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HUSZ MÁRIA 

Autenticitás és intepretáció az 
örökségturizmusban 

Az örökségekre épülő turizmus fő kihívása a múlt előállítása, bemutatással és közve-
títéssel.  

A különféle motivációkkal érkező, nem szakértő, esetleg tapasztalatlan látogató 
nem a történelmi valóság rideg tényeire vágyik, hanem értelmes, jelentésteli és szó-
rakoztató élményre. Azonban nem feltétlenül képes létrehozni magának az értelmet 
és az ideális élményt, ezért szüksége van a látnivalók megfelelő (re)prezentálására, 
közvetítésére, bemutatására és értelmezésére. A környezetváltozás és a klímaterápia 
elismert gyógymódok. A turizmus emellett élményterápia is. Az élmény pszichológi-
ai értelemben jelentős hatású, hangsúlyos érzelmi átélés, emléke ismételt átélésre 
ösztönöz, varázsa azonban csak arra hat, aki befogadására kész. A pszichológiailag 
megalapozott, logikusan, hatásosan felépített és művészi szinten megvalósított in-
terpretáció vezetheti el a látogatót saját élménytapasztalatához, amely optimális 
esetben áramlat-jellegű, önfeledt létélménnyé, önmegértési, világmegértési ese-
ménnyé válhat. Ez az élmény áll a turizmus egész rendszerének a középpontjában, 
az örökségturizmusban pedig különös jelentőségre tesz szert.  

Az örökségek esztétikai élvezete 
A reflexív modernitás és az élménytársadalom jelenlegi körülményei között a meg-
értés és az interpretáció – avagy tolmácsolás-közvetítés-bemutatás-prezentáció-
reprezentáció – újfajta jelentőséget kapott. Ontológiai értelemben már az örökség-
képzésben aktív, kreatív szerepe van, a gyakorlatban pedig az örökséggel kapcsola-
tos összes szociokulturális szerveződést, fenntartási és fejlesztési feladatot áthatja. A 
történelem és a művészet mai működési és használati módjai messzemenően párhu-
zamosak a szélesebb értelemben vett kulturális örökség társadalmi létezésével és 
használati módjaival.  

Az emberiség kulturális öröksége, mint vonzerő, látványosság, a bemutatás, in-
terpretáció során esztétikai entitássá, sajátos kultusszá válik, más rituálékhoz, ünne-
pekhez és szertartásokhoz hasonlóan működik. Az esztétikai látásmód és „a turista 
látásmód”, az esztétikai tapasztalat és az utazás élményformái rokon struktúrákat 
mutatnak.  

Szem előtt tartva azt, hogy az örökség mindig kultúrához kötött és relatív, vala-
mint, hogy a közönség is szerteágazó várakozásokkal, kulturális kódkészlettel érke-
zik, örökséglátogatóként az ember sajátos hermeneutikai megértő cselekvést végez. 
A megértés alapvetően előzetes struktúrákra épül. A kultúra, a történelem dolgaival 
kapcsolatban különösen lehetetlen volna előzően elsajátított attitűdök, ítéletek nélkül 
értelmet alkotni. A belsővé vált tudáskészlet és ízlés a tekintélynek belénk ivódott 
formája, más szóval a hagyomány.  

A tradíció megélése, ismétlődő jelenné tétele interpretáció segítségével teszi le-
hetővé a jövőbeli vágyak, lehetőségek megteremtését is. A megértés így talál a ha-
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gyományra, amelyet feléleszt, és teremt is, hiszen a hagyomány maga is csupán a 
művek és a megértési események által létezhet. A hagyomány tartalmi elemekből áll, 
valami egésznek a megsejtése, ami újabb kérdéseket nyit fel, lehetőségeket állít a 
kérdező. A hatástörténet egy éppen ott lévő hagyomány és a szubjektum közötti 
szituációban lép működésbe, amely meghatározza a szubjektivitást, és mutatja a 
megértés történeti létét.  

A megértő dialógus előfeltétele a szemlélő látóköre, horizontja. Előzetes kultu-
rális tapasztalataiból a szemlélő egy történeti kérdéshorizontot alakít ki, amely a 
jelenétől különbözik. Megértés akkor következik be, ha a történeti és a jelenbeli 
horizontok összeolvadnak. Idegen kultúrákkal való találkozás során az interpretáció-
nak számolnia kell azzal, hogy az örökség csak az azt magában foglaló kulturális 
tradícióval együtt érthető, ezért azt éppen úgy tiszteletben kell tartania, mint az adott 
hallgatóság saját kultúráját. A klasszikus művészetszociológia szerint a horizontok 
kiegyenlítése a megfejtéshez szükséges kódok birtokában lehetséges, azaz az alkotás 
horizontjának a jelenbe emelésével, ugyanakkor a jelen horizontjának elmélyítésével 
(Bourdieu, 1978). Ehhez közvetítő műveletekre van szükség. 

Gadamer nyomán éppen az alkalmazást, azaz a felhasználásnak, a befogadásnak 
az eseményét érthetjük meg, mindjárt kétféle megközelítésben. Az egyik a nyelviség, 
a másik az érvényesség, vagyis az autentikusság kérdése. Az interpretáció, az értel-
mezés fogalmi közegében a nyelv szavai az emberhez képest külsőlegesek, szituáci-
óhoz kötöttek. Mivel maguk is tradícióba ágyazottak, úgy léteznek, hogy magukkal 
hozzák eredeti viszonyrendszerüket, nem jelölnek, hanem értelmet világítanak meg, 
létrehoznak. Nem visszatükröznek valamit, hanem megismételnek, újra előállítanak 
egy világot. A nyelv teszi lehetővé a világ létrehozását és megértését.  

Az ízlésítélet, a tetszés vagy nem tetszés mentális esemény. Értékelő befogadás 
során az esztétikai minőségképzetekkel való szüntelen egybevetés mellett a megelő-
ző ismeretek, elvárások, a műfaj-, vagy stíluseszmény mértékei is szerepet játszanak. 
Egy maximális élményre számot tartó tárlatlátogatás vagy egy épület körbejárása 
maximális szellemi aktivitást igényel. Empirikus pszichológiai kutatások a legmaga-
sabb örömértékű, áramlat-jellegű, boldogító élmények feltétele és velejárójaként (1) a 
mély koncentráció mellett (2) a lehetőségek és a készségek közötti magas rendű össz-
hang, (3) a folyamatos kontroll és (4) a megelégedettség érzését igazolták. Könnyen 
elérhető kikapcsolódás a tudat újrarendezésének képessége nélkül nem vált ki örömél-
ményt, a tökéletes élmény elérése energiaigényes feladat (Csíkszentmihályi, 1997: 134). 

A történetiség és a művészet mai feltételei között az örökségek nem valami vég-
érvényes, objektív értéktárként, követendő erkölcsi példaként élnek, hanem egyre 
bővülő emberismereti és önismereti forrásként, élményartikulációként. A befogadói 
megértés és alkalmazás dominál, a kronologikus történeti folyamatot pedig felváltja 
a sokszálú, heterogén, egymással kölcsönösen játékba lépő közvetítés és megjelení-
tés. Nem a történelem, hanem az egyes, jelenlévő emlék az elsődleges, amelyet 
megérteni és átélni lehet, ezért mind az alkotás, mind a befogadás kifejezetten ese-
ménytermészetű.  

Az utóbbi évtizedek élménytársadalma olyan társadalmi közegeket hozott létre, 
amelyekben a tájékozódás kerete az egyszerűség és a bonyolultság, a rend és a spon-
taneitás, és helyet kapnak a létproblémák élményközpontú meghatározásai, mint az 
önmegvalósítás és a szórakozás. A népesség élményre orientáltsága, élménykereslete 
egyre növekszik, amit a nemzetközivé tágult élménypiac habzsolva elégít ki, és 
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gerjeszt. Különös fejlemény, hogy az élményeket kiváltó kulturális és művészi, élet-
filozófiai tartalmak keresése az interpretáció iránti érdeklődés mögé szorult.  

A hedonista műélvezetbe elválaszthatatlanul beletartozik az odautazás, az ott 
tartózkodás, szállás, étkezés, a társaság élménye is. 

Az eredetiség és hitelesség vitái 
A turizmus egyre inkább a bio-politikai világ változásainak metaforájává válik, 
amelyben a (poszt)modernitás, a kapitalizmus és a globalizáció szolgáltatja a min-
dennapi élet számára a hitelesség és az eredet komplex jelentéseit (Smith, 2003: 21). 
A hagyomány, eredetiség, hitelesség és autentikusság fogalmai legélesebben a tu-
rizmus diskurzusaiban merülnek föl. Ennek oka a modern turizmus struktúrájában 
rejlik, ahol is a helyváltoztatás a munkaidő alól felszabadított idő keretében történik, 
kikapcsolódás, és újdonságkeresés céljából. Megszabott időkeretben maximális él-
mény szerzése a turista célja, emiatt bizonyos szervezettségre és intézményesítésre 
van szükség, amely gazdasági, politikai és ideológiai következményekkel is jár. A 
globális élménypiac forgalma a centrum és a periféria között zajlik, ahol a lokalitás 
jelent vonzerőt. Ez a csere milliókat érint utazóként és fogadóként is, saját lakóhely-
ükön. A hangsúly a múlt, a más, az egzotikus megjelenéseivel való találkozáson van, 
hiszen a korlátozott időkeretek között mélyebb megismerés nemigen lehetséges. 
Látható, elérhető, lefotózható, és hazavihető kulturális másságra van szükség, egy-
fajta előkészített, megszervezett valóságra. Mindezek alapján vitatható, hogy mit is 
keresnek a turisták? Az autentikusságot, vagy a hely és az alkalom egyszeriségét, 
ritkaságát, különlegességét, illetve ennek elérhetőségét, élménnyé alakíthatóságát 
(Wilhelm, 2003: 169-170)? 

Az örökség megalkotói és fogyaszthatóvá tevői, az örökséget birtokló – vagy 
abból kiszoruló – közösségek, valamint az azzal találkozni óhajtó turisták számára 
az eredetiség-probléma más-más vetületei okoznak gondot. Jamal – Hill (2002: 103) 
abban látja a lényeget, hogy az autentikusság soha nem egy egységes, statikus konst-
rukció, sem a dolgok, vagy jelenségek lényegi tulajdonsága, hanem holisztikusabban 
szemlélve egy olyan koncepció, amelynek objektív, konstruált és/vagy tapasztalati di-
menziói dialektikus egységben állnak egymással, az emberrel és a turizmus világával. 

Az autentikus lét hiteles termékké formálása a turisztikai másság piacának egyik 
legfontosabb pillére. Az autentikusság – annak ellenére, hogy a fogalomnak általá-
nosan elfogadott definíciója nem ismeretes –, az örökségturizmus központi kérdése. 
Sok fajtája létezik, legtöbb egy különleges tárgyhoz, építményhez vagy helyszínhez 
kapcsolódik (Ashworth – Tunbridge, 2000). Bemutatása gyakran a terület múltjának, 
épített és kulturális képének újrateremtésével jár.  

(Az örökség elsősorban a történelem és az épített környezet ábrázolásakor ütkö-
zik a hitelesség problémájába. A hiteles történelmi helyek, „az örökség gyöngysze-
mei” azok az általában kicsi, dramatikus történelmi forrásokkal rendelkező városok, 
amelyek extenzívek és sértetlenek, a múlt nyomait épen, érintetlenül őrzik, kis mér-
tékben, vagy egyáltalán nem változtak. Dromard (1999: 32), több mint ezer európai 
kastély, majorság, palota, kastélyszálló, múzeum és üdülőhely ismeretében, hiteles-
ségen a műemlékek belső kulturális értékeinek, eredeti funkcióinak és használatuk 
módjának, ugyanakkor a mi világunk számára képviselt értékeinek egyidejű tiszte-
letben tartását érti. Ez azt jelenti, hogy a helyreállítással és a bemutatás módjával 
megteremtett atmoszféra a döntő, ami nem egy korábbi hangulat tökéletes visszaállí-
tása – hiszen nem tudhatni, milyen is volt valaha ez az atmoszféra –, hanem a mai 
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használatnak megfelelő elrendezés, amely ép élményt tesz lehetővé. Mindez profesz-
szionális szakértők díszletezési, stilizálási, világítási megoldásait igényli, ugyanak-
kor a látogatók tájékoztatását a valódi és a másolat konkrét hitelességéről.)  

Mivel az autentikusság lényegében megfoghatatlan, az egyes helyek, események 
áruba bocsátása nem szüntetheti meg jelentésüket. A helyreállított épületek, rekonst-
ruált események és programok nem egyszerűen a hitelességük miatt vonzóak, hanem 
komplex utalásrendszerük, esztétikai entitásként való létezésük és élményszerű be-
fogadhatóságuk miatt. A legeredetibb örökség is érdektelen lehet a turista számára, 
megformálatlansága, közvetítetlensége miatt. Viszont az örökségturizmusra jellemző 
elvárások számtalan variációja, valamint a bemutatott termékek „előállításának” 
indítékai és sajátos körülményei megkülönböztetett vonzerőkké válhatnak. 

Az eredetiség tipológiája az objektív eredetiségtől (történelmi helyek és műem-
lékek) a konstruált eredetiségig (események, művészeti tárgyak) és a mesterségesen 
létrehozott kulturális attrakciókig terjed, és nem mentes etikai felhangoktól. Négy 
részből álló tipológia állítható fel.  

Az első a hiteles újratermelés, az eredetiség látszatának keltése, amellyel a leg-
több közvetítőnek és menedzsernek az a célja, hogy az örökségi helyet és annak 
szerepét hihetővé és meggyőzővé tegyék. Bruner úgy gondolja, hogy a (múzeumi) 
szakemberek elsődleges feladata az, hogy hihetővé tegyék a helyszínt a látogató 
közönség számára.  

A hitelesség második jelentése, ha a helyszín nemcsak hasonlít az eredeti kö-
rülményekhez, hanem teljes és hibátlan másolata annak, történelmileg is precíz, 
amennyire csak a pontosság tudományos kutatás által garantálható.  

Az autentikus harmadik jelentése originális, másolt helyett. A szónak ebben az 
értelmében az újrateremtés vagy a változtatás bármely formája hiteltelenné tenné a 
helyszíneket. A hitelesség e fokát sok történelmi helyen nehéz elérni, hiszen annak 
ellenére, hogy néhány épület vagy műalkotás eredeti, a legtöbb esetben másokat is 
beillesztenek, hogy teljessé tegyék a „kiállítás” képét. Az autentikusság radikális 
formája ezért a legtöbb esetben nem elérhető. 

A negyedik jelentés a tekintélyre vagy a törvényes elismerésre hivatkozik, igaz, 
gyakran felmerül a kérdés, ki illetékes hitelesítésre. Ennek értelmében egy helyszín 
akkor lehet hiteles, ha egy nemzet, vagy közösség előtt kellően méltányolt, különle-
ges történelmi jelentősége van, és ezt megfelelően reprezentálja.  

A turisták hitelesség-érzékelése 
Érvek szólnak azonban amellett, hogy a turisták – akár tudják, akár nem – ténylege-
sen nem keresik a hiteles élményeket. Álesemények, műtermékek és kitalált élmé-
nyek kötődnek a turizmushoz, mert ez az, amire a turisták vágynak, amikor a való-
ság hamis érzetét dédelgetik. A mai élményhajhász turisták Urry (1990, 1995) meg-
látása szerint képesek észrevenni a turizmus színlelt természetét, sőt gyakran aktívan 
keresik a látszólagos élményeket, saját szórakozásukra. Általában tisztában vannak 
vele, hogy a helybeliek a turistaipar kívánalmainak megfelelően interpretálják tradí-
cióikat, élményeiket a másságról alkotott előzetes elképzeléseik szerint értelmezik, 
és az eklektikát értékelik a legtöbbre. 

A kulturális örökség interpretációja 
Egy helyszín, dolog, vagy szokás örökségi jelentőségét annak fontos történeti, tu-
dományos, kulturális, társadalmi, régészeti, építészeti, természeti, vagy esztétikai 
jelentései és értékei adják, amely megmutatkozhat a megmunkálásban, a fekvésében, 
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a használatában, az asszociációkban. Az értékelés és jelentéstulajdonítás különböző 
időkben különböző egyének és csoportok identitás- és emlékezetmunkája. A jelenté-
sek lehetnek kifejezettek, kiváltottak, felidézettek vagy kinyilvánítottak. Az örök-
ségértékek védelme és fenntartása sokban múlik azon, hogy miképpen prezentálják. 
Minden olyan mód, amely különböző narratívákat kiválasztva bemutatja, és kiemeli 
a dolog használatának, előállításának, vagy kezelésének örökségi jelentőségét, in-
terpretáció (Heritage Interpretation Policy, 2005). Segíti a látogatókat a látványta-
pasztalat jobb megértésében azzal, hogy az attrakció elemeit reális és/vagy virtuális 
módokon történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági, földrajzi és kulturális kontex-
tusba helyezi. Az interpretáció az örökség-tulajdonosok identitásának része, akik 
megtapasztalhatják megosztani kultúrájukat és a történelmüket. Erősíti a kapcsolatot 
az örökség és a közösség között.  

Az interpretáció a gyakorlatban azt a folyamatot jelenti, amelynek során annak a 
helynek a jelentőségét kommunikálják, illetve magyarázzák, amelyet a látogatók 
éppen megtekintenek. Ez segíti a turistákat és más látogatókat abban, hogy a legjob-
ban hasznosíthassák a nekik felkínált kulturális javakat (Patin, 2005: 98), hogy meg-
tapasztaljanak egy forrást vagy egy eseményt olyan módon, ahogyan másképpen 
nem tapasztalhatnák meg. Az interpretáció lényegében egy jól meghatározható téma, 
amelyet tartalmas, szervezett és szórakoztató formában mutatnak be.  

Az interpretáció funkciói 
Oktatás. Az interpretáció a múlt demonstrálásával növeli a bemutatandó forrás meg-
értését és megbecsülését, ha csak megéreztet is valamit abból, amit az interpretáló 
érez, egyfajta rácsodálkozást a történelmi környezet szépségére, változatosságára és 
komplexitására. Az interpretáció pedagógiai értéke formális és informális módon 
érvényesülhet.  

A formális oktatás alapvetően diákoknak szól, akik kötelező jelleggel, rögzített 
időtartamban, külső elismerésre vágyva, figyelmi kényszerrel, formális ismeretát-
adást várva, esetenként erőltetett figyelemmel reagálnak, céljuk az előrejutás, a si-
ker. A történelmi helyszínek felkeresését elsősorban a történelem és földrajz tan-
tervbe építik be. A tanulmányi kirándulások legnépszerűbb kulturális örökségi hely-
színei a történelmi épületek, múzeumok, színházak, kastélyok, technológiai közpon-
tok. Jó lehetőség ez arra, hogy a diákok felismerjék, bensőségesebben megismerjék a 
hely különösségét másokhoz képest, és használják a képzeletüket. Az iskolai célcso-
portok friss közönsége a legfogékonyabb a helyszínek és a megőrzés iránt. 

Az informális oktatás piaca nagyobb, mivel a legtöbb vakációs-turisztikai él-
ménynek része az örökséglátogatás. Ebben az esetben a helyek jelentései, és jelentő-
sége nehezen lenne megragadható az interpretációs média segítsége nélkül. Az in-
terpretációs programok vagy lehetőségek közönsége – a vizsgálatok szerint – élveze-
tesnek és gazdagító élménynek tartja a saját érdeklődésből szerzett tudást, ez a láto-
gatásokat még jelentőségteljesebbé és érdekesebbé teszi (Knudson et al., 1995). A 
„figyelmes” látogatók (érdeklődő, kíváncsi, éber résztvevők) hajlamosabbak arra, 
hogy tanuljanak, mint a „figyelmetlenek”, passzívak, akik nem tesznek fel kérdése-
ket, és nem vesznek részt aktívan a vitákban. Az interpretáció eredményes lehet a 
figyelmes látogatói magatartás kiváltásában (Stewart et al., 1998). Történelmi hely-
színeken végzett vizsgálatok alátámasztják, hogy a figyelmesebb örökséglátogatók – 
önkéntes részvétel, rugalmasabb tartózkodási idő keretében, külső kontroll és fi-
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gyelmi kényszer nélkül, érdeklődésre, szórakozásra, kellemes időtöltésre beállítva is 
–sokat tanulnak az interpretáció révén. 

Az interpretáció egy harmadik típusa a helyi közösségekre, a helybélieket körül-
vevő örökség megértésére (vagy annak pótlására) összpontosít. Ki más lenne alkal-
masabb arra, hogy közvetítse az örökséget és a tapasztalatot a látogatók számára, 
mint akik minden nap az örökségben élnek és lélegzenek? Ha olyan programokat 
kínálnak a helyi lakosoknak, amely gyarapítja tudásukat az örökségről, a lakosok ezt 
a tudást – alkalom adtán – meg fogják osztani a látogatókkal. Ez a fajta információ-
csere személyesebbé teszi a tapasztalatot, amelyet a látogatók magukkal visznek.  

Entertainment – szórakozva tanulás 
A szórakoztatás és a tanulás összeegyeztetésével megnő a helyszínek vonzereje. 
Schouten (1995: 260) azt állítja, hogy az interpretáció az örökségi látogatásokat 
egyedi élményekké teheti, ha az UNIQUE elvét alkalmazzák. (Uncommon = nem min-
dennapi, Novelty = újdonság, Informative = információteli, Quality = minőség, 
Understanding = megértés és Emotions = érzelmek). Ennek a tapasztalatnak jelentős 
összetevője a humor, amely különösen hatékony az oktatási és interpretációs kontex-
tusban. A jó minőségű interpretáció működhet úgy, mint egy, az örökségi helyhez 
hozzáadott vonzerő, és adoptálható a termékfejlesztés egy formájaként, különösen 
események rekonstruálása esetében. Tipikus hagyományőrző rendezvény a Visegrádi 
Várjátékok, és a Savaria Történelmi Karnevál Szombathelyen. 

Az interpretáció, mint kommunikációs folyamat, sokféle eszköz segítségével mu-
tatja be a vendégeknek a helyszínt, annak értékeit, jelentőségét. A bemutatás mód-
szere és tartalma inspirálja és provokálja a vendégeket, miáltal képesek lesznek a 
helyszínről minél több információt befogadni úgy, hogy közben szórakoznak, és 
olyan élményeket szereznek, melyeket hosszú távon megtartanak emlékezetükben.  
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