
Akik ismernek, tudják, hogy nem ebben az évben, s 
még csak nem is mostanában fedeztem föl ennek a 
két szférának az átfedéseit, s együttműködésük elő-
nyeit… Ezzel együtt akár személyes sorsom iróniá-
jaként is fölfoghatom, hogy sokáig anélkül csináltam 
általában évente egyszer a kulturális turizmust – az 
1965-ös népművelői pályakezdésem óta, mint hazai 
és európai társas utak csoport-és idegenvezetője –, 
hogy ez nálam kulturális turizmusként tudatosult 
volna. Így utólag azt gondolom, ennek legalább két 
oka lehetett. Az egyik az akkori egyetemi népmű-
veléselméleti „neveltetésünkből” fakadt; nevezete-
sen hogy a népművelői képzés epicentrumában a 
felnőttoktatás – felnőttnevelés állt, ehhez képest a 
művészeti nevelés és ismeretterjesztés is csak a má-
sodik vonalba szorult, s olyan területek mint pl. a 
családi életre nevelés, mentálhigiénés tevékenység, 
kulturális turizmus a rangsor végére kerültek vagy 
teljesen hiányoztak. (Valójában sokkal később, ami-
kor 1992-ben Budapesten a KULTURINNOV szer-
vezésében fölsőfokú idegenforgalmi menedzseri 
kiegészítő szakképesítő kurzusra jártam, akkor 
tudatosult, hogy a mi történelem-földrajz-népmű-
velés szakos egyetemi képzésünk a turizmusban 
szóbajöhető vonzerőknek szinte az egészét lefedi. 
Máig emlékezetes volt, ahogy a Turizmus földraj-

za tárgyból vizsgáztam az öt éves földrajz szakos 
egyetemi képzésem után…/

A másik ok az – akkoriban s még sokáig hagyo-
mányos – ágazati szemléletben keresendő. A kultu-
rális turizmus mindkét összetevője ugyanis hagyo-
mányosan mindig más minisztériumhoz tartozott, 
a turizmus – akkor még idegenforgalomnak hívták 
– az épp aktuális gazdasági vagy kereskedelmi tár-
cához, a kultúra pedig az oktatási – kulturális mi-
nisztériumhoz. A két terület közötti átjárhatóság 
nem is igen jutott sokáig senkinek sem eszébe.

Ilyen módon a népművelők évtizedeken át úgy-
szólván beleszülettek abba a szemléletbe és gya-
korlatba, hogy számukra az irányadó országos és 
megyei kulturális párt és állami szervezetek, in-
tézmények, középtávú irányelvek és határozatok 
voltak a mérvadóak (minden évben ezekre hivat-
koztunk és soroltuk föl), amelyekben azonban még 
csak utalás sem volt az idegenforgalommal való 
akár közös szerepvállalásra.

A kultúra és turizmus összefüggéseit azonban 
már épp 30 éve „fölfedezték” hazánkban, hiszen a 
Kulturális Kapcsolatok Tanácsa 1979-ben tűzte na-
pirendre A turizmus kulturális ellátottsága c. elő-
terjesztésében. Nem tudom, csak gondolom, hogy 
a kulturális tárcának is volt akkor jelenlévő kép-
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viselője, de a tanácskozás eredményei akkoriban 
s utána még jó ideig úgyszólván csak az idegen-
forgalmi szektornál jelentkeztek. Akkor határoztak 
pl. az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról, ennek 
következtében jöhetett létre a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál, s kaphattak évente rendszeres támoga-
tást az évente ismétlődő és idegenforgalmilag fon-
tosnak tartott, többnyire országos méretű kulturá-
lis nagyrendezvények.

1980-hoz képest bizony több évtizedes késéssel 
jelenik meg a Kulturális Minisztérium feladatai kö-
zött a kulturális turizmus segítése, az ebben való 
feladatvállalás, mely a Közművelődési Főosztály-
hoz is csupán néhány éve tartozik. Mindezek s a 
kulturális turizmus anyagi támogatásában is elkü-
lönített évi 200 millió Ft (a MTZRT-vel egyeztetve 
és kiegészítve) azonban jelzi az utóbbi időszakban 
e szakterület megfelelő súlyán való kezelését.

Ha a két szektor elmúlt évtizedekben látott fejlő-
désének életútját összevetjük, azt is elmondhatjuk, 
hogy a turisztikai már „idegenforgalmi előéleté-
ben” fölfedezte a kultúrának, úgy is mint vonzerő-
nek a jelentőségét, míg a kulturális szférában ez a 
fölismerés még 1979 után is sokáig váratott magá-
ra. Vélhetően azért, mert a kulturális politikában, 
az ideológiai irányelvekben ez nem jelent meg, s 
ha még gondolt is rá valaki, bizonyára úgy vélte, 
ez a feladat a másik (idegenforgalmi) ágazathoz 
tartozik, tehát nem az ő reszortja. Ez a szemlélet 
általában a megyei irányításban is tovább élt, annál 
is inkább, mert a struktúrából adódóan ott is más 
osztályhoz tartozott mindkét feladat.

A nemzetközi idegenforgalmi szektor ugyan-
akkor nagyon is érzékenyen fi gyelt a turizmusban 
a kultúra fölértékelődésére. Az idegenforgalmi 
világszervezet (WTO) 1980. évi Manilai Nyilatko-
zatában hangsúlyosan kiáll a két terület együttmű-
ködéséért, a kulturális turizmus fejlesztéséért. Szá-
mon tartja és beépíti majd az 1985-ös tanulmányába 
(Az állam szerepe a kultúra mint a turizmus egyik 
fejlődési tényezője … terén) az 1982-es kulturális 
politikával foglalkozó Mexikói Világértekezlet kul-
túra-meghatározását. (A kulturális szakmában ez 
a defi níció csak 10 évvel később, a rendszerváltást 
követően vált közismertté.)

Az idegenforgalmi szektor hazai teoretikusai 
ugyanakkor a kulturális turizmust tartalmilag erő-
sen leszűkítették a magas kultúrára; építészet, mű-
vészet, történelmi-tárgyi és írásos relikviák, amely 
csoportosításban idővel még a folklór nyert pol-
gárjogot. Arra pedig már mi, népművelők emlék-
szünk igazán, hogy főképp a Vitányi Iván vezette 
Népművelési Intézetben, s a Nyitott Ház kísérletek 

révén lassan már országosan is polgárjogot nyert a 
80-as években a kultúrának egy szélesebb (szocio-
lógiai) fölfogása is; pl. család- és életmódkultúra, 
a korszerű, illetve tájjellegű gasztronómiával kibő-
vülve…Nem nehéz tehát belátni, hogy a falusi és 
a gasztro-turizmussal tovább bővültek a kulturális 
turizmus megjelenési formái.

A két szféra mesterséges ágazati elkülönítése 
nagyon sokáig kísértett. Tapasztalatom szerint ez 
abból is adódhatott, hogy teoretikusaik nem olvas-
ták a másik ágazat szakirodalmát; ők pl. Vitányi 
modern kultúraértelmezését, mi pedig a közgaz-
dász turisztikai szakember Lengyel Mártont, aki 
már 1988-ban leírta a Mexikói Nyilatkozathoz kap-
csolódva, hogy „a kultúra nem egy nem-produktív 
ágazat, hanem mindennemű fejlődés alapja, az em-
beri fejlődés kiinduló pontja és végcélja is”; nem te-
kinthető tehát pusztán egy ágazatnak, hanem min-
den tekintetben abszolút prioritásának kell lennie.

A kulturális szakma művelői ezt követően azon-
ban még sokáig bűntudattal hallgathatták állami és 
tanácsi vezetőik gyakori kinyilatkoztatásait, hogy 
„a turizmus húzó ágazat, a kultúra meg pénzbe ke-
rül”. Azóta megtanulták mások is – talán épp most, 
a Kulturális Turizmus Éve kapcsán –, hogy a vonz-
erő (s így a kultúra is) az szinte mindig pénzbe ke-
rül, de motiváció hiányában meg nem kel útra a tu-
rista. Szomorú tény viszont az is, hogy a turizmus 
haszna általában nem a vonzerő „előállítóinál” je-
lentkezik, hanem az idegenforgalmi fogadópia-
con; a turisztikai vállalkozásoknál, az éttermekben, 
szállodákban vagy az önkormányzatoknál egye-
bek közt idegenforgalmi adó formájában (s akkor 
még a település presztízséről, imázsának emelke-
déséről még nem is beszéltünk).

S ha már a szemléletnél tartunk, eszembe jut, 
hogy az 1992-ben a megyénkben beindult Megyei 
polgármesterek klubjában nem kis szkepszissel fo-
gadták polgármestereink a falusi turizmus, mint 
a vidéki lakosság megélhetési segítésének egyik 
lehetséges eszközéről szóló fejtegetéseimet… Ma 
már nem hiszem, hogy meg kellene erről egyetlen 
polgármestert is győzni.

Ellenkezőleg, néha úgy látom, hogy a kulturá-
lis és falusi turizmust is mint valami mindenhol és 
minden baj orvoslására alkalmas csodaszert em-
legetik úton-útfélen. És fordítva is, találkoztam 
olyan kollégával is, pl. 2000-ben a főnökömmel, s 
azóta is néhány mással, aki még kétségbe vonta, 
hogy a kulturális turizmussal nekünk foglalkozni 
kell. De az is hiba, ha mi magunk bagatellizáljuk, 
amire elvétve szintén akad példa. Ne csodálkoz-
zunk, ha egy tucat településen egy fantáziátlan 
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sörfesztivál megbukik! Az igazi eredeti ötletekre 
épülő és egyedi, különös élményt adó események, 
rendezvények mint pl. a Csángó Fesztivál változat-
lanul életképesek.

Most, amikor a turisztikai szakma az egész or-
szágban, régiókban, kistérségekben és települése-
ken lázasan keresi a turisztikai vonzerőt, TDM (tu-
risztikai desztináció menedzsment) –képzéseket 
szervez és turisztikai termékfejlesztésen töri a fejét, 
megkerülhetetlenek vagyunk abban, hogy unikális 
kulturális és turisztikailag is vonzó ötletekkel hív-
juk föl a fi gyelmet a lehetőségekre és magunkra!

Kis eszmefuttatásomhoz és történeti visszapil-
lantásomhoz az indítékot a Csongrádon 2 évente 
megrendezett, immár 10 éves múltra visszatekintő 
Kultúra a turizmusban – Turizmus a kultúrában – 
országos, olykor a határainkon is túl nyúló – konfe-
renciánk szolgáltatta, amelynek szakmai segítését a 
kezdetektől vállaltam, úgy is mint a Magyar Műve-
lődési Intézet kulturális turisztikai tanácsadója. Be-
vallom, a házigazdák idei megkeresését nem nagy 
meggyőződéssel fogadtam, mert úgy láttam az 
utóbbi években, hogy már „a csapból is a turizmus 
és kulturális turizmus folyik”. Azután kissé elszé-
gyelltem magam, hisz mégiscsak most értük meg a 
Kulturális Turizmus Évét. Majd jobban belegondol-
va a most már sokak által felfedezett, sikerágazat-
ként elkönyvelt kulturális turizmusba, s mérvadó 
személyekkel, kollégákkal konzultálva rájöttem, 
hogy van még bőven miről tanácskoznunk…

A MATUR februári közgyűlésén az egyik turisz-
tikai szakterületről hozzászóló nekünk, a Kulturá-
lis Tagozat vezetésének szegezte a kérdést, hogy 
mi, a kulturális turizmussal foglalkozók miért 
nem működünk együtt az országban a honismere-
ti szakkörökkel szorosabban? Mások szóvá tették, 
hogy a tárgyalkotó népművészeink országosan 
egyhangú és nem színes, tájjellegű alkotásokkal 
jelentkeznek, gyengítve a turisztikai kínálatot. Az 
egyik fölkért konferencia-előadónk kifejtette, hogy 
őt nem érdekli, hogy a turisták számára eladható-e 
egy kulturális termék (hagyomány), ha ezt ő érték-
nek tekinti. Egy másik általam is tisztelt turisztikai 
szakember viszont arra fi gyelmeztetett, hogy csak 
az tekinthető a turizmusban piacképes kulturális 
terméknek, amire a turista pénzt is áldoz. Ugyan-
csak ő fi gyelmeztetett arra, hogy a lelkesedésen túl 
mi, népművelők azt is gondoljuk át, hogy amit mi 

vonzerőnek elképzelünk, az valóban vonzó-e a tu-
risták számára. Egy volt kollégánk, aki kis pálya-
módosítással már több mint 10 éve amerikai be-
utaztató turizmussal foglalkozik – s invitáltam a 
csongrádi konferenciára – a változatlanul meglévő 
hazai turista-riasztó tényezőket (utcáink, közte-
reink, közintézményeink állapota, vendégfogadói 
kultúránk stb.) tette szóvá, mondván, hogy a 10 
éve megírt könyvem A turisztikai kínálat kultúrája 
fejezetben kifejtett probléma-gyűjteményem sajnos 
változatlanul aktuális, amelyről mint autóval köz-
lekedő és vonattal gyakran utazó, magam is gyak-
ran meggyőződöm.

Végül belevágtunk az V. csongrádi kulturá-
lis turizmus konferenciába. Megismertük a város 
EU-pályázaton nyertes városközpont rehabilitáci-
ós projektjét, áttekintettük a hazai és nemzetközi, 
továbbá a kulturális turizmus helyzetét. Megálla-
pítottuk, hogy a turizmus, s benne a kulturális tu-
rizmus térhódítása évtizedek óta biztos és kiegyen-
súlyozott fejlődést mutat, melyet az ökoturizmus 
nem régi megjelenése is igazol. A szektor fejlődé-
sében legfeljebb – mint most, a világgazdasági vál-
ság miatt – csak átmeneti megtorpanások vannak. 
A szektor éves 4 %-os GDP emelkedése évtizedek 
óta bizonyított és változatlanul növekszik a turiz-
mus munkaerő foglalkoztatásban betöltött szerepe 
is. A fesztiválregisztrációval, a hagyománnyal és 
népművészeti termékekkel kapcsolatos korrefe-
rátumok jól kiegészítették és illusztrálták a nyitó 
előadásokat, azt is bizonyítva, hogy mindkét szek-
tornak fontos, hogy tekintettel legyen a másikra, s 
pl. ne divatként használják kézműveseinket a tu-
risztikai vásárokon.

A konferencia záró előadása az Európai Kultu-
rális Utak kapcsán fölhívta a fi gyelmet arra, hogy 
2011. Liszt Ferenc éve lesz, s az a veszély áll fönn, 
hogy épp Magyarországon nem ünnepeljük meg 
méltó módon e jeles évfordulót, holott ez kulturá-
lis presztízsünket is emelné a Liszt-kultuszt őrző 
országok és az egész világ előtt. Nem utolsósorban 
jelentős turisztikai bevételeket is eredményezhet-
ne. A konferencia résztvevői a Liszt-év méltó meg-
rendezése mellett elkötelezetten foglaltak állást. 
Hogy sor kerül-e majd az évforduló méltó megün-
neplésére nem tudni, s ezt megrendezni nem is a 
mi kompetenciánk, de az jó lenne, ha két év múlva 
arról is beszélhetnénk!


