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Gerdesics Viktória
Az idegenforgalom szerepe a horvát országimázsban1

Köszöntő

A nyolcadik évfolyamába lépett folyóiratunk, és ez mindenképpen örömteli fejlemény számunkra, még ak-
kor is, ha az egyes számok megjelentetésével nem tudunk olyan ütemben haladni, mint szeretnénk. Pedig 
érdekes, színvonalas írás akadna éppen elég, csak az erre fordítható munkaidőnkkel állunk mindig kissé 
gyengébben, mint ahogy eredetileg eltervezzük az év elején. Ennek kapcsán talán jó hír, hogy miközben 
az idei első szám napvilágot lát, már a második is szerkesztés alatt van  - reményeink szerint még a nyár 
előtt meg is jelenik (várhatóan június közepén). 

A következő oldalakon alapvetően a fiataloké a főszerep. Szerzőink között Phd-hallgatók, friss diplomá-
sok és még a mesterképzés padjait koptatók is helyet kaptak. A témák, amint talán megszokhatták rend-
szeres olvasóink, szerteágazóak. Imázskérdésekkel foglalkoztunk már ezeken a hasábokon, most Gerdesics 
Viktória Horvátország kapcsán vizsgálja a turizmus és az imázs kapcsolatrendszerét. Második tanulmányunk 
legutóbbi, 2013/3-as számunk kései folytatásaként a PTE hallgatói adatbázisait elemezve vizsgálja az 
egyetem nemzetközi vonzáskörzetét. A jelenleg pedagógusnak tanuló Dömény Anita írásában egy olyan 
esettanulmányt mutat be, ahol a környezeti nevelés és a vidékfejlesztés összekapcsolódik. Végezetül Bitt-
ner Anita a pécsi közösségi közlekedés átalakításának némely aspektusát elemzi írásában. 

Ahogy eddig, továbbra is várjuk megjelentetni kívánt írásaikat a lasmaria@gamma.ttk.pte.hu vagy a 
pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

a szerkesztők

Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben világunk globalizálódott, a modern társadalom változásai a kommunikáció gyors 
fejlődését eredményezték, az információ gyors áramlása pedig megnyitotta a kapukat az emberek számára 
– ebben a világban az országok nélkülözhetetlen versenyképességének alapvető eszköze lehet az ország-
márkázás. Különösen igaz ez egy olyan országra, amely hagyományosan a turizmust helyezi gazdasági fejlő-
dése középpontjába, és a róla alkotott vizuális képünk, akár a térképi megjelenése alapján is, eredendően 
a tengerhez köti. Horvátországról, végtelenül egyszerűen, mondhatnánk azt, hogy turisztikai ország. Aki 
azonban valamivel mélyebben ismeri az országot, ennél bonyolultabb jellemzőkkel is illetheti azt, a ten-
gerpartra vezető útja közben „az autópálya mögé” is láthat, illetve a korabeli híradásokból ismerheti az 
ország történelmének sötét vagy még sötétebb foltjait. Horvátország a 20. század végén sajátos, egyide-

1 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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jűleg dicső és szomorú történelmet írt, huszonkét évvel a Jugoszláviából való kiválása után pedig az Eu-
rópai Unió tagjává vált. Jelen tanulmány az ország megítélésének, azaz a horvát országimázs szerteágazó 
dimenzióinak a turisztikai elemére fókuszál: Horvátország elsősorban turisztikai ország? 

Az országimázs 

Az országimázs napjainkban egyike az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró marketingfogalmaknak. Az 
imázs elmélete az 1950-es években alakult ki, a szó a latin „imago” szóból ered, jelentése kép, képmás. 
ToTTh G. (1996) szerint imázsnak nevezzük azt a képet, amely adott vállalatról, termékről vagy márkáról 
az emberekben kialakul, milyenségét pedig számtalan szubjektív tényező motiválja. Ezek megismerése 
magas fontossággal bír, tekintve, hogy csak ennek birtokában lehet a marketingeszközöket úgy bevetni, 
hogy a kép pozitívvá változzon. KoTler, P. et al. (1993, p. 141.) definíciója szerint „az országimázs az adott 
országról kialakult nézetek, hitek, vélemények összessége”. A terület kutatásával a szakirodalom az 1960-
as évektől egyre fokozottabban foglalkozik, elsősorban a külföldi termékek vásárlására tett, úgynevezett 
országeredet-hatás (country-of-origin effect) szempontjából, de a legfrissebb publikációk az országimázst 
már márkaértékként vizsgálják, megjelenik az országmárkázás fogalma. (Jenes B. 2010) 

A márka-szakirodalom kezdete ugyan a 19. századra tehető, a brandek igazán a 19. század végétől 
lettek fontosak, ahogy PaPP-Váry á. F. (2009) írja, egyrészt, mert az ipari forradalommal lehetővé vált a 
tömegtermelés, másrészt, mert az emberiség ekkorra tanult meg olvasni, így a márkanév is jelentőséget 
kapott. A márka definiálásával számos kutató foglalkozik, Bauer a. és Berács J. (1998, p. 194.) úgy fogal-
maznak, hogy „a márka olyan szimbólumok összessége, melynek feladata termékek és szolgáltatások egy 
meghatározott gyártóval, forgalmazóval való azonosítása és egyúttal azoknak más termékektől való meg-
különböztetése”. Az Amerikai Marketing Szövetség definíciója szerint „a márka lehet név, kifejezés, jel, 
szimbólum, formaterv vagy ezek kombinációja azzal a céllal, hogy az eladó vagy az eladók csoportjának 
termékeit vagy szolgáltatásait megjelöljék és megkülönböztessék a konkurenciától”. (KoTler, P. – Keller, 
K.L. 2006, p. 368) Ahogy cheVerTon, P. (2005) is rámutat, a márka nemcsak termékekre, hanem szolgáltatá-
sokra is vonatkozik, és működésének javát a fogyasztók fejében végzi, tehát nemcsak egy logóval, névvel, 
vagy szimbólummal kell azonosítanunk az adott terméket vagy szolgáltatást, hanem tudnunk kell, hogy a 
márka egy ember érzése, és ebből kifolyólag mindenki maga alakítja ki a márkaképet. A márka és az imázs 
tehát szorosan összefüggő fogalmak, bár a két fogalom összemosása meglepőnek tűnhet, hiszen, ahogy a 
definíciókból kiderül, sokan a márka fogalma alatt valami tudatosat értenek, holott csak maga a folyamat 
tudatos: a márkázás, avagy a branding. (PaPP-Váry á. F. 2009) A branding folyamata jelenti termékünk vagy 
szolgáltatásunk másoktól való megkülönböztetését, így valójában nem beszélünk másról, mint az egyedi 
versenyelőnyre való törekvésről, azaz marketingstratégiáról, versenystratégiáról. Simon Anholt volt az 
első, aki a „nation branding”, a „country branding” koncepcióját papírra vetette 1996-ban. (PaPP-Váry á. 
F. 2009) Minden országnak van imázsa, amely nem statikus, hanem folyamatosan változik és változtatható, 
kialakulhat spontán és irányított módon is (PaPadoPoulos, n.-hesloP, l. A. 2002), és mint minden imázs-típus, 
multidimenzionális fogalom. Irányultságát tekintve lehet belső imázs (más néven ön-, self imázs) és külső 
imázs (más néven tükör-, mirror imázs), időhorizontja szerint pedig megkülönböztetünk előzetes, tény 
(current) imázst, valamint jövőbeni, kívánatos (wish) imázst. (sándor I. 2003) 

Az országmárka és az országmárkázás szavak konkrét, definiált megjelenése előttről is ismerünk látvá-
nyos példákat országok brandként való megjelenésére. Franciaországban a nemzeti márka felépítését már 
a 18. században is tudatosan kezdték meg, de Anglia, a náci Németország, a fasiszta Olaszország, a kom-
munista Oroszország (Szovjetunió) is mind jó példaként szolgálnak az országmárkázásra. A második világhá-
ború után felbomlottak a nagy gyarmatbirodalmak és nyomukban új nemzetek jöttek létre, a kilencvenes 
években pedig ez a folyamat újrajátszódott a Szovjet Birodalom és Jugoszlávia összeomlásával. Az utód-
országok nagy lendülettel próbálják feltárni nemzettudatukat, személyiségüket, kulturális, nyelvi, etnikai, 
vallási és gazdasági létüket a világ felé. (olIns, W. 2004) anholT, s. (2005) szerint egy jó országmárka „soft 
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power”-t, azaz „puha erőt” jelent ebben a folyamatban, KoTler, P. és GerTner, d. (2002) véleménye pedig 
az, hogy egy jó országmárka mindenekelőtt versenyképesség, anholT, s. (2007) kifejezetten versenyképes 
identitásnak nevezi. 

PaPP-Váry á. F. (2009) szerint az országmárkázás céljai elsősorban gazdasági szempontúak; a turizmus 
ösztönzése, a befektetések erősítése és az export fejlesztése. De számításba kell vennünk még az adott 
ország nemzetközi megítélését a nemzetközi kapcsolatok, különösen az „europaizálódás” folyamatában is. 
(sKoKo, B. 2009) Horvátország esetében ezek a motivációk összefonódtak az ország 1991. évi önállósulása 
óta.A jugoszláv államszövetségből kiválva önálló imázst kellett kialakítania az államnak, az önállósulással 
kirobbanó délszláv háború által meggyengített gazdaságát fel kellett élesztenie, a háborúval rátapadt 
negatív sztereotípiákat, az emberek „rossz érzését” vagy akár félelmét el kellett oszlatnia, és az Európai 
Unió tagjává akart válni, eltávolodva mindentől, ami a „Sötét Balkánhoz” köti.  

A turizmus, mint az imázsalakítás eszköze

Horvátország kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően történelme során mindvégig jelentős kereskedel-
mi központként szerepelt. Már a Kr. e. 6. században a területén élő illírek az ókori görögökkel kereskedtek, 
a rómaiak tengerparti jelenlétéről pedig számos építmény tanúskodik (pl. Diocletianus császár palotája 
Splitben vagy a pulai Amphiteatrum), a szlávok érkezése és folyamatos területvédelme ideje alatt pedig 
Dubrovnik játszott fontos kereskedelmi és kulturális szerepet. Az infrastrukturális fejlődéssel létrejöttek 
az első kereskedelmi szálláshelyek, az első modern hoteleket a 19. század végén építették Opatijában, 
Crikvenicában és Dubrovnikban. (hITrec, T. 2002) Opatija turizmusának 170. évfordulóját ünnepli 2014-
ben. 

Horvátország volt Jugoszlávia gazdaságilag második legfejlettebb országa Szlovénia után. A délszláv há-
ború azonban súlyos következményekkel járt, egyrészt a közvetlen háborús pusztítás káraival, másrészt a 
belső, jugoszláv gazdasági kapcsolatok szétszakadásával, a horvátok számára létfontosságú turizmus súlyos 
visszaesésével, valamint a hadviselés magas költségei miatti megnövekedett állami terhekből adódóan. A 
helyzetet a legkevésbé sem segítette, hogy a horvát gazdaság piacgazdasági átmenetét, valamint az önál-
ló gazdaságpolitika alakításának számos intézményét, feltételét is ekkor kellett megteremteni. 1993-ra 
megfékezték az inflációt és bevezették a nemzeti valutát, a kunát, megindultak a külföldi befektetések, a 
gazdaság növekedésnek indult. (reményI P. 2006)

Jugoszlávia szétesésével Horvátországnál maradt az adriai tengerpart nagy része, amelynek terüle-
tén a történelem során számos nép volt jelen, így idegenforgalmi potenciálját a kiemelkedő természeti 
adottságok mellett a történelmi helyek, építmények, várak és templomok jelentik, az európai, bizánci és 
mediterrán világ különös együttélését mutatva. meler, m. és Ružić, D. (1999) a horvát turizmus életciklusát 
vizsgálja az 1960 és 1990 közötti időszakra vonatkozólag, amely írásukban megállapítják, hogy a horvát 
idegenforgalmat a hatvanas évektől kezdték felismerni, az ágazat egészen a nyolcvanas évekig fejlődött, 
majd a nyolcvanas évek közepétől stagnált. Ezek alapján elmondható, hogy a háború előtti években már 
eleve válaszút előtt állt a horvát idegenforgalom – vagy lépéseket tesz fejlődése érdekében, vagy elve-
szik. A szerzőpáros szerint ennek a fejlődési görbének az oka számos tényezőben kereshető, de talán a 
legfontosabb a kereslet és a nyújtott termék közötti egyenlőtlenség. A horvát tengerpart felfedezése nem 
tudatos mechanizmusok következménye volt, a szálláshelyek számának növelése pedig nem járt minőségi 
növekedéssel, és nem történt tudatos pozícionálás sem. Ők tehát úgy vélik, a horvát turizmus a háború nél-
kül is hanyatlásnak indult volna, a háború csak az utolsó figyelmeztetés volt, vagy – ha optimistán nézzük 
– tulajdonképpen rákényszerítette az országot a tudatos tevékenységre. Jordan, P. (2000) is hasonló követ-
keztetésekre jut a horvát turizmus és a globalizáció kapcsolatáról szóló írásában – ő ugyanis kifejezetten 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a szocialista Jugoszlávia idegenforgalma tulajdonképpen „állóvíz” volt, a 
kereskedelmi szálláshelyek többsége állami tulajdonban volt, kevés magán szállásadó lehetett jelen az 
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iparágban. A szálláshelyek legtöbbje 1967 és 1972 között épült, az állami szálláshelyeknek nem volt konku-
renciája, így nem volt valós versenyhelyzet sem, amely hosszú távon rossz minőséghez vezetett.

Az önálló Horvátország kikiáltását követő délszláv háború alatt, azaz az 1991 és 1995 közötti időszak-
ban megszakadt az ország megszokott társadalmi és gazdasági élete, ezzel az idegenforgalmi fejlődés és 
a szálláshelyek egy része a háború áldozatául esett. Emellett adott volt egy, évszázadok óta a térképen 
először önálló Horvátországként szereplő állam, amely számos feladat előtt állt – mindezek megoldására 
pedig kézenfekvő (és egyben hálás) eszköznek tűnt a turizmus.

A turizmusmarketingnek két célja van: információt szolgáltatni a potenciális turistáknak a horvát-
országi nyaralási lehetőségekről, valamint felhívni a világ figyelmét az ország előnyeire, szépségeire és 
értékeire. Az új országban a turizmus a kezdetektől nagy szerepet kapott, már 1991-ben megszületett a 
Horvát Idegenforgalmi Közösség létrehozásáról, működéséről és finanszírozásáról szóló törvény, amelyet a 
turizmus fejlesztésére, versenyképességének visszaszerzésére irányuló további törvények egészítettek ki. 
(Vukonić, B. 2005) A külpolitika, a diaszpórában élők, a sport, a média szerepe vitathatatlan az imázsalakí-
tásra irányuló kommunikációt illetően, szervezett imázsépítés mégis mindössze egy területen, a turizmus-
marketingen keresztül mutatkozott meg igazán. (Goluža, M. 2001)

Goluža, M. (2001) szerint a turizmuson keresztül mindent be lehet mutatni és mindent lehet reklámoz-
ni; a történelmet, a kultúrát, a gasztronómiát, az embereket. Így igen hálás módszernek bizonyult az or-
szág renoméját a turizmuson keresztül alakítani, nem beszélve a gazdasági fellendülés voltaképp egyetlen 
lehetőségéről. A Horvát Idegenforgalmi Közösség 1992-ben kezdte meg működését állami intézményként, 
feladata Horvátország turisztikai promóciója. A Közösség tevékenységei közé tartozik a horvát imázs arcu-
lati elemeinek kialakítása is, amely alapvetően három elemet jelent: az országnevet, a szlogent és a logót. 
(PaPP-Váry á. F.- GyémánT B. 2009) 

Az országnév az országmárkázás során márkanévként értelmezhető, kiejtése után ugyanis az emberek 
fejében megjelenik egy kép. Az országneveknek, mint földrajzi neveknek többnyire messzire nyúló törté-
nelmi gyökerei vannak, azonban előfordulnak olyan helyzetek, amikor ezeket meg kell változtatni, pél-
dául a függetlenséget kivívott gyarmatok, a szovjet blokk felbomlása után újra önállóvá vált országok, és 
ezekhez hasonlóan azon országok esetében is, amelyek Jugoszlávia felbomlásával születtek. Horvátország 
a történelme során gyakorlatilag vajmi kevésszer szerepelt ’Horvátország’ címen, 1991-es függetlenségétől 
kezdte el életét. 

Az országszlogen mai értelemben vett változatát a 18. századtól kezdve használjuk, a márka szöveges 
üzenetét jelenti, tulajdonképpen az egyedi termékígéretet tartalmazza. Országszlogeneket évszázadokkal 
ezelőtt is készítettek, bár céljuk akkor még nem a befektetők vonzása, az ország termékeinek hatékonyabb 
eladása, vagy a turisták csábítása volt, sokkal inkább információközlés az aktuális politikai állapotról. A 
mai országszlogenek célja már nemcsak politikai állásfoglalás, hanem kifejezetten a turistákra fókuszáló 
pozícionálás. 1993 elején pályázat útján a már idézett Goluža turisztikai-kommunikációs szlogenje nyert: 
„Mala zemlja za veliki odmor”, avagy „Kis ország nagy pihenésre”. Sokan úgy tartják, ez volt a legjobb 
szlogen, mert a „kis” jelző szimpatikus, bensőséges és kedves benyomást kelt, a „nagy pihenés” pedig an-
golra lefordítva még hatásosabb, hiszen a „great holiday” nemcsak nagyot, de remeket, kitűnőt is jelent. 
Az 1997-ben bevezetett, George Bernard Shaw-tól származó „Raj na zemlji”, azaz „Földi mennyország” 
hatása a korábbi szlogenének közelébe sem ért, elcsépeltnek tartották, hiszen a „mennyország” kifeje-
zéssel akkor már több ország élt. A harmadik szlogen a „Mediteran, kakav je nekad bio”, azaz „Amilyen 
a mediterrán világ valaha volt”, jelenlegi magyar felhasználása szerint „Horvátország, Adria – Ahogy mi 
mindig is szerettük”. Ezt a szlogent 2005-ben kezdték alkalmazni, egy spanyol céggel együtt kidolgozott 
marketingterv részeként. (sKoKo, B. 2005) 

A harmadik arculati elem, a márka vizuális része, a logó sokféle lehet; ábrázolhat tájat, természeti je-
lenségeket, absztrakt jelképet, többnyire magában foglalja az ország nevét és egyes esetekben akár a szlo-
gent is. (PaPP-Váry á. F.- GyémánT B. 2009) Bár a 2013-as szezon előkészítésében megjelent a „Horvátország 
– az Európai Unió új turisztikai csillaga” szlogen is, a továbbra is használatban lévő szlogen a „Horvátország 
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– amilyen a mediterrán világ valaha volt”, amelyhez Boris Ljubičić tervezett logót (1. ábra). A logóban 
található kék szín Horvátország tengerére és szigeteire, a sárga az aranyló szlavóniai búzamezőkre, a zöld 
pedig az ország középső részein elterülő erdőkre utal. A legfontosabb részlet pedig a két kocka (a piros és 
a kék), amelyek a zászlóban lévő színekre, Horvátország vizuális kódjára utalnak. 

A horvát turizmus a háború után újra fejlődésnek indult. 2010-ben 10,6 millió turista érkezett Horvátor-

1. ábra: A Horvát Idegenforgalmi Közösség által 
teremtett arculati elemek. 
Forrás: Croatia National Tourist Board

szágba, 2011-ben pedig 11,46 millió vendéget fo-
gadott az ország. Míg 2006-ban 403 ezer magyar 
töltötte el szabadságát az országban, számuk az 
évek során folyamatosan csökkent, 2010-ben 298 
ezer turistával Magyarország a horvát turizmus 
küldőországainak sorában a kilencedik helyen állt. 
(horVáT sTaTIszTIKaI hIVaTal 2012)

A turizmus megjelenésének vizsgálata a 
horvát országimázsban 

A szakirodalmi alapokra építkezve az alábbiakban bemutatásra kerül a csatlakozás előtt készült két ku-
tatás. A kutatásoknak a tanulmányban bemutatott elemeivel vizsgáljuk meg az idegenforgalom és az arra 
épített imázsalakítás szerepét a horvát országimázsban. 

A magyarországi megkérdezés online kérdőív kitöltésével történt, hólabda módszerrel összegyűjtve 
a válaszokat, így nem tekinthető reprezentatív felmérésnek sem az Európai Unióra, sem Magyarországra 
vetítve. A horvátországi megkérdezés sem mutat reprezentatív eredményeket, tekintve, hogy célja a maj-
dani horvát uniós állampolgárok véleményének vizsgálata volt, így eszéki és zaprešići közgazdasági, üzleti 
tanulmányokat folytató hallgatók alkotják a mintát. A magyarországi megkérdezés esetében mintegy két 
hét alatt 681 db teljesen kitöltött kérdőív érkezett vissza. A magyar kérdéssor összeállításakor fő szempont 
volt, hogy kezdetben a válaszadók ne legyenek tisztában a vizsgálat céljával, hiszen kifejezetten az imázs-
asszociációkra voltunk kíváncsiak. Ennek megfelelően a 21 kérdésből álló kérdőív első kérdéseiben Horvát-
ország önállóan nem jelenik meg, illetve kerülendő volt a gondolatok (akár akaratlan) irányítása is, például 
a „turizmus” szó korai megjelenésével. A minta elemeit képező magyar állampolgárok 59%-a nő, életkoruk 
átlaga 29 év (jellemzően 20 és 30 év közöttiek), közel 70%-ban főiskolai vagy egyetemi diplomával rendel-
keznek, 56%-ban dolgoznak, és 43%-ban baranyaiak, 23,5%-ban pedig budapestiek vagy Pest megyeiek. 

A horvátországi megkérdezés papíralapú kérdőív kitöltésével történt, ahol a 29 kérdésből álló kérdéssor 
célja a horvát hallgatók saját imázsérzetének (amelyet itt belső imázsként kezelünk), illetve az általuk 
vélt külső imázs felmérése volt. Összesen 434 kérdőív érkezett be, amelyek néhány kivételtől eltekintve 
teljesek. A kitöltő horvát hallgatók 68%-a nő, átlagéletkoruk 23 év, 80%-uk Eszéken végzi felsőfokú tanul-
mányait, 20% pedig a Zágráb-közeli Zaprešić-ben. Jelen tanulmányban a kutatások ide vonatkozó részered-
ményei kerülnek bemutatásra.

Az országmárka jó esetben épp úgy épül fel, mint bármely más termék márkája. Ahogy láthattuk, az 
ország felismerhetőségének elérésében a marketing eszköztárából a különböző arculati elemek használata 
lehet segítségünkre, így érdekes megvizsgálni, hogy milyen színeket, szavakat, szimbólumot társítanak egy 
adott országhoz az emberek, illetve hasznos alapot adhat különböző marketingeszközök megtervezésében 
az is, hogy országunkat férfi vagy női karakternek tartják. A tanulmányban bemutatott kutatások mindkét 
kérdéssora foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a magyar vizsgálat esetében a külső imázs, a horvát megkér-
dezésnél pedig a belső és a vélt külső imázs tekintetében. 

A magyar válaszadók 84%-a Horvátországhoz a tengerparti turizmussal kapcsolatos szót társít, úgymint 
a tenger, a tengerpart, az Adria, a nyaralás vagy maga a turizmus. Ez tulajdonképpen alátámasztja a ko-
rábbiakban bemutatottakat, amelyek szerint Horvátország elsősorban a turizmusra pozícionálja magát és 

http://croatia.hr/en-GB/Homepage
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imázsának alakítását. A horvát megkérdezés belső imázsra vonatkozó eredményei jóval sokszínűbbek, a tu-
rizmussal kapcsolatban álló asszociációk által alkotott kategória mindössze 34%-ban jelent meg (2. ábra). 

A turizmushoz kapcsolódó szavakat követően a horvátok a legnagyobb arányban olyan negatív fogalmakat 
soroltak fel, mint a korrupció (11%), a válság (8%), a munkanélküliség (4%), de viszonylag sok horvátnak jut 
eszébe hazájáról a hazaszeretet is (3,5%), amely utóbbi (az azt megelőző negatív szavakkal ellentétben) 
a magyar válaszok 1,5%-nál is felbukkant. A két kutatás vonatkozó eredményei alapján tehát az a követ-

2. ábra: Kérem írja le, milyen szót társít Horvátországhoz? 
(a horvátországi megkérdezés eredményei) Forrás: saját szerkesztés

keztetés vonható le, hogy a turizmus Horvátország imázsában feltétlenül fontos pozíciót tölt be; a magyar 
válaszadók szerint a külső imázsban kiemelkedően nagy arányban, de a horvát belső imázsban is meghatá-
rozó amellett, hogy a horvátoknak magukról azért ennél több dolog jut eszébe, sokszor épp negatív fogal-
mak formájában. Ugyanehhez az asszociációs blokkhoz kapcsolódóan egy másik kérdésben megkérdeztük 
a horvátokat arról is, hogy szerintük mi jut először eszébe egy külföldinek Horvátországról, amely arány, 
eltekintve attól, hogy egyik kutatás sem tekinthető reprezentatívnak, akár össze is hasonlítható a magyar 
megkérdezés vonatkozó eredményeivel. A horvát megkérdezettek kétharmada szerint a külföldiek tenger-
parti turizmussal kapcsolatos szóra asszociálnak Horvátország kapcsán, amely eredmény bár nem olyan 
magas, mint a magyar megkérdezésben mutatkozó, de hasonlóan markáns arányt mutat. Az összevetés 
különleges és figyelemre méltó eleme, hogy a horvátok szerint a külföldiek gyakran asszociálhatnak még 
a Balkánra (3%), a háborúra (5%), Jugoszláviára (1,5%), a korrupcióra (2,5%) és a horvát futballra is (6%). 
Ezek azonban alig jelennek meg a külső imázsvizsgálatban, hiszen ezen szavak egyike sem éri el az 1%-os 
arányt a magyar megkérdezés eredményeiben. 

A szakirodalom szerint a horvátok úgy tartják, három erős szimbólumuk van: a horvát, piros-fehér 
kockás címer, a nyakkendő és a dalmata kutya, amely a horvát Dalmácia területről kapta a nevét. (sKoKo, 
B. 2005) A megkérdezések eredményei viszont némileg mást mutatnak, különösen, ami a magyar mintát 
illeti. Arra a kérdésre, hogy a válaszadó szerint mi Horvátország szimbóluma, a magyar megkérdezettek 
az asszociációs eredményhez hasonló választ adtak, hiszen 42%-nak valamely a tengerhez, a turizmus-
hoz kapcsolódó jelkép jut eszébe az országról. A piros-fehér kockás sakktáblát azonban jelentős számban 
(18,5%) említették, amely javarészt a címerből, vagy akár a futballmezekről és a számtalan horvát szuve-
nírről lehet ismerős sokak számára. Kézenfekvő szimbólumként persze megjelent a zászló (10%) és a címer 
(5%) is. A horvátok csaknem harmada szerint országuk szimbólumát szintén a tenger és a turizmus adja, 
de emellett megjelent a piros-fehér kockás sakktábla (17%), a címer (19%) és a zászló (6%). Érdekes, hogy 
a 681 magyar válaszadóból mindössze ketten említették a nyakkendőt, tehát arányaiban szinte senki, és 
a horvátok közül is csak 17 fő (4%). Tekintve, hogy a kutatás eredményeiben a dalmata kutya még ennyi-
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re sem jelent meg (tulajdonképpen egyáltalán nem), arra a következtetésre juthatunk, hogy a sKoKo, B. 
(2005) által felállított tézis, kutatásaink szerint legalábbis, nem állja meg a helyét – a válaszadók szerint a 
dalmata és a nyakkendő nem szimbolizálja Horvátországot, egyedül a piros-fehér kockás sakktábla jelent 
meg, de az sem magas arányban. 

Az arculati eszköztár szempontjából különösen fontos lehet, hogy az országhoz milyen színt vagy milyen 
személyiséget társítunk, amely társítás értelemszerűen kialakulhat azért, mert „egyszerűen úgy érezzük”, 
de akár a tudatos márkaalakítás eredményeként is létrejöhet. A kutatási eredmények alapján az országhoz 
társított színek esetében a kék és a piros vezetik a listát; a magyar válaszadók közel 70%-a adta meg a kék 
színt válaszként, míg ugyanezt a horvát válaszadók 40%-a, a pirosat pedig 13% magyar és 25% horvát válasz-
adó jelölte meg elsőként. Ez a két szín pszichológiai szempontból is sok mindenre utalhat, de figyelembe 
véve a korábbi eredményeket, feltételezhetően a tengerhez, valamint a zászlóhoz és a címerhez köthetők. 
A márkaszemélyiségre vonatkozó kérdés esetében azonban ennél nagyobb eltérés figyelhető meg a két 
vizsgált csoport, a magyar és a horvát válaszadók, azaz a külső és a belső imázs szempontjából. A magyar 
kitöltők közel 60%-a szerint Horvátország férfi lenne, ha személy lenne, és pusztán 28%-uk szerint nő, míg 
a horvátok 47%-a úgy tartja, nő lenne, 30%-uk pedig, hogy férfi. Az eltérés mögött számos pszichológiai 
magyarázat húzódhat meg, illetve talán az a lingvisztikai sajátosság is, hogy a horvát „Hrvatska” (Horvát-
ország) szó éppúgy nőnemű, mint a „domovina”, azaz a haza. 

Következtetések

Horvátország imázsának jellegzetességeit és az azt felépítő, egyúttal folyamatosan változtató elemet hos-
szú oldalakon keresztül lehetne vizsgálni. Egy elem azonban bizonyosan alapvetőnek ítélhető – az idegen-
forgalom. Nemcsak azért, mert Horvátország gazdaságát erősen meghatározza a tengerpart adta turizmus, 
de azért is, mert, ahogy a fentiekben bemutatásra került, Horvátország 1991 után önálló, már nem a 
jugoszláv egységen belüli imázsát tulajdonképpen az idegenforgalomra és az ehhez kapcsolódó turisztikai 
imázsalakításra alapozta. Ezt valószínűleg helyesen is tette, hiszen a turizmusmarketing sajátossága, hogy 
általánosságban is elfogadottan pozitív értékeket hangsúlyoz, arról nem is beszélve, hogy ezek a képek ál-
talában a nyaralásunkhoz, a szabadságunk kellemes eltöltéséhez kötődnek, amely csak kevés esetben kelt 
rossz érzést az emberben. A tanulmány ezen pozitív értékekre fókuszál és azt vizsgálja, hogy Horvátország 
elsősorban valóban turisztikai ország-e, illetve mennyire volt sikeres az utóbbi valamivel több, mint két 
évtized ilyen irányú imázsalakítása.

A fentiekben bemutatásra került friss kutatási eredmények alapján a horvátok turizmusra épülő imázs-
alakító tevékenysége Magyarországon mindenképp sikeresnek mondható, sőt, a horvátok is tudják maguk-
ról, hogy valószínűleg turisztikai országként tekintenek rájuk a külföldiek. A válaszokból az látható, hogy a 
magyarok határozottan idegenforgalmi szempontból értelmezik Horvátországot, míg a felmérések eredmé-
nyeinek érdekességét az adja, hogy a horvátok véleménye saját magukról nem ilyen pozitív. A horvátoknál 
sokkal gyakrabban merülnek fel negatív szavak, hiszen több mint 36%-ban soroltak fel valamely negatív 
jellemzőt első asszociációként, míg ez a magyar válaszoknál szinte alig fordult elő. Nyilvánvalóan ez annak 
is tudható be, hogy egy ország népe sokkal inkább tisztában van saját gyengeségeivel és napi problémáival, 
mint ahogy azt kívülről, akár „turista szemmel” látják. A külső imázst vizsgáló kutatási eredmények szerint 
nem mutatkoznak meg negatív sztereotípiák Horvátország kapcsán, amely persze nem azt jelenti, hogy 
valóban nem is léteznek negatív asszociációk a köztudatban, pusztán annyit mutat, hogy ha egy szóra kell 
gondolni Horvátországgal kapcsolatban, akkor az (a magyarok szerint legalábbis) a tengerparti turizmus 
lesz.
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