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Horváth Attila: Turizmus a kultúrában — kultúra a turizmusban 

Hargitai Mária könyvkritikájat 

„Könnyű elhatározni, hogy az ember csak lődörög céltalanul, mégis 
csak jelek között lődörög: múltja és jövője között a jelek hívó szava 
irányítja lépteit - és aztán a sorsát is." 

Benedek István: Csineva 

A z ember életének jelentős része a helyváltoztatás jegyé-
ben telik. Lakóhelyet, lakást, munkahelyet változtat. T a n u l n i 
jár, szabadidejét tölti, utazik. A z utazás'jó dolog, de nem 
mindegy, mi lyen formában történik. Egyik formája a turizmus. 

Turizmusról beszélni általánosságban manapság divatossá 
vált, mive l a rendszerváltás óta a gazdasági élet szerves részét 
képezi, úgy is mind profittermelő tevékenység. A gazdasági 
növekedés mennyiségi mutatói is alátámasztják ezt. 

Turizmus nem lehet kultúra nélkül, amennyiben így len
ne, az igen komoly problémákat vetne fel. 

A két fogalom - turizmus és kultúra - összefüggése az em
beri tevékenységek újragondolásának szükségszerűségét felté
telezik. A m e n n y i b e n ezen kapcsolódásokat vizsgáljuk, úgy 
előtérbe kerül a szabadidő fogalma, a szabadidő hasznos eltöl
tésének ténye, lehetősége. 

Kultúra — turizmus - szabadidő, e három fogalom köré cso
portosítható tematikailag egy a napokban megjelent mű. A 
tényszerűen közölt statisztikai adatokkal alátámasztott jelen
legi és prognosztizálható turizmus-képtől hamarosan eljutunk 
a történeti ismeretekhez. 

A z ókor - az olimpiák vonzása, a középkori visszaesés, a 
reneszánszkori városiasodás, kereskedelem fejlődése, az újkori 
közlekedésfejlődés (postakocsi) után eljutunk a X V I - X V I I . 
századba, a Grand Tour időszakába, amikor az utazás motívu
maként megjelent a tanulás, a felfedezés élménye mellett a 
szabadidővel rendelkező polgárság. „Egy helyen való hosszabb 
tartózkodás során gondolnia kell a turistának arra, hogy tudásának 
gyarapítása céljából utazott, külföldre, nem pedig henyélni, és az él-
vezetekbe elmerülni. Tehát nem csupán nyelvi ismereteit kell töké
letesítenie, hanem meg kell próbálnia megtanulni minden érdekeset 
az illető vidék földrajzáról, történelméről, éghajlatáról, gabonater
mesztéséről, ásványi lelőhelyeiről, élelmiszereiről, állat- és növény
világáról, politikájáról, jogi szokásairól, művészetéről, katonai erő
dítményeiről és az otthonos öltözködési szokásokról, ruházkodásról. 
Egy számára ismeretlen városba való megérkezésekor másszon fel 
rögtön a legmagasabb toronyba, jó áttekintésre tegyen szert, és 
hogy megtalálja azokat az épületeket, melyeket érdemes megtekin
teni" (Hibbert). Gyógyfürdők, tengerparti üdülőhelyek épül
nek, melyek már a test, a munkaerő regenerálódását szolgál
ják. A X X . század fordulóján az utazási szokások a technika 
fejlődésével egyenes arányban megváltoznak, felgyorsulnak, 
bár a turizmus világszervezete, a W T O csak 1975-ben jön lét
re. 

A turizmus alapkategóriáit több szempont szerint állapít
juk meg. Ilyenek például a turizmus folyamatában résztvevő 
szereplők szempontja, a turizmusban eltöltött idő jellege vagy 
tartama, utazási célok vizsgálata, stb. Fajtái is különbözőek le
hetnek. Definiálása is szinte koronként megtörtént, a mai 
használatos fogalmat a W T O és az Interparlamentális Unió 
1989-ben elfogadott nyilatkozatában rögzítik, mely szerint: 

„A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen 
kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő 
szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat." 

A következő fejezet a kultúra - turizmus - szabadidő össze
függését taglalja, s talán a könyv egyik legnagyobb értéke ez. 

M i t jelenthetnek ebben a témában a gazdasági, anyagi vo
natkozások mellett, az ezeknél talán fontosabb, n e m materiá
lis szempontok? A turizmus, majd a kultúra fogalmának meg
határozása után a szabadidőről történő eszmefuttatásban több 
témateoretikus neve említésre kerül - Dumazedier, Freud, 
Szálai Sándor, Zbinden - ,valamint Rudas János, ak i összegzé
sében önkéntességként, kötelezettségen-túliságként határozza 
meg a fogalmat. Mindenféleképpen emberi tevékenység, me
lyet emberi szükségletek indukálnak. Miként kapcsolódnak a 
Maslow-féle szükségletek a motiváció - turisztikai adaptáció
hoz? Kiváló táblázat tanúsítja ezt a könyv mellékleteként. 

A szerző szerint tehát elválaszthatatlan a kultúra, a szóra
kozás, a sport, a turisztika, s ezek szabadidő-funkciója, az ön
ként és örömmel vállalt szabadidős tevékenység, melynek fő 
kritériumai: a kellemesség, változatosság, érdekesség, élmény
szerűség. 

A bekövetkezett társadalmi változásokkal azonban a turisz
t ikai kínálat kultúrájának versenyképes tényezővé ke l l válnia. 
Kulcsfogalmai többek között a településkultúra, a természeti 
adottságok, a környezetkultúra, a társadalmi viszonyok, az inf
rastruktúra és a környezetvédelem. S ez máris magában hor
dozza a kulturális tárcán kívül más szaktárcák felelősségét is 
azért, hogy egy turista kulturáltnak vagy kulturálatlannak ítél-
e meg egy térséget, ahová ellátogat. 

A z ötödik fejezet magával a kulturális turizmussal foglalko
zik, amely a turisztikával foglalkozó szakirodalmak közül is Ú'L-
törő jelentőséggel bír. A definíció megfogalmazása is több 
szempontból lehetséges. A kulturális turizmusra különösen 
jellemző, hogy életre kel t i a helyi hagyományokat és ápolja a 
tradíciókat — ennek alapvető feltétele, hogy az adott térségek 
kellő vonzerővel rendelkező műemlékeket, illetve népi ha
gyományokat tudjanak fölmutatni - s ezzel segítsék az emberi
ség kultúrájának jobb megismerését. 

Hazai viszonylatban Györffy Istvánt idézi a szerző: „Európa 
nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai mű
velődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapí
tottuk az európai kultúrát". S ebben rejlik a kulturális turizmus 
jelentősége is. 

Sokat beszélünk manapság a kultúra intézményrendszeré
ről. A közművelődési intézmények állapotát nem lehet figyel
men kívül hagyni, s a változtatás, a jó irányú változás mind
annyiunk felelőssége is. A Kulturális törvény, a különféle pá
lyázatok helyet és teret ke l l , hogy adjanak az intézmények 
épülésének, szépülésének és a bennük folyó munka tartalmi 
feltételeinek. A kulturális turizmuson belül p l . a rendezvény
turizmushoz meghatározó feltétel az intézmények megléte. így 
van ez a művelődési házakkal (működjenek bármilyen elneve
zéssel: faluház, közösségi ház, művelődési és szabadidő központ 
stb.), melyek nem csupán információt, helyet, eszközt adnak a 
betérő turistának, hanem eseményt, programot is kínálnak. 
Sajnos az intézmények lassan felélik utolsó tartalékaikat is. 
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A z erőtartalékok megteremtésére jó példát találunk a könyv 
egyik mellékletében, amely a jászberényi Déryné Művelődési 
Központ többéves tapasztalatát adja közre: miként működjék 
egy helyen a kultúra, a turizmus és a vállalkozás. 

A programok, események gazdag tárházát mutatja be ez a 
kötet, mellékleteiben részletesen leírva a rendezvényeket, s 
ezzel ötletet, tematikát biztosítva a kulturális turizmussal fog-
lalkozó szakembereknek. 

„A turisztikai termék maga is különleges áru" — tudhatjuk 
meg A kulturális turizmus marketing-sajátosságai című feje-
zetből. A fejezet szolgáltatásokról szól, amelyek csak magas 
színvonalon alakíthatóak eladható termékké. A színvonalat, a 
vonzerőt minden egyes esetben magunk teremthetjük meg, a 
szakemberek, esetleg a kultúra munkásai, akiknek most válik 
tanulandóvá a vállalkozói magatartás elsajátítása. 

A szerző szerint a turisztikai alapismeretek és szemlélet ok
tatása már az általános iskolai tananyagban nagyobb hang
súlyt kellene, hogy kapjon. Lengyel Márton az idegenvezetői 
és a népművelői szakképzés integrációját is felvetette már 
1988-ban. Ezek - többek között - már a Hogyan tovább? című 
fejezet gondolái között vetődnek fel. 

A műnek, amely a Magyar Művelődési Intézet Művelődés, 
Műhely, Információ című sorozatának nyitókötete, külön eré
nye a szerző személye. Horváth A t t i l a 1965 óta gyakorló mű
velődésszervező, ak i felsőfokú idegenforgalmi szakképesítéssel 
is rendelkezik. A témának főiskolai oktatója. 

A z irodalomjegyzék és a témát gazdagon illusztráló mel 
lékletek után a fontosabb szakmai szövetségek címjegyzéke 
zárja a kötetet. 

D r . Pap István könyvajánlásai 

A z új könyvek ismertetői, a küldetéstudattal megáldott re
cenzensek előszeretettel kezdik mondanivalójukat a „hiány
pótló", „régóta várt" és hasonló minősítésekkel.Horváth A t 
t i la tanulmányának értékeléséhez nem ke l l mesterkélt szófor
dulatokkal élni, ez a könyv valóban hiánypótló és régóta várt 
mű. Elsősorban azok számára, akiknek közük van a kultúra 
működéséhez—működtetéséhez. 

A kultúra és turizmus kapcsolatát nem lehet relatív kate
góriaként megközelíteni. A kultúra fogalmának végtelen gaz
dagságát és differenciáltságát bizonyítja, hogy annak ellenére, 
hogy szinte minden eleme turisztikai kínálatként is képes 
megjelenni, maga a turizmus egy lehetséges formája, egy sajá
tos módszere lehet a kulturális ismeretek megszerzésének és 
átadásának. 

A témával rendkívül sok nemzetközi és hazai fórum fog
lalkozott és foglalkozik. Legutóbb a K U L T - T U R I S T szervezé
sében, nagyszámú érdeklődő részvételével zajlott le a Kultúra 
és Turizmus 98 című nemzetközi konferencia és szakmai vá-
sár.Az ott elhangzott előadások és műhelybeszélgetések a té
ma fontosságára, és a kellő megalapozottság hiányára hívták 
fel a konferencia résztvevőinek figyelmét. 

„A kultúra és a turizmus összefüggéseinek és együttműkö
désének vizsgálata feltehetően azért vált népszerű témává, 
mert a világfolyamatok előrevetítése és a tudományok ered
ményei egyaránt felvetik az emberi tevékenységek újragondo
lásának szükségességét. A jelenlegi folyamatokat a gazdasági 
növekedés mennyiségi mutatói vezérlik, a kultúra nem kap 
méltó szerepet bennük. A világgazdaság legnagyobb szektora a 

turizmus, de új jelenség és a pol i t ika részéről szintén nem kap 
elismerést, mert a hagyományos struktúrába nem illeszthető 
bele. Ezidáig az Európai Integráció sem fordított kellő figyel
met e két alapvető emberi tevékenységre. Pedig a kultúra és a 
turizmus az E U megkülönböztető jegyei és erősségei lehetnek 
más integrációkkal szemben, amennyiben a politikai-gazdasá
gi globalizáció és a kulturális sokszínűség (a biztonság és a vál
tozatosság) harmóniáját az emberek számára jól érzékelhető 
módon tudja megteremteni." 

Lengyel Mártonnak a tanulmánykötet ajánlásában leírt 
gondolatai a szerző témaválasztásának fontosságára hívják fel 
figyelmünket, nemcsak nemzeti, hanem európai, sőt globális 
összefüggésben is. 

A 90-es évek elején Urbán G y u l a és csapata (Szakszerve
zetek Fővárosi Művelődési Háza) megpróbálta intézményesí
teni a közművelődési intézmények szerepét a turizmusban. T u 
risztikai termékké szerette volna formálni kulturális produkci
óinkat. A z A R T - T O U R Kft. nagy ötlet volt , sikereiben je
lentős szerepe volt a Kultúra és Turizmus Egyesületnek, mely
nek alapító tagja és fő teoretikusa Horváth A t t i l a . 

Most megjelent tanulmánykötetében elsősorban a kultúra 
és a turizmus kapcsolatait elemzi szakmai és történelmi aspek
tusból. Fókuszában a turizmus áll, megismertet fogalomrend
szerével, bemutatja a kulturális turizmust és marketingjének 
sajátosságait, a turisztikai kínálat kultúrájának versenyképes
ség-növelő szerepét, és számos olyan kérdést vet föl, amely 
mindkét szféra szakemberei számára elgondolkodtató, p l . a 
falusi turizmussal vagy a települések kulturális örökségének 
megőrzésével kapcsolatban. 

A szerző könyvét elsősorban nem az idegenforgalomban 
dolgozóknak, hanem a jelenséggel egyre többször találkozó ok
tatási, kulturális önkormányzati szférában tevékenykedőknek 
ajánlja. 

Gyakorló népművelőként fontosnak tartom, hogy a köz
művelődési intézmények, szervezetek munkatársai, a minden
napi kultúra teremtők és közvetítők kézikönyvtárában is ott 
legyen ez a mű. Szakmai értékein túl talán arra is alkalmas 
lesz, hogy szakmánk presztízsét emelje. 

A kiadvány a M M I által szerkesztett Művelődés Műhely 
Információ c. sorozat nyitó kötete. Megrendelhető és megvá
sárolható az Intézet kiadványraktárában 990 Ft-os egységáron. 
T e l . : 201-8973, fax.: 201-5764. 
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