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Lokális identitás és turisztikai versenyképesség összefüggései  
a székelyföldi térségben1 

 

1. Kiindulópontok 

A helyi társadalom (lokális identitás, helyi kezdeményezések és programok, lokális 
szerveződés stb.), szerepét ma már egyre több fejlesztéspolitikai szakértő hang-
súlyozza, különösen a bottom up típusú fejlesztéspolitikai elgondolások képviselői 
(lásd ezzel kapcsolatban Capello 2007, Lengyel 2010, EC 2010, az egyre népszerűbb 
regional development elméletek és mások), a téma székelyföldi térségi kifejtésével 
kapcsolatban Biró et al 2011). Ez a szemléleti és módszertani váltás minden kétséget 
kizáróan szoros összefüggésben van a rurális térségek és települések szerepének újra-
értékelésével, az új vidékfejlesztési és régiófejlesztési kihívásokkal, illetve trendekkel, az 
Európai Unió agrárpolitikájában mutatkozó változásokkal, általában azokkal az elgon-
dolásokkal, amelyek a vidéki térségek lakosságát oly módon kívánják az adott lak-
helyen tartani, hogy az feleljen meg az ott élők civilizációs, gazdasági-versenyképességi 
és identitásbeli elvárásainak Ezzel kapcsolatban az EU által kidolgozott inklúzív 
fejlesztési modell célkitűzései, illetve az ezt megelőző sokféle lokális fejlesztéspolitikai 
kísérlet, s nem utolsó sorban a vidékfejlesztési politikában érlelődő szemléleti fordulat 
elméleti megalapozásai lehetnek mérvadóak. Mindehhez hozzájárul az is, hogy a 
globalizációs folyamatok, illetve virtuális tér szerepének növekedése figyelemre méltó 
módon regenerálta a téralapú identitások szerepét. A periferikus vagy hátrányos 
helyzetűnek nevezett települések és térségek a globalizáció optikájából nézve, illetve a 
térségfejlesztés még ma is alkalmazott mutatói alapján kedvezőtlen helyzetben vannak, 
ugyanakkor az új típusú vidékszemlélet, a lokális és/vagy regionális identitás tartalmi 
gazdagságát tekintve egész sor előny is kimutatható (Jenkins 2000, G.Fekete Éva 2008, 
Ray 1999. Marsden 2006).  

                                                           
1 A tanulmány a DOMUS Program által támogatott csoportos kutatási program keretében 

készült 2012-ben. Témavezető: Biró A. Zoltán. A program összefoglaló tanulmányát 
tartalmi rövidítésekkel közöljük. A tejes anyag az Intézet könyvtárában érhető el.  
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A vidék úgynevezett magára találási folyamatában a turizmus szerepe rendkívüli 
módon fölértékelődik, különösen azokban a térségekben, amelyek a vidékiségből, 
illetve a távolságból (periferikus helyzetből) adódó erőforrásaik, vagy más jellegű 
sajátos adottságaik révén vonzóvá tudnak válni. Ezt a meggyőződést a székelyföldi 
térség vonatkozásában jó szakmai megalapozással és alapos empirikus elemzéssel 
képviseli két olyan újabb PhD dolgozat (Nagy Benedek 2011, Horváth Alpár 2010) , 
amely kifejezetten a térségturisztikai potenciáljának elemzése témakörében készült, 
témánktól eltérő szempontok és empirikus anyagok alapján.  

A vidéki térségben szerveződő turizmus azonban már jóval komplexebb, mint 
üzleti folyamattá leegyszerűsített vendégfogadás, jóval több mint pontosan definiált 
turisztikai termékek haszonnal való értékesítése, jóval több mint a vendéglátóhelyek és 
ágazat specifikus egyéb szolgáltatók klaszterügye. Jóval több, mert a turizmusnak 
ebben a típusában a vidéki térség egésze mutatkozik meg a kívülről érkezők számára, s 
ez a kapcsolat egészen bizonyosan jelentős befolyással van magának a vidéki térségnek 
az alakulására. A vidéki térség mint fogadó közeg „kiépítése” (és folyamatos építése) 
meglehetősen soktényezős és sokszereplős tranzakciós folyamat, és a vidéki térség, a 
vidéki térségben élők életét, a vidéki térségi társadalom szerveződősét és működését 
alapvetően meghatározza az, hogy ez a sokszereplős tranzakciós folyamat miként 
alakul.  

A székelyföldi térség jellemzően ilyen vidék, amely ma a lokális és regionális 
identitásépítés erősödő fázisában van, s ugyanakkor ebben a folyamatban a sokszerep-
lős és soktényezős turizmus napról napra fontosabb szerepet játszik. Amint arra az 
előző évben lezárt kutatási programunkban is rámutattunk, a lokális identitáskészlet a 
vizsgált térségben is nagyon jelentős, bár sok esetben ezek a lokális jellegű identitás-
tartalmak nem egy esetben inkább csak potencialitások, nem mindig meghatározó ele-
mei a lokális identitás szerkezeteknek. Emellett, ha csupán kísérleti jelleggel is, de be-
indult egy olyan térségi öndefiníciós folyamat, amely – a politikai felhangok mellett – 
tényleges, regionális léptékű identitásépítési komponenseket is tartalmaz. Ugyanakkor 
egy nagyon jelentős potencialitás egyelőre teljesen háttérben marad: a régiónál kisebb, 
földrajzi-történelmi-mentális tájegységek sem fejlesztéspolitikai, sem identitás építési 
síkon nem kerültek a figyelem középpontjába.  

A kutatás és a fejlesztéspolitika közös feladat az, hogy a tényfeltárás, az elemzés, a 
fejlesztéspolitikai hasznosíthatóság mérlegelése révén támogassa ezeknek az identitás 
potenciáloknak az előtérbe kerülését, a lokális identitásoknak az ilymódon való 
erősítését, beleértve ebbe a települések versenyképességének erősítését is.  

 

Témánk szempontjából alapvető fontosságú a következő szemléleti kiindulópont: 
A lokális identitástartalmak és a település desztináció menedzsment (TDM) össze-
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függésének vizsgálata lehetőséget kínál arra, hogy a települések az identitás mani-
fesztáció gyakorlatától a tényleges települési versenyképesség irányába mozduljanak el, 
vagyis: a lokális identitáserősítési folyamatot ténylegesen összekapcsolják a település 
fejlődési folyamataival.  

 

A település és régiófejlesztés folyamatának a TDM-mel való összekapcsolása a 
térség nagy lehetősége. Ennek legalább két fontos ösztönző tényezője van:  

- A tágabb értelemben vett turisztikai piac egyik kulcsfontosságú változása az 
elmúlt két évtized során az volt, hogy fogyasztói oldalon megjelent a turisz-
tikai desztinációk iránti markáns igény. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, 
hogy az egyedi turisztikai termékeket bele kell ágyazni egy településbe, egy 
tájba, egy régióba, és az egészet együtt is meg kell jeleníteni. A vonzerők 
összekapcsolása és egységes desztinációban való sikeres megjelenítése 
alapvető feltétel ahhoz, hogy az adott térség iránt tartós, bizalmon alapuló 
érdeklődést váltsunk ki. Ugyanakkor a turisztikai termékek desztinációként 
való megjelenítése a szóbanforgó térség egyre több szereplőjét implikálja a 
turisztikai folyamatba, olyanokat is, akik semmilyen módon és semmilyen 
mértékben nem tekintik magukat a turisztikai szektor szereplőjének.. Íly-
módon a turisztikai folyamat a szóbanforgó térségi társadalom alakulásának, 
változásának egyik fontos és aktív szereplőjévé válik.  

- A fenti megközelítés megfontolandó következménye az, hogy a turisztikai 
desztináció megtervezése, építése már nem egyszerű marketing vagy PR 
kérdés, nem csupán ágazati szakpolitikai tervezés kérdése, s nem csupán a 
turisztikai szektorban közvetlenül érintettek ügye. A TDM a helyi vagy regio-
nális társadalomépítés, a lokális vagy regionális identitás erősítési folyamat 
egyik kulcsfontosságú szegmenseként és lehetőségeként jelenik meg.  

- Mindez a székelyföldi térség vonatkozásában nem kevesebbet jelent mint azt, 
hogy a TDM várható alakulása, illetve a térségbe látogatókkal való kapcsolat-
nak keretet adó komplex és több szerepelős tranzakciós folyamat lényeges 
mértékben meghatározza azt, hogy a székelyföldi térség a továbbiakban 
milyenné válik.  

 

A fentiekben bemutatott szakmai-szemléleti kiindulópontok alapján Programunk-
ban arra törekedtünk, hogy fölvázoljuk a térségre jelenleg jellemző TDM helyzetképet.  

A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja korábbi kutatási 
programja (Nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség) szakmai ered-
ményeire alapozva vizsgáljuk azt, hogy a lokális identitás fontos alkotóelemei milyen 
mértékben és milyen módon játszhatnak szerepet a térségi települések verseny-



76  Biró A. Zoltán, Gergely Orsolya, Székely Kinga Katalin, Biró Z. Zoltán 
 

 

képességének erősítésében, különös tekintettel a turisztikai desztináció menedzsment 
(TDM) jelenlegi gyakorlatára és fejlesztési lehetőségeire. Igyekeztünk megfelelni annak 
a térségi fejlesztéspolitikai elvárásnak, miszerint az alkalmazott társadalomtudományi 
kutatások eszköztárának igénybevételével olyan helyzetelemzések, szakmai vizsgálatok 
és összefoglalók készüljenek, amelyek eredményei közvetlenül is hasznosíthatók a 
térségi fejlesztéspolitikai folyamatban, illetve kibővítik a tudományos élet szereplői, 
illetve a fejlesztéspolitika intézményi és szakmai szereplői közti együttműködési 
felületet, s támogatják a térségi szakirányú felsőfokú képzési gyakorlatot. .  

Szakmai eredményeink három ponton is kapcsolódnak a térségi innováció folya-
mataihoz:  

- Ez a munkaszervesen kapcsolható a közéleti és szakmai síkon egyaránt elin-
dult térségi önmeghatározási folyamathoz, ezen belül a „Sikeres Székelyföld” 
szakmai programsorozathoz 

- A lokális identitást fenntartó-építő összetevők TDM típusú vizsgálatával 
szemléleti-módszertani síkon hozzá tudunk járulni a térségi települések 
versenyképességnek erősítéséhez 

- A kutatási program eredményei révén erősíteni tudjuk a település léptékű és a 
térségi léptékű TDM gyakorlat szakmai megalapozása iránti igényt, az 
elkészített konkrét elemzések révén ösztönözni tudjuk a TDM-mel való 
stratégiai jellegű foglalkozást.  

 

Természetesen számolnunk kellett azzal, hogy a rendelkezésre álló nagyon 
szerény anyagi keretek nem tették lehetővé a széleskörű és minden fontos részletre 
kiterjedő újabb anyaggyűjtést, de a Program során felhalmozott ismertanyag részletes 
feldolgozását sem. Programunk célkitűzése az volt, hogy elkészüljön egy olyan szakmai 
anyag, amellyel föl tudjuk hívni a figyelmet a témakör kívüli fontosságára, a térség 
egészében elvégzendő szakmai munka szemléleti és módszertani kiindulópontjaira, az 
eredmények sokféle hasznosítási lehetőségére.  

Ma a térségben sokféle egyedi,eseti, efemer TDM kísérlet, vagy a TDM-hez sorol-
ható kezdeményezés van, ezek azonban – nagyon kevés kivételtől eltekintve – meg-
maradnak annál a gyakorlatnál, hogy a desztinációra való egyszerű hivatkozással, vagy 
egyszerű kontextusba helyezési gesztussal az éppen adott konkrét termék értékesítését 
próbálják elősegíteni. Ezek a kísérletek nyilván nem kapcsolódnak össze tudatosan 
vagy explicit módon a helyi vagy térségi léptékű társadalomfejlesztési, identitáserősítési 
folyamatokkal sem. A számbavétel és elemzés azonban nagyon fontos, mert a sok-
szereplős és komplex TDM megalapozásához csak az adottságok és a kísérletek, illetve 
a kísérletezéssel foglalkozó térségi aktorok ismeretében lehet hozzáfogni. 



Település – Érték – Versenyképesség  77 
 

 

A kutatási program keretében 12 székelyföldi település esetében vizsgáltuk meg 
részletes elemzés és helyszíni terepmunka révén a lokális identitás tartalmak és a TDM 
gyakorlat közti összefüggéseket. A vizsgálat céljára olyan településeket választunk ki, 
amelyek már egy ideje törekednek arra – tudatosan vagy csupán „ráérzésből”, máshol 
látott modelleket követve – , hogy turisztikai desztinációként működjenek, s ebben a 
lokális identitás alkotóelemei már most is valamilyen mértékben szerepet játszanak.  

 Alkalmazott módszerek: helyszíni terepmunka, mélyinterjú, eseményelemzés, 
dokumentumelemzés, turisztikai termékelemzés, PR gyakorlat elemzés, a kutatás 
kiterjedt az adott településhez kapcsoló virtuális tartalmak (web, fórumok, reklámok, 
filmek stb.) elemzésére is. Természetesen fölhasználtuk mindazokat a kutatási és 
fejlesztéspolitikai tapasztalatokat is, amelyeket a munkacsoport tagjai a különböző 
térségi projektben vagy szakmai feladatokban szereztek. 

A település léptékű esetelemzés eredményeinek ismeretében, csoportos szakmai 
műhelymunka keretében elemeztük és modelleztük az adott településen a lokális 
identitástartalmak és a TDM jelenlegi kapcsolódásait, valamint a kapcsolatból adódó 
fejlesztési lehetőségeket.  

 Az esetelemzések eredményeit jelen összefoglaló tanulmány tartalmazza, ennek 
keretében bemutatjuk a TDM témakörhöz kapcsolódó fejlesztéspolitikai javaslat-
csomagot, illetve javaslatainkat a kutatási eredményeknek a térségi felsőfokú képzés-
ben való hasznosítási lehetőségeire vonatkozóan.  

 
Az összefoglaló elemzés első részében a legfontosabb térségi jellemzőket vesszük 

számba, természetesen nem a teljesség igényével. A következő rész a TDM egyik 
kulcsfontosságú elemére összpontosítva a térségi TDM praxison belül a bemutatás 
(Interpretáció) gyakorlatát mutatja be, kitérve az alkalmazott modellek eredményes-
ségére, valamint az alkalmazott eszközök szerinti számbavételre is. Az összefoglaló 
elemzést a fejlesztéspolitikai javaslatcsomag, valamint az eredmények felsőfokú 
hasznosítására vonatkozó javaslatcsomag zárja. 

 
Végezetül szeretnénk jelezni azt, hogy ez a program a helyzetfeltáró munka 

eredményei mellett hozott olyan eredményeket is, amelyek a témakezelés térségi 
vonatkozásait, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlat újragondolásának kérdéskörét 
érintik, ideértve szemléleti és módszertani észrevételeket és javaslatokat egyaránt. 
Mindez elsősorban abból a helyzetből fakad, hogy a szakmai ismeretek szabad 
áramlása, hozzáférhetősége következtében a periferikus térségben szerveződő TDM 
gyakorlatban egész sor olyan diskurzus, kísérlet vagy éppen termék jelenik meg, 
amelyek a szándék és tálalásmód szintjén szakszerűek (vagy annak akarnak látszani) , a 
tényleges tartalmat illetően pedig nem azok. Az elérhető szakmai tudás és a szakmai 
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ismeretet csak hivatkozás szinten felhasználó helyi TDM praxis a periferikus térségben 
így olyan sajátos egyveleget alakít ki amely ugyan a szakmaiság illúzióját kelti, de 
hatékonysága tekintetében nyilván elmarad az elvárásoktól.  

Mindezek okán úgy véljük, hogy egyfajta folytonos szakmai reflexió szükséges 
ahhoz, hogy „tudás” és „praxis” között a távolság érezhetően csökkenjen. A TDM 
problémakör térségű léptékű folyamatos tematizációja és valamiféle közérdekű „me-
nedzselése” (a kanonizált és intézményesített ismeretátadás olyan formái mellett mint 
az egyetemi vagy szakirányú képzés, a szakmai publikálás, a TDM terület kutatása) a 
térségi fejlesztéspolitikai folyamat egyik fontos összetevője lehet. Munkánk ezt a 
célkitűzést fontosnak tartja, s jelen összefoglaló elemzés tartalmát, bemutatási formáját 
ez a célkitűzés határozta meg. A Program során szerzett tapasztalatok jelentős mér-
tékben megerősítettek bennünket ennek a feladatnak a térségi, lokális hasznosságait 
illetően. Meggyőződésünk, hogy munkánk – amelyet a továbbiakban szélesebb 
spektrumban szeretnénk folytatni – hasznos kapcsolódási pontokat és további mun-
kára biztató kiindulópontokat kínál egyfelől a fejlesztéspolitikai elgondolások irányába, 
másfelől a szűkebb értelemben vett vagy akadémikusabb térségi turisztikai terep-
kutatások és elemzések irányába.  

2. Térségi előzmények 

A következőkben néhány olyan térségi jellemzőt emelünk ki az 1989 előtti 
időszakból, amelyek részben átmentődnek a rendszerváltás uráni időszakra, részben 
pedig mindmáig befolyásolják azokat a magatartásokat és térségi tudásokat, amelyek a 
lokális identitással és a TDM-mel kapcsolatban a székelyföldi térségben forgalomban 
vannak. Természetesen a korábbi időszakból vannak olyan példák és társadalmi 
folyamatok, amelyek témánk szempontjából relevánsak lehetnének, azonban egy ilyen 
részletesebb történeti elemzés már túllépné jelen kutatási program kereteit, ezért ettől 
itt eltekintünk.  

2.1.  

TDM szempontból fontos előzménynek tekinhetők a térségi fürdővárosokkal 
kapcsolatos tudatos és nem tudatos TDM tevékenységek. Az olyan fürdővárosok mint 
Szováta, Borszék, Tusnádfürdő, Kovászna és mások esetében nem volt szükség mai 
értelemben vett TDM-re. E települések fejlesztését országos modell alapján központi 
forrásból finanszírozták, a stabil és nagyszámú vendégkört pedig a szociális juttatások 
országos rendszerű, szabályozott és államilag támogatott újraelosztása biztosította. 
Ebben a szervezési struktúrában erős, nagyon széles körben ismert lokális identitás 
szerkezet alakult ki, de ez nem a települések egészére, hanem csupán a fürdőváros 
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részre vonatkozott, s nem helyi kezdeményezések tartották fenn, hanem a településhez 
kapcsolódó látogatói kör tagjai, részben a személyes tapasztalat, részben pedig a 
személyes tapasztalaton alapuló informális tudásforgalmazás. Az adott fürdővároshoz 
kapcsolódó turisztikai desztináció kevés elemet tartalmazott (gyógyfürdő, kezelések, 
pihenés, szuvenírek beszerzése), a TDM többnyire a személyes tapasztalatokra épít-
kező szóbeliségre alapozódott, ez egészült ki a városképpel, a képes levelezőlapokkal, a 
szuvenír tárgyakkal). Tényleges TDM-re, ehhez kapcsolódó szakmai tudásra és 
tevékenységre, TDM-beruházásokra tulajdonképpen nem volt szükség.  

 Ebből a TDM tapasztalatból egy kulcsfontosságú mozzanat 1989 után is tovább-
élt, s viszonylag sok mai turisztikai szereplő magatartásában vagy explicit tudásában is 
megtalálható. Nevezetesen az a meggyőződés, hogy elegendő a turizmus fogadó-
felületét jól megtervezett beruházásokkal kiépíteni, biztosítani. Legyen megfelelő 
szálláshely, vendéglátás, látnivaló és akkor a vendégek jönni fognak. Elegendő, ha a 
hirdetések, a reklámok a fogadó felület meglétét üzenik, illetve elérhetőségét megadják, 
a többi menni fog magától, TDM-re nincs szükség, legkevésbé olyan TDM-re amely 
túlmutatna az egyéni szolgáltatás kínálatán. Ez a beállítódás a reklámlapokon, 
weboldalakon mind a mai napig tetten érhető. 

2.2. 

Szerkezetében hasonló jellegű pályát futottak be azok a települések, amelyek a 
bennük lévő híres emlékház okán, vagy az adott településre jellemző népi mesterség 
okán turisztikai célponttá váltak. Ezek a turisztikai desztinációk a székelyföldi térség-
ben az 1960-es évek második felétől sorozatban alakultak ki, a létrejöttüket és műkö-
désüket biztosító látogatói kör elsősorban a térségbe látogató magyarországi turisták-
ból tevődött össze. Ezek a települések a neves személyiségek (pl. Tamási Áron, Bene-
dek Elek stb.), illetve a népi mesterség alapján nagyon erős lokális identitást termeltek 
ki, s ezzel a helyi lakosság is azonosult. A TDM-et ebben az esetben is a személyes 
tapasztalat, illetve az arra alapozó orális jellegű információ forgalmazás biztosította, 
kisebb mértékben a média, illetve a helytörténeti és etnográfiai kiadványok. Az erős 
lokális identitás és a spontán módon szerveződő informális TDM ezeket a települé-
seket emblematikus súllyal rendelkező „etnikai (magyar,erdélyi, székelyföldi) helyekké” 
avatta. Ezekhez a helyekhez – amelyeknek száma nem volt nagy, és mindenik olyan 
sajátos jeggyel rendelkezett, amely kizárta a többi hasonlóstátuszú településsel való 
versenyt – részben divatjellegű, részben kultikus jellegű fogyasztási gyakorlat kapcso-
lódott. Az etnikai komponensek jelenléte, illetve az ilyen települések kis száma és a 
fogyasztási lehetőségek korlátozott száma azt eredményezte, hogy tudatos, program-
szerű TDM-re nem volt szükség, a turisztikai desztinációk ennek hiányában is kialakul-
tak és sikeresen működtek.  
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Ez a gyakorlat is eredményezett olyan beállítódást és hiedelmet, amely az 1989-es 
fordulat után kialakult falusi turizmus térségi képviselőiben tovább élt. Nevezetesen az 
a meggyőződés alakult ki, hogy a desztináció tartalma és ismertsége eleve bele van 
kódolva az adott településbe, ilyesmi kialakításával nem kell törődni, mert az a 
szóbanforgó település immanens tartozéka. A turisztikai vonzerőt nem kialakítani és 
fejleszteni kell, hanem csak hasznosítani, hiszen az a település része, az ingyen 
mindenki rendelkezésére áll.  

2.3. 

A székelyföldi desztináció építés és TDM sajátos, ideologikus változatának 
tekinthető ugyanakkor a „szülőföld paradigma” (szülőföld narratíva) is, annak iro-
dalmi, képzőművészeti, illetve a publicisztikai és a mindennapi diskurzusban való 
megjelenítése. Ez az ideológiai alapozottságú narratíva 1968 után született, létre-
jöttének társadalomtörténeti elemzésétől helyhiány miatt ezúttal eltekintünk. Részben 
a XX.századi transzilván ideológia tájkomponensét vitte tovább, új metaforákkal, 
részben az etnikai komponenseket hordozta, implicit formában olyan fogalmi-stilisz-
tikai eszköztárral, amely – az etnikai elemek eltakarása révén – nem mondott nyíltan 
ellent a korszak szocialista ideológiájának. Ez a narratíva hallgatólagosan vagy a 
poétika eszköztárával (s nemcsak a székelyföldi térségben) támogatta a lokális identitás 
konstrukciókat, s nem utolsó sorban a lokális, táji vonzerők megfogalmazódását. A 
poétikai eszköztár alkalmazása több esetben konkrét TDM funkcióba realizálódott. 
Jellemző példák: vers a székely kapukról, Kányádi Sándor híres négysorosai (Farkaslaki 
Tamási Áron emlékmű, Székelykeresztúri Petőfi körtefa), települések múltját és jelenét 
bemutató riportkönyvek sorozata stb.  

Bár az 1989 után szerveződő térségi turizmusban a pragmatikus megközelítések 
viszonylag gyorsan teret nyertek, a poétikai eljárások alkalmazásába vetett hit (esetleg 
rutin) mindmáig sok ismertető anyagba tetten érhető, különösen ami a történelmi 
anyagok turisztikai célú felhasználását, vagy a lokális identitás erősítését célzó kez-
deményezéseket illeti.  

 

* * * 

A fentiekben felsorolt, 1989 előttről datálható hatások abban közösek, hogy a 
térségi turisztikai szereplők oldalán egyfajta ”kényelmes” fejlesztési attitűdöt tartanak 
életben. Nevezetesen azt a magatartást/implicit tudást, hogy a turisztikai vonzerő 
kialakításában elegendő a fogadófelületek kialakítása, illetve az ezekről való általános 
híradás. A többivel nem nagyon kell foglalkozni, mert a térség, a helyek vonzereje 
eleve adott, ez a térség, illetve a hely benső tartozéka. Ezért – s ez az endogén 
értelmezés az igazán figyelemre méltó – ezek a vonzerők nem a helyi, térségi turisztikai 
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aktoroktól függenek. Ebből a tudásból, magatartásból egyenesen következik az a 
meggyőződés, hogy TDM típusú tevékenységre nincsen szükség, s ha mégis, akkor az 
„nem a mi dolgunk”. 

 Ezen a ponton nem érdektelen föltenni azt a kérdést, hogy a TDM jelenlegi 
térségi ismertségének és elismertségének alacsony foka ezeknek a korábbi paradig-
máknak tudható-e be? Az egyszerűbb magyarázat az lenne, hogy a térségi TDM tudás 
egyszerűen csak”hiányzik” még, s ismerterjesztéssel, tanulással gyorsan pótolható. A 
két magyarázat között azonban nagyon lényeges különbség van, különösen ami a 
következményeket illeti. Amennyiben az 1989 előtti magatartási modellek és tudások 
még mindig hatásosak, akkor a mai korszerű igényeknek megfelelő TDM szemlélet és 
gyakorlat térségi meghonosítása jóval nagyobb beruházást és munkát igényel, mintha 
csak egyszerű ismerthiányról van szó.  

3. Térségi aktorok 

Ha számba vesszük a vizsgált térségben a TDM fogalomkörébe sorolható kezde-
ményezéseket és a kapcsolódó termékeket, akkor azt látjuk, hogy ennek a területnek 
elsősorban úgynevezett potenciális szereplői vannak, ezek viszont nagy számban. 
Olyan szereplők, akiknek tevékenységében megjelennek a TDM-hez kapcsolható 
tevékenységek,de maguk a szereplők ezt sok esetben nem tekintik, nem nevezik TDM-
nek. Részben a térségen kívül tapasztalt gyakorlatok követése, részben a térségen belüli 
utánzásokból adódó kísérletezések tartoznak az ilyen tevékenységek körébe.  

A valamiféle TDM tevékenységet folytató térségi aktorok körét és viszonylag nagy 
számát egy sajátos térségi folyamat határozza meg. A székelyföldi térségben 1989 után 
egymástól függetlenül, viszonylag gyorsan, sok szereplő részvételével indult be két 
olyan társadalmi folyamat amelyek között az elmúlt két évtized során sokféle szinergia 
jött létre, s amelyek metszéspontja spontán TDM gyakorlatok sokaságát termelte. 

 Az egyik ilyen térségi folyamat az identitás rehabilitációs törekvés, amely lokális, 
táji és regionális léptékben rendkívül sokfélemódon jelentkezett. A másik pedig a 
térségbe irányuló turizmus gyors felfutása és az ehhez kapcsolódó tevékenységek. Ez a 
két társadalmi folyamat a stratégiai tervezés vagy a térségi programok szintjén még ma 
sem kapcsolódik össze. Spontán módon, a mindennapi gyakorlat szintjén viszont az 
összekapcsolódásnak számtalan módja és formája alakult ki. Többféle oka lehet annak, 
hogy a két terület a tervezés és a programok szintjén nem kapcsolódik össze, többek 
között az is, hogy a térségi szereplők számára a turizmus pragmatikus és üzleti 
folyamaként definiálódik, míg az identitás rehabilitációs és identitásépítés valamiféle 
ideologikus folyamatként, úgymond „kultúraként”. Jellemző példa, hogy a Csíksomlyói 
búcsú jelensége az identitásépítési folyamathoz kapcsolódik, holott nagyon jelentős 
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turisztikai tartalma van. Ezért túlságosan profán, az eseményt úgymond sértő törekvés 
lenne, ha valaki ehhez az eseményt TDM jellegű szakmai feladatként definiálná. Sok-
féle kisebb-nagyobb térségi ünnep esetében is ugyanezt lehetne mondani. Ahol meg a 
turisztikai funkció tűnik egyértelműnek, ott az identitásépítési komponens marad 
háttérben, még akkor is, ha a szóbanforgó esemény egyértelműen a lokális identitás 
erősítését szolgálja. Jellemzőpéldát kínálnak erre az egyes települések sajátosságait 
előtérbe helyező helyi „fesztiválok” (hagymafesztivál, káposztafesztivál stb.).  

 

A mindennapi tényleges eseményszervezési gyakorlat azonban korántsem ilyen 
szemérmes, a magas fokon ritualizált ünnep szívesen fogadja a turistákat, a pragma-
tikus turistaprogram pedig sok esetben egyenesen kérkedik a helyi vagy regionális 
identitáselemekkel. Megmutatkozik ez az összekapcsolódás a szervezésben, a hirdetési 
anyagokban, az események arculati elemeiben, az események termékeiben stb. Az 
identitásépítés és a turizmus ilyetén átfedései termelnek egész sor olyan tevékenységet 
és terméket, amelyek az úgynevezett nem tudatos TDM fogalomkörébe sorolhatók.  

3.1. 

A térségi aktorok egyik jelentős csoportját azok az egyéni szereplők alkotják, akik 
valamilyen cselekvés, termék vagy magatartás révén a turisták szemében a térségi 
turisztikai desztináció elemeiként jelennek meg. Ide tartoznak a jogi-adminisztratív 
feltételeket nem teljesítő szállásadók, a helyi termékeket előállítók és forgalmazók. De 
ide tartoznak azok az elemek is (legyenek azok személyek, magatartások vagy éppen 
környezeti elemek) amelyek – tudatosan vagy nem tudatosan – a térségi desztináció 
sajátos jegyeiként funkcionálnak. Ezeknek az elemeknek a megjelenését és működését 
a térségbe látogató turisták értelmezése teszi a TDM részévé (kívülről hozott tudásuk 
van a térségi identitást hordozó elemekről, látni akarják a térségi identitást hordozó 
elemeket, keresik azokat stb.) Nincsen tudomásunk arról, hogy bárki helyi tervező 
vagy fejlesztő ezt a spontán TDM tevékenységeket fejlesztési potenciálnak vagy a 
térségi turisztikai tervezésben fölhasználható helyi adottságnak tekintette volna. Az 
ilyen pontszerű megmutatkozások és cselekvések attól függően erősödnek fel vagy 
alakulnak, ahogyan a térségi turisztikai érdeklődés mértéke, jellege, érdeklődési köre 
változik.  

3.2. 

A térségi turizmus adminisztratív-jogi értelemben vett gazdasági szereplői alkotják 
az aktorok második fontos csoportját. Szállásadók, vendéglátók tartoznak ebbe a cso-
portba, továbbá nyomtatott és elektronikus anyagokat előállítók, illetve forgalmazók, 
egyéb szolgáltatók. Működésükre ez esetben is a pontszerű jelző illik, a TDM fogalom-
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körébe sorolható cselekvéseikre és termékeikre különösen. Mindenik szereplő magát 
próbálja megjeleníteni, klaszterszerű szerveződések csak szándék/terv szintjén vannak. 
Termékeikben gyakran megpróbálkoznak azzal, hogy saját magukat, szolgáltatásaikat 
tipikusan a térségre jellemző termékként (székelyként, székelyföldiként, népiként stb.) 
jelenítsék meg, vagyis van spontán törekvés arra, hogy egy ténylegesen ki nem 
alakított, föl nem épített térségi turisztikai desztinációra hivatkozzanak, mint támogató 
kontextusra. Ezek azonban elszórt, szakmailag nehezen értékelhető kísérletek. Ugyan-
akkor megpróbálkoznak azzal is, hogy alkalomadtán ráhangolódjanak a 3. és 4.pont-
ban bemutatott, közérdekű kezdeményezésekre. Csak a térségi turizmust kívülről 
szervező gazdasági szereplők törekednek arra, hogy ezeket a székelyföldi aktorokat – 
elsősorban a szolgáltatások web-es megjelenítései révén, illetve a turisztikai prospek-
tusok vagy a tájegységekről készített nagyon látványos albumok révén – úgy kínálják, 
mint egy térségi turisztikai desztináció jellegzetes képviselőit vagy hordozóit. Gazda-
sági szempontból ez a kívülről szervezett TDM nyilván lehet kifizetődő is, itt csupán 
azt jelezzük, hogy mindebben a térségi aktorok szerepe passzív, a TDM tartalmi 
elemeit nem ők alakítják.  

3.3. 

A lokális szereplők esetében egyértelműen ki lehet mutatni, hogy az identitás-
építés és a turizmus összekapcsolódik, ez különösen jól látható a kifejezetten az egy 
adott településhez kapcsolható sajátos rendezvények (fesztiválok, falunapok) szervezé-
sében. Ilyen esetekben – ha nem is tudatosan – a szervezők egész sor olyan eszközt 
használnak és egész sor olyan cselekvést bonyolítanak le, amely a szakma termino-
lógiája szerint is a TDM fogalomkörébe tartozik, s jelentős erőforrást vetnek be 
mindennek érdekében (szervezés, munkaerő, termékek létrehozása, erre az alkalomra 
kialakított vendégfogadási magatartások, szlogenek, térátalakítások, az esemény hang-
súlyos mediatizációja, szórólapok és más üzenethordozók, stb.) Meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy az ilyen törekvések tulajdonképpen csak az éppen soron lévő esemény 
előkészítésére és lebonyolítására szorítkoznak, az esemény lefutása után az ilyen 
tevékenység végérvényesen leáll, a termékek úgymond raktárba kerülnek, legalábbis a 
következő ilyen rendezvényig. A hely vonzóvá tételére irányuló törekvés kimerül a 
néhány napos munkában, az erre az alkalomra készített termékekben, az erre a néhány 
napra összesűrített kommunikációs igényekben és hasonlókban. Ezek a TDM 
fogalomkörébe sorolható eszközök, termékek és eljárások az esemény előkészítése és 
időtartama alatt a település léptékű desztinációt hangsúlyosan előtérbe állítják, maga az 
egész esemény a helyi identitást lényeges mértékben erősíti. 

 Bár a térségben több ilyen, hasonló módon szerveződő és lezajló lokális kezdemé-
nyezés van, s az események időkeretéig mindenik nagyon sikeresnek minősül, ezek 
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tulajdonképpen elszigeteltek maradnak, nem épülnek bele – néhány narratív utalástól 
eltekintve – egy egységes térségi turisztikai desztinációba. Következésképpen az ilyen 
eseményhalmaz egészére vonatkozó TDM gyakorlat sem alakulhat ki, elsősorban azért 
nem, mert egy ilyen szakmai munkának (a térségi léptékű desztináció építésnek) 
egyelőre nincsen térségi gazdája. A térségi léptékű spontán TDM kialakulása pedig már 
sokkal bonyolultabb feladat, mint ugyanennek a lokális változata. Az olyan kísérletek, 
mint a megyei, székelyföldi éves eseménynaptár elkészítése még nem elegendőek 
ahhoz, hogy tényleges szinergiák teremtődjenek az egyes eseménypontok között. 

3.4. 

Ha nem is tudatosan, de már jóval több TDM eredményt hoznak a megyei vagy 
regionális léptékű fejlesztési programok vagy reprezentatív események. Ezek egy része 
turisztikai fejlesztés (pl. Borvízek útja), más része kifejezetten identitás építési program 
(pl. Székelyföldi legendárium), ritkább esetben a kétféle tevékenység összekapcsolása 
(ennek jellegzetes példája lehet többek között a Megyenapok, a Székelyföldnapok, a 
térség egészére kisugárzó Városnapok stb.).  

Ezek a programok a TDM szempontjából ugyanúgy alkalmi jellegűek maradnak, 
mint a falusi rendezvények, azonban plusz tartalmat hoznak abban a tekintetben, hogy 
kifejezetten a térségi desztináció megjelenítésére törekednek, s ha rövid időre is, de 
tényleges TDM tevékenységeket hordoznak.  

3.5. 

Közvetett módon, de a térségi desztináció építésben szerepet játszanak a székely-
földi térség egészére vonatkozó nyilvános, közéleti tárgyú diskurzusok is. Ezeknek 
többféle típusa van, a térség ideológiai-politikai érdekképviseletét hangsúlyozó politikai 
diskurzusoktól a mágikus-mitikus diskurzusokig, a jövőkép szövegektől a térségi 
fejlesztéspolitikai munka és folyamat politikai tematizációjáig, a térséggel foglalkozó 
szakmai munkák és termékek közéleti manifesztációjáig, a térségi szimbolikus tér-
használati/térfoglalási folyamatokkal foglalkozó közéleti tematizációig. Mindez a tér-
ség nemrég beindult öndefiníciós folyamatának a része, s bár nem a turizmus logikája 
és nyelvezete mentén fogalmazódik meg, a térségi identitás markáns megjelenítése 
révén kétségkívül szerepe van a térség, mint turisztikai desztináció erősítésben. Kevés 
kivételtől eltekintve ezek a diskurzusok a térségről egyértelműen pozitív, vonzó képet 
forgalmaznak, s van bennük olyan etikai alapú üzenet is, amely implicit módon – 
elsősorban a magyarországi turisták számára – a térség látogatását, illetve a térséggel 
való azonosulás követelményét hordozza. Erre a burkolt, áttételes TDM-re a magyar-
országi turisták, illetve a turistautakat szervező cégek jelentős csoportja reagál is. 



Település – Érték – Versenyképesség  85 
 

 

Részint a turisztikai célpontok kijelölésében (nem véletlenül szerepel a célpontok 
között a Gyímesi térség vagy Csíksomlyó kötelező látogatási célpontként) mutatható ki 
ez a reagálás, részint pedig olyan egyéni azonosulási magatartásokban, mint a szobrok, 
emlékművek meglátogatása, megkoszorúzása (jellegzetes példa erre a Madéfalvi 
emlékmű, a székelyudvarhelyi szoborpark vagy a Nyergestető és mások). Ezek a szer-
vezett és egyéni alkalmi reakciók erős feed back formájában igazolják vissza a térségi 
öndefiníciós folyamatban rejlő térségi desztináció építést. Ez is olyan térségi fejlesztési 
potenciál, amelyet a térségi TDM gyakorlat még tudatosan, programszerűen érdemben 
nem értékesített.  

* * * 

E téma kapcsán a bevezető részben jeleztük, hogy a térségben a turizmus 
szervezése és az identitásépítési folyamat két különálló szálon fut, ami a tervezést és a 
szervezést illeti, a két folyamat találkozása spontán módon történik. Ez a helyzet a 
TDM tevékenységek számára kedvezőtlen, hiszen a TDM alapvetően tudatos, célirá-
nyos tevékenység. Ehhez adódik az a további hátrány is, hogy a fentiekben megjelölt 
aktorok tevékenysége tulajdonképpen többféle cselekvési mezőt, többféle szintet 
képvisel, és ezek között gyakorlatilag nincsen funkcionális kapcsolat. Természetesen a 
helyi termelők megjelennek a Megyenapokon, a gazdasági szereplők kihasználják az 
ünnepnapokhoz kapcsolódó vendégkör növekedést, a megyei és térségi marketingben 
szó esik a lokális fesztiválokról, azonban a különböző aktorok és az általuk meg-
jelenített különböző cselekvési szintek összekapcsolódása inkább csak véletlenszerű, 
efemer folyamat. Ezért a TDM kísérletek sokfélék, alkalmiak, hasznosságuk kevésé 
kiszámítható.  

4. Tipológia 

Az előző fejezetben, a TDM térségi aktorainak bemutatása során láthattuk, hogy 
az identitásépítés és a turisztikai fejlesztés különböző szintjei között kevés szinergia 
van, a tevékenységek többsége térben vagy időben „pontszerű”, s mindez értelem-
szerűen vezet ahhoz, hogy a TDM gyakorlat többnyire spontán, alkalmi tevékenység 
marad. Mivel jelen projekt keretében elsősorban a lokális folyamatokra kellett össz-
pontosítanunk, a következőkben a településeket jellemezzük abból a szempontból, 
hogy miként is állnak a TDM gyakorlat feltételeit és gyakorlatát illetően. Az alábbi 
tipológiát elsősorban a program során részletesebben elemzett településeken szerzett 
tapasztalatokra alapozzuk, de fölhasználtuk mindazokat a tapasztalatokat is, amelyeket 
ebben a térségben a lokális léptékű kutatások, illetve a korábbi években több mint 
harminc településen folyatott stratégiakészítési munka során szereztünk. Az egyes 
típusok megalkotásánál a jelenlegi praxist és folyamatokat vettük alapul, de nyilvánvaló, 
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hogy mindezek döntőmódon attól függenek, hogy a szóbanforgó település mikortól, 
milyen státuszban, milyen induló feltételekkel kezdett turisztikai desztinációként 
működni.  

4.1. 

Az első jellegzetes csoportot azok a fürdővárosok képezik, amelyek már1989 előtt 
is turisztikai desztinációként működtek. Szováta, Tusnádfürdő, Kovászna, Borszék 
esetében nem a lokális identitás rehabilitációjával indult újra a desztináció építése, 
hanem közvetlenül a turisztikai jellegű fejlesztésekkel. Reklámlapok, tájékoztató 
anyagok, turisztikai programcsomagok is készültek viszonylag hamar (kivétel Borszék, 
amelynek „visszatérésre” másfél évtizedig stagnált). Ezen fürdővárosok esetében 
TDM funkciót töltöttek be a jelentős fejlesztési beruházások is, amelyek rendszerint 
nagy nyilvánosságot kaptak, ebben nagyobb súlyt kapnak az utóbbi időszakban a welness 
központ beruházások. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a TDM körébe sorolható 
kezdeményezések ezeken a településeken belül megosztottak. Az ilyen kezdeménye-
zések – kevés kivételtől eltekintve – nem a település egészére vonatkoztak, még csak 
nem is a fürdőváros szolgáltatások egészére, hanem az egyes helyi szereplők egyedi 
szolgáltatásaira. A települések fejlesztését megalapozni kívánó fejlesztési stratégiák 
elemzése azt mutatja, hogy ezek elsősorban a fejlesztési beruházásokra összpontosí-
tottak, illetve legfeljebb az arculatépítéssel összefüggő javaslatokra. Ez utóbbiak a 
tényleges fejlesztési munkában háttérbe szorultak, s bár mindenhol kialakultak az 
úgynevezett turisztikai irodák, ezek munkája az arculatépítésben vagy a TDM-ben nem 
mutatkozik meg. Ha nincsen erős helyi vagy helyben működő gazdasági szereplő (mint 
ahogyan van Szovátán) akkor a TDM körébe sorolható kezdeményezések megoszla-
nak a több kisebb helyi szolgáltató között, ezek a kezdeményezések szakmailag nem 
megalapozottak, kísérleti vagy alkalmi jellegűek. Bár arról van tudomásunk, hogy egyes 
fürdővárosok jelentős projektalapú támogatást kaptak integrált város promóciós mun-
ka végzésére, ennek érzékelhető eredményeit látni nem nagyon lehet. Tulajdonképpen 
azt lehet érzékelni, hogy a helyi vezetés előtt az 1989 előtti fürdőváros modell lebeg, 
ami azt jelenti, hogy ki kell építeni küldő/felső támogatással a megfelelő infrastruktú-
rát és szolgáltatásokat, aztán majd magától menni fog minden. Ez a logika abból indul 
ki, hogy csak a nagy, a látványos, az egész települést egy csapásra helyzetbe hozó 
fejlesztésnek van értelme, s amíg ez nincsen, addig lényeges előrelépést nem lehet 
tenni. Természetesen minden fürdőváros törekszik kisebb-nagyobb fejlesztések be-
indítására is, sokféle programot igyekeznek szervezni. De ami témánk szempontjából 
lényeges: a már megvalósult kisebb-nagyobb fejlesztésekhez, programokhoz való 
TDM típusú hozzájárulás – az alkalmi reklámozás kivételével – elmarad. A helyi fej-
lesztésben nem követik azt az elvet, hogy ha egy bármekkora méretű szolgáltatás 
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kiépült, akkor ahhoz mért, ahhoz kapcsolt TDM-be is beruházzanak. Így a lokális 
események és programok a lokalitáson belül ugyanúgy pontszerűek maradnak, mint a 
térség egészében a lokális léptékű kezdeményezések. Az egyes kezdeményezések helyi 
léptékben ugyanúgy nem állnak össze egységes helyi desztinációvá, ahogyan a 
térségben zajló kezdeményezések nem állnak össze térségi desztinációvá. Ez azért is 
különös, mert a térségi desztinációk megszervezése érdekelt térségi ágens hiányában 
még csak-csak érthető, míg helyi léptékben az önkormányzat vagy helyi szervezet 
formájában volna/lehetne érdekelt/érintett helyi TDM ágens. A következmény ma-
gától adódik: mivel nem épül tudatosan, programszerűen a helyi léptékű desztináció, a 
TDM programszerű, szervezett formája sem alakulhat ki. Lokális léptékben ugyanaz a 
szórt, efemer TDM gyakorlat tapasztalható, mint regionális léptékben. Bár sokféle 
kísérlet, kezdeményezés van, nem látni koncepciót vagy törekvést arra, hogy a telepü-
lés arculati elemei sajátos karaktert és érvényesülési teret kapjanak, a helyi értékek 
halmaza valamiféle tálalható rendbe szerveződjön, a megjelenítési módon és eszközök 
között bármiféle koherencia alakuljon ki, s a példákat (a hiányosságokat ) még hosszan 
sorolhatnánk. Ebben a helyzetben nyilvánvalóan illuzórikus lenne arról beszélni, hogy 
a székelyföldi térség fürdővárosai a térség egészét magába foglaló turisztikai deszti-
náció olyan pólusaiként működjenek, amelyek egyfelől funkcionálisan erősítik egymást, 
másfelől pedig pozitív kisugárzásuk legyen környezetükre vagy a térség egészére. 
Bármilyen ötlet és igény többször fölmerült (Sikeres Székelyföld Konferencia és más 
alkalmak), a klaszteralakításból adódó gyakorlati feladatoktól, a tényleges szerep-
vállalástól az érintettek mindig visszaléptek. Ez nyilván érthető is, ha megvizsgáljuk a 
lokális helyzetet, hiszen az elemzések egyértelműen mutatják, hogy lokális léptékben 
sincs rendező elve vagy koordinátora a TDM-nek, s ilyen a helyzetben regionális 
szerepvállalást szorgalmazni csak az illúziók szintjén lehet.  

4.2. 

A TDM gyakorlatban érintett települések második csoportját azok a falvak 
alkotják, amelyeknek identitásépítési folyamata már1989 előtt összekapcsolódott a 
turizmus folyamataival, s amelyek desztinációjának épülése mindig magán hordja a 
látogatói igények és a helyi törekvések közti interakció jegyeit. Jellegzetes példa 
Korond, Farkaslaka, Gyimes, Parajd, Máréfalva, Szárhegy és mások. Ezeknek a telepü-
léseknek a lokális identitása az 1989 előtti időszakban is explicit (nyíltan vállalható) és 
erős maradt, még akkor is, ha maga az identitást karbantartó, erősítő praxis több tele-
pülés esetében nyíltan nem szerveződhetett, vagy erős ellenőrző korlátok között 
maradt. Korond esetében a termékkészítés, a vásárlási gyakorlat és az Árcsói kerámia-
vásár tartotta fenn az explicit identitásépítési praxist, Farkaslaka esetében a Tamási 
szobor és a hozzá kapcsolódó látogatási gyakorlat, Szárhegy esetében a Művésztábor 
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és a kastély, Gyimes esetében a hol nyílt, hol rejtett etnográfiai diskurzus és a táncház 
jelenség, s minden ilyen esetben fontos szerepet játszott az a nyilvános szakmai-
publicisztikai diskurzus is, amely a szocialista ideológiai tűréshatárai között ezeket a 
településeket mint kulturális helyeket (és implicit módon mint etnikai jellegű térségi 
desztinációkat) definiálta. Mindehhez természetesen kapcsolódott a sokkal színesebb 
és erősebb, nem nyilvános hétköznapi praxis és diskurzus is.  

Mindez azt eredményezte, hogy 1989 után ezek a települések az identitásépítést 
nem rehabilitációs folyamatként, hanem természetes további építkezésként élték meg, 
s ebből az is következett, hogy a turisztikai desztináció erősítése előtt nem mutatkoz-
tak akadályok. A látogatók azonnal megjelentek, a desztináció erősítésével és meg-
jelenítésével kapcsolatos helyi vagy egyéni törekvéseket sem jogi, sem adminisztratív, 
sem egyéb feltételek nem korlátozták. Annak elemzése, hogy az egyes települések a 
szabad desztinációépítés eredményeként hova jutottak el, s ma milyen kínálatuk van, 
nem tartozik szorosan tanulmányunk tárgyához. Lokális léptékű, programszerű, tuda-
tos TDM azonban sehol nem szerveződött meg, s ennek jeleit ma sem látjuk. Ennek 
oka részben abban keresendő amit fentebb a fürdővárosok kapcsán már leírtunk: a 
koordináló szerepre képes helyi ágensek nem tudják vagy nem akarják kézbe venni ezt 
a kérdést, a TDM tudatos, programszerű művelése nem képezi a helyi fejlesztési 
stratégia részét. A másik, talán fontosabb ok abban keresendő, hogy a desztináció 
jelenlegi működését azok az 1989 előtt kialakult minták határozzák meg, amelyek az 
önálló, programszerű kezdeményezést eleve kizárták, s a desztinációépítést nem lokális 
érdekeket megjelenítő kreatív tevékenységéként, hanem a látogatók igényeihez, 
gyakorlatához szabott egyfajta adaptációs folyamatként élték meg. Ez az igazodási 
gyakorlat abból indul ki, hogy olyan szolgáltatásokat, annyit és úgy kell kínálni, aho-
gyan azt a látogatók igényei diktálják. Ez a praxis kevés teret ad az innovációnak, s 
nem foglalkoztatja a helyi adottságok turisztikai termékké való alakítása sem mind-
addig, amíg erre külső igényt nem tapasztal. Ez a modell nem generálja a turisztikai 
fogyasztást, hanem igazodik a helyhez kapcsolódó, már kialakult fogyasztási igények-
hez. Amíg a látogatók száma kritikus méretekben nem csökken, addig ez a modell 
működőképes. Természetes folyamatnak tekinthető, hogy a TDM körébe sorolható 
cselekvések, termékek és magatartások ebben a kontextusban tulajdonképpen csak 
arra jók, hogy a turista-helyi termék közti kapcsolat időkeretében az interakciót olajoz-
zák. (Jellegzetes példa, hogy az árus a belépő turistát nemcsak mosolyogva köszönti, 
hanem egy pohár pálinkával is megkínálja). Ilyen modell működése esetén egy lokális 
léptékű, programszerű TDM szükségességét, hasznosságát a helyi aktorokkal egyelőre 
nehéz lenne elfogadtatni. Természetesen a TDM helyi kelléktára így is termelődik, de 
egyfajta egyéni léptékű, lokális magatartási „divatokat” termelő bottom up modellben, 
vagyis az egyéni alkalmazású eszközök és cselekvések rendezetlen halmazából áll 
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össze. Mivel ezek az egyedi TDM alkotóelemek mindig csak az éppen soros interakció 
olajozását szolgálják, a látogatók oldalán formálódó desztináció kép szinekdochés 
alapon szerveződik: a turista az eseti kapcsolatban szerzett ismeretet vetítik ki a helyi 
közösség egészére. Ez a gyakorlat a turista számára nem kedvezőtlen, hiszen így a 
desztinációval való kapcsolatát perszonifikálja, antropomorfizálja, s mindez azt az 
érzést, tudást termeli számára, hogy ő uralkodik a desztináció felett, a desztináció félig-
meddig az ő tulajdona. A vásárlástól a vendégfogadásig, az erdei programtól a népi 
mesterségek gyakorlásáig többféle formája kialakul az ilyen perszonifikált, sok esetben 
tartóssá váló kapcsolatoknak. A TDM gyakorlat ilyen esetekben szintén a személyközi 
kapcsolatok keretein belül marad, a helyi világot megjelenítő egyén személyisége, visel-
kedése, beszédmódja stb. válik a helyi közösségi identitás hordozójává, s személye lesz 
a garancia a desztináció hitelességének is. Az ilyen interakciók számos előnye mellett 
azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a lokalitás sok eleme háttérbe marad, a 
desztinációval kapcsolatos tudás beszűkül. Amennyiben a helyi adottságok hosszú távú 
értékesítése a cél, akkor ezeket a perszonifikált kapcsolatokat célszerű lenne kiegészí-
teni lokális léptékű tudatos desztinációépítéssel, illetve TDM elemekkel, nem a per-
szonifikált kapcsolatok hátrányára, hanem azok kiegészítéseként. Ennek komolyabb 
jeleit azonban egyelőre az ebbe a típusba sorolható településeken nem tapasztalhatjuk.  

4.3. 

A lokális szereplők harmadik körét azok a települések alkotják, amelyek 1989 után 
váltak desztinációvá, s ezt az építkezési folyamatot siker koronázta. Jellegzetes példája 
Zetelaka vagy Csíkrákos. A sikeres desztinációépítés minden ilyen esetben olyan helyi 
vállalkozónak köszönhető, aki a település egészére kiterjedő fejlesztési folyamatba 
ruházott be, s ezt a beruházást a helyi lakosok meghatározó hányadával el tudta fo-
gadtatni. A beruházás részben gazdasági jellegű, részben közösségi szervezési jellegű 
volt. A helyi vállalkozó olyan helyi turisztikai szolgáltatást szervezett, amely kifeje-
zetten a településre irányuló csoportos turizmusra alapozott. Rábeszélte a helyi 
családokat arra, hogy lakófelületük egy részét tegyék családi vendégfogadásra alkalmas-
sá (vendégszoba kialakítása és hivatalos bejegyeztetése, az udvar és a kapu rendbetétele 
stb). Cserébe vállalta azt, hogy a saját hálózatához kapcsolódó családok számára bizto-
sítja a szálláshelyet igénybe vevő turistákat. A vállalkozó mindehhez megszervezte a 
csoportos étkeztetési, valamint a szabadidő programokat, s természetesen meg-
szervezte azt is, hogy ezt a települést a magyarországi turisztikai irodák a turisztikai 
célpontjaik közé felvegyék. 

Az ilyen részben egyéni, részben közösségi jellegű kezdeményezések néhány év 
alatt ismert, sikeres desztinációvá tették ezeket a településeket, a turisták a település 
nevét a turisztikai szolgáltatással azonosították. Fontos megjegyezni azt, hogy az ilyen 
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jellegű desztináció építéshez tulajdonképpen nem volt szükség arra, hogy a település 
alaposabban foglalkozzon a helyi identitás rehabilitációjával vagy a lokális identitás 
erősítésével. Természetesen voltak ilyen kezdeményezések, de a desztinációépítés nem 
ezekre alapozódott. Az egész desztinációépítést szervező és végző helyi vállalkozó a 
lokális identitáselemekből azt és annyit vont be a turisztikai szolgáltatás csomagjába, 
amit és amennyit üzleti alapon jónak látott.  

Ha ezeket a településeket vizsgáljuk, akkor azt a következtetést lehet levonni, 
hogy a TDM az adott vállalkozás, illetve a vállalkozás által működtetett, sok családot 
bevonó szolgáltatáscsomag szemszögéből sikeres volt. Ez a TDM azonban csak ott és 
annyiban terjedt ki a település egészére, ahol és amennyiben ezt a csoportos turisztikai 
szolgáltatás fontosnak tartotta. Ha megvizsgáljuk a vállalkozás TDM eszközeit és ter-
mékeit, akkor azt tapasztaljuk, hogy annak tartalma sokkal több regionális emblémát, 
nyelvi-képi komponens tartalmaz, mint lokálisat. A turisztikai kínálatot tartalmazó 
anyagok rendszerint nem Zetelaka vagy Csíkrákos sajátosságait emelik ki és mutatják 
fen vonzerőként, hanem a székelyföldi vonzerő azon elemeit, amelyekkel Csíkrákoson 
vagy Zetelakán optimális körülmények között lehet találkozni. Ez a működési logika 
teljesen más, mint amit azoknál a településeknél tapasztalhatunk amelyek már 1989 
előtt is ismert desztinációk voltak, s amelyek nem a regionális adottságokat, hanem 
kifejezetten a sajátos helyi adottságokat állítják a TDM középpontjába. A vállalkozói 
logika alapján szerveződő új desztinációk számára a település csak keret, amelyen belül 
a térséggel találkozni lehet. Ezt jelzi például az a szolgáltatás is, amely ezeket a 
településeket további csillagtúrák kiindulópontjaként határozza meg.  

4.4. 

A negyedik csoportot azok a települések alkotják, melyek ma még csak kísérletez-
nek azzal, hogy turisztikai desztinációkká váljanak. A kísérletezés jelenthet olyan vállal-
kozói kezdeményezéseket, amelyek az előbbi típushoz tartozó településeket tekintik 
modellnek, de vannak példák közérdekű, az önkormányzatok által kezdeményezett 
desztináció építésekre is. Ebbe a típusba sok település besorolható, jellemző példa 
Karcfalva, Csíkmadaras, Varság, Gyergyóremete és mások. Egy részük rendelkezik 
olyan építészeti vagy népi kultúrához tartozó vonzerővel, amely felújítható, fejleszt-
hető, amely a desztináció építés fókusza lehet. Másrészük abból indul ki, hogy a tér-
ségbe irányuló turizmus minden bizonnyal növekedni fog, ezért a terep sok mozgás-
teret kínál, s zöld mezős beruházás formájában is ki lehet alakítani vonzerőket. A 
kísérletezők esetében TDM-ről még nem beszélhetünk, hiszen még a desztináció sem 
épült ki eléggé, vagy csupán fejlesztési terv formájában létezik. Azonban ezekről a 
kísérletező településekről elmondható az, hogy a lokális identitás rehabilitációja és 
építési lehetőségeinek minél teljesebb kihasználása mellett a helyi fejlesztést is kiemel-



Település – Érték – Versenyképesség  91 
 

 

ten fontosnak tartják. Ez a tudatos, programszerű kettős irányultság egész sor székely-
földi településre ma még nem jellemző. Köztük vannak olyanok is, amelyek kifeje-
zetten jó adottságokkal rendelkeznek ahhoz, hogy turisztikai desztináció építésbe 
fogjanak, de ezt nem teszik meg.  

4.5.  

Csak utalásszerűen jellemezük a térségi városok csoportját. Sok tényező közre-
játszik abban (ezekkel jelen tanulmány keretében nem foglalkozunk), hogy a térségi 
városok vezetősége és lakossága a turisztikai desztinációépítést nem sorolja a kiemelt 
lokális fejlesztési célok közé. A térségi turizmusban a városok fontos szereplők, hiszen 
közlekedési csomópont jellegük, szálláslehetőségeik és intézményi programjaik révén 
desztinációként működnek akkor is, ha ezért érdemben semmit nem tesznek. TDM-
ről az egyes intézmények (pl.múzeumok), vagy rendezvények esetében beszélhetünk, 
ezek azonban vagy intézményi léptékűek pl. kiállítások) vagy regionális léptékűek (pl. 
megyenapok, vásárok, széles körben ismert ünnepek stb.). Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a térségi városok esetében a lokális identitásépítése sem jelenik meg tudatos 
törekvésként vagy programszerűen, s ezért az identitásépítés és a turizmus olyan 
spontán szinergiája, amelyet sok falusi településen tapasztalhatunk, a városokban nem 
tapasztalható. Pozitív kivételnek tekinthető ebben a tekintetben Sepsiszentgyörgy, 
amely az utóbbi 1-2 évben innovatív programot indított ezen a téren.  

5. Térségi elemzés  

Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat az elemzési tapasztalatokat, amelyeket a 
program keretében végeztünk részben a kiválasztott településeken, részben pedig 
lokális kutatások és fejlesztési stratégia készítési munkák anyagainak és tapasztalatainak 
másodelemzése alapján.  

Amint arra az előzőekben többször is utaltunk, a vizsgált térségben a települé-
sekhez kapcsolódó TDM a legtöbb esetben spontán, alkalmi, efemer jellegű tevé-
kenység mind az eszközök, mind a cselekvések és termékek tekintetében. TDM praxis 
azonban minden kétséget kizáróan létezik, s ez többek között annak is köszönhető, 
hogy a lokális identitásépítési folyamatok és a helyi léptékű turizmus között sokféle 
szinergia alakult ki. Egyszerűbben fogalmazva: TDM gyakorlat a lokális identitásépítési 
folyamatok működése keretében akkor is van, ha ezt tudatosan senki nem végzi vagy 
tervezi  

A turizmus terén végbement újabb változások egyik fontos jellemzője – amint 
erre összefoglaló elemzésünk bevezetőjében is utaltunk –, hogy a turisztikai szolgálta-
tások és vonzerők területi alapú struktúrákba szerveződnek, s az eladásra kínált elsőd-
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leges termék ma már a lokális, táji, regionális vagy nagyobb léptékű desztináció. Az e 
változás nyomán szerveződő TDM megjelenése maga után vonta azoknak az elemzési 
módszereknek a kialakulását is, amelyek a TDM egészét vagy valamely komponensét 
vizsgálják. A vizsgálatok célja természetesen az, hogy adott desztináció egésze vagy 
valamely szegmense mennyire hatékony, milyen mértékben felel meg a látogatók 
elvárásainak, s milyen mértékben teszi gazdaságossá a TDM-be eszközölt befektetést.  

A kutatási kiindulópontok és módszerek ma már sokfélék, attól függően, hogy 
milyen desztinációra irányulnak, illetve attól függően, hogy a TDM melyik komponen-
sét helyezik előtérbe. Leggyakoribb kutatási téma az adott desztináció bemutatásának 
vizsgálata, amely magába foglalhatja az alkalmazott bemutatási eszközöket, a bemuta-
tási eljárásokat (programokat, cselekvéseket), illetve a bemutatást szolgáló termékeket. 
Saját elemzési munkánk keretében abból indultunk ki, hogy a vizsgált térség telepü-
lésein a TMD gyakorlata még meglehetősen kezdeti fázisban van, hiszen a legtöbb 
esetben még a desztináció kiépítésével is gondok vannak. Ezért olyan klasszikusabb 
elemzési szempontrendszert választottunk, amely a TDM praxis alapjaira kérdez rá, s 
eltekintettünk azoktól az újabb elemzésektől, amelyekkel a sikeres, jól bejáratott TDM 
esetek kapcsán lehet találkozni. E megfontolás alapján a Beck, L. Cable, T. Szerzőpáros 
1998-ban publikált szempontrendszerét vettük alapul (az alábbi bemutatás szempont-
rendszerének ismertetésekor a Puczkó László – Rátz Tamara kiadvány ismertetését 
vettük alapul: Puczkó – Rátz 2011, Az interpretáció pszichológiája c. fejezet, az alkal-
mazott kategóriarendszer tartalmi megjelöléseit lásd minden elemzés elején címszerű, 
zárójeles megoldással). Ez az elemzés Freeman Tilden immár klasszikussá vált, sokat 
vitatott és sokszor módosított koncepcióját veszi alapul, amelyet a szerző a természeti 
attrakciók bemutatása kapcsán dolgozott ki. (Tilden 1957). Tilden – és munkája 
nyomán mások – azokat az alapelveket fogalmazta meg, amelyeket a bemutatás során 
célszerű betartani.  

A fent említett szerzők elemzési kategóriarendszere alapján megfogalmazott elem-
zési megállapításaink a vizsgált rurális desztinációkra vonatkoznak, s elsősorban arra az 
általános gyakorlatra referálnak, ahogyan a bemutatás (a TDM terminológia szerint: 
interpretáció) elveihez a települések igazodnak. Második lépésben foglalkozunk az 
alkalmazott eszközökkel. Az ilyen elemzés egészen sajátságos képet fest a vizsgált 
települések TDM gyakorlatáról, hiszen a helyi aktorok a TDM szempontrendszerét 
több mint bizonyosan nem ismerik, viszont spontán módon vagy a máshol látottak 
alapján ráéreznek a tennivalókra. A szakmai szempontrendszer szerint végzett elemzés 
azonban a helyzetképet meglehetősen reálisan vázolja fel. A zárójelbe tett meg-
fogalmazások a Tilden-féle, később mások által bővített megfogalmazáson alapulnak, a 
Puczkó–Rácz (2011) kötetben bemutatottak alapján). A tanulmány összegző jellege 
okán az egyes tételek térségi vonatkozású értelmezése is összefoglaló jellegű.   
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5.1. A bemutatás elvei  

 5.1.1. (A bemutatást végzőknek arra kell törekedniük, hogy a 
bemutatás témáját hozzák kapcsolatba a látogatókkal)  

Ennek az elvnek az érvényesítése feltételezi a bemutatásra szánt téma definiálását, 
valamint a látogatók elvárásainak alapos ismeretét. Ami az első feltételt illeti: a térségi 
bemutatási gyakorlat az esetek többségében a közvetlen értékesítésre összpontosít, a 
bemutató a termék kínálata révén tematizál. Így van ez akkor is, ha élelmiszert, nép-
művészeti terméket, eseményt vagy jelképet akarnak értékesíteni. Jellemző, hogy az 
eladandó termékhez nem kapcsolják a termelő profilját, az eseményhez nem kapcsol-
ják hozzá annak történetét vagy társadalmi funkcióját . Kivételt a múzeumi programok 
és a műemlékek képviselnek, ezek azonban többnyire városi környezetben fordulnak 
elő. A látogatók ismeretének igénye a vizsgált desztinációkban még nem jelent meg. 

A két tényező alapján azt tudjuk mondani, hogy a bemutatás módját és formáját 
tulajdonképpen nem a helyi aktorok, hanem a vendég irányítja, határozza meg, ezért a 
találkozás eseményének időbeli, tartalmi paraméterei a helyi aktorok számára 
kiszámíthatatlanok, mint ahogy nem kiszámítható a kapcsolat eredménye sem.  

5.1.2. (A bemutatás legyen több, mint informálás)  

Ami a bemutatás formalizált eljárásait illeti, azt tapasztalhatjuk, hogy az alapszintű 
informálás sem teljesül sok esetben. Van azonban egy térségi sajátosság, amely érdekes 
módon tesz eleget ennek az elvnek. Arról a kapcsolattípusról van szó, amelyet jelen 
elemzés egy korábbi fejezetében a helyi szereplő és a turista közti kapcsolat 
perszonifikálásának neveztünk. Ebben az interakcióban a helyi személy tartós és 
bizalmi kapcsolatba kerül a turistával, s ebben a szerepben az adott desztináció tipikus 
tagjaként, képviseleti szerepben mutatkozik meg, az adott desztináció mintegy rajta 
keresztül mutatja meg magát. Ez a megmutatási folyamat már jóval több mint 
egyszerű informálás a desztinációról vagy annak valamely témájáról. 

5.1.3. (A bemutatást egy történetnek kell hordoznia) 

Ez az elv a térségben csak akkor érvényesül, amikor az előzőpontban jelzett 
perszonifikált kapcsolat létrejön a helyi szereplő és a vendég között. Más esetekben a 
térségi desztinációk nem termelnek történeteket, illetve ha vannak ilyenek, akkor 
azokat nem viszik be a kapcsolatba. Másfelől pedig azt tapasztaljuk, hogy a térségi 
településekhez kapcsolódó történeteket önálló termékként viszont szeretnék értéke-
síteni (térségi legendárium program, humoros történetek vagy mondák kiadvány soro-
zata stb.). Mindez jó példa arra is, hogy a TDM-hez kapcsolható különböző kompo-
nensek nem alkotnak rendszert, mindenik elem külön-külön próbál érvényesülni.  
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5.1.4. (A látogatók körében reakciókat kell provokálni)  

A gyors és mennyiségre (eladásra) törekvő értékesítési igény nem igazán ad teret a 
vendégeknek arra, hogy a desztinációval való interakció ideje alatt valamilyen kreatív, a 
desztinációhoz való viszonyt kifejező aktivitást folytasson. Amint azt az előző fejezet-
ben jeleztük, a vendéglátó-vendég viszony több vonatkozásban is aszimmetrikus, 
mégpedig a vendég javára. Nem a vendéglátó tervezi és menedzseli a vendéggel való 
interakciót, hanem fordítva: a vendéglátó igazodik a vendéghez. Ez a viszony nem 
teszi lehetővé sem az interakció menedzselését, sem pedig a vendég ”mozgatását”.  

5.1.5. (A bemutatás törekedjen arra, hogy a látogató minden 
érzékszervéhez szóljon) 

Ma még a székelyföldi térségben nincsenek olyan kiemelt bemutató helyek, 
amelyek egy-egy témát egyidőben több síkon, többféle módszerrel vagy ábrázolási 
technológiával mutatnának be. Az ilyen módon szervezett bemutatóhelyek tulajdon-
képpen a múzeumokra korlátozódnak, ott is csak kismértékben fordulnak elő. A 
spontán módon szerveződő stabil bemutatóhelyek (jellemző példa erre a turistautak 
mentén kialakított sokféle népművészeti vagy más jellegű, termék árusítással egybe-
kötött bemutatóhely) csak a tárgykínálatra koncentrálnak. A nem állandó, nem stabil 
jellegű bemutatóhelyekre az időként megszervezett térségi vagy lokális kereskedelmi 
vásárok jelentenek példát. Ezek TDM gyakorlata már valamivel professzionálisabb, itt 
már megjelennek a multimédiás megoldások, amelyek egyidőben több érzékszervhez 
szólnak. Ez a bemutatási gyakorlat azonban egyelőre nem terjedt el szélesebb körben, 
a nyilvános térben kifejezetten erre a célra alkotott bemutató felületek nincsenek (pl. 
interaktív térképek stb.). A térség lokális desztinációiról információt közlő egyéb be-
mutatások pedig nem kapcsolják össze a különböző technológiákat. Van külön szóró-
lap, reklámlap, reprezentatív kiadvány és hasonlók, amelyek a nyomtatott formát he-
lyezik előtérbe. Van külön vizuális anyag fotók és filmek formájában, ezek a 
bemutatást a vizualitásra korlátozzák. Akár azt is lehetne mondani, hogy a vizsgált 
települések esetében a bemutatások megjelenítési módja éppolyan spontán, egyedi, 
eseti jellegű, mint maga a TDM gyakorlat.  

5.1.6. (A bemutatás korspecifikus jellege)  

Az elemző munka során nem találkoztunk olyan bemutatási gyakorlattal, amely a 
térségbe látogatók korspecifikus jegyeit figyelembe vette volna. Ez a továbbiakban 
fontos lenne már azért is, mert megkezdődött a magyarországi iskolák csoportos 
utaztatása ebbe a térségbe is (lásd: Határtalan Program).  
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5.1.7. (A történelmi bemutatások sajátos jellege) 

A történelmi bemutatásokat a nyomtatott anyagok, a vizuális anyagok hordozzák, 
illetve az idegenvezetők ennek a bemutatási gyakorlatnak a legfontosabb ágensei. Ezek 
a komponensek a térségi vagy kisebb léptékű identitásszerkezetek kulcsfontosságú 
elemei. A bemutatások módját és tartalmát kétféle többség-kisebbség reláció határozza 
meg. Egyfelől bele kell helyezni ezeket a bemutatásokat a magyar-magyar (anyaország 
– székelyföldi térség) relációba, más felől pedig bele kell helyezni az országon belüli 
többség-kisebbség relációba. Az azonosításra vagy oppozícióra építő bemutatási 
formák az alternatív értelmezések szerepét, megjelenési módját erőteljesen korlátoz-
zák. Ezért bármilyen történelmi témáról is legyen szó a bemutatásban, a bemutatott 
téma vagy annak hordozója mindig erőteljesen manifeszt jelleget nyer. A bemutatott 
elem nem igazán önmagában érdekes, hanem mint az „odatartozás” vagy az „elkülön-
böződés” kifejeződése, hordozója. Ez nyilván kihat a hozzá kapcsolt értelmezésekre, 
amelyek inkább igazoló, bizonyító jellegűek, a többféle értelmezés változatainak 
megengedése helyett inkább meg nem kérdőjelezhető jelképes értéket hordoznak.  

A desztinációk történelmi komponenseinek ez a „megemelt”, ideologikus szerepe 
lényeges mértékben támogatja a desztinációk megerősödését, természetesen csak a 
magyar turistákkal való kapcsolat mentén. Jó kérdés, hogy a látogatókör kibővülése, 
más etnikumú turistacsoportok megjelenése esetén a bemutatásnak ez a gyakorlata 
milyen mértékben lesz majd hatékony.  

5.1.8. (Technológiai újítások alkalmazása) 

A technológiai újítások csak nagyon lassan nyernek teret a rurális desztinációk 
bemutatásában. A web alapú prezentációk megmaradnak az éppen elfogadható szin-
ten, ahol néhány fotó, az elérhetőséggel kapcsolatos adatok, és látogatásra biztató 
település leírásokban merül ki a web-es tartalom. Jellemző, hogy a vizsgált települé-
seknek nincsen olyan közérdekű Facebook oldala, amely kifejezetten a TDM szolgá-
latában állna. Van ehelyett most már egyre több szórólap, reklámlap, kiadvány és 
hasonlók. Mindez nyilván összefügg azzal, hogy a vizsgált térségben a desztinációk 
fenntartásában, működtetésében érintettek – az esetek nagy többségében – várakozó, 
passzív szerepet működtetnek. De szerepet játszhat azt a tény is, hogy a vidéki térség 
mindig néhány éves fáziskésésben van a technológiai újítások gyakorlati alkalmazása 
terén. S nem utolsó sorban meg kell említeni azt is, hogy a térségi turizmust meg-
határozó, szervező korosztály inkább középkorú mint fiatal, és a technológiai újítások-
tól akkor is idegenkedik amikor az már viszonylag olcsón elérhető.  
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5.1.9. (A bemutatás hitelességének kérdése)  

A vizsgált esetekben a bemutatások hitelességéhez nem fér kétség. Inkább azt 
tapasztaljuk, hogy a bemutatások kissé alulértékelik a térségi adottságok bemutatását, 
vagy a bemutatott témák körét szűkítik. Más kérdés az, hogy a bemutatások kellően 
részletesek-e, informatívak-e, hasznosak-e, jól szolgálják-e azt a célt, amiért létrejöttek. 
Azonban ha ilyesmit tapasztalunk akkor az rendszerint a bemutatásokhoz szükséges 
szakmai kompetencia valamilyen hiányosságához köthető.  

5.1.10. (A bemutató személyek felkészültsége) 

Az nem vitás, hogy a térségben sok olyan személy van, akik a térség adottságait 
ismerik, s akik képesek bemutatásokat készíteni/elvégezni, legyen szó írott anyagról 
vagy személyes bemutatóról. Az azonban már fontos kérdés, hogy ezek a bemutatások 
mennyiben szolgálják a desztináció érdekeit, és mennyire felelnek meg a látogatók 
elvárásainak. Az egészen bizonyosnak tűnik, hogy a három komponens (a helyi tudás 
jellege, a látogatók elvárása, a desztináció erősítésének igénye) nincsen összhangban. A 
bemutatásokban megnyilvánuló helyi tudás nagyon aprólékos, narratív jellegű, terje-
delmes, lineáris szerkezetű, időigényes, a bemutatott elemek – a nagy szám miatt – 
úgymond kiegyenlítik egymást. Ez a típusú tudás nem reprezentálni akarja a bemu-
tatásra kiválasztott desztinációt vagy témát, hanem annak „teljes” megismertetésére 
törekszik. A látogatói elvárások ezzel szemben olyan bemutatást helyeznek előtérbe, 
amely kiemeli az igazán fontos elemeket s azokhoz azonosulást segítő markáns karakter-
jegyeket kapcsol, szinekdochés alapon mutatja be a desztinációt vagy a témát. A 
desztináció erősítésének igénye pedig azt követelné, hogy a lokális léptékű vagy kisebb 
témára irányuló bemutatás ne maradjon meg az üzleti szempontnál vagy az eseti 
interakció működtetésénél, hanem mindig vegye figyelembe a térség-lokális relációt.  

A térségben még nem merült fel bemutató személyek olyan jellegű képzése, akik 
munkájukat a térségre jellemző desztinációépítések kontextusába ágyazottan végez-
hetnék. A jelenleg aktív bemutató személyek (kivéve nyilván ebből a turisztikai cégek 
munkatársaként érkező, a turistabuszokat kísérő külsős bemutatókat) a szakmai munka 
optikájából nézve „önkéntesek”, akik legfeljebb térségismeretből vizsgáztak. Bemutató 
munkájuk gyakorlati elemeit többnyire máshol (külföldön) szerzett tapasztalatok 
alapján alakították ki, ezért jelen helyzetben nem lenne ésszerű elvárni tőlük, hogy 
munkájukat a térségi desztinációépítés kontextusában tervezzék vagy végezzék. 

Azokról a „nem hivatalos” bemutatókról, akik a turistákkal kialakított tartós 
személyes kapcsolatokban spontán módon, a kapcsolat ideje alatt folyamatosan végzik 
a bemutatást, korában már többször szóltunk. Ők nem szakmai felkészültség alapján 
végzik a bemutatást, hanem viselkedésük, beszédük, cselekedeteik révén, illetve a saját 
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környezetük megmutatása révén. Ennek a tevékenységnek a jellegéről, mérhető 
hasznáról és esetleges további hasznosításáról ma még nagyon keveset tudunk.  

5.1.11. (A bemutatással közelebb kell hozni a látogatót a bemutatott 
desztinációhoz) 

A bemutatások sokfélesége, alkalmi és efemer jellege programszerűen nem 
támogatja a látogatók és a desztináció közti közeledést, a bizalomteremtést, de nem is 
akadályozza azt. A találkozási események gyakorisága és szerveződési módja többnyire 
a látogatók elvárásai szerint alakul. Ez azért is így van – a korábbiak során többször 
jeleztük ezt – mert a helyi aktorok e tekintetben passzívak, inkább igazodási stratégiá-
kat működtetnek a kezdeményezési stratégiák helyett). Az identitásépítéssel kapcsola-
tos folyamatok azonban minden kétséget kizáróan közrejátszanak abban, hogy a 
látogatóknak a desztinációval való kapcsolata erősödjön. Ez a példa újra arra utal, hogy 
a vizsgált térségben a TDM (általában a turizmus) és az identitásépítés folyamat sok 
vonatkozásban spontán módon is erősíti, támogatja egymást. Ezért nem igazán cél-
szerű a turizmus fejlesztését ebben a térségben csupán ágazati fejlesztésnek tekinteni, s 
TDM tevékenység tervezését, működtetését sem érdemes leszűkíteni az egyébként 
nagyon értékes módszer tankönyvek technológiai eljárásaira.  

* * * 

A fentebb bemutatottak összegzéseként próbáljunk vázlatosan választ adni arra a 
kérdésre, hogy a vizsgált térségben minként érvényesülnek azok az alapelvek, amelyek 
a rendszeres, szakmailag megalapozott TDM kialakulását lehetővé tehetik.  

Azon nyilvánvalóan nem kell csodálkoznunk, hogy a bemutatás elvei követke-
zetesen nem érvényesülnek, hiszen a térség bemutatási gyakorlatai nem szakmai 
előkészítés alapján alakultak ki, hanem máshol látott tapasztalatok, ráérzések, után-
zások, pragmatikus eseti követelmények, és nem utolsósorban jószándékú helyi fej-
lesztési kezdeményezések folyományaként. Ebben a sokelemű, spontán kezdemé-
nyezési folyamatban nyilván fontos szerepet játszottak – nem tudatosan – azok a 
térségi adottságok és tapasztalatok, amelyek nem csupán a TDM, hanem az egész 
turisztikai ágazat felfutását is befolyásolják. Gondolunk itt 1989 előtti viselkedési 
mintákra és probléma megoldási rutinokra, az 1989 utáni nagyon gyors és gyökeres 
adminisztratív-gazdasági fordulatban termelődő és mindmáig fennmaradó kompe-
tencia hiányokra, a vidéki térség innovációval és kreativitással szembeni szokásos 
idegenkedésére. Amennyiben a bemutatás alapelveinek figyelembe vételét a szakköny-
vek modelljeinek optikájából nézzük, akkor az eredmény nagyon kedvezőtlen, külö-
nösen ami a munka professzionális megalapozását illeti . Ha ugyanezt a folyamatot a 
térség két évtizedes átalakulási folyamatai és adottságai felől vesszük szemügyre, akkor 
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azt mondhatjuk, hogy a bemutatási folyamat biztató, sok pontszerű eredménye van, és 
mára eljutott a szakmai újragondolás és tervezés állapotába.  

5.2. A bemutatás eszközei a vizsgált térségben  

A következőkben rövid összefoglalás keretében jellemezzük a lokális léptékű 
TDM-hez kapcsolódó, a vizsgált térségben gyakrabban alkalmazott eszközöket. Ezen 
eszközök száma nem kevés, ez a szám évről-évre növekszik. Ha az eszközök száma 
jelentős is, használatuk módja már korántsem ilyen gazdag. Néhány sajátos jellegze-
tesség azonban ezen a téren is viszonylag gyorsan felfedezhető. 

- Valószínű, hogy a térségi TDM gyakorlat újszerűségével függ össze az a tény, 
hogy az alkalmazott eszközök számban ugyan jelentősek, de nem sokfélék. 
Ez érthető, hiszen a TDM munka még nem tervezett, rendszeres tevé-
kenység, s így nem vártható el, hogy az eszközök alkalmazása az legyen. 

- A szakirodalom által statikus eszközöknek nevezett csoportba (Puczkó–Rácz 
2011.154) háromféle típust lehet megkülönböztetni. Az első csoportot azok 
az eszközök alkotják, amelyek már az 1989 előtt működő desztinációk eseté-
ben is sikeresek voltak. Ezek a megvásárlásra készített, térségi jelleget hor-
dozó termékek. Ezekből van a legtöbb, és ezek fordulnak elő a legtöbb olyan 
helyen, ahol a látogatók is megfordulnak. A második típust azok az eszközök 
alkotják, amelyeket a térségi szereplők külföldön láttak és hazaérkezve 
utánoznak, vagy előbb a szomszéd település használta, és legyártása, forgal-
mazása gyorsan térségi divattá vált. Ilyenek például a panziókat bemutató 
brosúrák, amelyek nagyon gyorsan váltak általánossá, többnyire megőrizve 
ugyanazt a méretet, formátumot, design technikát, kép-szöveg viszonyt, sok 
esetben még színkombinációt is. stb. De ugyanilyen elv szerint terjedtek el az 
önkormányzatok által készített, a településről készített képanyagra alapozó 
falinaptárak, a helyi monográfiák, a helyi újságok, a faragott falutáblák, a tele-
pülést bemutató költséges színes albumok, a település bejáratánál elhelyezet 
óriás székelykapuk és hasonlók. A harmadik csoportot azok az egyedi bemu-
tató tárgyak képezik, amelyek csak egy adott településen fordulnak elő, s 
többnyire egyedi darabok Ilyen azonban csak elvétve akad, jellemző példák a 
településen belül kiképzett források/kutak, a különlegesebb, nagyobb 
figyelmet keltő emlékművek, a sajátosan helyi jellegű piktogramok.  

- A statikus eszköztárra jellemző, hogy majdnem minden településen ugyanazt 
az eszköztárat látjuk, majdnem vagy teljesen azonos kivitelezésben. Ez 
egyrészt azt jelzi, hogy a TDM eszközök készítése nem helyi igényeken és 
helyi tervezésen alapul, hanem presztízsjellegű vagy kényszerű modellköve-



Település – Érték – Versenyképesség  99 
 

 

tésen (ez a „legyen nekünk is, ha már másnak is van”, illetve a „lemaradunk 
ha másnak van és nekünk nincsen” elve).  

- A TDM eszközöket nem a desztináció adottságaiból építik ki, sok példa van 
arra is, hogy amit a helyi közösség a helyi identitás fontos elemének tart, az 
nem válik TDM eszközzé. A helyi történetek, helyi természeti adottságok, a 
helyi társadalmi múlt elemei, a szimbolikus térhasználat elemei nem válnak a 
bemutatás kulcsfontosságú eszközeivé. Illetve csak akkor, ha a bemutatás 
szóban történik, illetve amikor a turista-fogadó személy közti kapcsolat 
személyessé és tartóssá válik.  

- A fentiekből következik, hogy a rurális desztinációk bemutatásából hiányzik 
az innováció, a kreatív ötlet, a különleges, a csak erre a helyre jellemző esz-
közök, tárgyak megtervezése és kivitelezése.  

- A dinamikus eszköztár tekintetében azonban ennél is kedvezőtlenebb a 
helyzet, legalábbis abban a tekintetben, hogy az ilyen eszközök még inkább 
hiányoznak a bemutatásból. Ennek oka nem csak a tudatos TDM tervezés 
hiánya, hanem a dinamikus eszközök kidolgozásának és alkalmazásának 
költségigénye, illetve szakmai tudásigénye is.  

- A dinamikus eszköztárból hiányoznak az informatikai megoldások (display, 
digitális információs pontok, a település bemutató filmek inkább piaci ter-
mék formájában készülnek), a településen belüli bemutató programokba nem 
kerülnek be. A nagyon attraktív személyes (esetleg szerepekkel egybekötött) 
bemutatókra kiváló alkalmat jelentene a várások, falunapok rendezvénye, de 
ilyen példáról csak elvétve tudunk, s ritka eset a vendégek aktív bevonására 
irányuló kísérlet is. Tematikus vagy multifunkcionális látogatóközpontok 
egyelőre még csak tervek formájában léteznek.  

* * * 

A térségi bemutatások eszközeiről azt mondhatjuk, hogy az alkalmazott eszközök 
száma jelentős, de kevés típus kidolgozására és alkalmazására került eddig sor. A helyi 
adottságok megfelelőek az eszköztár bővítésére, azonban több ok miatt erre egyelőre 
nem került sor. Az okok között eddig említettük a TDM tevékenység kísérleti vagy 
spontán jellegét. Rurális desztinációk esetében azt is meg kell említeni, hogy a 
vendéglátás a legtöbb település esetében nem folyamatos, ezért a helyi szereplők nem 
tartják indokoltnak a bővebb, költségesebb eszköztár kialakítását. A folyamatosan 
látogatott desztinációk esetében pedig az az 1989 előtti beállítódás működik a helyi 
szereplők körében, hogy a turizmus „magától megy”, csak a közvetlen termékértékesí-
tés feltételeinek javításába érdemes beruházni, ezért a TDM eszköztárnak nem tulaj-
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donítanak különösebb fontosságot. Akik pedig fölismerik a kínálat és a bemutatás 
fontosságát – ennek a rétegnek jellegzetes példája a panziótulajdonos - azok egyéni, 
költségkímélő eszközök alkalmazására törekednek, s ebben a tevékenységben nem a 
kreativitás, a hosszabb távú befektetés a cél, hanem annak az elvnek a követése, hogy 
„ne maradjak le a többi mögött”.  

6. Összefoglaló megjegyzések 

Az ebben a Programban elvégzett szakmai munka abba az irányba mutat, hogy a 
térségben a TDM-mel kapcsolatos tudás és praxis javítása érdekében szükség van 
olyan tematizációs és menedzsment jellegű szakmai munkára, amely az elérhető szak-
mai tudás és a térségi/helyi gyakorlat közti távolságot a térségi, helyi desztinációépítés 
mai helyzetéből kiindulva végzi. Nagyon fontosak az intézményesített képzések, a 
kutatások, az elemzések, azonban ezek mellett a desztináció építést, mint térségi policy 
tevékenységet folyató munka szerepe alapvető fontosságú. Mindezt nem csak a jelen-
legi gyakorlat jellege indokolja (alkalmi, spontán jelleg, a professzionalizmus alacsony 
szintje stb.), hanem az a térségi sajátosság is, hogy a turizmushoz kapcsolódó folyama-
tok és a térségi identitásépítési folyamatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ebből 
kifolyólag pedig a TDM alakulása egyben a térség társadalmának alakulásával is lénye-
ges mértékben összefügg. Mindezek okán a professzionális alapon szervezett és mű-
ködtetett térségi és lokális TDM – alapul véve az identitásépítés tartalékait, lásd ezzel 
kapcsolatban a szimbolikus térbeéléshez kapcsolódó folyamatokat Bodó 2004, vagy a 
térségi elitek körében végzett Foresight kutatások eredményeit Biró 2007, 2008 – 
alkalmas lehetne arra is, hogy a térség számára versenyelőnyt termeljen. Mindettől a 
térség ma még nagyon távol áll, hiszen a desztinációépítésben sem indultak be igazán 
termékeny új, térségi léptékű folyamatok, a TDM gyakorlatban pedig még mindig hat 
az az 1989 előtti beállítódás, hogy a vonzerő saját belső adottság, a TDM pedig – ha 
egyáltalán kell ilyen – ennek okán mások dolga. Ezt a meggyőződést nyilván a mai 
magyarországi turisták is termelik, s egyelőre a külső aktorok desztinációépítő munkája 
sok helyen erősebb és hatékonyabb mint a helyi kezdeményezés.  

A pontszerű kezdeményezések halmaza, a desztinációépítés és az identitásépítés 
bottom up típusú szinergiái azonban azt jelzik, hogy ezen a téren dinamikus, innovatív 
folyamatok sokasága is zajlik. Ha mindehhez támogató térségi TDM policyt és 
intézményesített szakmai háttereket (képzés, kutatás stb.) is lehet kapcsolni, akkor ez a 
szegmens a továbbiakban a térségi fejlesztés egyik meghatározó területe lehet.  
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