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1. Tudományos előzmények és célkitűzések
A dolgozat célja hármas. Egyrészt bemutatni, leírni, dokumentálni egy időszakot, egy történetet, egy fejlesztést, mindezt az örökségturisztikai, örökségmenedzser szakember nézőpontjából. Másrészt a konkrét pécsi esettanulmányt
alapul véve, hazai és nemzetközi szakirodalom, de sokkal inkább projektegyüttműködések, nemzetközi példák által vezérelve átfogó leírását adni az
örökségmenedzsmentnek, azt rendszerként, abban a turizmust, marketinget
egy-egy részfeladatként megjelenítve. Harmadrészt célja bemutatni a pécsi
világörökségi helyszín példáján azokat a lépéseket, melyek által a régészeti lelőhelyből turisztikai attrakció jött létre.
Nem célja általános, bármilyen örökségre, annak kezelésére kiterjedő munka
elvégzése, mint ahogy nem cél építészeti és műemlékvédelmi szakmai feladatok áttekintése és rendszerezése sem. Az örökségmenedzsmentet kizárólag
műemléki ingatlan, annak elsősorban turisztikai hasznosítása és a lakossági
elfogadtatása vonatkozásaiban írja le.
A kapcsolódó határterületeket áttekinti, de a társszakmákat részleteiben, teljes mélységében nem tárgyalja, inkább magát az örökségmenedzsmentet helyezi velük kontextusba.
A pécsi esettanulmányon, valamint az AVEC hálózatban végzett munkán keresztül megfogalmazódtak olyan kérdések, problémák, melyekre a dolgozat
szintén megkísérel választ adni. Mit tehet egy módszertani központ, milyen
feladatokat vállalhat fel „obligón” kívül? Miként lehet egységesen bemutatni és
a város szövetében is láthatóvá tenni olyan emlékegyüttest, mely több helyszínen, a föld alatt található? Miként lehet összebékíteni a projektmenedzsmentet, a pályázati elvárásokat a régészeti és műemlékvédelmi szempontokkal?
Hogyan lehet élővé és a ma szerves részévé tenni az 1600 éve voltat?
Miként segíti, vagy gátolja egymást városi turizmusszervezés és látnivaló üzemeltetője?

2. Kutatási módszerek
A kutatás eszközei, tekintettel a téma jellegére, a létrejöttéhez felhasznált időre, igen széles körűek, a terepen való elemeket és másodlagos adatforrások
elemzését egyaránt tartalmazzák.
A legalapvetőbb azonban, amely a munkát végigkíséri, az átélt tapasztalások, a
leírt, vizsgált modellek létrehozásában való részvétel, és ezeknek a modelleknek a bevezetése, majd évek távlatából a működésük elemzése.
A források, adatok, hivatkozások használatában alapelvként jelenik meg: mindvégig a legelső forrásokig visszanyúlni, a leghitelesebb első közlést megtalálni.
Örökségi területen az UNESCO publikációi, míg turisztikai területen a német
szerzők, hazai vonalon pedig Lengyel Márton írásai nyújtották a kiindulási alapot. A marketing, városmarketing összefüggésében szintén a szakma atyjai1

nak tekintett szerzők, így Kotler és Ashworth írásai jelentik a biztos alapozást,
ezzel együtt az azóta eltelt időszak e tárgyban meghatározó megállapításai,
elemzései, módszertani újítások is felhasználásra kerültek.
Az adatelemzések tekintetében szintén a KSH, a WTO és a Magyar Turizmus
Zrt., valamint a vizsgált helyszín Pécs és a pécsi világörökség által megrendelt
primer kutatások használatára is jelentős mértékben támaszkodik az írás.
A primer kutatások sorában a mélyinterjú (örökségi kompetenciák gyűjtése),
a fókuszcsoportos vizsgálat (Pécs pozicionálása és élményígéretei), valamint
a kezelési terv és megalapozó dokumentáció készítéséhez a Forster Központ
szervezésében megvalósított stakeholder találkozók és viták – saját feldolgozású eredményei kerültek beépítésre. A primer kutatások tehát inkább kvalitatív jellemzőket segítettek feltárni, míg hosszú idősoros adatelemzések adják
a kvantitatív kutatásokat.
Valahol e kettő között helyezkednek el az esettanulmányok, amelyek tanulmányozása megerősített, vagy cáfolt egy-egy elképzelést, segített finomítani
az örökség- menedzsment javasolt modelljén. Ismertetésre kerül olyan példa,
mely alkalmas lehet az átvételre, illetve az örökségkezelésben egyszerű ös�szehasonlító esettanulmányok és azok tapasztalati kerültek összefoglalásra.
Az elméleti séma ismertetését követi a pécsi világörökségi helyszín turisztikai
elemzése, és a működésének leírása, fejlesztésére javaslatok megfogalmazása. Ez a gyakorlati terep szemléletesen visszatükrözi az örökségmenedzsment
elméleti modelljében leírtakat, azokat mintegy megtölti egy lehetséges tartalommal.

3. Az eredmények összefoglalása
Akár műemléki, örökségi, műemlékvédelmi, akár turisztikai határterületeket
tekintve rengeteg publikáció született az elmúlt évtizedekben. E dolgozat újszerűségét a téma sokrétű megközelítése, többletértékét pedig a primer kutatásokon túl, az a 18 év alatt, a szerző által megélt, saját tapasztalat adja, ami
megjelenik a probléma feldolgozásában, és ami az elméletből egy gyakorlatba
átültethető mintát hozott létre. Az örökségmenedzsment komplex, modell jellegű leírása eddig még nem történt meg.
3.1. A disszertáció elhelyezi a társszakmák rendszerében az örökségmenedzsmentet, bemutatja a kapcsolódásokat.
Az örökség hasznosítását elsősorban a turizmus, valamint a lakosság, a közönség felé fordulásban vizsgálja.
Szerencsés esetben a turisztikai termék alapja érték, a kérdés az, hogy miként
válik egy (örökségi) érték, turisztikai vonzerővé, a vonzerő alap pedig miként
válik turisztikai termékké.
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Az érték akkor válik vonzerővé, ha képes utazási szándékot kiváltani, ha képes a turista valamely utazási motivációját kielégíteni, akkor már valószínűleg
turisztikai termékről beszélünk. A turisztikai termékké válás alapfeltételei a következők: bemutatható, látogatható, szolgáltatás kapcsolható hozzá, a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó, a piacon értékesíthető, és nem utolsósorban garantálható az állandósága. E tekintetben tehát nem különbözik a
termékké válás egyetlen más szolgáltatás létrehozásától sem. Amiben eltér,
az a térrel való sajátos kapcsolata. És ez az a pont, ahol turizmus apropóján
a desztináció menedzsment (TDM), marketing vonatkozásában a városmarketing, a társadalmi környezetet tekintve a társadalomföldrajz, míg az épített
környezet szerepét figyelembe véve a városfejlesztés, városrendezés és építészet szerepe elkezdődik.
Az ábra az épített örökség turisztikai menedzsmentje összefüggésében mutatja annak legmeghatározóbb szakma területekkel való kapcsolódásait.

marketing

településmarketing

turizmus

építészet

műemlékvédelem

társadalomtudományok,
társadalomföldrajz

örökségmenedzsment

3.2. A kulturális és örökségi turizmus vonatkozásában fogalmaz meg két
új megállapítást.
3.2.1. A kulturális turizmus nem, mint „nem tömegturizmus”, hanem mint kulturális, örökségi vonzerőn alapuló, tanulási és vagy vallási motivációjú
utazásként/látogatásként nyer értelmezést, az UNESCO által megfogalmazottakra is hagyatkozva. A turizmus ma is általánosan elismert definícióját elfogadva (mely szerint a lakóhely változtatás a minimumkritérium) pedig az örökségi turizmusban, örökségmarketingben a helyi
lakosságra önálló célcsoportként, nem turistaként gondol. Ez egyezik
az AVEC (Alliance de Villes Européennes de Culture / Európai Kulturális
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Városok Hálózata) nemzetközi városhálózatban végzett munkával, ahol
a lakossági programot a szenzibilizáció, azaz a lakosság érzékennyé tétele megközelítésből tervezték és valósították meg.
3.2.2. A disszertáció javaslatot tesz arra, hogy az örökségturisztikai termék tipizálásában alkalmazzuk az UNESCO világörökségi besorolását, mégpedig:
Kulturális örökség
•• Műemlékek (épített és régészeti)
•• Kulturális javak (tárgyi)
•• Épületcsoportok
•• Tájak, kultúrtájak
Természeti örökség
•• Fizikai vagy biológiai alakulatok
•• Geológiai képződmények és pontosan körülhatárolt területek, élőhelyek
•• Természeti tájak
Szellemi örökség
•• Mindennapi élethez kapcsolódó kulturális örökség
•• Művészetek
•• Megelevenített kultúra
3.3. Összegzi a turisztikai és marketing feladatokat az örökségmenedzsment folyamatában.
A turisztikai termék maga a cél és tartalom, míg a desztináció egyfelől turisztikai célterület, míg a kínálat oldaláról turisztikai fogadóterület, központi eleme
mindenképpen területi egység, település, kistérség, régió
Egy szolgáltató, köztük például az örökségi, világörökségi emlék üzemeltetője
több ponton is kapcsolódik a turisztikai desztináció menedzsmenthez. A helyi
TDM (nkft., vagy egyesület) tagja/tulajdonosa, valamint a vendégfogadásban,
turista-irányításban és informálásban szakmai partnere. Ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolnia az emlékműködtetés kapcsán, melyek a TDM-eket
is életre hívták.
•• A turisták igényei hogyan elégíthetők ki? – Hogyan tudom élvezetessé tenni
a régészeti lelőhely/ezeréves emlék bemutatását? Milyen igényei vannak a
látogatónak, amelyekre választ kell adni? A bemutatáson túl hogyan lehet
megoldani a látogató kiszolgálását?
•• A szakma nyereségessége hogyan érhető el? – Miként járul hozzá a látogatóforgalom az örökség, a műemlék fenntartásához?
•• A helyi közösség hogyan vonható be és mi lesz a haszna? – Kiemelt feladat a
lakossági ráhangolás programja – miként tudom beilleszteni az emléket a
város szövetébe, az „ezerévest” a ma hétköznapjaiba, hogyan lesz a városlakóból környezetét védő, a hagyományokra büszke „nagykövet”…?
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•• A környezet védelme és ápolása hogyan biztosítható? – Mi az a mértéke a
használatnak, mely nem veszélyezteti magát a műemléket? Hogyan tudjuk
megőrizni, fizikai és szellemi értelemben egyaránt? Hogyan tudjuk a város
szövetébe illeszteni (megközelíthetőség, infrastruktúra)?
A marketing segíthet annak a bizonyos fenntarthatósághoz is szükséges profitnak az elérésében, piaci bevétel realizálásában. Három dimenziója szerint,
szemlélet, mely a vásárolót és az ő igényeit helyezi a fejlesztés középpontjába;
az informálás, tájékoztatás csatornája (információt gyűjt, elemez, és ad kifelé
is); és végül pedig eszköz, a láttatás, az érzékennyé tétel, a ráhangolás, a befolyásolás, a megismertetés és végső soron az eladás eszköze. A marketing
segíti felkelteni az érdeklődést, vonzóvá teszi, de nem a marketing teremti meg
a vonzerőt. A vonzerő akkor lesz elvehetetlen és igazi, ha az az emlék immanens
értékein nyugszik. A marketing segít az értékek közül kiválasztani azt, amely
a fogyasztó számára is érezhető előnyt nyújt, egyúttal a versenytársaktól is
megkülönböztet. Ez a gondolatsor elvezet a pozicionálásig, mely a marketingtevékenység alapja és célja egyszerre.
3.4 Javaslatot tesz hazai és nemzetközi példák alapján elsősorban
műemléki, felújítható (építészeti szempontból már vizsgált) emlékek funkciókeresése és a hasznosításhoz vezető lépések, a
hasznosíthatósági elemzés kereteire. Megadja annak fontosabb
lépéseit, és azokhoz tartozó megválaszolandó kérdéseket. Így, különösen:
3.4.1. Az előzetesen kiválasztott műemléki épületben működtethető funkciók
vizsgálata.
Hogy alakulhatnak a funkciók a város aktuális, párhuzamosan futó fejlesztései
mellett és azok nélkül?
Hogy alakulnak a funkciók, amennyiben a teljes felújítási programra nem áll
rendelkezésre forrás?
Milyen alternatív bevételszerzést (is) biztosító funkciók működtethetők még az
épületekben?
Milyen bevételekkel lehet számolni a javasolt funkciók esetében?
3.4.2. Melyek a funkciókeresés korlátai, helyi sajátosságai? Stratégiai és programkörnyezet:
•• helyi műemlék-hasznosítási program,
•• helyi városfejlesztési stratégia, legégetőbb problémák és fejlődési lehetőségek,
•• konkrét igények, feladatok, amelyeknek helyet kell biztosítani.
3.4.2. Mi része, és mi nem része a funkciókeresésnek?
Nem része sem építészeti felmérés, sem teljes körű feasibility study készítése.
Nem része a kutatás hátterének, a térségnek a gazdasági, szociális, turisztikai,
demográfiai, infrastrukturális és környezeti elemzése sem.
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De ezekre az adatokra, elemzésekre, információkra feltétlenül támaszkodik,
azokra épül egy történeti város műemlékeinek felújítása, az ideális funkció
megtalálása. Az újrahasznosított műemléki épületek vizsgálati mátrixát adja
meg a lehetséges funkciók és épületjellemzők függvényében.
3.4.4. Épületek kezelése, üzemeltetése.
Melyek a vagyonkezelés lehetőségei és kik a lehetséges vagyonkezelők?
Kik a lehetséges üzemeltetők és melyek az üzemeltetés lehetséges, a gazdaságosság szempontjából legjobb megoldásai?
Melyek az üzemeltetés fő tevékenységei?
Milyen hazai jó példákkal lehet alátámasztani állami, önkormányzati ingatlanok esetén az üzemeltetés, létesítménygazdálkodás alkalmazott módozatait?
3.4.5. Műemléki épületek fenntartható menedzsmentje.
Az örökségmenedzsmentre vonatkozó általános módszertan, útmutató megfogalmazása.
Legfőbb szempont egy-egy funkcióvizsgálatnál, egy-egy műemléki felújításnál
a várost, a tervezett fejlesztéseket élő szervezetként, összefüggő rendszerként
szemlélni. Ezért míg a végrehajtásban alkalmas a projektszemlélet, a tervezés
szintjén programokban szükséges gondolkodni, hiszen például egy-egy jelentős beruházási egység meghiúsulása alapvetően rendíti meg a többi funkció
működését.
3.5. Az örökségmenedzsment kompetencia területeinek részletes
ismertetését követően javaslatot tesz az ún. Örökség Ház, mint
örökségi módszertani központ feladatainak ellátásra.
A pécsi világörökségi fejlesztés és emlékek turisztikai üzemeltetése példája
végigvezeti az olvasót azon a folyamaton, amint elméletből gyakorlat, mindennapi valóság születik.
A következő oldal az örökség kezelés, hasznosítás kulcsterületeit tartalmazza.
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ÖRÖKSÉG HÁZ, mint önálló műemléki menedzsment és módszertani,
interpretációs központ
1. kutatás, tudományos
feldolgozás, módszertan, stratégia

2. elérhetővé tenni az
3. termékfejlesztés,
értéket (fizikai és szellemi
terméktervezés
értelemben)

stratégia, operatív terv
és monitoring

lakossági ráhangolás
programja

kutatás, védelem – kapcörökség pedagógiai
solódás a múzeum felé
program
(műemléki adattár)

4. műszaki és gazdasági menedzsment

pl.: kőszegi
textil művészeti
menedzsment

műszaki, technikai
üzemeltetés

pl.:
adománygyűjtésre
alapítvány
létrehozása,
pályázatok
meghirdetése

pénzügyi és jogi
feltételek

helyszín biztosítása –
egyetemi gyakorlóterep

helyszín interpretálása,
bemutathatóság biztosítása (események és
marketing)

helyszín biztosítása –
funkció kontroll

nemzetközi szinten és
hazai szinten is – hálózatosodás – kapcsolatok
kiépítése

monitoring rendszert mögé tenni

közösségek építése

együttműködés
tulajdonosokkal és
üzemeltetőkkel

pl.: művészeti –
örökségi rendezvény karbantartás
kidolgozása….

A négy pillérrel a központ megvalósítja a valorizáció és szenzibilizáció programját.
Kooperatív partnerként együttműködik az alábbi kompetenciaterületek gazdáival:
•• a helyi művelődési központtal – rendezvény-szervezés;
•• a helyi és térségi TDM szervezettel – turizmus menedzsment;
•• a helyi múzeummal – műemlékvédelem, történelmi áttekintés, rendezvények;
»»a helyi önkormányzattal:
»»műemlékek kezelése, városmarketing
»»műemlékek helyi védelme szabályozása
»»városfejlesztés és városüzemeltetés
»»közlekedés tervezés és szervezés területén.
A fenti táblázat kiegészíthető, mögé tehető mátrix szervezetként az, hogy az
örökségi központ milyen épületeket menedzsel, illetve melyiket milyen szinten. Saját üzemeltetésben, bérbe adással, külső szereplőként módszertani
feladatokkal. Általános módszertani feladatokat szolgáltatásként is biztosíthat kifelé, így: műemléki tanácsadást, programszervezést, ismeretterjesztést,
jószolgálatot a műemlékes ügyekért (létrehozhat pénzügyi alapot az ingatlanok felújítására, szervezhet képzéseket, tanulmányutakat, segíthet megtalálni
műemlékes szakértőket, cégeket).
7

3.6. Pécs /Sopianae Ókeresztény temető turisztikai vonzerővé fejlesztése
Az ókeresztény temető területét bemutató térkép

Forrás: Pécs (Sopianae) ókeresztény temető – térkép tábla. Forrás: Koncepció: Sarkadi Eszter,
Szerkesztette: Mészáros Bernadett, Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor – Katona Csaba, 2009

A disszertáció bemutatja azt a folyamatot, ahogyan egy világörökségi védettségű régészeti lelőhelyből nagyberuházással turisztikai attrakció jött létre. Bemutatja azt a fejlődési pályát is, amelyen egy városi hivatalból, önkormányzati
szervezetből örökségi módszertani központ vált ki, majd működött 2003-2006
között „obligón kívül”, üzemeltetési feladat nélkül, elsősorban fejlesztési, népszerűsítő, pedagógiai és koordinációs feladatokat vállalva, a nagyberuházást
követően 2007-től 2015-ig, illetve jelenleg is, mint Világörökség Gondnokság,
mely egyúttal a világörökségi helyszínt üzemeltető szervezete is.
A világörökségi helyszín esettanulmányának módszertani ismertetése többrétegű, melyben az újdonság értéket az alábbi vizsgálati szempontok és metódusok is erősítik:
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Egy nagyberuházást követően nyolc évvel az átadást követően visszatekintve
elemzi annak látogatottságát, működését, önmagában és a környezetével való
viszonylatában.
Elhelyezi a kulturális turisztikai attrakciót, mint kínálati elemet, és mint látnivalót Pécs, a kultúra városa turisztikai kínálatának és keresletének rendszerében.
Ehhez kapcsolódóan módszertanilag is betekintést nyerhetünk, miként illeszkedik egy kiemelt vonzerő működtetése egy város turizmusfejlesztésébe. A
fejlesztési forgatókönyv változatok megmutatják, azt is, hogy a pozicionálásban a stratégia-választásnak milyen szerepei lehetnek, alulról tervezve pedig
azt, hogy az egyes kínálati elemek miként hatnak egymásra, a város pozicionálására, és mindez utóbbi miként hat vissza a látnivalók keresletére, a vendégforgalomra.
A vizsgált 10 évben Pécs igen jelentős változáson ment át, a város életét, arculatát, kulturális kínálatát, marketingjét alapvetően meghatározó változások a
szervezetrendszerben, kapcsolati hálóban is nyomot hagytak.
A városmarketing átalakulását a szereplők között a turizmus- és örökségirányítás „helyét” is jól szemlélteti az alábbi ábra.

Forrás: Aubert A. 2010. Pécs az integrált városfejlesztés felé vezető úton c. ábrája alapján továbbfejlesztve, saját szerkesztés

4. A z eredmények hasznosításának lehetőségei
Az elmúlt évek jogszabályi, gazdasági, társadalmi történési, az örökségmenedzsment területen megszaporodó képzések, mind jelzik a téma aktualitását.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) világörökségi kezelési terv készítését írja elő a hazai világörökségi területekre, melyet a helyszíneknek hétévente felül kell vizsgálniuk. Napjaink Magyarországá9

ban is „forró téma” a műemlékek ügye, bár szintén a ma aktualitása a korábbi
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal utódába lépett Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ átalakítása, minisztériumi egységgé
történő beolvasztása. Az építési engedélyezés fellazítása, a hazai és EU-s pályázati rendszerben elsősorban a projektekben gondolkodás mind veszélyeket is rejtenek. A történeti városmagot, a városképet egységesen kell kezelni
és fejleszteni, a projekt egy megvalósítási egység, a tervezés javasolt szintje a
program. Rohanó világunkban egyszerre tendencia a jövő felé és a nemzetközi
folyamatok felé fordulás, ugyanakkor, ezzel szinte párhuzamosan felértékelődik a hagyomány, a helyi kultúra, az egyediség, a sajátosságok őrzése. Erre
egy példa az Olaszországból eredő citta slow, „lassú városok” mozgalom. Ami
valójában a lelassulást a belsőre figyelésben, a pillanatok megélésében látja.
Az örökség ügy ezzel együtt ma is elsősorban építészi, műemléki építészi szakmaterület. A fenntarthatóság az élet minden területén egyre fontosabbá válik,
mint szemlélet előtérbe helyezi a meglévőt, annak a megőrzését és újrahasznosítását. A fenntarthatóság, mint környezettudatos gondolkodásmód rámutat
az újrahasznosítható, a természetből nyert, és használat után vele ismét eg�gyé váló anyagok és megvalósítási módok előnyeire, a mai környezetben való
használatukra. Ezzel régi mesterségek, mesterségbeli tudások is felértékelődnek. Miként mérjük egy épület megtérülését, mi számít olcsónak, drágának?
Ha egy egyszerű példával élünk, a hidak élettartamát nem a beton (50-70 éves
élettartamához), hanem a kőhidak több száz éves élettartamához hasonlítjuk,
egészen más megtérülési adatokat fogunk kapni. Mit jelent a fenntarthatóság
gazdasági, pénzügyi szempontból? Mit jelent a fenntarthatóság a társadalom,
a közösség számára? Talán ez az utolsó két kérdés, és az arra adható válaszok
hívták életre az örökség komplex kezelését és hasznosítását, és helyezték előtérbe a turizmus szerepét. Nemzetközi példák örökségmenedzsment tervek
készítésére elsősorban a világörökségi területekre vonatkoznak. A nemzetközi
gyakorlat inkább stratégiai szintű tervek, erős menedzsment orientációval, míg
a hazai világörökségi kezelési terv készítési folyamatban jellemzően operatív
feladatig kéri a megbízó egy-egy téma konkrét ismertetését. Építész és régész
szakemberek állították össze a kezelési tervek és megalapozó dokumentumok
kötelező tartalomjegyzékét, az azzal szemben támasztott szakmai, tartalmi követelményeket és a munka mentorálási és elfogadási folyamatában sem jelenik
meg a turisztikai szakma, bár mind a megalapozó dokumentum, mind a kezelési terv önálló fejezetet szán a turizmusnak.
Talán ezért is van létjogosultsága az örökségmenedzsment, mint rendszer
megjelenítésének, különös tekintettel a turisztikai népszerűsítésre és a helyi
lakosság érzékennyé tétele programjaira.
Az örökségmenedzsment összekapcsolja a megőrzés/konzerválás folyamatát,
a helyreállítást, a bemutatást/megismertetést és a fenntartható fejlesztést.
Magában rejti az örökséggel való törődést, és annak fenntarthatóságához gazdasági hasznok realizálását is, szintúgy az örökség élvezetéhez vezető utakat
és módokat. Másként fogalmazva, az alábbi négy plusz egy pillérre épül:
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•• megőrzés, helyreállítás,
•• megismerés, tudományos feldolgozás,
•• fejlesztés,
•• bemutatás, megismertetés (interpretáció)
•• hasznosítás, üzemeltetés.
Művelése különböző szakmaterületek együttműködését is feltételezi, rendszerszerű megközelítése mellett különböző intézmények, cégek, civil szervezetek közötti munkamegosztásban valósul meg. Törvényi kötelezettség a
megőrzés mellett az elérhetőség biztosítása, melyet mind fizikai, mind szellemi értelemben meg kell oldani az örökségi emlék tulajdonosának. A megismertetés programja ezért itt nem szűkülhet le, és nem irányulhat kifejezetten csak a turistákra. A legjelentősebb feladat a helyi lakosság bevonása, az
értékek közelebb hozása és megértetése. Ezért a lakossági program is több
fele bomlik, egyfelől egy hagyományosabb pedagógiai programra, másfelől
az úgynevezett szenzibilizációra, azaz „érzékennyé tételre”. Erre példa a ma
már nemzetközileg elterjedt őszi örökségi napok sorozat. Örökség pedagógiai
programot három szinten lehet és célszerű tervezni és megvalósítani, így az
adott műemlékhez kapcsolódóan, annak akár fizikai tereiben, az interpretáció
részeként. A helyi általános és középiskolákkal együttműködve, adott kort, társadalmi-, történeti-, építészeti-, néprajzi értékeit a tananyagba beemelve, vagy
tananyagot szakköri foglalkozással kiegészítve. Harmadsorban pedig a tudomány és kutatás terepeként is, együttműködve a felsőoktatással, teljesedhet
ki és kaphat nemzetközi szakmai publicitást az emlék. Pécsett az építészképzés jelen van szakiskola, szakközépiskola, főiskolai, egyetemi és szakmérnöki
szinten is. Kiválóan alkalmas lehet ezért a város nem csupán elméleti kutatási,
hanem igen praktikusan az építészképzésen keresztül a világörökségi emlékek
és a történeti belváros az oktatási gyakorlati terepeként történő hasznosítására is. Turisztikai szempontból a fontosabb megállapítások összefoglalóan az
alábbiak:
•• Javasolja újraértelmezni a kulturális turizmus fogalmát, azokhoz a szerzőkhöz kapcsolódva, akik azt az utazás motivációja szerint és nem tömegességük alapján kategorizálják be.
•• Pécs az elmúlt években, mint Európa Kulturális Fővárosa, majd a kultúra városaként került a figyelem középpontjába. A világörökségi emlékekhez kapcsolódó hosszú idősoros elemzések azt mutatják, hogy még így is vannak
határai a kulturális turizmus teljesítőképességének. Másként fogalmazva,
arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad a kínálatnak túlságosan egyoldalúnak lennie. A trendeket és az adott turizmusforma jellemző mutatóit
(magasabb vendégéjszaka szám) figyelembe vevő kínálat fejlesztése jelenthet fenntartható turisztikai növekedést (pl.: egészségturizmus), mely turizmusformák mellett a kulturális kínálat kiegészítő termékké válik, ugyanakkor
megmaradhat a város arculatát meghatározó, brand-et építő elemnek.
•• Ezzel együtt felhívja a figyelmet az egysíkú kínálatra épített turisztikai fejlesztés veszélyeire.
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•• Egy másik oldalról pedig szembetűnőek lettek egy-egy látnivaló vendégfogadási és vendégcsábítási korlátai is, mintegy megerősítve azt a nemzetközi és
hazai folyamatot mely életre hívta a desztinációk turisztikai házigazda szervezeteit, a TDM-eket.
•• A pécsi világörökségi emlékegyüttes részletes elemzésén keresztül bemutatja, miként vált turisztikai vonzerővé, egyúttal leteszi a voksot az immanens
értéken nyugvó bemutatás mellett. Az elemzés egyúttal alkalmas a harmadik fejezetben bemutatott módszertan szemléltetésére.
Hasznosítási lehetőségek, további konkrét fejlesztési irányok tehát:
•• a turisztikai elemzés, termék fejlesztés szempontjainak és feladatainak a
világörökségi kezelési tervek és megalapozó dokumentumok, turisztikai és
menedzsment fejezetei módszertanába történő beemelése;
•• a műemlék hasznosítás helyi modelljének alkalmazása történeti városokban, a műemlékek kezelése és menedzsmentje központ kialakításához;
•• örökség menedzsment képzések tananyagához esettanulmányi és módszertani háttér.
Végezetül álljon itt Pécs történeti belvárosának térképe, mely a világörökségi
helyszínt, valamint a belváros kulturális kínálatát a történelmi korok szerint
tematikusan dolgozza fel.

Forrás: Látnivalók és történelmi korok Pécsett térkép. Forrás: Szerkesztette: Mészáros Bernadett,
Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor, Katona Csaba, 2014.
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