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A Nádasdy-vár szerepe Sárvár turizmusában –  
a mozgáskorlátozottak kulturális turizmusban 
való megjelenése

Tanulmányunkban a Nyugat-Magyarországon található, nemzetközi szinten is egyre 
ismertebbé váló fürdőváros, Sárvár kiemelt történelmi-kulturális értéke, a Nádasdy-vár 
fenntartható turisztikai hasznosítását és a város turizmusában betöltött szerepét vizsgál-
juk. A város jelképeként ismert vár jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek kutatásához elen-
gedhetetlen a Sárvár turizmusát meghatározó fejlődési tendenciák és a település turisz-
tikai terének elemzése. Kutatásunk alapvető célja annak a kérdésnek a megválaszolása, 
hogy milyen prioritások szerint fejleszthető a jövőben Sárvár turizmusa. A város turisz-
tikai célcsoportját képező szegmensek közül kiemelten foglalkozunk a történelem, a kul-
túra iránt érdeklődőkkel, valamint a turizmus piacán is egyre nagyobb számban megjele-
nő fogyatékossággal élőkkel, azon belül is a mozgáskorlátozottakkal. Kutatásunk során 
kvantitatív adatelemzést és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk, a meglévő 
szekunder adatokat a város turisztikai terére, a vonzerőkre, a helyi gazdaságra, valamint 
a város turisztikai célcsoportját képező szegmensek, köztük a mozgáskorlátozottakra vo-
natkozó primer adatgyűjtéssel egészítettük ki. Az említett szegmens kiemelt vizsgálata 
lehetővé tette számunkra Sárvár kulturális turisztikai kínálatának a XXI. század igényein 
alapuló nemzetközi szintű összehasonlítását is.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, fejlesztés, kulturális turizmus, akadálymentesség, moz-
gáskorlátozottak

(Bevezetés) Tanulmányunkban a sárvári Nádasdy-vár turizmusban betöltött szerepé-
vel foglalkozunk, mert ez az épületkomplexum még ma is a város jelképéül szolgál 
és Nyugat-Magyarország mozgalmas történelméről árulkodik. Kutatásaink célja, hogy 
megválaszoljuk azt a kérdést, hogy milyen módon valósulhat meg a vár fenntartható 
turisztikai hasznosítása. A Nádasdy-vár turisztikai szerepének és lehetőségeinek kutatá-
sához meg kell vizsgálnunk, hogy milyen irányvonalak szerint fejlődött és fejleszthető 
Sárvár, mint turisztikai desztináció. Fontos kiemelnünk és egyben megvizsgálnunk azt 
is, hogy milyen a város vendégköre (azon belül is mennyire jelennek meg a mozgáskor-
látozottak), milyen motivációval rendelkeznek, mely attrakciókat keresik.

A fogyatékossággal élő emberek az elmúlt időszakban kerültek előtérbe az egyes 
fejlesztések kapcsán Magyarországon, így a turizmus területén is. A fejlesztések és be-
ruházások esetében figyelembe kell venni olyan előírásokat, amelyek az akadálymen-
tesítésre is vonatkoznak, így téve elérhetővé az egyes intézményeket fogyatékossággal 
élők számára is. Tanulmányunkban arra is keressük a választ, hogy a Nádasdy-vár, mint 
kulturális attrakció, mennyire látogatható a fogyatékossággal élők számára. 

(Sárvár és a Nádasdy-vár bemutatása) Sárvár Nyugat-Magyarország régióban, Vas me-
gyében található Szombathely közelében és egyike Magyarország legkedveltebb fürdő-
városainak. A város lakossága megközelíti a 15.000 főt, amely az utóbbi időben csökkenő 
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tendenciát mutat. Sárvár ma elsősorban gyógy- és wellness-fürdőjéről híres, ezért ideális 
telephelyet biztosít a wellness-szállodáknak. A város nevét arról az agyagvárról kapta, 
amit a korai középkorban palánkkal és földből készült fallal erősítettek meg. A várat a 
XVI. században átépítették, illetve öt olasz bástyával bővítették ki (Csorba et al., 2014). 
A vár elsősorban a környék földesurairól, a Nádasdy családról ismert, amelynek tagjai 
a törökellenes háborúk magyar hőseihez tartoznak. A várat ostromló török csapatok fe-
lett 1532-ben aratott győzelemnek állít emléket a Nádasdy történelmi fesztivál, amelyet 
minden évben megrendeznek. Fontos kuriózumként említhetjük még Nádasdy Tamás és 
Kanizsai Orsolya fennmaradt szerelmes leveleit, továbbá azt a tényt, hogy a vámpírtör-
ténetekből ismert Báthory Erzsébet grófnő életének egy részét Nádasdy Ferenc felesé-
geként a várban töltötte (Bessenyei, 2005). A XX. században számos ipari üzemet tele-
pítettek a városba (Beluszky, 1999). Az 1961-es év fontos mérföldkövet jelentett Sárvár 
történetében: egy olajkút fúrásánál termálvíz tört a felszínre, így a termálvízkészlet 
feltárása jelentős mértékben hozzájárult Sárvár turizmusának fejlődéséhez. Az 1980-as 
években a termálvíz egyre fontosabbá vált a város gazdaságában és létrehoztak egy szo-
cialista márkát, a sárvári termálkristályt, amit mindenekelőtt az idősebb generációnak 
értékesítettek. A gyógy- és wellness-fürdő 2002-es megnyitása fordulópontot jelentett 
a város turizmusában, ettől az időszaktól kezdve megnövekedett az igény a minőségi 
szolgáltatások iránt. A Nádasdy-vár Sárvár turizmusában betöltött szerepét kutatva ele-
meznünk kell a város turisztikai terét és kínálatát. Kutatásaink során először Sárvár tu-
rizmusának jellemzőit vizsgáltuk, amelyet követően feltettük a kérdést: milyen szerepet 
tölthet be a Nádasdy-vár a turisztikai brand építésében, és a mozgáskorlátozottak életé-
ben, mint kulturális turisztikai attrakció. Végezetül a kapott kutatási eredmények alapján 
rávilágítunk a meglévő turisztikai potenciálok hatékonyabb kihasználásának lehetősége-
ire. A Nádasdy-vár és a hozzá tartozó Nádasdy Ferenc múzeum hosszú idők óta önkor-
mányzati tulajdonban van, amely a fejlesztési lehetőségeket és irányokat is befolyásolja.

A kulturális örökséggel kapcsolatos épületek újjáélesztése és kezelése döntő fontossá-
gú. Az üzleti megközelítés hiánya a kultúrában gyakran félreértéséhez vezet, nem az új 
kreatív termékek előállításának generátoraként tekintenek rá, hanem mint művészetre, így 
a kulturális örökségeket sok esetben nem a magánszektorból finanszírozzák (Turi, 2019).

(Akadálymentesség és akadálymentes turizmus) Az akadálymentesítéssel szemben leg-
többször az az érv, hogy csak néhány embert érint, így nem érdemes ezzel a kérdéskör-
rel foglalkozni. Az akadálymentes infrastruktúrát igénybevevők köre jóval tágabb, 
mint azt elsőre gondolnánk, mert például beletartoznak az idős emberek, a babakocsit 
használó kisgyermekes családok vagy éppen időszakosan sérült emberek (például 
baleset) is. A föld lakossága átlagéletkorának növekedése, a motorizáció (balesetek) is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen tartoznak bele a fogyatékossággal élők szeg-
mensébe, így az akadálymentes turizmus kialakítása, megléte elengedhetetlenné kezd 
válni (Gondos–Nárai, 2019). Napjainkban több mint egymilliárdan élnek valamilyen 
fogyatékkal és számuk növekedni fog az elkövetkezendő években, az egyre növekvő 
átlagéletkornak is köszönhetően.1

Az akadálymentesítés és akadálymentesség fogalma összefügg egymással, elsősorban 
az épített környezetre vonatkoznak. Magyarországon az akadálymentesség követelmé-
nyét az „1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről” 
határozza meg, így ennek alapján „Akadálymentes: az épí tett környezet akkor, ha 
annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, 
ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akik nek 
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ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.”2 A legfonto-
sabb ezekből, hogy a fogyatékossággal élő személyek kényelmesen, biztonságosan és 
önállóan tudják használni az épített környezetet. Mivel az akadálymentesítés technikai 
lehetőségei fejlődtek, így a Fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény3 a 
hozzáférhetőség kifejezést használja (Gondos–Nárai, 2019).

A fizikai akadálymentesítés során alapvető elvárás, hogy ne csak a mozgáskorlátozottak 
szempontjait vegyük figyelembe, hiszen a más fogyatékossággal élők igényei eltérőek a 
mozgáskorlátozottakhoz képest, például egy vak és gyengénlátó személynek szükséges, 
hogy a járdán legyenek jelzések (pl. vezetősáv), a jelzőlámpa valamilyen hangot adjon 
ki, Braille írással is olvasható legyen pl. egy étlap vagy tapintható legyen egy térkép vagy 
vonzerő. A siketek és nagyothalló emberek esetében pedig a vizuális információátadás a 
meghatározó, erős, villogó fényekkel tudják figyelmüket felhívni, vagy indukciós hurok/
erősítő segítségével átadni a szükséges információkat (Gondos–Nárai, 2019).

A fentiek alapján a Nádasdy-várat akadálymentesség szempontjából is megvizsgál-
tuk, amelynek eredményeit a következőkben ismertetjük.

(Célok és módszerek) A statisztikai adatok elemzése kutatásunk fontos kiindulópontját 
jelentette. Tekintve, hogy a turizmusból származó bevételek jelentős része a turisz-
tikai szuprastruktúrában realizálódik (Michalkó, 2012), szükséges volt a turisztikai 
szuprastruktúrához tartozó vállalkozások vizsgálata is. Sárvár helyi gazdasági szerkeze-
tét az országos trendekhez hasonlóan szintén a kisvállalkozások dominanciája jellemzi, 
így kérdőíves kutatásunk az itt tevékenykedő kisvállalkozásokra koncentrált.

A kutatás célját a helyi gazdaság folyamatainak, problémáinak és a turizmussal való 
összefüggéseinek vizsgálata, ezen belül a sárvári Nádasdy-vár esetleges kitörési lehető-
ségeinek feltárása képezte. A kérdőíves kutatást Sárvár turisztikai terén belül végeztük 
el, amit Sárvár TDM menedzsere, valamint a városban tevékenykedő cégvezetők tapasz-
talatai alapján – különös tekintettel a gasztronómiai vállalkozások vezetőinek tapaszta-
lataira és telephelyére – határoltunk le.

A kérdőíves kutatás 2018. június 5-től 2018. június 9-ig zajlott, és a Sárvár turisztikai 
zónáján belül tevékenykedő 47 kisvállalkozás üzletvezetői és tulajdonosai közreműkö-
désével történt.

A kérdőív 12 kérdésből állt, amelyek a helyi gazdaságra, a vállalkozások térbeli kap-
csolataira, valamint a turizmus helyzetére és hatásaira vonatkoztak.

A látszólag kis minta ellenére a kutatás mégis reprezentatív eredményhez vezetett, 
mivel a 47 válasz jóval meghaladja a település turisztikai zónáján belül található és a 
turisztikai szuprastruktúrához tartozó vállalkozások 10 százalékát.

A kvantitatív kutatást kvalitatív kutatással is kiegészítettük: Haller Ferenccel, Sárvár 
TDM menedzserével és Takács Zoltánnal, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójával ké-
szítettünk strukturált interjút 2018 nyarán. Mindkét szakembernek a feltett kérdések a 
szezonalitás hatásaira, a vár és a város fejlesztési terveire, valamint a helyi gazdaság mű-
ködésére, szerkezetére és a település imázsára vonatkoztak. A kvantitatív és kvalitatív ku-
tatásból származó eredményeinket összehasonlítottuk a helyi fejlesztési elképzelésekkel.

(Eredmények) A vendégéjszakák száma alapján Sárvár 2017-ben Magyarország 8. leg-
népszerűbb településének bizonyult, 483.782 vendégéjszakával, a külföldiek által eltöl-
tött vendégéjszakák alapján pedig – 290.975 vendégéjszakával – az 5. helyen szerepelt 
(KSH, 2018). Sárvár mai turisztikai szerepét a gyógy- és termálvízre, és az erre ez erő-
forrásra támaszkodó gyógy- és wellness-szállodák népszerűsége teszi meghatározóvá.
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2009-ig csak egy wellness-szálloda működött Sárváron, 2010-től azonban a piaci 
igényeket felismerve egyre több létesült, 2012-ben már hat wellness-szállodája volt a 
Vas megyei településnek. A szállodaszám-növekedés természetesen jelentős kapacitás-
beli bővülést is jelentett. A 2009-es gazdasági válság negatív hatása az 1. ábrán látható 
vendégszám és vendégéjszakaszám-csökkenésben éreztette hatását, de Sárvár turizmu-
sa a következő évtől már újra növekedést mutatott. 2012-ben a hat wellness-szálloda 
118.056 vendéget regisztrált, közülük 74.193 külföldit, ami a teljes vendégkör csaknem 
63 százaléka. Ezek az adatok rávilágítanak, hogy Sárvár, mint desztináció már 2012-ben 
is ismert volt külföldön.

1. ábra
Vendégek és vendégéjszakák száma Sárváron a wellness szállodákban 

2006–2012 között

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés

Az átlagos tartózkodási idő 2006-ban 2,6, 2010-re már csak 2,37 éjszaka, két évvel 
később pedig 2,4 éjszaka (a KSH 2013-as adatai szerint). Ezek alapján feltételezhetjük, 
hogy a wellness-szállodák vendégeinek időbeli megoszlása alapján a hétvégi, illetve 
hosszú hétvégés ott tartózkodások a meghatározók. Felvetésünket Haller Ferenc, Sárvár 
TDM menedzsere a vele készített interjúban megerősítette, kiegészítve azzal, hogy a 
szervezet és az érintettek már foglalkoznak annak a kérdésnek a megválaszolásával, 
hogy a város a jövőben hogyan lehet képes a hétköznapokon is több turistát vonzani. 
Szintén fontos megemlítenünk, hogy Sárvár sikerei többek között az európai turizmus-
trendekkel is magyarázhatók: a kereslet gyógy- és wellnessturisztikai szolgáltatások-
ra Európa-szerte megnövekedett, aminek egyik oka Európa demográfiai struktúrája 
(Aubert, 2011). A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2018-ban a helyi TDM 
adatai alapján 3,4 éjszaka, amely meghaladja a magyarországi átlagot (2,6 éjszaka).4

A 2011, 2012 és a 2013-as évek különösen sikeresnek bizonyultak Sárvár turizmu-
sa számára: a vendégéjszakák száma alapján a nyugat-magyarországi város a 7. helyet 
foglalta el Magyarország települései között. A gyógy- és wellnessfürdő látogatószáma 
a 2011–2013-ig tartó visszaesés ellenére 2011-től mindig 700.000 fő feletti. A fürdőt 
eddig 2016-ban látogatták a legtöbben (2. ábra).
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2. ábra
Vendégek száma Sárváron 2010–2016 között

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés

Sárvár turizmusának sikereihez jelentősen hozzájárul a település nagyon kedvező 
közlekedés földrajzi helyzete: a város több európai nagyvárosból, illetve fővárostól né-
hány óra alatt elérhető: 132 km-re fekszik Bécstől, 134 km-re Pozsonytól, 208-km-re 
Budapesttől és 261 km-re a csehországi Brno-tól.

A történelmi város ma a termál- és wellnessfürdőnek köszönhetően nemzetközi jelen-
tőségre tett szert. Habár a gyógy- és wellnessturizmus ma divatos turisztikai terméknek 
számítanak, Sárvár ezeknél a népszerű létesítményeknél sokkal többet kínál látogatóinak.

A Nádasdy-vár turisztikai szerepének meghatározásához először Sárvár turisztikai 
terét határoltuk le. A település-, illetve turizmusfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalom 
a turisztikai terek lehatárolását a következő kritériumok alapján végzi el: „A turisztikai 
tereket a gyakorlatban a táj, a szálláshelyek, a kulturális kínálat és a szálláshelyekre irá-
nyuló turisztikai kereslet különleges figyelembe vételével határoljuk le.” (LEP, 2005: 8)

Sárvár esetében a primer turisztikai létesítményeken kívül a gasztronómiai és ke-
reskedelmi egységek is – amelyek a turisztikai szuprastruktúrához tartoznak – fontos 
támpontot jelentettek. A város turisztikai terének lehatárolásában Haller Ferenc, a város 
TDM menedzsere is segítséget nyújtott, valamint a terepmunkánk során megkérdezett 
24 kisvállalkozás, vendéglátó-ipari és kereskedelmi létesítmény üzletvezetője és tulaj-
donosa is segítségünkre volt munkánkban. Sárvár turisztikai terét a következő térképen 
pirossal jelöltük.

A 3. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy Sárvár turisztikai terén belül a városközpont-
ban fekvő Nádasdy-vár (1 kék) és a fürdőlétesítmények (1, 4, 6 zöld) meglehetősen távol 
helyezkednek el egymástól. A leglátogatottabb sárvári turisztikai attrakciók, a gyógy- és 
wellnessfürdő, valamint a hozzá kapcsolódó wellness-szállodák és a Csónakázó-tó a vá-
ros központjától távolabb koncentrálódnak, a város turisztikai terének délkeleti részén. Ha 
összehasonlítjuk a gyógy- és wellnessfürdő, valamint a Nádasdy-múzeum látogatóinak 
számát, a következőket állapíthatjuk meg: 2016-ban a gyógy- és wellnessfürdő 768.868 
vendéget regisztrált, a vármúzeum pedig 27.294 látogatót. Ugyanebben az évben a legtöbb 
külföldi vendégéjszakát – 135.961 – a csehek töltötték el Sárváron, Ausztria 82.720 ven-
dégéjszakával a második helyet, Németország 25.674 vendégéjszakával a 3. helyet foglal-
ta el. A Szlovákiából érkező turisták 17.402 vendégéjszakát töltöttek el a településen (Sárvári 
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TDM információi). A TDM menedzser és a Vármúzeum Igazgatójának információi szerint 
a fürdővendégek nagyon csekély része látogatja meg a várat (Haller, 2018; Takács, 2018).

A turisztikai infrastruktúra mellett a turisztikai szuprastruktúra is nagyon jelentős 
helyi bevételeket generál. „A turisztikai szuprastruktúrát azok a kiegészítő jelleggel 
létrehozott létesítmények alkotják, amelyek az általános infrastruktúrán nyugszanak 
és a látogatóorientált igények kielégítését szolgálják.” (Fischer, 2009: 75) A vizsgált 
vállalkozások üzletvezetői és tulajdonosai a kérdőíves kutatás során a helyi turizmus 
jelenlegi helyzetéről, legfontosabb problémáiról és fejlesztésének lehetőségeiről adtak 
információkat. 

A város turisztikai terében végzett kérdőíves kutatás eredményei szerint a szezonali-
tás az ott működő kisvállalkozások életét csak kis mértékben határozza meg. Itt azonban 
meg kell említenünk, hogy a turizmusra jellemző szezonalitás a megkérdezett kisvál-
lalkozásának több mint 30 százalékánál nehézségeket okoz. Wirth Gábor a Velencei-tó 
településein elvégzett korábbi kutatási eredményeivel összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy a szezonalitás Sárváron kisebb mértékben határozza meg a helyi gazdaságot, mint 
a Velencei-tónál található települések esetében (Wirth, 2016). Ez minden bizonnyal a 
sárvári wellness- és fürdőlétesítmények népszerűségével magyarázható, ami nem kötő-
dik annyira a nyári főszezonhoz, mint a Velencei-tónál található strandok, kerékpárutak 
és egyéb turisztikai létesítmények.

3. ábra
Sárvár turisztikai tere

Forrás: a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. térképe alapján, 
saját szerkesztés
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4. ábra
A szezonalitás hatása a turisztikai szuprastruktúrához tartozó kisvállalkozásokra 

(n=47) 

Forrás: saját kutatási eredmények alapján, saját szerkesztés

Az előbb bemutatott kutatási eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy milyen 
mértékben határozza meg a szezonalitás a Nádasdy-vár üzemeltetését és milyen szerepet 
játszik a vár a település vendégforgalmában. Takács Zoltán, a Nádasdy-vár igazgatója 
interjújában megerősítette, hogy a wellness-szállodák és a gyógy- és wellnessfürdő lá-
togatóinak csak nagyon csekély része dönt a vár és a vármúzeum megtekintése mellett, 
ami többek között a vár és a fürdőlétesítmények közötti relatív nagy távolsággal is ma-
gyarázható. Az igazgató azt is elmondta, hogy a vár és a fürdőlétesítmények egészen 
más szegmenseket vonzanak, ezért nem tudta eddig kihasználni a turisták számának 
növekedését a vár menedzsmentje (Takács, 2018).

A vár menedzsmentje a jövőben szorosabb együttműködést szeretne a többi turisz-
tikai létesítménnyel, különösen a gyógy- és wellnessfürdővel, valamint a wellness-
szállodákkal. Emellett szintén elengedhetetlen a helyi TDM szervezettel történő sikeres 
együttműködés folytatása (Takács, 2018).

A helyi TDM szervezet magas ismertségi foka arra utal, hogy a város turizmusszer-
vezete aktív marketingtevékenységet folytat: A megkérdezett kisvállalkozások 72 
százaléka ismeri a szervezetet, 33 százalékuk pedig együtt is dolgozik vele, illetve jó 
kapcsolatot ápol. A vendéglátásban dolgozó kisvállalkozások 45%-a működik együtt a 
helyi TDM szervezettel.

A múzeumigazgató hosszú távú célja, hogy a Nádasdy-vár a jövőben meghatározó sze-
replője legyen Sárvár turizmusának. A 2014–2020-ig szóló Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában is kimondásra kerül, hogy a város kulturális és épített emlékeit szintén nem 
szabad elhanyagolni (Sárvár, 2015). A Nádasdy-vár gazdasági épületének, valamint a 
fűtés- és egyéb energiaellátási rendszerének felújítása a legfontosabb projektekhez tarto-
zik, amelyek a város központjában valósulnak meg. A város a vár felújítandó gazdasági 
épületében egy nagy rendezvényterem kialakítását is tervezi (Haller, 2015).
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A vár menedzsmentjének fontos kitörési pontot jelenthetnének a rendezvények: a megkér-
dezett kisvállalkozások 12,7 százaléka a város turizmusának fejlesztését további rendezvények 
szervezésével képzeli el, így várva vevőkörük/vendégkörük bővülését. A rendezvények gaz-
daságélénkítő hatása mellett nem szabad megfeledkezni a pozitív társadalmi hatásokról sem. 
Egy-egy ilyen rendezvény megmozgatja a helyi lakosságot, élénkítve a közösségi életet.

5. ábra
A látogatók és a külföldi látogatók száma a Nádasdy Vármúzeumban

Forrás: a Nádasdy Ferenc Múzeum adatai alapján, saját szerkesztés

A vármúzeum látogatószámait elemezve ki kell emelnünk, hogy ez a történelmi att-
rakció főként a belföldi látogatók számára vonzó. A külföldi látogatók száma 2011-ben 
és 2017-ben volt a legmagasabb, körülbelül 5000 fő, ami a belföldi látogatók számához 
viszonyítva meglehetősen csekély (5. ábra). Ha több évre kivetítve végignézzük a havi 
látogatószámokat, megállapíthatjuk, hogy a szezonalitás nagyon erősen meghatározza a 
Nádasdy Ferenc Múzeum látogatottságát. A legmagasabb látogatószámok egyértelműen 
a főszezonra koncentrálódnak (július, augusztus), ami valószínűleg azoknak a rendez-
vényeknek is köszönhető – Vármeeting, Nádasdy Történelmi Fesztivál, Nemzetközi 
Folklórnapok –, amelyek a vár udvarán és a vár körül kerülnek megrendezésre. A múze-
um látogatottsága 2015 óta növekvő tendenciát mutat (1. táblázat).

1. táblázat
A Nádasdy Ferenc Múzeum látogatottsági adatai éves és havi bontásban (2014–2017)

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
2014 824 940 1224 1693 3054 2344 4038 5853 1798 2467 1091 768 26094
2015 710 788 1258 1886 3539 2021 4056 4909 1970 2251 988 1000 25376
2016 920 1189 2343 1397 3724 2330 4008 4877 1905 1861 1667 1073 27294
2017 797 1977 2158 2750 3986 2619 4302 5022 1871 2213 1747 1437 30879

Forrás: a Nádasdy Ferenc Múzeum adatai alapján, saját szerkesztés

A menedzsment előtt a jövőre nézve két cél lebeg: a vármúzeumot a jövőben min-
denképpen gazdaságosan kell üzemeltetni, amihez egy innovatív attrakció- és látoga-
tómenedzsmentre, illetve marketingre van szükség. A statisztikai adatok elemzéséből 
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az is következik, hogy a külföldi turistákat és a gyógy- és wellnessfürdő vendégeit 
intenzívebben kell megszólítani. A múzeum belépődíja magyarországi viszonylat-
ban sem túl magas, amit a múzeum igazgatója is megerősített. Elmondta, hogy a 
menedzsment nem mer árat emelni, habár a látogatók a magasabb belépődíjat is 
kifizetnék, de a rendezvények és a kiállítás ehhez még nem elég széles körben is-
mertek (Takács, 2018).

Az egyre növekvő turisztikai piacon a desztinációk közötti verseny is egyre erő-
sebb lesz, ezért a települések márkaépítése fokozottan felértékelődik, aminek elen-
gedhetetlen része a márkaépítés. A település potenciális látogatói – ha nem is mindig 
kimondva, de – keresik az adott desztinációra jellemző USP-t, tehát azt az élményt 
vagy szolgáltatást, amit csak az adott helyen kaphatnak meg (Kreutzer, 2012).

Egy turisztikai desztináció értékesítésének elengedhetetlen feltétele a hatásos 
megjelenés az interneten: „Az internet megkönnyíti a kereslet és kínálat találko-
zását. Az itt fellelhető és megjelenített információk által egyre könnyebbé válik a 
réstermékeket keresők és kínálók irányított piaci találkozása.” (Kreutzer, 2012: 40)

Kutatásaink során Sárvár online turisztikai termékmarketingjét is vizsgáltuk. 
Néhány éve a város szlogenje az „Élmény és hagyomány” volt, a fürdőváros je-
lenlegi imázsszlogenje a „Kristálytiszta élmény”. Az aktuális városi imázsfilmben 
(Kriskó, 2015) a várat és népszerű gyógy- és wellnesslétesítményeket egymással 
együtt, érzelmileg és logikailag egymáshoz kapcsolva próbálják megjeleníteni és 
„értékesíteni”: a gyermekes családokat, a fiatal párokat és az idősebb generációkhoz 
tartozókat a wellness- és fürdőélmények, rendezvények és a természet tematikákkal 
próbálják megszólítani.

A vár értékesítéséhez a jövőben célszerű lenne új tematikákat is felhasznál-
ni. Az 1532-es év történelmi eseményei vagy Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 
szerelme talán egy innovatív attrakciómenedzsment alapjait is megteremthetnék. 
A szakirodalom is alátámasztja, hogy a kulturális, illetve ahhoz köthető turisztikai att-
rakciók a leghatékonyabban történetekkel, „sztorikkal” értékesíthetők, amihez a leg-
modernebb interpretációs technikák és módszerek alkalmazása szükséges (Rátz, 2011).

A történelmi témák és rendezvények, valamint a jó közlekedési kapcsolatok se-
gítségével a felvidéki (mai Szlovákia) magyarság történelem iránt érdeklődő és az 
anyaországhoz kötődő tagjai is megszólíthatók lennének.

A kulturális örökségek megfelelő felhasználásához PPP által történő befekteté-
sekre lenne szükség, amely nemcsak a társadalmi és történelmi valóság ismeretét 
igényli, hanem többek között a kulturális örökség elemei és a hagyományok újjáé-
lesztésének és kezelésének gyakorlatát is tükrözi, valamint a meglévő PPP-politika 
jogi és pénzügyi kereteit (Turi, 2019).

Sárvár jövőbeli turizmusfejlesztését arra az alapelvre kell helyezni, hogy a fürdőlé-
tesítmények a Nádasdy-várral együtt, egymást kiegészítve, sőt tovább bővítve a város 
egyéb vonzerőivel válhatnak egy hosszú távon is piacképes turisztikai termékké.

A várat olyan szempontból is megvizsgáltuk, hogy mozgáskorlátozottként meny-
nyire lehet oda eljutni, azon belül közlekedni és a kiállítást megtekinteni. Az 1. és 
2. képen látható, hogy a vonzerő megközelítése ugyan lehetséges (a vár falain belül 
megtartott rendezvények látogatása is), de a lépcsők megléte miatt a kiállítás megte-
kintése számukra nehézségbe ütközik. Ha a város jövőbeli fejlesztésére gondolunk, 
hogy a fürdőlétesítmények és a Nádasdy-vár együttkezelése, fejlesztése hosszú tá-
von piacképes turisztikai termék lehetne, akkor érdemes lenne a vár megközelíthető-
ségén és azon belüli közlekedés megoldásán gondolkodni.
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Megkerestük a sárvári TDM szervezetet, hogy rendelkezik-e a Nádasdy-vár látoga-
tottsági adataival, és további olyan adatokkal, amelyből kiderülne, hogy a látogatók 
hány százaléka fogyatékossággal élő, de sajnos nemleges választ kaptunk. A kérdés 
kapcsán felkerestük újfent a Nádasdy Ferenc Múzeum vezetőjét is, de nem tudott szám-
unka megfelelő, használható adatokkal szolgálni, így csak feltételezéseinkre hagyatkoz-
hatunk, hogy a vár látogatóinak elenyésző hányada fogyatékossággal élő.

(Következtetések) Összességében megállapíthatjuk, hogy a Nádasdy-vár ma egy fontos 
alkotóeleme, de nem alapeleme Sárvárnak, mint turisztikai márkának. A helyi fejlesztési 
tervekben a vár is jelentős szerephez jut, de a vár turisztikai szerepének növeléséhez ezt 
a történelmi vonzerőt attrakcióvá kell formálni. A Nádasdy-vár Sárvár turisztikai terén 
belüli helyzete sokkal fontosabb tervezési szempontnak tűnik, mint a városon belüli 
elhelyezkedése.

A vár gazdaságos üzemeltetésének megoldása nagy kihívást jelent a jövőre nézve, 
amihez a látogatószámnak mindenképp emelkedni kell. Ez akkor lehetséges, ha a láto-
gató- és attrakciómenedzsment sokkal átgondoltabbá és tervezettebbé válik, és új piaci 
szegmenseket is sikerül megszólítani. Habár alapvetően eltérő szegmensekről van szó, 
a fürdőkomplexumok látogatóit mégis intenzívebben kellene megszólítani, emellett az 
egynapos, a történelem, kultúra és a rendezvények iránt érdeklődő várlátogatók körét 
is szükséges bővíteni. A vár menedzsmentjének számos turisztikai vállalkozással és 
szervezettel kellene még aktívabban együttműködni, egy jól működő hálózatot kiala-
kítva. A kutatási eredmények is alátámasztják, hogy a vár menedzsmentjének a legfon-
tosabb feladata egy erős márka felépítése, amelyhez a még több turisztikailag vonzó 
rendezvény szervezése is hozzájárulhat.

Tanulmányunkban az akadálymentesítés fontosságára is rá kívántunk mutatni. 
Bár az akadálymentesítés megvalósítása a közlekedés vagy a turizmus szegmensében 
a fogyatékossággal élő személyek bekapcsolódása számára elengedhetetlen szükség-
szerűség, ahogy azt láthattuk, lényegesen nagyobb kört érint, több célcsoportnak nyújt 

1. kép 
A Nádasdy-vár bejárata

Forrás: saját készítés

2. kép 
A Nádasdy Ferenc Múzeum bejárata

Forrás: saját készítés
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lehetőséget és kényelmet. A múzeum kiállításának megtekintése a mozgáskorlátozottak 
számára nehézségekbe ütközik, Sárvár fürdőváros jellege miatt mégis érdemes lenne a 
fogyatékossággal élők szegmensére is fókuszálni, mert a nyugdíjasok, vagy akár idősza-
kosan rehabilitációs kezeléseket igénybe vevőknek is fontos lenne a vár, múzeum és kiál-
lításának megtekintése.

Sárvár turizmusa csak az eddigi turisztikai és infrastrukturális fejlesztések folytatásá-
val, a turisztikai infra- és szuprastruktúrához tartozó vállalkozások és a többi turizmusban 
érdekelt szereplő együttműködésének élénkítésével, egy a fürdőélmények, gyógyulás, ren-
dezvények és természet tematikával, és nem utolsósorban a helyi TDM szervezet szakmai 
irányítása mellett lehet képes egy komplex turisztikai termék fejlesztésére, megtartva, illet-
ve erősítve eddigi piaci pozícióját. Sárvár jövőképében is szerepel, hogy a város egy olyan 
nemzetközi gyógyhely legyen, amely az itt élő sárvári polgárok és az idelátogató vendégek 
számára is egy lakható és mind magasabb életszínvonalat kínáló szolgáltató várossá válik, 
a város tudatos fejlesztése magas minőségű szolgáltatásokra, jó környezeti állapotra és a 
helyi sajátosságokra támaszkodva valósul meg (Sárvár, 2015).

A turizmus csak a gazdaság más ágazataival fejleszthető hatékonyan. „Ennek érdekében 
szükséges az uniós források hatékony befektetési célú felhasználása, a hiányzó infrastrukturá-
lis elemek megvalósítása, a gazdasági szereplők közötti együttműködés ösztönzése, általában a 
tudásalapú gazdaság preferálása. A versenyképes gazdaság megteremtésének alapfeltétele to-
vábbá a befogadó és támogató attitűd a város lakói és döntéshozói részéről.” (Sárvár, 2015, 9)

A város aktuális integrált településfejlesztési stratégiáját átolvasva, nem találtunk 
benne olyan utalást, amely a település vagy az egyes vonzerők, és azon belül is a 
Nádasdy-vár akadálymentesítésére vonatkozott volna, amely szükséges lenne a már ko-
rábban leírtakat figyelembe véve.
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alapdokumentuma a fogyatékossággal élő 
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vetően 2008. május 4-én lépett hatályba 
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