloszlását az 

alábbi kontingencia táblázat – kétdimenziós gyakorisági táblázat - (1. táblázat) szemlélteti. 

1. táblázat: A borfogyasztás céljára és a borfogyasztás gyakoriságára vonatkozó mátrix 
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Érdekes eredmény született a borfogyasztás céljai és a nemek közötti kontingencia vizsgálat során, 

hiszen a 2. táblázat jól szemlélteti, hogy a „fásult” borfogyasztó, akinél csak az alkoholbevitel a cél, 

csak a férfiaknál jelent meg, viszont a „hétköznapi fogyasztók” köre inkább a nőket jelenítette meg.  

2. táblázat: A borfogyasztás célja és a nemek közötti mátrix 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Eredményeim alapján kijelenthetem azt is, hogy a felmérés nem reprezentatív, hiszen a kitöltők 

megszólítása („Kedves borfogyasztók, kedves (bio)borkedvelők) is sugallta azt, hogy borfogyasztók, 

borkedvelők töltsék ki a kérdőívet, így azok az ismerőseim, akik sörkedvelők, hozzá sem fogtak. De ez 

volt tulajdonképpen a cél, hiszen adott bortípusokat tekintve konkrét borfogyasztási célokra, 

borfogyasztási gyakoriságra voltam kíváncsi. Felmerülhet a gyanúja annak is, hogy egy valaki akár 

többször is kitöltötte-e esetleg a kérdőívet. Ez esetben sem beszélhetünk reprezentatív mintavételről. 

További kontingencia vizsgálatomat a nemek és a borfogyasztás gyakoriságára vonatkoztattam. A 

kérdőívemet kitöltő nők 18%-a, a férfiak 25%-a fogyaszt hetente többször bort. Ahogy csökken a heti, 

havi gyakoriság úgy nő a női válaszadók százaléka.  

4. Következtetések 

A borok egészségre gyakorolt hatásait tekintve nem elég tudnunk azt, hogy a transz-rezveratrol 

elsősorban vörösborban detektálható nagyobb koncentrációban, nagyon fontos az a vonatkozás is, ami 

a borászati technológiával foglalkozik, hiszen releváns technológia nélkül nincs extrakció, extrakció 

nélkül pedig nincs értékes finomösszetétel a borban. Erre a kérdéskörre irányultak azok a kérdéseim, 

melyek a borkészítési és borkezelési ismeretekre fókuszáltak, hiszen ezek releváns alkalmazása 

nagymértékben befolyásolják és meghatározzák a borok egészségre gyakorolt pozitív hatásait. A 

genetikailag módosított (GMO) szerek alkalmazásával kapcsolatos ismeretek jobban beépültek a 

köztudatba, mint egészséget befolyásoló tényező, hiszen a válaszadók 61%-a fontosnak tartja, hogy 

ezeket a szereket ne alkalmazzák a szőlőben. Viszont a szabad kénessav és az összes kénessav 

koncentrációkra vonatkozó kérdésnél, nem volt különbség, közel 50-50% számára fontos, vagy nem 

fontos az összes kénessav koncentráció korlátozás. Ebből az eredményből arra következtetek, hogy a 

kénezés a borászatban elfogadottabb. Az autentikus borok fogyasztására irányuló kérdés válaszait 

elemezve 51-49%-ban oszlottak meg a vélemények, a fogyasztók 51% -nál fontos az összes kénessav 

koncentráció szabályozása. A további, borkészítési eljárásokra és borkezelésekre vonatkozó kérdéseknél 

egyértelműen látszik, hogy borismereti hiányosságok miatt nem fontos a borfogyasztók 60%-a számára 

az, hogy spontán vagy irányított alkoholos erjedéssel, valamint enzimadagolással készül-e a bor, 

továbbá a borfogyasztók 65 %-a számára egyáltalán nem fontos, hogy milyen derítőszereket és szűrési 
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technológiákat alkalmaznak a borkezelések során. Azonban a borkezelési módok, derítés, szűrés 

nagymértékben meghatározzák az extrakció során kinyert értékes vegyületek további sorsát, hiszen a 

borkezelések következtében egyértelműen csökkenés várható a borok finomösszetételében. A 

natúrborokat tekintve a kapott eredményekből azt a következtetést tudom levonni, hogy vagy nem 

tisztázott a kitöltők körében a natúrborok fogalma, vagy nem tudtak mit kezdeni azzal a 

meghatározással, hogy semmi nem adható a borhoz. Ebben a tekintetben pontosabb megfogalmazásra 

lett volna szükség a kérdés megfogalmazását tekintve, például konkrét enzimek, starterkultúrák 

megnevezésével. A borkezelési eljárások közül sem a derítés, sem a szűrés elhagyása nem kap prioritást 

a bortípus választását, fogyasztását tekintve, hiszen a válaszadók 72% -nál nem fontos szempont. Ez 

arra utal, hogy a kitöltők nem voltak teljes mértékben tisztában a natúrborok fogalmával és azt sem 

tudják, hogy a borkezelések elhagyásával, a derítetlen és/vagy szűretlen borok értékes vegyületeket, 

finomösszetevőket tartalmaznak. Egyértelmű következtetés, hogy a „hétköznapi borivókat” nem a borok 

egészségre gyakorolt pozitív hatása vezérli a bor választása során. 

A tanulmány címében feltett kérdés, „Terroir”? „bio”? „kézműves”? – minőséget meghatározó 

fogalmak?” megválaszolása sem könnyű, miszerint a minőség több oldalról vizsgálandó. Minőséget 

jelenthet az, amikor a szőlőt nem kezelik vegyszerekkel, így nem kell számolnunk a permetszer 

maradványokkal, továbbá a borkészítés során nem adagolunk borászati segédanyagokat, nem végzünk 

derítést, szűrést, így ebben az esetben a természet alkotja meg a bort. Ez a fajta minőség a borok 

egészségre gyakorolt pozitív hatásait is erősítheti. Abban a vonatkozásban viszont, amikor spontán 

mikrobiológiai és kémiai folyamatok zajlanak a borkészítés során, akkor fennállhat a veszélye káros 

mikrobiológiai tevékenységet folytató mikroorganizmusok elszaporodásának, melyek az ember 

egészségére negatív hatással lehetnek, mint például a biogén aminok képződése a spontán alkoholos 

erjedés és a biológiai almasavbomlás közötti időszakban, melyek allergiás reakciókat válthatnak ki az 

emberi szervezetben. Az éremnek tehát két oldala van, egy dolog azonban nagyon fontos, a mértékletes 

borfogyasztás. 

 

Irodalomjegyzék 

AGARWAL DP. (2002): Cardio protective effects of light-moderate consumption of alcohol: a review 

of putative mechanisms. Alcohol and Alcoholism.Oxford Academic. 2002;37(5) pp. 409–415. 

ANGLER K. (2015): Kézműves borok – kérdőjelekkel. In: Oroszi, Viktor (szerk.) Szőlő, bor, turizmus 

: tanulmányok a szőlészet, borászat és borturizmus témaköréből Pécs, Magyarország : Pécsi 

Tudományegyetem (2015) 174 p. pp. 18-34., 17.p. 

DRECKS WE., CREASY LL. (1989) The significance of stilbene phytoalexins in the 

Plasmoparaviticola–grapevine interaction. Phisiological and Molecular Plant Pathology. 34. pp. 189 - 

202. 

GARCIA-ESTEVEZ, I., PEREZ-GREGORIO, R., SOARES, S., MATEUS, N., DE FREITAS, V. 

(2017): Oenological perspective of red win eastringency. OENO One. 2017, 51, 3, pp. 237-249. doi: 

10.20870/oeno-one.2017.51.2.1816. 

GAUTAM SC, XU YX, DUMAGUIN M, JANAKIRAMAN N, CHAPMAN RA. (2000) Resveratrol 

selectively inhibits leukemia cells: a prospective agent for ex vivo bone marrow purging. Bone marrow 

transplantation. 25(6) pp. 639-645. 

GEÖNCZEÖL A. (2020): Natúrbor – borforradalom vagy csak egy mellékszál? Agrofórum Extra, ISSN 

1788-7380 , 2020. 86. sz. pp. 116-122.  

GERI Á. (2020): Pét-nat: a freestyle pezsgő. Agrofórum. 31. évf. 12. sz. / 2020. pp. 56-57. 

GHANEM C., TAILLANDIER P., RIZK M., RIZK Z., NEHME N., SOUCHARD JP., EL RAYESS 

Y. (2017): Analysis of the impact of fining agents types, oenological tannins and mannoproteins and 

their concentrations on the phenolic composition of red wine. LWT - Food Science and Technology, p. 

83. 101-109. ISSN 0023-6438. 



195 
 

GUERRERO RF, LIAZID A, PALMA M, PUERTAS B, GONZÁLEZ-BARRIO R, GIL-IZQUIERDO 

A, GARCÍA-BARROSO C, CANTOS-VILLAR E. (2009) Phenolic characterisation of red grapes 

autochthonousto Andalusia Food Chemistry. 112. pp. 949-955. 

GULD ZS, RÁCZ A, TIMA H, KÁLLAY M, NYITRAINÉ SÁRDY D. (2019) Effects of aging in oak 

barrels on the trans-resveratrol and anthocyanin concentration of red wines from Hungary. Acta 

Alimentaria. 2019;48(3). pp.349-357. doi:10.1556/066.2019.0004. 

HEVÉR L. (2020): Borkóstolás másképp – a borbírálat mögött zajló folyamatok. Agrofórum. 31. évf. 

12. sz. / 2020. pp. 46-49. 

KING, R.E., BOMSER, J.A., MIN, D.B. (2006) Bioactivity of resveratrol. Comprehensive Reviews in 

Food Science and FoodSafety. 5. pp. 65–70. 

KISBENEDEK A., SZABO SZ., POLYAK E., BREITENBACH Z., BONA A., MARK L., FIGLER 

M. (2014): Analysis of trans-resveratrol in oil seeds by high-performance liquid chromatography. Acta 

Alimentaria. 43, pp. 459–464. 

LANGCAKE P., PRYCE RJ. (1976): The production of resveratrol by Vitis vinifera and other members 

of the Vitaceae a response to infection or jury. Physiological Plant Pathology. 9.pp. 77-86.  

LANGCAKE P., PRYCE RJ. (1977): A newclass of phytoalexins from grape vines. Experientia. 33. pp. 

151-152. 

MCCARTY MF. (2001): Does regulare than olconsumption promote insulin sensitivity and leanness by 

stimulating AMP-activated protein kinase? Medical Hypotheses. 2001; 57(3) pp. 405–407. 

MARKOSKI M.M., GARAVAGLIA J., OLIVEIRA A., OLIVAES J., MARCADENTIA (2016): 

Molecular Properties of Red Wine Compounds and Cardiometabolic Benefits. Nutrition and Metabolic 

Insights. 2016:9 pp. 51–57 doi:10.4137/NMI.S32909. 

MIZUTANI K., IKEADA K., KAWAI Y., YAMORI Y. (2000): Resveratrol at tenuate ovariectomy-

induced hypertension and boneloss in stroke-prone spontaneously hypertensiverats. Journal of 

Nutritional Science and Vitaminology. 46. pp. 78–83. 

OSZMIANSKI J, ROMEYER FM, SAPIS JC, MACHEIX JJ. (1986) Grape seed phenolics: Extraction 

as affected by some conditions occurring during wine processing. American Journal of Enology and 

Viticulture. 37(1) pp. 7–12. 

ARAPITSAS P., GUELLA G., MATTIVI F. (2018): The impact of SO₂ on wine flavanols and indoles 

in relation to wine style and age. (2018) 8:858 DOI:10.1038/s41598-018-19185-5. 

RIVIERE, C., PAPASTAMOULIS, Y., FORTIN, P.Y., DELCHIER, N. & ANDRIAMANARIVO, S. 

(2010): New stilbene dimers against amyloid fibril formation. Bioorganic and Medical Chemistry 

Letters. 20. pp. 3441–3443. 

SEIGNEUR M, BONNET J, DORIAN B, BENCHIMOL D, DROUILLET F, GOUVERNEUR G, 

LARRUE J, CROCKETT R, BOISSEAU MR, RIBEREAU-GAYON P, BRICAUD H. (1990) Effect 

of the consumption of alcohol, white wine and red wine on platelet function and serum lipids. Journal 

of Applied Cardiology. 5. pp. 215-222. 

SHIELD KD, PARRY C, REHM J. (2013) Chronic diseases and conditions related to alcohol use. 

Alcohol Research. 2013;35(2). pp.155–173. 

STEIN U, HOSS G. (1984) Induktions - und Nach weis methoden für Stilbene bei Vitaceae. Vitis. 23. 

pp. 179 - 194.  

STEIN U, BLAICH R. (1985) Untersuchungen über Stilben produktion und Botrytis anfälligkeit bei 

Vitis - Arten. Vitis. 24. pp. 75 - 87. 

TORRES O. (2005): Borháború – Tradíció vagy globalizáció? Alinea Kiadó, Budapest. 

TOTTH G., SZOLNOKI G. (2019): A magyarországi borfogyasztói szokások és a borpiac elemzése. 

Gazdálkodás 63. évfolyam 1. szám. pp. 22–39. 



196 
 

WIGHTMAN JD, PRICE SF, WATSON BT, WROLSTAD RE. (1997) Some effects of processing 

enzymes on anthocyanins and phenolics in Pinot noir and Cabernet Sauvignon wines. American Journal 

of Enology and Viticulture. 48(1) pp. 39–48. 

YANG, J., MARTINSON, T.E. & LIU, R.H. (2009) Phytochemical profiles and antioxidant activities 

of wine grapes. Food Chemistry. 116. pp. 332–339. 

  



197 
 

TEMATIKUS ÚTVONALAK A GASZTRONÓMIA JEGYÉBEN – 

ESÉLY A KISEBB TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA –  

ESETTANULMÁNY A NÉMETORSZÁGI TEMATIKUS 

ÚTVONALAK KÖRÉBŐL 

 

Pentz Mónika 

 

PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Földtudományi Doktori Iskola; 

pentz.monika@pentz.hu 

 

Bevezetés 

A kulturális turizmus az utóbbi évek legdinamikusabban fejlődő turisztikai terméke, ezen belül pedig 

megfigyelhető, hogy Németországban egyre népszerűbbé válnak a tematikus útvonalak, melyeket 

„Ferienstraße” megnevezéssel is illetnek. Elnevezésük nem védett, megalakulásuk pedig nem kötődik 

feltételekhez. A DTV (Német Turisztikai Szövetség) felismerte, hogy jelentőségük egyre növekszik, és 

a hosszútávú, sikeres fejlődés érdekében napirendre tűzte a velük szemben támasztható minőségi 

követelmények harmonizálását, melyeket egy szakértőkből álló workshop keretén belül dolgoztak ki. A 

minőség tudatossá válásának erősítése mellett fontosnak tartották az útvonalak láthatóvá tételét. 6 

pontban foglalták össze az általuk javasolt kritériumokat (DTV, Deutscher Tourismunverband e.V., 

2021)9. A terméktípuson, és azon belül pedig a gasztronómiai jellegű útvonalak közül eddig leginkább 

a borutak váltak híressé, de az utóbbi években megfigyelhető egyes más, mezőgazdasági termékre 

felfűzött tematikus útvonalak megjelenése is a kínálati oldalon. A Németországban kialakult gyakorlat 

megítélésem szerint a világ élvonalához tartozik, és jó gyakorlatot jelent más országok számára (DEÁK 

ET AL., 2019; GÁSZNÉ-BŐSZ – PENTZ, 2020; GONDA – RAFFAY, 2015). Olyan jól szervezett, 

egyszerű és átlátható szerkezetű termékeket ismerhetünk meg bennük, ahol esetenként akár 50-60 

szereplő is érinett, valamint egyetemlegesen felel a közösen elért sikerekért, mint pl. az 1954-ben 

alapított Burgenstraße (Burgenstraße 2021), azaz a Várak útja, amely képes volt ellenállni az életciklus 

elmélet alapján determinált hanyatlásnak és mindig meg tudott újulni. A későbbiekben említésre kerülő 

Spargelstraße NRW (Spárgaút Észak-Rajna-Wesztfália), melynek 140 partnere van, szintén ide 

sorolható.  

1. Elméleti keretek 

1.1. Kulturális turizmus 

A kulturális turizmus széles körben használt kifejezés, mely két fogalomból tevődik össze. 

„Kijelenthetjük, hogy a kultúra egy életmód egésze, amelyben emberek sokasága osztozik. A 

hasonlóságok a beszédben, nyelvben, viselkedésben, életvitelben, szokásokban, ideológiában és 

technológiában csoporttá kapcsolnak össze egyéneket egy-egy kultúrában” (TRÓCSÁNYI – TÓTH, 

2002). Ezek a csoportok alkotják aztán a kereslet oldaláról egyrészt a kulturális motivációval rendelkező 

turistákat, a kínálati oldal felől pedig a motivációt kiváltó vonzerővel felszerelkezett befogadó 

desztinációt (CSAPÓ – MATESZ, 2007). Gonda szerint a kulturális turizmus az utazások legősibb 

formájának tekinthető. Nevezhetjük termékek csoportjainak is, mivel további, egyedi sajátosságokat 

mutató turisztikai termékekre bontható (GONDA, 2016). Az UNWTO 2017 szeptember 11-16-ig, a 

kínai Chengduban megrendezésre került 22. Közgyűlésén 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, 

                                                           
9 DTV, Deutscher Tourismusverband e.V., azaz Német Turisztikai Egyesület, későbbiekben DTV 
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valamint az élő kultúra az életmóddal, értékrendszerrel, hiedelmekkel (vallással) és hagyományokkal.” 

(NAGY, 2020; UNWTO, 2018).  

1.2. Tematikus útvonal, mint turisztikai termék 

A legtöbb esetben a turisztikai útvonalak, egy helyi desztináció management szervezet által lefedett 

területen helyezkednek el, bár a legtöbb esetben attól függetlenül jöttek létre. Közöttük előbb, vagy 

utóbb egy együttműködés alakul ki, amely akár egy teljes, vagy részleges összeolvadáshoz is vezethet. 

Egy jól működő, aktív helyi szervezet a turisztikai útvonalat is jobban tudja segíteni. „Annak érdekében, 

hogy kifelé egy egységes és erőteljes fellépés valósulhasson meg, a közös célokat és perspektívákat egy 

intenzív párbeszéd keretein belül, valamennyi dolgozót és regionális partnert is bevonva kell a fejlesztést 

végezni. (STEINECKER – HERNTREI, 2017). A turisztikai termékek különleges termékeknek 

számítanak, amelyek sok olyan apróbb kis részlettermékből állnak, amelyek egy utazás során spontán 

változhatnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek: helyi szállásadók, helyi gasztronómia, személyszállítás, 

helyi kisipar kínálata, rendezvényszervezők ajánlata és talán a legfontosabbak közé tartozik a helyi 

turinform irodák szolgáltatása. Philipp Kotler szerint „egy termék egy olyan dolog, amely alkalmas egy 

igény kielégítésére” (KOTLER, 1982). A turisztikai termékek immateriális termékek, amelyeket nem 

lehet tartósítani, illetve szállítani. A vevő a foglaláskor ígéretet kap a teljesítésre, amely számára nagy 

rizikóval jár, mert abban a pillanatban a minőséget csak az ajánlattevő imázsa és a teljesítésre tett ígérete 

alapján tudja megítélni. (STEINECKER – HERNTREI, 2017). Ebből jól kitűnik, hogy egy turisztikai 

termék valamennyi alkotójának egyetemleges a felelőssége. A turisztikai termék 

kényszerhálózatosodása jelentősen megsokszorozza a termék sikerének, vagy sikertelenségének esélyét.  

A turisztikai útvonal terméket a természetes adottságoktól a mesterségesen kialakított attrakciókig, az 

újonnan kitalált termékektől a relaunch termékekig, illetve a fizikailag, vagy csak mentálisan meglévő 

elemek egy szálra történő felfűzésével hozhatjuk létre. Akkor lesz belőle egy késztermék, ha ezt a szálat 

fizikailag is leképezzük egy térképen. 

1.3. Tematikus útvonalak és gasztronómiai jellegük  

A köznyelven „Európai Kulturális Útvonalaknak”, hivatalos nevén az „Európa Tanács Kulturális 

Útvonalai” megnevezéssel illetett kulturális útvonalak koncepcióját már 1987-ben bevezette az Európa 

Tanács azzal a céllal, hogy időn és téren keresztül utazva ezek az utak megmutathatják, mennyire 

különböző kultúrák járulnak hozzá Európa közös kulturális örökségéhez. Megalakulásuk egyik 

alapfeltétele, hogy legalább 3 tagállamot érintsenek.  

A „Tematikus Útvonalak” koncepció, bár első hallásra hasonlónak tűnik és léteznek térbeni, illetve 

koncepcionális átfedések, de komplexitásában mégis más elvek alapján működik, és fontosnak tartom 

őket elhatárolni egymástól. Tanulmányom fókuszában a német szakirodalomban leginkább 

„Themenstraße”, vagy „Thematische Route” neveken emlegetett, Ausztriában pedig a „Ferienstraße”, 

vagy „Erlebnisstraße” - ként ismert tematikus útvonalak állnak. 1981-ben, az akkor még DFV10 

(Idegenforgalmi Szövetség) névre hallgató, jelenlegi elnevezése DTV, az alábbi, hivatalosan is 

elfogadott definíciót fogalmazta meg: „A turisztikai útvonal a szövetség és a tartomány országútjain 

(autópálya kivételével) tartósan és pontosan meghatározott olyan útszakasz, amely az utazó számára 

tematikailag elhatárolható, speciális látnivalókat (attrakciókat) nyújt”11 (DTV, 2021). Mivel alapításuk 

nincs feltételekhez, illetve hivatalos formalitásokhoz kötve, ezért pontos nyilvántartás sem készül róluk. 

A „Bevezető” részben említett DTV e.V. felismerte ezen útvonalak fontos szerepét és a bennük rejlő 

esélyeket, ezért annak érdekében, hogy azok a turisták által is jobban láthatóvá válhassanak, 6 pontban 

kidolgozta és a honlapján közzétette javaslatait a minőség és a megbízhatóság növelésének érdekében: 

1.   Tájra, vagy kultúrára vonatkozó vezértematikus elnevezés  

2.    Egyértelmű és megszakítások nélküli útvonalvezetés, autópálya, vagy autópálya jellegű, illetve 

más turisztikai útvonalak beiktatása nélkül, illetve folyamatos, a 2008 évi turisztikai útjelzések 

irányelveinek [RtB, Richtlinien für touristische Beschilderungen) (Verkehrsmanagement 2008) 

megfelelő útjelző táblák alkalmazása 

                                                           
10 Deutscher Fremdenverkehrsverband 
11 saját fordítás 
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3.  Egyértelműen meghatározott, felelős fenntartó 

4. Információs központ, amely kapcsolattartásul szolgál úgy a turisták, mint a szolgáltatók, illetve 

a társaság tagjai/partnerei számára 

5. Professzionális turisztikai marketing 

6. Folyamatos minőségbiztosítás 

Az egyesület egy checklist-et is kidolgozott javaslati szinten, amelyet jelen tanulmányomban a hely 

szűkössége miatt nem vizsgálok.  

A magyar szakirodalomban „Tematikus utaknak nevezzük azokat a turisztikai termékeket, amelyek több 

város és település természetes vagy épített attrakcióit kapcsolják össze egy azonos téma mentén 

(PUCZKO – RÁTZ, 2011). Egy másik definíció alapján a kulturális érték(ek)re alapozott tematikus utak 

különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető attrakciókat fűznek fel valamilyen 

kulturális érték köré: épített-régészeti örökség; művészeti stílushoz, híres művészekhez köthető 

épületek; történelmi események színterei; híres emberek, történelmi személyek életének színhelyei; 

hagyományok, etnikumok; valláshoz, spiritualitáshoz kapcsolódó helyszínek; filmalkotások helyszínei; 

termék-termelés; ipari örökség (GÁSZNÉ – PENTZ, 2020). Fenti idézet a gasztronómiai 

hagyományokkal is magába foglalja. Jellegükből adódik, hogy „maga az út a cél”, mint ahogy azt 

Konfucius is megfogalmazta. Egy-egy látnivalóhoz eljutni, azt elérni, boldogsággal tölti el az utazót, 

aztán már kezdődhet is a várakozás az újabb attrakciók és a következő cél elérésekor bekövetkező 

boldogságérzet iránt.  „A turizmus tipikusan azok közé a tevékenységek közé tartozik, amelynek során 

az utazók áramlatnak nevezett élményt élhetnek át. Ennek során aktív részesei lesznek cselekedeteik 

irányításának, olyan érzés keríti hatalmába az úton lévőket, amely emlékeik mérföldkövévé válik” 

(MICHALKÓ ET AL., 2009).  

Az utazón múlik, hogy a teljes szakaszt végigjárja-e, vagy annak csak egy részét, és hogy mennyi időt 

tölt el egy adott helyen. Gonda szerint a különböző tájegységek speciális ételeinek és ételkészítési 

szokásainak megismerése napjainkban fontos utazási motiváció. Ilyenkor az utazók a helyi ízeket, helyi 

ételeket és helyi jellegzetességeket is megismerik (GONDA, 2016).  

Az egyes attrakciók lehetnek téma, illetve termékalapúak is. A gasztronómiai jellegű útvonalak mindkét 

csoportban megtalálhatók. Példaként említem a „Spargelstraße”-t (Spárgaút), amely esetében a spárga, 

mint egy mezőgazdasági termék a fő attrakció, de természetesen a háttérben ott van az élményígéret is, 

mégpedig a helyi kultúrát és hangulatot nyújtó éttermekben a friss spárga ízének és illatának az élvezete.  

A „Route der Genüsse” (Élményteli étel és italfogyasztás útvonala) nevében is benne van, hogy a fő 

attrakció maga a fogyasztás élménye, az útvonalra felfűzött vendéglátóipari egységekben, pillanatnyi 

hangulatunktól és pénztárcánktól függően.  

Míg a „kulturális útvonalak” Európa kultúráját mutatják be, addig a német tematikus útvonalak ritkán 

lépik át Németország határait, inkább a helyi értékeket szándékoznak bemutatni és azzal lehetőséget 

adnak az esetleg kisebb, kevésbé ismert, vagy hátrányosabb településeknek is a bemutatkozásra.  

2. Németországban jelenleg is működő tematikus útvonalak áttekintése, rendszerezése 

151 tematikai útvonalat vizsgáltam meg, alapításuk ideje szerint, 100 éves távlatban. Megfigyelhető, 

hogy a legtöbbjük 1990 és 2010 között jött lére. A legrégebbi közülük a Deutsche Alpenstraße (Német 

Alpok útja), amely 1927-ben alakult és azóta is töretlen a fejlődése. Sajnos több útvonal alapítási éve 

nem pontosan ismert, vagy arról ellentétesek az információk.  
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1. ábra: Németországi tematikus útvonalak alapítási év szerinti bontása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A legismertebb tematikai útvonalak közé tartoznak a borutak is, amelyek szintén az elsők között jöttek 

létre, sok esetben természetes módon alakultak ki, és gyakran csak utólag kapták a „tematikus út” elő- 

vagy utótagot, azt követően a kijárt nyomvonal felkerülhetett a turisztikai térképre. Freyer 4 csoportba 

osztotta a tematikus útvonalakat, fő attrakciójuk alapján: 1. Táj, 2. Kultúra és történelem, 3. Lukullikum, 

4. Egyéb (FREYER, 2015). A gasztronómiai útvonal jelentőségét mutatja, hogy az a 3. pontban 

„Lukullikum” elnevezéssel külön kategóriát alkot. Itt megjegyezném, hogy még a sport, ami tömegeket 

vonz, is az 1. csoportba tartozik a szerző besorolása alapján, amiből az következik, hogy nagyobb 

jelentőséget tulajdonított a konyhaművészet követőinek.  

Formájuk szerint a klasszikus német tematikus útvonalak kb. fele vonalszerű, az egyik negyede kör 

alakú és a másik negyede pedig háló formájú, illetve egy speciális típust képvisel, amelyben a régió 

területén pontszerűen helyezkednek el az attrakciók egy közös téma alapján, abból a célból, hogy azt 

közösen értékesítsék. Tehát mértani korlátok nincsenek. 

2. ábra: A tematikus utak térfoglalása 
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Forrás: saját szerkesztés 

Csak egy-két szuperlatívuszt említek: 

- a „Deutsche Alleenstraße” (Német Fasor) a leghosszabb turisztikai útvonal, pontosan 2.900 km,  

- a világon is a legidősebb borút, a „Deutsche Weinstrasse” (Német Borút) 1935-ben alakult,  

- a Német Szövetségi Köztársaságban a legtöbb turisztikai útvonalat pedig 1970-ben alapították 

és a Német Demokratikus Köztársaság területén pedig a német egységet követően, 1990-ben. 
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Előnyök: 

- esély az addig nem látogatott települések számára, 

- a szezonalításból adódó koncentráció enyhítése, 

- egyénileg és csoportosan is látogatható, 

- az út hossza távolságban és időben is egyénileg alakítható, 

- elkerüli az autópályát, 

- az út mentén a táj szépsége hozzáadott értékként jelenik meg, 

- különböző célcsoportokat szólít meg, 

- nem korosztályhoz kötött, 

- a helyi értékesítésből származó bevétel a desztinációban marad.  

Hátrányok: 

- az autós utazások nem kedveznek a környezetbarát trendnek, 

- az egy-egy szálláshelyen töltött éjszakák száma alacsony, ami nem kedvez a szállásadóknak. 

2.1. A németországi gasztronómiai témájú tematikai útvonalak 

A 2. pontban vizsgált 151, saját adatbázisomban szereplő, német tematikus útvonalból 29 aktívan 

működőt szűrtem ki, amelyek fő attrakciója a gasztronómia. A fő attrakciót azért tartom fontosnak 

kihangsúlyozni, mert számos más témájú útvonal kísérő attrakciójaként azok honlapjain, illetve 

megjelenéseiben egyre gyakrabban figyelhető meg a gasztronómiai élvezetek megjelenése, ami annak 

népszerűségét támasztja alá. 

1. táblázat: A tanulmányban vizsgált gasztronómiai tematikus útvonalak 

Ahr-Rotweinstraße 

Aischgründer Bierstraße 

Allgäuer Käsestraße 

Badische Spargelstraße 

Badische Weinstraße 

Beelitzer Spargelstraße e. V. 

Bier- und Burgenstraße 

Bocksbeutelstraße 

Deutsche Hopfenstraße 

Deutsche Kohlstraße 

Deutsche Weinstraße 

Käsestraße Schleswig Holstein e.V. 

Moselweinstraße 

Naheweinstraße 

Niedersächsische Milchstraße 

Niedersächs. Spargelstr. 

Oberfränkische Bierstraße 

Obstmarschenweg 

Route der Genüsse 

Römische Weinstraße 

Ruwer-Riesling-Weinstraße 

Saar-Riesling-Straße 

Sächsische Weinstraße 

Schwäbische Weinstraße 

Spargelstraße NRW 

Weinstraße Kraichgau-Stromberg 

Weinstraße Saale-Unstrut 

Weinstraße Taubertal 

Württemberger Weinstraße 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3. ábra: 29 gasztronómiai tematikus útvonal alapításának éve 

 

Forrás: saját szerkesztés 

2. táblázat: Alapítás és téma szerinti csoportosítás 

 Bor Sör Vegyes élelmiszer termékek, illetve gasztronómiai élmények 

1930-1949 1 0 0 

1950-1969 3 0 1 

1970-1989 2 0 0 

1990-1999 4 1 2 

2000-2009 1 1 3 

2010-2019 0 0 4 

Nincs adat 4 1 1 

Forrás: saját szerkesztés, saját adatbázis alapján 

A gasztronómiai tematikájú útvonalak növekedése az 1990-es évektől felgyorsult (3- árba). A 29 

gasztronómiai témájú útvonalból 1930 és 1989 kötött 7 útvonal alakult, jelentős részük 1990 és 2019 

között jött létre (2. táblázat). A táblázatból jól látható, hogy a „vegyes élelmiszer termékek, illetve 

gasztronómiai élmények” kategória 2010 után jelenősen bővült, 4 új útvonal született, míg a „borutak” 

kategóriában nem tapasztaltunk változást, közülük a legjelentősebbek 1990 előtt alakultak. „A borútba 

bekapcsolódó települések jelentős fejlődési potenciállal rendelkeznek és megteremtik a hálózatos, 

térséget átfogó turisztikai fejlesztések lehetőségét: kerékpárutak, ökotúra útvonalak, természetjárás, 

kulturális útvonalak stb.” (AUBERT ET AL., 2007). 

„A gasztronómiai útvonalak valamennyivel több, mint a fele borút” kijelentés mára már nem állja meg 

a helyét. A gasztronómiát 3 alcsoportra osztva, Bor, Sör és Vegyes élelmiszer termékek, illetve 

gasztronómiai élmények kategóriába sorolva, azokat az alapítási évszámuk alapján rendszerezve, 

megállapítható, hogy a „Vegyes élelmiszer termékek, illetve gasztronómiai élmények” termékcsoport a 

90-es években indult hódító útjára (2. táblázat). A „Vegyes élelmiszer termékek, illetve gasztronómiai 

élmények „csoportba az alábbi termékek tartoznak:  

- gyümölcs, illetve az abból készült termékek (pl. almabor), 

- spárga,  

- tejtermékek, főleg sajtok, 
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- káposzta. 

2.2. A németországi gasztronómiai témájú tematikai útvonalak managementje 

4. ábra: A turisztikai szolgáltatási lánc és a helyi desztináció management feladata 

 

 

 

Forrás: (KAGERMEIER, 2020) 

Kagermeier szerint a helyi management szervezetek feladatai a szolgáltatási lánc szerint az alábbiak: 

1. Szervezés (előkészítés, információk szerzése, foglalás). 

2. Érkezés (ezt keresztezi a hazaindulás). 

3. Megérkezés és orientálódás. 

4. Helyi mozgástér megismerése. 

5. Szállás. 

6. Ellátás (gasztronómia). 

7. Bevásárlás. 

8. Kulturális aktivitások, látogatások. 

9. Sportolási lehetőségek feltérképezése. 

10. Szükségletek ellátása, helyi szolgáltatások. 

11. Környékbeli kirándulások. 

12. Hazautazás. 

Bieger és Beritelli szerint az alábbi feltételeknek kell megfelelni a turisztikai szervezetek jogi 

formájának kiválasztásakor: 

 Politikai befolyásoktól mentes, különösképpen a rövidtávú politikai érdekektől független jogi 

forma. 

 Kapcsolódás a településhez és a nyilvánossághoz, amennyiben lehetséges, a nyilvánosság 

bevonása. 

 Hatékony döntési folyamatok, elegendő döntési jogkör a vezetőség számára. 

 Lehetőség szerint a ráfordítással arányos finanszírozási struktúra. 

 Turisztikai rendszerek szerkezetébe való kapcsolódás. 



204 
 

 Minimális alaptőke, illetve vagyon. 

 Az érintett összterület turisztikai érekeinek figyelembevétele és képviselete.  

(BIEGER  –  BERITELLI, 2013) 

3. táblázat: a vizsgált turisztikai útvonalak management szervezeteinek csoportosítás jogi forma 

szerint 

DMO 

Destination Management Organisation 

(Desztináció management szervezet) 

 

13 

e. V. 

eingetragener Verein 

(bejegyzett egyesület) 

 

13 

 

ARGE 

Arbeitsgemeinschaft 

(munkaközösség) 

 

2 

PPP 

Public-Private-Partnership 

(köz- és magánegyüttműködés) 

 

1 

Forrás: saját szerkesztés, saját adatbázis alapján 

2.2.1. DMO (desztináció management szervezet) 

A DMO (desztináció management szervezet) integrálja a tematikus útvonalak terméket is. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akár egy külön csoport is foglalkozhat a tematikus útvonallal a  DMO-

n belül.   

2.2.2. e.V. (bejegyzett egyesület) 

Az e.V., azaz a bejegyzett egyesület lehet piaci alapú, vagy közhasznú egyesület, ez a társasági forma 

megegyezik a magyarországi jogi előírásokkal.  

2.2.3. ARGE (munkaközösség) 

5. ábra: ARGE (munkaközösség) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az ARGE (5. ábra), azaz a munkaközösség egy speciális jogi formát takar. Németországban elsősorban 

az építőiparban terjedt el, de egyre gyakrabban választják turisztikai szervezetek is ezt a jogi formát. Az 

ARGE nem rendelkezik egy egységes törvényes, vagy normatív definícióval. A Gablers 

Wirtschaftslexikon (Gabler közgazdasági lexikonja) az alábbiak szerint határozza meg jelentését:  

a) Magánszemélyek, csoportok, vagy intézmények együttműködésén alapuló munkaközösség, 

tapasztalatcsere, érdekképviselet, vagy közös érdekek által vezérelt kérdések, illetve problémák 

megoldásának érdekében.  

b) Vállalatok, egyesületek közötti munkaszerveződés, általában polgárjogi társaság (GbR).  

c) Építőipar: több, ugyanazon az építkezésen dolgozó mester, vagy vállalkozó szerveződése, egyszeri, 

vagy egy bizonyos időtávra tervezett munkálatok közös elvégzésére (GABLERS 

WIRTSCHAFTLEXIKON, 2021). 

A BWL Lexikon (Közgazdasági Lexikon) a polgárjogi alkalmazással kapcsolatban az alábbi definíciót 

fogalmazza meg: A polgárjogban egy „ARGE” (munkaközösség alatt szakmai vállalkozók 

szövetkezését értjük. Az ilyen módon létrejött szövetkezetnek az a célja, hogy közösen terveznek és 

valósítsanak meg egy projektet. (…)  Az építőiparban általában polgárjogi társaságot alapítanak a 

szövetségesek, de más jogi forma is létrejöhet, mint pl. Bt., vagy Kft.(BWL LEXIKON, 2021).  

A turisztikai útvonalak esetében a hosszútávra meghatározott projekt maga a turisztikai útvonal, és az 

egyes attrakciók pedig az egyes partnereket képviselik, mint pl. várak, éttermek, települések, stb. A 

törvénynek megfelelően az együttműködés alapjait szerződésben szabályozzák.  

2.2.4. PPP (Public Private Partnerschip) 

A PPP jogi formát a 151, általam vizsgált tematikai útvonal közül a Weinstraße Saale-Unstrut 

választotta elsőként és egyedüli módon.  

„A közcélú beruházások finanszírozása elméletileg elképzelhető tisztán közforrásból vagy tisztán 

magánforrásból, és a két forrás kombinációjával (vegyes finanszírozás). Az Európai Unió tagállamaiban 

az elmúlt két évtizedben egyre inkább alkalmazott forma, hogy a közcélú fejlesztéseket, közcélú 

létesítmények tervezését, fölépítését, üzemeltetését és mindezek finanszírozását az állam és a 

magánszektor közösen, a kockázatokat, költségeket és feladatokat megosztva végzik el – eszközalapú 

szolgáltatásnyújtásról és nem az eszközök beszerzéséről van tehát szó. Az ilyen együttműködés 

keretében megvalósuló fejlesztéseket nevezik „Public Private Partnershipnek”. Magyarul talán közcélú 

magánberuházásokról, köz- és magánszféra közötti együttműködéséről lehetne beszélni.” 

(PÁLYÁZAT.GOV.HU). 

6. ábra: A PPP logikai modellje 

 

Forrás: KOZMA, 2009 
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3. Jó példák a gyakorlatból   

3.1. Borutak 

Kissé ellentmondásos, hogy a borutakat miért hirdetik gépkocsival bejárható útvonalon. Egyrészt talán 

azért, mert Németországban a kerékpározókra is vonatkozik az alkoholfogyasztási korlátozás, másrészt 

pedig a tolerancia nem 0, de leginkább azért, mert a fogyasztók ma már nem a mennyiséget, hanem a 

minőséget keresik. A helyi vásárlással a vevő is és a borász is gazdasági előnyre tesz szert, illetve a 

nagykereskedőknél lecsapódó árrés is a régióban marad. A Deutsche Weinstraße (Német Borút) 

Németország 13 borrégiója közül a 2. legnagyobb borrégióban helyezkedik el, a Pfalz-ban és 130 

partnerből áll, hossza 85 - 92 km, de alternatív választhatjuk a 100 km-es kerékpárutat is. 1935-ben 

történt alapításának oka a két világháború közötti gazdasági válság volt, amely a borászokat is sújtotta, 

illetve az 1934 évi bőséges termés, amely meghaladta az addigi átlag kétszeresét, amely jelentős 

árzuhanást okozott. Worms közeléből indul és a Francia határtól nem mesze ér véget. Saját honlappal 

rendelkezik, ahol az utazó minden információt megkap és közvetlenül le is foglalhatja a szállását, vagy 

ingyenesen rendelhet print anyagokat. 11 attraktív prospektus közül válogathatunk, mint pl. a 

szállásadók aktuális (2021/2022), teljes kínálata fényképpel, árral és elérhetőséggel együtt, vagy a 

campingezők, illetve lakóautós turisták számára külön összeállított, színes és informatív katalógus. A 

szociális hálókon is megtalálható minden információ, illetve kapcsolat felvételi lehetőség.  

7. ábra: Haus der deutschen Weinstraße (Német borút háza) 

 

Forrás: www.pfalz-info.com 

8. ábra: Deutsches Weintor (Német Borkapu) 

 

Forrás: www.pfalz-info.com 

A turisztikai útvonal térbeliségének érzékeltetése céljából az út kezdetét és végét egy-egy „kapuval” 

szimbolizálják (7, 8. ábrák).   

9. ábra: Kallstadt településen áthaladó Deutsche Weinstraße (Német Borút) 

 

Forrás: Google Maps 

http://www.pfalz-info.com/
http://www.pfalz-info.com/
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Kallstadt település lakosainak száma 2008-ban 1.209 fő volt (www.kallstadt.de). A Google Maps 

térképén látható a településen áthaladó borút, és az útvonalra felfűzött partnerek, mint pl. éttermek és 

borászatok elhelyezkedése (9. ábra). A 92 km-es borút vonzáskörzetébe tartozó települések hasonló 

adatokkal és struktúrával rendelkeznek, őket a borút teszi láthatóvá.   

3.2. Sörutak 

10. ábra: Bier- und Burgestraße (Sörök és Várak Útja) 

 

Weißensee 3.540 

Apolda 23.386 

Altenburg 35.965 

Bad Berka 7.500 

Kranichfeld 3.600 

Blankenhain 6.700 

Bad Blankenburg 7.000 

Saalfeld 27.000 

Leutenberg 2.079 

Gräfenthal 2.535 

Probstzella 2.851 

Ludwigsstadt 3.651 

Steinbach a.Wald 3.459 

Pressig 3.890 

Stockheim 5.203 

Mitwitz 2.953 

Kronach 17.564 

Weißenbrunn 3.062 

Kulmbach 27.099 

Stadtsteinach 3.348 

Marktleugast 3.113 

Grafengehaig 983 

Presseck 1.998 

Trebgast 1.160 

Bayreuth 74.657 

Pegnitz 13.751 

Auerbach  2.144 

Sulzbach-Rosenberg  19.410 

Amberg  41.970 

Passau 55.000 

Forrás: saját szerkesztés 

http://www.kallstadt.de/
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Az 1992-ben megalakult Bier- und Burgenstraße kiváló példája annak, hogy kislétszámú települések is 

(10. ábra) egyenrangú partnerként felkerülhetnek egy turisztikai térképre. Az ábrán látható, hogy a 

helységek lakosainak száma igen vegyes, 983-tól 74.657-ig terjed. A desztinácó imázsáért az érintettek 

egyetemlegesen felelnek, közös a kifelé irányuló marketingjük és a sikerekből is profitálnak. A honlapon 

informatív, digitális és print információ is hozzáférhető. A fő termék a sör, de vele együtt 

megismerkedhetünk a regionális konyha kínálatával is, mint pl. a sörrel főzött ételekkel: 

11. ábra: csülök, sörgulyás, perec 

 

Forrás: saját szerkesztés 

3.3. Vegyes élelmiszer termékek, illetve gasztronómiai élmények útvonalai 

3.3.1. Spargelstraße NRW (Spárgaút Észak-Rajna-Vesztfália) 

A Spargelstraße NRW (Spárgaút Észak-Rajna-Vesztfália) formailag a 2. pontban vázolt speciális 

formájú útvonalak csoportjába tartozik, ezért pontos hossza nem megállapítható, egyes helyeken 1.290 

kilométerre becsülik kacskaringóit. Több, mint 140 partner összefogásával jött létre. A management 

szervezet neve: Vereinigung der Spargelanbauer Westfalen-Lippe e.V. (Spárgatermelők Westfalen-

Lippe bejegyzett Egyesülete).  

12. ábra: Partnerek pontszerű elhelyezkedése 

 

Forrás: Spargelstraße NRW honlapja 

Saját honlappal rendelkezik (http://www.spargelstrasse-nrw.de/spargel/rezepte/page/2/), ahol az utazó 

minden fontos információt megkap:  

- többféle kerékpárút között válogathatunk, pontos térkép és útleírás alapján (nem csak) 

spárgakedvelőknek, 

- kirándulási lehetőségek a környéken, 

- aktuális programjavaslatok, 

- megtudhatjuk a történetét, valamint, hogy hogyan termelik, 

- hasznos tanácsokat kapunk a vásárláshoz, pl. hogy miből állapítható meg, hogy mennyire friss 

a termék, 

- és talán a legfontosabb és legérdekesebb része a receptgyűjtemény. 

http://www.spargelstrasse-nrw.de/spargel/rezepte/page/2/
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13. ábra: Ropogós szezámmagos spárga madársaláta ágyon, eperöntettel. 

 

Forrás: Spargelstraße NRW honlapja 

9. ábra: Fehérspárga fekete tagliatellével és cukorborsóhüvellyel 

 

Forrás: Spargelstraße NRW honlapja 

14. ábra: Fehérspárga, rozéra sütött sztékkel, mellé borsó- és édesburgonya püré 

 

Forrás: Spargelstraße NRW honlapja 

15. ábra: Rebarbara kompót, zabaione, csorgatott tésztával 

 

Forrás: Spargelstraße NRW honlapja 

A termék maga a spárga, de a honlap sok élményt ígér: kulináris élvezeteket, amelyeket másokkal 

megoszthatunk, hasonló érdeklődési körű emberekkel való találkozásokat, esetleg társalgást, kulturális 

ismereteket, sportolási lehetőséget, természetközeliséget, akár dolgozhatunk is a földeken, 

főzőtanfolyamot stb. Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Niederrhein, Münsterland, Ruhrgebiet und 

Teutoburger Wald régiókat szövi be a pontszerű elhelyezkedése. 
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3.3.2. Badische Spargelstraße 

A Badische Spargelstraße (Badeni Spárgaút) jó példa a kisebb települések esélyeinek bemutatására. 

1994-ben alakult és 136 km hosszú. A spárgaszezon április közepétől június 24-ig tart. Ebben az 

időszakban az utazók kerékpárral is bejárhatják a helységeket, megkóstolhatják a helyi specialitásokat 

és friss spárgát vásárolhatnak közvetlenül a termelőtől, azzal helyi értéket teremtve. Az információ 

digitális és print formában is hozzáférhető a honlapról, illetve a helyi turisztikai információs irodában.  

4. táblázat: Az útvonal által érintett helységek lakosainak száma, a teljesség igénye nélkül: 

Schwetzingen  21.000 

Ketsch 12.000 

Hockenheim 21.000 

Waghäusel 20.000 

Hambrücken 5.400 

Ubstadt-Weiher 12.000 

Reilingen 7.600 

Graben-Neudorf 11.000 

St. Leon-Rot 13.700 

Bruchsal 44.000 

Graben-Neudorf 12.000 

Karlsruhe 312.000 

Ötigheim 4.918 

Rheinstetten 20.000 

Bietigheim 6.500 

Iffezheim  4.900 

Rastatt 846 

Scherzheim 1.000 

Hügelsheim 4.770 

 

Forrás: települések honlapjai, 2021 májusi állapot 

4. Összegzés 

A vizsgálatok eredménye, hogy a kulturális turizmus egyik alterméke, a gasztronómia, szűkebb 

értelemben véve a regionális termékekre épülő gasztronómia, segíti és aktívan támogatja a vidéki 

turizmus fejlődését. Világszerte megfigyelhető az a folyamat, hogy táplálkozásunk mindinkább 

tudatossá válik, aki teheti, odafigyel az általa elfogyasztott ételek és italok minőségére, azokat szoros 

összefüggésbe hozva a regionalitással. Ezt a trendet igazolja vissza a tematikus útvonalak turisztikai 

terméktípuson belül az utóbbi években érzékelhető gasztronómiai útvonalak számának növekedése, 

mely tulajdonságainál fogva fontos szerepet játszik a kistérségek esélyeinek növelésében. A 

gasztronómia akár a fő-, vagy mellékszereplője is ezeknek az útvonalaknak, mindkét esetben lehetőséget 

nyújt az útvonal mentén elhelyezkedő településeknek arra, hogy látótérbe kerülhessenek, és 

felkerülhessenek a turisztikai térképre, függetlenül a lakosok számától.  
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A TÖRTÉNETI BARANYA TELEPÜLÉSEINEK ÉRTÉKTÁRAI 

 

Minorics Tünde 

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudományi Tanszék; minorics.tunde@pte.hu 

 

Absztrakt 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény egyik legfontosabb 

szerepe, hogy felhívja a helyi közösségek figyelmét a még meglévő, vagy már elveszített helyi 

értékeikre.  Ugyanakkor a törvény lehetővé teszi, hogy a települések önkormányzatai települési értéktár 

bizottságot hozzanak létre, helyben azonosítsák az értékeket, majd azokat települési értéktárban 

nevezzék meg. Az értékválasztás hozzájárulhat a helyi értékek tudatosításhoz és megalapozhatja azok 

helyi hasznosítását is. A helyi közösségek maguk azonosíthatják be saját értékeiket, hiszen ők állnak a 

legközelebb azokhoz, ők tudhatják és érthetik legnagyobb hozzáértéssel, mi és miért érték számukra. 

Azonban a települések közösségeinek érdeklődése, értékeihez való kötődése, helyi identitása rendkívül 

változatos mélységű, a közösségek olykor identitásukat veszítették, vagy hiányzik az érdekérvényesítő 

képességük. A történeti Baranya helyi értékei a jelenkori helyi közösségi tudásban című kutatás a 

törvény kihirdetése óta eltelt időszak értékválasztásának folyamatát, a helyi közösségek bevonását, a 

közösségi hozzáférést, a helyi tudás átadásának formáit vizsgálja.  

Kulcsszavak: értéktár, Baranya, település, közösség 

 

Bevezetés 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény lehetővé tette, hogy 

a települések önkormányzatai települési értéktárat és települési értéktár bizottságot hozhatnak létre a 

helyben fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, gyűjtemény létrehozása, azok megyei 

értéktárba történő megküldése céljából. 2020-ban Baranya megye 301 településéből alig több mint 40 

településén éltek a törvény adta lehetőséggel. Ugyanakkor ezek a példák társadalmi/közéleti és szakmai 

szempontból, valamint értékválasztási módszereik tekintetében is rendkívül változatos képet mutatnak. 

Az egyes települések érdeklődése, értékeihez való kötődése, helyi identitása rendkívül változatos 

mélységű, számos település pedig érdektelen, identitását vesztett, hiányzik az érdekérvényesítő 

energiája.  A helyi értékek mind formájukban, mind funkciójukban számos tapasztalatot és tudást 

őriznek, de az értékek ismeretének és használatának feltételei szempontjából is nagy eltérések 

tapasztalhatóak az egyes települések esetében. A helyi tudás felmutatja az adott hely legnemesebb 

értékeihez való igazodás minőségét, a helyiek törekvését az adott táj és az ott élő emberek hagyományos 

kultúrájának jellemző, természetes tevékenységeire. A közös tudás lehetővé teszi a tér és az idő, a múlt 

és a jelen, a modern és hagyományos, azaz ősök és utódok egymásra találását. A helyi érték a 

munkahelyteremtés, a munkahely megtartásának, a hagyományok megőrzésének és újjászületésének, a 

kulturális identitás kifejeződésének, az élhető vidék megteremtésének és fenntartásának, a turisztikai 

kínálat színesítésének és egyedivé tételének feltételeit adhatja.  

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézetének Kulturális Örökség Kutatócsoportja 2020-ban megkezdett 

ÉRTÉKTÉRKÉP és TUDÁSTÉR - A történeti Baranya helyi értékei a jelenkori helyi közösségi tudásban 

című kutatásának témaválasztását a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény kihirdetése óta eltelt időszak tapasztalatai indokolták. A kutatás támogatását a Nemzeti 

Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai kapcsolatépítést és az utánpótlás biztosítását 

célzó Közművelődési Tudományos Kutatási Programja keretében meghirdetett pályázatán nyerte el. 

(nmi.hu/szolgaltatasok/osztondijprogram/) A kutatócsoport tagjainak aktív kapcsolata van a Nemzeti 

Művelődési Intézet baranyai munkatársaival, többek között a kutatási témához is kapcsolódó 

mailto:minorics.tunde@pte.hu
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konferenciák, műhelybeszélgetések és képzések szervezésében, szakmai gyakorlatok kialakításában. A 

közös kutatási koncepció kidolgozásához az intézet munkatársainak megyei kapcsolatrendszere, a 

települések értékfeltáró tevékenységében való szakmai és közvetítői szerepe is jelentős tapasztalatot és 

egyben adatbázist jelentett.  

A kutatás céljáról 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény nemzeti értékpiramis 

létrehozását tette lehetővé, amelynek egyik legfontosabb szerepe, hogy felhívja a helyi közösségek 

figyelmét a még meglévő, vagy akár elveszített értékeikre, az értékválasztással pedig lehetőséget teremt 

azok felmutatására, illetve megalapozhatja azok újraértelmezését, helyi hasznosítását. Mivel az 

„értékpiramis” alapját a települési értéktárak adják, majd ezekre épülnek a tájegységi, megyei, ágazati 

(és külhoni magyar) értéktárak, így az értékekhez legközelebb állók azonosíthatják be saját értékeiket. 

A helyi közösségek tudhatják és érthetik legnagyobb hozzáértéssel, mi és miért érték számukra.  

A települések értéktárválasztásának, illetve társadalmiasítási gyakorlatának különbözőségéből 

következett a kutatás céljának meghatározása; megvizsgálni a települési értékfeltárás és kiválasztás 

folyamatát, az értéktár bizottságok összetételét, az értékválasztási metódust, a helyi közösségekkel való 

együttműködésének mibenlétét, a helyi értékek „birtoklásának” formáit, mindezek megjelenését a 

települési közművelődési feladatellátásban, különös tekintettel a jogszabályi környezetre. A vizsgálat 

tehát a bizottságok helyi társadalmi szerepét, az értékek kiválasztásának közösségi megvitatását, az 

értékek helyi beágyazottságát, másrészt az értékek helyi identitásépítő szerepének nyomon követését, a 

közösségi hozzáférést, a tudásátadás módszereinek tudatos és tervezett alkalmazását érinti. A kutatás 

további célja az eredmények közzététele online felületen, illetve a hosszú távú együttműködés új 

lehetőségeinek megyei szintű inspirálása. A kutatás eredményeként létrejövő, az érintettek hálózatba 

szerveződését segítő online információs és módszertani bázis a fennmaradást, a hozzáférést, a 

tanulmányozhatóságot, azaz a társadalmi hasznosulást kívánja szolgálni.  

A kutatás kiterjesztését a történeti Baranya területére több szempont is indokolta. A vonatkozó törvény 

olyan széleskörű gyűjtési folyamatot indított el, amely a magyarság számára fontos értékek lajstromba 

vételére nyújt lehetőséget. A magyarság értéktára csakis a külhoni értékekkel lehet teljes, így a baranyai 

értékek esetében a kultúrtáji/regionális egység is megkívánja a határon túli területek bevonását a 

kutatásba. A táji, történeti és kulturális szempontból is egységet képező kultúrtájak csak kivételesen 

esnek egybe etnikai vagy politikai/közigazgatási határokkal, és csak ritkán éles határúak. A magyar 

nyelvterület, a magyar kultúra esetében ez különösen így van, hiszen azokat a trianoni békediktátum óta 

választja szét határvonal, amire a mentális örökség és a kollektív emlékezet sajátosan reflektál.  „Újkori 

térfelfogásban a tér maga a közeg, határok nélkül, s belső dimenzióit a tartalom elemei szablyák meg.” 

(A. GERGELY, 2001) Jelen kutatás tekintetében a Drávaszög horvátországi folytatása, a horvátországi 

Baranya-háromszög (Baranja) kulturális értékei természetes kapcsolódásúak a magyarországi 

Baranyával. A téri, kultúrtáji kapcsolódás adekvát módon kínálta fel az értékválasztás összehasonlítását. 

A jelenlegi folyamatok értelmezéséhez kulcskérdések megfogalmazására volt szükség. A törvényben 

meghatározott érték fogalmának értelmezési keretéhez képes vajon meghatározhatóak-e települési 

értékfogalmak? Hogyan nyilvánul meg az értékválasztásban a társadalmi részvétel? Milyen direkt vagy 

indirekt közösségfejlesztési módszereket hívott elő az értékfeltárás, aktivizálta-e a helyieket, inspirált-e 

együttműködéseket? Milyen formában használják ki a nyilvánosság szerepét? Intenzívebb lett-e a 

települési „tudástér”?  Hogyan hasznosul a helyi érték, felfedezhető-e kulturális értékekre alapozott 

gazdaságfejlesztés? 

A magyar nemzeti értékek védelme esetében is elengedhetetlen az átlátható jogi háttér. A területre 

vonatkozó jogszabályok formailag szinte teljes egészében megszülettek, de hatékony érvényesülésük és 

végrehajtásuk érdekében még sok a tennivaló. Jelen kutatási koncepció keretei között megjelenő 

jogszabályi környezetet egyrészt „statikusan”, az adott hatályos jogszabályi környezetre vonatkozóan, 

másrészt annak „dinamikájában”, jogszabályok érvényesítésülésének lehetőségeire, illetve az 

esetlegesen a helyi közösségekben meglévő gátló tényezőkre vonatkozóan szükséges vizsgálni. 

Közismert, hogy Magyarország Alaptörvényének P) cikke szerint „a kulturális értékek a nemzet közös 

örökségét képezik”. Az említett cikk alapján fogadta el az Országgyűlés 2012-ben a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról törvényt (2012. évi XXX. törvény). A már említett törvény és annak 
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végrehajtásáról szóló rendeletei – előbb 114/2013. (IV. 16.) Kormány rendelet, majd a 324/2020. (IV. 

16.) Kormány rendelet – mellett számos más törvény is fontos szerepet játszik a nemzeti értékek és 

kulturális örökségünk megóvásában, pl. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény; 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény. Az előbbiekből egyértelműen kivilágló „metszéspontok” a települési szintű vizsgálatban is 

megjelennek. A kutatás első fázisában az elsődleges „metszéspontok” az érintett települések 

vonatkozásában a következőek: a Települési Értéktár Bizottság szervezeti keretei, a döntésről szóló 

önkormányzati határozat, az alapító okirata és/vagy szervezeti és működési szabályzat, a rendelkezésre 

álló és szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételek, a település közművelődési rendelete. További 

lehetséges „metszéspontokat” a fenti vizsgálat során kapott adatok tartalmi vizsgálata adhat. Milyen 

tartalommal bírnak a helyi értékek, hagyományok és az örökségük megóvása tekintetében? Mennyire 

találkozik a települési önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása a helyi értékmegőrzéssel? 

Milyen közművelődési intézmények, szervezetek vagy közösségek, egyének segítik elő az értékek, 

hagyományok és a helyi örökség megóvását a településen? 

Eltérő tapasztalatok vannak abban a tekintetben is, hogy milyen arányban vesznek részt a 

feladatellátásban a települési önkormányzat által megbízott, a település területén működő, már korábban 

is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy 

társadalmi szervezet által fenntartott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a 

településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetek. Szintén eltérő 

arányokat mutat a közművelődési alapszolgáltatás keretében meglévő együttműködés, kapcsolódás az 

értékfeltárásban a települési értéktár bizottságokkal, illetve az értékek megőrzésének, 

hozzáférhetőségének biztosításában. Egyáltalán biztosított-e a hozzáférés a helyi értéktár elemeihez? 

Ennek mutatója lehet a helyi tudás megszerzésének gyakorlata, pl. intézményi vagy közösségi keretek 

között, esetleg helyi események formájában, amelyek hozzájárulnak a helyi értékek közvetítéséhez, 

„felmutatásához”. A településeken zajló helyi gyűjtések, helyi kutatók is eltérő intenzitással és 

motiváltsággal teszik hozzáférhetővé gyűjteményüket vagy kutatási eredményeiket. 

A kutatás várható eredményei 

A kutatás során tervezett adatgyűjtés, majd a létrejövő adatbázis remélhetőleg megteremti egy 

információs tér kialakítását, majd a települések, az érintettek hálózatosodásának lehetőségét. Ezzel 

jelentősen hozzájárulna a tudományos eredmények helyi közösségi hasznosításához, azaz társadalmi 

hasznosulásához.  

A közösségi értékek társadalmi beágyazottsága, a közösségi tudásátadás gyakorlatának kérdőíves 

felméréshez megfigyelések (helyi rendezvényeken, eseményeken való részvétel) és interjúk is 

kapcsolódnak, esetenként fókuszcsoportos beszélgetés, annak érdekében, hogy az értékek iránti 

felelősség megnyilvánulásait, a helyiek érdeklődését, viszonyulását ismerjük meg. A meglévő 

kapcsolatok és együttműködések, a tudásátadás módszerei, azok forrásai, a helyi éritettek, az 

értékgyűjtés, őrzés, átadás szempontjából aktív helyiek felkeresése, a módszerek gyűjtése, 

feltérképezése és elemzése az említett információs térben az értékőrzés legjobb gyakorlatainak 

megismerését is lehetővé teszi. 

A hálózatosodás inspirálása a helyi szervezetek, intézmények, egyének és közösségek bevonásával 

módszertani segítséget nyújthat a települési értéktár bizottságok és más helyi aktorok számára az 

értékfeltáráshoz, tudásátadáshoz. További eredmény lehet az együttműködések tapasztalatainak 

hasznosítása a Baranya Megyei Értéktár Bizottsággal való együttműködésben, annak bevonása a megyei 

„tudástér hálózatba”, valamint a történeti Baranya értékalapú kulturális kapcsolatainak 

továbbfejlesztése, hálózatba bevonása, szakmai események szervezése, módszertani támogatása. A 

kutatás eredményeihez való online hozzáférés növeli a társadalmi hasznosíthatóság lehetőségét, 

segítséget nyújthat további települési értéktárak alapításában, működtetésében, társadalmi és gazdasági 

hasznosulásában. A létrejövő tudástár a jövő kutatói számára is információforrást és a további kutatási 

lehetőségeket nyújthat. 
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A kutatás elméleti háttere 

A téma kutatásához nélkülözhetetlen az érték és örökség fogalmak definiálási kísérlete. A kiindulópont 

Sonkoly Gábor A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei című átfogó írása 

volt, hiszen a hazai jogalkotási folyamatot a kulturális örökségről szóló nemzetközi diskurzus előzte 

meg. (SONKOLY, 2000) Erdősi Péter írása a kulturális örökség meghatározásának magyarországi 

kísérleteihez, a hazai politikai, kultúrpolitikai folyamatok jogalkotási lépésekhez vezető értelmezéséhez 

ad segítséget. (ERDŐSI, 2000) Paládi-Kovács Attila szintén a kulturális örökség fogalmát tárgyalja, 

nemzeti szinten megnyilvánuló sajátosságait. (PALÁDI-KOVÁCS, 2014) A Nemzeti Művelődési 

Intézet Értékekre hangolódva (2016) című kötete mint a nemzeti értékgyűjtés módszertani kézikönyve, 

és a Minden értéknek legyen közössége! Értékfeltáró jó gyakorlatok (2018) kötetek a hazai jogi és 

társadalmi környezet mellett a közösségi gyakorlat jó példáit mutatják be. A fogalom értelmezése Farkas 

Zoltán Az egyéni és a kulturális érték fogalma és típusai (FARKAS, 2008), Nagyné Dr. Babics Éva 

(NAGYNÉ, 2016) Az értékközvetítés és az értékrend változása, Jakab Albert Zsolt – Vajda András 

(JAKAB – VAJDA, 2015) szerkesztette Érték és közösség írásaival bővíthető, illetve Tóth Pál Péter 

Értékőrzés, értékteremtés (TÓTH, 2004) és Varga Károly (VARGA, 2003) kutatása az Értékek 

fénykörében címmel az értékkutatás és a hazai értékvizsgálat témáival. 

Csepeli György szerint: „Értékké bármi lehet a társadalomban, de nem tekinthető bármi értéknek.” 

(CSEPELI, 2001) Csepeli arra kíván rámutatni, hogy az értékek körét az határolja be, hogy adott 

társadalmi viszonyok között milyen szükségletek váltanak ki hatékonyan az emberekben motivációt a 

cselekvéshez. Az értéktárak létrehozása egy közösség értékekhez való viszonyulásának statikusságát 

feltételezi, kihangsúlyozza a helyi identitást. Ez a feltételezés azon alapul, hogy az érték az egyes 

kultúrák meghatározó és hosszú időn keresztül nem változó, stabil eleme, hiszen az határozza meg a 

társadalmi normákat, a társadalmi gyakorlatot, és más kulturális elemeket. Az érték nem változik, 

viszont az értékválasztás gyakorlata igen. Tehát az változik, hogy adott időszakban mit tekintünk 

értéknek és mit nem. Itt kapcsolódik össze az érték fogalma azzal az örökségértelmezéssel, ami a 

nemzetközi, majd a hazai jogalkotásnak is célja volt. Az örökség fogalom körül az 1970-es évektől 

kialakuló, majd máig tartó diskurzus lényege, hogy az érték akkor válik örökséggé, ha kapcsolatba kerül 

a jelenkor életmódjával, ha nem csak egy tárgy, amit kiragadunk az idő folyamatából, hanem a ma élő 

ember számára átélhető valóság, vagyis egy lehetséges eleme az életünknek. Jean- Paul Oddos szerint a 

kulturális örökség-fogalom elterjedésének kulcsa, hogy „általa bármely közösség számára lehetővé válik 

egyéni emlékezetéből fakadó, épp aktuális identitásának intézményesítése”. (ODDOS, 1997:34) Így az 

sem véletlen, hogy a kulturális örökség kifejezés egyaránt megtalálható a helyi, a regionális és a nemzeti, 

sőt nemzetközi szinten is.  

A települések értéktári kiválasztási gyakorlatának vizsgálatakor tulajdonképpen arra keressük a választ, 

hogy vajon összekapcsolódik-e a választott érték a ma helyben élők jelenkori világával. Birtokolják-e 

azt? Egy közösség identitásának akkor lehet része a helyi érték, ha ismeri azt, ha aktualizált formában 

létezik számára. A 2012. évi törvény nem örökségként nevezi meg az értéktárba választott értékeket, de 

a helyi közösségek számára kizárólag akkor lehet identitáserősítő, stabilizáló funkciója, ha aktualizált 

formában birtokolja saját értékeit. A hazai intézményi/szervezeti és joggyakorlat egyébként jól mutatja 

ezt az összefüggést, hiszen az értékpiramisban, annak csúcselemei, a hungarikumok között is 

megtalálhatóak pl. a magyar Nemzeti Jegyzék elemei, amelyek viszont közösségek által javasolt 

szellemi örökségek, sok esetben településekhez köthető közösségek öröksége.  

A helyi értékek tehát helyi tudást és tapasztalatot hordoznak, amin keresztül a helyi közösségek és 

egyének igazodhatnak, meghatározhatja identitásukat, segítheti őket természetes válaszokat adni az 

adott táj és az ott élő, és korábban élt emberek hagyományos kultúrájának jellemző, természetes 

sajátosságaira. A helyi érték így minden időben a munkahelyteremtés, a munkahely megtartásának, a 

hagyományok megőrzésének és újjászületésének, a kulturális identitás kifejeződésének, az élhető vidék 

megteremtésének és fenntartásának feltételeit adhatja.  

A települések számára a helyi érték megtartó erő és a helyi gazdaság mozgatórugója lehet. A turisztikai 

kínálat színesítésének és egyedivé tételének feltételeit adhatja. Számos jelenkori kutatás foglalkozik 

azzal a ténnyel, hogy gazdasági érdekké vált az emlékeztre méltó hely, a megőrzésre méltó örökség. 

Jelentős azon kutatások száma, amelyek az egyik legdinamikusabb gazdasági ágazatot, a turizmust 
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vizsgálják, hogy az miként hasznosítja a kulturális örökséget. A gazdaság mozgósítja, segíti a lakosságot 

az örökség hasznosításában, a gazdasági lehetőségek kamatoztatásában.  

Ilyen értékek lehetnek például a helyi gasztronómia elemei, a termelési hagyományok, a helyi termékek, 

amelyek erőforrásként való hasznosítása mind társadalmi, mind gazdasági szinten előnnyel jár. Segíti a 

környezetkímélő és környezetbarát termelést, megélhetést és jövedelmet teremt. A rurális jellemzőkkel 

és változatos etnokulturális közeggel jellemezhető térségekben ezeknek a folyamatoknak a feltárása és 

a helyi termékek turisztikai hasznosítása több mint kézenfekvő, egyértelműen kiemelt fejlődési irány. 

(BERGHAUER ET AL., 2020:70) Az utóbbi évek kutatásai alapján elmondható, hogy már nem csak a 

turisztikai szakemberek, de maguk a helyi érdekeltek, így a helyi termékek előállítói is egyre inkább 

felismerik a lehetőségeiket és megtalálják helyüket a turizmus rendszerében, így a jól bevált gyakorlatok 

másokat is inspirálnak. (GONDA ET AL., 2021)  

Etnokulturális közegekben, így a soknemzetiségű Baranyában a települési értétárakban nagy számban 

jelennek meg azok az identitáserősítő tényezők, amelyek nemzetiségi kultúrát reprezentálnak. Ilyenek a 

német nemzetiségű települések hagyományos kultúrájára épülő és turisztikai kínálatban megjelenő 

események (bólyi Emmaus járás), fesztiválok (geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál, nagynyárádi Kékfestő 

Fesztivál), de turisztikai tényező a német nemzetiségi tájházak, helytörténeti gyűjtemények térségi 

attrakcióként való értelmezése is, ami nem csak a tematikus programok szervezését teszi lehető, de azok 

múzeumpedagógia szerepével a német nemzetiségű közösségek tudásbázisa, események és közösségek 

színtere is egyben.  (SZEIDL – ANTAL, 2019:49-59) 

Ugyancsak a helyi közösségek és azok identitásának erősítése szempontjából fontos örökségturisztikai 

intézmények létrehozása, amelyeknek gazdasági előnyei is vannak. Egy-egy turisztika központ a helyi 

közösségek karakterének bázisa, tudatosságot épít, új munkahelyeket teremt, új üzleti lehetőségeket hoz 

létre.  Minden turista, aki meglátogat egy helyi értéket, helyi örökséget, az gazdasági hatása révén 

hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához is. Ilyen szempontok mentén készült el a 

Kulturális-Turisztikai Központ projekt, amely a Szigetvári Szulejmán Türbe, mint kivételes 

adottságokkal rendelkező történelmi emlékhely fejlesztési terve. (SIPOS ET AL., 2020:19, SIPOS ET 

AL., 2021) 

Települési értéktárak sajátosságainak kérdőíves felmérése 

A Baranya megyében található értéktárak bizottságainak elnöke, a tagok és elérhetőségük tekintetében 

kérdőíves adatgyűjtést végeztünk. A települési honlapok, médiában közölt információk, a megyei 

Értéktár Bizottságtól és a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) baranyai irodája munkatársaitól kapott, 

majd leellenőrzött, egyeztetett adatok alapján 51 településen sikerült beazonosítani Települési Értéktár 

Bizottságot. A további adategyeztetés érdekében egy bővebb és pontosabb információhoz való jutást 

eredményezett a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programjának 

munkatársai (280 fő) számára elkészített és kiküldött online kérdőív. A beérkezett válaszok alapján 

pontosíthattuk az adatokat, és olyan információkhoz is hozzájutottunk, hogy mely településen van 

folyamatban, vagy tervezés alatt bizottság létrehozás, illetve értékek kiválasztása. Ezen adatok alapján 

az települési értéktárral bíró települések száma a kezdeti információk szerinti 40-ről 58-ra bővült. Ezen 

kívül az is kiderült, hogy 16 település esetében beszélhetünk helyi települési értéktár folyamatban lévő 

megalakulásáról. Továbbra is magas azon települések száma (227), ahol még nem élnek a törvény adta 

lehetőséggel. (1. ábra)  
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1. ábra: Baranya megyei települések értéktárainak száma. 

 

Forrás: Saját kutatás adatai: 2020.03.11. 

Az értéktárak létrehozásának időpontjára vonatkozó kérdésre kapott válaszok alapján megfigyelhető, 

hogy a 2012-es törvény hirdetése utáni 3 év aktivitását követő két évben nincs adat. Az alábbi 2. ábrán 

látható adatok jelenleg csak tendenciát mutatnak, hiszen nincs valamennyi település esetében válaszunk, 

és a megalakulóban lévő bizottságok munkájának eredménye is bizonytalan. Ugyanakkor meglepő a 

tendencia, hiszen a válaszok arra utalnak, hogy 2021-ben jelentős növekedés várható. Az alábbi ábrán a 

2021. évi értéktári adat a folyamatban lévő értéktárak számát mutatja, ami 17 települési aktivitást jelent. 

Feltételezésünk szerint a növekedés a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és 

Képzési Programja keretében 2020 decemberében felvett közel 300 fő képzésén történt felkészítésnek 

köszönhető. 

2. ábra: A 2012 óta megalakult értéktár bizottságok Baranya megyében. 

 

Forrás: Saját kutatás adatai: 2020.03.11. 

Információkkal szolgált a Hungarikum Bizottság által kiírt pályáztok eredményességének vizsgálata is 

a baranyai településekre vonatkozóan. A kutatás részösszegzéséhez elvégezzük a kapott adatok 

elemzését a települési értékválasztás ágazati besorolása alapján is, ami szintén összehasonlítható adat 

lesz az egyes települések térbeli elhelyezkedése, nagyságrendje tekintetében. Az így kibővült települési 

elérhetőségi listára került bizottságokhoz a korábbi adatokra épülő kérdőív lett eljuttatva, amelynek 

összegzése az újonnan megalakuló bizottságok és értéktárak adataival lesz teljes, feltehetően 2021. 

augusztus 31-ig, a kutatási időszak végéig pontosítást igényel. 

A társadalmi beágyazottság és közösségi tudásátadás gyakorlatának vizsgálata a kutatás első 

szakaszában a különböző online elérésű források alapján történő beazonosítást jelentette. Az Értéktár 

Bizottsággal rendelkező települések adatfelvételi lapjai az önkormányzati honlapok, helyi szervezetek 

és intézmények honlapjainak és közösségi oldalainak áttekintésével készültek el 51 településen a 

hozzáférés tartalmi adataira vonatkoztatva: Értéktár Bizottság célja, tagjai, az értéktárba történő 

jelölés/javaslat módja, a Települési Értéktár elemei, az egyes értékek ágazati besorolása, illetve mely 

értékeket tartanak számon az adott településen, amely nincs értéktárba sorolva, de mégis értékként 

jelenik meg (pl. helyi látványosságok, turisztikai vonzerők, műemlékek, természeti vagy épített örökség, 
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hagyomány vagy esemény, emberek vagy közösségek, akikre büszkék, jöhet a múltból, lehet a jelenben, 

tehát bármi, amit kiemelnek, amire büszkék, amit fontosnak éreznek láttatni). 

Az adatgyűjtés Baranya megye települései mellett kiterjed a horvátországi Baranya magyarok lakta 

területén zajló értéktári kiválasztási folyamatra is. A kutatás területi kiterjesztésének indoklására a 

bevezetőben kitértünk. A történeti Baranya területén élő emberek kulturális sajátosságait, táji identitását, 

a különféle néprajzi csoportok kialakulását évszázadokon át közös, illetve egymáshoz kapcsolódó, 

egymásra is ható táji, társadalmi, illetve történelmi adottságok befolyásolták. A földrajzi környezet 

meghatározta az egy-egy tájegységen belül élők foglalkozását, életmódját, kultúráját. A Duna és a Dráva 

határolta térségből Belső-Drávaszöget, más néven Baranya-háromszöget, a trianoni békeszerződést 

követően elcsatolták Magyarországtól, de a magyar népcsoport egykor egységes néprajzi jellege az 

országhatár ellenére bizonyos vonásokban mégis megmaradt. E vonások hasonló és eltérő jellege a 

külhoni értéktárak elemeinek sajátosságaiban is érzékelhető. 

A horvátországi Baranya területén élő magyar lakosság értékválasztó gyakorlata 

A történeti Baranya ma horvátországi területén élő magyar lakosságának jelenlegi hagyományőrző és 

értékválasztó gyakorlatának megismeréséhez elengedhetetlen a háború utáni helyzet feltárása, amelyhez 

Dr. Lábadi Károly (2008) Élet egy háború után, Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi 

magyarság körében az 1991-es déli szláv háború után című írása, valamint Baranyai Júlia (2004) Vízbe 

vesző nyomokon című kötete jelentősen hozzájárul.   

Horvátországban a hét évig tartó honvédő háború óriási károkat okozott. A menekültek száma elérte a 

százezret. A háborús károk felmérésére nyolc esztendőre volt szükség.  Az anyagi veszteség mellett 

jóvátehetetlen csapás érte a családokat, közösségeket. Intézmények, szervezetek tevékenysége, 

érdekképviseletek szűntek meg, amelyek különösen a nemzetiségek, így a horvátországi magyarság 

életében is nélkülözhetetlenek voltak. Akiket elűztek szülőföldjükről, visszatérve más világot találtak, 

akárcsak az otthon maradottak, akik a társas kapcsolatokban érezték a változásokat. Átalakultak az 

életkörülmények, az emberek közötti viszonyok, módosultak a társas érintkezések formái, új szokások 

is meghonosodtak, némelyek végképp eltűntek, de feledésbe merült régiek is feltámadtak. Homályosan 

lehet látni, hogy a kisebbségben élő magyarság életében, javaiban, kultúrájában okozott veszteségnek 

mekkora hányadát fedezni majd a talpra állás. (LÁBADI, 2008:1) 

A horvátországi magyarság fogyatkozása a 20. században megállíthatatlanul zajlott. A második 

világháború jelentős népességvesztesége után mintegy hétezer magyar hagyta Jugoszláviát. Azóta is 

erőteljes az asszimiláció és a születésszám csökkenése. Minél kevesebb magyar élt egy településen, 

annál inkább szembetűnő volt a beolvadás a többségi nemzetbe, amely tényt elsősorban a vegyes 

házasságok száma siettetett. Ma már csak a Drávaszög falvaiban élnek még egyre szűkülő homogén 

nyelvi élettérben, bár az 1991-ben kirobbantott déli szláv háború ott is meggyorsította a 

fogyatkozásukat. A Drávaszögi magyarság jelenlegi száma Eszéki–baranyai megyében: magyar 

nemzetiségű 9784 fő, magyar anyanyelvű 8307 fő. (LÁBADI, 2008:9-11) 

Trianon óta a megmaradás, az identitásőrzés a nyelvi, népi, kulturális kölcsönhatások miatt különösen 

nehéz volt a térségben, majd az 1991-es szerb megszállást követően a magyar lakosságnak körülbelül 

egyharmada elmenekült, s csak hét év múlva térhetett vissza. A hét év alatt etnikai tisztogatás zajlott. A 

magyarság intézményrendszere felbomlott, évekig épp hogy működött, és csak nagy nehézségek árán 

tudott hatást kifejteni. (LÁBADI, 2008:9) 

Lábadi Károly is felteszi a kérdést, hogy hogyan lehet pótolni az odaveszett értékeket. A válasz a 

gazdasági körülmények újbóli visszaállítása, amelyek segítik a fizikai megélhetést és a megmaradást. 

Lábadi arra is utal, hogy ennek alapfeltétele a kulturális és társadalmi élet újbóli megszervezése, a 

nemzetiségi intézmények folyamatos munkája. Ha lesznek újra kis falusi gyűjtemények, még ha 

megfogyatkozott tárgyakkal is, talán enyhülhet a reményvesztettség. „Mert minden gyűjteményt azzal 

a céllal hoztak létre, hogy igazolják: az elődök gazdagon megrakott kaptárakat hagytak utódaikra, s a 

bennük rejtekező múlt tisztelete erőt és kitartást adhat az újrakezdéshez és talpraálláshoz.” (LÁBADI, 

2008:51) 

A településeken újra megjelentek a közösséget összekovácsoló kezdeményezések. Rendezvényeket 

(május elseje megünneplése, falunapok, főzőversenyek, közös disznótor, halász napok, locsolkodás, 
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Luca nap stb.) szerveznek, hagyományőrző egyesületek jönnek létre, olyan mozgalmak jelennek meg, 

amelyek ráirányítják a lakosság figyelmét a táj- és környezetvédelem fontosságára. Helyi termékeket 

készítenek, amelyek utalnak a település sajátosságaira. Újra tartanak keresztelőket, lakodalmakat, 

névnapokat. 2005 farsangja óta minden évben megtartják a daróci kakassütés napját. Csúzán 2006 óta 

az aratás utáni szokásokat elevenítik fel, újra van báli mulatozás. 2004 októberében újra megszervezték 

a szüreti mulatságot, Laskón pedig az áldozócsütörtök napjához, Jézus Krisztus mennybemenetelének 

ünnepéhez kapcsolódó szokást. Hosszasan sorolhatnánk azokat az eseményeket, amelyek a helyi 

közösségek hagyományos életmódját, gasztronómiáját elevenítik fel; mint a kopácsi halásznapok, a 

halpaprikásfőző verseny, vagy a sepsei pacalfőző verseny. Egy háború után természetszerűen 

megnövekszik a halottak emlékének ápolása is, az elődök tisztelete, munkásságuk példaként állítása, 

amire a horvátországi külhoni értéktár elemei is példák.  

A 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) részt vevő 

külhoni szervezet vagy szervezetek a saját országuk vonatkozásában Külhoni Nemzetrész Értéktár 

Bizottságot hozhatnak létre, amely szervezheti az országhatáron túl fellelhető nemzeti értékek 

azonosítását, dönthet a külhoni nemzetrész értéktárba bekerülő nemzeti értékről, létrehozhatja a külhoni 

nemzetrész értéktárát és megküldheti azt a Hungarikum Bizottságnak. (2015. évi LXXX. tv.) 

Horvátországban 2015-ben jött létre a Külhoni Nemzeti Értéktár. Az Értéktár Bizottság tagjai Pajrok 

Andor közgazdász, Micheli Tünde újságíró, Mijekovics Olivér jogász. A bizottság tagjaival történt 

interjúk szerint települési és tájegységi bizottság nem létesült, nem vállalják a helyi közösségek a 

települési értéktár létrehozását. Ennek okát abban látják, hogy a magyarság aránya egyre kisebb a 

településeken, ami egyre jobban csökkenti a magyar közösségek érdekérvényesítő képességét. Így 

azonban az értékválasztási metódus hierarchizált, kevésbé támoszkodik a közösségek véleményére, azaz 

elfogadottak a delegált személyek kiválasztási szempontjai. A bizottság tagjait a horvátországi 

magyarokat tömörítő legnagyobb és legnépszerűbb, a horvát parlementben is képviseletet adó 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége jelöli ki. További nehézség a megfogyatkozott 

humán (szakmai) erőforrás, amelynek következtében a nemzeti értékek megőrzése céljára nyert 

pályázati támogatást kénytelenek voltak visszautalni. A helyi értékek népszerűsítését szolgáló tervek, 

mobil kiállítás létrehozása, oktatási intézményekben való szervezése, az értékeket népszerűsítő játékok 

tervezése, gyártása sajnos egyelőre nem valósulhatott meg.  

A horvátországi magyar értékek kiválasztásában érintett települések: Drávaszögben Kopács, Csúza, 

Várdaróc, Újbezdán, Laskó, Hercegszőlős, Vörösmart, Csúza, Laskó, valamint két szlavóniai település, 

Kórógy és Haraszti. 

A horvátországi magyarok nemzeti értéktárának elemeiről készült kézikönyvben (2015) és a Külhoni 

Értéktár Nemzeti Értékeinek listáján ágazati besorolás szerint az alábbi elemek szerepelnek 

Horvátországhoz sorolva (www.hungarikum.hu/content/kulhoni-ertektar-nemzeti-ertekeinek-listaja):  

Agrár és élelmiszergazdaság:  

1. Az ártéri és folyami halászat ősi eszközei a Drávaszögben (Kopácsi rét) 

a) Rekesztő szerszámok: varsa, vejsze, presztervarsa (v. preszterce) 

b) Állító szerszámok: marázsaháló (v. marázsa) 

c) Vető szerszámok: pendelyháló (v. pöndőháló) 

d) Tapogató szerszámok: borítóháló 

e) Halászati eszközök: kopácsi csikli 

2. Élelmiszergazdaság, gasztronómia: 

a) Csiptetős ponty (Kopács) 

b) Mundéros csuka (Kopács) 

c) Halpaprikás (Kopács) 

d) Kásás hurka (Kopács) 
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e) Hegyibab (Csúza) 

Turizmus, vendéglátás: 

Kakasütés (alakoskodó farsangi szokás - Várdaróc) 

Májusfakitáncolás (Újbezdán) 

Kulturális örökség kategória 

Fíketők (főkötők) 

Kebél 

Épített örökség kategória 

Ács Gedeon síremléke (Csúza) 

Drávaszögi református templomok (Laskó, Hercegszőlős) 

Borkó Julianna síremléke (Kopácsi temető) 

Béni Izsák síremléke (Vörösmart) 

Hambár (fatalpas ősi gabonatárolók) – (Kórógy, Haraszti) 

A hazai Baranya megyei és a horvátországi Baranya területén megnevezett nemzeti értékek választása 

és ágazati besorolása miközben több ponton, főleg a történeti szempontból közös múlt, közös kulturális 

gyökerek folytán hasonlóságot mutat, ugyanakkor az eltérő társadalmi közegből és politikai 

viszonyokból adódóan különbségekre is utal. A történeti Baranyára, mint táplálkozási tájra jellemző, 

hogy kisebb, de szomszédos táplálkozási tájak találkozási tere, így táplálkozási szokásai általában nem 

éles határúak, széles átmeneti övekkel jellemezhetőek, sőt, a táplálkozási szokások változásával 

párhuzamosan a táplálkozási tájak elrendeződése is folyamatosan változik, ritkán esnek egybe etnikus 

vagy politikai határokkal. Ennek egyik szembetűnő mutatója a történeti Baranya területén jellemző 

gasztronómiai örökség, az ezekhez kapcsolódó értékválasztás (pl. hal- és babételek, hurka). A 

gasztronómiai értékek választásában jelen van a nemzetiségek találkozási szokásaiból adódó átadás 

átvétel is, mint pl. a mohácsi sokácok cserepes bab étele és a csúzai hegyibab. A hal fogyasztása és 

annak változatos elkészítése a természeti, a folyókkal határolt terület adottságaira adott válasz az ott élő 

emberek életmódjában. A hazaitól eltérően hangsúlyos a már nem, vagy nem jellemzően használt 

halászati eszközök választása, ami szintén a folyó menti életformából adódik. Horvátországban, ahol a 

magyarság a fennmaradásért küzd és kulturális gyökereit tanúsító tárgyainak nagy részét elveszítette a 

háborúban, jelentősége van a már eltűnő, használatban nem lévő, de még megmaradt emlékeknek, 

amelyek a magyarság vízhez kötődő életformájának hosszú időkre visszavezethető bizonyítékai. 

Ugyancsak érdekes, hogy a szokáshagyományok (májusfakitáncolás, kakasütés) nem kulturális örökség 

kategóriába kerültek, hanem turizmus és vendéglátás kategóriába. A helyi közösségek számára ezek az 

ünnepek a közösséget összekovácsoló események, ahol kiemelkedő szerepe van egymás vendégül 

látásának, és egyben az érdeklődők, a turisták megvendégelésének. Kulturális kategóriába ugyancsak 

már használaton kívüli, viszont egyedi, csakis az adott településre jellemző tárgyak kerültek, amelyek 

egyértelmű jelei a mentális emlékezésnek, így a múlthoz, a magyar kultúrához való tartozás 

jelentőségének. Az épített örökségbe sorolt helyek, mint pl. a templomok, a szakrális objektumok, a 

vallásgyakorlat helyei a magyarság letelepedésének jelentőségét, míg a síremlékek a jelenben élőknek 

az elődökre való emlékezésének jelentőségét hangsúlyozza. A drávaszögi magyarság értékválasztása 

egyrészt a magyar közösség identitásának erősítését, másrészt a magyar közösségnek a horvát 

társadalomban való reprezentációját fejezi ki. 

Következtetések 

A történeti Baranya helyi értékei a jelenkori helyi közösségi tudásban című kutatás 2021. augusztusában 

fejeződik be. A kutatás jelen írásban közölt megállapításainak egy része még további adatok elemzésével 

egészül ki.  

A kutatás jelenlegi tapasztalatai a települési értékválasztási folyamat, az értékekhez való online 

hozzáférés, az információk megosztása tekintetében szerény eredményt mutatnak.  A megvizsgált 
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települések önkormányzati honlapjain gyakran szembesülhetünk két problémával: egyrészt általában 

nehezen lehet tájékozódni a felületen a felkínált menüpontokban, másrészt nincs beépítve kulcsszavas 

kereső, ami tovább lassítja a kutatási folyamatot. Gyakori a honlapokon az elavult információ, ami ritkán 

változó tartalmak esetén nem jelent gondot, viszont a gyakoribb frissítés hozzájárulna az oldalt látogatók 

elégedettségének növekedéséhez. A problémák tehát könnyen kiküszöbölhetőek lennének a látogatói 

felület használatának korszerűsítésével, egyértelműsítésével, valamint a honlap rendszeres frissítésével. 

Mindez a helyi tájékozódás és információkhoz való hozzáférés szempontjából jelentős. Mind a bizottság 

munkája, mind a javaslattétel, mind a kiválasztott értékek tekintetében találhatóak informatív és 

körültekintően igényes, követésre méltó példák is (pl. Nagypall, Alsómocsolád).  

A települési, a megyei és a külhoni értékválasztás összehasonlítása ágazati besorolás szerinti eltéréseket 

mutat. A baranyai településekről a Baranya Megyei Értéktárba javasolt és elfogadott értékek közül az 

ágazati besorolás szerint leggyakoribb a kulturális örökség kategóriába javasolt érték. A települések 

esetében ezt a helyi építészeti örökség követi, ami a megyei listán az ötödik helyet foglalja el. Ugyanígy 

fordított az arány az egészség és életmód kategória esetében. Az egyes kategóriák közötti sorrendben a 

középső helyt foglalja el az agrár- és élelmiszergazdasági, valamint a turizmus és vendéglátás kategória. 

A természeti környezet jelentős arányú a települések esetében, míg a megyei értéktárban nem szerepel 

ez a kategória. Ugyancsak hiányzik a természeti környezet a drávaszögi értékek között, viszont itt az 

agrár- és élelmiszergazdasági kategória vezeti a listát. Ezt követi az épített örökség, majd a kisszámú 

kulturális örökség és a turizmus, vendéglátás kategória. Míg a hazai (baranyai) értéktárakban a kulturális 

örökségek, a jelenkori közösségek életében identitásukat meghatározó, közösen birtokolt, aktualizált 

értékek száma dominál, addig a horvátországi értéktárban jelentősebb a magyarság letelepedésére, a 

magyarsággal közös múltra, az emlékezésre, az egykor Magyarországhoz tartozó területiségre, néprajzi 

elemekre utaló értékek választása.  

A kutatás során összegyűjtésre kerülő adatok elemzését a folyamatot elindító 2012. évi törvény szándéka 

nehezíti. A kerettörvény egyfajta szabályozási rendszer, amely a nemzeti értékek és hungarikumok körét 

alkotó fogalmak mellett a gyűjtőmunka lépéseit is meghatározza, egyfajta támpontot nyújtva a 

végrehajtóknak. Nem határozza meg az értéktárak tartalmát, azaz megadja az önkéntes és önálló döntés 

lehetőségét a helyi közösségeknek az értékek kiválasztásához és az értéktárak létrehozásához. Csupán 

útmutatást biztosít. Megadja az ágazati besorolás lehetőségét, de nem szabja meg, hogy mely értékeket 

tartalmazzák az egyes kategóriák. Így nem csupán az érték kiválasztása, hanem a besorolása is az 

érintettek értelmezési keretében zajlik, ami szintén a helyi szempontok, a helyi sajátosságok 

érvényesülését teszi lehetővé. 

Ahogyan a gazdaság szerepét a közösségek fejlesztésében, úgy a turizmus szerepét is ismerjük a 

vidékfejlesztésben. Hátrányos helyzetű településeken sok esetben nélkülözhetetlen vagy egyetlen 

eszköz lehet a turizmus a helyi gazdaság fejlesztésére. A fejlesztéseknek eleme lehet a természeti 

környezet, a helyi épített örökség, valamely kulturális örökség, helyi termelési szokások, hagyományok, 

vagy bármely más helyi érték. A településeken, ahol olykor éppen hátrányos helyzetüknél fogva 

maradhatott meg a helyi kulturális örökség, a helyi hasznosítást teheti lehetővé, és eredményezhet 

fenntartható, természethez közeli turisztikai desztinációkat. (MARTON et al. 2016:34) Természetesen 

valamennyi település számára adott a lehetőség, hogy helyi értékeit, helyi örökségét a helyi közösségek 

hasznosítsák, de hangsúlyozni szükséges, hogy ehhez nélkülözhetetlen a helyi tudáshoz való hozzáférés 

biztosítása, a helyi közösségek érdekeltté tétele, bevonása az értékek kiválasztásába, az értékek 

birtoklásába. A közösségi identitás stabilizálásának feltétele a közösségi egyeztetés, a közösségek 

véleménynyilvánítása és részvétele, mert enélkül sikertelenek lehetnek a helyi kezdeményezések és 

fejlesztések. 
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Absztrakt 

A 21. században a határon túli magyar közösség egyik legnagyobb kihívása, hogy megtalálja azokat az 

értékeket, amelyek által erősödhet és megmaradhat kisebbségi létben önszerveződés útján is. 

Napjainkban a vajdasági magyarság identitásának megőrzése szempontjából fontos célkitűzés 

anyanyelvű oktatásának, nyelvének, kultúrájának megőrzése a jelentős népességfogyás ellenére is. 

Számos civil szervezet, művelődési intézmény tevékenykedik, amely az anyanyelvi kultúra megtartását 

tűzte ki célul, s feladatként vállalta a kulturális identitás megőrzését. 

A tanulmány általánosságban kitér a vajdasági Tisza mente, ezen belül is egy kisváros lokális és 

kulturális örökségének elemeire, a művelődési intézmények közösségépítő tevékenységére, amelyek a 

helyi identitástudatot formálják és erősítik. Áttekinti, hogyan szolgálja egy cselekvő közösség 

megmaradását és identitását a vidéki, hagyományos örökség, a helyi értékek, a kulturális, épített, 

szellemi örökségek, valamint a hozzájuk kapcsolódó közösségi élet. 

Kulcsszavak: lokális identitás, nemzeti-kulturális identitás, vidéki örökség, helyi érték, települési 

értéktár 

 

Abstract 

In the 21st century, one of the biggest challenges for the Hungarian community across the border is to 

find the values by which it can be strengthened and remain a minority through self-organization. 

Nowadays, the preservation of the mother tongue education, language and culture is an important goal 

for the preservation of the identity of the Hungarians of Vojvodina, despite the significant population 

decline. There are a number of non-governmental organizations and cultural institutions that aim to 

maintain their native language culture and have undertaken the task of preserving their cultural identity. 

The study covers in general the elements of the local and cultural heritage of the area along the river 

Tisza, including a small town, the community-building activities of cultural institutions, which shape 

and strengthen the local identity. We review how rural, traditional heritage, local values, cultural, built, 

intellectual heritage, and the community life associated with them serve the survival and identity of an 

active community. 

Keywords: local identity, national-cultural identity, rural heritage, local value, local collection of 

values 
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Bevezetés 

A 21. században a határon túli magyar közösség egyik legnagyobb kihívása, hogy megtalálja azokat az 

értékeket, amelyek által erősödhet és megmaradhat kisebbségi létben, multikulturális környezetben, akár 

önszerveződés útján is. Napjainkban a vajdasági magyarság identitásának megőrzése szempontjából 

fontos célkitűzés anyanyelvű oktatásának, nyelvének, kultúrájának megőrzése a jelentős népességfogyás 

ellenére is. Számos civil szervezet, művelődési intézmény tevékenykedik, amely az anyanyelvi kultúra 

megtartását tűzte ki célul, s feladatként vállalta a kulturális, valamint az etnikai identitás megőrzését. 

A kulturális identitás fő sajátosságai: közös szabályok, közös jelképek és mítoszok, közös ős. Az állami-

politikai határok nem azonosak a kulturális nemzet határaival, mint ahogyan a vajdasági magyarság 

kulturálisan egy más országban élő nemzettel azonosul.  

Újvári Edit összegzése alapján a kulturális identitás a közösség – és benne az egyén – azonosságtudatát 

alakító értékek, normák, viselkedésminták, tudás-és hagyományrendszerek összessége (ÚJVÁRI, 

2009). A kulturális közösséget egyének alkotják, olyan egyének csoportja, akik ugyanazt a kulturális 

értéket becsülik, akiket a közös identitás köt össze azonos kulturális jegyek alapján, s szeretnék a közös 

identitást megőrizni és továbbfejleszteni (SIMOVIĆ-HIBER − KARTAG-ÓDRI, 1997). 

A kulturális közösség, ezáltal a kulturális identitás nem minden esetben egyenlő az etnikai közösséggel, 

főleg a többnemzetiségű közösségekben nem célszerű kiegyenlíteni a két fogalmat. Egy kultúrnemzet 

meglétét a kulturális identitás biztosíthatja. Az etnikai csoport kultúrnemzeti megfogalmazása az 

államnemzetivel ellentétben állhat (KEMÉNYFI, 2001). Veres is utal tanulmányában arra, hogy Közép-

és Délkelet-Európában a nemzeti kisebbségek esetében a kultúrnemzet eltér az államalkotó nemzettől 

(VERES, 2005). 

Keményfi a kultúrnemzet fogalmát az etnikai csoport értelmezése felől közelíti meg, vagyis az etnikai 

csoport a folyamatosan változó társadalmi helyzetektől független közösség. Létét nem csak változatlan 

kulturális jegyei, hanem a csoport történeti kontinuitása is igazolja (KEMÉNYFI, 2001). A vajdasági 

magyarság, a történelem viharaiban kisebbségi léthelyzetbe sodort nemzeti közösség saját kulturális 

örökségét, hagyományát egy másik országban élő nemzet kulturális örökségével, hagyományával 

azonosítja, és nem azonosul az államalkotó nemzettel. A kultúrnemzet fogalma – amely először 

Németországban vált ismertté a 20. század elején −, napjainkban elterjedt a Kárpát-medencében élő 

magyar kisebbségek elemzése esetében is. Mikroszinten a kulturális-nemzeti identitás „az egyén 

beállítottságától, erőfeszítésének, értékrendjének és érdekeinek alakulásától függ” (KOVÁCS, 

2016:106). 

   A vajdasági magyar kultúra a kulturális élet minden területén az egyetemes magyar kultúrához való 

tartozást kívánja megvalósítani, ugyanakkor a többségi kultúrával is folyamatosan kapcsolatban kell 

állnia (VAJDASÁGI MAGYAR KULTURÁLIS STRATÉGIA, 2012−2018, http://mnt.org.rs). A 

vajdasági magyar nemzeti kultúra egyszerre kisebbségi kultúra Szerbiában és Vajdaságban, többségi 

kultúra a többségében magyarlakta településeken, nagyvárosi kultúra és a kistelepüléseken élők 

kultúrája is. 

Az észak-bácskai és az észak-bánáti körzet a leginkább magyarlakta térség a Vajdaságban. Észak-Bánát 

körzet bácskai oldala (Horgos, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve és Óbecse) képezik az 

igazi tömbmagyarságot, ezeken a településeken a népességben kétharmadosnál nagyobb aránnyal 

képviseltetik magukat a magyarok (VAJDASÁGI MAGYAR KULTURÁLIS STRATÉGIA 

2012−2018, http://mnt.org.rs). A tömbben élő magyarság a mindennapjaiban és a közéletben is 

anyanyelvét gyakorló, valamint az önkormányzatban döntéshozatallal vagy részben döntéshozatallal 

rendelkező közösség. 

Csurgó−Légmán Sen,A tanulmánya alapján kifejti, hogy a közösségek szempontjából két integráló 

mechanizmust tárhatunk fel: az első a közösség identitásformáló szerepéhez kötődik, ebben az esetben 

a közösségi, kollektív identitás jelenti az integráció alapját, a másik esetben az integráció a közösség 

intézményi jellegéhez kapcsolódik. Az intézményi jellegnél az egyén közösségbe szerveződve vesz részt 

a közösség tevékenységeiben, a közösség biztonságot és identitást ad az egyénnek. Az intézmények 

szerepe abban mutatkozik meg, hogy meghatározzák a közösség mindennapjait, és ellátják a közösség 

számára szükséges funkciókat. (CSURGÓ, 2015). Tanulmányomban a kiindulópontot az a 



227 
 

meghatározás adja, hogy a vajdasági magyar népközösség olyan kultúrnemzet, amelynek tagjait a közös 

kultúra és hagyomány, az azonos eredettudat, a közös identitás és összetartozás-tudat tart össze 

(KEMÉNYFI, 2001), tehát a vidéki örökség és identitás összefüggését a kultúra felől közelítem meg. 

Továbbá a fentebb említett két integráló mechanizmus (kollektív identitás és intézményi jellegű 

identitás) folyamatában a vajdasági Tisza mente, ezen belül is főleg egy kisváros, Zenta lokális és 

kulturális örökségének elemeit, a művelődési intézmények közösségépítő tevékenységét érintem, 

amelyek a helyi identitástudatot formálják és erősítik. Áttekintem, hogyan szolgálja egy cselekvő 

közösség megmaradását és identitását a vidéki, hagyományos örökség, a helyi értékek, a kulturális, 

épített, szellemi örökségek, valamint a hozzájuk kapcsolódó közösségi élet. Választ keresek arra, van-e 

igény a lokalitás és a vidékiség iránt, és miben látják az interjúalanyok a fejlődés lehetőségét a helyi 

sajátosságokra épülő idegenforgalomban. Öt interjúalannyal, akik a zentai közélet és művelődési 

intézmények kiemelkedő kulcsszereplői, félig strukturált interjú keretében beszélgettem, továbbá 

fejlesztési dokumentummal kapcsolatos vizsgálatokat végeztem.  

1. A vidéki örökség hagyományos intézményei 

 Zenta az észak-bánáti körzet bácskai oldalán elhelyezkedő, többségében magyar nemzetiségű emberek 

által lakott település, kulturális sokszínűség, változatos nemzetiségi-kulturális összetétel jellemzi, a 

városi/kisvárosi tömb csoportjába tartozik. A 2002-es népszámlálás adatai szerint Zenta községben, 

melyhez négy falu is tartozik, 25.568 lakos élt, ebből 20.587 ember vallotta magát magyar 

nemzetiségűnek. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a községben a 22.961 lakosból 18.441-en 

vallották magukat magyar nemzetiségűnek (SZERBIAI STATISZTIKAI HIVATAL, http://stat.gov.rs). 

Több mint tíz százalékkal csökkent a lakosok száma a 2002-es népszámlálási adatokhoz képest a 

nagyfokú elvándorlás és az alacsony natalitás miatt. 

A helyi, főleg magyar kultúrát képviselő intézmények sorában kiemelkedő tevékenységet végez a Zentai 

Történelmi Levéltár, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház és 

a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Az első három lokális intézmény a magyar 

közösség identitásának őrzése és fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű a kisebbségi jogok 

érvényesítésével megbízott Magyar Nemzeti Tanács döntése értelmében. Ez azt jelenti, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács törvényben szabályozott keretek között támogatja a magyar közösség szempontjából 

fontos művelődési intézmények közvetlen fejlesztését, fennmaradását.  

A kiemelt jelentőségű intézmények a regionális és lokális identitást is nagyban meghatározzák, és a 

vidéki örökség kultúrközvetítő intézményei egy-egy helyi közösség életében. Feladatuk a lokális és 

regionális közösségépítő szerep erősítése; a kortárs kultúra bemutatása; az esélyegyenlőség biztosítása 

a nyitott kultúra eszközrendszerével; a nemzeti közösségek kultúrájának támogatása; a magyar közösség 

nemzeti identitásának erősítése fesztiválok, rendezvények révén; megemlékezések a nemzeti 

ünnepekről és a magyar kultúra jeles alakjairól; az anyanyelvi kultúra magas szintű ápolása, a művészeti 

tevékenységgel foglalkozók, alkotók támogatása.  

Az 1950-ben alakult Zentai Történelmi Levéltár 1967-től regionális levéltárrá vált, lefedve és begyűjtve 

a Tisza mente községeinek levéltári anyagait. Így a mai napig öt községben munkálkodik: 

Magyarkanizsán, Adán, Óbecsén, Szenttamáson és Zenta községben. Az intézmény a levéltári 

iratanyagok feldolgozása, tartós megőrzése mellett kiadói tevékenységet is folytat magyar és szerb 

nyelven, könyvbemutatókat, kiállításokat, előadásokat, konferenciákat, szakmai tanácskozásokat, 

levéltári-pedagógiai foglalkozásokat szervez, tudományos, közművelődési teendőket is ellát. 

Az 1977-ben alakult Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ a Tisza mente (Magyarkanizsa, Csóka, 

Zenta, Ada községek) magyar művelődési életét gazdagítja, magába foglalja a Városi Könyvtárat, a 

Városi Múzeumot és a Művelődési Házat. Számos, a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű, 

regionális és tartományi szintű rendezvényt szervez: Énekelt Versek Fesztiválja, Hagyományaink 

ünnepe, Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny, Zetna irodalmi fesztivál, Középiskolások Szín-és 

Filmművészeti Vetélkedője, Zentai Művésztelep, a zentai csata emlékére kialakított városnapi 

rendezvénysorozat, a nemzeti és jeles ünnepek alkalmából megrendezett megemlékezések. Az 

intézmény keretében működik a Települési Értéktár Bizottság (THURZÓ LAJOS OKTATÁSI-

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, http://tlkk.org). 
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A hagyományos intézmények sorában ki kell emelni a 2009-ben alapított Zentai Magyar 

Kamaraszínházat, mely az egyik legfiatalabb magyar jellegű intézmény a Vajdaságban. A 

kamaraszínház elsősorban városi színház, tevékenysége viszont regionális. Az előadásokat a zentai 

közönség mellett a Tisza mente színház iránt érdeklődő lakossága is rendszeresen látogatja, 

Magyarországról és Zenta város testvértelepüléseiről is érkeznek színházkedvelők, valamint tájoló 

programjuk keretében, melynek fő támogatója a Magyar Nemzeti Tanács, bejárják egész Vajdaságot, az 

anyanyelvű kultúrát népszerűsítve a szórványtelepüléseken, iskolákban tantermi produkció keretében. 

Előadásaik ismertek Magyarországon és Erdélyben is, és kivívták a Kárpát-medence szakmai 

elismerését (ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ, http://zentaimagyarkamaraszinhaz.com) Négy 

évvel ezelőtt indították útjára a Magyar Teátrumi Társasággal közösen a Teátrum Neked! nevet viselő 

fesztivált a vajdasági magyar közösség számára, mely óriási érdeklődésnek örvend. 

Mindegyik művelődési intézmény célja, hogy a helyben lakók művelődéssel, nyilvánossággal, társas 

együttléttel kapcsolatos óhaja és öntevékenysége találkozzon. A kulturális örökség a kollektív emlékezet 

része, és erősíti a kulturális identitást, nemzeti öntudatot. A lokalizáció akkor jár együtt a helyi 

társadalom kialakulásával, ha tagjai felismerik a közös érdekeiket, és együttműködnek azokért. 

Általánosságban elmondható, hogy a 12-60 éves korosztályt szólítják meg az intézmények. A 

művelődési jellegű programok nem minden esetben összpontosítanak kizárólag a hagyományőrzésre, 

céljuk a kulturális turisztikai kínálat gazdagítása. A két integráló mechanizmus, a kollektív identitás és 

a közösség intézményi jellegéhez kacsolódó identitás szorosan összekapcsolódik a hagyományos 

intézmények esetében, egymást kiegészítve. 

A Tisza mentén, így Zenta községben is számos nonprofit civil szervezet, művelődési egyesület 

működik, berkein belül hagyományőrző szakkörök (kézimunka szakkör, kézművesek, régi mesterséggel 

foglalkozók), együttesek (néptánccsoportok), társulatok (amatőr színtársulat, bábtársulat) 

tevékenykednek, az egyént a cselekvő közösség integrálja, amelyben a helyi kultúra létezik és 

gyökerezik, ezáltal a közösség intézményesül. Zenta községben több mint 80 aktív civil szervezetet 

jegyeznek, legtöbb a művelődéssel és hagyományőrzéssel foglalkozó szervezet vagy művelődési 

egyesület. A kisebb falvakban, településeken, ahol nincs hivatásos intézmény vagy annak fenntartására 

nincs mód, az egyesületeken, civil szervezeteken keresztül képviselik a kultúrát a magyar 

közösségekben, illetve vendégszereplésekkel, közös projektumokkal segítik a kulturális fennmaradást. 

A falvakban a rendezvények sorában kiemelt jelentőségű az aratóünnepség, a karácsonyi népszokások 

vagy a Szent István-naphoz kötődő kenyérszentelő ünnepségek.  A helyi kultúra a rendezvények által 

közösségformáló erővel bír, átörökítik a hagyományokat az utókorra és lehetővé teszik a hatékony idő 

felhasználását is. A hagyományőrző, népi tevékenységek mellett van egy modern vonulata is a 

közösségfejlesztésnek (modern tánckörök, kórusok, mazsorettcsoport), így fiatalabbakat és idősebbeket 

is megszólítanak. A kisvárosi, vidéki települések felemelkedését a helyi erőforrásokon és a helyi 

részvételen alapuló fejlesztések teszik lehetővé. 

2. Vidéki örökség és lokális identitás 

Vajdaság területén számos olyan kulturális érték található – legyen az épített vagy szellemi –, amely 

turisztikai vonzerőként mutatható be a hazai, anyaországi és külföldi vendégeknek. A tájegység számos 

olyan helyszínnel, emlékhellyel rendelkezik, amely a magyar történelemhez kötődik. Az emlékhelyek 

közül sok felújításra szorul. Ezek mellett a térségre jellemző szokások és a szellemi örökség is gazdag, 

amelyeknek egy részét jobban kellene prezentálni. (A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGET 

ÉRINTŐ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, 2018, http:// prosperotati.rs). 

A zentai székhelyű, 2003-ban alapított Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a vajdasági magyar 

szellemi élet fontosabb jelenségeit igyekszik archiválni és a magyar művelődési tevékenységet végző 

intézményeket, szervezeteket fogja össze a Vajdaságban. Ez az intézmény vállalta fel a Vajdasági 

Magyra Értéktár, ezen belül a települési értéktár bizottságok munkájának koordinálását, azzal a 

törekvéssel, hogy segítse a vajdasági magyarlakta településeket, a magyar közösségeket a mozgalomba 

való bekapcsolódásban, saját értékeik átmentésében. „A város, mint centrum sok tekintetben szemben 

áll a vidékkel, mint perifériával. Az értékteremtés, értékmegőrzés tekintetében más és más módon kell 
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megközelíteni az egyes település típusokat. Figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, és azokat 

egységben kell kezelni” (SZAKÁLI, 2019:56).   

A helyi értékek feltárásában gyakran a település lakóit is bevonhatják, mert ők az elsődleges 

értékmegőrzők, rajtuk múlik a hagyományok ápolása, átörökítése. Ezáltal az egyén és a közösség 

tevékenysége összefonódik, az egyén a cselekvő közösség részévé válik egy társadalmi 

felelősségvállalásban. Minden településnek lehet rejtett értéke, amely a közösség fejlődését segítheti és 

szolgálhatja. Az értékfeltáró munka lényege – az integráló mechanizmus folyamatában − az egyéni és 

közösségi, kollektív identitástudat erősítésében bontakozik ki. Vajdaságban a települési értéktárakat 

főleg művelődési egyesületek és nonprofit civil szervezetek alakítják, és az integráció a közösség 

intézményi jellegéhez kapcsolódik. A bizottságnak bárki tagja lehet, aki szakmai rátermettségével, 

példamutatásával részt tud vállalni az öntevékeny feladatok ellátásában. Mindenképpen eredményesebb 

egy bizottság, ha szakmailag olyan tagok végzik a feladatokat, akik „jól ismerik a települést, annak 

történetét, hagyományait, lakosait, vagy esetleg egy speciális szakterületen vannak otthon (pl. történész, 

helytörténész, néprajzos, pedagógus, biológus, stb.). Az ő tudásuk ugyanis elengedhetetlen a helyi 

értékek felkutatásához, a javaslatok elkészítéséhez” (VÁZSONYI. 2020: 342.). 

Azok az intézmények, amelyek a változást hangsúlyozzák, el kell, hogy kötelezzék magukat a részvétel 

kultúrája iránt. Ez úgy lehetséges, ha „bevonják a lakosságot a városi örökség védelmébe, megőrzésébe, 

gondozásába és kezelésébe, ami a közjó iránti felelősséget növeli, egyaránt hozzájárulva a személyes és 

közösségi identitás megteremtéséhez” (INTERREG CENTRAL EUROPE, https://interreg-central.eu). 

A Tisza mente bácskai oldalán (Magyarkanizsa, Zenta, Ada és Óbecse községekben, a városokban és a 

hozzájuk tartozó falvakban) a következő települési szakterületi kategóriákban jelöltek értékeket: 

 Agrár-és élelmiszergazdaság: 2 érték 

 Épített környezet: 36 érték 

 Kulturális örökségek: 35 érték     

 Természeti környezet: 9 érték 

Bácskai oldalon a Tisza menti települési értéktárak vonatkozásában a legnépesebb kategória az épített 

környezet, ezt pedig közvetlenül a kulturális örökség követi.  

2.1.  Épített környezet  

Az épített környezet témakörén belül az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó 

szellemi termékek jelennek meg, legnagyobb számban a feszületek, kápolnák, szobrok, szakrális 

kisemlékek szerepelnek, majd ezt követik a templomok, középületek és a népi építészet emlékei, pl. a 

napsugaras díszítésű oromzatú házak Tornyoson, Zentán és Óbecsén. Magyarkanizsa község egyik kis 

településén, az 1811 lélekszámú Kispiacon 12 szakrális kisemlék került be a települési értéktárba. A 

településen a templom csupán 1945-ben épült fel, a keresztek voltak azok a helyek, ahol a 

járókelők vagy a munkába igyekvők megálltak egy-egy fohász erejéig (VAJDASÁGI MAGYAR 

ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs). Az Ada községhez tartozó Törökfalun, Völgyparton és Valkaisoron is 

8 kereszt található kinn a határban, a dűlőutak mentén. Ezek az emlékek kultikus funkcióval bírnak, és 

településszerkezeti szempontból is jelentősek. „Magasan kiemelkednek a földből, s tanúskodnak azokról 

az emberekről, akik e kereszteket Isten dicsőségére felállították, valamint azokról is, akik ma gondot 

viselnek róluk” (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs). Az adai Szentháromság-

templom tornya az idők során a város jelképévé, helyi jellegzetességé vált egyedülálló szerkezete miatt, 

de a tájház és a díszített műkőkapuoszlop is említésre méltó a településen. 

A zentai települési értéktárban 36 érték kapott eddig helyet, ebből a kisvárosban 13, a községhez tartozó 

faluban 8 épített örökséget jegyeznek a települési értéktárban. Zentán vannak műemlék jellegű és 

védettnek nyilvánított épületek, a helyiek számára ezek az épületek jelentős építészeti örökségek. 

Kiemelünk néhány épületet, amelyek a Vajdasági Magyar Értéktár Települési Ertéktárában is helyet 

kaptak. Interjúalanyaim arra a kérdésre, hogy  mely települési értékeknek van a legnagyobb szerepe a 

lokális identitás kialakításában vagy erősítésében Zentán és környékén, egyöntetűen a szecessziós 

stílusú és kissé romantikus hatású Zentai Városháza (1912-1914) tekintélyt parancsoló épületét nevezték 
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meg a főtéren. Az épület fennállása óta Zenta jelképévé vált, Kovács Frigyes budapesti műépítész 

tervezte. A városháza látványa megihletett számtalan művészt, akik a legkülönfélébb formákban, 

képzőművészeti alkotásokban örökítették meg az épületet, továbbá számos kiadvány, dokumentum, 

helyi okmánybélyeg dísze is volt már. Legfelső szintjén kapott helyet a Zentai csata-emlékkilátó, 

ahonnan pompás kilátás nyílik a városra és a környékre (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, 

http://ertektar.rs). Interjúalanyaim kiemelték a Külhoni Nemzeti Értéktárban szereplő Zentai 

Tűzoltólaktanyát (1903−1904) is, amely szecessziós stílusban készült a magyar népművészet elemeinek 

felhasználásával, alkotója Lechner Ödön tanítványa, Lajta Béla (1873–1920), a XX. század magyar 

építészetének kiemelkedő alakja (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs). A Zentai 

Gimnázium (1884−1910) ma is a főtér meghatározó épülete, díszes főhomlokzata magyaros stílusban 

készült. Tervezője Berzenczey Domonkos, Zenta főépítésze. Magyar Ede, szegedi építész tervezte a 

Royal Szállót (1910−1911), melynek építészete a modern elemek felé mutat, de szecessziós elemek is 

díszítik az épületet, és egy több mint száz éves iskolaépület is meghatározó a helyi identitás 

szempontjából, ez pedig a szintén műemlékké nyilvánított Thurzó Lajos Általános Iskola (1913−1914). 

A szakrális építészeti örökségek az európai kultúrához való végleges visszatérést, a több mint ezeréves 

fennmaradás lehetőségét szimbolizálják. Számos egyházi kulturális rendezvény helyszíne a Jézus Szent 

Szíve templom és a zentai csata emlékére épített Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom. Az épített 

örökségek kategóriájában kapott helyet a Plébániapalota épülete, a Páduai Szent Antal-templom, a 

görögkeleti Szent Mihály Arkangyal-templom és a tornyosi szecessziós stílusban épült Magyarok 

Nagyasszonya-templom. 

Interjúalanyaim véleménye, hogy a szakrális tér az egyén és a közösség integráló szerepét hangsúlyozza. 

A vallásosság megváltoztatja a térbeliséget, kimozdulással, helyváltoztatással, mobilizációval jár. A 

nyilvánosság felvállalásával a közösség összetartozását juttatja kifejezésre. Kinyilvánítják 

hovatartozásukat, s egyfajta nemzeti-vallási szimbólumként működtetik a szakrális teret, a találkozókat 

és az egyházzenei fesztiválokat, a szakrális tér kulturális rendezvények színhelyévé válik (Szőke 2015). 

Nemcsak a település lakói vesznek részt az ünnepségeken, hanem az elszármazottak is, akik olykor-

olykor hazatérnek szülőhelyükre. 

2.2.  Kulturális örökség 

A kulturális örökség tárgykörét szellemi és tárgyi javak, népművészet és népi mesterségek, néprajz, 

táncművészet, irodalom, nemzeti és történelmi emlékhelyek, munkásságukban kiemelkedő 

személyiségek képezik. Számos közösségnek van olyan személyisége, aki példakép lehet a saját 

településén.  

A teljesség igénye nélkül kerül megemlítésre néhány kulturális örökség: Moholon jellegzetesek az 

úrnapi virágszőnyegek, ebből az alkalomból Úrnapján egyre több vendég érkezik a faluba. A 

virágszőnyegek motívuma évenként változik, a díszítők előre megbeszélt, azonos témakörű képeket 

készítenek, viszont a főoltár virágszőnyege minden évben a koronás magyar címert ábrázolja. 

Alapvetően a falubéli asszonyok tisztsége a virágszőnyegek elkészítése, anyáról leányra száll a 

hagyomány (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs).  Szintén Ada községben három 

falu: Valkaisor, Völgypart és Törökfalu hármas ünnepségsorozatot szervez: Valkaisoron az 

Aratóversenyt, ahol hagyományos módon lekaszálják a búzát; Völgyparton a Jár a malom című 

rendezvényt, ahol megőrlik a learatott gabonát, valamint Törökfalun a Kenyérszentelőt, amikor az új 

búzából megőrölt lisztből megsütik az újkenyeret, amit a közösség megszentel (VAJDASÁGI 

MAGYAR ÉRTÉKTÁR, https://ertektar.rs). Mindhárom ünnepnek közösségmegtartó ereje van, 

összekovácsolja a helybelieket az előkészületektől kezdve, és összehozza a környékbeli és határon túli 

közösségeket, ahol egymás kultúráját, munkásságát megismerik. A lokális ünnepek azt tudatosítják az 

emberekben, hogy melyik csoporthoz tartoznak, megerősítik egy-egy közösség összetartozását, modellálják 

a kollektív tudatot és emlékezetet (PETI, 2005). Horgoson és Óbecsén a néphagyományok említhetők a 

kulturális örökségek között: a horgosi csárdás, az óbecsei népi gyermekjátékok és a tamburazene, 

valamint a Than-emlékház, melynek feladata a tudományok és a művészetek népszerűsítése az 

iskoláskorú gyerekek és fiatalok körében, a műemléképület pedig kortörténeti, városképi, turisztikai és 

kulturális örökségi jelleget is hordoz (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs).   
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A zentai kulturális örökség kategóriában a település szempontjából számos neves, kiemelkedő személy 

életműve kapott helyet és maradandó emléket a természet- és a társadalomtudományok területén: 

Bugarszky István bölcsészdoktor, kémikus, egyetemi tanár, Dudás Gyula történész, tanár, közíró, 

Thurzó Lajos költő, újságíró, Fekete Mihály matematikus, egyetemi tanár, Bodor Anikó népzenekutató 

és az interkulturalizmus jegyében Jovan Đorđević  író, az újvidéki és a belgrádi Szerb Nemzeti Színház 

alapítója, a jelenlegi szerb himnusz szerzője, Jovan Muškatirović, népművelő, író, Stevan Sremac 

kiemelkedő szerb prózaíró. Említsük meg azt is, hogy az emlékezet fenntartásában a következő feladat 

kell, hogy legyen a neves zentai szülöttek szülőházának megjelölése. A települési értéktárban ugyan 

nem szerepel, de nagy érdeklődésre tart számot néhány zentai és magyarkanizsai közösségi rendezvény, 

amely a művelődési élet különböző területeit fedi a kortárs kultúrától a hagyományos kultúráig, sok 

látogatót vonz a környékről és külföldről, közösségépítő, hagyományteremtő jelleggel bír. Ilyen jellegű 

rendezvény Zentán a Karácsonyi kavalkád, az I love Zenta fesztivál, az Interetno fesztivál, a 

Mosolytenger gyermekfesztivál és a nemzetközi Hőlégballon-találkozó. Magyarkanizsán a Szent István-

nap és újkenyér-ünnepének van régi hagyománya, valamint közkedvelt a Jazzfesztivál és a 

Malomfesztivál. 

Kárpáti Árpád-Rigó Róbert a lokális, helyi identitást a területi identitás jellemzőjeként említi, 

véleményük szerint ismét erősödik a lakóhelyhez, helyi közösséghez és helyi közösséghez tartozás 

élménye. A lakóhely magába foglalhat különböző méretű és jellegű területi egységeket, a néprajzi 

tájegységtől a járáson át a kistérségig, de akár városrészt, kerületet is jelenthet (KÁRPÁTI ÁRPÁD-

RIGÓ RÓBERT, 2019). 

A lokális identitás érzelmi kötődés a helyi közösséggel, a lakóhely természeti, kulturális értékeivel, 

hagyományaival, továbbá az identitást erősítheti a települési tájházak, múzeumok, nonprofit egyesületek 

közösségépítő, értékfeltáró tevékenysége. A fennmaradt hagyományos örökségek felderítése egy 

cselekvő közösség megmaradását szolgálja. Az egyén számára a család, a barátok, a településhez kötődő 

emlékek, élmények a helyben tartó erőt is jelenthetik, integráló erővel bírnak, az egyén szívesebben tér 

vissza abba a helyi közösségbe, ahova kötődik, ahol erősödött az egyéni és kollektív identitástudata.  

3. A vidéki örökség szerepe az idegenforgalomban 

Az átörökíthető helyi értékek gyűjtése, felkutatása, kidolgozása idegenforgalmi és gazdasági erőforrássá 

is válhat, amely a cselekvő közösség megmaradását is szolgálhatja egy-egy településen, régióban. A 

Tisza mentén „a turisták a kulturális turizmusnak több termékfajtáját vehetik igénybe, így a szecesszió 

épített örökségét bemutató és a helyi termékek megismerésére irányuló tematikus utakat, túrákat vagy a 

néphagyományokra épülő rendezvényeket” (TŐZSÉR, 2019:50). Zentán a Városi Múzeum gyakran 

szervez tematikus kulturális utakat, mert igény mutatkozik rá a helyiek részéről, kedveltek az épített, a 

kulturális és a természeti örökséget bemutató helyi és környékbeli útvonalak. 

Csurgó Bernadett−Szatmári Anita tanulmányukban Christopher Ray (1998) kultúra-gazdaság 

elméletére hivatkoznak, ahol a kultúra-gazdaság módjait emelik ki a területi alapú vidékfejlesztésben. 

Az egyik működési mód szerint a kulturális erőforrások területi reklámként használhatók fel, s ezáltal 

erősítik a területi identitást, a másik mód alapján a kulturális erőforráson alapuló fejlesztést a helyi 

közösség végzi el (CSURGÓ−SZATMÁRI, 2014: 34). Lokális és regionális identitáserősítés 

szempontjából a kultúra-gazdaság elmélet kulturális erőforráson alapuló fejlesztésének vajdasági 

példája lehet a Külhoni Értéktárban is helyet kapó zentai csata köré épített imázs, melyet a zentai 

önkormányzat és Idegenforgalmi Szervezet több mint nyolc évvel ezelőtt kezdett kialakítani és felépíteni 

a helyi intézmények és civil szervezetek bevonásával. A Zentai csata (1697. szeptember 11.) a 

törökellenes felszabadító háború egyik legjelentősebb csatája volt, a szövetséges keresztény sereg 

Savoyai Jenő herceg vezetésével aratott győzelmet a török hadakon. Ezzel a csatával az európai 

összefogás megdöntötte Magyarországon a török uralmat, és elkezdődtek a béketárgyalások a törökkel, 

amelyek az 1699-ben megkötött karlócai békéhez vezettek. A Zentánál megmentett Bécs eseménye 

jelentős helyet foglal el a magyar történelemben, ezen kívül kiemelten fontos eleme a zentaiak 

identitástudatának. A helyiek felismerték a kulturális és turisztikai lehetőségeket a történelmi esemény 

kapcsán, s a kor kívánalmainak megfelelően „modernizálják” a helyi érték átörökítését úgy, hogy 

igyekeznek megtartani a kulturális tradíciókat ápoló kézműves műhelyeket, amelyek a zentai csatát 

menedzselik. Így vált ismertté néhány helyi termék: a zentai csata emlékére készített, Savoyai Jenő és 
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II. Musztafa arcképével díszített zentai marcipán, mely a települési értéktár agrár-és élelmiszergazdaság 

kategóriájában is helyet kapott, és története az 1897-es évekre nyúlik vissza az Almási-féle családi 

cukrászdában; a zentai csata emlékére készült "1697" elnevezésű borkülönlegesség a bor, a művészet és 

a történelem találkozásának szellemében; a kézműves manufaktúrával megalkotott  Zentai csata 

csokoládé a Réel Chocolate kézműves műhelyben és más kézműves műhelyekben készült 

ajándéktárgyak (bögrék, kulcstartók, hűtőmágnesek, mézeskalácsok). A jeles történelmi eseményt a 

képzőművészetben, szobrászatban is megörökítették, majd az 1997-ben, a csata 300. évfordulója 

közeledtével a Tisza-parti városban emlékparkot létesítettek, szeptember 11-ét pedig a város napjává 

nyilvánították, s elhelyezték a zentai csata emléktemplom emlékkövét is. Ez a mai és korábban már 

említett Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom. A történelmi esemény emlékezetét a Városi Múzeum 

állandó kiállítása, a Tisza-parti emlékhely és a városháza tornyában elhelyezett emlékkilátó biztosítja 

(VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, http://ertektar.rs).   

 Az emlékkilátó az elmúlt évek során a város turizmusának egyik szimbólumává vált, a város 

testvértelepülésének, Budavár önkormányzatának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának köszönhetően újabb értékes kiállítással gazdagodott a történelmi esemény 320. 

évfordulója alkalmából 2018-ban. 

A zentai csata emlékünnepére, amely egybe forrt a városnap több napos ünnepével, a régió számos 

településéről, Zenta külföldi testvértelepüléseiről is érkeznek vendégek, érdeklődők. A vajdasági 

oktatási intézmények diákjai rendszeres látogatói a múzeumi állandó kiállításnak és az emlékkilátónak, 

emellett a Rákóczi Szövetség és a Határtalanul diákutaztatási program keretében is számos fiatal 

választja úticélnak Zentát Szabadka, Palics szecessziós épületei és Pétervárad mellett. A Zentai csata 

nemzetközi sakktornát is a történelmi esemény tiszteletére szervezik meg. Az interjúalanyok elmondása 

szerint az egyik legnagyobb identitás-és közösségerősítő szereppel bír a zentai csata (1697. szeptember 

11.) emlékezete lokális szinten. „Mindezen eredmények a közjó gyarapítását szolgálják (rámutatnak 

például, hogy ha egy térségben adott értékek mentén turisztikai útvonal alakul, miként profitálnak belőle 

az érintett térség lakói”(POLYÁK szerk., 2016: 27). A Zentai Idegenforgalmi Szervezet vezetőjének 

elmondása szerint a zentai csata imázsát turisztikai kínálatként menedzselik számos kisfilm alkotásával, 

internetes közösségi oldalakon, honlapon, idegenforgalmi kiállításokon. 

A Tisza a Tisza mente legértékesebb természeti-turisztikai erőforrása. A zentai települési értéktár 

természeti kategóriájában található a Tiszavirágzás a Tisza zentai szakaszán. A tiszavirág és 

tiszavirágzás, mely védett tájérték Magyarországon és Szerbiában is, a Hungarikumok Gyűjteményében 

is helyet kapott, a Tisza mente pedig a Külhoni Értéktárban szerepel. A folyó Vajdaság legmagyarabb 

részén folyik, nagy szerepet tölt be a vajdasági emberek életében, a múltban pedig még inkább 

meghatározta az itt élők életmódját: halászat által élelmet és foglalkozást biztosított, megihlette a 

népköltészetet, a művészeket, éltette a hagyományokat. Nem hiába mondogatják végig a folyó mentén: 

Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza (VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTÉKTÁR, 

http://ertektar.rs). A Tisza folyó ideális a szabadidő eltöltésére, hajókázásra is. A felbecsülhetetlen 

ökológiai értéke mellett Magyarkanizsán és Zentán is hagyománya van a természeti jelenség 

megünneplésének, a tiszavirágzás és a hozzá kötődő fesztivál sok érdeklődőt vonz a környék 

településeiről. A Tiszavirág Fesztivál beépült a magyarkanizsaiak, a zentaiak és a környékbeliek 

tudatába, a filmvetítések, az igényes művelődési programok, koncertek nemcsak a szabadidő eltöltésére 

alkalmasak, összekovácsolják a közösséget és erősítik a lokális identitástudatot is. A Tisza folyóhoz és 

a halászathoz köthető a Tiszai halászlé, amelyet szintén hungarikumként jegyeznek. Magyarkanizsán, 

Martonoson, Adán hagyományteremtő szándékkal indult útjára a halászléfőző-verseny és fesztivál, 

Zentán pedig a gasztrokultúra keretében a halászlé fogyasztásának van nagy hagyománya. A Papuli 

étterem messze híres a környéken, Szerbiában és Magyarországon is, így aki Zentára látogat vagy csak 

átutazóban van, biztos, hogy kipróbálja a Tiszai halászlevet. A jövőben „A turisztikai vonzerőt a Tisza 

folyó mentén olyan összetett turisztika kínálattal érdemes fejleszteni, amely attraktív lehet az 

ökoturizmus, a kulturális turizmus, benne az oktatási turizmus, a néprajz, a gasztronómia, a történelem 

és a múzeumok iránt érdeklődőknek” (KARANCSI ET AL., 2020:8). Magyarkanizsa még gyógyvizéről 

híres, a Csodakút Artézi Fürdő közkedvelt rehabilitációs gyógyfürdő. 

A fesztiválok kapcsán érinteni kell a helyi, minőséges termékeket előállító kézműves műhelyeket, régi 

mesterségeket (nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, szappankészítés, fafaragás, mézeskalács-készítés, 
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Tisza menti fehérhímzés, mézkészítés). A kézműves tevékenységet folytatók amellett, hogy 

értékteremtéssel és hagyományőrzéssel foglalkoznak, civil szervezetekbe tömörülnek, néhányan 

kisvállalkozásokat alapítanak, és elengedhetetlen színfoltjai egy-egy kulturális rendezvénynek. 

Termékeiket olykor Zenta történelmi és művelődési eseményeihez kapcsolva igyekeznek értékesíteni, 

mivel a legtöbb nonprofit civil szervezetbe tömörülő kézműves nem bejegyzett gazdasági tevékenységet 

folytat, így hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik profitáló, bejegyzett vállalkozás keretében 

működnek. A fejlődésben el kell érni, hogy a helyi termékek turisztikai hasznosítása egy újabb fejlődési 

szakaszba léphessen, menedzselés, védjegyhasználat és a kapcsolati rendszer erősítése. „A helyi 

termékekben rejlő lehetőségek erőforrásként való hasznosítása társadalmi és gazdasági szinten is számos 

előnnyel jár. Segít megőrizni a közösség tradicionális elemeit, környezetkímélő és környezetbarát 

termelést biztosít, megélhetést és jövedelmet teremt” (BERGHAUER ET AL., 2020:71). 

Szálláshelyek tekintetében Magyarkanizsa megfelelő számú vendégággyal rendelkezik, főleg ha a 

környező kisvárosokhoz hasonlítjuk. A legtöbb szálláshely a gyógyfürdőben és annak közvetlen 

szomszédságában van. Ezenkívül számos magánszállást kínálnak a településen. A község falvaiban 

fejlődik a falusi turizmus, különféle rendezvényekkel csalogatják a helyiek a vendégeket. Zentán az 

utóbbi években folyamatosan bővül a vendégágyak számának kínálata, a településen egy hotel található, 

néhány magánszálláshely és panzió, összességében mégsem elegendő a szálláshelyek száma. 

4. Összefoglalás és következtetések 

Egy közösség sajátosságát és megkülönböztető jegyeit a helyi kulturális, szellemi örökség teszi 

felismerhetővé. A Tisza mente régiójának földrajza és természetrajza aránylag hasonló 

jellemvonásokkal bír, a művelődési sajátságok azonban minden községben eltérhetnek. Ez határozza 

meg a hely szellemiségét és különbözteti meg a községeket, településeket egymástól (ZENTA 

IDEGENFORGALMA FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA, 2017). GRAHAM B. és szerzőtársai 

(2000) utalnak rá, hogy az örökség önkényesen ragad ki az történelemből egy-egy momentumot, 

szereplőt. Általában olyan eseményeket és szereplőket emel ki egy közösség a múltból, amelynek 

értékrendszerével, szellemiségével, vívmányaival azonosulni tud. A kulturális örökség segítségével 

határozzuk meg önmagunkat, hogy honnan jöttünk és hová tartozunk (PAP, 2014). 

Interjúalanyaim mindannyian egyeznek azzal a megállapítással, hogy a Tisza mentén, így Zentán is 

igény mutatkozik a vidéki örökség átmentésére, és a lokalis identitást erőteljesen befolyásolja és 

meghatározza az emlékezetben élő szellemi, kulturális örökség. A helyi közösségek célja, hogy a 

lehetőségek gazdagságát felismerve kortól, nemtől és anyagi helyzettől függetlenül minél többen aktív 

részesei lehessenek a helyi közösségi életnek. A kulturális, közművelődési termékkínálat és vidéki 

örökség oly módon integrálódjon az egyének mindennapi életébe, tevékenységébe, hogy azt a 

sajátjukénak érezzék, és maguk is hozzájáruljanak az értékmentéshez. A vidéki örökség, mint integráló 

erő, egy térség és az ott élő közösség kultúrája, valamint a történeti múltban élők halmozódó kulturális 

hagyatéka. 
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3. ábra Zentai Városháza (1912−1914) 

 

Forrás: http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-zentai-Varoshaza-epulete/157 

4. ábra: Zentai Városháza (1912−1914) belső tere 

 

Forrás: http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-zentai-Varoshaza-epulete/157 
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A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM SZEREPE ÉS 

LEHETŐSÉGEI A VIDÉKI TURIZMUSBAN ÉS AZ ÖRÖKSÉGI 

ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉBEN 

 

Nagy Gyula István 

 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Közönségkapcsolati Főosztály; nagy.gyula.istvan@mmgm.hu 

 

Absztrakt 

Az alábbi tanulmány összefoglalása azoknak az elképzeléseknek, melyek a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum új turisztikai koncepciójának egy sajátos, és meghatározó részét alkotják. Az intézmény 

országos múzeumként rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, melyek egyes filiáléin keresztül turisztikai 

regionális jelenlétet biztosítanak számára, valamint azzal az új szemlélettel, mellyel észt vállalhat a 

vidéki turizmusban és az örökségi értékek védelmében. 

Az írás a 2021. májusi orfűi Nemzetközi Vidéki Örökségi Értékek Konferencia előadásának bővített 

publikációja, mely nem hagyományos jegyzetapparátussal van ellátva, hiszen az egyes múzeumi tervek 

bemutatását tartalmazza, s az intézmény turisztikai koncepciójának egy részét mutatja be. A fő források 

tehát ezek a belső anyagok, bár a végén ajánlott irodalomként feltüntetünk néhány, a véleményünk 

szerint a témához újszerűen nyúló publikációt. 

Kulcsszavak: országos múzeum, modern múzeumi funkciók, helyi örökség védelme, regionális múzeumi 

helyszínek, élményközpontúság, turizmus 

 

Abstract 

This study gives a detailed description of the rejuvenated and unique tourism concept of the Museum of 

Hungarian Agriculture. As a national institutional system, the museum has the opportunity to expand on 

a regional level trough its branches. Owing to its new perception and approach, the establishment also 

intends to participate in the protection of the local heritage. 

Key words: national museum, modern functions of museums, tourism, heritage protection, regional 

culutre, experience-orientation 
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Bevezetés 

A köztudatban immár 125. éve élő turisztikai brand, a Vajdahunyadvár neve az alapításkori kezdetektől 

a Mezőgazdasági Múzeum, mint a magyar agrárium prezentációs tere, hagyományainak, kultúrájának, 

eszközeinek őrzője és már az alapító szándéka szerint az innováció fontos intézménye. Természetesen 

ma már mindez megújuló tartalommal az új évezred kihívásainak megfelelő szándékkal. A megújulás 

új perspektíváját adják azok a fejlesztések is, melyekben egyik meghatározó szempont, sőt motiváció 

volt a turisztikai kompetenciák gazdagítása, s az ezekhez szükséges infrastruktúra és szakmai tartalmak 

kialakítása. Összeállításom sajátossága még, hogy az itt szereplő fejlesztések egy része már megvalósult 

(Akár jógyakorlatnak is tekinthető.), míg más elképzelések koncepcionálisan léteznek. A legutolsó 

projekt éppen ezért a helyszín tekintetében nem nevesítve szerepel. Az itt bemutatott elképzelések a 

Múzeum egy kevésbé ismert arcát, az országos múzeum vidéki filiáléinak tevékenységében 

megtestesülő, vidéki örökségi értékmegőrző és turisztikai élményteremtő mediátort, az igazi gazdát 

mutatják meg. A projektek helyszínei pedig részben a saját filiálék, – Keszthelyi Georgikon 

Majormúzeum, Lajosmizsei Tanyamúzeum – másrészt egy tervezett együttműködés szakmai 

koncepciójának élménytere. hiszen A felsoroltakon kívül az intézmény még több vidéki örökségi 

értékek megőrzésére koncentrált, s fejleszthető helyszínnel rendelkezik (pl. Blaskovits Múzeum 

Tápiószelén, Tájház Cecén).  

1. A Mezőgazdasági Múzeum – a 125. éves brand 
A Városliget történelmi épületegyüttese, a Vajdahunyadvár egy romantikus hangulatú várkastélyszerű 

palota, mely Európa legnagyobb mezőgazdasági múzeumának ad otthont. Központi fekvése, 

szimbolikája, hangulata és a megújuló közgyűjteményi struktúra a Vajdahunyadvárban működő 

Mezőgazdasági Múzeumot kiemelt fontosságúvá teszi. 

A Vajdahunyadvár Budapest kitüntetett turisztikai pontja, ahol évi több mint egymillió turista halad át. 

Az intézménybe is betérő, intenzív élményekkel (események, aktivitások) találkozó és aktív „kultúra-

fogyasztó” turista a múzeum visszatérő látogatójává válik. Az új attrakciók (pl. látogathatóvá tett 

tornyok), a rendezvények közvetett és közvetlen gazdaságélénkítő hatása is tetten érhető majd az 

elkövetkezendő években, hiszen mindez pozitívan befolyásolja a szállodai foglaltságot (vendégéjszakák 

számát) és a turisták budapesti költését, a különféle szolgáltatások igénybevételét. 

A hazai és külföldi turisták kedvelt látványossága több egyszerű turisztikai attrakciónál. Falai közt egy 

megújuló, családbarát, nyitott közgyűjtemény működik, mely a magyar agrárium tudományos értékű, 

ismeretterjesztő bemutatásán túl tudásközpontként, szakmai bázisként látja el feladatát. Az intézmény 

hagyományaink, kulturális értékeink bemutatásához kínál komplex lehetőséget, ismeretekben és 

szórakozásban gazdag programokat. Cél egy komoly élményközpont megteremtése. 

A 2015-ben elindított folyamat eredményeképpen a múzeum (a kültérben szervezett nagy rendezvények 

látogatói adatai nélkül) a korábbi 80 ezres látogatottsággal szemben évi 200 ezer látogatót vonzott. 

Egészen a járványidőszak 2020-as beköszöntéig. 

1. 2. A szórakozás és élmény, mint a Múzeum turisztikai koncepciójának alapja 

2.1. A hagyományos és modern múzeumi funkciók 

Az alcímben jelzett témakör nagyon szerteágazó, számos tanulmány jelent meg a témában. Itt a teljesség 

igénye nélkül ragadtunk ki egy szegmenset, (melyet idézünk is), melyet témánkhoz illeszkedőnek 

gondolunk. 

„A múzeumoknak hagyományosan megőrző és oktatási feladataik voltak, és a szórakoztatás a komoly 

múzeumok esetében csak sokadrangú szempont volt.  

A múzeumok látogatói hagyományosan iskolai csoportok és olyan érdeklődők voltak, akik már 

valamely jártassággal rendelkeznek a múzeumokban bemutatott témákban.  A XX. század utolsó 

harmadától a múzeumok esetében is jelentős átalakulás figyelhető meg. Amíg korábban a múzeumok 

finanszírozása teljes egészében független volt a látogatók számától, mivel azokat az állam vagy egy 

város önkormányzata tartotta el, a hetvenes évektől kezdve egyre nagyobb igény volt arra, hogy a 

múzeumok fenntartásához saját bevételeik is hozzájáruljanak. A posztmodern múzeumok saját bevételei 
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azonban nemcsak a belépőjegyekből származnak, hanem egyre több egyéb bevételi forrást is igyekeznek 

találni.”  

(Árva, L. és Sipos, Z. (2019) „Adalékok a posztmodern turizmusmarketing értelmezéséhez - Az élmény 

és az egyediség jelentősége”, Marketing & Menedzsment, 45(3), o. 32-40. Elérhető: 

https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/549.) 

A fenti példa jól mutatja, hogyan alakulnak át az egyes múzeumi funkciók, és hogyan jönnek létre olyan 

profitszerző tevékenységek a múzeumokon belül, melyek egyúttal új élményeket is kínálnak. Az 

alapvetően önfenntartó Mezőgazdasági Múzeum akkor, amikor új attrakciókat hoz létre, egyúttal új 

célcsoportokat hódít meg és nagyobb látogatószámokat elérve bevételeket is generál. Itt a fent idézett 

példával ellentétben ezek a bevételek hagyományosan belépőjegyekből állnak és nem a merchandising 

eredményei. Tehát egy posztmodern típusú élményadás/szerzés biztosít hagyományos módon plusz 

gazdasági eredményt. 

2.2. A hagyományosból a posztmodern felé 

„A múzeumok csak azt mutatják be, amit a tudomány kanonizált, és amit a múzeum bemutat, egyúttal 

a kánon részévé is válik. A hagyományos múzeumok esetében nincs helye a feltevéseknek, a 

kételyeknek, a bizonytalanságoknak, csak azt mutatja be, aminek valóságtartalmáról a múzeum 

kurátorai 100%-osan meg vannak győződve. A hagyományos múzeum a modernizmus megtestesítője a  

metanarratívák elfogadásával és gyártásával. 

A posztmodern múzeum ezzel szemben szórakoztat, hipotéziseket is bemutat, kétséges (lehetséges) 

elképzeléseket is felvet. A posztmodern múzeum egészen odáig elmehet, hogy olyan dolgot mutat be, 

ami a valóságban nem is létezik.” (ÁRVA – SIPOS, 2019)  

A Mezőgazdasági Múzeum alapvető, közgyűjteményi funkcióit az elmúlt években tovább bővítettük és 

a múzeum turisztikai stratégiájának alapjává tettük. Így állítjuk az agrárium tudásbázisát a turisztikai 

vonzerők fejlesztésének szolgálatába és az élményalapú turizmus kibővítésébe. Ebben az értelemben 

véve a Múzeum fejlődése újabb irányban indult el, számos törekvés, és az azt megvalósító 

eszközrendszer használatával a hagyományos múzeum mellett kezd létrejönni egy posztmodern 

múzeum, ahol a fogyasztás és a szórakozás kerül középpontba. Mindez azzal a sajátossággal, hogy az 

intézménynek jelentős szerepe van a hagyományápolásban, az identitástudat fejlesztésében. Fontosak 

tehát számunkra a hagyományos metanarratívák, de az eszközrendszert tekintve megkezdődött a modern 

eszközök bevonása, ahol a valódi tárgyi valóságon alapuló élményeket kiegészítik a virtuális élmények, 

bár hiszünk benne, hogy talán minden eddigieknél fontosabb a tapintható exponátumok bemutatása, 

ellensúlyozva a digitálisin épített virtuális valóság világát. 

A térben és időben történő új narrációk létrehozásának egy kitüntetett módja a vidéki helyszínek 

bevonása és a turisztikai célok megvalósítása. 

Ennek megfelelve az utóbbi években tudatosan fejlesztjük az örökségi értékek megőrzését az intézmény 

filiáléiban.  

3. Filiálék és az azokhoz köthető turisztikai értékek a vidéki turizmus kontextusában 
3.1. Az örökségi értékek megőrzésének útjai a vidéki filiálékban 

A Mezőgazdasági Múzeum országos múzeum, mely elnevezés nemcsak az intézmény országos 

gyűjtőkörét és hatását jelenti, hanem egyes filiáléin keresztül konkrét regionális jelenlétet is. Az ebben 

a tárgykörben végrehajtott és tervezett fejlesztések éppen ennek a turisztikai tartalmát hivatottak 

létrehozni, megerősíteni. Ezért is fontos az intézmény közvetlen bekapcsolódása a vidéki turizmus 

rendszerébe. Az örökségi értékek őrzése, védelme alapvető feladat, ezért az örökségvédelem 

alapvetésként szolgál az egyes filiálék tevékenységében.   

A filiálék turisztikai fejlesztésében a helyi adottságokra alapozva számos esetben jelöltünk ki főbb 

tematikai pontokat, melyekre az aktivitásokat, attrakciókat és az ezekre vonatkozó kommunikációt 

alapoztuk Ilyen például a keszthelyi élménygazdaság „Gabonától a kenyérig” komplex programja. 

Az alábbiakból is kitűnik, hogy mindegyik filiálé a térség önálló egységeként működik, ugyanakkor a 

közvetített tudásanyag, a pedagógiai és kommunikációs eszközök, s az arculat mind mutatják, hogy egy 

országos múzeum tárgyi, tudományos és metodikai hátterére építhetik munkájukat. 
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4. Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Keszthely  
4.1. A borturizmus szolgálatában 

Célunk, hogy a Keszthelyre látogató belföldi és külföldi turisták a térségre vonatkozóan minél több, a 

régió értékeihez kapcsolódó információt beszerezhessenek és élményt megtapasztalhassanak. Ezt segíti 

elő a borturizmusra koncentráló projektünk. A szőlőhöz, borhoz köthető hagyományok, értékek 

bemutatásának hatékonysága és társadalmi hatása nagymértékben növelhető a borturizmust ismertető és 

népszerűsítő korszerű kommunikációs eszközök használatával. Erre teremt egyedülálló lehetőséget a 

Keszthely szívében található Georgikon. A turisztikai program segítségével a Keszthely környéki 

kultúrtájat mutatjuk be a szőlőművelés és a borászat hagyományaira, eszközeire, értékeire fókuszálva, 

dinamikus médiaeszközök segítségével. Középpontban áll a természettel harmóniában élő, azt 

megőrizni kívánó ember. 

A Balaton térsége az ország egyik legkedveltebb turisztikai régiója. Keszthely pedig, mint klasszikus 

regionális turisztikai központ, számos újabb lehetőséggel rendelkezik a turizmus fellendítésére. A 

Festetics projekt műemléki értékein túl fontos vonzerő a szőlő, a bor, s a hozzá kapcsolódó ismeretek, 

aktivitások sora. 

Az élménygazdaságban tervezett borturisztikai projekttel célunk egyedi, és az agrártörténeti 

környezetbe, élménygazdaságba ágyazott szőlő-, és borismereti élmény megvalósítása interaktív 

elemekkel. 

Highlights: A koncepcióban a súlypontot a Festeticsek szakmai, kulturális hagyatékára, és a 

Georgikon hagyományaiban gyökerező tudásbázisra alapozzuk, a bemutatható műtárgyak és virtuális 

élmények segítségével. Így valósítjuk meg a Georgikon, mint turisztikai attrakció igényes és sokszínű 

bemutatását. 

Célcsoportok: 

- nagyközönség, kiemelten a hazai és külföldi turisták, a Balaton környékén nyaralók, 

- iskolás kirándulócsoportok 

- családok 

- a környék lakossága 

- szakmai érdeklődők (a táj szőlő- és borkultúrájában jártas emberek számára is új ismeretek) 

Megoldás módja: 

A kiállítóhely meglévő lehetőségeinek (kiállítások, élménygazdaság, malom stb.) tematikus és 

borturisztikai bővítése. Ennek legfőbb eleme a borászati kiállítás bővítése interaktív elemekkel és 

egyéb tájékoztató eszközökkel. 

4.2.  „Szőlőtermesztés és borászat a Balaton környékén a Festeticsek idején” kiállítás 

4.2.1. Történelmi előzmények 

Ásatások leletei bizonyítják, hogy már 2000 évvel ezelőtt virágzó szőlőkultúra volt a Balaton környékén, 

de feltehetőleg már a kelták korában is voltak szőlőültetvények a vidéken.  

Szőlészeti-borászati ismeretek oktatása a keszthelyi Georgikonban Nagyváthy Jánossal kezdődött, aki 

1792-ben került Keszthelyre, Festetics György gróf birtokára. Instructio-iban megfogalmazott 

szőlőművelési és borászati előírások jelentősége többek között abban rejlik, hogy a Georgikonban 

oktatott szőlészeti-borászati ismereteket az itt végzett hallgatók az egész ország területén elterjesztették. 

4.2.2. A kiállításról 

A kiállítás célja e térség nagy múltú szőlőtermesztési és borászati hagyományainak, eljárásainak, tárgyi 

eszközeinek, továbbá e munkaeszközök használatának és fejlődésének bemutatása az 1800-tól 1945-ig 

terjedő időszakra vonatkozóan. A látogatók megismerhetik a filoxéravészt megelőző hagyományos, 

majd a rekonstrukciót követő szőlőtermesztést és borászati kultúrát, képet kapnak a szőlőtermesztő, 

borkészítő embernek a pannon kultúrtáj formálásában, tájértékeinek létrejöttében játszott szerepéről. 

A látogatóknak lehetőségük van a kiállításban az alapvető szőlészeti, borászati ismeretek elsajátítására, 

hiszen az ebben a témakörben nyújt egyedülálló, kézzelfogható élményt.  
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Megismerkedhetnek a szőlőművelés és a borászat eszközeivel, a balatoni szőlőtermesztés történetével, 

s egyúttal lehetőségük nyílik arra is, hogy az itt megszerzett szőlő-és borismereti tudást a gyakorlatban 

is kamatoztathassák. Az Élménygazdaság szőlőültetvényén láthatók az egyes szőlőfajták, a Magtár 

épület pincéjében található kiállítás megtekintése közben pedig a látogatók interaktív kiállításvezetésben 

vehetnek részt. 

4.2.3. Számítógépes alkalmazások a kiállítási prezentációban 

A kiállítás előtti fogadótérben találhatók azok az elektronikus vizuális tájékoztató elemek 

(monitorok/kivetítők), ahol több kreatív anyagot mutatunk be. 

 Aktuális borturisztikai információk  

Célunk, hogy minél jobban megismertethessük a nagyközönséget a környék szőlőművelésével, 

boraival, az ehhez köthető hagyományokkal és a borturisztikai szolgáltatásokkal, a környék 

turisztikai nevezetességeivel. Ennek az adatbázisnak a használata hozzásegíti a látogatót, hogy 

megtalálja az ízlésének, kedvének megfelelő balatoni bort. Megismerheti annak jellemzőit, és 

egyben azt is, hogy az adott bort hol találja, s kóstolhatja meg. Egy kiválasztott borászat 

felkeresésekor a látogató megismerkedhet a környék turisztikai nevezetességeivel és egyben 

arra bíztatjuk, hogy minél többet vegyen igénybe a turisztikai szolgáltatásokból is 

(gasztronómia, szállás, programok). 

 Másik dinamikus médiaeszközön a kiállítás tematikájához, tárgyi világához köthető applikáció 

demója jelenik meg bemutatva a rendszer működését, használatát és az applikációban szereplő 

játékokat. 

 Játék kicsiknek. A legkisebbekre gondolva készítünk touch screen oszlopokat is, ahol a 

gyermekeknek szóló tartalom érintőképernyőn kerül megjelenítésre és használatra 

 Mobil app  

Online bejelentkezés: WiFi pont, kiállítás-vezető applikációhoz és borismereti előadáshoz. 

Tájékoztató telefonos applikáció a kiállítás teljes ismeretanyagát kiegészítő tartalommal mutatja 

be a helyszíni kiállítási műtárgyakat, a háttértörténeteket (Story telling elemek tartalmi 

fejlesztése, megjelenítése) képekkel, mozgóképekkel. 

Fontos szerepe van a játékoknak, ahol mesterségek virtuális bemutatására is lehetőség van (pl. 

kádármesterség, szőlészet, borászat stb.) 

4.3. Egy példa az egyedi értékeinkre: a Cserszegi fűszeres 

A számos érdekes szőlőművelési és borászati eszköz, műtárgy mellett borturisztikai szempontból külön 

említésre méltó a Georgikon Cserszegi fajta gyűjteménye. 

A tanintézet megalapítását követő időszakban Asbóth János professzor 1802 augusztusában kelt 

kimutatása szerint a cserszegi telepen 20 fajtát tartottak.  

„A Georgikonnak Tserszegi szőllőjében levő szőllő Fajtákról, s azokból levő Borok Tulajdonságairól” 

kimutatást vezetett, amiben a fajták érési idejét, termékenységét, boraik tulajdonságait (íz, szín, illat) 

valamint fagyérzékenységüket is feltüntette.  

Bár a Festetics birtokokon csak kevés szőlőt termesztettek, az uradalom cserszegi szőlőjét példásan 

művelték… 1813-ban venyigeiskolát állítottak fel. A tanintézet szőlészete a 19. század 30-as éveire 

Közép-Európa, a Habsburg birodalom, s ezen belül a Magyar Királyság kiemelkedő jelentőségű, több 

százra tehető fajtagyűjteményével rendelkezett. Külön telepítették a híres külföldi fajtákat és a 

hazaiakat. A georgikoni „szőlő-katekizmus” a telepítés, a metszés, a szüret és mindemellett a helyes 

borkezelés, bortárolás, a romlott borok javításának részletes ismeretanyagát is tartalmazta.  

A hallgatói gyakorlatokat a Georgikon cserszegi szőlőfajta-gyűjteményében és a keszthelyi uradalom 

„Dias" nevű, 25,34 kat. hold nagyságú szőlejében tartották.” (a Kiállítás forgatókönyve, Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum, 2020:9) 

4.4.  Hungarikum szőlőfajták a Georgikonban 

Az Élménygazdaság bemutat különböző szőlőfajtákat és művelési módokat is. Kertjében az érdeklődők 

a gyakorlatban megismerkedhetnek néhány, a térségre jellemző szőlőfajtával, egyúttal arra is 

lehetőséget kapnak, hogy az ezekből készült bort megkóstolhassák.  
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Az itt megismerhető borok olyan hagyományos magyar fajtákat testesítenek meg, melyek jellemzőek a 

térség szőlőtermesztésére, borászatára. Ezzel közvetett hatást gyakorolhatunk nemcsak a város 

turizmusára, hanem a környék borászati üzemeinek népszerűsítésre, fellendítésére is. Mindezt 

kiegészítjük a helyi élelmiszeripari termékek bemutatásával, értékesítésével, hiszen a borkóstolások 

kísérő ételeit, borfalatkáit a helyi termelők termékeiből biztosítjuk. 

4.5. A balatoni borok dicsérete  

Schams Ferenc (1832-33) a magyarországi szakszerű szőlőművelés úttörője könyvében a 

következőképpen fogalmaz „A balatoni borok közül a badacsonyi a legjobb, de kiváló Szigliget, 

Szentgyörgy, Tomaj, Ábrahámhegy, Keszthely mellett Cserszeg, Györök bora is. Ezeken a hegyeken 

nagyrészt fehér bor terem, ami balatoni néven ismert, csak a badacsonyi viseli saját nevét. A Badacsony-

hegy tó felőli oldalán termett borok a legkedveltebbek…”  

Fényes Elek (1836) szerint „A Balaton melléke majd csupán szőlőhegyekből áll, melyek országszerte 

híres borokat teremnek… A Balaton melléki magyarok szinte kettőzött szorgalommal művelik 

földjeiket, a bortermelésben külön szorgalmat fejtenek ki, bár földjük kevés, s nem is a 

legtermékenyebb, még is általában véve ugyancsak jól öltözöttek, s házaik körül tisztaság s rend 

uralkodik.” Zala vármegye „természeti tulajdonságai” között kiemeli, hogy területe „szelíd bortermő 

dombokkal boríttatik”.  

5. Lajosmizsei Tanyamúzeum  
5.1. A jól megközelíthető, természet közeli turisztikai desztináció előnyei 

Elhelyezkedés: A kiállítóhely a Lajosmizsét Kecskeméttel összekötő 5-ös számú út mentén, 

Lajosmizsétől 2 km-re található.  

Az egynapos falusi túrák kedvelt célpontja: A fővároshoz közeli pozíciója, könnyű megközelíthetősége 

révén egy jól elérhető turisztikai célponttá teheti, mely szabadtéri, természetközeli élményközpontként 

ideális színhelye lehet a kültéri játékos és hagyományismereti aktivitásoknak. 

5.2. A Tanyamúzeum – a falusi hagyományok épített emléke és a turisztikai értékek 

Turisztikai értékek, szabadtéri élmények összekapcsolása a múzeumpedagógiával, a játékkal, a falusi 

hagyományok megismerésével (népi hagyományok bemutatása, rendezvények, állandó attrakciók), ezek 

összekapcsolása egyéb programelemekkel: lovaskocsi, lovaglás, kerékpározás, gasztronómia 

(bográcsozás és a Tanyacsárda kínálata), állatkerti programok 

5.3. Célcsoportok 

A főleg belföldi turizmusra fókuszáló kommunikációban az alábbi célcsoportokat kell kiemelten 

megszólítani. Ugyanakkor a fejlesztés iránya az is, hogy a magyar épített falusi tárgyi kultúra itt 

bemutatott elemeivel minél több külföldi turistát ismertessünk meg. 

- család 

- iskola 

- óvoda 

- szervezett csoportok (iskolák, utazási irodák) 

- külföldi egyéni és csoportos vendégek 

5.4.  A találkozási pont és programhelyszín 

Célunk, hogy a tanyamúzeumot a kirándulók és a helyi lakosság kedvelt találkahelyévé, sokszínű 

élményeket kínáló programhelyszínné tegyük, melyben egyedülálló adottságaira alapozva építjük fel a 

turisztikai és kulturális attrakciót, és csiszoljuk ki a falusi turizmus ékkövét. Ehhez az alábbi fő tematikus 

pontokat választottuk: 

- program és élmény 

- természet és ember,  

- vidék és város 
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- hagyomány és jelen 

- térségi kulturális, és tárgyi gazdagság 

5.5. Turisztikai élmény szinergiák  

A célcsoportok motivációit a különböző játék, életmód, szabadidő tartalmas eltöltésével megszerezhető 

élmények adják: közvetlen, tárgyi, tapintható élményszerzés, természetközelség, hagyományismeret, 

népi hagyományok, múlt és szórakozás összekapcsolása, kiváló falusi ízek, jó megközelíthetőség, sok 

minden egy helyen. 

5.6. Megvalósítás módja: komplex élménycsomagok  

Az élménycsomagok kialakításának célja, hogy a környék több turisztikai szolgáltatásával szinergikus 

módon erősítsük a Tanyamúzeum egyedi programkínálatát, ahol az állandó nyitva tartáson belül 

kézműves programok, játékok, különféle szabadidős tevékenységek és rendezvények várják a látogatót. 

Ezt az alapkínálatot bővítenénk a komplex élménycsomagokkal, egyúttal az egyéni láthatókon kívül a 

külső szervezők (iskolák, turisztikai irodák) számára is vonzóvá téve azokat.  

5.7. Megvalósítás eszközei: 

A helyszíni programlehetőségek kínálatának bővítésével és együttes, csomagban történő értékesítésével 

növelhető a programok értékesíthetősége és a látogatószám. Ezekben a Tanyamúzeum attrakciói 

kiegészülnek a település egyéb adottságaira építő programkínálattal. 

Példa az élménycsomagok kínálatát biztosító résztvevőkre: Tanyamúzeum, Csárda, Állatkert 

5.8. A turisztikai koncepciót szolgáló új fejlesztések 

Ezeket a fejlesztéseket sokrétűbb, színes interaktív élmény megteremtése érekében tervezzük. Célunk, 

hogy a látogató a hagyományokban gyökerező, de a modern múzeumpedagógia, és az ismeretterjesztés 

eszközeivel megvalósított, játékon alapuló, komplex élményekkel gazdagodjon. 

 Fonó – múzeumpedagógiai foglalkoztató 

A Tanyamúzeum fejlesztése során egy múzeumpedagógiai foglalkoztató kerül kialakításra, melyhez egy 

látványtár is kapcsolódik.  

 Látványtár 

A Látványtárban a Lajosmizsén és környékén gyűjtött, különböző tevékenységhez tartozó eszközök, 

tárgyi anyagok kerülnek bemutatásra.  

 Élő tanya – aktivitások, programok a Tanyamúzeumban 

A foglalkoztató épület (Fonó) és a benne kialakított látványtár lehetőséget ad a Kiállítóhelyen kézműves 

alkotótáborok, műhelyfoglalkozások, szakkörök tartására, amelyek felelevenítik a település 

hagyományait. Ebben a különleges környezetben úgy igyekszünk működtetni a múzeumot, hogy a tanya 

ismét élővé váljon, a helyi és környékbeli emberek megismerjék és büszkén vállalják múltjukat, és 

kedvet kapjanak a mezőgazdasági gazdálkodó, családi gazdaság, őstermelő munkájához, hivatásához. 

6. Ipari műemléképület újra hasznosítása, közösségi tér létrehozása 
Cél: Városi találkozóhely, élményközpont, turisztikai attrakció, kiállítótér és tudásközpont létrehozása 

Tervezett alapfunkciók: 

 kulturális találkozóhely (interaktív foglalkozások, programok) 

 turisztikai attrakció (turisztikai szolgáltatások, programok) 

 hagyományőrző bemutatóhely (állandó kiállítások) 

Pozícionálás 

 A folyóparti város turizmusának meghatározója a vízparthoz köthető aktivitások sora. 

 Erre épülnek a szolgáltatások és a programok. 

 A Malom, mint az az üzem, ahol Európában legtovább őröltek hagyományos technológiával, ez 

egy Európa-szintű egyedi attrakció. 

 Egyediség a Dél-Alföld gabonatermesztő és feldolgozó (malmászat) múltjának őrzése, illetve 

Magyarország történetileg világelső malomiparának átélhetősége  
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 Ezt az átélhetőséget mutatná a kóstolás, és pékáruk saját kezű előállítása, a sütés; 

- helyi, regionális, országos (történeti alapú, nemzetközi) jelentőség 

Megfelelőség: A projekt kialakításnak, megvalósításának a városi turisztikai és kulturális attrakcióinak 

és a minőségi turisztikai fogadókapacitásainak bővülésével összhangban kell megvalósulnia. 

A létesítmény egy ipari műemlék, mely eredeti funkciójában is tud működni. Az ipari tevékenységeknek 

helyt adó épület és a környező épített környezet, valamint a rendelkezésre álló terület lehetőséget 

biztosítanak arra is, hogy új lehetőségekkel bővüljön, élményközponttá, kulturális, turisztikai 

találkahellyé váljon.  

A helyszín a városközponti kereskedelmi és közlekedési útvonalaihoz közvetlenül kapcsolódik, jól 

megközelíthető. 

6.1. Új funkciók 

 Kulturális városi találkozóhely 

 turisztikai attrakció 

E kettő harmóniájában tervezhető a jövő! 

A megvalósítás alapja a belső és a külső terek egymást kiegészítő, funkcionálisan összehangolható, jó 

bejárható, hatékonyan felhasználható térszervezése. 

6.2. Javaslat a térszervezésre 

A rendelkezésre álló tereket három fő részre tagolhatjuk (ez természetesen nem feltétlenül csak térbeli 

kapcsolódást, hanem működést is jelez). Épített látványelemek kialakításával, a belső térszervezés 

segítségével, valamint külső térkialakítás révén valósíthatók meg az alábbi elképzelések. 

 malomépület – emeletek, szintek (három) interaktív bemutató helyszín, kulturális központ, 

bemutatómalom (látványmalom), kiállítás (látványtár: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a 

Malomipari Múzeum műtárgyaiból) 

 rendezvénytér és tudástár online elérésekkel: Meeting Point 

 raktárépületek kiegészítő szolgáltatások (pékség és pékboltok, múzeumpedagógia, 

kóstolóhelyek, interaktív foglalkoztatók, műhelyek, büfék, raktárak 

 szabadtér: játszóterek (témához köthető kreatív formában), rekreáció, szabadtéri 

programhelyszín, pihenőpark, gépbemutatók (digitális agrártechnológiai bemutatók), 

agrártevékenységek prezentációja 

6.3. Célcsoportok 

 iskolai oktatás, nevelés (pedagógusok diákok, szülők)  

 családi célcsoport (turisztikai programok, hétvégi családi programok) 

 turisták (belföldi, külföldi) 

2.  

6.4. A kommunikáció témái 

 helyi értékek (Helyi Értékek Tára), hagyományok bemutatása, 

 kulturális jelentőség (helyi, regionális, országos, nemzetközi) 

 tudományos igényű ismeretterjesztés 

 turizmus (szálláshely, gasztronómia, rekreáció) vízi turizmus, kerékpáros turizmus, lovas 

turizmus, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 

6.5. A kommunikáció eszközei 

 kiemelten: önálló honlap és közösségi oldalak 

 helyi média 

 országos média (teljes médiamix) 

 helyszíni: irányítótáblák, programplakátok 

6.6.  Kiemelt szerep: élményturizmus 

Az élményszervezésnek kiemelt szerepe van. Tér, eszközök és a kapcsolódó programok teszik lehetővé 

a látogatóknak, hogy egy minőségi és minden elemében értékes szórakoztatás (élménykínálat) elemeiből 

választhassanak és használhassák, átélhessék azokat. 
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Ezt segítik a figyelemfelkeltő látványelemek, melyek tájékoztatási funkcióval is rendelkeznek, de az 

egyes funkcionális elemek töltik meg tartalommal, és teszik interaktívvá a rendszert (pl. pékáru készítés, 

értékesítés, borbemutató, kerékpáros szolgáltatások). 

Így megvalósulhat a turisztikai attrakcióvá válás és a kulturális központ (interaktív közösségi tér) 

eszmeisége. 

Működés alapvetései: 

A fentiek alapján egy duális működés képzelhető el, melyben szinergikusan „működnek” a múzeumi és 

szórakoztató, valamint a közművelődési és a szakmai (malomipari, bemutató) funkciók. 

7. Múzeum, élmény, turizmus – összegzés  
„A kulturális turizmus fontossága és a múzeumoknak, mint kulturális turisztikai attrakcióknak a kiemelt 

szerepe a turizmuson belül ma már nem kérdés a múzeumigazgatók és fenntartóik számára. Ugyanakkor 

az ebben rejlő lehetőségek hatékony kihasználása legtöbbjük számára – és fontos megjegyezni, hogy 

ezáltal a turisztikai ágazat számára is – még várat magára. A kulturális kínálat és azon belül a múzeumi 

szolgáltatások minősége a célállomások versenyképességét is meghatározza, a múzeumok 

hitelességükkel garantált szakmai minőséget és egyediséget biztosítanak. Ahhoz azonban, hogy 

sikerüljön kitűnniük a szolgáltatások túlkínálatában, szükségük van a megfelelő szemléletmód 

elsajátítására, fontos tisztában lenniük a térségbe látogató turisták és látogatóik összetételével és 

igényeivel és az az alapján kialakított programok és szolgáltatások megvalósításához további 

forrástámogatásra, valamint kétoldalú, partneri kapcsolatra a turisztikai ágazat települési és országos 

stratégiaalkotó szereplőivel.” (MAKRANCZI, 2020) 

Éppen az fentiekben jelzett szemléletváltás az, melynek szellemében a Mezőgazdasági Múzeum a jövőre 

vonatkozó turisztikai stratégiáját kidolgozta. Jelentős lépések és igazi szemléletváltás történt, de még 

sok a tennivaló. A cikkben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum turisztikai stratégiájának néhány fontos 

elemét felelevenítve bemutattam a vidéki filiálék tevékenységén keresztül azt, hogy milyen szerepet tud 

betölteni ez az országos múzeum a vidéki turizmusban és az örökségi értékek megőrzésében. 

Kiindulópontom annak elemzése volt, hogy egy már komoly ismertséggel rendelkező múzeumi „márka” 

fővárosi desztináción kívüli beágyazottsága, filiáléin keresztül elért hatása, milyen lendületet adhat a 

vidéki turizmus helyi értékei bemutatásában. Ahhoz, hogy ez a folyamat valóban célt érjen, tehát az 

intézmény minél több látogatót ismertethessen meg a helyi értéktárak kincseivel, a turisztikai 

szolgáltatásokkal és a saját őrzésében lévő közgyűjteményi anyaggal, jelentős szemléletváltásra volt 

szükség. E szemléletbeli átalakulásnak köszönhetően a Mezőgazdasági Múzeum megőrizve a 

hagyományos múzeum értékeit, a tárgyi világban rejlő utánozhatatlanságot, jelentős lépést tett a 

posztmodernitás irányába, amikor a turisztikai stratégiában az élményelemeket állította középpontban, 

szélesítve a célcsoportok körét és modernizálva a bemutatás, valamint a kommunikáció eszköztárát. A 

továbbiakban fontos lesz majd az egyensúly megtalálása, megtartása a kézzelfogható valóság tárgyainak 

bemutatása és a digitális világ eszközeinek használata harmóniájában. Ennek szellemében kell majd 

tovább fejleszteni a turisztikai stratégiát, az értékmegőrző törekvéseket és az új kiállítások építését. 21. 

századi módon, és emberközpontúan. 
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MESÉK ÉS LEGENDÁK A BARANYA ÖRÖKSÉGI ÚTVONAL 

HORVÁTORSZÁGI SZAKASZÁN 

 

(Az anyagot rendelkezésre bocsájtotta: Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége) 

 

 Izsép 

A Szent Péter és Pál apostol templom tornya 

Egy legenda, amely kapcsolódik az Izsép közelében fekvő Szent Péter és Pál templomhoz, amelyet 

Savoyai Jenő herceg épített 1722-ben, hálája jeléül a törökök felett aratott győzelemért. Tornya 

villámcsapások miatt háromszor omlott össze az építkezés során, ezért az építők felhagytak a torony 

megépítésével. Hogy miért is dőlt többször le valójában senki számára nem világos. Vagy talán mégis? 

A templom állítólag egy török temető helyén található, Kara Musztafa hatseregé 

 1687-ben Savoyai szinte teljesen szétverte elnyomta így gyaníthatóan pontosan ez az oka annak, hogy 

a keresztes torony nem maradhat fenn. 

 

Kiskőszeg 

Vörös Márta 

A legenda szerint Vörös Márta kegyetlen uralkodó volt Kiskőszegen és a Duna átkeléséért arannyal 

kellett neki fizetni. Akik ezt nem engedhették meg maguknak, kénytelenek voltak a szőlőültetvényeiben 

dolgozni. Mátyás király a mesékben arról ismert, hogy jobbágynak öltözik és elrejti identitását. Amikor 

meghallotta, hogy Márta a rév használatáért busás fizetséget kér az átkelőktől, Budáról álruhába öltözve 

leutazott, hogy megbizonyosodjék a hallotakról, persze őt sem engedték át fizetség nélkül.  Ahogy kapált 

a király, egy aranyat maga elé dobott a földre úgy, hogy a többiek nem látták. Amikor szólt, hogy ő 

talált egy aranyat és ki tudja fizetni a révet, akkor elvették tőle, mondván, hogy az nem az övé, és tovább 

dolgoztatták. Amikor visszatért Budára levelet írt a gonosz uralkodónak, Márta elolvasta a levelet és 

rájött, hogy maga Corvin Mátyás dolgozott az ő szőlőjében, azonnal tudta, hogy szörnyű büntetést fog 

kapni. Ezután felvette legszebb ruháját, befogta legszebb fehér lovait a fehér hintója elé, majd az összes 

aranypénzével a hintóban nekivágtatott, és a Duna magas partjáról a folyóba hajtott. A hintó csak 

Vörösmartnál állt meg partra vetvén testét a hosszú vörös hajával. A legenda szerint innen ered a falu 

magyar neve is. Vörösmart. 

A három testvér és a gonosz tündér 

A Három testvér - borász, pék és halász - és egy gonosz tündér története, a jó és a rossz küzdelme, a 

legenda valójában válaszokat ad az elsüllyedt kiskőszegi kápolnáról és arról, hogy ki is Boncor az erdei 

manó és hogyan segít a testvéreknek a konfliktusuk megoldásában és a gonosz dunai tündér 

legyőzésében. 

 

Vörösmart és Csúza 

Misebor (Csúza) 

Egy este a pap is „elkódolgott” valahova, s tizenegy tájban beállított a varróba, megkért néhány fiút, 

hogy kísérjék haza, mert ha valaki meglátja az utcán, megmondják:  

„Hol jár ez a vén pap ilyen későn?” 

Hazakísérték a papot, csöndesen lopództak be, hogy az édesanyja föl ne ébredjen, s lehúzódtak a 

pincébe. A plébános megkínálta a fiúkat itallal. Egyszer csak a legénykék követelőzni kezdtek, hogy 

megkóstolnák a misebort. A pap vonakodott, azt nem szabad, rájönnek a presbiterek. Vince így szólt: 
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- Plébános úr, úgyis maga issza meg! Meg se tudják, hogy megkóstoltuk. Amennyit megiszunk, annyi 

vizet öntsön hozzá! 

Ha nehezen is, de ráállt a pap, és minden jelenlevő megkóstolta a misebort. 1943 utóján elmenekült, és 

soha többé nem hallottak felőle.  

Pudárkodás (Csúza) 

Csúzán a Gulyakút fölött jobb kéz felől a Csecséék kunyhója volt a szőlőben, bal kéz felől Dionék 

szőleje és kunyhója. Dionéknál a gazdag református lányok pudárkodtak, Csecsééknél szegényebb-

gazdagabb katolikus lányok. Mindkét csapat a Gulyakútra járt vízért. A kútnál találkoztak, egyébként 

nem látogatták egymást. A pudárkodás a karancsi búcsúkor, augusztus hetedikén vette kezdetét és 

szüretig tartott. Őrizték a lányok a szőlőt a seregélyektől, s időnként így rikoltoztak: 

„Serege madár, én vagyok a pudár! 

Én eszem a szőlőt, te meg a csutáját!” 

A két kunyhó elég közel volt egymáshoz, át tudtak kiabálni egymásnak: 

- Mit főztök? – kérdezték a református lányok.  

- Krumplipaprikást meg mákostésztát! 

Más alkalommal a katolikusok kérdezték: 

- Mit főztök? 

- Csibét! 

A katolikus lányok szegényebbjének egy-egy napot ki kellett maradnia a pudárkodásból, mert segíteniük 

kellett a házimunka végzésében, vagy babszedés idején. A legények délutánonként látogatták a 

pudárkodó lányokat.  

Tégla kölcsönbe (Csúza) 

Berta tiszteletesék nem csak csúzaiak, részben kopácsiak is voltak, mert a tiszteletes kopácsi születésű 

volt. 1964-ben vett harmincezer téglát, azt a kopácsi nagy portájára vitette, hogy ott építtet bikaistállót 

huszonöt bikaborjú részére. Hatalmas portája volt, ma öt ház áll a helyén, és mind az öthöz konyhakert 

is van. Nyugdíjas korában akart bikahízlalással foglalkozni. Ez csak terv volt, nem bírta megvalósítani, 

így lassan kölcsönbe adta a téglákat. Minden kölcsönzővel szerződést kötött, amelyben leszögezte, hogy 

a tégla csak a pélmonostori téglagyárból hozható vissza, ahonnan ő is vette. Egyik ezret kért kölcsön, a 

másik ötezret, Szalai Izabella kétszáz darabot. Minden hat hónapban mindenkinek küldött felszólítást, 

hogy a téglát hozzák vissza. Pénzbeli térítést nem fogadott el senkitől, a monostori téglagyárban pedig 

megszűnt a termelés. Szalai Izabella elhozta neki Csúzára a kétszáz tégla árát. A tiszteletes ezt mondta: 

- Kislányom, nem fogadom el, tedd a perselybe a templomban! 

Nyugtát készített róla, hogy Szalai Izabella azt a bizonyos összeget az egyház kasszájába betette Csúzán. 

A többi tégla ára nem került a perselybe.  

 

Hercegszöllős 

Dragojlo dombja (Jeszenföld -Hercegszöllős) 

Egy enyhe dombon van egy régi temető és egy romos kápolna. Az egész történet az oszmán kincshez 

kapcsolódik. A legenda szerint az oszmánok miután kivonultak ezekről a területekről eltemették azokat 

a kincseket amelyeket uralkodásuk alatt „szereztek“. Ezeket a kincseket megpróbálták lassacskán 

elvinni, de erre soha nem került sor. Azon a helyen, ahol állítólag eltemették a kincset, felállítottak egy 

ajtót, amelyre pontosan délben tűz a nap. Azok akik megpróbálták felkutatni az ajtót, nem jártak túl jól. 

- Az egyik baranyai férfi meghallotta a legendát és úgy döntött, hogy személyesen keresi meg a kincset. 

A kísérlet sikertelen volt és meglehetősen furcsán kezdte magát érezni. Nem sokkal később elhunyt, 
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felesége pedig bánatában utána halt – mesélik most is a helyiek, elismerve, hogy nagy ívben kerülik a 

misztikus Dragojlov-dombot 

 

Sepse 

A Sáfrány-pince legendája (Sepse) 

Abban az időben ment férjhez a szultán egyik leánya. A történet szerint az ifjú pár aranyhintón utazta 

be vidékünket. Azon a híres aranyhintón, melyről errefelé mindenki hallott már 

mendemondákat.  Később aztán menekülniük kellett, és mivel lóháton gyorsabban tudtak haladni, az 

aranyhintót temérdek ékszer társaságában a török alagutakba rejtették, bejáratukat pedig lezárták. 

Állítólag az egyik alagút vége a Sáfrány-pincéhez vezetett, a másik pedig valahol a falu határában van, 

vagyis az alagút kb. 6-7 száz méter hosszú lehetett. Ezeket a helyeket jelölték be a térképen azzal a 

szándékkal, hogy egyszer majd visszajönnek a kincsekért. 

 

Laskó 

Majka Vina - Boranyja (Magyar cím nincs!) 

Ez még Mátyás király idejéből van, mert addig nem volt Baranyának neve. Akkor meg Mátyás király 

eljött ide, a hegy alá, és betért a kocsmákba. Hol egyikbe, hol a másikba, és ottan iszogattak a régi nagy 

parasztokkal. És akkor dícsérte a bort, hogy milyen nagyon jó bor. És akkor az egyik nagy paraszt azt 

mondja, hogy tessék csak hozzám eljönni nagyuram, neköm van nagyon jó borom a pincémbe. Elmentek 

oda. Na akkor a másik szomszédja megelőzte. Ő hozzá is. Na, akkor a harmadik, negyedik pincéket 

mind átjárták. És utóbb már, hát egy kicsit kattyasak voltak és azt kérdezi a Mátyás király, hogy hát 

most mondják meg énneköm, azt mondja, hogy hát hol termett ez a finom  bor? Hát honnan hozták eztet 

vagy ki csinálta?  

- Hát mink csináltuk – azt mondják – Ez valódi szőlőlé.  

- És ez itt termett? Itt? Hát ne mondjanak ilyet! 

- De bizony, mondjuk! – mondják azok a régi parasztok. 

- Mert ez a föld tudja-e, hogy mi ez?  

- Hát nem tudják – azt mondják – hogy hát ez a bor anyja. Ez a föld.  

Na és akkor hát Mátyás király nagyon jól érezte magát. Kattyassan el is ment haza Budára, és mikor 

kicsit kijózanodott, ő meg akarta köszönni ezeknek az öreg parasztoknak, hogy hát milyen jó 

vendéglátásban részesült, milyen jók voltak hozzá, meg milyen jól érezték magukat. És nem tudta a 

címet. De most hogyan is írja , hogyan, hát elfelejtette, hogy mit mondtak ezök, hogy Baranya. És Bor 

anyja, és odaírta, hogy Baranya. Hát így kapta Baranya a nevét. A bor anyjáról.  

 

Várdaróc 

Lóvá tett kovácsinas 

A várdaróci kovácsnak volt egy segédje s egy inasa. Az inas napról napra soványabb lett. Nem evett, 

nem ivott. Meg is kérdezte a segéd: 

- Mi van veled, hogy se eszel, se iszol? 

Az inas hallgatott. Hazajött egyszer a legény, s észreveszi, hogy az inas sír.  

- Mi bajod van, mér sírsz? 

Ekkor sírva elmondja, hogy a mesterné éjszakánként rajta lovagol a Szent Gellér-hegyére. Tizenkettőkor 

kötőféket vet rá, s mindjárt lóvá változik. Az étele lóganéj, az itala lóhúgy. Ütlegeli, ha nem akar enni, 

inni. A legény bíztatja: 
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- Majd meglesem én a mesternét! 

Ébren maradt. Fél tizenkettőkor nyílik az ajtó. A legény gyorsan kihúzza bal kezével a gatyamadzagot, 

megköti vele a kilincset, bedugja a kulcslyukat. Bent a szobában egy ló van. Kivezeti az inassal a 

műhelybe. Négy patkót vesz. Megtüzesíti, s felveri a ló lábára. Egy óra után elvezette. Az asszony keze-

lábán a patkóval lefeküdt az ágyba. Reggel a mester leül velük früstökölni.  

- Mit eszünk most? A feleségem nem főzött.  

- Ami van. Mi lelte a mesterasszonyt? 

Kiszól a mesterné: 

- Tanítsd ki, látni se akarom a legényt! 

- Jó legény, miért haragszol rá? 

- Sejtem egy kicsit, az éjjel megpatkoltam valakit. Az éjjel beállított hozzám egy ló. Nem a mesterné 

volt? Nézze már meg! Boszorkány a mesterné. Tönkreteszi ezt a gyereket. 

Megy a mester, leveszi a lepedőt, s látta a felesége kezén-lábán a patkót. Szidta nagyon. Levette a 

patkókat. Az asszony nemsokára belepusztult a fájdalomba. 

 

Kopács 

Már a 19. században erre a régióra összpontosult a figyelem, amely a mesék és a legendák szempontjából 

nagyon gyümölcsöző volt, ebben a halászfaluban csaknem egy évszázadon át gyűjtötték a történeteket. 

Kopács a drávaszögi mesegyűjtemény szigete lett, mesélőik nagyon népszerűek voltak, sokan hallgatták 

őket. Történeteik a vízi világot és a környezetet ábrázolják, amelyben éltek így történeteik nagyon közel 

állnak a természethez. Ilyen például a következő történet: „Miből lett a mezei egér? (Mibű lött a 

pockányt?) ”, ami az említett rágcsáló furcsa eredetéről szól. A "Kopács a mesés falu" nevet viselő 

történetgyűjteményben tizenöt régi elbeszélő több mint száz történetét rögzítették. 

A sárkányölő ikertestvérek 

Kalandos történet a fura ikrekről, apjukról a halászról, az édesanyjukról aki imád halat enni, a tizenkét 

fejű sárkányról és a rózsáról amelyből kardok nyílnak. 

A történet több mint száz évvel ezelőtt lett lejegyezve a híres falusi mesélő Szalai Áron elbeszélése 

nyomán, amely az eredeti tájszólásban maradt meg az utókornak. 

 

Kórógyvár 

Kórógyvár legendája 

Kórógyi Gáspár, akit szolgák és parasztok vettek körül, beleszeretett egy Verág nevezetű parasztlányba. 

Egy gyászos véget érő szerelmi történetről van szó. Amikor a lány meghallotta, hogy a gróf anyja 

parancsára egy német hercegkisasszonyt vesz feleségül, az esküvő napján a vízzel telt vársáncba ölte 

magát és gyermekét, előbb azonban megátkozta az egész várat minden lakójával együtt. A gróf pedig 

elvágtatott, és soha többé nem látta senki. Később szereztek tudomást róla, hogy „Taliányországban” 

halt meg, háborúban. A gróf anyja is belehalt a fájdalomba, az elátkozott vár pedig pusztulni kezdett. 

„Azóta minden hetedik esztendőben a szegény lány, vízbeölése napján éjféltől kakasszóig járja a vár 

környékét, sírva keresi kedvesét” 

 

Szentlászló 

Nyírfai a lászlói betyár 

A szentlászlói Nyírfai Károly országhírű betyár volt. A tenyere bőre alá varrta a vérfüvet. Ez piros szélű, 

három levelű növény volt, mint a here. Minden zárat, lakatot felnyitott ezzel. Nyírfai egész Európát 
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bejárta.  Törökországtól kezdve Franciaországig. Minden nyelvet tudott, s olyan írástudó volt, hogy 

minden okiratot tudott hamisítani. Egyszer Törökországban elfogták két keze a két lábához volt 

láncolva. Mikor a csendőrök elszundítottak, a vérfüves tenyerét egyenkint a lakatokhoz érintette, s azok 

lepattantak, utána kivetette magát az ablakon. Vasbörtönbe zárták itthon is, és ötször kiszökött. Végül a 

sok bűntett után 27 éves korában verték agyon a megkárosított tulajdonosok. 

A szentlászlói templom a legenda szerint Pál apostoltól származik, amely szerint ott prédikált a Vuka 

folyó mellett. A falu több mint 800 éve van ezen a helyen és Szent László magyar királyról kapta a 

nevét. 

 

Diakovár 

Eldugott alagutak Diakovó alatt 

Évszázadok óta keringenek történetek a Diakovói földalatti városról, amely ismeretlen eredetű titkos 

járatokkal van tele. Legendák szólnak a pasa föld alatti folyosóiról a Kis templom (akkori mecset) 

közelében, amelyeket ő használt amikor az erődből ki akart jutni vizet szerezni. 

 

Gorjani  

A királylányok vagy ljelje-k körmenete Gorjaniból (május vagy június) 

A Diakovó melletti Gorjaniban, Pünkösd ünnepén minden évben megrendezik a Gorjani-i királylányok 

vagy ljelje-k tavaszi felvonulását, amelyek mint védett szellemi kulturális javak szerepelnek az 

UNESCO emberiség szellemi örökségének listáján. 

A török hódítások idején a törökök is behatoltak Gorjani-ba. Egy régi legenda szerint a törökök elfogták 

a faluban az összes férfit, ezért feleségeik színes ruhákba öltöztek, művirágokkal díszített férfi sapkát 

vettek fel, sarlót és kaszát vettek a kezükbe és felvonultak a török tábor elé. A törökök azt hitték, hogy 

szellemek jöttek, megijedtek és elmenekültek, és így a Gorjani asszonyok kiszabadították férjeiket, 

apáikat és testvéreiket. Ez az esemény a mai napig megmaradt eredeti formájában és azóta is pünkösdkor 

felöltöznek az asszonyok a történelmi esemény tiszteletére.  Az egyetlen változás az, hogy most nem 

sarlót és kaszát, hanem kardot viselnek a kezükben. 

 

 

 


