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A technika nagyléptékű fej-
lődése mellett az utóbbi 
két évtized a kerékpár-

típusok sokszínűségét is megte-
remtette. A kerékpár-kereskedés-
ben a laikus vásárló meglepődve 
szembesül a soha nem látott tí-
pusválasztékkal. A bőség zavará-
ban felmerülhet a kérdés: melyik 
típus mire is való, kerékpározási 
szokásunkhoz melyik lenne a leg-
megfelelőbb?

Aki 2011 tavaszán kerékpárt 
szeretne vásárolni, annak szá-

mos fontos döntést kell hoznia 
a kerékpár-kereskedésben. Míg 
régebben a hagyományos kerék-
pár (parasztbicikli) jelentette a 
választási lehetőséget, mára a tí-
pus-, modell-, méret-, árkategó-
ria-, gyártó-, színválasztás előtt 
célszerű tisztázni, hogy egész 
pontosan mire szeretnénk hasz-
nálni a beszerzendő masinát. Ha 
nem tervezzük elhagyni a szilárd 
burkolatú utakat, máris fél tucat 
típus esik ki a lehetőségek közül, 
viszont a mountain bike-okhoz 
vonzódva azt is célszerű tudnunk, 
hogy milyen jellegű terepútvona-
lakon fogunk leggyakrabban haj-
tani stb.

Mindenki felteszi a kérdést, 
mennyibe kerül egy bicikli, és 
sokaknak a választ sajnos a nagy-
áruházak szórólapjai adják meg, 
meglehetősen téves árelképzelést 
gerjesztve. 20-30 évvel koráb-
ban egy kerékpár ára minimum 
egyhavi átlagkereset volt, amely 
ma kb. 800-1200 lejnek felel 
meg. Hiába próbálják elhitetni 
„399,99” lejes, kerékpárnak látszó 
tárgyakról, hogy ennyiért valódi 
kétkerekűt kapunk. A szakkeres-
kedések árainak – ahol valódi ke-
rékpárt vehetünk – alakulását az 
új, felnőttkerékpárok vonatkozá-
sában a sorozat következő részei-
ben taglaljuk.
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A minap olvasva a lap hasábjain meg jelenő Erdély 
magyarok nélkül című cikket (Isán István Csongor 
publicisztikája a Hargia Népe április 29-i számában 
– szerk. meg j.), savanyú elégtétellel konstatáltam, 
hogy ez biza így van. Régi bajom, hogy a romániai 
promóciós anyagokról, marketingüzenet-hordozókról 
szembetűnően hiányoznak a magyar kultúra, magyar 
jelenlét bármiféle nyomai. Csak néhány példával egé-
szíteném ki. Az, hogy az elmúlt két évtized film- vagy 
rádióreklám-anyagaiban nem jelenik meg semmi ró-
lunk, még talán hagyján, hiszen egy 30-50 másodperces 
kisfilmbe óriási kompromisszumokkal lehet beleprésel-
ni az országos brandhez szükséges és elégséges elemeket 
(nem mintha lett volna egy következetes márkaépítés 
turisztikai vagy egyéb síkon). A nyomtatott anyago-
kon való teljes mellőzés azonban már felháborító. A 
székelyföldi főbb fürdőtelepülések meg jelennek példá-
ul a gyógyászati prospektusban (Kovászna, Szováta, 
Tusnádfürdő), de itt sem történik utalás a székely régi-
óra vagy etnikumra, sőt inkább a dák meg római, már 
nem is látható, fizikailag eltűnt nyomokra utalnak, 
és nem az élő magyar kultúrára. Egy német nyelvű, 
hegyvidéki turizmust reklámozó prospektusban nem is 
találtunk meg jelenítve magyarlakta vidéken található 
hegyeket (Kelemen-, Görgény-, Hargita-, Csíki-hava-
sok stb.). Létezik viszont egy Transilvania nevű angol 
nyelvű prospektus, amelyben szintén sok minden szóba 
kerül, többek közt néhány kolozsvári épület, látványos-
ság is (mínusz a Mátyás-szoborcsoport), de csak egyet-
len magyar vonatkozású említést 
találunk, amely II. Géza magyar 
király nevéhez kapcsolódóan a 
szászok kolonizációjáról szól. 
Ezenkívül van információ benne 
bőségesen a Drakula-mítoszról, a 
szászokról, román népszokásokról, 
de semmilyen magyar vagy székely 
nyomot nem találunk. Korlátolt 
szemléletet takar, hogy a magyarra 
fordított, magyar célközönségnek 
szánt Érdekes feltárások jelmonda-
tú (!) prospektusban sem találunk 
egyetlen, a magyar nemzetre, 
kultúrára vagy történelemre uta-
ló információt sem, még az erdélyi 
leírásokban sem. 

És folytathatnánk: a legújabb, Kárpátok kertjével 
fémjelzett márkaépítésbe sem fért bele semmilyen ma-
gyar vonatkozás. Csak az országos turisztikai honlapot 
vizsgálva is rá kell döbbennünk, hogy ugyan néhány 
magyar eredetű építmény megjelenik az oldalon, de 
semmilyen, a magyar kultúrára vagy történelemre uta-
ló szöveg nem társul ezek mellé. Az élő örökség teljesen 
a máramarosi, szász és moldvai vidékek – egyébként iz-
galmas – színeire és tereire összpontosít. Székelyek vagy 
magyarok tehát nem léteznek Erdélyben, legalábbis 
nem turisztikai céllal, legfennebb statisztikailag.

Ez a dolog első ránézésre bosszantó (a másodikra 
is), de hát ez van... Meg kell barátkozni a gondolat-
tal, hogy nem mi szerkesztjük ezeket az anyagokat. Az 
ma már evidens, hogy mennyire fontos (lenne) a nem-
zetközi turisztikai (és nem csak) piacokon valamilyen 
szinten képviseltetve lenni egy vonzó, tömör és ötletes 
turisztikai brand révén. Tehát nem mellőzhető a kül-
földi marketing, hiszen majdnem mindenki egyetért 
azzal, hogy csak a magyar küldőpiacról élni hosszú 
távon nem lehetséges ( fejlődni még kevésbé). 

A romániai turisztikai marketing – egyébként nem 
túl koherens, nem céltudatos és nem mindig átlátható 
– rendszeréből való kimaradás egy helyzetet teremt: 
egyrészt előny, hogy nem „beszéltek félre” rólunk még 
semmit, nem tájékoztatták negatív vagy egyszerűen 
kontár módon a lehetséges külföldi célszegmenseket, 
másrészt kényszer, hogy saját magunk elindítsuk ezt a 
folyamatot. Meg kellene tehát találni a saját utat, azt 

a kommunikációs rendszert, amely 
bár Székelyföldet (és később Erdélyt is) 
különálló, önálló módon „színre viszi”. 
Ehhez nincs szükség bukaresti enge-
délyre, jóváhagyásra vagy politikai 
kompromisszumra, hiszen egyszerű 
önkormányzati vagy más indíttatásból 
fel lehet építeni egy koherens turisztikai 
márkát. A nemzetközi szintű fellépés a 
székely autonómiához is közelebb vihet 
minket, de a román közvélemény előtt 
is jégtörőként működhet. Az önálló 
turisztikai imázs és a belőle szárma-
zó beutazó turisztikai forgalom, mint 
a „béke iparága”, egyféle nyitás lehet a 
román társadalom felé is: integráció 
asszimiláció nélkül.

Erdély Bukarest nélkül
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Meg kellene ta-
lálni a saját utat, 
azt a kommuni-
kációs rendszert, 
amely Székelyföl-
det önálló módon 
„színre viszi”. 


