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PÁ L I N K Á S  A D R I E N N– C Z I F R A  S Z A B O LC S
C SA K  O KO SA N ! 
KU LT U R Á L I S  BA R A N G O L Á S O K  VA S KO R I  TÁ JA KO N

¶ Mindig is sikk volt a tömegturizmus helyett alternatív, izgalmas megoldáso-
kat felkutatni. Talán részben ennek is köszönhető az örökségturizmus újra-
pozicionálása és divatossá válása. Ezt a lehetőséget aknázzák ki a kulturális 
utak, amelyek egy-egy témára felfűzve kevéssé ismert térségekbe kalauzolnak,  
és rejtett értékeket mutatnak be. Kiváló példa erre az Európai Unió támogatásá-
val és a magyar állam társfinanszírozásával három évvel ezelőtt indult Vaskor-
Duna projekt, amely öt közép-európai ország húsz intézményének közreműkö-
désével a 2700 évvel ezelőtti vaskori világ monumentális tájelemeire szeretné 
ráirányítani a figyelmet és előmozdítani a fenntartható turisztikai hasznosí- 
tásukat.1

¶ Mielőtt azonban végigvennénk a kulturális útvonalak mai népszerűségét meg-
alapozó állomásokat, vagyis hogy milyen változásoknak kellett végbemenniük 
a kulturális örökség területén, ezen útvonalak kialakulásáról és létrejöttük kö-
rülményeiről is ejtenünk kell néhány szót.

¶ Bár a jelenség már az 1960-as években körvonalazódott, 1987-ig kellett várni  
a Santiago de Compostelába vezető középkori eredetű Szent Jakab-zarándok-
út elismerésére kulturális útvonalként. Ugyanebben az évben alakult meg lu-
xemburgi központtal a kulturális utak létrehozását felügyelő tanács, valamint 
ekkor rögzült a feltételrendszer is. A múlt és jelen összekötésén és bemutatá-
sán túlmenően a kulturális út cím elnyeréséhez az adott útnak legalább három 
országot kell érintenie, jogi formában kell működnie, és tényleges kutatómun-
kára kell alapozni a hozzá kapcsolódó projektet.2 Mára ezek az utak igen nép-
szerűvé váltak, és a vallási utakon kívül számos egyéb tematikát ölelnek fel: tör-
ténelmi, kulináris, kiránduló és művészeti barangolásra csábítanak. Jelenleg  
33 európai szintű kulturális útvonal létezik, amelyek szinte az összes európai 
országot érintik.3 A közlekedési és a kommunikációs eszközök fejlődése lehe-
tővé teszi, hogy az utak egyre hosszabbak legyenek, továbbá egyre több turis-
ta engedheti meg magának, hogy végigjárja az állomásokat. Egyes országokon 
belül még ennél is több tematikus utat sorolhatunk fel. Bár ezek nem tesznek 
eleget az euró pai feltételrendszer minden elemének, kisebb-nagyobb hely-
színeket, régió kat összekapcsolva jelentőségük nem elhanyagolható a vidéki  
turizmus szempontjából.
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¶ Napjainkban általános tendencia, hogy a látogatók a korábbinál sokkal össze-
tettebb élményre vágynak, emiatt a turisztikai kínálatban az élményközpontú 
szemlélet a legfontosabb hívószó.4 Amennyiben a kulturális turizmus három 
alappillére, vagyis a tárgyi és szellemi kulturális örökség, a kreativitással mind-
inkább megfeleltetett tudás, valamint az élmények maximalizálása összponto-
sul az útvonal egyes helyszíneiben, akkor nagyon sikeres és látogatott, sőt fenn-
tartható turisztikai attrakciók hozhatók létre.5

¶ A kulturális útvonalak kialakulásával egy időben magukban a közgyűjteményi in-
tézményekben – így a múzeumokban is – szemléletváltás következett be. A mú-
zeumokkal szemben támasztott kritikai gondolkodás csírái az 1960-as években 
jelentek meg, az 1970-es és 1980-as évekre pedig már a világ minden pontjára 
eljutottak, és nemzetektől függően igen hasonlatos problémákat vázoltak fel a 
klasszikus múzeumi felfogással szemben.6 A tárgyközpontú szemlélet helyett 
szépen lassan teret nyert az emberközpontú, más szóval a látogatóbarát megkö-
zelítés. Minderre jó példa a múzeumpedagógia és a múzeumandragógiai fog-
lalkozások megjelenése, valamint a szakmai előadások szerepének elterjedése 
az intézményekben. Napjainkban a rendezvények, az ismeretterjesztő vezeté-
sek vagy akár az épületet bemutató séták mellett a tárlatokon és egyéb tereken,  
illetve a bemutatás funkcionális helyszínein kívül a látogató egy-egy különleges 
alkalom során akár a gyűjtés és konzerválás folyamatába is bepillantást nyerhet 
(például Régészet Napja, Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éjszakája, Múzeumok 
Majálisa). A látogatóbarát és élményközpontú megközelítést az infokommu-
nikációs technológiák begyűrűzése gyorsította fel. Különösen a 21. században 
tapasztalható kiugró változás ezen a területen, ahogyan az internet és az okos-
eszközök terjednek, a múzeumok igyekeznek lépést tartani e technológiákkal, 
hiszen a látogatók olyan élményre vágynak a közgyűjteményi terekben, ame-
lyek összhangban állnak a megnövekedett elvárásaikkal.

¶ Ahogyan a fent említett új muzeológia elterjedése népszerűvé tette a közgyűjte-
ményi intézményeket, úgy a külső helyszínek, vagyis a turisztikai attrakciók 
népszerűsége mögött megbúvó változásoknak is szentelnünk kell egy bekez-
dést. Az elmúlt húsz évből három olyan fogalom elterjedését kell kiemelnünk, 
ami szerepet játszott a kulturális útvonalak népszerűségében. Először is a turiz-
mus átalakulása, konkrétabban az új turisztikai irányzatok megjelenése Euró-
pában, ezek közül a legfontosabb a kulturális turizmus kategóriáján belül el-
helyezkedő kreatív turizmus, amely az alábbi módon definiálható: „A kreatív 
turizmus a turizmus egy újabb generációjának tekinthető, ami bevonja a turis-
tát magát, illetve a helyieket a turisztikai termék létrehozásába (közös létreho-
zás).”7 A megfogalmazás, amely már 2000-ben megszületett, magában foglalja 
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azt is, hogy a kreatív turizmus sokkal összetettebb élmény a kulturális turizmus - 
nál, mivel itt a látogatókat bevonják a házigazdák az adott programba. A fő 
hangsúly ugyanakkor nem az élményszerzésen, hanem a valós tudás átadá-
sán van.8 Másodszor a tájak integrált jellegét és különleges társadalmi értékét9 
kiemelő európai irányelveknek, az Európa Tanács 2000-ben Firenzében, vala-
mint 2005-ben Faróban aláírt egyezményeinek beemelése hazánk jogrendjébe 
mélyreható változásokat generált.10 Ezekkel összhangban említi a többször mó-
dosított 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről a történeti táj 
fogalmát, amely általános értelemben véve és kultúrtájként egyaránt összekap-
csolja a természeti és az épített örökséget. Széles körben elfogadott meghatáro-
zása szerint „történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember 
és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális 
(történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból je-
lentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége ré-
vén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot”.11 Időrendben a harmadik, 
ám ugyanolyan fontos pillére a kulturális útvonalak felvirágzásának a szellemi 
kulturális örökség megőrzéséről 2003-ban elfogadott egyezmény, amely listá-
ba szedi és felhívja a figyelmet az emberiség szellemi örökségére. Definíció sze-
rint a következőt értjük ezen: „Szellemi kulturális örökség: olyan szokás, ábrá-
zolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, 
tárgy, műalkotás és kulturális színhely – amelyet közösségek, csoportok, eseten-
ként egyének kulturális örökségük részeként elismernek.”12 A korábban már 
említett tárgyközpontú szemlélet megváltozása itt is érezhető, hiszen a műtár-
gyak és műemlékek védelmén és fontosságán túlmenően ez az egyezmény a 
szellemi kulturális örökségre fókuszál, és elkészülte után a listán szereplő té-
teleket hivatott gondozni. Gondolatiságában felismerhető a kulturális útvona-
lakkal való párhuzam, legalábbis földrajzi értelemben, mivel számos tétel több 
nemzetet, országot ölel fel, ezáltal nemzetközi kooperációra serkenti az egyes  
országokat.

¶ A Vaskor-Duna projekt is erre a komplex élményre fektet nagy hangsúlyt, amely 
a régészeti feltárás és tudományos munka mellett a fent említett turisztikai 
trendnek is igyekszik megfelelni. Persze van miből válogatni, hiszen a Közép-
Európa kora vaskori közösségeit irányító sóurak hatalmát díszes vas- és bronz-
fegyverek, míves lószerszámok, festett és grafitozott felületű edények, valamint 
számos mediterrán jellegű import tárgy őrzi. Mindez a roppant gazdagság a 
nőkhöz kapcsolható viseleti tárgyakban és ékszerekben is testet öltött.13 Sőt az 
elit hatalmi koncentrációja monumentális építkezéseket is lehetővé tett. A köz-
ponti szerepet betöltő települések környezetében napjainkban is érzékelhető, 
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tájléptékű változtatásokat eredményezett az erődítések megépítése, valamint 
a vezető réteg végső nyughelyeként szolgáló halomsírok megépítése.14 A Vas-
kor-Duna projekt keretében táborokat szerveztünk a partnerországokban, ahol 
a látogatók a vaskori elit életéről, mindennapjairól tanulhattak és próbálhattak 
ki különböző játékos és kézműves foglalkozásokat. Az így gyűjtött tapasztala-
tokra épülve készült el egy ismeretterjesztő gyerekfüzet, egy vaskori recepteket 
tartalmazó szakácskönyv és egy vaskori elittel kapcsolatos kézműves feladato-
kat tartalmazó könyvecske.

¶ Az egyes intézmények bemutatóterein túl a tudományos kutató- és feltárómun-
kát is segítik a modern technikai eszközök. Nincs ez másként a Vaskor-Duna 
projekt esetében sem, amely kilenc mikrorégiót érint a Közép-Duna-medencé-
ben. A legtöbb helyszín kutatása már a 19. században megindult, s kisebb-na-
gyobb megszakításokkal folytatódott a 20. században is.15 Az ember és termé-
szet kölcsönhatását őrző történelmi tájak kulturális értékként való elismerése 
az örökségvédelem minden szegmensét érintette, aminek egyik látványos meg-
nyilvánulása a tájrégészet térhódítása. A hagyományos, lelőhelyközpontú meg-
közelítés helyett a tájra fókuszáló integrált kutatási stratégiák előtérbe kerülése 
mindenütt jelentős előrelépést eredményezett. Ezzel párhuzamosan a távérzé-
kelési módszerek, mint a légi régészet, a műholdfelvételek és a lézeralapú távér-
zékelés (LIDAR),16 valamint a roncsolásmentes vagy minimális beavatkozással 
járó lelőhely-diagnosztikai eljárások (geofizika, talajellenállás-mérés, talaj-
radar, térképező talajtani fúrás) váltak a régészeti kutatások hangsúlyos ele-
meivé. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne lenne szükség hagyomá-
nyos régészeti feltárásokra, hiszen ezek ma is nélkülözhetetlen részei a kutatói 
repertoárnak. Ugyanakkor – hasonlóan a Vaskor-Duna projekt során követett 
stratégiához – célirányosan, egy-egy lényegi kérdés eldöntésére alkalmazzuk 
a viszonylag költségigényes és a lelőhely egységében visszafordíthatatlan be-
avatkozásokat okozó ásatásokat. Először összegyűjtjük és térinformatikai adat-
bázisba rendezzük a meglévő információkat.17 Majd részben vagy teljes egé-
szében digitalizáljuk az archív dokumentumokat és a leletanyagot. Bár ezen a 
téren még mindig a zárt láncú platformok dominálnak, egyre több a széles körű 
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hozzáférést biztosító strukturált belépési rendszerrel működő adatbázis (ilyen 
például az Ariadne program részeként fejlesztett MNM Régészeti Adatbázis).  
Az adatok értelmezése és tágabb kulturális kontextusba illesztése során már fel-
sejlenek azok a kérdések, amelyek megválaszolása csak új, célzott ásatással és 
interdiszciplináris kutatási módszertannal lehetséges.18 Ez az integrált kutatá-
si stratégia a Vaskor-Duna projektbe bevont mindhárom magyarországi hely-
színen (Sopron, Süttő, Százhalombatta) jelentős mértékben kibővítette a monu-
mentális vaskori tájelemekről rendelkezésre álló információkat.

¶ Az említett három fogalom megjelenésén kívül természetesen a technika fejlődé-
se itt is megmutatta a hatását, és a múzeumi terekhez hasonlóan felvirágoztat-
ta a kulturális utak népszerűségét. Ezen infokommunikációs eszközökre példa 
az INTERREG projekt keretein belül elkészült mobiltelefonos applikáció. A na-
gyon gazdag és sokszínű kulturális hagyományt felmutató Duna-medence ki-
válóan alkalmas arra, hogy kisebb területen is több országot összekötő kulturá-
lis útvonalak valósuljanak meg. Ez a felismerés motiválja a jelenleg előkészítés 
alatt álló vaskori út fejlesztését is. A leendő turistáknak, látogatóknak készülő 
mobiltelefonos applikáció trendi kiegészítő eleme a projekt célállomásait érin-
tő turisztikai fejlesztéseknek, egyúttal hasznos összekötő kapocs a nyelvileg is 
sokszínű közép-európai régióban. A minden korosztályt átfogó élményközpon-
tú turisztikai attrakciót a digitális vizualizációs technológiák gazdag tárháza  
teszi teljessé.

¶ A Vaskor-Duna projekthez elkészült mobiltelefonos alkalmazásban – a projekt 
és a helyszínek népszerűsítése mellett – a látogatói élmény fokozása kapta a fő 
szerepet. A látogatói applikáció – a kreatív turizmus elemeit szem előtt tartva – 
extra tartalmakat kínál, ami megkönnyíti és élvezetessé teszi az információ és 
tudás elsajátítását a vaskori életről és a korábban csak múzeumokban elérhe-
tő bemutatási funkciókat hivatott reprezentálni a külső helyszíneken. Mind a 
vezetett séták, mind a látogatóknak szánt foglalkozások integrációját lehető-
vé teszi a GUIDE@HAND családba tartozó alkalmazás, amely az MTA-SZTAKI 
szoftverfejlesztőinek munkáját dicséri.19 A bemutatást fényképek, videók és 
helyszíni leírások hivatottak helyettesíteni, amelyeket a kiterjesztett valóság 
technológia (AR), valamint 3D-modellek és 360 fokos gömbpanorámaképek 
egészítenek ki.20 A múzeumi környezetben megszokott vezetett, tematikus sé-
ták élménye a térkép és audioguide funkciók segítségével helyettesíthető, míg a 
múzeumi foglalkozások nonformális tudásközvetítésére rímelnek a játékos fel-
adatok, valamint az e-learning funkciók. Ez mind a gyermekek, mind a felnőt-
tek számára remek kikapcsolódási lehetőség, egyúttal a túra során megszerzett 
tudásuk játékos próbája.
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¶ A kulturális örökség értékéről és szerepéről vallott elképzelések gyökeres átala-
kulása a 20. század második felében megújította a szakmai diskurzusokat, és új 
bemutatási módozatokat hívott életre, amelyek elszakadtak a korábban egyed-
uralkodó műtárgyközpontú szemlélettől. Részben ezzel párhuzamosan a kul-
turális javakhoz történő hozzáférés könnyebbé válása a turizmusban is lecsa-
pódott, és a keresleti oldalon felértékelte a kulturális élményeket kínáló utak 
jelentőségét, különösen a szabadtéri helyszínek (régészeti parkok, temati-
kus parkok) szerepét. A sikeres helyszínek és kulturális utak mögött többéves 
fejlesztői munka áll:21 a kézműves-bemutatók, vásárok és fesztiválszerű ren-
dezvények szervezésén túlmenően a bemutatni kívánt korszak jellemző épü-
leteinek rekonstrukciói várják a látogatókat. Paradox módon a zárt múzeumi 
térből kilépés népszerűségét épp a múzeumi szférára emlékeztető fejleszté-
sek (múzeumpedagógiai foglalkozások, nonformális tudásközvetítés, isme-
retterjesztő előadások) biztosították be, míg teljessé a modern digitális tech-
nológiák tették. Ám ne legyen kétségünk: a nagyon is sérülékeny történeti 
tájelemek kulturális értékeinek megőrzése, megértése és fenntartható hasz-
nosítása, továbbá bemutatása és továbbadása csakis komoly szakmai munká-
val biztosítható, ami a legtöbb esetben rejtve marad az új élményekre áhítozó  
barangolók előtt.22
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