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Előszó
A Pécsett több mint tizenöt éve működő Földtudományok Doktoriskola már-már
klasszikusnak mondható sorozatának egy újabb kötete kínál lehetőséget a fiatal kutatók munkájának bemutatására. Mint minden hasonló műhelyben, a doktoranduszok
feladata az önálló kutatás, a diszciplína kiterjesztése.
A Földrajzi Tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából VII. kötete teret biztosít a tehetséges ifjú kutatók munkáinak publikálására, szem előtt tartva azt a nyitott földrajzi
szemléletet, melyet a doktoriskola mindig is magáénak mondhatott. Ebből kifolyólag
számos témakörben született publikációt tartalmaz, melyek közös vonása, hogy egyazon tudomány egy-egy új vagy megújított aspektusát kívánja bemutatni. Így megtalálható a műben a turizmusfejlesztés éppúgy, mint a politikai földrajz, vagy akár a
térinformatika, melyek a földrajz komplexitásának bizonyítékául szolgálnak.
Ez a kiadvány egy más megközelítésből tiszteletadás a sorozat eddig megjelent
hat kötetének szerzői előtt, kik közül sokan a szakma kiváló kutatóivá váltak, akár
tanszékeket vezetnek, akár a versenyszférában kamatoztatják geográfiai tudásukat.
Tapasztalataik jelentősen megkönnyítették a jelen doktoranduszok képzését, illetve
számos akadályt hárítottak el az útjukból.
A kötetben megjelent munkák értékelése szempontjából érdemes megjegyezni,
hogy a szerzők pályájuk elején, döntően az útkeresés időszakában járnak. Sokan és
sok szemszögből látják a világot, melynek egyenes következménye e kötet sokszínűsége.
A sorozat hetedik kötete az eddigiekhez képest abban is különleges, hogy a
doktoriskolában eddig végzett mintegy 120 kolléga első találkozójára, és az Alumniszervezet megalakulására jelenik meg. Úgy tervezzük, hogy az alapítás évfordulójára készült összegző kiadvánnyal együtt eljuttatjuk minden, az ünnepségre eljövő
volt PhD-hallgatónknak.
Reméljük, az újaknak nem kell szégyenkezniük sem az elődök, sem a szakterületünk többi képviselője előtt.
Az Olvasókat köszöntik
Pécs, 2010. május 20.
A Szerkesztők
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Felszínvizsgálatok a Márianosztrai-medencében
Szeberényi József 1
1. Bevezetés
Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás részét képezi, amely a Duna visegrádi áttörésének elemzésére irányul. A dunai teraszok értelmezésére korábbi kutatók számos
vizsgálatot indítottak, melyek során évtizedek alatt felépült egy rendszer. Ez Pécsi
M. (1959), a magyarországi Duna-völgy bemutatását szolgáló összefoglaló munkájában teljesedett ki. E rendszer alapján a teraszok, illetve az arra települő lösz és kavics
üledékek értelmezésével nagy vonalakban bemutatható, a Kárpát-medence vízrajzi
tengelyeként funkcionáló Duna, pleisztocén és holocén irány- és mederváltozásai.
Ez a rendszer azonban Pécsi M. (1959) szerint sincs teljes tökéletességében felépítve.
A szerző szerint a Visegrádi-szoros alacsony teraszai folyamatosságukban jól követhető és az azokat borító üledékek alapján jól értelmezhető, de magasabb szintek egymással való kapcsolódása még nagyon problematikus.
Ha szeretnénk a magas teraszokat egyértelművé tenni, akkor a Dunához csatlakozó mellékpatakok völgyeit is meg kell vizsgálni, ugyanis a Duna periodikus bevágódását mintázva az ahhoz csatlakozó mellékpatakok völgyoldalaiban is felszíneknek kell megjelenniük. A mellékpatakok és a Duna teraszfelszínei között egyértelmű
kapcsolat van. Ha ezt a kapcsolatot sikerül kimutatni, úgy egy komplett teraszrendszert ismertethetünk, mely magában foglalja a dunai- és a hozzá kapcsolódó patakteraszokat is. Amint ezek megvannak, úgy a Dunát szegélyező területek felszínfejlődését is be lehet mutatni.
Jelen tanulmány célja, hogy a Márianosztrai-medence mellékpatakjainak vízgyűjtőterületét geomorfológiai módszerekkel megvizsgáljuk, a völgyoldalban megjelenő
felszíneket értelmezzük. E dolgozat keretei szűkösek ahhoz, hogy megkíséreljünk a
medence felszínei a dunai teraszok között kapcsolódási pontot találni, így ez most
nem célunk.
Ahhoz, hogy a Márianosztrai-medence környezetében található völgyoldali felszíneket felismerjük és azonosítsuk, mindenképpen felszínvizsgálatot kell végeznünk a teljes területen. Ehhez el kell készíteni a terület lejtőkategória térképét, amely
segítségével a hegyoldalakban megjelenő felszínek szépen elkülönülnek. Ezeket a
felszíneket ezután osztályozni kell, és magassági helyzetük, valamint egymáshoz
való viszonyuk alapján meg kell vizsgálni párhuzamosíthatóságuk lehetőségét.
2. A terület lehatárolása, áttekintése
A kutatási területet a több vízfolyásból összetevődő Damásdi-patak vízgyűjtője adja
(1. ábra.). A vízválasztó vonal, amely egyben kutatási terület peremeit is kijelöli,
1
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közvetlenül a Márianosztrai-medencét körülölelő hegyek gerincvonalán fut végig,
illetve a medence területét elhagyó vízfolyást követi a torkolatig.
A teljes vízgyűjtőterületet geomorfológiai szempontból két részre oszthatjuk.
Ezek a Márianosztrai-medence és környezete, valamint a Duna és az Ipoly teraszvidéke.
A Márianosztrai-medence a Déli-Börzsöny egyediségét adó kismedencék legnyugatabbi tagja. A medence, egy 400-600 m tengerszint feletti magasságú hegyekkel
körülzárt, süllyedő terület. Az attól délre található, déli irányban lejtő dombsági térszín pedig a Duna és az Ipoly teraszait foglalja magában, amit az azon keresztülhaladó börzsönyi patakok szabdaltak fel. A két tájegység határát az Alsó-Cikó-hegy, a
Csák-hegy és a Magas-rét déli lejtőin lehet megvonni (1. ábra).

1. ábra: A terület áttekintő térképe
Jelmagyarázat: 1. Település; 2. Vízválasztó, a kutatási terület határa; 3. Patakok; 4. A
Márianosztrai-medence környezetének és a teraszvidék határa; 5. Márianosztrai-medencének és
környezetének határa; 6. A tanulmányban található látképek készítésének helyei. (A jelzett szám
megegyezik a tanulmány képeinek számozásával.)
Forrás: saját szerkesztés
12
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3. A terület geológiai ismertetése
A Déli-Börzsöny kettéválasztása vulkanológiai szempontból mindenképpen indokolt. A gravitációs maradékanomália térképeken Délnyugat-Börzsöny hegyei alatt
pozitív anomália rajzolódik ki, ami egy mélyben elhelyezkedő, nagy tömegű intruzív
testet feltételez, míg a délkeleti rész (Szokolyai-medence, Magyarkút) alól ez hiányzik (K arátson D. 2007.).
A Délnyugat-Börzsöny területéhez tartozó Márianosztrai-medence peremeit adó
hegyek felépítő kőzeteinek létrejötte az egyedi kitörési központokhoz kapcsolódnak.
Ezt a tényt a területtel eddig behatóan foglalkozó kutatók egyaránt felismerték. PAPP
F. (1933) a terület hegyeiről kitörésközpontok maradványaiként, Balla Z. – Korpás
L. (1980) illetve Láng B. – Korpás L. (1993) szubvulkáni intrúziókként és kürtőkitöltésekként, K arátson D. (1997) lávadómok maradványaiként, valamint Korpás L.
(1998) szubvulkáni és extruzív kőzetekként értelmezték. A terület alatt a kimutatott mélységi kőzettestből, a felszín felé kisebb telérek indulnak. Ezek felszíni kifutásainak a terület hegyei felelnek meg, mint az egykori kitörési központok maradványai. A területen található lávakőzetek egyeduralma alapján effuzív jellegű, robbanásmentes lávadóm működésre lehet következtetni. Kisebb mennyiségű horzsakő
miatt egyedül az Alsó-Cikó-hegy esetében beszélhetünk enyhén robbanásos eredetről (K arátson D. 2007).
A Márianosztrai-medence esetében valószínűleg nem a kaldera határozta meg a
medence kialakulásának feltételeit, hanem az egyedi kitörési központok által körülzárt területen kialakuló vízfolyások fokozatosan tágíthatták a hegyek közti területet
és alakíthatták ki a medence jelleget. Ezt a folyamatot az időközben bekövetkező tektonikus mozgások – a Márianosztrai-medence süllyedése – minden bizonnyal katalizálták.
4. A terület vízrajza
A Márianosztrai-medence és környezete a Damásdi-patak jól körülhatárolt vízgyűjtő
területének északi részét adja. Ez a terület nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a
Bezina-patak és a Misa-réti-patak vízgyűjtője között (1. ábra.).
A Bezina-patak forrásvidéke Nagyirtás-pusztától közvetlenül délre, a Nagy-Koppány a Sas-hegy csoportja és a Kopasz-hegy között található (1. kép).
A 2. ábrán is jól látszik, hogy a patak határozottan északkeleti irányba tolja a
vízválasztó vonalát. A patak összességében hét különböző forrásból ered, amelyek
mindegyike 385 és 425 tszfm. közé esik. A források egy 2 kilométer átmérőjű kör
mentén szóródnak legyezőszerű formát alkotva. Vizük a Bezina-patak völgyében
egyesül. A patak ezután délies irányban folyik és belép a Márianosztrai-medencébe.
Itt völgyoldalak hirtelen ellankásodnak, patak felveszi a keleti és déli peremek
felől érkező kisebb vízfolyásokat, szinte szabályos ötszög-szerű, sugaras rajzolatot mutatva. Morfológiai értelemben a patak ez után lép ki a medencéből, majd a
Márianosztrai-medence déli peremét adó Csák-hegy tömegének ütközik, ami a vízfolyást éles szögben megtörve nyugat felé kényszeríti. Ezután a Bezina-patak egy töl13
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csérszerűen összeszűkülő, folyásirányban haladva egyre meredekebb oldalakkal rendelkező völgyben, széles ívben folyik a Csák-hegy északnyugati oldalát megkerülve
(3. ábra). Ebben a meredek falú völgyben éri el a Zuvári-hegy – Csák-hegy szorost,
amelyen keresztül távozik a medencéből dél felé.

1. kép: A Bezina-patak legyezőszerűen szétterülő felső folyása és forrásvidéke
a Kopasz-hegy oldalából
Forrás: a szerző szerkesztése

A Misa-réti-patak 350 tszfm-en ered a Nagy-Koppány oldalában, a Koldus-forrásból. Bezina-patak forrásvidékén látottakhoz hasonlóan, a legyezőszerű árokrendszer itt is megjelenik, de ez annál lényegesen kisebb kiterjedésű és állandó vízfolyások nélküli (2. ábra). A patak délies folyásiránnyal indul a medence felé, de ennek
északi részét elérve rajzolata nyugati irányban hirtelen megtörik. A medence központi területét ezzel a kanyarral elkerüli és a nyugati peremen, meredek völgyoldalak
között folyik végig dél felé. Végül a Zuvári-hegy – Alsó-Cikó-hegy közötti keskeny
szoroson keresztül távozik a medence déli kapuján át (3. ábra). A medence két fő
vízfolyása tehát, a Zuvári-hegyet két oldalról kerüli meg, majd az Alsó-Cikó-hegy –
Csák-hegy szorosban összefolyik. Az egyesült vízfolyás innentől a Damásdi-patak
nevet viseli, amely a hegyszorosból kilépve a dunai teraszok területére érkezik.
A vízfolyás egy egyértelmű déli folyásirányt felvéve tart az erózióbázisa felé. Két
kilométer után az Ipolyba folyik, amely újabb 1 kilométerrel később a Dunába torkollik. A szoros és az Ipoly között a patak a Duna magas-, illetve az Ipoly magas- és alacsony teraszvidékének felszínébe vágja bele magát.
5. A Terület domborzata
A Márianosztrai-medence kb. 3,5-4 km 2 területű, enyhén hullámos medencedombsági térszín, amelyet az azon átfutó patakok alakítottak ki, főleg a pleisztocén és
holocén során. Vízrajzilag délről, domborzatilag délről és délkeletről nyitott, ezért
geomorfológiai értelemben inkább félmedencének tekinthető (3. ábra). Talppontja
195 méterrel van a tengerszint felett.
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2. ábra: A kutatási terület lejtőkategória térképe
Forrás: a szerző szerkesztése

A Márianosztrai-medencét övező területek már a peremhegyek által alkotott
középhegységi részekből áll. A peremhegyek közül a legmagasabb, a területet északkeletről lezáró Sas-hegy négycsúcsú tömbje. A legmagasabb pontjai a Nagy-Sas-hegy
(608 m) és a Só-hegy (584 m). Ettől nyugatra a Nagyirtás-puszta széles nyerge talál15
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ható, majd a területet északról lezáró Nagy Gyertyános (511) és a Nagy-Koppány (558
m) következik. A medence nyugati peremhegyei északról indulva a Széles-hegy (499
m), a Kerülő-hegy (410 m), a Galla-hegy (479 m) és a Varjú-hegy (400 m). A sort a
terület dél-nyugati bástyája, az Alsó-Cikó-hegy (360 m) zárja. A kutatási terület keleti
peremét a Só-hegytől délre, egy széles nyereg után a Kopasz-hegy (539 m) és a Vastag-hegy (496 m) adja, amely tulajdonképpen egy kétcsúcsú vulkáni hegy. Ennek déli
oldala fokozatosan, felszínekkel közbeiktatva ereszkedik le 240 tszfm. magasságba.
Tovább dél felé haladva, az előzőekhez képest egy jóval szélesebb hegyköz található.
Ez adja a medence morfológiai nyitottságát délkelet felé. A kutatási terület déli határát a Csák-hegy (360m) és a keleti irányból ahhoz kapcsolódó Magas-rét (311 m) adja.
Amint látható egy északról dél felé fokozatosan alacsonyodó gerinc öleli körül a
Márianosztrai-medencét. Ez a délkeleti oldalon a legalacsonyabb. Csák-hegy és az
Alsó-Cikó-hegy közötti területen található az a két rendkívül szűk szoros, melyen
keresztül a patakok a Duna irányába távoznak. A szorosban uralkodó lejtési viszonyokról a 2. ábra szépen árulkodik. A patakok által kialakított két szoros hozta létre
a Zuvári-hegyet (313m).

3. ábra: A Márianosztrai-medence 3D-s digitális domborzatmodellje
Forrás: saját szerkesztés

6. A terület felszínei
Ha rápillantunk a lejtőkategória térképre (2. ábra) látható, hogy a peremhegyek felől
a medence felé ereszkedő völgyoldalakon, különböző magasságokban felszínek jelennek meg. Ez a terület feltűnően gazdag ezekben a felszínekben, így mindenképpen
érdemes erről a térképről egy felszínmorfológiai vázlatot készíteni (4. ábra.). Ezen a
vázlaton jól látszik, hogy a felszíneket magasságuk alapján egymással párhuzamosítani lehet.
A területen található felszínek mindig a megfigyeléseink alapján felállított intervallumokon belül helyezkednek el. A felszínek keletkezési idejükre nézve tehát egymástól egyértelműen különválaszthatók, így egymás felett elhelyezkedő felszínsoro16
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zatokról beszélhetünk. Magassági adatok és morfológiai sajátosságok alapján egyaránt ketté lehet osztani a területet egy északi és egy déli részterületre. Az északi
részterület a Bezina-patak és a Misa-réti-patak forrásvidékét, illetve azok legfelső
folyását foglalja magában, a déli magát a Márianosztrai-medencét és a közvetlen peremhegyeit. A választóvonal a Kerülő-hegy és a Kopasz-hegy közötti sávban
húzható meg (3. ábra). Az északi részterület morfológiájára nézve a Márianosztraimedence felé alacsonyodó, völgyekkel erősen felszabdalt, középhegységi jelleggel bír
(1. kép). Általában meredek falakkal, mélyen bevágódó völgyeket figyelhetünk meg,
ahol a völgyvonal és a völgyoldalban megjelenő felszínek között 100-120 méteres, a
völgyvonal és a gerincvonal között 150-200 méteres szintkülönbség figyelhető meg.
A medencéhez képest ez a részterület magasabban fekszik, ezért az itt található felszínmaradványok is magasabban – 400-500 tszfm.-en– találhatók (4. ábra, 7-10-es
jelű felszínek).
A részterület északi-északkeleti-keleti határvonalát a Nagy-Koppány – NagyGyertyános – Sas-hegy – Só-hegy – Kopasz-hegy gerincív alkotja (1. kép). Ez a teljes
kutatási terület legmagasabban fekvő része. A legmagasabb felszínek a csúcsok alatt
találhatók, 480-500 tszfm.-en (4. ábra, 10-es felszínek). Területünkre ez nem igazán
jellemző, hiszen ez a magassági tartomány ennél északabbra, a Magas-Börzsöny déli
lejtőit jellemzi, de a magasabb régiókban itt is megtalálhatók. Területünkön főképpen az egyes kitörési centrumok között, a vízválasztó vonalán jelennek meg. Ez a
szint alatt, azonban már gyakrabban és jelentősebb kiterjedésben találkozunk más,
alacsonyabb szintben megjelenő felszínekkel. Ezek egy része 450-470 m-es magasságban húzódik (4. ábra, 9-es felszínek). Az említett felszínek a terület északi részén
nagy számban, a középhegységi domborzathoz képest jelentős kiterjedésben találhatók meg.
A Só-hegy – Kopasz-hegy közötti nyeregben ilyen magasságú felszíneken találunk andezitre települt kvarckavics-takarót is, melyet elsőként Papp F. (1933) írt le.
Ugyanilyen kavicsok a vízválasztótól északra már nem a területünkön, de annak
közvetlen szomszédságában – a Koppány-nyeregben –, amelyek szintén Papp F.
(1933) által kerültek először rögzítésre (2. kép). Itt a kavicstakaró vastagsága helyenként a 2-3 métert is eléri. Fontos megjegyezni Láng S. (1952) a Börzsöny geomorfológiája címet viselő összefoglaló munkájában leírtakat. E szerint az Érsek-tisztást a Kóspallagi-medencével összekötő Lóhegyi-patak völgyében nagy mennyiségű
bemosott kvarckavics található. A kavicsszemek egészen a Sas-hegy északi oldalán,
450 méteren megjelenő Érsek-tisztásig vezetnek. A kavicstakaró foszlányok völgyek
hátravágódásával folyamatosan mosódnak le, de az említett nyergekben még eredeti
állapotában találunk rájuk.
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4. ábra: A terület felszínmorfológiai vázlata
Jelmagyarázat: 1. Eróziós árok vízfolyással (forrás); 2. Eróziós árok vízfolyás nélkül; 3.
Völgyoldalban megjelenő felszín (A kutatási területen belül magasság szerint számozva. Számozás
magyarázata a szövegben); 4. völgy felé ereszkedő hegyhát; 5. Nyeregfelszín (fontosabb esetekben
magassági adatokkal; 6. Egyéb nyereg; 7. Vízválasztó; 8. Bányafal.
Forrás: saját szerkesztés

A 450-470 m-es felszínek területünkön a vízválasztó mentén a széles nyergekben
(5. ábra), a vízválasztón belül pedig a nyergek közelében találhatók meg. Szemléletes
felvétel készült a Só-hegy oldalából, amelyen látszik, hogy a Só-hegy – Kopasz-hegy
nyeregtől nyugatra, a Bezina-patak felé ereszkedő völgyoldalban, eróziós árkok által
feldarabolva jelennek meg (3. kép). Valamivel ez alatt, a 420-430 m-es (4. ábra, 8-as
felszínek) szintek a 450-470 m-es felszíndarabok között találhatók meg elsősorban.
Ez látható az 5. ábra metszetén és a 3. képen is. Legszebben a felszíneket ábrázoló
geomorfológiai vázlaton (4. ábra) jön ki az, hogy a Nagy-Gyertyános, a Sas-hegy és
a Kopasz-hegy közötti területen, az egykor egységes 9-es felszínek között jelennek
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meg a Bezina-patak által feldarabolt 8-as felszín maradványai. A patak forrásai közvetlenül ezek alatt erednek. Az említett felszín ezen kívül a Széles-hegy oldalában is
megjelenik.

5. ábra: A Nagy-Gyertyános – Kis-sas-hegy
és a Só-hegy – Kopasz-hegy közötti széles nyergek metszete
Forrás: saját szerkesztés

2. kép: Kvarckavicsok a Koppány- nyeregben (451 m)
Forrás: saját felvétel

Összességében tehát két határozott szintben is találunk egymás felett elhelyezkedő felszíndarabokat (450-470 m és 420-430 m). A felső szint darabjai egy tágabb
területen szóródnak. Az egykori kitörési központokat összekötő gerincvonalakon
nyergekként, illetve – a vízválasztón belüli területeken – a nyergek közelében jelennek meg. Alattuk, a vízválasztón belül, egy szűkebb területen, az előbbiek között, a
Bezina-patak forráságai által feldarabolva található meg az alacsonyabb felszínsoro19
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zat. Ez a Nagyirtás-puszta és a Só-hegy – Kopasz-hegy nyeregbe, a vízválasztó vonalát metszve kinyúlnak és a kvarckavicsokkal borított, 450-470-es felszíneket vágják ketté. Ezzel a vízválasztón egy lépcsőzetes nyeregfelszínt hoznak létre (5. ábra).
A területen fokozatosan délebbre haladva találkozhatunk a 400-410 m (4. ábra
7. felszínek) között lévő felszínekkel. Ezek elterjedése már átmenetet képeznek a
Márianosztrai-medence felé.

3. kép: A Só-hegy – Kopasz-hegy közötti széles nyereg, a Só-hegy oldalából
Forrás: saját felvétel és szerkesztés

Érdekességük, hogy a kutatási terület nyugat-keleti kiterjedésében érvényesülnek. Nyugaton a Kerülő-hegy tetőfelszíne tartozik ebbe a kategóriába, a középső
részen a Nagy-Koppányról leereszkedő felszínsorozat egyik lépcsőjét adja, keleten
pedig a Vastag-hegy déli előterében mutat szépen kiterjedt egybefüggő felszínt.

4. kép: Márianosztrai-medence a Kopasz-hegy oldalából
Forrás: saját felvétel és szerkesztés

Ez utóbbi a domborzatilag délkelet felé nyíló Márianosztrai-medence lépcsőzetes
kapujának legfelső szintjét adja. Legnagyobb valószínűség szerint a 400-410-es felszínek és az alattuk csak néhány helyen megjelenő 385 m-es (4. ábra 6-os felszínek)
felszínek egyazon egykori felszín erodáltabb és kevésbé erodált darabjai kell, hogy
legyenek. A 4. képen is jól látható, hogy a 400-410-es felszínt a 385-ös felszíntől egy
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eróziós árok választja el, így az előbbit a hegyoldalhoz tapadva csak egy oldalról,
utóbbit azonban tulajdonképpen minden oldaláról támadja az erózió. Ezért valószínű,
hogy ezek korábban egybefüggő felszínt alkottak.
A Márianosztrai-medencére letekintő hegyoldalak felszínek által egyenletesen
vannak tagolva (4. ábra 1-5 felszínek). A 400-410-es felszínek felől a medence felé
haladva először a 350-360-as (5-ös felszínek), majd rendre a 320-325-ös (4-es felszínek), 290-310-es (3-as felszínek), a 250-270-es (2-es felszínek), illetve a 210-230-as
(1-es felszínek) szintekkel találkozunk. Ezeket a felszíneket a rajtuk áthaladó patakok darabolták fel. Ránézés alapján is nagyon szépen kijön, hogy a felszíndarabok a
medence formáját követve, egy északnyugat-délkeleti hossztengelyű, ovális mentén
egymással összeköthetők. A felszínek vízválasztón való kifutásukat elemezve láthatjuk, hogy a legalsó és egyben leginkább összefüggő darabok 210-230 m-en vannak, amelyek sehol nem lépik át a vízválasztót. Mindig csak a mai medencén belül
maradnak. A 250-270-es felszínek már a délkelet felé kifutnak a Duna irányába, de
nyugaton még mindig belül maradnak a vízválasztón. A 290-310 m-es felszínvonulatok a Varjú-hegy és az Alsó-Cikó-hegy között már kifutnak nyugati irányba a vízválasztón kívülre is, délkeleti hegyközben pedig a 250-270-es szintek felett egy jelenik meg. Kis kiterjedésű, de elterjedt felszíndarabok jelennek meg 320-325 méteren.
Ezek valójában azért lettek külön választva, mert a magassági kiterjedésük 5 méteren belül van, ami szokatlanul pontosan és egyértelműen határoz meg felszínmagasságot. Ezért ezeket külön felszínekként értelmezzük. Ezeknél azonban fontosabbak
azok a 350-360-as felszínek, amelyek szép számban és viszonylag kiterjedt darabokban találhatók meg a medence peremeinek felső szintjeiben.
7. Következtetések
A terület domborzatát bemutató fejezetben már kitértünk arra, hogy kutatási területünk környezetében a börzsönyi vulkanizmus lezajlása után a kitörési központok és
az azok által közrezárt területek adták meg a táj alapvető sajátosságait. A kvarckavicsos 450-470 m-es felszínek mindenképpen valamiféle akkumulációs felszínt jeleznek. Ez alapján feltételezhető, hogy a mai megmaradt darabok meghatározó jelentőségű és egybefüggő térszínt alkottak, amelyen ősi vízfolyások halmoztak fel jelentős mennyiségű, távoli területekről érkező kavicsanyagot. Tehát elképzelhető, hogy
ezek részei lehettek annak a korábban egységes felszínnek, amely kitörési központok közötti teret töltötte ki. Láng S. (1952) szerint a kavicsokat az Ős-Ipoly rakta le.
Az egykori egységes felszínbe később ezek vagy más vízfolyások bevágódhattak.
Ekkor alakulhattak ki azok a felszínek, amelyek napjainkban 420-430 tszfm-en találhatók. Ennek a maradványait láthatjuk ma is a Bezina-patak forrásvidékén, vagy a
Só-hegy – Kopasz-hegy közötti nyeregben és Nagyirtás-puszta környezetében a széles, lépcsőzetes nyeregfelszínek formájában.
A terület morfológiájának későbbi megváltozását két fontos dolog idézhette elő.
Az egyik a Márianosztrai-medence süllyedése, aminek hatására meghatványozódott és kutatási területünk déli része felől hátrálni kezdett a lineáris erózió. Ez
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kezdte kialakítani a jelenlegi domborzatot. A másik a Duna megjelenése volt, amely
a börzsönyi kismedencék környezetének vízfolyásait egyértelműen dél felé irányította, majd folyamatos bevágódásával az erózióbázist egyre lejjebb vitte. Arra nézve
nincs információnk, hogy ez milyen sorrendben következett be, de napjainkban e két
tényező együttesen irányítja a kutatási terület felszínének alakulását.
A medence felől hátravágódó Bezina-patak és a Misa-réti-patak folyamatosan alakították az egyre süllyedő medence térszínét, és minden valószínűség szerint a délkeleti részen hagyták el azt. A vízhiányos időszakokban természetesen nem, vagy
csak kis mértékben működött a lineáris erózió. Ilyenkor a süllyedő medence felszínét a gravitációs tömegmozgásos folyamatok elegyengették. A következő nedves időszakban újabb kipucolás történt, amit az ismét bekövetkező vízhiányos szakaszban
újabb elegyengetés követett. Valószínűleg e folyamat következtében a Márianosztraimedencét ma olyan süllyedő térszínként értelmezhetjük, melyre a hátráló völgyek
által feldarabolt, azonos magasságú felszínsorozatokból álló lépcsőzetes medenceperemi hegyoldalak tekintenek le. Ezek a felszíndarabok valószínűleg a medence sül�lyedése folyamán bevágódó patakok egykori felszínmaradványai. Ezt támasztja alá,
hogy a medence domborzati nyitottsága folyamatosan szűnik meg. A 350-360-as felszínek kialakulásakor nyugaton a Kerülő-hegy – Galla-hegy – Varjú-hegy szakaszon, illetve keleten a Vastag-hegy – Csák-hegy közötti szakaszon nagyon széles
területek adnak a patakok részére lehetőséget arra, hogy keresztül folyjanak a korábban még sekélyebb, süllyedését éppen megkezdő medence területén. Elsőként a nyugati oldal záródik le, ahol a 290-310-es felszín az utolsó, amelyen egykori vízfolyások
átléphették a vízválasztót, illetve délkeleten – Vastag-hegy-Csák-hegy közötti rész –,
ahol ez a vízrajzi átjárhatóság a 250-270-es felszínek keletkezési idején szűnt meg.
Ez a rész a vízrajzi átjárhatóság szempontjából rendkívül árulkodó. A 4. ábrán jól látható, hogy a Vastag-hegy oldalából leereszkedő lépcsőzetes felszínek a 410-400, a
350-360, 290-310 és a 250-270-es felszíneken keresztül éri el a 240 tszfm-en lévő széles nyerget, majd attól dél felé a 250-270 és a 290-310-es felszíneken keresztül éri el a
Magas-rét területét, amely már a Csák-hegy oldalához csatlakozik. Legvalószínűbb,
hogy korábban ez volt a medence elsődleges vízrajzi kijárata, és később, a medence
süllyedése során ez a kapu is elzáródott. A medence vizei innentől fogva a déli kijáraton haladnak keresztül, amelyet az agresszíven hátráló Damásdi-patak nyithatott fel.
Arra a kérdésre még nem tudunk egyértelmű választ adni, hogy a ma működő déli
kapu (Zuvári-hegy két oldala) és a fent bemutatott korábbi (délkeleti) vízrajzi kijárat egy időben funkcionált-e – megosztva így a Bezina-patak és a Misa-réti-patak
vizét – vagy sem. Mindenesetre azonban a patakok rajzolata és a felszínek elhelyezkedése alapján elképzelhetőnek tartjuk esetleges kaptúrák kialakulását.
A 4. ábrán látható, hogy a terület nyugati vízfolyása, a Misa-réti-patak a medence
középső területét egy nyugati megtöréssel elkerüli. Ez lehet egy korábbi kaptúra.
Ezen kívül medence középső részén szintén található egy 240 m-es domborzati
depresszió, amely a 250-270 m-es felszínsorozatba mélyed bele. Ez is lehet egy egykori lefejeződés helye, amely a délkeleti kijárat felé tartó Misa-réti-patakot terelte el
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a déli kapu felé. Elképzelhető, hogy ez volt az időpont, amikor a Damásd-patak hátravágódással a medence vizeit a délkeleti kijárat irányából végérvényesen a déli kijárat felé terelte el.
8. Összefoglalás
A Márianosztrai-medence a Börzsöny kismedencéi közül a legnyugatabbi fekvésű.
Vulkanológiai szempontból lávát produkáló, nem robbanásos lefolyású, kitörési központok által övezett terület. Mai formáját a süllyedő medence és a délebbi területeken
megjelenő Duna által egységesen vezérelt lineáris erózió alakította ki. A területen a
középhegységi jelleghez viszonyítva jelentős mennyiségű felszínt találunk, amelyeket egymással párhuzamosítani lehet.
A medencétől északra fekvő részterületet meredek falú, mély völgyek szabdalják
fel. Itt találhatók az egykori, kitörési központok között lévő elegyengetett, folyóvízi
akkumulációs térszín maradványai a magasabb felszínek és felszínsorozatok formájában.
A déli részterület maga a Márianosztrai-medence, amely folyamatos süllyedésével és a száraz-nedves időszakok váltakozásával lépcsőzetes térszínként jelentkezik. A medencét kialakító patakok folyásirányaikat az éppen aktuális adottságok
mentén változtatták. Ezek nyomai a medence belsejében látható lefejezések, illetve a
medence vízrajzi kijáratainak folyamatos változása.
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Alternatív vízhasználat a fenntarthatóságért
Eördöghné Miklós Mária1
1. Bevezető
A tiszta, egészséges ivóvízkészlet megnevezéséhez ma egyre gyakrabban társul –
joggal – a kincs szóösszetevő. A víz az élethez nélkülözhetetlen, csak részben megújuló természeti erőforrás, és ezt a tényt a vízhasználat során még nem kellően ves�szük figyelembe, pazarló módon bánunk az ivóvízzel.
A népességrobbanás és a rohamos urbanizáció következtében Földünkön az egészséges ivóvíz biztosítása az emberek számára szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik
a jelenlegi vízhasználati szokások és vízkészlet mellett. A vízhasználat teljes rendszere – vezetékes ivóvízellátás és zárt csatornás szennyvízelvezetés utáni szennyvíztisztítás – nagyon nagy fajlagos vízfogyasztással jár (és mind a megvalósítás mind
pedig az üzemeltetés költségei a legmagasabbak a városi infrastrukturális rendszerek között). Ehhez képest a Föld vízkészlete zárt rendszer, benne a víz mennyisége
állandó. A mozgásban lévő, megújuló, cirkuláló készlet 0,03 százalék, ez hasznosítható az emberek számára. Ez a mennyiség még fedezhetné az emberiség vízszükségletét, ha nem állnának fenn egyéb kedvezőtlen körülmények is, pl. a városiasodás növekedése, a vízkészletek egyenlőtlen térbeli (és időbeli) eloszlása, vagy az
éghajlatváltozás (melegedés, csapadékos időszak eltolódása), ami várhatóan a vízfelhasználás növekedését hozza, emiatt főleg a nyár lesz kritikus, vízstresszes időszak.
Ebből a szempontból fontos a talaj és a vegetáció vízraktározó képességének felhasználása, a szilárd, rossz vízelnyelő képességű burkolatok visszaszorítása. A vízkészlet túlhasználata talajvízszint csökkenést okoz, ami a további vízkitermelést megdrágítja, esetleg el is lehetetleníti. A Duna-Tisza-közi hátságon például az 1970-es évek
első felével összehasonlítva a talajvízszint csökkenés átlagosan mintegy 3,5 méteres
(R akonczai, J. 2006). Fontos tehát átértékelnünk a vízhasználatunkat mind mennyiségi, mind minőségi szemszögből. Ez az írás elsősorban a háztartások vízfelhasználásában alkalmazható ésszerűsítéseket, vízmegtakarítási lehetőségeket tárgyalja.
2. A fenntarthatóságról
„…nem az őseinktől örököltük a Földet, hanem a gyermekeinktől vettük kölcsön…”
(Indián mondás)
„Még egy egész társadalom, egy nemzet, sőt, egyszerre minden társadalom együttvéve sem a Föld tulajdonosai. Csak birtoklói, haszonélvezői, és mint boni patres
familias jobb állapotban kell örökül hagyniuk a következő nemzedékeknek.” (K arl
M arx)
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„Egy nemzet akkor jár el tisztességesen, ha kincsként kezeli a természeti erőforrásokat, és megnövelt, nem pedig csökkentett értékben adja át a következő generációnak.” (Theodore Roosevelt)
„A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése
mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől” (ENSZ Bruntland-jelentés)
„A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy
nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.” (H erman Daly)

A fenti idézetsorozat is mutatja, hogy a fenntarthatóság gondolata nem új fogalom.
Fenntartható fejlődésként a „Közös jövőnk” című ENSZ megrendelésre 1987-ben
megjelent tanulmányban került megnevezésre (Gro Harlem Brundtland, a Környezet és Fejlődés Világbizottság akkori norvég elnöknője után Brundtland-jelentés).
Annak ellenére, hogy az idézetek tanúsága szerint ez az elv régóta foglalkoztatja
az (etikusan gondolkodó) embereket, tartalma, megvalósításának módja máig nem
egyértelmű. Nem a mondanivalója – hogy magunk után lehetőséget kell hagynunk
az utánunk következő generációk életfeltételei biztosítására – a vitatott, hanem az
értelmezése. Akik gazdasági megközelítésben vizsgálják, számukra a fenntarthatóság a profitnövekedés fennmaradását, állandósulását jelenti. A fenntarthatóságot a
folytonos (sőt egyre gyorsuló) változások között azonban nem állandósult, harmonikus állapotnak kell tekintenünk, hisz bolygónk fejlődéstörténetén is áttekinthető,
hogy korszakváltó átalakulások, katasztrófák túlélése során jutott mai állapotába.
Ezen folyamatok közben azonban a Föld önszabályozóként működött, biztosította a
bioszféra fennmaradását, sőt, előrelátóan gazdálkodott, erőforrásokat halmozott fel,
amiket ma – rövidlátó utódokként – technikai vívmányaink segítségével szédítő tempóban fogyasztunk, ráadásul maradványainak hulladékával tovább terheljük a bolygót (Gyulai, I. 2000). Tanulnunk kell a fejlődéstörténetből: igaz, a rendszer egésze
fennmaradt, de minden változásnak megvoltak a vesztesei, áldozatai, általában azok
a rendszerelemek, akiknek a szükségleteit a bolygó tovább nem tudta fedezni.
A fenntartható fejlődés fogalom konkretizálásának másik akadálya a fejlődés szó
értelmezése. A fejlődés sokak számára a gazdasági növekedéssel egyértelmű, így
a fenntartható fejlődés fogalom fenntartható gazdasági növekedés fordítást nyer az
ő olvasatukban, ami viszont politikai kategóriává vált, tudományos tények alapján
vizsgálva kivitelezhetősége kétes.
Mi a lényegi különbség a növekedés és fejlődés között? Ennek értelmezésében
rejlik a fenntartható fejlődés tárgyában szükséges közmegegyezés egyik, talán legfőbb akadálya. Herman Daly után a fejlődést a minőségi, a növekedést pedig a men�nyiségi változások közé sorolhatjuk. A növekedés tehát egyfajta méretváltozás, aminek feltétele valamiféle anyagtöbblet bevitele. Mivel világunk véges, ezért keretein
belül végtelen növekedés nem képzelhető el. Más a helyzet a fejlődéssel, ami az előzőnél kedvezőbb, tökéletesebb, állapot elérését eredményezi (Daly, H. E. 1991). Boly28
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gónk ökoszisztémája is fejlődik, és nem nő, és ebbe a fejlődésbe nem szabad olyan
mértékben beleavatkoznunk, ami nem az ember számára kedvező állapot kialakulásához vezet.
A fenntartható fejlődést tehát nem a két összetevő szó jelentését ötvözve kell értelmeznünk, hanem egy új fogalomként, ami sok területen gondolkodásmódunk átértékelését is igényli. Ezt az igényt tükrözi a fogalom nyelvi átalakulása is, amelyből az
utóbbi időben gyakran elmarad a fejlődés szó, és az épp tárgyalt terület megnevezése
kerül a helyébe (pl. fenntartható vízgazdálkodás), ez viszont az egyes területek szeparált megoldáskeresésére indíthat, pedig ha valamit tanulhattunk az utóbbi évtizedek témával kapcsolatos kutatásaiból, akkor az az, hogy a problémákat rendszerben
kell figyelnünk és kezelnünk, az egyes tudományterületek összefogásával, szintetizáló látásmóddal. A másik próbálkozás a fenntartható fejlődés fogalmának helyettesítésére a fenntartható közösség (Béres T. 2004). Személy szerint ezt a szóhasználatot a lényeget jobban kifejezőnek tartom, mivel egy közösség egésze működésének
fennmaradása a tárgya, és egyben az összefogást sugallja, mégpedig az összefogást a
legközvetlenebb környezetünkkel, nem delegálja tovább a problémamegoldást. Igaz,
környezetünk mai állapota valószínűleg magasabb szinteken is beavatkozást indokol, de a folyamat eredményessége a legszélesebb tömegek mindennapi döntésein is
múlik, (sok egyéb tényező mellett) mind a vízminőség óvása, mind a vízfogyasztás
ésszerűsítése vonatkozásában.
3. Vízhelyzetünk jellemzői
A vízgazdálkodás fenntarthatósága szempontjából rendkívül fontos a világ édesvíz
készletének minél pontosabb ismerete, a vízigény várható szintjének meghatározása
és a víz körforgása során lejátszódó folyamatok megértése. A 2003-ban, az ENSZ és
az UNESCO közreműködésével összeállított Víz Világjelentés megállapításai szerint a következő 20 évben a Földön az egy főre jutó felhasználható vízkészlet egyharmaddal csökken a népességnövekedés és a szennyezések miatt. A gyorsan növekvő
népességű városokban a vízszolgáltató infrastrukturális fejlesztések szinte képtelenek követni az igényeket, és ez a felszín alatti vizek túlzott kihasználtságához és
elszennyeződéséhez vezet. Egy adott országban vagy régióban a rendelkezésre álló
és a felhasznált vízmennyiség arányát mutatja a vízkitermelési index (1. ábra), melynek 20%-on felüli értéke vízhiányt jelez.
Az ENSZ Milleniumi Fejlesztési Céljai közt szerepel a biztonságos vízellátásban
és szennyvízelhelyezésben nem részesülő népesség felezése 2015-re az 1990-es évi
állapothoz viszonyítva. A 2002-es értékelés alapján azonban az látszott, hogy bár a
vízellátás globális lefedettsége 83%-os, az időközbeni népességszaporulat következtében 1,1 milliárd ember számára továbbra sem volt megoldott a biztonságos vízellátás (WHO – UNICEF, 2004). A szennyvízelhelyezés területén szintén jelentős elmaradás tapasztalható a célkitűzéshez képest. A vízfogyasztás növekedése prognosztizálható tehát mind a népesség-növekedés, mind az egyre kiterjedtebb vízellátó hálózatok, mind a növekvő fajlagos vízigények következtében. A tényleges számszerű
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adatok azonban sok egyéb, gazdasági, társadalmi és politikai tényezőtől is függnek,
ugyanúgy, ahogy a felhasználható készletek nagysága is csak egy bizonytalansági
tényező szem előtt tartásával, közelítő értéken kalkulálható (Somlyódy, L. 2008).
Ezeknek a folyamatoknak az egyszerűbb számszerűsíthetősége érdekében és a következményeknek a laikus tömegek számára is követhető illusztrálására kerültek definiálásra a virtuális víz és a vízlábnyom fogalmak.

1. ábra: Vízkitermelési index (WEI)
Forrás: European Environment Agency (2010)

3.1. Virtuális víz
A virtuális víz fogalmát 1993-ban A nthony A llan, a Londoni King’s College egyetem professzora definiálta, amit 2008-ban a (szakmai körökben vizes Nobel díjként
ismert) Stockholmi Víz Díjjal ismertek el (Papp M. et al. 2007). Allan professzor
kifejlesztett egy módszert, amelynek segítségével kiszámítható az egyes termékek
vízigénye előállításuktól kezdve egészen a fogyasztóhoz történő eljuttatásukig (1.
táblázat). Ugyanannak a terméknek az előállítása más mennyiségű vízfelhasználást
jelenthet az egyes országokban, ezért ugyanaz a termék különböző országokban más
számértékű virtuális vízzel jellemezhető. Figyelembevételével eldönthető, hogy egy
adott országnak milyen termékekre érdemes felhasználnia a rendelkezésére álló vízmennyiséget a leghatékonyabb eredmény elérése érdekében, így célszerű eszköze
lehet a felelős vízgazdálkodásnak, vagy pl. vízigényes javak, technológiák gyártási
helyszíne megválasztásának (EEA, 2005). Allan professzor elmélete alapján az élelmiszertermeléshez kötődő „virtuális víz importtal” csökkenthető a vízszegény területekre nehezedő nyomás.
30

alternatív vízhasználat a fenntarthatóságért

1. táblázat: Virtuális vízigény adatok
Forrás: Waterwise, 2007.

3.2. Vízlábnyom
A vízlábnyom definícióját. Hoekstra, A. Y és Chapagain, A. K. holland kutatók határozták meg, építve a virtuális víz fogalmára is. A vízlábnyom értéke kifejezi, hogy
mennyi az adott fogyasztócsoport (ország, város, egyén stb.) által használt termékek, igénybe vett szolgáltatások teljes vízigénye. Egy országos vízlábnyom két részből áll, a belföldi készletekből felhasznált víz mennyiségéből (nevezzük vízlábnyom
internáliának) és az importált termékek révén más országokban történt vízfelhasználásból (legyen vízlábnyom externália). Mindkét helyen felhasznált víz származhat
kék vízkészletből (felszíni és felszín alatti természetes vizek), zöld vízből (csapadék)
és szürke vízből (egyszer már felhasznált, enyhén szennyezett, újrafelhasznált víz). A
háromféle eredetű vizet a vízlábnyom különböző módon veszi figyelembe. Az egyes
országok vízlábnyomának kiterjedése a földrajzi és éghajlati adottságokon kívül a
fogyasztási szokásoktól is nagymértékben függ. A két holland kutató UNESCO-IHE
megbízás alapján 2004-ben elkészült tanulmányához fűződő mellékletek az országonkénti fogyasztáshoz és a termelés különböző szektoraihoz tartozó vízlábnyom
értékek mellett összehasonlító adatokat is közölnek az adott ország kapacitásairól,
képet nyújtva így az ország külföldi vízkészletektől való függéséről is. A vízlábnyom
értékét 142 ország esetében állapították meg. A Földön az átlagos vízlábnyom értéke
1240 m3/fő, év (Chapagain, A. K. – Hoekstra, A.Y. 2004). A listát vezető USA vízlábnyomának kiterjedése az átlag kétszerese. Olyan vízhiányos országok (pl. Görögország, Spanyolország) is a lista elején találhatók (2. ábra), akik a nagy vízfelhasználást a jelentős részarányú öntözéses mezőgazdálkodással érik el, esetükben útmutató
lehet a vízlábnyom értéke az ország természeti adottságaihoz előnyösebben illeszthető termények választására. Magyarország a 128. helyen áll 789 m3/fő, év értékkel.
Korábbi statisztikai adatokkal összehasonlítva Magyarország néhány hellyel hátrább
sorolt a listán, de ezt valószínűsíthetően nem hazánk vízlábnyom csökkenése, hanem
más országok vízlábnyom növekedése idézte elő.
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2. ábra: Országok fogyasztásának vízlábnyoma
Forrás: Saját szerkesztés Chapagain, A. K. – Hoekstra, A.Y. (2004) adatai alapján

3.3. A vízhelyzet Magyarországon
Az ésszerű, biztonsággal tervezhető vízgazdálkodáshoz elengedhetetlen – a népszaporulat várható adatai mellett – a hidrológiai folyamatok alakulásának ismerete is.
Valószínűsíthető, hogy a klímaváltozás hatására a hidrológiai körfolyamat felgyorsul – a rendszer nagy tehetetlenségi tömege következtében fokozatosan, nem hirtelen
eseményként. A megnövekvő hőmérséklet megemeli a párolgás mértékét, ami a felhőképződést gyorsítja meg, így nő az egységnyi időre jutó csapadékmennyiség, ami
ismét a párolgás növekedését eredményezi. Tehát végeredményben az időegységre
jutó szélsőséges hidrológiai események, árvizek száma nőhet. A víz körforgalomban résztvevő víztömeg állandósága miatt ezzel együtt az aszályos területek és időszakok gyakoriságának is növekednie kell. Mivel azonban mind a hidrológiai, mind
az atmoszférikus rendszer működése még nem teljesen földerített, nem minden vis�szacsatolás ismert, a változások teljes biztonsággal és részletességgel még nem jelezhetők előre. Amiben a tudósok véleménye megegyezik az az, hogy a hidrológiai körfolyamatra az emberi tevékenység hatása valószínűleg jelentősebb, mint a klímaváltozásé (Szöllősi-Nagy A. 2010). A népességnövekedés és városiasodás a vízkészletek
elérhetősége szempontjából meghatározó lesz a fejlődő országokban. A fejlett országokban azonban, ahol a népesség száma és az egy főre jutó vízfogyasztás mennyisége viszonylag állandó, a vízellátással kapcsolatos problémákra az éghajlatváltozás
lesz nagyobb hatással.
Magyarország Európában viszonylag gazdagnak számít édesvízkincse mennyiségével, de felszíni vízkészletünk nagy része országon kívülről érkezik, annak minősége és mennyisége így tőlünk függetlenül alakul. Vízellátás céljára évszázadokon
át felszíni vizek és ásott kutak szolgáltak, csak a 19. század első felében terjedtek
el a fúrt kutak, főleg Zsigmondy Vilmos és fia, Béla artézi kútfúrási tapasztalatai
nyomán. A településeken az ivóvíz közművesítés lassan indult be, nagyobb lendületet csak a II. világháború után vett, amikorra megteremtődtek a technikai feltételek
és a fogyasztói igények is megnőttek. Helyi vonatkozása okán említem meg Szabó
Pál Zoltán karsztvíz‑kutatásait, melyek Pécs város vízellátás koncepciójának kiala32
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kításakor is alkalmazásra kerültek (Szabó P. Z. 1953). A tettyei karsztaknai és más
mecseki karsztforrások hidrológiai vizsgálati eredményei hozzájárultak városunk jó
minőségű vizet adó, gazdaságosan működtethető vízellátó hálózatának kiépítéséhez.
A magyarországi vízszolgáltatók 95%-ban felszín alatti vizeket hasznosítanak
(ez a részarány adat a parti szűrésű vízkitermelés felszín alatti kategóriába sorolásának következménye). A vízfogyasztás a közműves ellátottság terjedésével arányosan nőtt, egészen 1990-ig. Ekkor a rendszerváltozást követő társadalmi, gazdasági és politikai átalakulások kapcsán a víz árképzésében a piaci viszonyok jutottak
érvényre, ami a pazarló vízfogyasztási szokások átalakulását eredményezte. A korszerű víztakarékos technológiák térhódítása, a mezőgazdasági termelés csökkenése
és a költségérzékennyé vált vízhasználat a vízfogyasztás drasztikus visszaeséséhez
vezetett. 1990-től napjainkig átlagosan mintegy 40 %-al csökkent a Magyarországi
vízfogyasztás (KSH-STADAT, 2010).
A régebbi fogyasztási igények kielégítésére alkalmasnak tervezett ellátó rendszerek így napjainkra túlméretezetté váltak, aminek egyenes következménye az
alacsony hatékonyság és a magas veszteségek. A vízellátó infrastruktúra kiépítése
nagyon költséges a nagy állóeszköz-igényessége miatt, így a hatékonyság érdekében fő szempont, hogy a tervezett élettartama alatt a felmerülő fogyasztási igényeket gazdaságos üzemeltetés mellett, megfelelő biztonsággal tudja kielégíteni. Meg
kell tehát teremteni a mindenkori igények és a rendelkezésre álló kapacitás összhangját. A fenntarthatóság szempontjából nézve szükséges mind az igényeknek megfelelő
vízfogyasztási mennyiség, mind a vízkészletek védelmének összehangolása Földünk
kapacitásaival.
Mintegy az eddigieket összefoglalva, a víztakarékosság fő indokai:
• az ivóvíz csak részben megújuló természeti erőforrás
• a felszín alatti vizek túlhasználatával a talajvízszint egyre süllyed
• az antropogén tényezők egyre inkább veszélyeztetik főleg a felszíni vizek minőségét
• a vízkivétel tőke- és energiaigényes
• a magas vízfogyasztás
• nagy terhelést jelent a szennyvíztisztító közműveknek, amelyek működtetése
magas energiaigényű
• veszélyezteti a természetes befogadókat (folyók, talaj) a túlzott mértékű szennyvízbevezetés révén
Felvezetve a következőket, a víztakarékosság eszközei:
• a fogyasztási szokások megváltoztatása
• takarékossági technikai eszközeinek alkalmazása, melyeknél ki kell hangsúlyozni, hogy a víztakarékos berendezések használata nem csökkenti a komfortérzetet
• alternatív vízforrások használata
• kis szennyezettségű vizek újrahasználata (szürkevíz, barnavíz)
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4. Vízfogyasztás csökkentés
Csupán a vízfogyasztási szokások megváltoztatása jelentős vízmegtakarítást eredményezhet, ahogy ezt több vizsgálati eredmény (pl. az Európai Bizottság által elvégzett felmérés) igazolja. Fontos szerepe van ezen a területen a tájékoztatásnak és oktatásnak, a víz árképzése mellett. A háztartásokban átlagosan a vízfogyasztás 1/3-a a
vízöblítéses WC számlájára írható, itt vannak tehát a legnagyobb tartalékok a takarékosság számára mind mennyiségi, mind minőségi téren.
4.1. Víztakarékos fürdőszobai szerelvények
A mennyiségi megtakarítások érdekében alternatív szaniterberendezések kerültek
kifejlesztésre (víztakarékos öblítőtartály, vízöblítésmentes vizelde, szeparáló rendszerű WC-csésze, komposzt-toalett, stb.). A technikai fejlesztések alkalmazásával
együtt a háztartásokban akár 30-60% vízmegtakarítás (Beeh, M. 2009) is elérhető.
A fenti megtakarítás kifolyószerelvényeken realizálható részének nagysága az alkalmazott csaptelep fajtájától is függ. A legkisebb beruházással elérhető vízfogyasztás
csökkentést a sugárrendezők, perlátorok alkalmazása jelenti, melyek a ténylegesnél
nagyobb vízmennyiség érzetét keltik. Korszerű szerelvények alkalmazásával megtakarítható többek között az a vízmennyiség, amit a ma még széles körűen elterjedt kétgombos csaptelepek használatakor a kívánt vízhőmérséklet beállítási ideje alatt folyatunk el. Csupán a beszerzési költséget tekintve a korszerűsítésre a leggazdaságosabb
megoldás az egykaros csaptelep; az időzíthető önelzáró, illetve az infraérzékelős
csaptelepekkel elérhető megtakarítás mértéke viszont nagyobb – magasabb beruházási költség árán. A technikai fejlesztések abba az irányba történnek, hogy változatlan komfortérzet mellett tegyék lehetővé a vízfogyasztás csökkentését, pl. levegővel
dúsított vízsugarat kibocsátó kifolyó szerelvények, kifolyás-korlátozók, alacsonyabb
nyomástartományban működő, csökkentett vízkibocsátású szerelvények. Érdemes
külön figyelmet fordítani a melegvíz felhasználás csökkentését elősegítő szerelvényekre, mivel ebben az esetben a víz mellett energiamennyiséget is megtakarítunk.
Ennek eszközei pl. a termosztatikus vezérlésű vagy az időzített működésű csaptelepek, vagy a speciális anyagból készült fürdőkádak, amikben a fürdővíz tovább marad
meleg.
Az 3. ábra a magyarországival közel azonos fejenkénti vízfogyasztással jellemezhető német vízfogyasztási adatok alapján készült (magyar adatforrás hiányában)
a háztartások vízfogyasztásának összetételéről. Az ábrát elemezve megállapítható,
hogy a napi fejenkénti átlag 123 l-es vízfogyasztásnak közel a fele az ivóvízénél
gyengébb minőségű vízzel is fedezhető lenne. Ez a gyengébb minőségű víz lehet pl.
összegyűjtött csapadék, vagy ún. szürkevíz.
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3. ábra: Háztartások ivóvízfogyasztásának összetevői
Forrás: Saját szerkesztés BDEW, 2010 adatok alapján

4.2. Esővíz-hasznosítás
A csapadékvíz háztartásokban történő hasznosítása több előnnyel jár: csökken az
elsődleges vízfelhasználás (és ezzel a vízdíjszámla összege), a közösség szempontjából alacsonyabb lesz a szennyvízelvezetés, befogadóba juttatás költsége (kisebb
vezetékméret, kevesebb szennyvíztisztító kapacitás szükséges), és emellett a hasznosítás módjától függően a helyben maradó, beszivárgó csapadékvíz is előnyös. Hasznosítás céljából kizárólag az épületek tetőfelületéről gyűjthetjük a csapadékot, egyéb
burkolt felületekről nagyobb szennyezőanyag tartalmú vizet nyerhetünk csak, aminek kezelése bonyolultabb eljárást igényel. A háztartásokban, szállóépületekben minden olyan célra használható az esővíz (többlépcsős szűrés után), ahol nem követelmény az élelmiszer minőségű víz: WC‑öblítés, mosás, takarítás, locsolás. A mosásra
felhasználáskor többlet előny még az alacsonyabb vízkeménység, így kevesebb (környezetterhelő) mosószer adagolásával végezhető el a tisztítás. Az esővíz-hasznosító
rendszer sémáját mutatja be a 4. ábra.

4. ábra: Esővíz-hasznosítás lakóépületben
Forrás: Saját szerkesztés
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Mind az eső, mind a szürkevizet az eddigi gyakorlat szerint elvezetendő szennyvízként kezeltük; ha megoldjuk helyben történő hasznosításukat, akkor ezzel az
ember és a természet közti anyagcsere a fenntarthatóság irányába változik. A helyben történő hasznosítást természetesen a legszigorúbb egészségügyi előírások szigorú betartása mellett, zárt rendszerben kell megoldani.
A lakossági csapadékvíz-gyűjtés a felhasználó közvetlen hasznán kívül jelentős
hatást gyakorol a település csapadékvíz-gazdálkodására is az alábbi következményei
révén:
• a fogyasztással együtt csökken a kitermelendő ivóvíz mennyisége
• változik a szennyvíz összetétele és mennyisége
• megnő(het) a belterületi beszivárgás
• csökken a lefolyási csúcsok nagysága
4.3. Szürkevíz-hasznosítás

5. ábra: Szürkevíz-hasznosítás lakóépületben
Forrás: Saját szerkesztés

A jelenlegi kiépítésű szennyvízcsatornába kerülő lakossági eredetű szennyvizet szen�nyezettsége mértéke és fajtája alapján két csoportba sorolhatjuk: feketevízre és szürkevízre. A WC-től és a konyhai mosogatótól elvezetett, fekáliát és vizeletet tartalmazó,
kórokozókkal, egyéb szerves anyagokkal is szennyezett víz a feketevíz. A kevésbé
szennyezett, tisztálkodásból (fürdés, zuhanyozás, kézmosás) és mosásból származó víz
tartozik a szürkevíz kategóriába, amely a háztartásokban még további felhasználásra
alkalmas. Kezelés nélkül a talajba szivárogtatható a felszín alatt (1 napon belül, hogy
elkerüljük az esetleges kórokozók elszaporodását a vízben). A szürkevizes beszivárogtató öntözést inkább dísznövények, mint haszonnövények öntözésére alkalmazzuk.
Szűrés és fertőtlenítés után a szürkevíz locsolásra, illetve házon belül WC‑öblítésre,
esetleg mosásra használható. A szűrésülepítést, mechanikai szűrő alkalmazását jelenti,
a fertőtlenítés klór-, illetve jódtartalmú fertőtlenítőszerekkel, ibolyántúli fénnyel vagy
ózonnal történhet (Bullermann, M. et al. 2001). Kertlocsolásra szánt szürkevíz fertőtlenítése esetén a klórtartalmú szerek kerülendők, mivel azok a növényzet és a talaj szá36
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mára mérgezőek; ugyanígy a túlzott mértékű szürkevízzel történő locsolás is kedvezőtlen hatású a talajra a tisztálkodó‑ és testápoló szerek vegyi anyag tartalma (foszfor, nitrogén, nátrium, kálium, kalcium, magnézium) miatt (Sauer, S. et al. 2009). WC-öblítésre, esetleg mosásra viszont bevethető. A keletkező szürkevíz helyben történő hasznosításával (5. ábra) a vízellátás anyagáramának egy részét zárttá tesszük, gazdaságos,
fenntartható megoldás alkalmazva.
4.4. Szennyvíz szétválasztás
A mezőgazdasági tömegterhelés indukálta népességrobbanás (vagy a népességrobbanás okozta mezőgazdasági tömegtermelés) magas műtrágya-felhasználást igényel,
ami a vizek eutrofizálódásához vezetett. Emellett az emberi szennyezésből származó,
mezőgazdasági tápanyagként ható foszfor, nitrogén, kálium és egyéb elemek késleltetve jutnak vissza a természetes körforgásba, így mára túlzott mennyiségben vannak jelen. Ennek ésszerűsítéséhez járulhat hozzá a vizelet és fekália szétválasztása
a szennyvizekben, hogy a vizelet nitrogén, foszfor illetve, kálium tartalmával csökkenthető legyen a más forrásból bekerülő tápanyag mennyisége (Gayer J. – Ligetvári F. 2007). Az eljárás új kialakítású szaniterberendezésket és elvezető hálózatot
igényel. A vizeletet a speciális kialakítású WC csészéből külön vezetéken lehet elvezetni egy tartályba, ahonnan időszakonként el kell szállítani egy tápanyag-feldolgozó üzembe, ahol a nitrogén és foszfor kivonásával műtrágya állítható elő mezőgazdasági felhasználásra. Ez a megoldás egyúttal jelentős öblítővíz-megtakarítást tesz
lehetővé. Előnye még, hogy a szennyvíz összetétel megváltozásával a szennyvíztisztítási hatásfok is javul.
5. Összefoglaló
Tények figyelmeztetnek bennünket arra, hogy túlterheljük élőhelyünket. A víz mint
az élet nélkülözhetetlen feltétele nagyobb védelmet érdemel mind mennyiségét, mind
minőségét tekintve. A nagy energia-befektetéssel előállított vezetékes ivóvizet olyan
célokra is felhasználjuk, amelyekre alacsonyabb tisztaságú, olcsóbb víz is megfelelne. Ennek a nem fenntartható gyakorlatnak néhány alternatíváját tárgyalja ez a
tanulmány, olyan lehetőségeket, amiket – nem várva az infrastruktúra, a szabályozások adta lehetőségekre, illetve kötelezettségre – mi magunk, akár már holnap alkalmazhatunk ivóvízkincsünk óvása érdekében.
Irodalomjegyzék
Béres T. (2004): Természeti környezet és kereszténység. In: Szabó L. (szerk.). Ablaknyitás. Luther Kiadó, Budapest, pp. 267-285.
Chapagain, A. K. – Hoekstra, A. Y. (2004): Water footprints of nations. Volume 2:
Appendice-Value of Water Research Report Series No.16., UNESCO-IHE Delft, NL
Daly, H. E. (1991): Steady State Economics. Washington, DC: Island Press.
Gyulai I. (2000): A fenntartható fejlődés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány kiadványa
37

eördöghné miklós mária

R akonczai J. (2006): Klímaváltozás-Aridifikáció-Változó Tájak. In: K iss A. – Mezősi
G. – Sümeghy Z. (szerk.). Táj, környezet és társadalom. p. 599.
Sauer, S. et al. (2009): Neuartige Sanitärsysteme. Lehrmaterial der BauhausUniversität, Weimar, pp. 21-30.
Somlyódy L. (2008): Töprengések a vízről – lépéskényszerben. In: Magyar Tudomány,
2008/4. szám, pp. 462-473.
Szabó P. Z. (1953): Két mecseki karsztforrás vizsgálata Komló és Pécs vízellátása
szempontjából. Földrajzi Közlemények, 3-4. szám, 173. p.
Szöllősi-Nagy A ndrás (2010): A víz összeköt és nem megoszt. Mérnök Újság, 2010
február, pp. 14-16.
Internetes források
Bullermann, M. – Lücke, F. K. – Mehlhart, G. – Klaus, U. (2001): Grau- und
Regenwassernutzung Kassel-Hasenhecke Hygienische und betriebstechnische
Begleituntersuchungen. Band 7 Schriftenreihe der fbr e.V., Darmstadt Elérhetőség: <http://
www.aquaplaner.de/GW-Kurzfassung0503.pdf> [utolsó belépés: 2010. március 23.]
BDEW (2010): Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Elérhetőség:
<http://www.bdew.de/bdew.nsf/ID/DE_Home> [utolsó belépés: 2010. március 23.]
Beeh, M. (2009): Design, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Elérhetőség: <http://beehinnovation.com/PDF/Reader09-M-Beeh.pdf> [utolsó belépés: 2010. március 20.]
EEA, Životné prostredie Európy (2005): Sledovanie európskej ekologickej stopy (pdf).
EEA, pp. 16-17. Elérhetőség: <http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/
enviro2008/enviro3/09_sledovanie.pdf> [utolsó belépés: 2010. március 20.]
European Environment Agency (2010): Data and maps. Elérhetőség: http://www.eea.
europa.eu/data-and-maps [utolsó belépés: 2010. március 20.]
Gayer J. – Ligetvári F. (2007): Települési vízgazdálkodás –csapadékvíz elhelyezés.
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Elérhetőség: <http://
www.kvvm.hu/cimg/documents/0314_k_nyv_c_mlappal.pdf> [utolsó belépés:
2010. március 20.]
KSH-STADAT (2010): Vezetékes ivóvízzel ellátott települések és lakások (1990–).
Elérhetőség: <http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_03
_08i.html> [utolsó belépés: 2010. március 20.]
Papp M. et al. (2007): Távlati vízigények elemzése. Magyar Viziközmű Szövetség, URL
Elérhetőség: <http://www.kvvm.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=1785> [utolsó
belépés: 2010. március 20.]
Waterwise (2007): Hidden Waters (pdf). A Waterwise Briefing, p. 19. Elérhetőség: <http://
www.waterwise.org.uk/images/site/EmbeddedWater/hidden%20waters,%20
waterwise,%20february%202007.pdf> [utolsó belépés: 2010. március 16.]
WHO – UNICEF (2004): Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target.
A Mid-Term Assessment of Progress. p. 8. Elérhetőség: <http://www.who.int/
water_sanitation_health/monitoring/jmp04.pdf> [utolsó belépés: 2010. március 21.]
38

A szélenergia-felhasználás földrajzi sajátosságai Szlovéniában
Bokor László1
1. Bevezetés
Európa szerte a szélenergia felhasználásának perspektívái azért megfelelőek, mert
nagy potenciállal, nagy területeket fedve elérhető, és a folyamatos technika-technológiai előrehaladás következményeként napjainkban olcsón és gazdaságosan termelhető
belőle villamos energia. Az Európai Unió megújuló energiapolitikájának megfelelően
alkalmazható, tiszta és kimeríthetetlen energiaforrás. A lokális villamosenergia-termeléssel hozzájárul egy adott földrajzi térség energiafüggőségének csökkentéséhez, összeurópai szinten pedig új munkahelyek létrehozásához is. Nyugat-Európában – annak
helyi energiájából fakadóan – az egyik legreményteljesebb megújuló energiaforrás.
Ezzel ellentétben Közép-Európa, tengerektől messze, hegységek közé és medencékbe
zárt országaiban a felhasználható mennyiség kevesebb, annak folyamatos elérhetősége
csak bizonyos térszíneken lehetséges, közel sem akkora mennyiségben és minőségben, mint az akadálymentes szélenergia-forrást kiaknázni képes nyugat-európai országokban. A szélerőművek telepítése így többszörös átgondolást igényel „keleten”, mivel
a kis potenciál miatt a folyamatos villamosenergia-termelés korlátolt, ill. az erőművek beépítésének költségei is lassabban térülnek meg. A szomszédos Ausztriában politikai és környezetvédelmi érdekek és intézkedések következtében gazdaságossá vált,
míg Szlovéniában eddig a pillanatig – létező elképzelések és tervek ellenére – nem
állt működésbe egyetlen egy villamosenergia-hálózatra áramot termelő szélerőmű sem.
Ennek legfőbb jellegzetességeit, okait a szerző ebben a tanulmányban foglalja össze.
A kutatások az országot szinte teljesen átfedő szakmai tanulmányutakon és terepgyakorlatokon szerzett közvetlen tapasztalatokon alapszanak. Mindez statisztikai, könyvtári és irattári adatok illetve szakemberekkel történt beszélgetéseken szerzett információ gyűjtésével egészült ki, amelyek tényszerű tudnivalókkal szolgáltak a témáról.
E tanulmányban a szerző a tág európai környezetbe illesztve történeti áttekintést ad a szlovéniai szélenergia-felhasználásról és földrajzi ismereteit felhasználva,
ill. a mai politikai és gazdasági viszonyokat alapul véve a szélenergia hasznosítására
vonatkozóan megoldásokat keres, ötleteket kínál.
2. A szélerőművek alkalmazásának kezdetei
A szél mozgási energiájának felhasználása már a korai évszázadoktól jelentős. Eleinte a hajózásban játszott kiemelkedően fontos szerepet, majd idővel, szélmalmokkal a mezőgazdaság szolgálatába szegődött. A XIX. század végén, a korszak kísérletező feltalálóiban felmerült a szelek kinetikus energiájának elektromos energiává
való átalakításának gondolata. Nyugat-Európában elsősorban a dánok, valamint a
korszak innovációkban élenjáró amerikai feltalálói, a korábbi gabonaőrlő, vízpum1
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páló berendezésekből villamos energiát létrehozó eszközöket fejlesztettek ki. Az
első szélerőmű 1888-ban Charles F. Brush keze nyomán megépült Ohióban/Amerikai Egyesült Államok, majd rövid időre rá, 1891-ben Dániában is (Paul la Cour).
Az új eljárás eleinte versenyképesnek tűnt, de a fosszilis energiaforrások fokozottabb
és egyre hatékonyabb felhasználása végzetes volt az ötletes, de lokálisan nem éppen
nagy hozamot produkáló berendezések számára (Bokor L. 2008).
A gőzgépek, majd az elektromos berendezések korszakának hajnalán a fosszilis
energiaforrások alkalmazása fokozatosan egyre nagyobb teret nyert, ami nem csak a
szélenergiát felhasználó berendezéseket ítélte ideiglenes halálra, de egyre „észrevehetőbb” energiafelhasználáshoz is vezetett. (Szaghatás, füst és korom megjelenése,
légzési nehézségek, allergiás légúti és bőrreakciók, irritációk sora jelentkezett). A
kor tudósai felismerték a szén elégetése során jelentkező hátrányokat (pl. az említett egészségügyi hatások mellett a korrózió, környezet savasodása, növényzet és a
termőtalaj degradációja), valamint a biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében
lépéseket tettek, amelynek közvetlen következménye lett, hogy Európában a XX.
század közepén a nem megújuló energiaforrások használatának kockázatai az alternatív energiaforrások újrafelfedezéséhez, újak felkutatásához és azok alkalmazásához vezetett. Ennek intenzitását nyomatékosították az 1970-es évek olajárrobbanásai, amelyek a figyelmet a korábbinál érezhetőbben irányították újra a megújuló energiaforrásokra. Ekkor már sokkal nagyobb műszaki-technikai felkészültséggel állhattak neki a mérnökök a fejlesztéseknek (Bank K. – Bokor L. 2009; Bokor L. 2010/b).
A szélenergia felhasználása a szélmalmok és a korai szélerőművek felhasználásával már több évszázados múltra tekint vissza az Óvilágban. Ezért különösen érdekes, hogy a kelet-közép-európai államokban a szélerőművek telepítése eléggé vontatottan indult, s a volt szocialista államokban mind a mai napig komoly politikai ellenállásba ütközik, amelynek elsőszámú kiváltója, hogy a belőle nyerhető energiához
képest, nagy tőkeigényességű, speciális szakmai képességeket kíván a berendezések megépítése. Továbbá, sok tekintetben egészen másként működtethető energetikai
megoldásokban kaphatnak szerepet, mint a hagyományos energiaforrások. Nemcsak
a szélenergia, hanem a megújuló energia hasznosításának majdnem minden formája
komoly gazdasági érdekharc össztüzében próbál erősödni (Rudlné Bank K. 2008).
Minden nehézség ellenére Magyarországon a beépített összteljesítmény az utóbbi tíz
évben lassan, de folyamatosan emelkedik (2010 elején 201 MW), míg Szlovéniában még
mindig csak elképzelések vannak az első turbinák telepítéséről. A szomszédos Ausztriában a kezdetekkor szintén nem volt feltűnés nélküli az új energiatermelési forma elfogadtatása a társadalommal, de az első erőművek sikeres beépítése és működtetése után
mégis, az elmúlt másfél évtized pozitív tapasztalatai Ausztriát Közép-Európa „szélnagyhatalmává” emelték (jelenleg 995 MW). Az osztrák tapasztalatok Magyarországra
is jótékony hatással voltak, hiszen vitán felül igaz, hogy az észak-dunántúli szélerőművek nagyléptékű telepítése ennek a szomszédos sikernek is köszönhető. Szlovéniára így
már két, tengerektől elzárt ország pozitív (és bizonyos értelemben negatív) tapasztalatai
lehetnek tanulságosak és hasznosíthatóak (Bokor L. 2010/b).
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A korábbi Jugoszlávia szlovén tagköztársaságában azokat a megújuló primerenergia-forrásokat használták fel a legnagyobb arányban, amiben leginkább bővelkedtek:
a fát és a vízenergiát. Ez a mai napig változatlan, a vízenergia hasznosítása adja a felhasznált megújuló energiaforrások tetemes részét. Az alternatív energiafajták alkalmazása támogatott, de a szélenergia nagyléptékű felhasználását Szlovéniában mindeddig elkerülték (Bokor L. 2010/a).
3. A szélenergia-hasznosítás jelenlegi irányai, akadályai
a Szlovén Köztársaságban
Szlovéniában eddig nem állt működésbe egyetlen villamosenergia-hálózatra integrált
szélerőmű sem (EWEA, 2010). Kisteljesítményű szélerőművek (szélgenerátorok) viszont
találhatóak az országban, de azok mindössze szigetszerűen telepítve üzemelnek hegyvidéki vendégházak (koča, illetve planinski dom) energiaellátására. Ilyen pl. a Kredaricán
(2514 méter tengerszint feletti magasságban, a Triglav-csúcstól nem messze) található
(Bokor L. 2010/b) (1. ábra). A kisebb szélgenerátorok mellett tesztgépek és kisebb szélmérők is országszerte vannak, amelyek többsége 1989-óta üzemel (Golobič, M. 2005).
Az országos lefedettséggel rendelkező meteorológiai állomások és a hegyvidéki házak
méréseiből már korábban arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy a Tengermellék (Primorska; különösen a Karszt-hegység) bizonyos területei rendelkeznek optimális szélenergia-potenciállal szélerőművek betelepítéséhez. A nagy magasságban létesítendő, megújuló energiaforrásból villamos energiát átalakító berendezések felállításához szükséges mérések, tesztek, EU-s támogatással 1998-ban meg is kezdődtek az alkalmasnak ítélt térségben. Ekkor kerültek a szélmérő berendezések nyolc kijelölt helyszínre,
azaz a Sinji vrh-re (Ajdovščina), a Hribačra (Vipava), a Slatnára (Vremščica), a Volovja
reberre (Ilirska Bistrica), a Batéra (Nova Gorica), a Goličra (Rakitovec), a Trsteljre
(Komen) és a Kokošra (Lipica) (1. ábra).
A mérések nyomán a szakemberek a Karszt-hegység nyugati térségében összesen 150 MW-nyi szélerőmű telepítését prognosztizálták három területet alkalmasnak
nyilvánítva, amely három szélerőmű park terveit kezdeményezte a tesztmérő állomásoknál (Volovja reber és Slatna), illetve azok környezetében (Selivec) található magaslatokra. Ezek közül 2004-ben a szélerőművek telepítése állami támogatással engedélyezésre került a Volovja reberen (reber = lankás hegyoldal), amelynek keretében 47
darab 850 kW-os spanyol Gamesa gyártmányú szélerőműből álló park létesült volna,
összesen 40 MW összteljesítménnyel (Tušek, J. 2004). Ez nem valósult meg. A Volovja
reberre elképzelt szélerőmű park tervei 2007-ben módosításra kerültek, amely szerint
29 szélerőmű, 28 MW névleges teljesítménnyel épült volna. Ez a változat sem valósult
meg a mai napig, pedig az előkalkulációk szerint körülbelül 10.500 háztartást látna el
elektromos árammal, s természetesen, ha korlátozott számban is (részben közvetetten), de új munkahelyek teremetéséhez is hozzájárulna (K ariž, T. 2008).
Az első igazi, nagyléptékű szélenergia felhasználási terv Szlovéniában a Volovja
reberen létesítendő szélerőmű park volna. Az EWEA (2009) is utal rá, hogy a feed-in tarifarendszer keretében (garantált felvásárlási ár a megújulókból előállított villamos ára41
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mért) a telepítések után állami támogatási is járna (amit 2009-től 15 évre adnak). Befektető is volna (a Novo Mesto székhelyű Elektro Primorska) és a Volovja reberről az áramot
az Ilirska Bistrica településen található transzformátor-állomáson keresztül 110 kV-os
hálózatra lehetne vezetni (1. ábra). A remélt gazdasági profit miatt Ilirska Bistrica vezetősége mind a mai napig lobbizik a szélerőművekért (Golobič, M. 2005). Tehát a megvalósíthatóságának műszakilag és elvileg sincs akadálya, és még a legpesszimistább vélemények, előkalkulációk szerint is nyereséges vállalkozás lenne. Ahol viszont beruházás
van, ott ellenállásra is lehet számítani. A kivitelezés megvalósításának közismert akadályát kisebb súllyal a szélerőművek látványához kapcsolódó általános ellenérzés jelenti,
gyakran hivatkoznak a domborzati viszonyokból fakadó földrajzi előnytelenségre, míg
az igazán meghatározó szempont az, hogy a Volovja reber a Snežnik-hegység része,
amely a Natura 2000 ökológiai hálózathoz tartozik, amely kiemelten védett madár- és
denevérpopulációval rendelkezik (Tušek, J. 2004; Mihalič, R. 2008). Az Európai Unió
1992-ben lefektetett szabályozása a védett területek két típusát különbözteti meg: az értékes természeti élőhelyeket, valamint a madárvédelmi területeket. A szélerőművek ellenzői mindkét pontra hivatkoznak annak érdekében, hogy a területet megóvják az energetikai célú beruházásoktól. Mivel a szélerőművek telepítését a mai napig, elsősorban természetvédelmi okokra hivatkozva nem engedélyezték, ezért kifejezetten jól érzékelhető,
hogy a szervezett társadalmi ellenállás sikereket képes elérni (Bokor L. 2010/b).
Egyes tervek szerint a szélerőműveket egy másik, a Snežniktől nem messze,
déli irányban lévő Golič-hegységre is telepíthetőnek tartották a szakemberek, de az
elképzelések hasonlóan azért fulladtak kudarcba, mert az érintett terület szintén a
Natura 2000 hálózat része. Szlovéniában a hegyvidékek döntő tébbsége valamilyen
szabályozott védelem alatt áll, így egy másik, alkalmasnak tetsző térség kiválasztása is általános társadalmi, természetvédelmi ellenérzéseket válthat ki.. A Szlovén
Köztársaság gazdaságosan kiaknázható szélenergia-potenciálja viszont a hegységek
tetőrégiójában található (Bokor L. 2010/b).
A Volovja reber csak az egyik lehetőség, ahová a szélerőművek telepítése optimális volna. A további helyszínek között még a Sinji vrh-i mérőállomás (Ajdovščina),
Vipava környéke a Nanos-hegységgel, a Banjščice Nova Gorica mellett (Bate mérőállomás) és Dolenja vas, ill. a Selivec szerepel (1. ábra).
Az utóbbi években a szélerőművek telepítési és építési költségei világszerte csökkentek, mindemellett az innovációs-technológiai fejlődés hatására az új erőművek
elődeiknél hatékonyabbak, fejlettebbek lettek (Bank K. – Bokor L. 2009). A környezetvédelmi keretegyezményeknek, vagy éppen az Európai Unió szabályozásának
minden egyes tagországnak elkötelezett vállalásai vannak, viszont talán azon is érdemes volna elgondolkozni, hogy az elektromosáram-előállítás e környezetbarát módja
vajon miért is összeférhetetlen a Natura 2000 hálózat területeivel? Kellő toleranciával bizonyosan lehetne kompromisszumot találni, például a madárvilág életterének
megóvása és a „tiszta” módszerrel kinyerhető villamos energia előállításának érdeke
között. Természetesen amennyiben a villamosenergia-igényeket csökkenteni lehetne
a jövőben, akkor a szélenergia felhasználásától is el lehetne tekinteni. Ugyanakkor a
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jelen pillanatban 32%-os szénfélékre és 38%-ban atomenergiára alapuló áramtermelés szerkezetének átalakításához, illetve a 27%-os megújuló részarány növeléséhez,
és a lokális energiaforrások felhasználásának erősítéséhez, a szélerőművek alkalmazásával hatékonyan lehetne hozzájárulni. Viszont a fokozottan védett természeti értékek megóvása elsőbbséget élvező feladat.

1. ábra: A szélenergia felhasználásában, akadályozásában érintett területek Szlovéniában
A Natura 2000, Biseri slovenske narave adatai alapján szerkesztette Bokor L. (2010/b)

2. ábra: Szlovénia, szélsebesség 50 méteres magasságban
Forrás: Environmental Agency of the Republic of Slovenia (2009).
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Szlovénia – 50 méteres magasságban mért szélsebességi adatok alapján – a már
említett hegyvidékek tetőrégiójában rendelkezik a legjobb szélenergia-potenciállal. A széltérképet (2. ábra) a Natura 2000 hálózatot is szemléltetővel összevetve (1.
ábra), látható, hogy ezek a területek jóformán teljesen lefedik a hegyvidékek jelentős szélenergia-forrással rendelkező magasságait. A modern technikának köszönhetően a szélerőműveket 50 méternél magasabbra is lehet emelni, így a nem kifejezetten magashegyvidéki térszínek is szóba jöhetnek. A lehetséges helyszínek alkalmazhatósága mérésekkel bizonyítható, ami már a kutatások gyakorlati irányait is prognosztizálja. Erre lássunk most néhány lehetőséget a Tengermelléktől a Muravidékig:
• A történelmi Tengermellék déli részén kifejezetten dombvidéki és hegyvidéki térségről beszélhetünk, ahol kiváló szélviszonyok uralkodnak szélerőművek gazdaságos telepítéséhez. Ezt a korábbi szélmérések már bizonyították. Ebben az esetben
az Adriai-tenger szlovén partszakasza is érintett, s a szélerőművek ellenzői turisztikai szempontokból sem tartják megfelelőnek a szélenergia kiaknázásának ilyesforma lehetőségét ebben a nagyrégióban. Ellenben, ez a terület eleve „zsúfolva”
van autópályákkal és egyéb műobjektumokkal, amelyek már amúgy is tájképrombolóak. A terület szélerőművi hasznosítása mellett szól a kiváló szélviszonyokon
felül az is, hogy a transzformátor-állomások és távvezetékek közelsége miatt, azok
országos villamosenergia-hálózatra kapcsolása sem járna jelentős pluszköltségekkel. A már említett tervek többsége a Karszt-hegységhez (Karst) köthető, a Tengermellék három (Obalno-kraška és Goriška, valamint a Notranjsko-kraška) régiójában. Az erőművek telepítése a – Volovja reber példáján már röviden bemutatott – Natura 2000 problémákba ütközik.
• A Ljubljanai-medence és környezete, illetve a fővárostól keletre húzódó országrész
elhanyagolható szélenergia-potenciállal rendelkezik, mivel az itt található medencéket, mély völgyeket magashegységek szegélyeznek. Ezt a 2. ábra is szemlélteti.
Mindössze néhány kiemelkedés tetőrégiójában volna lehetőség a szélerőmű-rendszerek gazdaságos kiépítésére. A Ljubljanai-medencét tágabban körülölelő magashegységek viszont (tájképi okokból is) védettek, a telepítéseknek egyelőre a természetvédelem jelent akadályt.
• Az ország északnyugati részén elhelyezkedő Júliai-Alpok területének nagy része
az egyetlen szlovéniai nemzeti park (Triglavski Narodni Park) része, ahol a szigorú
szabályozás miatt az ilyen típusú telepítések szóba sem jöhetnek. Az alpesi országrészben, habár – a Triglavin kívül – nem csak a nemzeti parkról van szó, a védett természeti értékek, területek száma magas (pl. Karavankák, Kamnik-Savinjai-Alpok),
ahol a műobjektumok telepítését csak speciális esetekben engedélyezik (pl. kommunikációs adótorony). A magashegységekben található házak (vendéglők és menedékházak) áramellátásában a napelemek mellett viszont egyre gyakrabban látni
szélgenerátorokat is. Természetesen ezek a kisteljesítményű szélerőművek kisebb
egységteljesítményűek (pár kW) és szigetüzemben (helyenként akkumulátoros háttértárolással) működnek. Mindemellett a 2000 méter feletti magasságokban a szélerőművek telepítése nem volna gazdaságos, mivel a beépítésnek óriási költségei volnának, ill. az áram levezetése során nagy veszteséggel kellene számolni.
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•

•

Maribor és környéke, a Dráva-medence és annak peremvidéke, valamint a Szlovén-dombvidék (Slovenske Gorice) a korábban tárgyalt területekkel szemben reális
lehetőségeket hordoz a szélenergetika számára. A Dráva ezen, szlovén szakaszán
Dravogradtól Ormožig vízerőművek sorozatát találjuk (pontosan nyolc 10 MW
fölötti nagyteljesítményűt, és egy 10 MW alatti kisteljesítményűt). Tehát, ha a szélerőművek a Dráva-völgyet szegélyező hegységekre, dombokra kerülnének, akkor
bizonyos magasságban (adott tengerszintfeletti magasságon pl. 50 méteres toronyemeléssel) gazdaságosan kitermelhető szélpotenciál is hasznosítható volna. A Drávát szegélyező hegyekről, dombokról a szélerőművekkel termelt villamos energiát
a meglévő távvezetékeken keresztül a már a közelben létező főhálózatra lehetne
vezetni, s ezzel a telepítési költségek is kedvezőek lennének. Ez a földrajzi közelség a szélből nyert energiatermelés egyenetlenségei kezelésében is egy szerencsés
lokalizációt eredményezne, a megújulók részaránya pedig növekedne. Ami itt is
akadályt jelenthet, hogy a Dráva-völgyének, ha nem is a teljes szakasza, de annak
meghatározó része a Natura 2000 hálózat része. Ennek tudatában már másodszorra
is ajánlott, így célszerű volna átgondolni a szélerőművek és a természeti értékeket védő ökológiai hálózathoz tartozó területek kapcsolatrendszerét. Az energetikai műobjektumok már így is eleve léteznek ezen a területen, tehát a szélerőművek
ellenzése mögött (valószínűleg) nem csak valós és látható, hanem a nagyközönség
számára alig érzékelhető okok is vannak (pl. politikai célkitűzések, amiben a földgáz lobbi és az atomenergia egyre nagyobb szerepet játszik) (3. ábra).
A Murán-túl (Prekmurje) a Szlovén-dombvidékhez hasonló szélenergia-potenciálban bővelkedő földrajzi térszín. Felépítése az Őrség, a Göcsej és a Hetés magyarországi részeivel rokon, alacsony dombságokkal, helyenként elzárt völgyekkel tarkított országrésze a Szlovén Köztársaságnak, amely nyugatról elő-alpi nyúlványokkal határolt, szélvédett térség. Egész északi része a Goričko (szlovén Őrség)
Tájvédelmi Park része, amely Natura 2000 terület.

A teljes Szlovén-dombvidék és a Murán-túl déli része nem tartozik a fokozottan
védett természeti területekhez, s megfelelő magasságban elhelyezve a szélerőművek
gondoláját, biztosan jó szeleket lehetne kiaknázni a Magyarországon is alkalmazott
közepes beépített kapacitású (pl. 650 kW, amit a Vas megyei Vépen is használnak)
berendezésekkel. Ennek az elméletnek a helyessége (vagy hamissága) tesztmérésekkel bizonyítható.
• Minden bizonnyal, valamennyi olyan terület, illetve annak környezete alkalmas lehet a szél energetikai célú felhasználására, ahol a légmozgások folyamatosak és megfelelő hatékonyságú mozgásba képesek hozni a szélerőmű lapátjain át a turbinát. Ilyen területek lehetnek azok is, ahol valami már eleve tájképromboló hatással bír, mint például a bányavidékek- és a hőerőművek (Šoštanj,
Trbovlje) területe, a vaskohók- (Jesenice) és az alumíniumgyárak (Kidričevo)
környezete, illetve a vonalas infrastruktúrák (pl. autópályák) mente.

45

bokor lászló

4. Következtetés, összefoglalás
Ami a szélenergia alkalmazásának ellenállásában okként eddig felmerült, az valójában csak a „jéghegy” csúcsa (3. ábra). Ezek azok, az alapvetően valós tényezők, amelyek mindenki számára ismertek (mondhatni „láthatóak”).

3. ábra: a „Szlovén jéghegy”mutatja a szélenergia-hasznosítás elleni okokat
Szerkesztette: Bokor L. (2010)

Az első leggyakoribb indok, amit több szlovéniai szakértő, többek között SmolarŽvanut, N. (Inštitut za vode Republike Slovenije/Szlovén Köztársaság Vízügyi Intézete) is alátámasztott, hogy a szélenergia, Szlovénia domborzati viszonyaiból következőleg nem használható fel gazdaságosan. Ez olyasmi „szóbeszéd”, ami részben
igaz, de különböző tanulmányokból (Golobič, M. – Marušič, J. 2001; Golobič, M.
2005), szakdolgozatokból (Tušek, J. 2004; Kariž, T. 2008), ill. speciális kutatásokból (Stritih, U. et al. 2006) és szélmérésekből (ARSO, 2009) ismert, hogy bizonyos
területeken [elsősorban a Tengermelléken, a hegységek tetőrégiójában (pl. Nanos,
Golič, Snežnik)] Szlovéniának is van gazdaságosan kiaknázható szélenergia-potenciálja (Golobič, M. 2005). Ezek a területek viszont tájképi okból is védettek, illetve a
jelentős természeti értékeinél fogva a Natura 2000 hálózat részét képezik. [Szlovénia
összterületének 36%-a tartozik a Natura 2000 területekhez. Ezzel az EU-ban a legnagyobb arányú lefedettséggel rendelkezik (Natura 2000, 2009)].
A Volovja reber szélenergetikai beruházásainak támogatottsága vagy éppen ellenzése jelentősen különbözik lokális és országos szinten (Golobič, M. 2005). Illirska
Bistrica helyi lakossága és vezetősége, ill. a regionális energiaszolgáltató (Elektro
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Primorska) kifejezetten a szélerőművek betelepítése mellé állt, akik mindannyian
gazdasági hasznot remélnek a megvalósítandó beruházásoktól. Velük ellentétben, az
országban működő természetvédelmi szervezetek a Natura 2000 státusz elvesztésére
hívják fel a figyelmet, a szélerőművek esetleges betelepítése esetén. Félelmeik és fellépésük nem alaptalan, ugyanis a területen megfigyelt 68 madárfajból 56 fészkelő,
amelynek – a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listája szerint – 41%-a Szlovéniában veszélyeztetett. Többnek a Snežnik az egyetlen szlovéniai költőhelye [pl.
dalos poszáta (Sylvia hortensis)] (Snežnik.net, 2004). A hegység füves élőhelyei pedig
a szintén védett barna medvék, farkasok és hiúzok, valamint egyéb kisemlősök (pl.
mókusok, ürgék) életterét jelentik. Hogy a szélerőművek mennyire is befolyásolnák
életkörülményeiket, tanulmányonként eltérő. Brit kutatók – sokéves megfigyeléseik
alapján – tudományos munkáikban arra hívják fel a figyelmet, hogy egy bizonyos
madárfajon belül az elhalálozás foka alacsony, jelentős állományveszteséggel nem
kell számolni. Az olyan területek beépítése, ahol veszélyeztetett fajok is fészkelnek
viszont különösen megfontolandó, leginkább elkerülendő (Drewitt, A. L. – Langston,
R. H. W. 2006). Amerikai tanulmányokból ismert, hogy a kisemlősök egy idő elteltével képesek a szélerőmű által gerjesztett zajhoz hozzászokni. Ugyanakkor a nagyobb
emlősök viselkedéséről szerzett tapasztalatok ezen a téren még hiányosak (Rabin, L.
A. et al. 2006).
A Natura 2000 ökológiai hálózathoz kapcsolódó probléma tehát részben jó érv,
részben pedig rossz is. Jó azért, mert az állatvilág életterének megóvása és maguknak az állatoknak a védelme, (az amúgy rohamosan csökkenő) életterük biztosítása,
a villamosenergia-termelésnél bizonyosan fontosabb. Ellenben rossz is, mivel állatok
mindenhol élnek, amelyeknek védelme mindenütt fokozott figyelmet kellene, hogy
érdemeljen (nem csak a Natura 2000 területeken); és a környezetbarát energiatermelés e formájának minden bizonnyal meg kellene férni a természetvédelmi területekkel. (A fokozottan védett területek védelme természetesen előrébb való. Ilyen esetben akár más, pl. nemzeti park státuszt is kaphatnának, amely nagyobb védelmet
nyújtana az érintett területnek). Példaértékű, hogy a Dráva-völgy szlovén szakaszának nagy része szintén az európai ökológiai hálózat része, miközben a vízenergia-felhasználás nagyteljesítményű (10 MW fölötti) vízerőművekkel folyamatos a területen.
Való igaz, a radikális természet- és környezetvédők csoportjait ez ellen a megújuló
energiaforrás-hasznosító mód ellen is megtaláljuk. Mindenesetre, ha nem is a tengermelléki hegyek, akkor a már bemutatott Dráva-vidéki térszínek alkalmasak volnának a szélenergetikai beruházások, minden bizonnyal megtérülő és mindenki számára elfogadható kivitelezésére.
A jéghegy látható részeitől eltekintve, a „tengerszint alatt”, a szerző számára még
ismeretlen, ill. számos kérdéses ok ellenére is vannak homályosan, de kivehető sziluettel rendelkező indokai annak, hogy a szélerőművek telepítése eddig a pillanatig
nem járt sikerrel. Az egyik ilyen ok a földgáz lobbi. Jelenleg – a Statistični urad RS
(2009) adatai szerint – a villamosenergia-termelés 32%-a széntüzelésre alapozott. A
földgáz felhasználása mindössze 3%. Ennek nagy része a legnagyobb szlovén hőerő47
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műben van elégetve (Šoštanj, 5 blokk, 809 MW) nagyobb részt áram-, kisebb részt
hőtermelésre. Az új tervek szerint ez az erőmű egy újabb, immár 600 MW-os gáztüzelésű egységgel egészülne ki, amely fokozatosan váltaná fel a jelenlegi széntüzelésű blokkokat. Ennek megvalósításában kifejezetten nagy szerepet szánnak az orosz
import földgáznak. Ezért is a lobbi, de nem csak a hőerőmű újabb blokkjáért, hanem
az Orosz–Európai Uniós szénhidrogén-vezetékekre vonatkozóan is. A tervek szerint
ugyanis a „Déli áramlat” Szlovénián keresztül fogja elérni olaszországi végállomását. Ennek megfelelően számolnak az újabb, hatékonyabb és környezetbarátabb technika beépítésén, mindezt pedig import nyersanyagra alapozva. Jó érv a szén felváltása a nagyobb hatékonyságú és környezetkímélőbb földgáz felváltására, de a szénhidrogén-forrás eredetének fényében a kérdés adott: mi lesz a nem megújuló energiaforrások importfüggőségének csökkentésével?
A másik energetikai elképzelést az atom lobbi képviseli. A jelenleg egy reaktorral működő krškói atomerőmű az áramtermelés 38%-át fedi le (Statistični urad RS,
2009). Korábbi elképzelések szerint új atomerőmű építése létfontosságú volna, mivel
a jelenlegi blokkot a következő 10 éven belül be kellene zárni. Ehelyett immár egy
újabb erőművi egységben gondolkozik a jelenlegi politikai vezetés, a régi blokk élettartam-hosszabbítása mellett. Az elképzelés lényegében jó, hiszen az atomenergia
folyamatos villamosenergia-termelést tesz lehetővé, szabályozási gondok minimálisan léphetnek fel. Az egyetlen problémát itt is az import uránium-érc jelenti.
A fosszilis és atomenergia lobbik tehát újraerősödtek az utóbbi időben, ami a
jelenlegi energiaigények kielégítésére megfelelő, de sajnos a jövő generációjának felmerülő gondjait egyáltalán nem veszi figyelembe. Mivel az Európai Unió is előírja
a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználását, ezért Szlovéniában a hatalmas mennyiségű és nagy hatékonysági fokkal elérhető vízenergia-forrásra
alapozott energiakinyerés további növekedése várható. A jelenleg 874 MW nagyteljesítményű (10 MW feletti) és 154 MW kisteljesítményű (10 MW alatti) vízerőmű [a
villamosenergia-termelés 25%-os részesedésével (Statistični urad RS, 2009)] elméleti potenciálja éppen duplájára növelhető, amelynek beruházásai a Száva alsó szakaszán már megkezdődtek. Az utóbbi időben, a közel 60%-os erdősültség mellett a biomassza-felhasználás is erősödik, míg a reális gondolkodású szakemberek a következő
évek nagy volumenű fejlesztéseit a napenergia-hasznosítás terén látják. A közvetlen
a Napból érkező kimeríthetetlen energiaforrás elméleti potenciálja Szlovéniában 19.200 PJ
(a szélé 55 PJ), amelyből jelenleg 3,5 PJ a felhasznált mennyiség (Stritih, U. et al. 2006).
A szélenergia-felhasználás a lokális, helyi energiaforrásra épülne, amely egyes településeken bizonyosan nyereséges vállalkozás volna. Ellenben a fosszilis- és a nagyobb men�nyiségben, gazdaságosabban kiaknázható többi megújuló energiaforrásra alapozott energiatermelés jobban szabályozható, folyamatos ellátást biztosító berendezéseinek nagyobb
léptékű telepítése az állami szintű lobbi jelenlegi célkitűzése, amelyhez a Natura 2000
problémákon keresztül a természetvédő társadalom ellenállását is felhasználja a szélerőművek telepítése ellen. Amíg ez a felfogás megmarad, addig a szélenergia felhasználásának esélyei zéró körüliek.
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India környezetpolitikájának alakulása napjainkban
Benovics Gábor1
1. Bevezetés
A médiumok folyamatosan bombázzák korunk emberét a globális felmelegedésről,
klímaváltozásról, és a küszöbön álló klímakatasztrófákról szóló tudományos, vagy
annak látszó írásokkal, dokumentumfilmekkel, információkkal. Ugyanakkor a klímakonferenciák sorozatos kudarcai mind aktuálisabbá teszik a kérdést, hogy a világ
egyes országai milyen intézkedéseket szándékoznak tenni a közeljövőben, amellyel
az emberiség, a fejlett civilizáció túlélését biztosíthatják anélkül, hogy mindez jelentősen csorbítaná ezen országok népeinek „jólétét”, gazdasági érdekeit.
A 2008-ban berobbant világgazdasági válság, az embereket gyakran személyesen is érintő megszorító intézkedések, a létbizonytalanság azonban jelentős mértékben elterelte a figyelmet erről a kérdésről, amire a fejlett világ igyekezett kétségbeesetten megoldást találni. Sokan veszítették el a munkahelyüket a leépítések hatására, és egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ termelésének és gazdasági erejének súlypontja fokozatosan áttevődik az ázsiai kontinensre. Kína és India népessége teszi ki a
világ össznépességének a 37%-át, amelyből – a hamarosan Kínát is megelőző – India
önmagában is meghaladja a 17%-ot.
Dolgozatom témájául éppen ezért a világ egyik legdinamikusabban fejlődő nagyhatalmának, Indiának a klímapolitikáját vettem górcső alá, amelynek jelentős szerepe volt. A legutóbbi – koppenhágai – klímakonferencia kimenetének alakulásában,
és egyáltalán nem mindegy, hogy a több mint egymilliárdos lakosságú ország milyen
lépéseket szándékozik tenni ezen a téren a jövőben, hiszen korunkban már mindenki
számára világos, hogy ennek globális kihatásai vannak.
2. Gazdasági érvek a háttérben
A környezetvédelmi diskurzust ma egyértelműen a gazdasági érvek uralják, pl. az
Európai Unió tagállamai közötti jogharmonizáció mögött is gazdasági megfontolás
áll. Először is a közös környezetvédelmi normák a működőképes belső piac előfeltételei. Az összehangolt környezeti szabályozás hiánya azon iparágakra, illetve termelő egységekre terhelne jelentős költségeket, amelyek környezetileg felelős módon
működnek, egyúttal lehetővé tenné a „potyautazást”. Furcsa paradox helyzet alakult
ki ez esetben a „Nyugat” és India, valamint Kína között. Az EU vállalatai és az amerikai cégek is presszionálják a kormányukat, hogy a nemzetközi szervezeteken, tárgyalásokon keresztül igyekezzenek azonos szabályozásokat kikényszeríteni a feltörekvő óriások esetében is, melyek a „lazább” törvényi háttér miatt költséghatékonyabban képesek termelni, ezáltal előnyre tesznek szert. Ugyanakkor éppen ezeknek
a fejlett nyugati országoknak a multinacionális vállalatai azok, amelyek sorba telepí1
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tik a gyártókapacitásaikat az elmaradottabb országokban, mert ott nemcsak a munkaerő olcsóbb, hanem pl. a környezetvédelmi szabályozások sokkal engedékenyebbek, így ők is élvezik ennek „költséghatékonyságát” rövidtávon.
Más megközelítésből azonban, a környezeti problémák hatásos megoldásának hiánya többletköltséggel jár a társadalom számára. Ilyen externáliák például az
egészségügyi költségek, vagy a szennyeződés felszámolásának költségei. Ugyanakkor egyre többen kezdik felismerni – különösen most, a válság „tisztító” hatásának
köszönhetően, – hogy a tiszta technológiákba való beruházások új piacokat és munkahelyeket teremthetnek, kitörési pontokat eredményezhetnek, és a fejlett technológiákra történő váltásban hatalmas potenciálok rejtőznek. Ez az „ökoipar” még csak
most kezd elindulni Indiában, és az országnak korlátozottak a befektetési lehetőségei. India annak ellenére, hogy a világtörténelem egyik legősibb államalakulata, a
mai formájában csak nagyon rövid múltra tekint vissza, és olyan terheket vonszol
magával /gyarmati múlt, hatalmas szegénység és népesség/, amivel a „Nyugati világnak” nem kell szembenéznie.
A környezetszennyezés azonban nem csak lokális, hanem egyre növekvő mértékben
globális probléma, aminek a kezelése is kizárólag globális megoldásokkal lehetséges.
A helyzetet ma már az is bonyolítja, hogy nem lehet egyértelműen meghúzni a
határvonalat a fejlett „észak” és az elmaradott „dél” között, mint korábban, amikor olyan hatalmas államok lépnek elő globális szennyezővé, mint Kína vagy éppen
India.
3. India környezetvédelemmel kapcsolatos törekvései
Dr. M anmohan Singh India Miniszterelnöke:
„Erkölcsi felelősségünk, hogy egy olyan világot hagyjunk örökül a gyermekeinknek, amely biztonságos, tiszta és termékeny, egy világot, ahol a végtelen kék óceánok, a fenséges havas hegycsúcsok, az óriási zöld erdőségek, és az ősi folyamok
ezüstös árja ad ihletet az emberi képzeletnek.”
(Government of India Ministry of External Affairs, 2010)

Csodálatos gondolatok egy miniszterelnöktől, de nézzünk egy kicsit a szavak mögé.
India minden kétséget kizáróan rendkívül súlyosan érintett a klímaváltozásban.
Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez folyamat visszafordítható-e, vagy sem,
illetve mennyiben írható az emberi civilizáció tevékenységének a számlájára, elkerülhető-e a katasztrófa. Az állásfoglalások hátterében gyakran komoly gazdasági
befolyással rendelkező lobbik állnak, az információk dzsungelében nehéz eligazodni.
India azonban már jelenleg is komoly környezetvédelmi problémákkal szembesül, de a mérleg másik serpenyőjében sem kevésbé fontos gondok kerülnek, közöttük az egyik legfontosabb a töretlen és nagymértékű gazdasági növekedés kényszere.
Az ország vezetése csak előre menekülhet, különben bekövetkezhet a legrosszabb
szcenárió, – társadalmi feszültségek, megmozdulások, éhínségek, éhséglázadások,
és végső esetben az állam működésképtelensége, szétesése. A másik probléma geo52
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politikai jellegű. India regionális partnerei között kevés a baráti állam. Pakisztánnal
már nem egy háborút vívtak, de India elsősorban nem tőle, hanem fő vetélytársától, a
másik nagyhatalomtól – Kínától tart. Kína pedig szintén előre menekül, mert a problémái hasonlóak. Sok százmillió embert kell etetni, munkahelyet, megélhetést teremteni. Ehhez pedig gazdasági fejlődésre van szükség, szinte bármi áron.
India ráadásul népesség tekintetében hamarosan meg fogja előzni Kínát. Mao-ce
Tung még a nagy népességszámban vizionálta a jövő kínai birodalmának erejét. 1949
és 1979 között a kínai népesség több mint a duplájára emelkedett. A várható élettartam 40-ről 70 évre növekedett. 1982-re a népesség száma meghaladta az egymilliárdot. Időközben rájöttek, hogy a jelenlegi technikai fejlettségi szint mellett a termőföld
maximum 1,4 milliárd embert képes eltartani. Bevezették az „egy gyermek politikát”.
Indiában viszont – a világ legnépesebb demokráciájában – nem vezethettek be
hasonló drákói intézkedéseket. Sanjay Gandhi – Indira Gandhi nagyobbik fia –
ugyan szerette volna a kényszer sterilizációs programokat keresztülvinni, de erre
nem került sor.
India demográfiai kilátásai – ennek eredményeképpen is – lényegesen jobbak,
mint Kínáé, és sokkal jobbak, mint az EU-é. 2050-re India erőtől duzzadó és virulens
lesz – hála a fiatal ambiciózus népének, – sokkal jobb kilátásokkal tekinthet a XXI.
sz. második felére. „Ha” – és itt jönnek a feltételes módban feltett kérdések sorozatai – ha képes lesz számukra munkát biztosítani, ha képes lesz számukra energiát biztosítani, és ivóvizet, és élelmet. Nagyon sok a „ha”.
Indiában 2006 és 2010 között 71 millióval bővül az aktív korúak száma (M arján
A. 2007), úgy, hogy már jelenleg is több tízmillió hivatalos munkanélkülit tartanak
nyilván, ami – tekintve az ottani regisztráció színvonalát – csak csepp a tengerben.
Jelenleg is 300-320 millióra teszik a napi egy dollárnál kevesebből élők – vagyis az
abszolút szegénységi szinten tengődők – számát. Így a kormányzat elsődleges célja
nem is lehet más, mint a szegénység elleni küzdelem. Ennek tükrében lehet csak
figyelembe venni a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.
India álláspontja tehát Koppenhágában a következő volt: nem csökkentjük az
üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét még akkor sem, ha tisztában vagyunk
vele, hogy országunk Kína és az USA után a világon a harmadik legnagyobb kibocsátó. India azt deklarálta, hogy nem fogja meghaladni a kibocsátás mértéke azt a
szintet, ami a fejlett országok egy főre jutó kibocsátásának felel meg. Mit is jelent ez
valójában?
India a saját mértéke szerint nem jelentős kibocsátó, amennyiben figyelembe veszzük, az egy főre eső CO2 kibocsátását, amely mindössze 1,1 tonna/év, összehasonlítva
az USA 20 tonna/év, vagy akár a legtöbb OECD ország 10 tonnát meghaladó kibocsátásával. Sőt, annak ellenére, hogy összességében a harmadik legnagyobb szen�nyező India, a szakadék közte és az első kettő között jelentős: Az USA és Kína összesen a teljes kibocsátás 16%-áért felel, míg India csak a 4%-ért, a hatalmas népessége,
az elmaradott technológiák, és a fejlődő gazdaság hatalmas energiaigénye ellenére.
Egy amerikai például 20-szor nagyobb mértékben károsítja az atmoszférát, mint egy
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indiai. A Greenpeace erre a nézőpontra reagálva egy érdekes tanulmányt tett közé
„India a szegények mögé rejtőzik” címmel, melyben az áll, hogy a szubkontinensen mintegy 4,5-szer több szén-dioxidot bocsátanak ki a gazdagok, mint a társadalom szűkölködő tagjai, ami már a mostani világátlagnak felel meg, viszont ahhoz túl
sok, hogy a globális felmelegedés további növekedését féken tartsák (Hetey A. 2009).
India ugyanakkor igyekszik valamit tenni és GDP-jének 2%-át már most is a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásra költi. Viszonyításképpen a védelmi kiadásai
a GDP 3,05%-ára rúgtak 2004-05-ben. India tehát nem egyezik bele az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2050-re történő csökkentésébe, még akkor sem, ha tudományos tények igazolják, hogy a globális felmelegedés mértéke addigra elérheti a
2˚C-t. India arra hivatkozik, hogy a jelenlegi erőforrásai nem teszik lehetővé ennek
az óriási költségnek a vállalását, ami ekkora kibocsátás csökkenéssel járna. Ehhez
nemzetközi pénzügyi, – és technológiai – erőforrások bevonására lenne szükség.
„Újdelhi” tehát továbbra is ragaszkodik a Kiotói Egyezményben foglaltak, – elsősorban a „szennyező fizet” alapelvhez, (ami EU-alapelv is) – a klímaváltozáshoz való
hozzájárulás mértéke szerint, vagyis a történelmi felelősség alapján „bünteti” az aláíró feleket. India ebben a tekintetben joggal hivatkozik arra, hogy míg ő az elmúlt 150
évben csupán 2%-ban járult hozzá a globális kibocsátáshoz, addig az USA 30, az EU
pedig 27%-ban, ami kétségtelenül „feljogosítja” Indiát a további, korlátlan szennyezésre. Újdelhi ennek kapcsán azt is megemlíti, hogy számára a fejlődés, így az emis�szió létszükséglet, miközben a nyugati államok már csak extra igényeik kielégítésére
növelik a széndioxid-kibocsátásukat, tehát elvárható tőlük, hogy alávessék magukat
a korlátozó kvótarendszernek.
India lényegében elkötelezett a klímavédelem mellett, amely neki is alapvető
érdeke, ugyanakkor ennek a tehernek a viselésében számít a fejlett országok és a
nemzetközi szervezetek erőforrásaira. Erre egy hármas csomagtervet javasolt:
1. a fejlett országok először maguk kezdjenek jelentős kibocsátás-csökkentésbe,
2. a jelenleg rendelkezésre álló fejlett klímabarát technológiákat bocsássák minél
szélesebb körben a fejlődők rendelkezésére,
3. a fejlett országok jelentős erőfeszítéseket tegyenek a K+F terén hogy olyan
költséghatékony technológiákat fejlesszenek ki, amelyek a világot megszabadítják a fosszilis energiahordozók dominanciájától.
Erre azonban egyelőre, főleg az Egyesült Államok részéről nincs nagy fogadókészség, és ennek is betudható a Koppenhágai Csúcs kudarca. Az USA ugyanis csak
a „Byrd-Hagel” határozatra hivatkozva hajlandó a konszenzusra. [Az úgynevezett
„Byrd-Hagel Resolution” kimondja, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem lesz
aláírója semmilyen olyan nemzetközi szerződésnek, sem Kiotóban, sem később,
ami a fejlődő országok kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalása nélkül állít fel
ugyanilyen kötelezettséget a fejlett országok részére, és azért sem írja alá a szerződést, mert az súlyosan károsítaná az Egyesült Államok gazdaságát (Panyi M. 2009)].
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A kép szerencsére nem ennyire borús, hogy itt le is zárjuk a kérdést. Mindenki jól
felfogott érdeke, hogy ne tegyük ezt.
India hivatalos álláspontja szerint, a megújuló energiák piacán még sok a kihasználatlan lehetőség. Váltásra van szükség, amit a jelenlegi válság is sugall. Ennek az
iparágnak a fejlesztésével munkahelyeket lehet teremteni. India éppen ezért különösen kedvezően fogadta Barack Obama elnöknek a kezdeményezését, hogy az
USA a következő tíz évben 150 milliárd dollárt kíván költeni a megújuló energiaszektor fejlesztésére, amiben India is aktív szerepet vállalna. (Összehasonlításképpen a britek az elmúlt másfél évben ezermilliárd fontot, kb. kétmilliárd dollárt költöttek a bankrendszerük megmentésére. Ennek tükrében a 150 milliárd dollár még
„mézescérnának” is kevés).
India jelezte, hogy a következő klímacsúcson, (amit 2010-ben, Mexikóvárosban
tartanak) nem támaszt akadályt a megállapodások elé, és beleegyezik a 2020-ig történő 20-25 %-os mértékű széndioxidkibocsátás-csökkentésbe. Koppenhágában a
BASIC (Brazília, Dél-Afrika, India és Kína) csoport még azért küzdött, hogy megakadályozza a károsanyag-kibocsátás mindenki számára kötelező csökkentésének
bevezetését. Jairam R amesh indiai környezetvédelmi miniszter azonban átérezve a
kormányzat felelősségét a jövő generációja felé, kijelentette, hogy más fejlődő államokkal együttműködve országa kész erőfeszítéseket tenni a következő tanácskozás
sikere érdekében.
4. Sikerek és akadályok
Hatalmas a nyomás a városi infrastruktúrán, különösen a nagy indiai metropoliszokban, mint Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, melyek a világ legszennyezettebb
városai közé tartoznak, a növekvő ipari- és kommunális szennyezés, valamint a gépjárművek hihetetlen ütemben növekvő száma miatt is (Wilhelm Z. 2008). A legtöbb
légszennyezéssel összefüggésben lévő haláleset a világon Indiában következik be.
1999-es indiai látogatásom idején elképesztően rossz volt a levegő minősége Delhiben. Egyesek szerint a puszta lélegzés megfelelt napi egy doboz cigaretta elszívásának a fővárosban. Ráadásul jelentősen hat a környezetre, hogy a térségben nyolc
év alatt 57%-al megnőtt az autóállomány, igaz, némileg vigasztaló, hogy az indiai
gyárakban többnyire 1000 cm3-esnél kisebb személyautók készülnek. 2003-ban több
mint százezer halálesetet írnak a légszennyezés számlájára. Delhiben minden harmadik lakos szenvedett valamilyen légúti megbetegedésben, és különösen a gyerekek és
az öregek voltak kitéve a jelentős kockázatnak.
Az Indiai Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse a gépjárművek károsanyag-kibocsátását, és megtisztítsa Delhi levegőjét. Új autóbuszparkot szereztek be, amely már gázüzemmel működik, és előírták a megfelelő karbantartási és felülvizsgálati kötelezettséget. Ehhez kapcsolódik, hogy 2002-ben átadták a Metró első szakaszát. Jelenleg már három vonal üzemel, a hálózat hossza 65 km és 59 állomása van. A tervek
szerint 2020-ig lezárul az építkezés negyedik fázisa, addigra a hálózat hossza meg
55

benovics gábor

fogja haladni a 400 km-t. A metróállomásokhoz kerékpárkölcsönző szolgáltatások is
kapcsolódnak, ami még nálunk is követendő példa lehetne. A metróhálózat jelentős
mértékben járult hozzá a város közlekedésének javításához. Ugyanakkor Delhi India
egyik legnagyobb pénzügyi és ipari központja. Összehasonlításképpen - 1990-ben
még kevesebb, mint egymillió jármű rótta az utakat, 2008-re ez a szám elérte az 5,5
milliót, és tovább emelkedik. Jelenleg a járművek felelősek a légszennyezés 67%-ért
(Blacksmith Institute, 2008)
1. táblázat A gépjárművek száma és a légszennyezés alakulása Delhiben
Előírt éves standard µg/ml 2000 2008
Gépjárművek száma (millió db)
3,5
5,5
SO2
60
18
5
NO2
60
36
48
CO
2000
4686 2348
Forrás: Central Pollution Control Board Delhi, 2009

%-os változás
57
-72
33
-50

Az 1. táblázatból is látható, hogy az intézkedések megtették a hatásukat, annak
ellenére, hogy a járművek száma drasztikusan emelkedik a levegő szénmonoxid
tartalma a felére, a kéndioxidé 72%-al, és az ólomkoncentráció 75%-al csökkent,
köszönhetően az ólmozott üzemanyag száműzésének.
Az ország vezetése komolyan elkezdett foglalkozni a környezettudatossággal, amire az ország állapota és szennyezettséggel kapcsolatba hozható betegségek
növekvő száma, valamint az ebből fakadó elégedetlenség is sarkallja. Emlékeimben
feldereng a Jamuna-folyó siralmas képe Agrában a híres Taj Mahal mögött, amely
egy nyitott szennyvízcsatornára emlékeztetett, a szél mindenfelé színes zacskókat
lobogtatott a parton, a folyó habzott. A Taj Mahal India jelképe – elgondolkodtató.
Az ország jelenleg naponta 165 millió tonna szemetet termel. Ez még akkor is
nagy szám, ha tudjuk, hogy az indiai ember ökológiai lábnyoma nagyságrenddel
kisebb, mint az például az európaié, hiszen az ország népessége 2009 júliusában
elérte az 1,2 milliárd főt.
A rohamosan növekvő urbanizáció és a fejlesztések hiánya miatt az ország küszködik azzal, hogy miként tudjon lépést tartani a hulladékgazdálkodási igényekkel. Vijai Sharma, India Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumának titkára
a Times of India-nak elmondta: „meg kell növelnünk a közösség tudatosságát, azzal
kapcsolatosan, hogy szükség van a fenntartható fejlődésre és a hulladék újrahasznosítására”. India felhalmozott szemetének mindössze 20%-át hasznosítják újra környezetbarát módon, így a többi a hulladéklerakóban végzi. Indiában eddig kissé másképpen értelmezték a hulladék újrahasznosítását. Az emberek folyamatosan dobálnak el
mindent a közvetlen környezetükben, amire már nincs szükség, ez így volt emberemlékezet óta. A különbség, hogy korábban a pálmarostból, a cserépből és egyéb
szerves anyagból készült használati tárgyak, edények stb. lebomlottak, addig ma a
műanyagkorszak beköszöntével ezek nem tűnnek el ilyen egyszerűen.
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Delhi sem kivétel ez alól, viszont hulladéktároló edényt szinte alig lehet látni
az utcákon. A szeméttárolók egyenlőtlen elosztása gyakran szükségessé teszi, hogy
az emberek hosszú távolságokat tegyenek meg a legközelebbi hulladékgyűjtőig.
Továbbá, a szűkös, kövezetlen utak akadályozzák a tartályok összegyűjtését. Az,
hogy Delhi nem fulladt még bele a szemétbe, a speciális indiai „recycling” módszernek köszönhető. Ez az ún. „kabari rendszer”, amelynek a halálos ítéletét mondta ki
újabban a kormány a nyugati típusú újrahasznosítási program átvételével. A Kabarik
azok, akik összegyűjtögetik az újrahasznosítható hulladékot, némi aprópénzért cserébe, ill. ők azok, akik tovább értékesítik. Kicsit talán könnyebb megérteni, ha a
hazai hajléktalanokra gondolunk, akik gyűjtik a vasat, kenyeret, műanyagot a kukákból és eladják.
Delhiben becslések szerint 150 ezren élnek ebből, és a hulladék 59%-át forgatják vissza, hogy valamiképpen fenn tudják tartani magukat és a családjukat. Köztük
nagyon sok a gyerek. Egyelőre Delhi otthonainak a 95%-ában nem megoldott a szemét elszállítása. A Kabarik járják az utcákat, és összeszednek mindet, amit csak el
tudnak adni (Steele, K. 2009). Az egyik legnagyobb üzlet a műanyag vizes palackok gyűjtése (1. kép), hiszen a csapvíz nem iható, így a turisták, és a középosztálybeli indiaiak jelentős része ezt fogyasztja. Az ebből nyert műanyagot újrahasznosítják (pl. műszálat húznak belőle a textiliparban).

1.kép: A „kabari rendszer” a gyakorlatban
Forrás: Steele, K. – Fabian, E.(2009)

Külön ágazatot jelent az elektronikus hulladék gyűjtése, ami nem is veszélytelen, mégis ezen az informális csatornán keresztül évente 146 ezer tonna elektronikus hulladékot hasznosítanak újra Indiában. Több mint egymillió embernek ad ez a
fajta munka szűkös megélhetést. Vegyük figyelembe, hogy 2030-ra az indiai lakosság több mint 50%-a fog városokban élni, és Kínával együtt a világ nyomortelepeinek 50%-át adják! (Chintan Enviromental R esearch and Action Group). Az új hulladékhasznosítási modell, amit India is be fog vezetni a Kabari rendszer végét jelent57
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heti, amely egy furcsa, piac szülte alulról történő szerveződés, egy modernizált formában még modell is lehetne a fejlődő országok számára. Jellemző az IT forradalom
szintjére, hogy még ezeknek a nincstelen szemétgyűjtőknek is van már önálló honlapja Indiában.
5. Energiaéhség és megoldások
5.1. A nukleáris energia
India kevésbé fél az atomenergiától, mint pl. az e tekintetben nagyon érzékeny
Németország. Nem is engedheti meg magának, hogy aggályai legyenek, pedig abban
az országban, ahol a terrorcselekmények száma világviszonylatban is kiemelkedő,
és egy civilizációs-vallási törésvonal szabdalja több felé, lenne ok az óvatosságra.
Az atomerőműveket néha a fejőstehenekhez hasonlítják, mert ha egyszer a beruházás megvalósult, amelynek a költségei hatalmasak, utána már csak az üzemeltetési
költségeket kell állni. Magyarországon például az egyetlen paksi atomerőmű adja az
ország villamos energia szükségletének 39,5 %-át. Ez az arány Franciaországban már
78%-os (Petit, C. 2006).
A nukleáris ipar azonban elsősorban Ázsiában (főleg Indiában és Kínában) indult
virágzásnak az utóbbi időben, ezen országok hihetetlen energiaéhsége miatt. Az
indiai kormányzat már három országgal írt alá együttműködési szerződést atomreaktorok építésére, és atomtechnológia átadására: Franciaországgal, az USA-val, és
utoljára 2009 decemberében Oroszországgal kötöttek meg egy újabb nagyszabású
együttműködési megállapodást. Az oroszok már korábban megrendelést kaptak két
reaktor építésére, ezt most még négy követi. Ráadásul ők elnézőbbek, kevésbé érzékenyek az urándúsítással kapcsolatban ugyanis az oroszoktól vásárolt uránt India
önállóan tovább dúsíthatja. A „Nagy Játszma” tehát folytatódik Indiáért, a nukleáris
megrendelésekért, a befolyásért. A Chennaiban épülő reaktor hárommillió embert lát
el majd árammal, és az összes energiaforrás közül – beleszámítva az alternatív energiaforrásokat is – itt a legkevesebb az üvegházhatású szennyezés. Egyedül a radioaktív hulladék elhelyezése jelent problémát, de az egyre modernebb reaktorok nemcsak lényegesen több energiát állítanak elő ugyanannyi uránból, de a magas hőmérsékleten végbemenő intenzív nukleáris reakciók során sokkal kevesebb és kevésbé
mérgező hulladékok keletkeznek. Jelenleg Indiában már tizenhét kereskedelmi célú
atomreaktor működik és további hat atommáglyát állítanak az energiatermelés szolgálatába. Ha megépülnek, a jelenlegi 4120 MW-os (2008-as adat) teljesítményhez
további 3160 MW nukleáris teljesítmény járul. A nukleáris energiatermelés jelenleg negyedik legnagyobb energiaforrása a hatalmas országnak az elektromos energia
előállítására. Az új orosz atomenergetikai megállapodásban nemcsak új reaktorok
építése foglaltatik benne, hanem közös atomenergetikai kutatás-fejlesztési projektek
is. Ezzel azonban még mindig nem érik el a kínai állam hatalmas beruházási terveit,
ahol 22 reaktort adnak át 2010-re, de további 132 egység építését tervezik.
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Kína az atomenergetikai beruházásokra 585 milliárd amerikai dollárt szándékozik költeni, hogy ezzel is visszafogja az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az
ország jelenlegi kapacitása 9100 MW, de a további építésekkel 25.400 MW-ot szándékoznak elérni (M asumi, S. – Shunichi, O. 2009), sőt a National Geographic 40 ezer
MW-ról írt (Petit, C. 2006). Összehasonlításképpen a jelenlegi kapacitások: Franciaország (63.260 MW), Japán (46.936 MW), Oroszország (21.743 MW), India (4120
MW, építés alatt 3160 MW), USA (100.266 MW), és végül Magyarország (1.859
MW) (Nuclear Energy Institute, 2010).
5.2. Megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza, geotermikus energia)
India fürdik a napfényben, az országban a napenergia hatalmas lehetőségeket rejt
magában földrajzi fekvéséből adódóan. Az elmúlt két évtizedben is történtek már
erőfeszítések ezen a téren, különösen, amely a kisebb méretű decentralizált energiatermelést illeti, főleg falusi, vagy kisebb városok energiatermelésének megoldását
látják ebben.
Jelenleg Indiának van a világon az egyik legnagyobb programja a megújuló energiaszektorban. Az elkövetkezendő 12 éves India Nemzeti Napenergia Terv alapján
India a jelenlegi 3 megawattos (MW) napenergia termelési kapacitását 2020-ra 20
gigawattra (GW), 2050-re pedig 200 GW-ra szándékozik növelni. Az ország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájának ez a becslések szerint 20 milliárd amerikai dollárba kerülő projekt áll majd a középpontjában. A terv rendkívül ambiciózus, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a világ eddigi teljes napenergia termelő kapacitása 16,5 GW (Greenfo, 2010). A Napenergia Terv megvalósításához egyéb elemek
mellett egy sor olyan politikai intézkedésre van szükség, amelyek támogatják a helyi
ipart és a napenergia technológiához szükséges innovációkat. A cél az, hogy 2020-ra
a napenergia ára a hálózatba kapcsolás segítségével kiegyenlítődjön, ami a napenergiát a fosszilis tüzelőanyagokból előállított energiával versenyképessé teheti. Emellett India nagyban számít külföldi támogatásra is. Dr. M anmohan Singh az ország
miniszterelnöke washingtoni látogatása alkalmával Barack Obama amerikai elnökkel egy stratégiai megállapodást kötött („zöld partnerség”). Ez nem jelenti azt, hogy
India maga nem tenne meg mindet a lehetőségeihez képest, mindössze kinyilvánította, hogy globális összefogással sokkal többre vihetné az ország, de az egész világ
is. 2013-ig India nemzetközi segítség hiányában – önerőből – mindössze 10 MW
kapacitás elérésére lenne képes. Ezen a téren különösen jók a kapcsolatok az EU-val,
ahonnan főképpen technológiai és pénzügyi segítséget, valamint közös kutatási projekteket remélnek.
5.3. Szélenergia
India szélenergia szuperhatalomnak számít a jelenlegi kapacitásával, amely 1167
MW előállítására képes. Ezzel ötödik a világon a szélenergia áramtermelési célú felhasználásában. A tervek itt is ambiciózusak. Újabb 800 szélerőmű állomást szeretnének létesíteni 24 államban, amihez a kormány jelentős támogatást nyújt. A nagyra
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törő tervek természetesen olyan globális villamos ipari cégek figyelmét is felkeltették, mint a General Electric, amely éppen a minap jelentette be, hogy feléleszti indiai
szélturbina üzemét. Terveik szerint évi 300 – egyenként 1,5 megawattos – turbinát
fognak építeni egy olyan üzemben, mely ma jellemzően gázturbinák gyártásában
jeleskedik. A termelést a 2010 közepén kezdik. Az így megcélzott kapacitás 45.000
MW (Indiasolar, 2010).
5.4. Biogáz termelés
Az első biogáz generátort éppen Indiában helyezték üzembe 1856-ban. Miután India
még mindig agrárállam, hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre a biomassza. A
nagy versenytárs Kína, ennek ellenére itt is lépéselőnyben van, hiszen egyes becslések szerint a világon működő mintegy 9 millió biogáz fejlesztő nagy része Kínában
van. A jövő energiaforrásának lényeges alapja lehet a biogáz, ami rendkívül környezetkímélő és fontos szerepet tölthet be az organikus mezőgazdaságban (szervestrágya-visszapótlás). A biogáz képződés során a szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre bomlanak, majd szétesnek alkotóelemeikre, metángázra (kb. 60–70%) és
szén-dioxidra (kb. 30–40%), valamint a kiinduló anyagtól függően különböző elemekre (H, N, S stb.).
A szegénység elleni küzdelemben a biogáz termelés hatékony fegyver lehet. A
szegény, aluliskolázott, írástudatlan népesség jelentős része ma is a falvakban él. Az
egyik fő probléma a tiszta ivóvíz és az elektromos áram hiánya. Enélkül pedig nincs
korszerű oktatás, nincs infrastruktúra sem, és nincs esély a felzárkózásra. A családi,
vagy falusi méretű biogáz termelő berendezések segítségével nemcsak elektromosság
nyerhető, hanem a hulladék kitűnő trágya is. Bizonyos helyeken a föld olyan szegényes, hogy csak igénytelen bozótos növények, képesek megélni, de ezeket és a gyorsan növő faféléket fel lehet használni biomassza előállítására a legújabb tanulmányok
szerint. Indiában jelenleg a biogáz üzemek teljes kapacitása 22 MW. Ennél sokkal
többet szeretnének elérni, és ebben nagy szerepet szánnak az országban élő 300 millió szarvasmarha trágyájának is.
Ezek az áramfejlesztő berendezések hatékony küzdelmet jelenthetnek az energiatermelés piacán – úgy, hogy nem növekszik jelentős mértékben az üvegházhatású
gázkibocsátás.
Egy családi méretű biogáz üzem kivált 316 l gázolajat, 5535 kg tűzifát és 4400 kg
szarvasmarha trágyát. Becslések szerint jelenleg több mint hárommillió ilyen berendezés működik az országban és ezzel évente 37 Mt CO2 -vel kevesebb kerül a légkörbe. Az indiai kormány a 2010-es évre 12 millió biogáz berendezést szeretne telepíteni az országban (Pathak, H. – Jain N. 2009).
5.5. Geotermikus energia
M anmohan Singh indiai miniszterelnök arra szólította fel az ország tudósait és illetékes tisztviselőit, hogy gyorsítsák fel a megújuló energiaforrások fejlesztését, hogy
javíthassák Ázsia harmadik legnagyobb olajfogyasztójának energetikai biztonságát.
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Ennek ellenére egyelőre a geotermikus energia kihasználása terén még csak szórványos próbálkozások történtek. Az ország pedig ebből is hatalmas kapacitással rendelkezik. A lehetséges potenciált 10.600 MW-ra becsülik, de ez a szám is csak óvatos becslés, lévén az ilyen irányú kutatások még gyerekcipőben járnak Indiában. A
geotermikus energia támogatói szerint ennek a szénlobby az oka, hiszen még mindig
192 milliárd tonna szenet lehet kibányászni és energetikai célokra használni Indiában, így a geotermikus energia még várhat.
6. Összefoglalás
Amint láttuk India hatalmas erőforrásokat igyekszik mozgósítani a környezete megóvása, és energia kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében. A kettő alapvetően
összefügg, de India felemelkedésének egyik fő akadálya a szegénység leküzdése,
amihez elengedhetetlen a képzés, az oktatás minél szélesebb körű kiterjesztése. Erőforrásai természetesen nem elegendők mindenre. Itt azonban a nemzetközi közösség
szerepe előtérbe kerülhet, mert India nem önzetlen támogatást vár. Az országban
jelenleg is 1,2 milliárd ember él, ez a világ egyik legdinamikusabban növekvő piaca,
és a környezettudatos iparágak, az alternatív energiaszektor hatalmas üzleti lehetőségeket és együttműködési potenciált rejt magában.
Az indiai középosztály már ma is nyugati színvonalon fogyaszt, és szennyezi a
környezetet. Ennek a középosztálynak a kiszélesítése, a nincstelen tömegek millióinak a felemelése tovább növeli az indiaiak – ma még egyénre vetítve – kicsi ökológiai
lábnyomát. 2030-ra becslések szerint az ország lakossága elérheti a másfél milliárdot.
Hihetetlen erők fognak egymásnak feszülni, a mindennapi élelem, ivóvíz és energia
megteremtése érdekében, amelynek a kielégítéséhez az országnak minden alternatív
lehetőséget számba kell vennie, ha nem akar belefulladni az ún. fejlődés mocsarába
magával rántva globális világunkban az egész emberiséget. Közös érdekünk India
sikere, Kína sikere, Indonézia és természetesen az afrikai országok sikere, hiszen
csak egy bolygónk van, közösen kell rá vigyáznunk.
Zárásként ismét India miniszterelnökét Dr. M anmohan Singh-et idézném:
„Népünknek joga van a társadalmi, gazdasági fejlődésre, és a szégyenteljes nyomor legyőzésére. Ehhez nekünk erőteljes és gyors gazdasági fejlődésre van szükségünk. Ugyanakkor hisszük, hogy ez nem áll ellentétben a fenntartható fejlődéssel. Valójában a fejlődést egy szélesebb spektrumban kell értelmeznünk. Ez magában kell, hogy foglalja a jobb életminőséget, nem csak a megszerezhető javak és
szolgáltatások tömegét. Népünk is magasabb életszínvonalat, tiszta ivóvizet, friss
levegőt és egy élhető zöld bolygót akar”.
(Government of India Ministry of External Affairs, 2010)
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A Kur-földnyelv
Aranyossyné Szegedi Andrea1
1. Bevezetés
Kalinyingrád Oroszország legkisebb és legnyugatibb fekvésű oblasztyja. A valamikori Kelet-Poroszország 1945 után a Szovjetunióhoz csatolt része 1991-ig zárt terület
volt, melyről szinte maguk a Szovjetunió lakói is alig tudtak valamit. A Szovjetunió
szétesését és a környező országok EU, NATO és schengeni csatlakozását követően egy
teljesen új helyzet alakult ki. Litvánia és Lengyelország közé ékelődve Kalinyingrád
egy különleges szigetet alkot. Míg korábban egyetlen értékének a baltyijszki kikötő
számított, mely a szovjet balti flotta központi stratégiai támaszpontja volt, a geopolitikai helyzet átalakulásával olyan természeti értékek is a figyelem középpontjába
kerültek, mint például a páratlan szépségű Kur-földnyelv, mely 2000 óta az UNESCO
Világörökségi Listájában is szerepel Kursiu Nerija Nemzeti Park néven. A területen majdnem fele-fele arányban osztozik Litvánia és Oroszország. Ez egy komoly
együttműködést feltételez természetvédelmi szempontból a Kur-földnyelv megóvása
tekintetében. Azonban az orosz fél olyan turisztikai beruházásokat tervez a földnyelven, amelyek a természeti értékeket, és ebből adódóan az UNESCO Világörökségi
Listájában való tagságot is komolyan veszélyezteti.
A Kur-földnyelv a víz és a szél által alkotott természeti képződmény, amely a
Balti-tengert választja el az édesvízű Kur-öböltől.
A Kur-földnyelv mint geológiai képződmény alig ötezer éves. A földnyelv tengelyvonala mentén a földnyelv kialakulása előtt néhány homoksziget volt, a jégkorszaki morénavonulatok maradványai. A szigetek közötti részeken a víz szabadon
áramlott, de hordalékával fokozatosan feltöltötte ezeket a részeket. A szigetek a tenger akkumulációs munkájának eredményeként egy geológiai képződményben egyesültek – ez a Kur-földnyelv.
A földnyelv elnevezésének eredetére két magyarázat létezik. Az egyik szerint a
Kur megnevezés az ezen a területen élő balti törzs, a kurok nevéből származik. A
másik magyarázat szerint a Kur-földnyelv valamikor az egyetlen összekötő út volt
az akkori Kurlandia területén található Riga és Marienburg között. A földnyelv a
nevét Kurlandiáról kapta. Ez utóbbi változatot erősíti meg a Teuton Lovagrend
1366-ban kelt krónikája, a Scriptores Rerum Prusicarum is: „A korábban leírt terület, ahol nagy öblök találhatóak, ezentúl legyen Kurlandia tartomány, neveztessék
Kurlandiának és Kur-földnyelvnek, és ne nevezze többet senki a Samogiták földjének”. A rendelkezésre álló történelmi források egyik magyarázatot sem tudják kizárólagosan megerősíteni (Strakauskaite, N. 2007).
1
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A végtelen homokos dűnék látványa az utazót a sivatagokra emlékezteti. Nem
véletlenül nevezik a Kur-földnyelvet Európa Szaharájának. A felhőktől és a nap állásától függően a dűnék fehér homokja más és más színben játszik, akárcsak a végtelen afrikai sivatagokban.
Wilhelm von Humbolt, a berlini egyetem alapítója, egy levelében így írt a Kurföldnyelven tett látogatásáról:
„A Kur-földnyelv annyira páratlan, hogy legalább egyszer látni kell, ugyanúgy,
ahogy Spanyolországot vagy Olaszországot, ha azt akarod, hogy elmédben szép
emlékek maradjanak. Egy vékony sávja az élettelen homoknak, melynek egyik oldalát szünet nélkül a tenger hullámai, a másikat az öböl csendes vize mossa. Ameddig
csak a szem ellát végtelen homokdűnék, magányos erdei fenyők, melyek körül még fű
se nő, és úgy tűnik a szemlélőnek, mintha a homokból nőnének ki és csupán a levegőből élnének, pusztaság és csend, melyet még a part menti sirályok kiáltásai sem törnek meg” (Voronov, V. I. 2009) .

1. ábra: A Kur-földnyelv
Forrás: Orljonok V. V. (2008) alapján a szerző szerkesztése

2. A Kur-földnyelv
A Kur-földnyelv hossza 98 km, amelyből 48 km Kalinyingrád oblaszty része, azaz
orosz terület, a fennmaradó rész Litvánia területéhez tartozik. A földnyelv megosztottsága nem újkeletű, hiszen már a Teuton Lovagrend fennhatósága idején két részre
osztották a földnyelvet: északi és déli területre. A XV. század végéig az északi rész a
Memel-vidéki komtur fennhatósága alá tartozott, a déli rész pedig Königsberghez. A
memel vidéki komtur a lovagrend élén álló nagymester hivatalos képviselője volt, aki
szolgálataiért a rend jövedelméből részesült. A határ nagyjából a Nyeman folyó deltájával egyvonalban helyezkedett el (Strakauskaite, N. 2007).
A földnyelv legszélesebb pontja 3,5 km Ribacsij falunál, a legkeskenyebb pedig 500
méter Lesznojénél. Az öböl teljes területe 1610 km2, amiből 1300 km2 Kalinyingrád
oblasztyhoz tartozik. Az öböl víze meglehetősen sekély, átlagos mélysége 3,7 méter.
Nyáron a víz 22 – 27 C fokig melegszik fel, télen 2 – 5 hónapra is befagy, a jég vas66
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tagsága eléri a 70 – 100 centimétert. Az öblöt több folyó is táplálja: Nyeman, Skirvite,
Atmata, Matroszovka, Dejma. Élővilága rendkívül gazdag.
A földnyelvet különleges flórája és faunája miatt 1988-ban nemzeti parkká nyilvánították, 2000. óta pedig az UNESCO Világörökségi Listájában is szerepel Kursiu
Nerija Nemzeti Park néven.
A földnyelv tengerszint feletti magassága 2-6 méter, de a nyugati szelek által képződő dűnék magassága 30-60 méter közötti. Ezek Európa második legmagasabb
dűnéi (Fjodorov, G. M. 1982).
3. A Kur-földnyelv gazdasági hasznosítása a XIII – XVIII.
században
A Kur-földnyelvről az első írásos emlékek a XII. századból második feléből származnak. Ebből megtudjuk, hogy a földnyelv a Samlandba vezető útként szolgált abban
az időben. Peter von Duisburg a „Chronica terrae prussiae” latin nyelvű krónikájában leírja, hogy a földnyelven keresztül vezető úton 1283-ban 800 litván harcos kelt
át Samlandba, hogy a lovagokat megtámadja. Samlandnak (Semland, Sambia) nevezték az őslakosok a mai Kalinyingrádi-félsziget területét. A szó porosz eredetű, jelentése „ A Zámok földje” vagy „Szám földje”. A zámok az ott lakó törzs tagjai, illetve
Szám a törzs ősatyja.
A XIII. század végén Konrad von Thierberg Landmeister, a Teuton Lovagrend
helytartója parancsára a földnyelven megépítették az első várat, hogy a fent említett
támadások ne ismétlődhessenek meg (Voronov, V. I. 2009).
Valójában egészen a XIX. század elejéig a földnyelv szinte kizárólag postai és
hadiútként szolgált. Ez volt az egyetlen út, ami összekötötte Poroszországot Memellel,
a mai Klaipedával. Ezt az utat használták a balti törzsek is a Teuton Lovagrenddel
vívott csatákban.
Jelentősége azzal volt magyarázható, hogy a XVII. századig a Nyeman folyó deltája annyira mocsaras volt, hogy csak télen lehetett átkelni rajta. Így évszázadokon
keresztül a legrövidebb és legkönnyebben járható összekötő út a Kur-földnyelv volt
Königsberg és Riga között. A XVII. századtól már Nyugat-Európát kötötte össze a
Baltikummal, és Európai egyik fontos postai útjává vált. A forgalom növekedésével a
földnyelven a lakott települések száma is nőtt. Ugyanakkor feltétlenül meg kell említeni, hogy a földnyelven keresztül vezető út soha nem volt a szó szoros értelmében
vett igazi út. A folyamatosan vándorló és alakjukat változtató dűnék miatt a postakocsik az út nagy részét a tenger vagy az öböl mellett haladva tették meg, nem ritkán
oly módon, hogy a kocsik kerekei félig már a vízben gázoltak.
1833-ban a Kur-földnyelv a legfontosabb információs csatorna Nyugat-Európa és
az orosz főváros, Szentpétervár között. A Tilsit – Lauksargen – Tauroggen – Szentpétervár postai út építése 1833-ban fejeződött be. Ettől kezdve a földnyelv, mint postai út elveszíti jelentőségét (Strakauskaite, N. 2007).
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4. A turizmus megjelenése és fejlődése a Kurföldnyelven
A XIX. század vége, a XX. század eleje újabb jelentős változást hozott a földnyelv
életében. A csendes halászfalvak élete megváltozott, megjelentek az első turisták.
Úgy tartják, hogy Poroszországban a Kur-földnyelv a népszerűségét Wilhelm von
Humbolt a tanulmány elején idézett szavainak köszönheti, bár az első igazi üdülőhelyek csak a XIX. század közepén jelentek meg a földnyelven. Kezdetben a legnépszerűbb üdülőhelynek Schwarzer számított, de az első valóban európai színvonalú szállodát itt is csak 1860-ban nyitották meg, a Kurische hof-ot. Közel 20 évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy a településen újabb nagy szálloda nyissa meg a kapuit. A hotelek
mellett sorban épültek a kisebb villák. A szálláshelyek mellett egyéb olyan beruházások is megjelentek, amelyek az üdülők kényelmét szolgálták. Promenádok épültek,
zuhanykabinok a strandon, sőt a gyógyturizmus gyökerei is ebben az időben keresendőek, hiszen 1905-ben nyitott meg az az üdülő, ahol már víz- és iszapkezelések is
voltak (Luisenbad).
A szállodák és villák tulajdonosai nagyon hamar felismerték, hogy állandó vendégforgalomra csak akkor számíthatnak, ha Memelből és Königsbergből állandó közlekedési összeköttetést tudnak biztosítani. Az első menetrendszerű hajójárat 1840-ben
indult meg a Memel – Labiau – Tapjau – Königsberg útvonalon. Az Angliában megvásárolt, Irwisch nevű hajó, ami az első menetrendszerű járat volt, 1847-ben jégnek
ütközött és kiégett. Addigra azonban a menetrendszerinti hajóközlekedés rendszeressé vált a földnyelvet övező vizeken. Egy dolog azonban akadályozta a további fejlődést. Schwarzer nem rendelkezett megfelelő kikötővel, ezért az utasokat a hajókról
csónakokon szállították a partra, ami szeles időben meglehetősen kellemetlen élmény
volt. Ezért 1880-ban a borostyán kitermeléssel foglalkozó Santien und Becker cég
finanszírozásában megindul a hajókikötő építése, amit 1891-ben át is adnak. A kikötő
rövidesen a vendégek kedvenc esti időtöltésének a helyévé vált.
1904-ben Niddenben is megnyílt a hajókikötő, ezzel a Kur-földnyelv vízi úton
könnyen elérhetővé vált. Egészen a II. világháborúig a vízi út volt a fő közlekedési
eszköze a turistáknak, illetve ha a két hajókikotő valamelyikéből egy másik üdülőhelyre szerettek volna eljutni, akkor a lóvontatta homokfutó. Autóval és motorbiciklivel tilos volt közlekedni a földnyelven.
Schwarzer mellett Nidden volt a második legnépszerűbb üdülőhely, de az előbbitől eltérően Niddenbe alapvetően egy meghatározott kör járt, a művészek. Nidden
népszerűségét a königsbergi Művészeti Akadémia művészeinek köszönhette, akik
elsőként fedezték fel az eldugott kis halászfalut. A Niddenben üdülők száma 1918-ig
folyamatosan nőtt, akkor elérte az évi 2000 főt.
Az I. világháborút követő németországi gazdasági és politikai gondok hatása a
Kur-földnyelv turizmusát is érintették. Jelentősen csökkent a vendégek száma. Csak
az 1920-as évek elején éled újjá a turizmus. A háború után azonban már a földnyelv
Litvániához tartozó területére a németeknek vízumra volt szüksége a beutazáshoz
(1923 – 1939 között). Ugyanakkor a vendégforgalom megtartása és növelése érdeké68
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ben a lehető legliberálisabb vízumpolitikára törekedett Litvánia, ezért a német állampolgárok a hajón is megkaphatták a beutazáshoz és tartózkodáshoz szükséges vízumot.
A vendégek elsősorban Kelet-Poroszországból és Németországból érkeztek.
Nidden forgalmára igen pozitívan hatott, amikor 1930-ban Thomas M ann saját villát
épített ott. Ezáltal a helyi csemegeboltokban a füstölt és a sós hering mellett a legkeresettebb termék a Buddenbrook-ház című regény lett.
Hitler 1933-as hatalomra kerülése újabb visszaesést okozott a Kur-földnyelv litván részén a beutazó német forgalomban a valutakiviteli korlátozás bevezetése miatt
(Strakauskaite, N. 2007).
Nidden és Schwarzer a litván oldalon fekvő, de alapvetően porosz tőkéből épült
üdülőhelyek voltak. Azonban a Kelet-Poroszországhoz tartozó részén a földnyelvnek szintén számos népszerű üdülőhely volt. Rossitten (ma Ribacsij) az öböl partján
fekvő település, amely az 1930-as években alig 660 lelket számolt, de finom homokos strandja a nyaralók ezreit vonzotta. 1934. nyarán például 6600 vendéget fogadott.
Nem messze Rossittentől helyezkedik el a Krutaja magaslat, ahonnan a legszebb kilátás nyílik az öbölre, a tengerre és az egész földnyelvre. A magaslatot csodálatos, vadban gazdag erdő vette körbe.
A litván határtól alig 6 kilométerre fekszik Pillkoppen (ma Morszkoje). Apró
halászfalu, amely megőrizte a vidékre jellemző építkezési módot, az úgy nevezett
kur stílust. Szalmatetős faházak, melyeknek nincs kéménye, a tetőn keresztül távozik a füst. A lakók a tető alá akasztva füstölik a halat. Strandja nincs olyan szép, mit
Rossittenben, de a dűnék csodálatos látványt nyújtanak (Voronov, V.I. 2009).
5. A Kur földnyelv 1945 – 1991 között
Új fejezet nyílt a Kur-földnyelv történelmében a II. világháború végén. A Vörös Hadsereg csapatai 1944. nyarán érik el Kelet-Poroszország határát, 1944. október 18-án
a 3. Belarusz Front csapatai már Kelet-Poroszország területén vannak. Königsberg
ostroma 1945. április 6-án kezdődik, és április 9-én a német csapatok kapitulálnak.
A II. világháború befejezését követő Potsdami Konferencián (1945. július 17 –
augusztus 12.) a három nagyhatalom (Szovjetunió, USA, Nagy-Britannia) döntése
értelmében Kelet-Poroszország északi része, azaz Königsberg és környéke, összesen
15.100 km2, a Szovjetuniónak kerül átadásra.
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 1946. április 7-én elfogadja
azt a törvényerejű rendeletet, amely a RSZFSZR-en belül létrehozza a Königsberg
oblasztyot, 1946. július 4-én a közigazgatási központ elnevezése Königsberg helyett
Kalinyingrád lett, és az oblaszty neve is Kalinyingradskaya oblaszty lett (Jegorova,
S. A. 2008).
Kalinyingrád 1991-ig zárt terület volt a hadiipar és a baltyijszki hadikökötő kapcsán, azaz külföldi turista nem látogathatta a régiót, belföldi turizmusról is csak
olyan viszonylatban beszélhetünk, hogy az oblaszty lakói utazhattak az oblaszty
területén, azaz például egy kalinyingrádi lakos elutazhatott az oblaszty területén
található balti-tengeri üdülőhelyre.
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A Kur-földnyelven újra a halászat lett a meghatározó tevékenység és a lakosság megélhetési forrása. A szovjet hatalom 1947-ben a Kur-földnyelvre 700 olyan
család betelepítésére adott utasítást, amely a Szovjetuniónak olyan területén lakott
korábban, ahol halászat folyt. Így települtek be szovjet lakosok a Volga-menti és a
Fekete-tenger partmenti településekről. 1945-ben a Kur-földnyelv lakossága elmenekült és a szovjetek kitelepítették. 1945-1947 között települtek be szovjet lakosok az
ország más mezőgazdasági területeiről, de rövidesen visszatértek eredeti lakhelyeikre, nem tudták megszokni a Kur-földnyelv természeti adottságait, illetve az általuk
addig megszokott mezőgazdasági termelésre a földnyelv alkalmatlan volt. Ekkor született a Minisztertanácsi Rendelet a halászcsaládok betelepítéséről.
Amit a háború nem semmisített meg a földnyelven, azt a betelepülők rombolták
földig. Kunzent például háborús károk nem érték, az orosz arisztokraták kedvenc
szállodája, a Russhaus is teljesen épen maradt. A 40-es években azonban még az
épület tégláit is elhordták. Lehet ezt barbár tettnek nevezni, de ne felejtsük el, hogy a
betelepítettek a gyűlölt ellenség földjére érkeztek, az éhséggel és a fagyhalállal küzdöttek, és senki nem gondolta, hogy a terület hosszú távon szovjet fennhatóság alatt
marad. A halászati kolhozok a földnyelven az 1990-es évek elejéig virágoztak. A
Szovjetunió szétesésével azonban sorra szűntek meg (Jegorova, M. 2007).
6. 1991 után
A Kur-földnyelven újra a turizmusban látják a fejlődés lehetőségét. Jelenleg panziók és falusi szálláshelyek várják a turistákat, akik elsősorban Oroszországból
érkeznek, és számuk biztatóan nő. 2007-ben kormányhatározat született arról, hogy
a Kur-földnyelv egyike annak a hét nemzeti parknak, amelynek a területén turisztikai-rekreációs zónát kell kialakítani. Az állam 1,5 milliárd rubelt különített el a
Kur-földnyelven kialakítandó rekreációs zónára. A tervek szerint a nemzeti park
négy pontján történnének a beruházások összesen 282 hektáron, amelyek keretében
több nagy szálloda, éttermek, Spa-központok, kiépített strandok és túraútvonalak
épülnének (Zelenográdszktól az észak felé húzódó tengerparti részen, Ribacsijnál és
Morszknál két kijelölt területen.). A beruházások évi 60 000 turista fogadására tennék alkalmassá a földnyelvet. A teljes – állami és magántőkéből finanszírozott - infrastrukturális beruházások értéke elérné a 6 milliárd rubelt.
Kétségtelen, hogy a kijelölt területen három olyan másfélezer lelket számláló település van, ahol nincs csatornázás, ivóvíz, megbízható elektromosenergia-ellátás,
fűtés, autóút. Az ott lakók számára bizonyára megváltás lenne a beruházással járó
infrastruktúra-fejlesztés (R ianovosti, 2009).
A kormánydöntést követően azonnal megalakult a LIFE Development Group elnevezésű cég, ahol a részvényesek ingatlanberuházásokkal kívánnak foglalkozni. A
cég első projektje a tervek szerint éppen a Kur-földnyelven tervezett rekreációs zóna
lenne. A tulajdonosok szerint a projekt sikerre van ítélve a terület kíváló turisztikai adottságai miatt. A LIFE Development Group a Kur-földnyelven 100 ha területet
már hosszú távú bérletbe is vett. Itt terveznek felépíteni egy lakóparkot, gyógyászati
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és diagnosztikai központot, szállodát. A beruházás értéke 180 millió Euró. Ezen
kívül Szvetlagorszkban 20 millió Euró értékben 25 luxusvillát kívánnak felépíteni.
Hasonló terveik vannak a Szvetlagorszktól Zelenogradszkig tartó partszakaszon is
(RBK daily, 2007).

2. ábra: A tervezett beruházások helyszínei vastagon kiemelve
Forrás: szerk. Szelesi T. 2010

Nehéz lenne azonban azt állítani, hogy mindenki egyértelmű lelkesedéssel fogadja
a terveket. Nagyon sokan aggódnak ugyanis a földnyelvért és az ott található nemzeti
parkért. Evgenyij Sznyegirjov, a „Kur-földnyelv” Nemzeti Park igazgatója szerint
már a jelenlegi turistaforgalom is megterhelő a nemzeti park számára. Emlékeztetett arra, hogy 2006-ban megnyitották a „táncoló erdőt” a látogatók előtt. A „táncoló
erdő” az egyik legkülönlegesebb vonzereje a Nemzeti Parknak. A földnyelv egyetlen
pontján a fák úgy nőnek, mintha törzsük valami groteszk táncba merevedne. Közvetlenül a föld felett a fák törzsei megtekerednek, ezért hívják „táncoló erdőnek”. Két
év múlva újra be kellett zárni, mert a látogatók gyakorlatilag kitaposták a talajt a fák
alól, amelyek pusztulni kezdtek. Jelenleg csak szigorú korlátozásokkal, szakavatott
kísérők jelenlétében látogatható a „táncoló erdő”.
A szakemberek aggódnak a vándormadarak miatt is. A Kur-földnyelv a vándormadarak pihenési pontja. Ősszel és tavasszal van olyan nap, hogy félmillió vándormadár repül át a földnyelv felett, illetve pihen meg éppen Ribacsijnál, hogy erőt
gyűjtsön az öböl átrepüléséhez. Nem véletlen, hogy 1901-ben itt építették fel Németország első ornitológiai állomását, amely a mai napig működik. Lelkes munkatársai hatalmas sikereket értek el a madárgyűrűzések terén. Csak 1931-ben 9200 gólyát
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gyűrűztek itt meg. Ezek a madarak igen értékes információkkal szolgálhatnak a vándorlási útvonalak tekintetében (Voronov, V. I. 2009).
A Kur-földnyelv 1988 óta állami nemzeti természeti parknak számít. A törvény
lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti park területén rekreációs zónát alakítsanak ki,
de értelemszerűen ez nem károsíthatja a nemzeti parkot. Ehhez azonban megfelelő
hatástanulmányokat kell előzetesen elvégezni. A Kur-földnyelvre tervezett projekt
esetében a felkért szakemberek 4 napot kaptak arra, hogy elkészítsenek egy anyagot
azzal kapcsolatosan, hogy a tervezett projekt hogyan hat a terület flórájára és faunájára. A szakemberek többsége nem fogadta el a felkérést a tanulmány elkészítésében
való részvételre. Akik mégis részt vettek, nem hajlandóak kommentálni az anyagot.
Van azonban még egy komoly akadálya a beruházásnak. A Kur-földnyelv teljes
területe, tehát mind a litván, mind az orosz oldal szerepel az UNESCO Világörökségi
Listájában. Ez részben tiltja mindenféle építőipari technika behajtását a földnyelvre.
Másrészt Litvánia és Oroszország között aláírásra került egy konvenció, amely szabályozza a természeti és kulturális értékek megőrzését, bármilyen felújítási vagy építési munkát a Kur-földnyelv területén található nemzeti parkban. Bármilyen változásról, ami az említett területen zajlik, a felek kötelesek értesíteni az UNESCO-t. Az
UNESCO szakértői a tervezett változtatásokat megvizsgálják, majd véleményezik.
Amennyiben az UNESCO tájékoztatása vagy beleegyezése nélkül hajtanak végre
változtatásokat az érintett felek, az maga után vonja a Kur-földnyelv kizásárását az
UNESCO Világörökségi Listájából. Ez nem precedens nélküli, hiszen Drezda az
Elbán megépített híd miatt került kizárásra az UNESCO Világörökségi Listájából.
A litván fél már felvette a kapcsolatot az UNESCO szakértőivel, és meghívta őket,
hogy egyeztesse a litván oldalon tervezett projekteket. Orosz oldalról azonban ez
még nem történt meg. A szervezet képviselői csupán a sajtóból értesültek a tervekről, ami nyugtalanítja mind az UNESCO képviselőit, mind a litván oldalt, hiszen egy
esetleges kizárás a Világörökségi Listájából a litván oldalt is érinti, tekintet nélkül
arra, hogy ők már egyeztetnek az UNESCO-val.
Ugyanakkor bizakodóak is a felek, hiszen a tervezett beruházás még csak papíron létezik, gyakorlatban semmi nem történt még. Azon kívül volt már rá jó példa,
hogy Oroszország módosított a tervein, hogy a Bajkál-tó ne kerüljön kizárásra az
UNESCO Világörökségi Listájából. A tótól mindössze 800 méter távolságra tervezett
kőolajvezetéket az akkori elnök, V. V. Putyin utasítására 1 milliárd USD pluszköltség
bevállalása mellett 400 kilométerre a Bajkál-tótól vezették el (K alinyingradsykaja
Pravda, 2009).
7. Az emberi beavatkozás veszélyei
A szakemberek nem véletlenül aggódnak a földnyelvért. Nem a tervezett rekreációs zóna az egyetlen fenyegető veszély a Kur-földnyelv esetében, és arra vonatkozóan is van tapasztalatuk, hogy milyen súlyos katasztrófát jelent a földnyelv életében a felelőtlen emberi beavatkozás. Az első komoly csapást az ember a természetre
a Kur-földnyelven a Hétéves háború (1756-1763) idején mérte. Ekkor Memelben óri72
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ási léptékben fejlődött a hajóépítés, amihez fára volt szükség. Fakitermelés korábban
is folyt a földnyelven, ezt a krónikák is megerősítik. Feljegyezték például, hogy a XV.
században a memeli komtur 50 embernek adott engedélyt favágásra Nidden környékén. De mindezzel együtt a XVII. század végéig a favágás jelentős károkat nem okozott a földnyelv erdeiben. Még az 1722-es adókönyv (Treslerbuch) is feljegyzi, hogy
a földnyelv tengerfelöli és öbölfelöli oldala is erdőségekkel borított. Gyakorlatilag a
földnyelvet mindenütt erdő borította, ami vadban igen gazdag volt.
A Hétéves háború során a fa iránt megnőtt kereslet, megpecsételve az erdők sorsát a földnyelven. Feljegyezték, hogy a háború előtt Rossiten környékén 9000 hektár erdő volt, amiből a háború után 200 hektár maradt meg. Az erdőirtás természeti katasztrófát idézett elő. A növénytakaró az egyetlen erő, mely képes megfogni
az állandóan vándorló homokot. Az erdőt alig 50 év alatt szinte teljesen kivágták.
A Napóleon seregei által szétvert orosz hadsereg visszavonuló csapatainak egyik
katonája a földnyelvet már élettelen pusztaságnak nevezte (Strakauskaite, N. 2007).
A szél és a homok, amit már nem védett és fékezett a növénytakaró, pedig megkezdte pusztító munkáját, aminek falvak estek áldozatul. Pillkoppen falut 200 év
alatt többször is át kellett telepíteni, de vannak falvak, amit a vándorló homok végképp betemetett, mára csak az emlékük és az elnevezésük maradt fenn.
A XX. század elejétől fogva a helyi lakosok tudatosan óvják a földnyelvet és
küzdenek a természeti erőkkel. Mesterséges homokfalakat húztak fel a parti résztől
maximum 50 méterre, illetve erdőket telepítettek. A legmegfelelőbb fának az erdei
fenyő bizonyult, mert bírja a szelet, a fagyokat. Ám a növényzet telepítése is komoly
munkát és nehézséget jelent a homokos talajon.
Mindezek ismeretében érthető a szakemberek aggodalma a tervezett beruházásokkal kapcsolatosan.
8. Összefoglalás
Magától értetődő dolog, hogy a különleges vonzerővel rendelkező helyek rendkívül
vonzóak a befektetők szemében. Így született meg az a sokat vitatott döntés is, hogy
a Kur-földnyelven kerüljön megépítésre egy turisztikai rekreációs zóna. A szakemberek véleménye szerint a tervezett beruházás a Kur-földnyelven az ember és a természet közötti törékeny egyensúlyt könnyen felboríthatja, visszafordíthatatlan károkat okozva. Ugyanakkor jól átgondolt fejlesztési terv, ami szem előtt tartja a Nemzeti Park érdekeit és a nemzeti parkokra vonatkozó szabályokat, akár további forrásokat és eszközöket is biztosítanak a természeti értékek megőrzésére. Ám pontosan
ez utóbbi törekvések hiányát kifogásolják a Nemzeti Park dolgozói. Jelenleg egyetlen biztató dolgot látnak, hogy a gyakorlatban még semmi nem történt. Ez valószínűleg jelentős mértékben köszönhető a közben bekövetkezett gazdasági válságnak is.
A nyilatkozatokban egyre későbbi időpontokat jelölnek meg a beruházás kezdeteként,
illetve a befektetni kívánt összeg is fokozatosan csökken. Mindenesetre az emberek
harca a természeti elemekkel hosszú ideje zajlik a Kur-földnyelven. Jelenleg sikeresen. Lakói megszállott rajongással védik a Kur-földnyelvet.
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A Kanári-szigetek, mint ultraperiférikus régió
Spanyolországban és az Európai Unióban
Borbély Anikó1
1. Bevezetés
A Kanári-szigetek (1. ábra) földrajzi helyzetéből eredő sajátosságát találóan foglalja
össze, Guillermo Morales Matos a las palmas-i egyetem tanára, aki szerint a „szigetvilág földrajzilag az afrikai régióba tartozik, egy szubtropikus terület, melynek
kultúrája azonban európai, jellemzően mediterrán”. A geográfiai tényezők, melyek
adottak, alapjaiban nem változtathatók meg, döntően meghatározzák a szigetcsoport
fejlődési irányvonalát, lehetőségeit, emellett egyedi jellemzőket, karaktert adnak a
Kanári-szigeteknek.
Az 1978-as alkotmánnyal egy olyan modern, demokratikus alapelveket rögzítő
alapcharta jött létre, amely új alapokra helyezte a politikai hatalom gyakorlását és
egy új közigazgatási berendezkedést rögzített, valamint a nemzeti-regionális kérdések demokratikus rendezését is lehetővé tette. 1976 és 1983 között kialakult a nemzeti autonómiák és a demokratikus önkormányzati rendszer összekapcsolására épülő
pluralista és rugalmas államszerkezet. (Szilágyi I. 1995). Spanyolország közigazgatási struktúrájának legfontosabb láncszeme a történeti-etnikai alapon létrejövő
17 Autonóm Közösség (Comunidades Autonomas). Az alaptörvény VIII. részében,
annak harmadik fejezetének 143. § - a kimondja, hogy a közös történelmi, kulturális
és gazdasági sajátosságokkal rendelkező, egymással határos provinciák, szigetek és
történelmi régiók hozzájárulhatnak saját önkormányzatukhoz, és Autonóm Közösségeket hozhatnak létre.

1. térkép: A Kanári-szigetek földrajzi elhelyezkedése
Forrás: Nagyváradi L. –- Pap N. 2004
1
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A politikai átmenet után lezajlott többéves közigazgatási újjászervezés, teljes
átalakítás, decentralizációs folyamat eredményeként egy négyszíntű közigazgatásihatalmi szerkezet intézményesült az alábbiak szerint (Szilágyi I. 1995):
1. Állam – központi szint
2. Autonóm Közösségek (17db) – regionális szint
3. Provinciák (52db) – megyei szint
4. Municipiumok (8047db) – helyi szint
Másképp fogalmazva az állam területileg municípiumokra, provinciákra és autonóm közösségekre tagolható háromszintű rendszerként fogható fel. Az ország területéhez a kontinentális területeken kívül két szigeti régió tartozik, a Baleári - és
a Kanári szigetcsoport. A kettő közül a távoli földrajzi elhelyezkedésből eredően
(lejanidad) az utóbbit kell speciálisabb régiónak tekintenünk. Nemzeti szinten az
ország egyedüli ultraperiférikus területét testesíti meg.
Az új közigazgatási szisztéma kialakításának újabb szakaszát, lépcsőfokát jelentette az 1983 és 1993 között zajló, az ország történetében példa nélkül álló decentralizációs folyamat, ami többek között az állam központi szervei által az önkormányzatokra átruházott ill. átengedett jogkörök révén valósult meg (Szilágyi I. 1995). Az
alkotmány 148. §-a taxative felsorolja az autonóm közösségek kompetenciájába tartozó ügyeket, amelyeket a közösségek statútumai tovább részleteznek, pontosítanak.
A decentralizáció megerősödésével, a nyolcvanas évektől kezdve egyre inkább
előtérbe került az autonómiák rendszerét felváltó szövetségi állam gondolata is. A
föderalizmus elemei már ma is jelen vannak a spanyol szabályozásban (ezt bizonyítja
a kétkamarás spanyol parlament képviselőinek választási szisztémája, vagy hogy
az autonóm közösségek vizsgálatot kezdeményezhetnek a nemzeti parlament felé
és az Európai Unióval is, köthetnek közvetlenül megállapodásokat), így a Kanáriszigetek kormánya már évekkel ezelőtt még közvetlenül a Közös Piaccal állapodott
meg az általuk termesztett banán nyugat-európai kedvezményes átvételéről és a
festékkészítéshez nélkülözhetetlen bíbortetvek preferenciális szállításáról (Szilágyi
I. 1995). A szerzők többsége ugyanakkor valószínűsíti, hogy a nemzeti autonómiákra
épülő önkormányzati modell túléli a föderációs elképzeléseket. Működése, megoldási
módjai, finanszírozási rendszere, területkiegyenlítő szerepe egyedülálló a mai
spanyol közigazgatási szisztémának (Szilágyi I. 1995).
A Kanári-szigetek Autonóm Közössége (Comunidad Autonoma de Islas Canarias)
mai formájában 1982. augusztus 10-én született újjá, a helyi statútum, kihirdetésével,
amit 1996-ban a feladat és hatáskörök elosztása miatt módosítottak első ízben. A
közösség története folyamán, egy rövid ideig már rendelkezett (legalább is névleges)
autonómiával, amikor a második köztársaság 1931-ben elfogadott alkotmánya
alapján területi reformot hajtottak végre az országban. Így 1982-ben a Kanári
Autonóm Közösség megszületésével egy régi vágya teljesült a régió lakosainak,
politikai vezetésének, ami már valódi autonómiát biztosított. A statútum négy fő
részre oszlik: 1. preambulum, 2. az intézményi-politikai struktúra kialakításának a
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szabályozása, 3. a kompetenciák elosztásának kérdései és 4. a gazdasági-pénzügyi
rendszer alapjainak a meghatározása. A saját feladat- és hatáskörében végzett
tevékenységek ellátásához megfelelő, saját maga által kialakított és szabályozott
helyi adminisztrációs-közigazgatási struktúrával rendelkezik. A régió mind
a hét lakott szigete külön-külön egy-egy önálló ún. kabildót, vagyis „szigeti
önkormányzatot” alkot, amely több helyi/városi önkormányzatra, ayuntamientókra
oszlik tovább. A szigeti/szigetcsoporti jellegből adódóan a hármas szerkezetű állami
tagolódásba (vagyis autonóm közösségek (CA) – tartományok/provinciák – helyi
önkormányzatok/ayuntamientók) beékelődött, ill. mindenképpen jelen van a szigeti
cabildo szintje, elnevezése. Ez jelzi, hogy minden sziget önálló entitásként fogható
fel, ami bizonyos sajátságokkal, jellegekkel is rendelkezik a szigetcsoporton belől. A
tudományos források és a fejlesztési tervek is gyakran említik a kabildók színtjét a
területfejlesztési politikában, a források elosztásában stb. Valószínűsíthető, hogy a
regionális kormányzatnak az alsóbb szintekkel való kapcsolata gyakran nehézkesebb,
kialakulatlanabb (sokszor a földrajzi helyzet és a területi töredezettség miatt is).
A 11/1982-es organikus törvény már a statútum elfogadásának napján teljes autonómiával ruházta fel a kompetenciák területén a régiót, tehát a „lassú út” helyett a
gyors, vagyis a „vía rápida” tudott érvényesülni az önkormányzatiság kiteljesedésében az állami és a regionális szint között. Az állam ezzel is elismerte a Kanári-szigetek speciális létét, a többi autonóm közösségtől eltérő különleges helyzetét, a földrajzi távolság révén (is) könnyebben és gyorsabban adott le kompetenciákat a regionális szint felé.
A statútum elfogadása után, tíz hónappal később, 1983. máj. 30-án lépett hivatalába a kanári parlament, mely a kanári polgárok legfontosabb népképviseleti szerve,
legfőbb feladata a helyi-regionális szintű törvényhozás. A parlamenti képviselők
(pártbeli hovatartozásuk mellett) a Kanári Néppárt (Grupo Parlamentario Popular),
a Kanári Szocialista Párt (Grupo Parlamentario Socialista Canaria), a Kanári Koalíció (Grupo Parlamentaria Coalición Canaria), vagy az ún. Kevert/Vegyes parlamenti
csoporthoz (Grupo Mixto), ill. frakcióhoz tartoznak.
A regionális fővárosi cím négyévenként váltakozik Las Palmas és a tenerifei Santa
Cruz között. A kormány mindig az aktuális fővárosból irányítja a vidéket, azonban a
hatvanfős Autonóm Parlament mindig Santa Cruzban ülésezik.
Emellett minden sziget önálló szigeti fővárossal rendelkezik, amely köré csoportosul a szigeti lakosság zöme, a tőke, a vállalkozások, ezek jelentik a szigeti fejlődés
magját. (Gran Canaria és Tenerife szigetek fővárosai, pedig egyben a kanári régió
fővárosait is jelentik.) Az alapszabály (statútum) 1996-os reformja azért emelhető
ki, mert ezzel növelni tudták az egyes szigetek szerepét, és elősegítették az autonóm
közösség közigazgatási decentralizációját, mivel megvalósult a szélesebb körű kompetencia-leadás az alsóbb szintek felé. A szigetcsoporton belől komolyan jelen van
a területi töredezettség ellensúlyozásának igénye a regionális fejlesztési mechanizmusokban, noha a politikai-adminisztrációs térben viszont továbbra is erősen él az
insularismo és a fragmentáció. Ezen időszakban ismerte el mind a spanyol kormány,
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és az Európai Bizottság a Kanári-szigetek speciális helyzetét, mint ultraperiférikus
régió. Ez az elnevezés, ami már a statútumba is bekerült a reform révén egyértelművé
tette a szigetek egyedülálló jellegét, eltérő helyzetét a többi autonóm közösségtől.
Jelezte az Európai Unió felől egyre inkább megjelenő megkülönböztetett figyelmet,
amely egyértelműen a Madridtól és az uniós döntéshozó központoktól mért nagy
földrajzi távolságból is eredeztethető. Emellett az alapvető alkotmányos-jogi szabályozásban egyre inkább szerepet kellett kapniuk az uniós normáknak, elvárásoknak
is. A hatályos statútum 45. cikkelye szerint a kanári közigazgatásnak elő kell mozdítania a szigetcsoport gazdasági-társadalmi fejlődését, ennek érdekében fel kell használnia mind az állami, mind az uniós eszközöket, forrásokat, amelyekkel kompenzálható a szigeti ill. az ultraperiférikus jelleg, elő kell segítenie a területi egyenlőtlenségek csökkentését és a szolidaritás megvalósulását a szigetek között (is). A spanyol viszonylatban, szabályozásban inkább „szigeti jellegként”(insularidad), vagy
„ultraperifikus jellegként”(ultraperificidad) jelentkezik, az „ultraperiférikus régió”
(región ultraperiférica-RUP) inkább uniós terminus technikus, a kanári kormány is
inkább uniós ügyeknél, uniós viszonylatban hivatkozik erre a státuszra, bár az elnevezés nemzeti keretek között is egyre markánsabban megjelenik.
A jogi-politikai tényezők, valamint a Franco-korszak után kiépült új államszerkezet, államfelfogás teszi lehetővé a kanári-szigeteki Autonóm Közösség létét, mai formájában való működését. Azonban a földrajzi-geológiai tényezők azok, amelyek speciális jelleget adnak a térségnek, és tartalmában meghatározzák fejlődési pályájának,
lehetőségeinek alapjait, határait, befolyásolják a demográfiai, gazdasági, kereskedelmi és egyéb jellemzőket, melyekre a konkrét regionális fejlesztési tervek és stratégiák alapozódnak. Ugyanakkor a természeti tényezők számos előny alapját is jelentik a régióban. A természeti- és földrajzi tényezők egyik legfontosabb előnye, pozitív
hozadéka az idegenforgalomra gyakorolt hatása, aminek következtében a turizmus
vált a gazdaság és a fejlődés legfőbb motorjává, a régió Európa egyik legnépszerűbb
nyaralóhelye. A Kanári-szigetek számára (ebben az értelemben is) egy új dimenziót
hozott az uniós tagság, ami egy nagyobb gazdasági térbe helyezte a szigetek kereskedelmét és a globalizáció megváltoztatta a fogyasztói szokásokat.
2. Spanyolország regionális politikája
és a Kanári-szigetek
Spanyolországban az évszázadok folyamán a régiók között jelentős területi egyenlőtlenségek alakultak ki, melyek jelentősége az 1960-as évektől kezdve nőtt meg. Az
ország területének felosztása kontinentális és a szigeti régiókra a regionális politikában is gyakran megjelenő szempont. Általános tendencia, hogy a régiók fejlettségi
szintje és termelési szerkezete észak-déli irányban jelentősen változik.
Más országokhoz hasonlóan Spanyolországban is jelen vannak a fejlettségbeli
egyenlőtlenségek, melyek orvoslását, ill. csökkentését megfelelő regionális ill. területfejlesztési politika tudja elősegíteni, ami előmozdíthatja a kevésbé fejlett autonóm
közösségek – ilyen a Kanári-szigetek – felzárkózását, fejlődését. A demokratikus
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átmenet és a kialakított új területi-közigazgatási struktúra révén, majd az uniós csatlakozással is egy alapjaiban megújult terület-és gazdaságfejlesztési politika született meg, amely már egyértelműen a demokratikus elvekre épült, figyelembe veszi a
területi kiegyenlítés, a fenntartható fejlődés, a szubszidiaritás, a tervezés, az együttműködés (koordináció) és egyéb, az uniós elvárásokhoz is igazodó elvek fontosságát.
Számos fontos közösségi politika (a közös mezőgazdasági politika, a közlekedéspolitika, a versenypolitika, a K+F stb.) is szolgál területfejlesztési célokat, és elősegítheti a fejlődésben lemaradt területek felzárkózását. A központi szint területfejlesztési
politikájának elvei, céljai, megfogalmazott programjai jelentik a helyi szintű terület- és vidékfejlesztési koncepciók számára azt a nemzeti, állami keretet, amelyen
belül a helyi elképzelések megvalósulhatnak, amelyekhez igazítani kell az alsóbb
szintű elképzeléseket. Ugyanakkor a spanyol Alkotmány 131. cikke kimondja, hogy
a nemzeti kormánynak, a különböző tervek kidolgozásakor figyelembe kell vennie
az autonóm közösségek által beterjesztett előrejelzéseket, javaslatokat és egyéb szervezetek (szakszervezetek, üzleti és gazdasági szervezetek stb.) véleményét is. Megjelent a regionális fejlődés összehangolásának erősebb igénye, a régiók integrációjának
erősítése nemzeti és európai szinten egyaránt (Giró -Szász A. 2002). A hatáskörükbe
tartozó feladatok ellátásához, tehát a különböző fejlesztési elképzelésekhez is megfelelő anyagi forrásokra van szükség. Vagyis az autonómia elképzelhetetlen bizonyos
fokú pénzügyi autonómia nélkül, ami azonban lényegesen elmarad a helyi közösségeket jellemző politikai-jogi autonómia szintjétől (Éltető A. – Demendy N. 2002).
A spanyol régiók pénzügyeit alapjaiban az 1980-as „Autonóm Régiók Finanszírozásáról szóló Törvény” szabályozza, amit az uniós csatlakozás és az újabb kihívások miatt többször módosítani kellett. Az állami bevételekből a helyi autonómiák,
a népesség, a földrajzi nagyság, ill. a szigetjelleg, valamint az egy főre jutó jövedelem és a helyi adóbevételek szerint részesedhetnek. A kevésbé fejlett régiók, így a
Kanári-szigetek számára is talán a két legjelentősebb és legfontosabb pénzügyi forrásnak tekinthető, a Területközi Kompenzációs Alap és az EU regionális fejlesztési
alapjaiból juttatott összegek. Ezek jelentősen hozzájárultak és jelenleg is hozzájárulnak a régióban magvalósult fejlesztésekhez.
Nemzeti szinten a belső egyenlőtlenségek felszámolását, ill. csökkentését a Területközi Kompenzációs Alap hivatott szolgálni. Az alapról szóló törvényt a spanyol
parlament 1984 márciusában fogadta el. Legfontosabb feladata, hogy segítse a területek közötti jövedelem és gazdaság különbségeinek csökkentését az autonóm közösségeken belül, emellett különösen a helyi, megyei, a szigeteken található, provinciális vagy regionális infrastruktúra, közmunkák, öntözés, területrendezés, lakás és
közösségi létesítmények, falusi lakáskörülmények, a szállítás és a hírközlés javítását. Ennek megfelelően alakították ki az alap forrásaihoz való hozzájutás szigorú kritériumrendszerét (Szilágyi I. 1999.). A látszólag alapos szakmai mérlegelés alapján
kialakított szempontrendszer azonban meglepő következményekhez, ahogy a spanyol közgazdászok fogalmaznak „perverz effektusokhoz” vezetett (Szilágyi I. 2000).
Ugyanis 1987 és 1989 között jelentősen csökken a legkevésbé fejlett régiókra jutó
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terület-kiegészítési hányad. Ez elsősorban a migrációs-bevándorlási-letelepedési
szaldó változásainak volt köszönhető. A kialakult anomáliák miatt 1990-ben módosították az alapot létrehozó 1984-es törvényt. Az 1990/XXIX. törvény már figyelembe
vette az Európai Regionális Fejlesztési Alap előirányait is. A módosítással újrafogalmazták az alapból való részesedés kritériumrendszerét is (1. táblázat).
1. táblázat. A Területközi Kompenzációs Alap elosztási kritériumai
A Területközi Kompenzációs Alap elosztási szisztémájának feltételrendszere
(a dotáció elosztásának arányai)
Alaphelyzet (1984-ben)
1990-es reformok utáni állapot
70% - egy főre jutó jövedelemnagyság alapján 87,5% - a lakosság nagysága alapján kerül
kerül meghatározásra
meghatározásra
20% - migráció nagysága alapján
1,6%- migráció nagysága alapján
5% - munkanélküliség kompenzálása
1% - munkanélküliség szerint
5% - a régió területnagysága és Madridtól való
3% - területi nagyság alapján osztanak ki
távolság
6,9% - települések állapota, szétszórtsága,
--------------Madridtól való távolság, szigetjelleg

A 22/2001-es törvény megszületésével újra megreformálták a nemzeti szintű
területfejlesztés pénzügyi forrását jelentő Területközi Kompenzációs Alapot. Ennek
értelmében az alapot két részre osztották:
1. Kompenzációs Alap (Fondo de Compensación)
2. Kiegészítő vagy Pót Alap (Fondo Complementario)
Fő céllá vált, hogy a Területközi Kiegyenlítési Alapok a területfejlesztés érdekében megvalósuló állami projektekben, befektetésekben ne csak a befektetés bizonyos,
meghatározott százalékát fedezzék, hanem a befektetésekhez társuló egyéb költségeket is. Ennek érdekében a Fondo Complementario maximum két éves időtartamig
hozzájárul a befektetés működésének költségeihez is. Ezáltal az egyéb források mellett a Kompenzációs Alapok jelenleg nagyobb arányban fedezik a felmerülő költségeket, mint a reform előtt. Az Alap összegeinek az elosztása, annak módja, szempontrendszere, a mutatószámok súlyozása az elosztásban azonban nem változott meg.
Az autonóm közösségekre jutó éves támogatási összegeket vizsgálva, világossá
válik, hogy ebben a szisztémában, mivel a pénzek elosztása többféle mutatószám
alapján történik a Kanári-szigetek támogatási összege nem a legmagasabbak közé
tartozik. Ennek révén egyedi földrajzi helyzete miatt nem részesül speciális állami
támogatásban a régió, és többféle mutatószámok együttese alapján nem is a legfejletlenebb autonóm közösségek táborába tartozik. A régiók rangsorában valahol a középmezőnyben helyezkedik el. Az alap elosztási rendszere azonban kalkulál a Madridtól
való távolsággal, de az egyéb tényezőket, mutatószámokat is figyelembe véve ez nem
vezet kiugróan magas támogatási arányhoz.
Az autonóm közösségek finanszírozásához, valamint a pénzügyi forrásokhoz
kapcsolódóan, még megjegyezhetjük, hogy bizonyos közösségek speciális jogokat
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élvezhetnek az adózás és a pénzügyek területén. Konkrétan Ceuta, Melilla városok
és a Kanári-szigetek az alkotmányban és a törvényekben rögzített sajátos jogokkal
bírnak az adóbehajtás és az adóztatás területén, melyek összefüggnek az autonómiák finanszírozásának kérdésével, és tágabb értelemben területfejlesztési és vidékfejlesztési célokat is szolgálhatnak, emellett speciális bánásmódot tesznek lehetővé a
Kanári-szigetekkel szemben, mind nemzeti mind uniós keretek között. Ezek inkább
olyan intézkedések, amivel egyértelműen az ultraperiférikus jelleget akarják kompenzálni, elsősorban a gazdasági élet szereplői számára.
A kanári régió esetében megemlíthető például, hogy bizonyos termékek esetében
(dohány, alkohol, petróleumszármazékok) nem alkalmazzák az általános forgalmi
adót, és egyéb indirekt adókat. Másik kedvezmény, hogy harmadik országok számára lehetővé teszik a szabad importot a régió irányába (kedvezményes adózás mellett) a mezőgazdasági és ipari termékek ill. az alapanyagok behozatala területén egy
meghatározott lista alapján. Egy szabadkereskedelmi szisztéma valósult meg, mivel
meghatározott kikötők adómentesek a régión belől működő Kanári Speciális Zónában (Zona Especial Canaria-ZEC). Ugyanakkor, pl. a helyi banántermesztésre vonatkozóan is vannak speciális védelmi mechanizmusok. Vagyis a régió egy speciális,
történelmi hagyományokon alapuló adózási-pénzügyi és gazdasági rendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a speciális jogok érvényesülését. Egy 1972-ben született törvény, a Kanári-szigeteki Gazdasági és Pénzügyi Rendszerről szóló törvény
(Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) rögzítette a legfontosabb jellemzőit, és a szigetcsoport speciális státuszát a gazdaság, kereskedelem és pénzügyek
területén. Jellegzetesen a régióra jellemző rendszer kialakításának az volt a célja,
hogy segítsék a helyi gazdaság fellendítését, a befektetések ösztönzését, elősegítsék
a kereskedelmi tevékenységet. Alapját a régió földrajzi helyzete adja, mivel a szigetek az Atlanti-óceán közepén, a három kontinenst összekötő kereskedelmi utak mentén található. Ebből kifolyólag is „privilégizált helyzetben” van a kontinensek közötti
kereskedelem és szállítás területén.
A Kanári Autonóm Közösség a régió jellegzetességeit és problémáit figyelembe
véve, ezekre mintegy válaszul különböző regionális és helyi szintű fejlesztési tervekben rögzíti elképzeléseit, területfejlesztési céljait. A 2000-2006-os időszakra, ami az
uniós tervezési-programozási időszakhoz igazodik a kanári kormány kezdeményezésére készült el a Kanári-szigetek Általános Fejlesztési Terve – PDCAN 2000-2006
(Plan de Desarrollo de Canarias 2000-2006). Ez egy általános, multiszektorális fejlesztési terv, amely a régió fejlesztési stratégiáit tartalmazza. Fontos általános célkitűzésként fogalmazódik meg a gazdaság, a vállakozások, és a társadalmi kohézió
erősítése; a természeti erőforrások jobb kihasználása; a környezetvédelem; a kedvező
turisztikai pozíció megőrzése; a hagyományok védelme, a történelmi emlékek bemutatása stb.
Az Általános Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan egyéb szektorális, egy adott problémához ill. annak megoldásához, vagy egy-egy ágazathoz kapcsolódó tervek is születnek, melyek illeszkednek a regionális szintű általános fejlesztési tervhez, ill. az
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általános program egy-egy területének a részletes kifejtését, megtervezését jelentik.
További lehetőséget jelent, hogy a városi önkormányzatok feladat- és hatáskörükön
belől szintén létrehozhatnak a helyi közösség fejlődését elősegítő, vagy konkrétan
csak az adott közösséghez kapcsolódó probléma megoldására irányuló helyi fejlesztési terveket is.
A PDCAN 2000-2006 öt fő fejlesztési irányvonalat jelöl ki:
1. Javítani kell a közlekedést, egyrészt a szigetek között, másrészt kifelé, vagyis a
kontinens irányába
2. Javítani kell a régió termékeinek a versenyképességét: Ehhez kapcsolható a helyi
vállakozások támogatása, a termékfejlesztés segítése, az információs társadalom
fejlesztése, a kereskedelem és az ipar fejlesztése. Segíteni kell az agrárszektor
modernizációját.
3. Elő kell mozdítani a vállalkozások és a humán tőke fejlődését: Idetartozik az oktatásfejlesztés, az egyéni vállalkozások, és helyi gazdasági kezdeményezések segítése.
4. Biztosítani kell a rendelkezésre álló természeti erőforrások jobb kihasználását, a
gazdasági fejlődést, és elő kell segíteni a földterületek tartós és gazdaságos, környezetkímélő hasznosítását.
5. Javítani kell a közpolitika minőségét, az emberekkel, állampolgárokkal való kapcsolatát és javítani kell a közigazgatás pénzügyi forrásait. Magába foglalja az
egészségügyi rendszer megerősítését, a társadalmi szervezetek fejlesztését, közintézmények javítását, a kulturális és szabadidős szerezetek támogatását.
A projekt végrehajtása többéves munkát jelent, melyben garantálni kell a koherenciát az általános, vagyis a multiszektorális terv és a szektorális tervek között. A
decentralizáció jegyében az autonóm közösség átadja a kezdeményezés, a tervezés,
a finanszírozás jogát és lehetőségeit az alsóbb szintek, tehát a helyi önkormányzatok
irányába. Vagyis egyrészt a területfejlesztés megtervezése, megvalósítása több területi szint között oszlik meg, másrészt ezzel párhuzamosan a finanszírozás is többszereplőssé válik.
A programok pénzügyi finanszírozása megoszlik az alábbi szervezetek és területi szintek között:
• ayuntamientók, cabildók támogatásai (helyi szint): Fontos bevételi források, pl.
a gépjárműadó, a kereskedelmi és ipari jogok után beszedett illetékek, telek-adó,
bérleti bevételek, ingatlanadó, telephelyek, ipari jogok után beszedett adók stb.,
amelyekből helyi fejlesztések is megvalósulhatnak.
• autonóm közösség (regionális szint): kanári kormány és a regionális minisztériumoktól utalt források (regionális adók és egyéb bevételek)
• állami szint, állami költségvetési juttatások, elsősorban a Területközi Kiegyenlítési Alap, amely közvetlenül a területfejlesztést célozza
• Európai Unió juttatásai, az uniós regionális politika keretében
• hazai és külföldi magánbefektetések
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2. táblázat. A Kanári-szigetek Általános Fejlesztési Tervének (PDCAN 2000-2006) finanszírozása
(millió pezetában, 1999-es árakon)
Végcélok

Közköltségek

1. cél

Autonóm
közösség
76 965

2. cél

198 550

Összesen

A cél %-os aránya a
finanszírozásban

32 568

484 530

10,6

6 114

352 100

7,7

Állami szint

Helyi szint

374 997
147 437

3. cél

1 313 244

202 611

-

1 515 855

33,3

4. cél

174 690

156 790

19 919

351 399

7,7

5. cél

1 756 328

27 408

68 991

1 848 727

40,6

Összesen:

3 515 778

909 243

127 592

4 552 611

100

Forrás: PDCAN 2000-2006 p. 206.

Az adatok jól érzékeltetik, hogy nemzeti keretek között a terület- és vidékfejlesztések legfontosabb finanszírozója a központi-, és a regionális szint (2. táblázat).
A Kanári-szigetek esetére vonatkoztatva a középtávú fejlesztési periódusra, és a
PDCAN-ra vonatkoztatva a regionális költségvetésből származó bevételek jelentik a
legjelentősebb forrást a fejlesztések számára (3.515.778 peseta). Jelentős a regionális
szint, vagyis a kanári kormány részvétele, míg a helyi önkormányzatok anyagi hozzájárulása nagyon korlátozott, és nagyságrendekkel kisebb, mint a többi területi szint
támogatása. A 3. végcél, tehát a humántőke fejlesztésében és a helyi vállakozások
támogatásában pénzügyileg nem is vesz részt. A területi egyenlőtlenségek csökkentése nemcsak állami feladat, a régió számára is fontos cél a térségen belőli fejlettségbeli különbségek mérséklése. A fejlesztési terven belől eltérő a végcélokra fordított
összegek aránya is. Láthatóan az első cél kevesebb regionális támogatásban részesül,
jelezve, hogy a régió közlekedési infrastruktúrája jelentős fejlesztéseken esett át, és
az infrastruktúra fejlesztése az Unió által is nagymértékben támogatott terület, valamint az állami támogatás mértéke is itt a legmagasabb. A stratégiák támogatásának
arányaiban is jelentős eltérések vannak, a végösszegek %-os arányát vizsgálva.
A két legnagyobb támogatásban részesülő végcél a vállalkozás – és a humántőke fejlesztés (33.3%) és az 5. végcél, ami a helyi közigazgatás hatékonyságának a
növelésére irányul (40,6%). Az 5. cél, vagyis a helyi közigazgatás hatékonyságának
a növelésével, a helyi szervezetek fejlesztésével kapcsolatban elmondható a regionális források kiemelkedő aránya. Amíg az 1. 2., 4. cél esetében az állami támogatás mindig nagyobb, vagy kb. kiegyenlített a regionális források arányához viszonyítva, addig a helyi autonómia hatékonyságát, működését elősegítő 5. cél legfontosabb finanszírozója a regionális kormányzat. Ugyanez mondható el a 3. végcél esetében is, amely a helyi vállalkozások, és a humán tőke fejlődését kívánja előmozdítani. Itt is a régió anyagi hozzájárulása nagyságrendekkel nagyobb, mint a központi
hozzájárulás. Vagyis elmondhatjuk, hogy a pénzügyi forrásokból való részesedés és
a különböző közigazgatási szintek támogatási aránya, anyagi részvétele a célok, stratégiák és tervek szerint régiónként eltérő.
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3. Befejezés
A regionális fejlesztési politika mind a nemzeti keretek között, mind az Európai Unió
szintjén egy rendkívül bonyolult és összetett rendszert jelent. Adott szabályok, meghatározott mechanizmusok szerint működnek, és meghatározott kritériumok és feltételek mellett nyújtanak támogatást a régiók és térségek számára. Spanyolországban a
regionális politika a helyi fejlődésre alapozott stratégiát jelent, amelyben a lokális és
a regionális programok megvalósulása jótékony hatást gyakorol az egész ország általános fejlődésére. Az európai szemszögből nagy földrajzi távolság és ultraperiférikus
jelleg, valamint a területi folytonosság hiánya, tehát a szigeti jelleg egyértelműen
olyan speciális jellemzők a régió életében, amelyek tényleges hatással vannak a társadalmi-, jogi-, politikai- és a gazdasági dimenziókra is, és így újabb egyedi jelleget
adnak a területnek. Úgy is mondhatjuk, hogy a természeti tényezők alapján speciális helyzetű közösség más szektorokban is különleges jellemzőkkel bír, ill. különleges bánásmódban részesül. A természeti tényezők kiemelt szerepe a régió életében
azonban nemcsak hátrányokat indukál, hanem előnyök megalapozója is, melyek alapján egyedi helyzete ellenére is a Kanári-szigetek nem a legfejletlenebb spanyol régiók
táborába tartozik. A nagy földrajzi távolság (fontossága révén) egy olyan tényezővé
lépett elő, ami a területfejlesztési mechanizmusok elosztási kritériumaiban is helyet
kapott. Ennek ellenére mivel ezek a rendszerek több tényezővel, többféle statisztikai adattal számolnak, ennél fogva a vizsgált régiónk nem kap kiemelkedő támogatást, speciális összegeket az általános területfejlesztési programokból sem nemzeti,
sem uniós szinten. A spanyol (nemzeti szintű) vidékfejlesztési politika egyik legfontosabb programját, a Területközi Kompenzációs Alapot vizsgáltuk ebből az aspektusból. Azt is láthattuk, hogy az egyedi jelleg és ennek következtében bekövetkező
speciális bánásmód más területeken való megjelenése, különösen a pénzügyi-és adózási-, valamint a jogi területeken, még markánsabb előnyöket nyújt a szigetcsoport
számára, amelyeknek pozitív hatásai vannak közvetlenül vagy közvetetten a területfejlesztési elképzelésekre is. A Kanári-szigetek 2000-2006-os periódusra vonatkozó
általános, multiszektorális tervének (PDCAN) öt főbb pontját ismertettem, amiből
kiolvasható a régió alapvető fejlődési stratégiája. A kanári kormány a meglévő nehézségekre válaszul fejleszteni szeretné az infrastuktúrát, a szigetek megközelíthetőségét, a külső és belső kommunikációt, a közlekedést. Támogatni kívánja a helyi vállalatokat, növelni a vesenyképességet, fejleszteni a turizmust. Jobban szeretné biztosítani az erőforrások hatékonyabb kihasználtságát, az oktatást és javítani kell a közpolitika minőségét is. Az általános stratégiához már konkrétabb szektorális tervek
készülnek. Ennek a tervezési szisztémának a kiépítése pedig fontos feltétele a pénzügyi támogatási rendszerekben való részvételnek és a forrásokhoz való hozzájutásnak. Ahogy láttuk több pénzügyi támogatási forma létezik, az ezekből való részesedés, nem csak a szektorális és statisztikai adatok és jellegek, vagy a létrehozott elosztási szisztémák alapján osztódik el, hanem befolyásolja azt a megvalósítandó célkitűzés, a helyi és regionális színt saját forrásai, és fiskális aktivitása is. A pénzügyi
rendszer kiépítése pedig elképzelhetetlen a megfelelő jogi-, politikai-, gazdasági- és
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társadalmi keretek megteremtése nélkül. Azokba beágyazódva tud csak megfelelően
működni.
Az Európai Unió és programjai fontos támogatási lehetőséget jelentenek nem csak
Spanyolországnak, hanem a Kanári-szigeteknek is. Ezen források nagyságrendekkel nagyobb összegekkel képesek támogatni a kidolgozott programokat, szisztémáját tekintve azonban csak kiegészítik a nemzeti területfejlesztési források támogatását. Észrevehető, hogy a fejlesztési programok elosztási mechanizmusainak, kritériumrendszerének folyamatos reformjaival próbálják elérni, hogy minél arányosabb
és kiegyenlítettebb támogatást nyújtsanak a régiók számára. Amíg Spanyolországon
belől a Kanári-szigetcsoport egyedüli ultraperiférikus területként tartható számon,
addig az Unió területét vizsgálva ultraperiférikus régiók csoportjáról beszélhetünk,
melynek tagjai hasonló fejlődési jellemzőkkel és problémákkal rendelkeznek. Bizonyos mértékű kooperációt megvalósítva közösen is próbálják érdekeiket érvényesíteni az Európai Uniós keretek között. A nagyarányú fejlődés ellenére azonban számos gond továbbra is megmaradt. Konkrétan a kanári gazdaság jelenleg is erősen
függ a külföldi turistaforgalomtól, a mezőgazdasági termékek (banán, paradicsom,
bíbortetvek stb.) és a halfeldolgozás exportjától, és továbbra is súlyos probléma a
magas munkanélküliség. Emellett újabb nehézségekkel is szembe kell néznie a régió
vezetésének, mint a fokozódó vízellátási problémák, a hulladékkezelés és a szeméttelepek kérdései, a környezetszennyezés erősödése, az idegenforgalom fejlesztésének megújítása. Ezen kérdéskörök megoldásainak kidolgozása azonban inkább már
a különböző szektorális fejlesztési tervek feladata. Ha az elért eredmények felemásak is, az mindenképpen megállapítható, hogy a Kanári-szigetek számára adottak a
lehetőségek a további fejlesztések számára. Mind a nemzeti, mind az uniós támogatási források segíthetik a régió további felzárkózását, amely még tudatosabb politikát,
tervezést igényel majd a jövőben, az elért eredmények mellett is. A pénzügyi autonómia, a területfejlesztési programokból való részesedés, a jogi-politikai önkormányzatiság és az egyéb területeken megnyilvánuló könnyítések, speciális bánásmód együttesen teszik lehetővé, hogy a Kanári-szigetek bekapcsolódjon az európai (kontinentális) vérkeringésbe, együttesen segítik a szigetcsoport fejlődését.
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A Grand Canyon Nemzeti Park
Gátai Hajnalka1
1. Bevezetés
Minden országnak megvannak a saját, a nemzeti zászlón, címeren és himnuszon túlmenően szinte további nemzeti szimbólumnak tekintett műemlékei vagy természeti
képződményei. Az Amerikai Egyesült Államok számos ilyen objektummal büszkélkedhet, elég, ha megemlítjük a Szabadság-szobrot vagy a Golden Gate hidat, a Sziklás-hegységet vagy az Öt Tó vidékét, de ide tartozik a Grand Canyon és a hasonló
nevű nemzeti park is. Bár nem ez a világ legmélyebb, sem legszélesebb kanyonja, de
még csak nem is az USA legrégebbi nemzeti parkja, méltán egyike a leghíresebbeknek. A Colorado folyó völgyének ez a szakasza nyitott könyv, mely a Föld történetéről és Észak-Amerika humán történelméről szól.
2. Nemzeti parkok a világban
A Föld gazdaságilag fejlett országaiban ma már szinte egyáltalán nem létezik az
emberi beavatkozástól mentes, a maga természetességében megmaradt táj. Sőt, még
azok is védelemre, a fennálló ökoszisztéma szabályokhoz kötött megőrzésére szorulnak, ahol a „természetközeli” definíciót használjuk. A Nemzetközi Természetvédelmi
Unió (IUCN) kidolgozott ugyan egy erre vonatkozó, egységes rendszert – ez azonban
minden országban más és más terminológiát, kategóriákat jelent; pl. a természetvédelmi terület, bár jogi kategória, fokozatai tekintetében országonként eltérő (Ginzer
M. – Gyuricza L. – Spiegler P. 2008) Nemzetközi szinten a legismertebb, legegységesebb ilyen kategória a nemzeti park. Az IUCN definíciója szerint „olyan terület,
amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára;
amely megvédendő mindenfajta mezőgazdasági és ipari hasznosítástól; és amelyen
lehetőség nyílik nemcsak tudományos, hanem oktatási és szabadidős tevékenységek
végzésére is”, tehát egyaránt szolgál természetvédelmi, kutatási-oktatási és szabadidős célokat is. Míg Észak-Amerikában ez leginkább a tájat, az érintetlen természetet jelenti, minthogy az ökoturizmus fogalma is ehhez köthető, Európában ezen területeknek gyakran részét képezi a természet és a hozzá kapcsolódó emberi közösség,
kultúra egyaránt. (Sulyok J. 2001, Ginzer M. – Gyuricza L. – Spiegler P. 2008)
A világ legelső nemzeti parkja az 1872-es alapítású Yellowstone National Park
volt az USÁ-ban. Ezt még 1890-ben követte a Yosemite National Park és a Sequoia
National Park (bár ezen területek állami védettségéről már egy 1864-es, A braham
Lincoln által aláírt törvény döntött), illetve a kontinens másik hatalmas országában, Kanadában 1885-ben a Banff National Park (Brátán M.). Európában először
Svédország hozott létre 1909-ben egyszerre 9 nemzeti parkot, majd 1914-ben Svájc,
1918-ban Spanyolország, 1922-ben Olaszország is letette első nemzeti parkjainak
1
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alapkövét. (Magyarország jelenleg fennálló, összesen 10 nemzeti parkja közül az
1973-as alapítású Hortobágyi Nemzeti Park a legrégebbi, míg a 2002-ben létrehozott
Őrségi Nemzeti Park a legfiatalabb) (Ginzer M. – Gyuricza L. – Spiegler P. 2008).
Az Amerikai Egyesült Államok teljes területén (Hawaiival együtt) ma összesen 59
nemzeti park található, melyek a legváltozatosabb morfológiai vonzerőket, éghajlati
és vízrajzi adottságokat, ökoszisztémákat mutatják be.
3. A Grand Canyon Nemzeti Park
A világ természeti csodái közt számon tartott Grand Canyon (hopi indián nyelven
Ongtupqa, spanyolul Gran Cañón) a Colorado folyó által évmilliók alatt az azonos nevű fennsík kőzetébe vájt, szuggesztív látványt nyújtó szurdok, az USA első
nemzeti parkjainak egyike. Már 1908-ban állami védettség alá helyezte Roosevelt
elnök, aki maga is gyakran látogatott el oda vadászni, pihenni. 1919. február 26-án
Woodrow Wilson elnök aztán nemzeti parkká nyilvánította.
A 4926 km² kiterjedésű park (1. ábra) Arizona államban, Coconino és Mohave
megyék területén helyezkedik el, Északi és Déli Peremre (North Rim, South Rim)
osztva az állam északi részét. Az impozáns méretű folyóvölgy teljes hossza az Arizona és Nevada között található Mead-tótól a Utah határán fekvő Powell-tóig 446
km, szélessége 6,4 km és 29 km között mozog, legnagyobb mélysége pedig az Északi
Peremnél 1,74 km, a Déli Peremnél 1,44 km (Brett, M. 2001). (Ezek az adatok azonban nem rekord értékűek, hiszen a nepáli Kali Gandaki folyó Andha Galchi szurdokvölgye kb. 1 km-rel, a dél-perui Colca folyó völgye pedig akár 1,5-2 km-rel is
mélyebb, míg az ausztrál Capertee völgye 1 km-rel hosszabb is, szélesebb is, mint a
Grand Canyon.) 1979 óta az UNESCO Természeti Világörökség része.

1. ábra: A Grand Canyon Nemzeti Park elhelyezkedése
Forrás: http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/maps.htm
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4. A Grand Canyon kialakulása, története
A Grand Canyon ma ismert formáját több mint 6 millió év alatt érte el. A folyóágy
szintjén a Prekambriumból származó, kb. 2 milliárd éves, Vishnu agyagpala néven
ismert, rendkívül kemény fekete szikla található. A kőzettani kutatások azt igazolják,
hogy ebben az időszakban a térségben egy több ezer méter magas hegység állt, amely
aztán fokozatosan lepusztult. Később, amikor a Colorado-fennsík tektonikus mozgások következtében felemelkedett, a rajta keresztül utat kereső folyó fokozatosan belevájta medrét az azt megelőző földtörténeti korok folyamán a szikla fölött egymásra
rakódott üledékes kőzetekbe, létrehozva ezzel a szurdok jellegzetes, lépcsőzetes,
„csíkos” arculatát. A víz, valamint a szél általi erózió alkotta rétegek, formák olyan
pontos leírást adnak az egyes homok- mészkő- és gipszrétegek koráról, keletkezéséről, mintha csak egy fa évgyűrűi lennének. Az egyes üledékek kora 500 és 230 millió év között van – ami arra utal, hogy a folyóvölgy mélyén található, sokkal korábbról származó gránitos kőzetről egy korábbi eróziós időszakban már eltűntek a rárakódott rétegek; a jelenleg látható, a Paleozoikumban keletkezett újabb üledékek ezeknek a korábbi kőzetek tetejére rakódtak le, és napjainkban is folyamatosan erodálódnak, míg a folyóvölgyben egyidejűleg édesvízi mészkő keletkezik (Brett, M. 2001).
Amint az a mellékelt ábrán és helyszíni fotón is jól megfigyelhető (1. kép), a gránitréteg szabad szemmel látható felszínén ma már alig észrevehető az ugyancsak a
Prekambriumból származó, 1,2 milliárd – 740 millió éves keletkezésű, szabálytalan,
Grand Canyon Supergroup néven említett kőzet. A fölötte elhelyezkedő, szabályos
rétegek már a Paleozoikumra datálhatók. Elsőként a Tonto homokkő, a Bright Angel
pala, a Muav mészkő, és a Temple Butte formáció, majd – 330 millió éve – a mocsaras
beltenger üledékeként a Redwall mészkőréteg. Mivel a kőzetlemezek mozgása következményeként a területet többször is elöntötte a tenger, ezek a rétegek nagy számban tartalmaznak ősmaradványokat: kagylók, csigák, lábasfejűek maradványait, sőt
még egy tengeri őshüllőét is. Az óceáni lemez kb. 300 millió éve az észak-amerikai
lemez alá bukott, ennek következtében kiemelkedett a Sziklás-hegység, miközben
ez a terület is megemelkedett (National Geographic, 2007). Így a korai Perm idején
lerakódott Supai Group és a Hermit réteg a mocsarak, árterek, lagúnák fenekén lerakódott homokkő, mészkő és pala, a permi eredetű Coconino réteg pedig már a szél
által idehordott homokból képződött homokkő. Ezt követően a területet újból a beltenger sekély, meleg vize árasztotta el, erről a legfelső rétegek: Toroweap és Kaibab
Formation homokkő, mészkő és gipsz rétegei tanúskodnak. A Kainozoikum folyamán már nem képződtek újabb üledékes rétegek. A felszínt ezután a Colorado folyó
és a szél eróziója alkotta tovább. Kb. 5,3 millió éve a Kaliforniai-öböl kialakulása
megváltoztatta a folyó vízszintjét és esését, emiatt az eróziós folyamatok felgyorsultak. A felszínt formáló erők között a későbbiek tekintetében meg kell még említeni
a Pleisztocén megváltozott éghajlati-vízrajzi viszonyait (megnövekedett a Colorado
vízmennyisége), illetve a kb. 1 millió évvel ezelőtt, a kanyon nyugati részének közelében lezajlott vulkanikus tevékenységet is (Colombo, M. 1997).
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1. kép: A Grand Canyon szabad szemmel is jól látható kőzetrétegei
Forrás: saját felvétel (2009)

Ez a hosszú és dinamikus folyamat az amerikai Délnyugat egészére jellemző volt;
ma a térségben számos olyan természetvédelmi terület, nemzeti park is található,
ahol a tektonikus erők és az erózió összjátéka káprázatos felszíni formákat hozott
létre (Arches, Canyonlands, Bryce).
5. Éghajlati adottságok, növény- és állatvilág
A térséget általában véve száraz éghajlat jellemzi; a Grand Canyonnak és közvetlen
környékének időjárása leginkább Tucson és Arizona sivatagos vidékeiéhez hasonlít. Csapadék többnyire a nyárutón, illetve a téli időszakban érkezik. A nyárutó monszun-szerű, hirtelen lezúduló, lokalizált felhőszakadásokat is hozhat, a tél nyugati
irányból érkező, kiterjedt esőt, a magasabban fekvő területeken havat jelent. Az éves
csapadékmennyiség tekintetében az Északi Perem kapja a legtöbbet (590 mm), míg a
Déli Perem ennél szárazabb (350 mm éves csapadék). A klíma a kanyon legmélyén a
völgytalpon, azaz a folyó szintjén a legszárazabb (évi 176 mm). A hőmérsékleti adatok is ugyanilyen különbségeket mutatnak: az Északi Perem általában 11-16˚C fokkal hűvösebb, mint a Déli Perem. A völgytalp szintjén pedig nem ritka a 45-50˚C
fokot is elérő forróság (1. táblázat). Ezek az óriási különbségek, szélsőségek határozzák meg természetesen a Grand Canyon élővilágát is. (iGuide – Interactive Travel
Guide, 2010)
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1. táblázat: A Grand Canyon hőmérsékleti és csapadék átlaga
Déli Perem
(átlagos magasság tszf. 2133 m)
Jan
max. átlag (°C)
4,4
min. átlag (°C)
ˉ7,8
csapadék átlag (mm) 36,8

Feb
7,2
ˉ6,1
40,6

Mar
10,6
ˉ3,9
31,8

Apr
15,6
0,0
21,8

May
21,1
3,9
15,5

Jun
27,2
8,3
10,7

Jul
28,9
12,2
49,5

Aug
27,2
11,7
56,6

Sep
24,4
8,3
39,1

Oct
18,3
2,2
29,2

Nov
11,1
ˉ2,8
23,4

Dec
6,1
ˉ6,7
39,1

Északi Perem
(átlagos magasság tszf. 2438 m)
Jan Feb
max. átlag (°C)
2,8 3,9
min. átlag (°C)
ˉ8,9 ˉ7,8
csapadék átlag (mm) 81,5 83,1

Mar
6,7
ˉ6,1
66,8

Apr
11,7
ˉ1,7
43,4

May
16,7
1,1
31,2

Jun
22,8
4,4
20,6

Jul
25,0
7,8
48,0

Aug
23,9
7,2
71,1

Sep
20,6
3,9
51,1

Oct
15,0
ˉ0,6
35,3

Nov
7,8
ˉ4,4
38,4

Dec
4,4
ˉ6,7
71,9

Sep
36,7
20,0
21,1

Oct
30,0
14,4
16,5

Nov
20,0
7,2
9,4

Dec
13,9
2,2
17,5

Völgytalp
(átlagos magasság tszf. 640 m)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
max. átlag (°C)
13,3 17,2 21,7 28,3 32,8 38,9 41,7 39,4
min. átlag (°C)
2,2 4,4 7,8
12,8 16,7 21,7 25,0 23,3
csapadék átlag (mm) 15,5 18,5 20,3 10,9 8,6 8,4 20,3 39,4
Forrás: iGuide – Interactive Travel Guide (2010)

A Grand Canyon Nemzeti Park élővilága igen gazdag. A parkon belül több
ökoszisztéma is létezik, nagy biodiverzitás jellemzi. Az itt megjelenő öt zóna: az
alsó-sonorai, a felső-sonorai, az átmeneti, a kanadai és a hudsoni, valamint az a tény,
hogy az Észak-Amerikában előforduló négy sivatag-típusból három jelen van itt,
gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Mexikói-öböltől Kanadáig szinte minden északamerikai övezet képviselteti magát. Összesen 129 növénytársulásban 1737 edényes
növényfaj, 167 gomba- 64 moha- és 195 zuzmófaj található meg itt, közülük tucatnyi endemikus faj. Különböző fenyő- és ciprusfajok, tölgy, nyár, kaktuszok, yucca,
tamariszkuszok és lágyszárú, virágos növények gazdagítják a Grand Canyon flóráját. A növényzet sűrűsége függ a lejtők tájolásától is, de a völgytalp és a perem közti
elhelyezkedés is nagymértékben meghatározó. Az állatok közül mind az emlősök
mind a madarak, a hüllők vagy a kétéltűek, számos fajjal képviseltetik magukat a
park területén. Megtalálható itt többek között a kanadai vadjuh (Ovis canadensis nelsoni), a prérifarkas (Canis latrans), az öszvérszarvas (Odocoileus hemionus), a hiúz
(Lynx rufus), a szürkeróka (Urocyon cinereoargenteus), a fekete medve vagy baribál
(Ursus americanus), az észak-amerikai macskanyérc (Bassariscus astutus), vagy a
puma (Puma concolor), továbbá számos rágcsáló- és denevérfaj. Madarak tekintetében meg kell említeni a kaliforniai kondort (Gymnogyps californianus), a rőtfarkú
vagy jamaicai ölyvet (Buteo jamaicensis), és a szirti sast (Aquila chrysaetos). Mintegy 50 hüllőfaj él a Grand Canyonban, többnyire kígyók és leguánok. Mindemellett
számos, alacsonyabb rendű törzsekbe tartozó faj is gazdagítja a park élővilágát, pl.
ízeltlábúak: hangyák, lepkék, pókok, skorpiók stb. (APN Media, LLC, 2010).
91

gátai hajnalka

6. Őslakosok
A térség valószínűleg már Kr. e. 4-10.000 évvel ismert volt az akkori vadászó-gyűjtögető törzsek előtt. Az archaikus kultúrákból mindössze néhány, fűzfa- vagy gyapotfa-gallyakból készített állat-fétis maradt fenn, melyeket a Redwall mészkőréteg barlangjaiban találtak meg 1932-ben. Kr. e. 500 körül jelent meg az első, letelepedett életmódot folytató népcsoport; ők voltak a pueblo (anasazi) indiánok (a név
maga népet, falut jelent spanyolul), akik a kőzetbe vájt, sötét kis kunyhókban, ún.
kivákban éltek, kukoricát, tököt, babot termesztettek és szarvasra, nyúlra, vadjuhra
vadásztak; a régészek „kosárfonóknak” nevezték őket, mivel a leletek alapján igen
jó minőségű kosarakat készítettek. Hosszú időn át lakták a térséget a hasonló kulturális jegyeket hordozó cohonina néppel együtt, és fazekas termékeikkel kereskedtek
más, a kontinens délnyugati részén, a Csendes-óceán partvidékén és Közép-Amerikában élő népekkel. Kb. 2000 pueblo település lehetett a mai nemzeti park területén,
leghíresebb az 1185-ben épült, és 30 ember által lakott, valamikori Tusayan Pueblo.
(GrandCanyon, 2008) Valószínűsíthető, hogy a természeti kincsek kiaknázása, valamint a túlnépesedés miatt Kr. u. 1200 körül a pueblók és cohoninák elhagyták a környéket; a pueblók ezután a Rio Grande és a Little Colorado vízgyűjtő területére vándoroltak. A napjainkban a Grand Canyon keleti részét benépesítő hopi indiánok ősei
is a pueblók lehettek (APN Media, LLC, 2010).
Az 1300-as években új vadászó-gyűjtögető törzsek jelentek meg és népesítették
be a folyóvölgy mélyét. Ők voltak a cerbat törzs, illetve leszármazottaik: a mindmáig szurdok nyugati részén lakó hualapai és havasupai indiánok. Ezzel egy időben, az Északi Peremen a paiute törzs déli ága telepedett le (ők később a Utah és Arizona területét meghódító mormonokkal működtek együtt; 2. kép). Az apacsokkal
rokon navajók kb. egy évszázaddal később érkeztek ide; a pueblóktól a földművelést,
később a spanyoloktól pedig a lótartást tanulták meg mesterfokon (olyannyira, hogy
épp olyan lovas életmódot folytattak, mint az apacsok), s nemsokára ők uralták a térséget. A navajók ma az USA legnagyobb indián törzse, hatalmas rezervátumuk keleten a nemzeti park területébe is belenyúlik (APN Media, LLC, 2010).

2. kép: Paiute sámán
Forrás: GrandCanyonShuttle.com (2009)
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7. Spanyol és angolszász felfedezők
Az első európai, aki a szurdokot megpillanthatta, Francisco Vásquez de Coronado
volt 1540-ben, amikor néhány emberrel és hopi indián vezetőkkel a máig is rejtélyes Cíbola kultúra legendás hét arany városának felkutatására indult. Azonban nem
jutottak le a folyóig, és – mivel fogyóban volt az ivóvizük – vissza kellett, hogy forduljanak. (A hopik nagy valószínűséggel szándékosan nem vezették el a spanyolokat
a völgy mélyébe, hiszen népük tökéletesen ismerte a kanyon terepviszonyait.) Ezután
sokáig nem merészkedtek a térségbe európaiak, egészen 1776-ig, amikor Fray Francisco Garces ferences rendi szerzetes misszionáriusként járt a havasupaik között. Bár
a lakosság keresztény hitre térítése nem járt sikerrel, a barát beszámolóiban megemlékezik a „mély” folyóvölgyről (APN Media, LLC, 2010).
Az 1820-as években már az angolszász felfedezők is bejárták a vidéket, bár annak
bizonyítására, hogy a Grand Canyonban is megfordultak volna, rendkívül csekély
dokumentáció áll rendelkezésre. A Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok között
zajló háború folyamán 1848-ban a délnyugati területek nagy része az USA fennhatósága alá került. Ezt követően vette kezdetét a térség alaposabb bejárása, felkutatása.
1857-ban Edward Fitzgerald Beale vezetésével járt expedíció a Déli Perem környékén; ugyanabban az évben Joseph Ives hadnagy járta végig a Coloradót egy gőzhajóval és azzal a magbízással, hogy felmérje a Kaliforniai-öbölből indulva a folyásirán�nyal szembeni hajózhatóság lehetőségeit. Végül 1858-ban John Strong Newberry
lehetett az első geológus, aki a Grand Canyonban járt; 1869-ben egy újabb, John
Wesley Powell veterán őrnagy által vezetett expedíció pedig lejutott a peremről a
folyóhoz is (APN Media, LLC, 2010).
Észak-Amerika nyugati részén mindeközben cink, réz, ólom és azbeszt lelőhelyekre bukkantak, és elkezdődött a bányák, vasutak telepítése; bányászok, befektetők
és kalandorok egész hada özönlött a Vadnyugat felé, majd művészek, fotográfusok,
újságírók és környezetvédők kezdtek el kampányolni az érintetlenül megmaradt területek védelmében. A XIX. század végére aztán megszülettek az első nemzeti parkok.
8. A Grand Canyon Nemzeti Park
A Grand Canyon (3. kép) természeti szépségének elsőként Clarence Dutton geológus és író, valamint Thomas Moran festőművész keltette hírét – olyannyira, hogy a
mindaddig elhagyatott, zord vidék iránt egyre élénkebb érdeklődés mutatkozott. Az
1900-as évek elején a Fred Harvey Company építette fel az első, a kor minden kényelmével rendelkező, a tájképbe illően rusztikus stílusban épült szállodáját, az El Tovar
Hotelt (1905). Theodore Roosevelt elnök 1908-ban a területet már védetté nyilvánította, majd – jó egy évtizeddel később – Woodrow Wilson elnök javaslatára a Kongresszus sorrendben az USA 17. nemzeti parkjaként jegyezte be a Grand Canyont.
Később a szövetségi kormány még számos rendelkezést hozott, az egyes veszélyeztetett fajok (pl. a kaliforniai kondor) védelmével illetve visszatelepítésével, a vízgazdálkodással, a tűzrakási szabályokkal vagy a zajszinttel kapcsolatosan.
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3. kép: A Grand Canyon a Bright Angel kirándulóösvény elejéről nézve
Forrás: saját felvétel (2009)

Ma a Grand Canyon kiváló infrastruktúrával rendelkezik. A turizmus fő központja
a Déli Perem mentén kiépült Grand Canyon Village, számos szálláslehetőséggel, étteremmel, kilátókkal, shopokkal és folyamatosan közlekedő shuttle-autóbuszjáratokkal.
(A park területén magánjárművel tilos a közlekedés.) A Grand Canyon legpatinásabb, leghíresebb épületei a Buckey O’Neil Cabin, a park jelenleg legrégebbi, XIX.
századi vendégháza, a már említett El Tovar Hotel, valamint a hozzá hasonlóképpen a XX. század első évtizedeinek legfoglalkoztatottabb, tehetséges tervezője:
M ary Elizabeth Jane Colter által megálmodott Bright Angel Lodge szálló (1935),
a kilátóként és shopként is funkcionáló Hopi House (1905), Lookout Studio (1914),
Hermit’s Rest vagy legismertebb munkája, a kanyon keleti végén épült Desert Wiew
Watchtower (1932). Említésre méltó még a fotográfus Kolb testvérpár által 1904-ben
épített Kolb Studio, illetve a John Verkamp által 1905-ben emelt Verkamp’s Curious
(ma mindkettő látogatóközpontként és shopként üzemel). A Grand Canyon Railway
vasútvonalán napjainkban is menetrend szerint közlekednek a vonatok (APN Media,
LLC, 2010).
A park megközelíthetősége közúton déli és északi oldalról egyaránt az arizonai
főútvonalakról (64-es illetve 67-es) lehetséges, a déli illetve keleti főbejáratokon át.
Az egyetlen híd, ami a két peremet összeköti, a Navajo Bridge az arizonai Page városa
mellett. Arizona és Nevada határán Las Vegas felé a híres Hoover-gáton át vezet
az út. A kanyonnak vannak természetesen nehezen megközelíthető, kevésbé látogatott, vadregényes részei is. Pl. a 2007-ben épített Skywalk, a kanyon fölé mélyen
benyúló üvegjárda a hualapai indián rezervátum területén található, és nincs közvetlenül hozzá vezető, kiépített útvonal.
94

a grand canyon nemzeti park

A kiépített turistaútvonalak bejárásán kívül (számos ösvényt létesítettek a peremen és a szurdok felé egyaránt, de a róluk való letérést nem javasolják, sőt, kifejezetten tiltják; ennek részben a balesetveszély, részben a növényvilág, így a kanyon
falának védelme az oka) igen nagy népszerűségnek örvend a vadvízi evezés (rafting),
vagy a helikopteres kirándulás a folyóvölgy fölött. A szurdok mélyéhez le- illetve
onnan feljutni öszvérháton egynapos, gyalog kétnapos túra, a nagy magasság- és
hőmérsékletkülönbség miatt. A park egész területén szigorú szabályok vannak
érvényben az élővilág védelme, a tűzesetek megakadályozása, illetve a helyes víztakarékosság miatt. A szállodák építészetileg (építőanyagukat és stílusukat tekintve is)
a tájba illenek, a vendégszobákban környezetbarát anyagokat használnak, a hulladékot szelektíven gyűjtik, és a szállóvendégeket is erre kérik.
A parkon belül a természeti és kulturális értékek megőrzéséért és a látogatók
kényelméért a National Park Service (NPS) felelős. Szerződések rögzítik az NPS
és egyéb, a parkon belül tevékenykedő szervezet vagy társaság együttműködését;
ilyen pl. a Déli Perem szállodáit, éttermeit, kilátóit, szervezett kirándulásait és egyéb
szolgáltatásait működtető Xanterra South Rim, a könyveket és egyéb kiadványokat
gondozó Grand Canyon Association, vagy a kanyonnal kapcsolatos tudományos és
művészeti hagyaték, ismeretek átadásáért, oktatásért felelős Grand Canyon Field
Institute nonprofit szervezet (APN Media, LLC, 2010).
9. Összefoglalás
A Grand Canyon egyike a természet azon csodáinak, melyeket a felszíni erők évmilliók hosszú munkája során formáltak, és alakítanak napjainkban is. Méltán képviseli az UNESCO Természeti Világörökség listáján Észak-Amerika vadregényes Vadnyugatának jellegzetes tájait, éghajlatát és élővilágát. A kanyon évezredek óta lakott
terület, és mindmáig az amerikai őslakosok fennhatósága alá tartozik. Az európai
hódítóknak, telepeseknek hosszú időbe telt, mire bejárták, felfedezték páratlan szépségét, értékeit. Napjainkban a Grand Canyon Nemzeti Park az USA egyik legtöbb,
éves szinten kb. 5 millió látogatót számláló vonzereje (ezek több mint 80%-a hazai
turista). A park természeti és kulturális értékeinek megőrzéséért, az ide érkezők
kényelméért és élményekben gazdag itt-tartózkodásáért számos nonprofit szervezet
és vállalat működik együtt.
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Történeti és Politikai Földrajz

Geopolitikai pufferek Európában
Nagy Miklós Mihály1
1. Bevezetés
A politikai, publicisztikai, gyakorta ideológiai, politikai efemer irodalom rendszeresen ismétlődő kategóriája a pufferállam fogalma, amelyek alatt – a végletekig leegyszerűsítve – általában azokat a földrajzi térségeket, államszerveződéseket értik, amelyek területén valamilyen hatalmi érdekek ütköznek össze. Mindemellett a fogalmat olyan geopolitikai kategóriaként kezelik, mint aminek mély elméleti tartalma,
rá jellemző viselkedési és működési mechanizmusait bemutató eszmerendszere
van. Ám a valóságban nincs így, mert a geopolitikai tartalommal felruházott puffer- (ütköző-) állam fogalma ugyan közkézen forog, ám annak tudományos feldolgozásával még adós a szellemi élet. Azt azonban az efemer irodalom – bizonyára az
emberi gondolkodást jellemző geográfiai elemekből, érzésekből eredően – jól érzékelteti, hogy a pufferállamok lényegét alkotó érdekütközések mögött földrajzi tartalom rejlik. Tanulmányunkban elsősorban katonaföldrajzi és geopolitikai szemlélettel
igyekszünk az ütközőállamok geográfiai vonatkozásainak néhányát bemutatni, azzal
a kitétellel, hogy vállalkozásunk pusztán a probléma felvetésére és rendszerezésére
szorítkozik, ám célja nem lehet a kérdéskör végleges tisztázása.
2. Az ütközőállam — hatalmi és földrajzi kérdés
Egyik korábbi tanulmányunkban (Nagy M. M. 2006) már felhívtuk a magyar geográfusok figyelmét arra, hogy az ütközőállam terminus technicusa ugyan a politikai földrajzi és a geopolitikai, újabban pedig a katonaföldrajzi szakirodalom gyakran használt fogalma, ám geográfiai jellemzőinek pusztán földrajzi eszközökkel történő elméleti összefoglalása lehetetlen. Akkor, elsősorban a magyar Délvidék történeti földrajzi viszonyrendszerének tárgyalásakor, úgy véltük, hogy az ütközőtérségek elméleti kérdéseinek vizsgálatához geográfiai, hadtudományi, geopolitikai
(geostratégiai), valamint históriai szemlélet közös alkalmazására van szükség, legfőképpen pedig arra az oknyomozó földrajzi gondolkodásra, amely minden emberi
tevékenységnek földrajzi alapot tulajdonít.
Vizsgálódásunk során abból az elméleti, szemléletmódbeli megállapításból indultunk ki, hogy a geopolitikai pufferek az ember védelmi szükségletei kielégítésének
egyik megjelenési formájára, az úgynevezett védelmi szövetkezésre vezethetők vis�sza. Vagyis arra a jelenségre, hogy az ember mint biológiai lény a természeti tényezők és a más emberek, embercsoportok elleni védekezésül társadalmakba tömörül,
államokat hoz létre, amelyek – a ratzeli antropogeográfia szerint – igyekeznek hatalmukat, érdekeiket a földrajzi térben egymással szemben is érvényesíteni. Érdek és
földrajzi viszonyrendszer egymáshoz történő idomulásáról van szó ebben az esetben,
1
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ami a politikai „szövetkezések” létét határozza meg (Cholnoky J. 1922). Cholnoky
Jenő professzor a védelmi szövetkezés kategóriáját az alábbiak szerint értelmezte:
„…Minthogy a szövetkezésnek főcélja a védekezés, itt vethetjük fel a kérdést, hogy
mely szövetséget nevezhetünk tartósnak és melyet efemeris jellegűnek. A közös védekezést szükségessé teheti a közös érdek, de korlátot szab neki a közös védhetőség. Rossz határokkal körülvett, különböző természetű területek csoportja közösen
nagyon rosszul védhető és rendesen az ilyen területek egyes részeit összefűző »közös
érdek« is csak efemeris, esetleg félreismert, vagy helytelenül szuggerált s a vége az,
hogy ezek a szövetkezetek megint szertehullanak és természetesen csoportosulnak…”
(Cholnoky J. 1922.). A politikai szövetkezés megtestesülését jelentő állam talán legfontosabb jellemzője határa és határvidéke, amely mindig keretet ad az állami életnek. E határok pedig a politikai földrajz és a geopolitika szakirodalmának rendre
visszatérő kérdései, és ezek lényege mindig az, hogy az államhatár mennyiben esik
egybe a társadalomnak a természet alkotta keretével, ami mindig a stabil, évszázadokon át fennálló államhatárt jelenti. Általában azoknak az államalakulatoknak
léte, földrajzi kiterjedése bizonytalan, amelyek nem, vagy csak részben rendelkeznek
ilyen szilárd határokkal. Ott pedig, ahol két szomszédos, zárt földrajzi keretű állam
érintkezik egymással és a határ egy részén nincs ilyen jó természeti akadály, vagy
éppen maga a határtérség jelent túl széles sávot (mintegy önálló életet élve), ott jönnek létre köztes térségek: ez – véleményünk szerint – az ütközőállamok kialakulásának leegyszerűsített folyamata. Ilyet Európa térképén többet is találunk. A zárt földrajzi keret hiányára jó példa Hollandia, Belgium, Luxemburg, míg az utóbbira Liechtenstein és Andorra. Ám, ha Európa térképére tekintünk, akkor egyéb helyeken is
látunk ütközőállamokat, így elsősorban a balti államok térségében (Észtország, Lettország, Litvánia), de itt kell megemlítenünk Bosznia-Hercegovinát, míg más államok
esetében, mint például Svájc, a történelem folyamán egykor betöltött pufferszerep
vezetett az önálló államiság kialakulásához. Ezekben az esetekben a fenti geográfiai
folyamat nem érvényesül olyan egyértelműen, itt bonyolultabb földrajzelméleti problémákról van szó. E folyamat mélyebb értelmezéséhez a határ védhetőségével és az
államhatalom biztosításának földrajzi viszonyrendszerével kell foglalkozunk.
A védelem céljából társadalmi szövetségekbe tömörült ember – szintén a közös
védelem érdekében – határtérségeket jelöl ki, hoz létre, és érdekeit részben saját, részben pedig más embercsoportok határtérségein át próbálja meg érvényesíteni. Így a
határ és térsége az állami és közösségi életben kulcsszerepet játszik, különböző formákat ölt, amelyek egyike lehet az ütközőzóna, ütközőállam létrehozása, kialakulásának eltűrése. Jóllehet e felismerés a geopolitikai irodalomban már régóta jelen van,
de ennek ellenére még az alapművek sem, vagy csak futólag érintik a témát (Dix, A.
1922; Schmidt, M. G. – H aack, M. 1929; H aushofer, K. 1939). Pedig a pufferállamok
kialakulása az államok honvédelmének mindenkori földhöz való kötöttségéből ered
(Nagy, M. M. 2001), és valójában az államhatalom határainak biztosítására, továbbá
a katonai védelem problémakörére vezethető vissza. Mindezzel azt szeretnénk hang100
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súlyozni, hogy az ütközőállamok kialakulása és léte, ha nem is teljes egészében, de
jelentős részben katonaföldrajzi és hadelméleti tényekkel indokolható.
E kérdések az államhatár katonai védelmének körébe tartoznak és a védhetőség hadművészeti problémáival függnek össze. A katonaföldrajzi szakirodalomban
a határ két államot egymástól elválasztó vonalat jelöl, amelynek védhetőségét elsősorban az határozza meg, hogy milyen természetföldrajzi objektum mentén halad
(Somogyi E. 1931). Jelentősége abból fakad, hogy az ország védelme szempontjából
kiemelt szerepe van. A két világháború közötti jeles magyar katonaföldrajzos, Somo gyi Endre megfogalmazásában; „…A határ az a vonal, amely két, szomszédos államot egymástól elválaszt, vagy pedig mondhatjuk azt is – a saját országra vonatoztatva –, hogy ez az országunk legkülső peremvonala.
Az utóbbi meghatározásból folyik a határ katonai jelentősége. Nevezetesen a
határ az a vonal, amely egyrészt legmesszebb esik az állam eszményi középpontjától, belső területeitől, ahonnan tehát élő és holt anyaggal legnehezebben táplálható, másrészt legközelebb van a szomszédos államhoz, következésként leghamarabban, leghatásosabban s a legkedvezőbb viszonyok között támadható meg. Mindkét
körülményből kifolyólag rendkívüli katonai jelentőségű lenne tehát, hogy a határ
egész hosszában, vagy lehetőleg nagyobb részében alkalmas, természetes vonalakon
fusson…” (Somogyi E. 1931). A teljesen sík vidéken futó államhatár mellett a katonai védelem szempontjából a hegyvidéken és a folyók mentén haladó változat érdemel figyelmet, amennyiben ennek katonai oltalmazása a hadelméletben a hegyvidéken és a folyók térségében folytatott védelmi tevékenységek körébe tartozik. Mindkét kérdés jelentős hadtudományi, hadművészeti problémákat vet fel; ezek nehézsége
az erők kényszerű megosztásából ered, ami lehetetlenné teszi a katonai győzelem
egyik alapvető feltételének, az erők térbeli egyesítésének valóra váltását. Az európai kultúrkör történetének meghatározó katonai gondolkodója, Carl von Clausewitz
fő művében külön fejezetet szentelt az erők térbeli egyesítésének, amikor azt a hadviselés egyik – mondhatnánk – alapigazságának tartotta, amennyiben; „…A legjobb hadászati elv: legyünk mindig jó erősek, mindenekelőtt általában, majd a döntő
ponton. Ezért a haderő létrehozását szolgáló erőfeszítésen kívül, amely nem mindig
a hadvezértől függ, a hadászat legfőbb és legegyszerűbb törvénye: tartsuk együtt
a rendelkezésre álló erőket. Semmit se különítsünk el a haderő zömétől, hacsak a
cél sürgető volta nem parancsolja. Ragaszkodjunk ehhez az alapelvhez, és tekintsük megbízható vezetőnknek. Lassanként megismerjük majd, hogy az erők megosztásának milyen ésszerű okai lehetnek. Látni fogjuk azt is, hogy ennek az alapelvnek nem minden háborúban azonosak a következményei, hanem a háború célja és
eszközei szerint változnak… Ha a haderő együtt-tartását szabálynak ismerjük el, és
minden megosztást, szétválasztást mindig indokolásra szoruló kivételnek tekintünk,
nemcsak az ilyen esztelen megosztást kerüljük el, hanem hamis indítóokának is elejét
vesszük…” (Clausewitz, C. von 1961-1962) Az erők egyesítése felveti annak problémáját: – a végsőkig leegyszerűsítve – az egyszerű vonalat jelentő határ védelme csak
úgy oldható meg, hogy a rendelkezésre álló erőket a védő fél, miután előre nem tud101
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hatja, hogy ellenfele mely ponton támad, egyenletesen osztja meg, ezzel pedig megfosztja magát erőinek hatékony alkalmazásától. Ezt az általános jelenséget azonban
nagyban módosítja, hogy a hadszíntér földrajzi viszonyai és a terep determinálják a
fegyveres erők tevékenységét: „…A táj és a földfelület három sajátosságával hat a
haditevékenységre: akadályozza a mozgást, akadályozza a látást, és fedez a tűzhatás
ellen. Minden más e háromra vezethető vissza.
A terepnek ez a háromféle hatása a haditevékenységet vitathatatlanul sokrétűbbé,
bonyolultabbá és mesteribbé teszi, mert nyilvánvaló, hogy három tényezővel többet
kell számításba vennünk…” (Clausewitz, C. von 1961-1962). E hatás pedig leginkább
abban ölt testet, hogy az amúgy igen egyszerűnek tűnő hadakozást bonyolult társadalmi tevékenységgé teszi, amennyiben teljes egészében áthatja a hadügyet (Nagy,
M. M. 2006).
E módosító és determináló erők teszik katonai szempontból kétségessé a hegyvidéken húzódó határ védelmét. Ebben az esetben a hegyvidéknek, mint természetföldrajzi objektumnak a védelemre gyakorolt kettős hatásáról beszélhetünk. Kedvező tényezője, hogy – miután a katonai tevékenységek pusztán az úgynevezett járható irányokra szorítkoznak, és ezek befogadóképessége megszabja az abban alkalmazható támadó erők nagyságát is – az országba betörő kötelékek nem, vagy csak
korlátozottan képesek érvényesíteni erőfölényüket. Ugyanakkor pedig a hegyvidék
kedvezőtlen tényezőként is hat az ott folytatott védelmi műveletekre. Egyrészt azzal,
hogy a járható irányok lezárását igényli, ami viszont az erők széttagolásával, mintegy
szétforgácsolásával jár együtt. Másrészt azzal: sem az erők szétforgácsolása, sem a
terepviszonyok nem teszik lehetővé, hogy a betörő fél erőire egyetlen csapással döntő
vereséget mérjünk, mert ő is több járható irányban fog betörni, tehát erőit meg fogja
osztani. Harmadrészt pedig azzal, hogy az ilyen ütközet helye vagy a hegyvidék
előterében, ami már az ellenséges állam területére esik, vagy mélyen a saját ország
területén van és véletlenül sem közvetlenül a hegyvidék belső lábainál. Mert ekkor
fennáll annak veszélye, hogy a betörő fél, az első nehézségek hatására a járható völgyekbe húzódik vissza, ami lehetetlenné teszi erőinek teljes szétverését (Nagy, M. M.
2006). Megjegyezzük, hogy a hegyvidéken folytatott hadműveletek bonyolult összefüggésrendszere – támadás és védelem viszonyában – régóta foglalkoztatja a hadelmélet képviselőit. Az ebben a kérdéskörben jelentkező dialektikus kapcsolatrendszer késztethette Clausewitzet arra, hogy viszonylag mélyebben foglalkozzék a katonaföldrajz körébe vágó kérdésekkel. Úgy véljük, hogy nem véletlenül éppen a geográfiai vonatkozású kérdések taglalásakor fogalmazta meg a szinte az egész hadelméleti rendszerére, annak szemléletmódjára érvényes hasonlatát: „…Úgy vagyunk
ezzel, mint a fénytöréssel az optikában: a képek, ha a tárgyat a gyújtópontig mozgatjuk, egyre világosabbak lesznek, ezen túl azonban a kép megfordítva jelentkezik…”
(Clausewitz, C. von 1961-1962).
A fentiekhez hasonló nehézségekkel jár a folyók mentén folytatott (határ-)
védelem is, amely nagy általánosságban a vízfolyások természetes akadályjellegének
kedvező tényezőin alapul. A modern hadelmélet alapműve e jelenséget az alábbi
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szövegkörnyezetben hozza; „…A nagy folyó völgyével és mellékvölgyeivel jelentős
terepakadályt képez, és így a védelem számára általában előnyös; sajátos befolyását
fő vonásaiban közelebbről is meghatározhatjuk…” (Clausewitz, C. von 1961-1962).
Ám a védő számára nyújtott előnyei mellett a folyóvédelem olyan hátrányokkal is jár,
amelyek mindig kétségessé teszik alkalmazását és a katonai vezetőket arra késztetik,
hogy megfontolva éljenek vele. A fő szakmai probléma abban rejlik, hogy míg a
fegyveres küzdelem legalsó, a harcászati szintjén egyértelműen kedvez a védő félnek
a folyó természetes akadályjellege, addig annak legmagasabb szintjén, a katonai
szakmában hadászatnak nevezett fokán már jelentős hátránnyal jár. Hiszen, ismét
Clausewitz fogalmazásával élve; „…Ha azt kérdezzük: milyen szerepet játszhat a
közvetlen folyamvédelem a hadjárat hadászati tervében, be kell vallanunk, döntő
győzelemre sohase vezethet, egyrészt mert az a szándéka, hogy az ellenséget ne
engedje át, hanem az első átkelt jelentősebb erőt megsemmisítse; másrészt, mert
a folyam megakadályozza, hogy a kivívott előnyöket erőteljes támadással döntő
győzelemmé szélesítsük…” (Clausewitz, C. von 1961-1962). Ez pedig – a hadakozás
belső logikájából eredően – ellentétes minden állam érdekével, mert – ha a katonai
tevékenységeket korlátozó egyéb tényezők nem állnak fenn – mindkét hadviselő
félnek ellenfele leverése, fegyveres erőinek szétzúzása a célja. Ugyanakkor a folyók
és folyamok mentén folytatott védelem egyéb problémákat is felvet, jóllehet katonai
sajátosságait tekintve rokon vonásokat mutat a hegységvédelemmel. E ponton ismét
Clausewitzre kell hivatkoznunk, aki a két védelmi tevékenység rokon- és eltérő
vonásairól szólva megállapítja: „…Védelmi szempontból a folyam és a nagy folyó,
hasonlóan a hegységhez, a hadászati akadályok közé tartozik. Relatív és abszolút
védelmük azonban a hegységétől eltérő.
A relatív ellenállást, hasonlóan a hegységhez, erősítik ugyan, de a kemény és
merev anyagból készült szerszámhoz is hasonló sajátosságuk van; vagy minden ütést
görbülés nélkül kibírnak, vagy védelmük széttörik és felborul…” (Clausewitz, C. von
1961-1962). A folyóvédelem legfőbb hadműveleti nehézségét az jelenti, hogy a védő
fél előre nem látja egyértelműen, hogy a támadó mely ponton kísérli meg az átkelést, ami viszont arra készteti: erőit megosztva helyezze el. Ugyanakkor a folyó teljes
hosszában kell védelmet folytatnia, ami ismét ellene hat az erőösszpontosítás – mint
a katonai győzelem egyik feltétele – megvalósításának. Ebből egyenesen adódik az
a technikai eljárás, hogy a védőfél fő erőit a folyó mögött koncentráltan helyezze el,
magát a partot csak kis erővel oltalmazza. Így pedig a folyóvédelem a folyó térségében folytatott katonai tevékenységgé válik; vagyis ha ezt átültetjük a határ problémájára, oda jutunk, hogy az ellenség bizonyos mélységig beengedendő saját országunk területére, vagy vele a döntő küzdelmet még a folyami határ túlpartján, a határ
előterében kell felvennünk. Ez feltétlenül magában rejti azt a hadműveleti előnyt is,
hogy a folyó mintegy fedezi a védelmi célból támadó erők hátát, feltéve, ha minderre nem valamely egyértelműen ellenséges érzelmű térségben kerül sor: „Az olyan
védő seregnek, amely mögött a közelben, de egy rendes menetnél nem kisebb távolságra, nagy folyó és rajta elegendő biztosított átjáró van, kétségkívül erősebb a hely103
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zete, mint folyó nélkül lenne. Az átkelési pontokra való tekintettel mozgási szabadsága némileg csökken ugyan, de hadászati hátának, vagyis főként összekötő vonalainak biztonsága révén annál többet nyer. Hangsúlyozzuk, hogy a saját országban
vívott védelemre gondolunk, mert ellenséges országban még ha az ellenség hadserege előttünk áll is, tőle többé-kevésbé mögöttünk, a túlsó parton is tartanunk kell, és
ilyenkor a folyó a maga útszűkületeivel, helyzetünkre inkább hátrányosan, mint előnyösen hat…” (Clausewitz, C. von 1961-1962).
Mindez úgy a hegyvidéki, mint a folyóvédelem esetében az államhatár előterének megszállása, viszonylagos semleges térségként történő fenntartása, vagyis a
pufferzóna létrehozása irányába hat. Ennek a védelmi hadműveletekre történő felhasználása teszi lehetővé a két védelmi tevékenység hátrányainak mérséklését, ami
különösen a folyóvédelem utóbb említett fajtáját helyezi előtérbe; a hadműveleti előnyök kihasználását – a nem saját területen – segíti, hogy a puffertérség – mint átmeneti terület – részben kevert lakossága miatt nem egyértelműen ellenséges érzületű.
Ugyanakkor a hadműveleteknek az ütközőterületekre történő áthelyezése, feltéve ha
az nem hegyvidék, nyújtja az ellenség köteléke megsemmisítésének földrajzi feltételeit. Ezzel látjuk katonaföldrajzi szempontból bizonyítva az ütközőterületek létét.
Ám ezek kialakulása és létrehozása nemcsak katonaföldrajzi érvekkel, hanem
a politikai földrajznak az államhatárokról szóló elméleti megállapításaival is
igazolható. A pufferállamok – a legegyszerűbb földrajzi értelmezés szerint – mindig
nagyhatalmak között helyezkednek el és leginkább azok közvetlen összeütközéseit
akadályozzák meg (Leser, M. 1987). Függetlenségüket általában az egymással
szembenálló hatalmi törekvések egyensúlyi állapotának köszönhetik, amely
azonban soha sem pillanatnyi statikus helyzetet jelent, hanem sokkal inkább olyan
váltakozó erőviszonyt, amely hosszú távon van nyugalomban. Így az ütközőtérség
tulajdonképpen olyan határvidéket jelent, amely elég nagy kiterjedésű ahhoz, hogy
önálló állami élet alakuljon ki benne. Vagyis a pufferzóna is határ, csak éppen
nem egyetlen mértani vonalat jelent, hanem többé-kevésbé mindkét fél részére
átjárható térséget, amely azonban lényegét tekintve minden határ legfőbb feladatait
valósítja meg: egyrészt elválasztja egymástól a szomszédos államokat, másrészt
pedig lehetőséget nyújt a szomszédos kapcsolatok fenntartására. Nem utolsósorban
a pufferzóna – a védelem szempontjából – pótolhatja a jó határt is. A határ és a
jó politikai földrajzi határ már a századforduló antropogeográfiájának is egyik
központi kérdése volt, amellyel napjainkra könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik.
A különböző értékelésekből – elsősorban elkötelezett szakmai szemlélete miatt – itt
Rónai A ndrás téziseit vesszük alapul, amelyek szerint;
„…Az államok szilárdságukat sok tekintetben jó határaiknak köszönhetik. Ezért
törekszenek az államok jó természetes határok elérésére. Mi a jó határ? A jó határnak befelé együtt kell tartania, egymás felé kell terelnie a lakosságot, kifelé védelmet kell nyújtania másokkal szemben. Ezt a feladatot különböző korokban a művelődés és technika, különösen a közlekedési technika különböző fejlettsége mellett nem
mindig ugyanazok a természeti tényezők segítettek teljesíteni. Valamikor jó határo104
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kat alkottak a nagy folyók, erdőségek, hegyvidékek, mocsaras és árvizes területek,
amelyek később a hajózás kifejlődésével, a folyók áthidalásával, az erdők kiirtásával, a folyók szabályozásával, a mocsarak lecsapolásával elvesztették határalkotó
képességüket. Más tájak viszont, melyek régen nem jelentettek természetes határt,
ma jó elválasztó területek lettek. Így különösen az előázsiai félsivatagos és meleg
steppe-területek, amelyek az ókorban aránylag sürün lakottak és az akkori világ központjai voltak, amelyeken keresztül az akkori viszonyok szerint sürü úthálózat vezetett s a folyóvölgyekben, oázisokban, utak mentén sürü lakottságu, öntözött területek
voltak, az ujabb időkben elnéptelenedtek, a gazdasági élet és müvelődés sulypontja
elterelődött innen s ma nagyrészt értéktelen választóterületek nagyobb birodalmak
között…” (Rónai, A. 1948). E fenti tényezők együttesen eredményezhetik az államok
közötti átmeneti térségek, pufferzónák kialakulásának földrajzi feltételeit, amennyiben; „…A primitív ember számára jó határ az, amely teljesen elkülöníti a szomszédtól
vagy legalábbis úgy, hogy ez az elkülönítés magában véve már bármely pillanatban
védelmül szolgáljon neki. A legmodernebb korban a jó határ az, amely a legtökéletesebb mértékben összeköt, de mindennek dacára könnyen védhető. A három rendeltetés, az elkülönítés, a védelem és összeköttetésnek tökéletessége és együttes jelenvolta
szerint különböztetünk meg jó és rossz határokat. Lehetnek hibásak náluk is, mert
ahol a határok megállapításánál félre értések következtében hézagok maradtak, azok
ott többé-kevésbé a semlegesség, vagy a kettős államiság jellegét öltik fel. A német
birodalomban a középkorban ez igen gyakori eset volt, amikor egyes lovagi birtokokat két állam is követelt magának, ennek következménye azután, hogy az ilyen birtokok igen könnyen, különösen ha kellő politikai erejük volt, önálló államiságra is szert
tettek, ha nem is tartósan, de legalább rövid időre…” (Milleker R. 1917).
A geopolitikai pufferállamok létrejötte, ahogyan a fentiekből kiderül, elsősorban határkérdés, amennyiben a zárt természetes határok hiánya hat – a katonaföldrajzi kényszereken túl – kialakulásuk irányába. Ha igaz az a politikai földrajzi állítás, amely szerint „…a határvonal szinte tükörképe az ország erejének…” (Tóth, Z.
1917), akkor igaznak kell vélnünk azt is, hogy a nyitott, a markáns természetföldrajzi
faktorok nélküli határszakaszok az állam földrajzi organizmusának gyenge pontjai,
ezért az itt szerveződő ütközőtérségek a gyenge pontok jelzői. A modern értelemben vett államhatárok azonban túlságosan összetett jelenségek ahhoz, hogy pusztán
néhány, ilyen jól hangzó mondattal intézhessük el őket (Sieger, R. 1925; H aushofer,
K. 1939; Baumgartner, F. 1941). Úgy véljük, hogy a határok mentén kialakuló ütközőállamok szoros összefüggésben állnak az államoknak a természetes határok elérésére irányuló törekvéseiből eredő törvényszerűségekkel (R atzel, F. 1896), valamint az ezekhez szorosan kötődő állami akarattal; a hatalmi helyzet biztosítására
irányuló kényszerrel (Dix, A. 1922). A huszadik század első felének német geográfusa, A rthur Dix összefoglaló művében (1922) a geopolitikai ütközőállamok kialakulását szintén a határok bizonytalanságához, a jó, természetes határok hiányához
köti. Tanulmányunk kereteit meghaladja a határ geopolitikai és politikai földrajzi
jelenségének egyértelmű magyarázata. Így e helyen pusztán néhány olyan geográ105
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fiai jelenség említésére szorítkozhatunk, amelyek, véleményünk szerint, hozzájárulnak az ütközőállamok kialakulásához. Ezek közül fontosnak véljük, hogy az államhatárok mindig hosszú történelmi folyamat eredményeként érik el adott formájukat; egyrészt azért, mert az államok folyamatosan változtatják területi kiterjedésüket, másrészt azért, mert a határ megjelenési formája történelmi koronként változik,
míg alapfunkciói – az elválasztás és összekötés – állandó.
A geopolitikai ütközőtérségek kapcsán hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az államhatár – földrajzi szempontból – soha sem egyetlen képzeletbeli vonalat jelent, hanem
mindig hol keskenyebb, hol szélesebb sávot, amely éppen átmeneti jellege miatt élhet
önálló életet is (Dix, A. 1922). Különösen ott válik ez jelentőssé, ahol nincsen járhatatlan földrajzi tényezők (magas hegység, mocsár, sivatag) alkotta határ, hanem azt
valamilyen markáns, ám mégis inkább összekötő, mint elválasztó objektum alkotja
(folyók, tavak, tengerek). Ezért jellemző az utóbbiak térségére a geopolitikai puffer,
amely ugyanazt a szerepet tölti be, mint a másfajta markáns természetföldrajzi objektumra támaszkodó határ; egyszerre elválaszt és összeköt.
Mint láttuk, a geopolitikai pufferek kialakulásában több földrajzi tényező játszik szerepet. A határ katonai védhetőségének kérdésességéből eredő katonaföldrajzi
kényszerek mellett hatnak egyéb politikai földrajzi erők is: a természetes határok hiánya, az ezek funkcióinak pótlására irányuló törekvés, valamint a részben – földrajzilag – önálló életet élő térségek államiasodásának folyamata. Napjaink Európájának
térképén és hatalmi képen e jelenségek nyomai tükröződnek.
3. Geopolitikai pufferek a mai Európában
Napjaink Európájának politikai térképe – minden sokszínűségével – hű képe az évezredeken, évszázadokon át zajló hatalmi vetélkedésnek. Államhatárai történelmileg
alakultak ki, tükrözik az elmúlt másfél évezred politikai és földrajzi folyamatait.
Ugyanakkor kontinensünk térképe ma is ékesszólóan beszél azokról a geopolitikai
pufferekről, amelyek a történelem folyamán itt jöttek létre. Megszületésükben tanulmányunk fenti soraiban leírt jelenségek valamelyike, esetleg együttese játszott szerepet. Az írásunk elején említett európai törpeállamokon túl sokkal nagyobb földrajzi kiterjedésű geopolitikai puffereket is ismerünk: ahogyan változott a világ, tökéletesedett a technika, bővült az ember térszemlélete, úgy alakultak ki egyre nagyobb
méretű birodalmak, amelyek határai mentén egyre nagyobb pufferek jöttek létre.
Ez utóbbira nagyon jó példa a valamikori Szovjetunió szétesése után újjászerveződött Oroszország határai mentén kialakult pufferzóna. Főleg a birodalom déli térségeire jellemző (a Kaukázus országai, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán,
Kirgizisztán, Tadzsikisztán) – ide sorolható a viszonylag hosszú ideje önálló államiságú Mongólia is –, hogy a politikai földrajzban határvidéknek értelmezhető térségeket töltenek ki (Kaukázus, Kizil-kum, Kara-kum, mongol puszták). Ebben az esetben annak lehetünk tanúi, hogy e peremvidékek széles átmeneti térségei szerveződtek önálló államokká, amelyek azonban – és ezt hangsúlyoznunk kell – mindvégig
megtartották határvidéki jellegüket. Kissé más a helyzet Oroszország nyugati határai
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mentén – Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna,
Moldova) –, mert ugyan ezeket az államokat is geopolitikai puffernek tekinthetjük,
ám létrejöttükben, ütköző szerepükben más és más erők hatnak. Történetük földrajzi
szempontból szorosan összekötődik a mindenkori Oroszország geográfiai történetével, amennyiben e hatalmas eurázsiai birodalom nem egyszerre jött létre, hanem
fokozatosan alakult ki (Weghaupt, H. 1995). Ennek volt köszönhető, hogy a történelem egyes időszakaiban főleg a mai balti államok jelentős területi növekedést értek el
és a térségben nagyhatalmi szerepet játszottak. A Német Lovagrend megtelepedése,
a Litván Nagyfejedelemség állammá szerveződése a térség hatalmi vákuumának
eredménye, amelynek geopolitikai tartalma – az itt kialakuló állam nevétől függetlenül – mindig az Orosz Birodalom elválasztása volt Európa többi térségétől. Ebben a
régióban igen érdekes jelenség Finnország geopolitikai szerepe. Ez a balti államokhoz hasonlóan az orosz állammal szembeni puffer mellett még egy sajátos jelenséget
szemléltet; az ellenpart birtoklására irányuló törekvést. Ez az ország évszázadokon
keresztül svéd birtok volt, és mint ilyen megszerzésével a Balti-tengeren és az ehhez
kapcsolódó Botteni-öbölben kivívott svéd tengeri uralmat is szolgálta. A korábban
a Német Lovagrendhez tartozó balti térségek megszerzésével (Észtföld, Lívföld,
Ingermanland) e tenger svéd beltengerré vált. Amikor pedig Nagy Péter cár a 18.
század elején – az északi háborúkban – elnyerte e térségeket, ezzel a hosszú partszakasszal kijutott a Balti-tenger partjára és megszüntette a tenger svéd földrajzi bekerítettségét, a svédek tengeri uralmát, és geopolitikai szempontból megtörte Svédország
észak-európai hegemóniáját. E rendszerben Finnország svéd szempontból az ellenpart birtoklását szolgálta és ütköző térséget jelentett; az állandó svéd-orosz vetélkedés
az ország birtoklásáért a napóleoni háborúk korában orosz győzelemmel ért véget.
Napjaink Európájában a geopolitikai puffer szerepére lehet visszavezetni Hollandia, Belgium és Luxemburg önálló állami létét. A német és a francia állam térfejlődésének párhuzamossága határozza meg e viszonylag kis területű országok történelmét, amennyiben a két szomszédos európai nagyhatalom – Németország és Franciaország – határai északon nem markáns természeti tényezőn futnak (Bartz, K. 1927;
Crämer, U. 1935; Bauer, M. 1940; Schäfer, O. 1943). A német és francia történelem jelentős határfolyója, a Rajna Köln, Düsseldorf térségétől északra alföldi, síkvidékekre lép ki; a korábbi markáns folyóvölgy elveszíti határjellegét. Míg Franciaország keleti határai zömében jó természetföldrajzi határok – Alpok, Jura, Vogesek,
Eifel, Ardennek –, addig Flandriában hiába keresünk ilyet. Itt geopolitikai értelemben nyitott határral van dolgunk: ezt indokolja, mintegy jelzi e térség viharos hadtörténelme is. E nyitott határ viszonylag széles sávot tölt ki, vagyis olyan határtérséget alkot, amely már elég nagyméretű ahhoz, hogy önálló államiságot éljen, mint
ilyen képes legyen egyszerre elválasztani és összekötni a két hatalmat, ugyanakkor
pedig kedvező földrajzi viszonyaival kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a szomszédos nagyhatalmak elkerülhessék a tanulmányunk első fejezetében taglalt, a határvédelem kérdéseihez kapcsolódó katonaföldrajzi buktatókat.
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Más jellegű pufferzóna nyomait láthatjuk az Alpok országainak esetében (Svájc,
Liechtenstein, Ausztria, Szlovénia). Itt az Alpok, mint zárt természetföldrajzi határ
játszott szerepet. E hatalmas – fő csapásirányát tekintve – nyugat-keleti irányú hegyvidék jelentős zárófalat alkot az Appennini-félsziget és Európa térségei között. A
természetes határ egész hegyvidéket tölt ki, és két tulajdonságával emelkedik ki:
egyrészt méretéből adódóan a nagy társadalmi folyamatok előtt határozott akadályt
jelent, másrészt elég átvezető út halad át rajta, harmadrészt pedig az önálló államalakulatok létrejöttét elősegítő zárt völgyekkel teli, míg negyedrészt ismét csak olyan
méretű, hogy államok alakulhatnak ki benne. E tényezők együttes hatására jönnek
létre az Alpok országai, ezeknek tulajdonítható, hogy Svájc az európai történelmi
folyamatokat messze megelőzve lépett a polgári fejlődés útjára. A geográfiai tényezőknek ezekre az együttes erőhatásaira lehet visszavezetni Ausztria több évszázados
nagyhatalmi állását is.
A geopolitikai pufferek ismét másik változatát a hidegháború évtizedei hozták létre kontinensünkön: az akkori Szovjetunió nyugati határai mentén kialakított
ütközőtérséget (Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Csehszlovákia,
Magyarország, Románia, Bulgária). Ez elsősorban katonai okokból kialakított ütköző
övezet, amely a közép-európai térfejlődés folyamán kialakult, egymástól eltérő jellegű földrajzi tájakat fogott össze (Miletics P. – Pál V. 1998). Ilyen méretű ütközőövezet kontinensünk korábbi történetében nem fordult elő. Létrejöttéhez így mindenképpen a haditechnika és a hadügy fejlődése, valamint a Szovjetunió hatalmas földrajzi méretei kellettek. Megteremtésének gondolata csak részben ered a Szovjetunió
megerősödéséből, a második világháború éveiben. Ehhez kellett a birodalom nyugati
határainak nyitottsága: a Germán- és a Lengyel-alföld különösebb természetföldrajzi határ nélkül megy át a Kelet-európai-síkságba. Itt nincs, mert nem lehet természetes objektumokra támaszkodó katonaföldrajzi határ. Ettől délre pedig a Kárpátok
problémáját kellett megoldani: a második világháború idején ez részben jelentősen
lassította az orosz előretörést, ami pedig hatalmas emberáldozatokba került. Mindez
együtt eredményezte e pufferzóna létrehozását és belső államhatárainak bizonyos
fokú átrendezését is. Ezek közül a legismertebb Lengyelország kelet-nyugati eltolása, míg a kevésbé ismert Kárpátalja orosz kézbe vétele. Az utóbbi területek a két
világháború között Csehszlovákiához tartozott, majd a területi visszacsatolásokkor
került ismét hazánkhoz. A második világháború idején az Észak-keleti-Kárpátokban
kiépített védelmi rendszeren megakadt az orosz támadás; innen is eredhetett e területek szovjet birtoklásának ötlete. Tény, hogy ezzel a szovjet-vörös hadsereg később
egyből kijutott a Nagyalföldre, amelynek katonai leküzdése – a második világháborús tapasztalatok alapján – nem jelentett komoly nehézséget. (1956 katonai eseményei tanúsítják mindezt.)
Ahogyan az eddigiekből látható volt, Európa térképén még napjainkban is vannak pufferzónák, míg más esetekben a valamikori ütközőtérségek nyomaival találkozhatunk. A mögöttük rejlő politikai földrajzi, geopolitikai és katonaföldrajzi okok
különböző megjelenési formákat eredményeznek kontinensünk geopolitikai puffere108
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inél is. Ezek lehetnek kisebb- nagyobb méretűek, kialakulásukat előidézhették akár
katonaföldrajzi, akár politikai földrajzi tényezők, de egy közös elemük mindenképpen van: a különböző geopolitikai erők hozták létre és tartják fenn őket.
4. Összefoglalás
A tanulmányunk előző részeiben elmondottakból adódik, hogy a geopolitikai pufferek létrejötte nem pusztán politikai földrajzi kérdés. Kialakulásukban, fennmaradásukban katonaföldrajzi jelenségek is szerepet játszanak, sőt egyes esetekben e tényezők determinálják sorsukat. A geopolitikai ütközőtérségek – mint látható – a határokkal, államhatárokkal kapcsolatos geográfiai problémák körébe tartoznak, s belső
összefüggésrendszerük elválaszthatatlan a határok jelenségétől. Ezért mondhatjuk,
hogy az Európa mai térképén található ütközőállamok általában az egykori nyitott
geopolitikai határokra utalnak, máskor pedig a hegyvidéki völgyek államalkotó erőire. Mindkét esetben a természeti viszonyoknak az állam földrajzi képére gyakorolt
hatását bizonyítják.
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Macro-regions in the EU: changing political spheres
Ágnes Varga1 – Ádám Varga2
1. Introduction
The realignment of the political sphere on European level is evident since the beginning
of the history of the EU: both sub- and transnational levels gained momentum in the
last 50 years. In this complex process, various stakeholders and territories constantly
gain new meaning.
The new idea of macro-regions was introduced to the „EU-dictionary” by the
launching of the European Strategy for the Baltic Sea Region in June 2009. The
strategy covers the Northern Member States bordering the Baltic Sea (Sweden,
Finland, Denmark, parts of Germany, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania) and besides
them, it mentions the necessity of cooperation with Russia, Norway and Belarus. The
strategy provides a new territorially based cooperation framework for the involved
countries – starting from the recognition that in many sectors the internal market is
not functioning as well as it should.
The concept of a more coherent and coordinated regional cooperation itself,
however, is not without precedents: in the last few years various EU policy documents
on spatial planning and development mention the necessity of a new approach to
regional (economic and development) problems, recognizing the importance of the
territorial dimension. As the initiative is quiet new and no meaningful steps have been
taken so far to realize it, in this paper we concentrate on the EU policy documents and
some essays published, drawing some preliminary conclusions about the added value
and changes that macro-regions present in the European political field.
2. Antecedents and definition of macro-regions
Regional and integration theories have so far defined macro-regions as the (more or
less) institutionalized economic/political cooperation of a large group of states – in
this sense, the EU itself is a macro-region. In a different approach, macro-region was
the name of relatively large administrative units within single states (e.g. NUTS2
regions within the Member States or large administrative units in Brazil). The
cross-border and transnational cooperation among nation states and/or parts of them
has never before reached a level/quality to deserve a distinct definition. In fact, the
macro-regions of the EU present a new type of regions.
In the EU15, two levels of transnational regional cooperation have been established:
8 transnational macro-regions in order to gain sufficiently sized territories for long
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term development (Alps, Central Capitals, Northern Europe, North Sea, Atlantic,
Continental Diagonal, Mediterranean, East-Germany) and 13 mezo-regions; the latter
meaning the cross-border territorial organizations between the regions of the Member
States (Pappné Gáspár L. 2000). These transnational macro-regions, however, were
only planning units and no special strategy was adopted for them.
The first EU policy documents (EU Territorial Agenda 2005; European
Commission 2008; European Commission 2009a; Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung 2010) did not mention macro-regions, per se – it was only
established that a deeper and more coherent cooperation, based on a territorial focus
is necessary to ensure the success of EU regional policies. Some documents referred
to today’s macro-regions as „mezo-regions”, a level between the Member States and
the EU. The idea of polycentric territorial development has also been accepted and
urged, as well as the involvement of various levels of stakeholders.
As early as 2005, the Baltic Intergroup of the European Parliament made public
calls for a comprehensive approach to the Baltic Sea within the EU context. The
Parliament adapted a resolution in November 2006, which explicitly called for a
strategy to be outlined by the Commission and adopted by the European Council.
Largely upon Swedish initiative, the European Council in December 2007 indeed
called upon the Commission to take such steps. The Commission delivered its
communication in June 2009 (European Commission 2009b), accompanied by an
Action Plan (European Commission 2009c).
Art. 5. of the Communication gives a rather short definition of macro-regions: „The
Baltic Sea Region is a good example of a macro-region – an area covering a number
of administrative regions but with sufficient issues in common to justify a single
strategic approach”. The introduction provides additional description: „The Baltic
Sea Region is a highly heterogeneous area in economic, environmental and cultural
terms, yet the countries concerned share many common resources and demonstrate
considerable interdependence.” And Article 4.1 goes even further: „The strategy
covers the macro-region around the Baltic Sea. The extent depends on the topic: for
example on economic issues it would involve all the countries in the region, on water
quality issues it would involve the whole catchment area, etc. Overall, it concerns the
eight Member States bordering the Baltic Sea. Close cooperation between the EU and
Russia is also necessary in order to tackle jointly many of the regional challenges.
The same need for constructive cooperation applies also to Norway and Belarus.”
(European Commission 2009b). The strategy was based on the “three no”-s approach:
no new institution, no new funding and no new legislation.
Thus few basic characteristics can be established from the Communication:
• A macro-region is formed by numerous countries (but less then the total number
of Member States) in whole or in parts; but they are not necessarily homogenous;
• the cooperation among them is based on territorial proximity, and;
• on common features or challenges;
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•

it is not necessary, to strictly define borders/limits of the macro-region, on the
contrary, borders vary in a case and policy specific way.

It is evident from the onset that the definition is talking about „administrative
regions” and not nation states, thus providing regional and local governments equal
place in the process. It is also clear that the concept of macro-regions analyses a
geographical area from a topical and not administrative point of view (i.e. education
and knowledge, economy, environment, transport, etc.), taking into account not only
the governments in place, but also all regional stakeholders. This implies, however,
that the topics can have conflicts (i.e. environmental issues vs. transport), and that the
stakeholders can also have potentially conflicting interests.
Further analyzing the EU policy documents, it also becomes evident, that –
contrary to „traditional” regions – macro-regions do not have regional centre(s).
In fact, the „flexibility” principle also applies here, the Action Plan (European
Commission 2009c) renders the coordination of different priorities/flagship projects
to different capitals and/or NGO-s, international fora, etc (Table 1.).
Table 1. Pillars and priorities of the EU Strategy for the Baltic Sea Region
Pillars/priority areas

Coordinating country/countries

Pillar I: To make the Baltic Sea an environmentally sustainable place
To reduce nutrient inputs to the sea to
Poland/Finland
acceptable levels
To preserve natural zones and biodiversity,
Germany
including fisheries
To reduce the use and impact of hazardous
Sweden
substances
To become a model region for clean
Denmark
shipping
To mitigate and adapt to climate change
Denmark
Pillar II: To make the Baltic Sea region a prosperous place
To remove hindrances to the internal
Estonia
market in the Baltic Sea
To exploit the full potential of the region in
Sweden/Poland
research and innovation
Implementing the Small Business Act: to
promote entrepreneurship,
Denmark
strengthen SMEs and increase the efficient
use of human resources
To reinforce sustainability of agriculture,
Finland
forestry and fisheries
Pillar III: To make the Baltic Sea region an accessible and attractive place
To improve the access to, and efficiency
Latvia/Denmark
and security of the energy markets

Number of
actions
5
2
3
2
3
6
2
9
7

3
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To improve internal and external transport
links

Lithuania/Sweden

Tourism: Germany (MecklenburgVorpommern)
To maintain and reinforce attractiveness of
Health: Northern
the Baltic Sea region in particular through
DimensionPartnership on Public
education, tourism and health
Health
Education: Germany
Pillar IV: To make the Baltic sea region a safe and secure place
To become a leading region in maritime
Finland/Denmark
safety and security
To reinforce protection from major
Denmark
emergencies at sea and on land
To decrease the volume of, and harm done
by, cross border crime
Finland
Horizontal Actions

European Commission

5

10

4
2
3
10

Source: Based on European Commission 2009c

Starting from the definition Dubois et al. (2009) emphasize the territorial
development perspectives of the macro-regions and the transnational cooperation
framework they provide. In their view, a macro-region is a multi-level cooperation
structure (involving various levels of government) that groups territorial units smaller
than nation-states. The unifying factors of transnational cooperation are the common
regional features. Joenniemi (2009) claims that macro-regions are ideal examples of
the territorial cohesion approach, being viewed as important instruments for the EU
to achieve its own grand objectives – in fact they are put forward as an integral
aspect of the essence of the EU. He also establishes that the EU interventions are built
around the needs of functional regions rather than according to pre-determined and
administrative criteria.
It is interesting to see, that Dangerfield (2009) sees no new element in this
approach, on the contrary, he claims that macro-regions are only „old wine in a new
bottle”, meaning that they are only the extensions of the functional, region-specific
cross-border cooperation. He acknowledges, however, that most cross-border
cooperations have been so far bottom-up initiatives, and providing important role
for the Commission. Bengtsson (2009) also emphasizes, that the Baltic Sea area was
already designated as an area of territorial cooperation, receiving around €55 billion
in the period 2007-2013 (€27 billion for improving accessibility, nearly €10 billion for
the environment, €6.7 billion for competitiveness and €697 million for security and
risk prevention), though he also accepts the novelty of the comprehensive approach to
the area as one singular identity.
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Our view is that it is obvious even from the definition that macro-regions and
macro-regional strategies are intended to unify the three main territorial cooperation
forms within the EU (cross-border, transnational and interregional), with special
emphasis on transnational cooperation, while at the same time, also trying to provide
an integrated framework for cooperation across the external borders.
3. Trouble spots in the macro-regional approach
First, we would like to draw attention to the work of Bengtsson (2009), who examined
the changes of the concept during the adaptation process (Table 2.).
Table 2. Differences in the perspectives of EU bodies
Perspective of the
Commission
Embraces the EU-internal
perspective, makes a
distinction between the
strategy and the Northern
Dimension
The strategy is mainly
about coordinating existing
initiatives and continually
reviewing progress, needs and
problems
No additional funding is to be
directed towards the strategy

Area
Relation to the Northern
Dimension

Governance structure

Perspective of the
Parliament
The aim of the strategy is to
reinforce the internal pillar
of the Northern Dimension;
strong external links (see
funding line)
Expanding regional
organizational bodies inside
and outside the EU system

Funding

Own budget line for the
Strategy, which could
possibly be placed under the
European Neighbourhood and
Partnership Instrument
Based on Bengtsson (2009); European Commission (2009b)

It is thus clear that the Parliament originally envisaged a more ambitious policy
development, which was cut back by the Commission and the Member States
(Bengtsson, R. 2009). But despite having more moderate goals, the idea of functional
macro-regions still faces a wide range of challenges (Dubois et al. 2009; Bengtsson,
R. 2009; Verschelde, N. 2009). From a political geographical point of view, the
problem of territorial scope and governance deserves the most attention.
The functional approach to macro-regions provides the strategy with the necessary
flexibility to effectively handle issues sensitive from economic and security point of
view. But the effort to single out a limited part of the EU and treat it in special ways
requires the solidarity of all Member States – which can be a challenge to cohesion
and be a built-in risk for territorial fragmentation. Here, we would also like to
emphasize, that given the „no new resources” principle, the macro-regional strategy
requires solidarity on EU-level, despite its limited territorial approach. Because if
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a functioning macro-region is established, it draws resources from other fields of
policy planning.
There is a delicate balance to strike in the years to come – what may be needed
for increased efficiency of the strategy regionally may be inversely related to the
commitment of the rest of the member states – while avoiding to give in to pressures
for parallel schemes to be set up elsewhere simply for the sake of policy balance
(Bengtsson, R. 2009), like the case of the Atlantic Arc macro-region, envisioned by
the Spanish presidency.
In connection with this, a fundamental question is whether the borders of macroregions should be defined exactly, as is the case of other types of regions within the
EU (like the NUTS system). From a more general point of view: should the macroregion cover only the regions in territorial proximity to it, or the whole country?
This problem mainly affects the bigger Member States, like Germany, Sweden,
Poland, France or Romania – parts of which could easily be out of any macro regions.
Furthermore, this raises the problem of overlapping macro-regions, which case can
prove to be beyond coordination. According to Dubois et al. (2009), the high number
of sometimes overlapping political agendas coordinated by different stakeholders
also poses a certain territorial risk.
Moreover, most regions tend to have a certain spatial organization/hierarchy: one (or
a few) regional centre, with the rest of the region strongly linked and interconnected to
it. Macro-regions on EU level do not have this kind of spatial structure (so, Hungarian
dreams about Budapest being the capital of the Danube-region are unfounded); on the
contrary, it is most likely that each and every macro-region will have its own inner
structure; making coordination among them and their comparison (data collection
and analysis) rather difficult. In addition to the above, the different build-up and as
a consequence of that the differing policy making and efficiency can contribute to
the idea of “multi-speed Europe” by forming a differentiated territorial integration.
Regarding the question of governance, there are many challenges, as well. First,
there is the two-tier construction of coordination: while the Commission has overall
responsibility for the strategy, different Member States are responsible for the various
priority areas (Bengtsson, R. 2009).
Article 6.2 of the strategy states: “The Commission will be responsible for
co-ordination, monitoring, reporting, facilitation of the implementation and follow-up.
In partnership with the stakeholders of the region, it should prepare regular progress
reports, and use its power of initiative to make proposals for adaptation of the strategy
and action plan whenever these are required. Coordination should keep under review
how the use of funds is contributing to the priorities of the strategy. A review of the
European added-value of the strategy and the implementation of the Action Plan
is foreseen in 2011”, and that “The Commission will work in partnership with the
other institutions, Member States and regions, international financing institutions,
transnational programming bodies and inter governmental organisations such as
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HELCOM to identify co-ordinating bodies at the level of priority areas and lead
partners for flagship projects” (European Commission, 2009/b).
But since there is no extra funding for the strategy, the Commission has no
resources designated for its coordination efforts. Thus it has limited ability to fulfill
its difficult task of coordinating policies and projects on three different levels (EU,
national, sub national). The policy documents also do not contain any suggestions
on how to organize the Commission’s work in realizing the strategy; not mentioning
the fact, that the strategy affects the work of 21 DG’s. Besides, the high number of
stakeholders creates a complex web of institutional relations, which can prove to be
difficult to manage.
The Commission will certainly not have the capacity to communicate with all
involved stakeholders – today, its main partners are the Member States and this
situation is not likely to change in the nearby future. This also implies, that an
initiative will have a chance to succeed only if and when it is taken up by a Member
State.
Member States are entrusted with the task of coordination and they have to involve
interested stakeholders: but there is no explicit ruling about how they should do this,
e.g. how many stakeholders they have to invite (all or only the relevant ones, who
defines, which stakeholders are relevant), to what extent the ideas of NGOs, etc. shall
be taken into account. The NGOs horizontal and bottom-up type of decision-making
is also to reconcile with the EU’s and nation state’s traditional vertical decisionmaking process. It should be mentioned, however, that the role of the Member States
was traditionally notable in the field of EU regional policies, so this is not a new
phenomenon.
Table 1. also draws attention to the fact, that some countries (e.g. Denmark) are
more centrally involved in the strategy than others – but exactly the least involved
ones (e.g. Latvia, Lithuania, Estonia) need a well-functioning strategy. In the long
term this can reinforce the centre-periphery divide, especially if it will reflect the
pattern of concrete projects. Furthermore, since different but sometimes colliding
priorities are coordinated by different Member States, how is a balance to be created?
Our opinion is, that territorial and governance problems, when combined can lead
to the disfunctioning of the macro-region. It is worth mentioning here, that learning
from the lessons of the Baltic Sea macro-region, the Parliament in its resolution
calls for a clearly identified ‘governance structure’ for the future Danube region
policy; taking the view that implementation of this strategy must not impinge on the
responsibilities of regional and local government (European Parliament 2010).
Other challenges faced by the macro-regional approach:
• It also has to achieve recognizable added value: it can prove to be difficult given
the fact that the already high number of various organizations in the region was so
far unable to produce any measurable development, in part because of the lack of
a functional division of labor among them. Since no legally binding governance
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structure has been worked out, it is likely that the situation will not change
significantly.
• The high number of priorities and flagship project can also hinder the success of
the macro-regional approach, especially in times of economic crisis.
• Given the high number of tools and resources, it is not always obvious who the
donor and who the beneficiary is (Dubois et al. 2009)
• The external challenge is also relevant (Bengtsson, R. 2009): there is no instruction
in the strategy on exactly how to work with Russia, since three of the four pillars
need its involvement – and in the case of the Danube macro-region, the same
goes to the Western Balkans and the Black Sea area. This raises further questions
concerning financing, analysis and the enforcement of decisions.
Schymik and K rump (2009) criticized the preliminary action plan for being too
vague, broad, complex and not sufficiently focused. Despite being changed later,
when Member States and Commission intervened and reduced the number of priority
areas, the document still lacks tangible actions. Furthermore, it was drafted in a
„good” economic period, whereas now it is not able to help the most affected countries
out of the crisis.
4. The future of macro-regions; the Danube macro-region
The launching of the EU Strategy for the Baltic Sea Region started a new wave of
forming macro-regions. The Danube Strategy is in the most advanced state, but as
we have mentioned before, the Spanish presidency has also shown intentions to form
an Atlantic macro-region.
However, the success of these processes is not self-evident. It has to be taken
into account, that the Baltic Sea region already has an interlinked system of
intergovernmental organizations, NGO’s and conferences, so regional cooperation
among a high number of stakeholders has some precedents. Each and every planned
macro-region should be analyzed from this point of view. It is most likely, that a
macro-regional approach is not feasible in every case, and some degree of flexibility
will be desired in connection with thematic and geographic cooperation.
Compared to the Baltic Sea region, the Danube region is for example more complex.
According to Dangerfield (2009) regional cooperation also has different traditions
and institutionalization. Furthermore, he draws attention to the fact that for the 20072013 period, the Danube region is subject to two – partly overlapping – transnational
development areas: the Central European and the South-East European one. Though
both macro-regions support the European integration of former communist states and
the cooperation with non-EU Member States, there are basic differences between the
two geographic areas (e.g. size, the history and political traditions of the countries
involved, etc.).
Given the „three no” approach of the Commission, it was relatively easy for Member
States and stakeholders to accept the idea of a new kind of cooperation. It proved to be
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easy, to adopt some policy documents and flagship initiatives, too. But it still needs to
be seen, whether it can give added value to regional development policies. Moreover,
especially because of the “three no”-s and the necessary compromises taken during
its adoption, the strategy is not likely to reach high-profile within the EU decisionmaking structures. Thus, for regional stakeholders it will be a special task to

keep the strategy high on the political agenda.

Some experts (Bengtsson, R. 2009; Dubois et al. 2009) questioned the added
value and the possibility of development; they claim that the different stakeholders
have been present in the region for a while, regional cooperation has been intense and
regular, and still it failed to achieve the goals (which are by no means new), so what
is the guarantee, that a new framework will succeed?
In Schymik (2009)’s view the success of macro-regional strategies depends on
choosing the right policy priorities and on the sound diagnosis of regional challenges. It
is also important, that the execution should expand beyond the presidency term of the
initiators/main supporters, e.g. in the case of the Baltic Sea Strategy, the Swedish one.
In her opinion, macro-regions can indeed influence the decision-making process
in the EU, but this depends on the ability of Member States to unify their positions;
thus macro-regions strengthen the intergovernmental character of the EU. Despite of
this, she does not think that macro-regions will be the new territorial organizational
concept for the whole EU: the Baltic Sea macro-region is composed of relatively
numerous, but relatively small countries; which is a unique situation in Europe.
We should also pay attention to an element of the definition of region in general,
the existence of which is not self-evident in the case of macro-regions: ‘regional
identity’. (The Baltic Sea Region is, from this point of view, in a special position,
having strong and traditional cultural cooperation, combined with a generally
acknowledged soft regional identity.) Most experts agree that besides territorial,
political and economic elements, a certain region can function properly if and when
a regional identity is present. Contrary to the Baltic Sea region, the Danube region
lacks this kind of regional identity – in fact, most of its supporters (for example,
Hungarian MEPs in the European Parliament, like K inga Göncz) voiced their hopes
that the strategy will contribute to the establishment of it. It is to be seen whether the
strategy can realize those wishes or disfunctions will materialize as a consequence of
its lack. A good start for such an analysis would be to examine the existing regional
networking and cooperation structures from efficiency point of view. In this case, the
Baltic Sea macro-region can indeed be a good test case.
The differences between economic and social systems within the Member States
also form a clear challenge to the macro-regional approach, as mentioned before,
e.g. in the Baltic Sea Region there is a certain danger that the region will split into
innovative and service areas, thereby reinforcing and not diminishing the centreperiphery divide. Hernandez-Lopez et al. (2009) for example, question the ability of
macro-regions to diminish intra-regional inequalities, thus indicating that they do not
mean the ultimate solution.
119

ágnes varga

– ádám varga

Finally, we would like to emphasize that the future role of macro-regions can
only be analyzed with more robust indicators; relating to accessibility, mobility,
demography, labor markets, governance, integration, territorial cohesion, etc.. Further
research is also needed to better understand cross-border territories and to design
appropriate and adapted policies. If the added value of macro-regional strategies is
to be examined, we will also need monitoring and observation systems. This was
also recognized by the Commission, thus 68th page of the Action Plan (European
Commission 2009c) refers to the necessity to develop a spatial planning program:
Horizontal Action to “Develop and complete Land-based Spatial Planning”. This
action is of key importance in ensuring coherence between actions and maintaining
an integrated approach. Without a clear picture of the region, and an awareness of
sensitive areas, population and economic pressures and other factors, sustainable
development is not feasible. Land-based spatial planning is already underway, led by
VASAB and this initiative should be strengthened, in co-ordination with the maritime
spatial planning, and completed”.
Despite the above mentioned, acquiring reliable data can prove to be challenging
even within the EU itself (see the case of the Greek budgetary maneuvers, 2010), not
to mention the non-member states participating in macro-regional cooperation. In
the Baltic Sea Region, many different indicators have already been developed or are
under development, whereas the Danube Region does not have common indicators,
so far.
5. Summary
In this paper we have analysed the various aspects of the emerging new macroregional concept of the European Union, while also focusing on the essential issues
to be addressed during the developing of new macro-regional strategies. It has been
established that the idea offers a wide range of possibilities for regional development,
cooperation and self-organisation. On the other hand the concept is still in the early
stages of development, its rules are sometimes vague or even non-existent, thus
neither its final scope, nor its real potentials can be determined.
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A Teleki-expedíció
Zachar Zalán1
1. Bevezetés
A földrajzi tudományok történetében több hazai utazó nevével találkozunk. De az
egyetlen hazai utazó, aki jelentősen hozzájárult Kelet-Afrika utolsó fehér foltjainak
eltüntetéséhez gróf széki Teleki Sámuel volt. Nevét – és ezzel egyidejűleg szülőföldünkét – beírta a nagy földrajzi felfedezések aranykönyvébe.
Teleki Sámuel természetföldrajzi munkásságának megítélése nagyon eltérő.
Különböznek a vélemények arról, hogy ténylegesen hol van a helye a nemzetközi és
a magyarországi természetföldrajzi kutatások történetében. Földrajztudós volt, vagy
csak egy utazó, aki 3 éves munkásságával beírta nevét a tudományos kutatás nagyjai
közé? Az afrikai expedíció milyen tudásanyaggal bővítette természetföldrajzi ismereteinket?
Teleki Sámuel, Sáromberkén született, 1845. november 1-én. A fiatal gróf, híven
a családi hagyományokhoz, a legjobb tanintézetekben tanul. 1863-ban a debreceni
református kollégiumban érettségizett, majd a berlini és a göttingeni egyetemen
állam- és gazdaságtudományt, valamint ásványtani, geológiai, földrajzi és csillagászati tanulmányokat folytatott. Hazatérésekor katonai pályára lép, huszártiszti rangot kap. 1881-ben a katonatiszti karriert fölcseréli a közéletivel és párton kívüli programmal a gernyeszegi választókerület országgyűlési képviselője 1905-ig. 1881-ben
az Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósági tagja, majd 1894-ben már,
mint közismert Afrika-kutatót, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választják. Később a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja lesz, majd
1897-ben megkapta a titkos tanácsosi címet. 1910-től nemzeti munkapárti programmal ismét a gernyeszegi választókerület országgyűlési képviselője. 1916. március
10-én helyezik örök nyugalomra Sáromberkén.
A Teleki család, amelybe a későbbi Afrika-kutató beleszületett, eleve elkötelezettséget jelentett. Telekinek lenni, s méltónak e névhez, nem lehetett könnyű feladat. A Teleki Mihálytól (1643-1690), Apafi fejedelem főkancellárjától leszármazó
széki Telekiek között a szellemi arisztokrácia sorát Teleki Sámuel (1739-1822), a
nagy hatalmú erdélyi kancellár nyitotta meg. Megalapozta korának egyik legnagyobb és tudományos szempontból kitűnően összeállított könyvtárát. Teleki József
(1790-1855) történetíró és nyelvész. Hatalmas gyűjteményével ő vetette meg az MTA
könyvtárának alapjait. Teleki Domokos (1810-1876), a vándorpatrióták egyike történetírással foglalkozott. Teleki Blanka (1806-1862) a nőnevelés és a női egyenjogúság bátor úttörője. Teleki László (1811-1861) író és politikus, a Kegyenc című dráma
szerzője, egyike azoknak, akik Kossuthot megelőzve hirdették a Duna-medence
népeinek testvériségét, egyenjogúságát. Teleki Sándor (1821-1892) a szabadságharc
1
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ezredese, a forradalmi korszak egyik legszínesebb, Európa-szerte ismert egyénisége
(Erdélyi L. 1977).
„A Teleki családot az igaz és nemes hazafiság eszméje lelkesítette mindenkor.
Magyarosabb főuri családunk nincs egy sem, hazafiui érdemekben gazdagabb is
alig” (Szövényi L. 1889).
Az Afrika-kutató Teleki Sámuel a család sáromberki ágának utolsó férfi tagja
volt. Különös sors várt Sámuelre (akit a hivatalos és baráti világ egyaránt csak Samunak nevezett). A békekorszakban felnevelkedett tartalékos huszártiszt, a következetesen kormánypárti, mindenkoron lojális politikus, ki túllépet már a férfikor küszöbén nem ígért semmi olyat, ami kiemelje őt nagyjaink közé. Mígnem egy hároméves
kalandos utazással Afrikában örökre beírta nevét a tudományos kutatás nagyjai közé.
2. Rudolf trónörökös és Teleki
Teleki harminchat éves, amikor megválik katonatiszti egyenruhájától. A képviselőség segíti kiemelkedni a névtelenségből. 1881-ben mutatják be az újdonsült képviselőt a Budapestre látogató főrangú vendégnek: Rudolf trónörökösnek és feleségének,
Stefániának. 1884. őszén Rudolf és Stefánia hatalmas kísérete társaságában részt vett
a görgényszentimrei medvevadászaton.
Ezt követően Rudolf bizalmába fogadta Telekit, aki nemcsak vadászatainál,
hanem külföldi utazásaiban is gyakran kísérője volt. A két férfi mind gyakrabban
látható egymás társaságában. Az 1881-1886 között megérlelődött barátság nem állt
meg a közös vadász- és turisztikai élmények küszöbén. Mélyebb, messzibb távra
szóló kötelékek alakultak ki közöttük.
3. Az expedíció előzménye, okai
Társasági – társadalmi sikereinek tetőfokán áll az ötödik évtizedébe lépő Teleki Samu.
1886 első hónapjaiban elhatározza: Afrikába utazik. Nem rövid lélegzetű vadászkalandra, nem is egzotikus kicsapongások beható tanulmányozására, még csak nem is a
piramisokat szemrevételezni; elmegy az Afrika-térképek egy fehér foltját felkutatni.
Három év Afrikában, és ezzel biztosítja magának a „halhatatlanságot”.
Az afrikai expedíciót kiváltó okokról különböznek a vélemények. Egyesek szerint Telekit eleve a tudás vágya vitte Afrikába, az európai embertől érintetlen területekre; mások szerint a vadászat, hogy megismerkedjék az ottani nagyvadak világával, megint más vélemények szerint bizonyos udvari pletykák elől menekült, avagy
száműzték.
„Teleki Samu grófot is a tudás vágya, az uj világok látásának és felfedezésének ösztöne vezette a mesés idegenbe, az egyenlítő tájékára, nem riadván vissza a fáradalmaktól, nélkülözésektől, a nagy anyagi áldozattól s egészségének, életének merész koczkára
tevésétől.” (Szövényi L. 1889)
„…mert milyen nagy az a vonzerő, a mely az ismeretlenhez vonz és milyen csábító
inger fekszik azon gondolatban, hogy az ember tettre vágyódásait és kalandszeretetét, azokat szép és nemes czélokkal összekötve, a tudomány szolgálatába adhatja. Ilyen
124

a teleki-expedíció

vágyaktól eltelten tervezte széki teleki Samu gróf, magyar mágnás is ezen, a sötét földrész belsejébe irányuló fölfedező útat.” (Höhnel L. 1891)
„Már kutató utazásuk elején volt alkalmuk hallani ama borzasztó merényletekről,
melyeket a masaik és kiknyok a karavánok élete és vagyona ellen intéznek s az elszántság
teljes lelki ereje, a tudomány iránti valódi lelkesedés kellett hozzá, hogy a két vezér nem
csüggedett, nem hátrált.” (Somogyi I. 1889).
„Teleki Sámuel életében sohasem készült arra, hogy felfedező expedíciót vezessen
Afrikába. Szenvedélyes vadászember volt és fel akarta keresni a nagy vadászok eldorádóját, a kelet-afrikai sztyeppéket és szavannákat.” (K éz A. 1938)

Az egyik legenda szerint Teleki nek mennie kellett, mert rossz helyen udvarolt.
A megrögzött agglegény Stefánia hercegnőnek tette a szépet. A királyi udvar ezt nem
tűrhette. Pontosabban, ha nem is volt igaz, nem tűrhette magát a pletykát. A trónörökös barátja tehát „persona non grata” lett Bécsben. Akkoriban ezt nyílt titokként
beszélték–terjesztették.
A második változat szerint a Teleki-expedíció hátterében egy kis udvari hecc
állott. Az egyik alkalommal, mikor Teleki Samu Rudolf társaságában többet ivott a
kelleténél, bizonyos vita és heccelődés közben azt mondta, hogy ő olyan bátor ember,
aki hajlandó még azt a rettenetes dolgot is vállalni, hogy a Monarchia legcsúfabb
asszonyát szájon csókolja. Ekkor nyílt az ajtó, és belépett rajta valaki, egy szépnek
valóban nem mondható hölgy. Teleki odament hozzá és szájon csókolta. Ez a hölgy
nem volt más, mint Rudolf felesége, Stefánia hercegnő. Ott ebből botrány nem lett,
azonban a pletyka eljutott Ferenc Józsefhez, aki úgy intézkedett, hogy amíg a botrány körül lecsendesednek a kedélyek, addig el kell küldeni Telekit a Monarchia területéről. És Teleki úgy tűnt el, hogy beállt Afrika-kutatónak (Erdélyi L. 1977).
Hogy a pletykák akár első, akár második változatában van-e csöppnyi igazság, ma
már nehezen volna kinyomozható. Ami viszont nyilvánvaló, hogy Rudolf trónörököstől, akivel az expedíciót megelőző években sok időt töltött, barátságban búcsúzott el.
Hazatérte után Ferenc József fogadta őt. Ha Stefánia illetve személyében az uralkodóház ellen vétett volna bármit Teleki, ezt a császár fia halála után sem bocsátja meg
(Lázár I. 1986).
Kinek állhatott még érdekében és milyen indokkal Telekit eltávolítani egy „kis”
időre a közélettől? Ha igaz a történet, úgy a Stefánia–affér csak azok számára lehetett
jó ürügy Teleki eltávolítására, akik az erdélyi főúrban egy lehetséges ellenfelet véltek
felfedezni. A mai jó barát, az ivócimbora a holnap politikai kulcsembere lehet. Meglehet a bécsi udvar féltékenyen figyelte e barátság elmélyülését.
„Amit a politika sokáig el nem érhetett, magától megvalósulni látszott a társadalmi és baráti érintkezés által. Amit zöld asztalnál tárgyalni nem lehetett, azt el
lehetett mondani fehér asztalnál és a szabad természet ölén s az erdők rengetegeiben, űzve a királyi vadat Görgény és Máramaros bércei között!” (Szövényi L. 1889)
Az kétségtelen, hogy az udvar rendjébe, gondolkodásmódjába beilleszkedni nem
akaró Rudolfban sok fantázia és újítási kedv lobogott. Álnéven politikai cikkeket
írt, melyben megkérdőjelezte a Monarchia rendjét. Rudolf főherceg a magyarokkal –
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Telekin keresztül – meghitt viszonyba került. Talán az sem véletlen, hogy Teleki és
Rudolf magyarul levelezik. (Lázár I. 1986)
Egy másik feltevés szerint elképzelhető, hogy Rudolf trónörökös azzal a gondolattal ösztönözte Telekit afrikai expedíciójára, hogy Afrika gyarmatosítási versenyéből az Osztrák-Magyar Monarchia se maradjon ki.
„Tudósok jelentek meg Afrika földjén, és csak a saját tudományuk nézőpontjaiból
igyekeztek fényt deríteni a kontinens egyes területeire. A geológusok azért járták az
állandóan csöpögő őserdőket, és a víztelen sivatagokat, hogy ásványi kincsek után
kutassanak. Nem fáradoztak hiába. Ha valahol nagy értékeket találtak, a monopóliumok késhegyig menő harcot folytattak, és folytatnak ma is a terület megszerzéséért
és kiaknázásáért. Közöttük már nincsenek olyan nagy nevek, mint Stanley és Livingstone vagy Teleki Sámuel. De munkásságukkal akarva, nem akarva, a gyarmatosítást, a kontinens minél előbbi kizsákmányolását idézték elő.” (Futó J. 1965)
A lberto Moravia (1986) Levelek a Szaharából című regényes útleírásában Telekit egy gyűlöletes osztrák-magyar grófnak állítja be, aki csakis Bécsben mulatozó
dekadens alak lehet, a felfedezés földrajzi szempontból „nem volt olyan fontos”, s az
út maga gyarmatosító célzatú volt.
Teleki ritka kivétel: nemcsak szavakban, látványos deklarációkban, útjának gyakorlati célkitűzéseiben is szembeszegül a gyarmatosítással, gyarmatosítókkal. Elítéli
őket, persze a maga módján: lenézi, megveti a gyarmatosítókat, nem tekinti őket úriembereknek.
Ő egy olyan nép fia volt, aki maga is századokon át küzdött a függetlenségéért,
szabadságáért és a gyarmati kizsákmányolás ellen (Erdélyi L. 1977).
Mindegyik változat oda torkollik, hogy Teleki Samu a kész tervekkel kereste
fel Rudolf főherceget. A trónörökös, mint a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke, aki maga is élénken érdeklődött a földrajzi felfedezések iránt, (állítólag) rábeszélte Telekit, hogy vadász-expedícióját maradéktalanul a tudomány, az
ismeretlen területek feltárásának szolgálatába állítsa. Nyomban be is ajánlotta hozzá
fiatal szárnysegédjét, Höhnel Lajos sorhajóhadnagyot. Az ambíciózus fiatalember
hegymászásban ugyan járatlan, de kitűnő térképész és jól bánik a mérőműszerekkel. Néhány órás megbeszélés után úgy döntenek: együtt vágnak neki a nagy útnak.
Telekinek olyan emberre volt szüksége, aki helyette a térképezési munkálatokat,
a földrajzi méréseket, vagyis a tudományos napi penzumot elvégezze. Aki lehetővé
teszi az expedíció vezetőjének, hogy minden energiáját a szervezésre, a szó legszorosabban vett értelmében az úttörésre hasznosítsa. Höhnel vállalta a feladatot.
„Csendben, minden feltűnés nélkül álltak egy expedíció élére, mely feladatául
tűzte ki Afrika terra incognitójának egy részét a tudomány számára bejárni s a civilizáció javára megismertetni. Küzdelem és fáradság, veszélyek és csapások közepette
ama nemes cél lebegett szemök előtt, hogy hozzájáruljanak e homályos földrész megvilágításához. S e célt el is érték. Gróf Teleki Samu nagy anyagi áldozatokkal és gyakorlati útmutatásokkal tette lehetségessé az expedíció kivitelét, míg Höhnel lovag a
vállalat tudományos részét biztosította a föld-és néprajz javára.” (Somogyi I. 1889)
126

a teleki-expedíció

„Teleki szerepe azonban korántsem korlátozódott csak a bőkezű pártfogó és utaztató szerepére ebben az expedícióban. Maga is vágyott új, ismeretlen területeket
megismerni és nagyon sokszor az ő erélyes tevékenységének, szilárd elhatározásának köszönhető, hogy vadászexpedíciója jelentékeny afrikai kutatóexpedícióvá nőtt.”
(K éz A. 1938)
Mire Samu visszatért az expedícióról, Rudolf trónörökös életét vesztette. Titokzatos körülmények között lett öngyilkos Vetsera bárónővel a mayerlingi vadászkastélyban. A nagy tét, amelyre Teleki feltette életét, az az út, amelyet követve, úgy
képzelte segíthet honfitársain, elveszett. Mindez nem bizonyított, de elgondolkodni
felette érdemes.
Jókai Mór írása is ezt sugallja: „De az egész szív mégis Te Neked jut, óh korán
elhunyt reménysége Hazámnak! Már harmadik évfordulója ma, hogy Rudolf trónörökös elhunytát fájlaljuk. S a fájdalom nem ismer megvénülést… Az Ég adjon Neked
boldogabb hazát az elhagyottnál!” (Jókai M. 1892)
Elgondolkodtató, hogy Telekit valamilyen indok visszatartotta attól, hogy nyilvánosan beszéljen, vagy írjon későbbi felfedezéseiről. Népszerű földrajzi közírók feltevése szerint az expedíció vezetője „rangjához méltatlannak” ítélte az úti beszámoló megírását. Mások állítólagos lustaságra utalnak. Mindkét vád képtelenségnek
tűnik. Teleki családjában az irodalmi és tudományos tevékenységnek szép hagyománya van. Lustának meg éppen nem nevezhető. Ha visszatérünk az előző gondolatmenethez, hihetőnek tűnik, hogy Teleki menekült afrikai emlékeitől (Erdélyi L. 1977).
Erdélyi Lajos író szerint Teleki Sámuel a tapintatos száműzetésének befejeztével egyszer s mindenkorra szakít expedíciós múltjával. Nem ír és nem nyilatkozik. A
Rudolf tóhoz, a hóborította Teleki vulkánhoz többé nem tér vissza.
Ellenben Lázár István (1986) a Világjárók-világlátók című könyvében úgy vélelmezi, - a Teleki Páltól kapott Teleki Samu által írt napló alapján - hogy Teleki Samu
közel hét esztendővel első expedíciója után, másodszor is elment Afrikába, vadászati
szándékkal. A kis naplóban a bizonyító 17 Marcz 1895. dátummal Teleki egyértelműen arra utal, hogy a Kibonál jár!
„Teleki Samu tehát közel hét esztendővel első expedíciója után másodszor is
elment Afrikába… igaz, szinte csak a nosztalgikus búcsú vezette, de a tény mégis tény
marad: a nagy Afrika-utazó kétszer járt a fekete földrészen.” (Lázár I. 1986)
4. Teleki személye körüli viták
„Hiába volt Afrikában, nem élt és nem érzett együtt a négerekkel, sőt a bennszülötteket szolgáinak és nem segítőtársainak tekintette. Inkább vadász volt, mint felfedező. Nem is igen törte magát azért, hogy utazásainak eredményeit könyvben örökítse meg.” (Futó J. 1965)
Vécsey Zoltán (1961) a földrajzi felfedezések történetében - a „Magyar Felfedezők” című kiegészítő fejezetében arról ír, hogy az erdélyi mágnás Teleki Sámuel
csupán alacsonyabb rendű csordának tartotta a néger népeket, akikkel szemben a
kemény kéz politikáját alkalmazta.
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Telekiék érdeklődéssel közeledtek az őslakók felé, tiszteletben tartották hagyományaikat. Sajnos az összecsapások nem minden esetben voltak elkerülhetők, így némi
áldozattal jártak, főként a benszülöttek részéről. De egyetlen momentum sem utal
arra, hogy Telekit az „alacsonyabbrendű faj” iránti megvetés, vagy egyszerűen a szadizmus vezérelte volna az összecsapásokban (Erdélyi L. 1977).
„A legtöbb kellemetlenséggel természetesen Teleki grófnak kellett megküzdenie,
mert neki, mint a karaván vezetőjének jutott feladatául a bennszülöttek sürü tömegei
közt, a kik a patakoknál mindig ellenünk szegültek, útat törnie. Neki kellett a körülményekhez képest vagy végtelen türelem kifejtése mellett az embereket megnyugtatnia és ajándékokkal kibékítenie vagy pedig az eléje tartott dárdákat rettenthetetlenül
félrelöknie és a sorokat áttörnie. Gyakran azonban a helyzet olyan kényelmetlenné
vált, hogy a harcz kikerülhetetlennek látszott…a bennszülöttek magaviselete időközben mindig kihívóbbá lett és mi éreztük, hogy minden békeszeretetünk és bőkezűségünk daczára, a mit tanusítottunk, legközelebb összeütközésre fog a dolog kerülni.”
(Höhnel L. 1891)
Telekit olyan mértékben kifárasztotta az állandó veszély-tudat, hogy több alkalommal példát kellett statuálnia. A rettenetes ütközetek, a megtorló hadjáratok nyomán az ellenségeskedések megszűntek, sikerült tartós békét kötniük a kikuju törzsekkel (Erdélyi L. 1977). Előfordult, hogy a karavánon olyan mértékű éhínség lett
úrrá, hogy engedetlen emberei rablásra vetemedtek.
„Teleki gróf már azelőtt szigorúan meghagyta, hogy az ellenségeskedések kitörése után sem szabad senkinek semmi körülmények közt sem rabolnia. Ennek daczára mikor 6 embere bárányt rabolt a bennszülöttektől, büntetésül az embereket a
bennszülöttek jelenlétében megkorbácsoltuk és a zsákmányt gazdáiknak visszaadtuk… Semmit jobban nem kívántunk, minthogy a bennszülöttekkel megint békét köthessünk” (Höhnel L. 1891).
Többen bírálták Telekit azért, mert nem írt könyvet, köztük Futó József is. Válasz
legyen az alábbi idézet: „Az Afrika-vadászoknak két fajtáját ismerjük. Két aránytalan csoportját, mert az egyik fölényes többséggel áll a másik elenyésző kisebbségével szemben. Ennek a kisebbségnek tagjai egytől egyig kiváló, jeles emberek, ritka
kivételek, akik megérdemlik a legnagyobb elismerést. Ők azok, akik nem írnak könyvet!” (Széchenyi Zs. 1928).
5. A Teleki – expedíció sikerei, földrajztudományi
eredményei, fontossága
A nagyarányú afrikai expedíciók sorában Telekié volt az utolsó. Telekinek adatott
meg, hogy eltüntesse a kétezer esztendős bizonytalanság végső maradványait Afrika
térképéről. Ő és Höhnel tárják fel az utolsókat a még ismeretlen Nagy Tavak közül,
és radírozzák ki a Hold-hegyeket (Ptolemaiosz-tól ered) a Kenya–vidék térképéről.
Működésükkel egy viszonylag rövid, mintegy ötven esztendőre kiterjedő, intenzív
kutatásokban és kalandokban szédületesen gazdag korszak ér véget. Őket követően
Afrikában már csak a részletkutatás számára marad hely (Erdélyi L. 1977).
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Több, Telekivel foglalkozó írótól olvastam a következőket: Teleki Samu nak
köszönhetjük, hogy eltüntette a térképek utolsó fehér foltjait… elmegy az Afrika-térképek egy fehér foltját (lényegében az utolsót) berajzolni… a Teleki-expedíció nyomán az utolsó nagy fehér folt tűnt el Afrika térképéről.
Ami tény, az tény, hogy Teleki expedíciója jelentős mértékben hozzájárult Afrika
felfedezéséhez; kb. 3000 km-es, többnyire ismeretlen területen megtett útjaival óriási fehér foltokat tüntetett el a fekete kontinens térképéről...de nem az utolsót. Még a
20. század elején is voltak fehér foltok Afrika térképén. Eltüntetésükben egy magyar
sivatagkutató, A lmássy László (1895-1951) is szerepet játszott….elsőként pillantotta meg 1932-ben útitársával, Penderel őrnaggyal repülőgépről a Szahara oázisát,
Zarzurát. A szomszédos Uvainat-hegységben őskori sziklafestmények nyomára bukkant. Almássy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és
Szudán sivatagi területein. Ő volt „a sivatagok atyja” (Philip’s. 1998).
6. Mit hasznosított a tudomány az expedíció sikereiből?
A jókora Rudolf- és a kisebb Stefánia-tó felfedezésére már útja elején – különböző
hírek-híresztelések, szóbeli információk alapján – számított: részben e tavak híre
határozta meg kutatási irányát. A Rudolf- és a Stefánia-tó, valamint a Teleki-vulkán
felfedezése Afrika tudományos feltárásának legjelentősebb eredményei közé tartozik (Lázár I. 1986).
A Teleki nevét viselő tűzhányóról szóló tudósítás a vulkánosság korábbi, divatos
elméletének cáfolatához vezetett. Akkoriban úgy vélték, hogy vulkánosság csakis a
tengerpartok mentén lehetséges, mert a tengervíznek kell bejutnia a magmát tartalmazó üregbe, ahol robbanást idéz elő: így jön létre a vulkáni kitörés. A Teleki tűzhányó pedig hétszáz kilométerre a legközelebbi partoktól okádta magából a forró
lávát. Ez semmiképpen sem illett a képbe. Amikor valamivel később A lexander
von Götzen német felfedező eljutott egy jóval beljebb fekvő vulkánra, a Virungára,
már mindenki kénytelen volt elismerni, hogy a tengertől távol is létezik vulkánosság
(Vojnits A. 1990).
Götzen volt az első európai, aki eljutott a Kivu tóhoz. A Kivu-tó egyike az Afrikai Nagy Tavaknak Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság határán. A Kivu
„robbanó tó”- ként ismert, mert előfordulnak benne limnikus kitörések. Götzen után
meg azt vonták kétségbe, hogy egyáltalán létezik-e a Teleki-vulkán és ha mégis,
akkor Telekiék ottjártakor működhetett-e. Az tény, hogy a mintegy hatszáz méteres
vulkán eléggé beleolvad a környezetébe. Cavendish, a híres angol utazó sem találta
meg 1898-ban és akkoriban ezt vette a közvélemény alapul. Megalapozatlan helybeli információkra alapozva közölte később, hogy a Teleki-vulkán eltűnt, felrobbant,
helyén sík lávamező van. 1933-ban Champion, E. M. minden kétséget kizáróan azonosította, lerajzolta, lefényképezte és feltérképezte a vulkánt. H aroun Tazzief (1954)
a világhírű vulkanológus az 1953-ban maga által vezetett expedíció alapján Tűz és
Víz című könyvében megcáfolni vélte a száz évvel ezelőtt működő vulkán „meséjét”. Az 1988. évi Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjai a „hivatalosan” nem
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működő, kialudt vulkán oldalában felfedeztek egy lyukat, amelyből kénszagú füst
gomolygott elő. Maga a Teleki-vulkán egy laikus számára egyetlen hatalmas salaktömbnek tűnhet. Valószínűsíthető, hogy ha 1888-ban a főkráterből nem is, de a vulkán oldalából ömölhetett láva (Vojnits A. 1990).
Eduard Suess (1885) osztrák geológus az Alpokból és Afrikából származó
fosszíliák alapján felvetette: valaha egy belső tenger volt Laurázsia és a Gondwana
II-t (Jura) alkotó kontinensek között. 1885-ben A Föld arculata c. könyvében kifejti
erre vonatkozó biológiai, paleontológiai és sztratográfiai érveit, de nem jutott el a
kontinens-vándorlás eszméjéhez, mivel a Föld zsugorodását tételezte fel. Feltételezése szerint a Föld térbelileg differenciált zsugorodási üteme miatt a kéreg egyes
területei mélyre süllyedtek, míg mások szárazulatok maradtak.
Teleki és Höhnel rögzítette az útja során érintett tájak geológiai sajátosságait, számos kristályos és vulkáni kőzettípust különítve el. Nekik köszönhető, hogy a 19.
század végére körvonalozódott a hasadékrendszer, amelyet Eduard Suess aztán
Kelet-afrikai árokrendszerként vezetett be a földtudományokba, s amely napjainkban
a riftesedés iskolapéldája. Jelentős hozzájárulás ez a föld fejlődéstörténetének egyik
igen fontos részletéhez.
A geológiai-geomorfológiai jelenségek mellett Telekiék felfigyeltek az árokrendszerben elhelyezkedő tavak nagyobb térszínen levő ősi partvonalaira, s ebből a tavak
egykori nagyobb kiterjedésére és ezzel összefüggésben jelentős éghajlatváltozások
lehetőségeire következtettek (Juhász Á. 2006).
A Rudolf tó mélysége állandóan változik, ezt már Telekiék is megállapították,
későbbi kutatók mérésekkel igazolták. Akkoriban valószínűleg a Nílus vízrendszeréhez tartozhatott. A Rudolf tavat a vulkanikus felhalmozódások és a Naivasa árkot
ért tektonikus elmozdulások rekesztették el korábbi lefolyásától. Az árokrendszer
fejlődése a szakembereket arra a következtetésre készteti, hogy Afrika az eljövendő
geológiai korszakokban kettéválik, s olyan mikro-kontinens születik, mint napjainkban az Arab félsziget (Vojnits A. 1990).
Höhnel hihetetlen munkabírással nyomban a kimerítő utazás után megírta mintegy ezer oldalas útibeszámolóját. Ezzel egyidejűleg külön album formájában közzétette az expedíció során készített térképvázlatait. A szárazföldi utazásokban példanélküli az a gondosság és tökéletesség, mellyel Höhnel az expedíció útvonalának környékét megrajzolta és térképezte (Höhnel L. 1892).
Hegymászóként a jelentős úttörők közé írta be nevét Teleki. A Kilimandzsárón és
a Kenyán egyaránt eljutott addig a határig, ahová egy magányos turista akaraterővel
és kitartással eljuthat. A hazai utazók és hegymászók között akkoriban egyedülálló
rekordot állított fel az ötezer méter tengerszint feletti magasságot meghaladó túrájával. Gregory, J. W. (1927) angol geológus a Kenyán a Teleki völgy és tengerszem
elnevezésekkel tisztelte meg emlékét. Az ő nevét örökíti meg a hegység csodálatos
szépségű növénye, a gyapjasgyertya, a Lobelia Telekii.
„A Teleki-expedíció elsőként került kapcsolatba Afrika ismeretlen népcsoportjaival, az elmolókkal, a turkanákkal, a gobrákkal és a rendilékkel” (Lázár I. 1986).
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„A földrajzi felfedezéseken kívül az expedíció sok, addig ismeretlen vagy alig
ismert népről gyűjtött forrásértékű adatokat és tárgyi- etnográfiai anyagot, számos
ismeretlen növényt és 3 új kaméleonfajt fedezett fel” (M arkó L. 2007).
Teleki Samu és Höhnel Lajos expedíciós fényképfelvételei nemcsak a hazai,
hanem az egyetemes fotótörténet páratlanul értékes darabjai közé tartoznak. Teleki
nem állította vadászfegyverét a tudomány szolgálatába. Ennek ellenére néhány ritka,
sőt ismeretlen állatfajta leírása révén a zoológiát is gazdagította a Teleki-expedíció
(Erdélyi L. 1977).
6. Összefoglalás
Teleki a kockázatvállalás tudatában indul útnak. Ez emeli őt emberileg is a kutatók
nagyjai közé. Nem vagyonért, nem hírnévért, még csak nem is hazájának szolgálatában kockáztatott. Sőt, saját vagyonának egy részét is feláldozta. A Baringótól kezdődőleg az expedíció kizárólag a tudomány, sőt az öncélúan felfogott tudomány érdekeit szolgálja. Ritka kivétel az Afrika-kutatások történetében.
Teleki Sámuelnek a legnagyobbak között a helye, akit a Kárpátokon belül még
mindig nem ismernek eléggé. (A II. világháború éveiben sokkal több amerikai katona
olvasott Telekiről) A Teleki-expedíció az egyetlen magyar vállalkozás, amelyet a
nemzetközi szakirodalom a legjelesebb felfedezőutak közé sorol, David Livingstone,
Henry Morton Stanley és híres társaik mellé (Erdélyi L. 1977).
Az újkor eleje a nagy földrajzi felfedezések korszaka volt. Világtérképünk alapvonalai, az egyes szárazföldek, a nagyobb szigetcsoportok kontúrjai lassan felvették
a mai térképeinkről jól ismert alakjukat. Az újonnan felfedezett szárazföldek belsejének feltárása azonban zömmel a XIX. századra maradt. Afrikában a század második felében vett nagy lendületet ez a folyamat, és az 1980-as évek végére a kontinens
belsejében is csak a legeldugottabb, az európaiak számára legegészségtelenebb, legveszélyesebb területeken maradtak kisebb-nagyobb fehér foltok. A Teleki-expedíció
nyomán az utolsó fehér folt tűnt el Kelet-Afrika térképéről.
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Turizmusföldrajz

A termálvizek hasznosítási lehetőségei a szállodaiparban
Kátay Ákos1
1. Bevezetés
2009-ben a megelőző évhez viszonyított 5,6%-os csökkenés ellenére az Európába irányuló nemzetközi turistaérkezések száma elérte a 457,7 millió főt (Nemzeti Turisztikai A datbázis, 2010). A turizmusban való részvételre irányuló igényeket a gazdasági
válság hatásai sem vetették tehát jelentősen vissza, ami több, a globalizálódó világban megfigyelhető jelenség együttes hatásával magyarázható:
• A háztartások átlagos létszáma csökken. A családalapítási hajlandóságot megelőzik az anyagi javak megszerzésének és az így elért egzisztenciális állapot fenntartására/megtartására irányuló érdekektől vezérelt megfontolások.
• Az európai értékrendben általánosan jelen vannak a modern társadalmakat jellemző értékek, úgymint az önállóság, érdekes élet, hedonizmus, teljesítmény és
az anyagi jólét (K eller T. 2008).
• A fejlett országok népességének életkora folyamatosan nő. Európa elöregedése
már-már közhely. Az EUROSTAT előrejelzései szerint a 65 éves vagy annál idősebb korú népességnek a teljes európai népességen belüli részaránya a 2010-es
17,4%-ról 2030-ban már 23,6%-ra várható (Giannakouris, K. 2010).
A felsorolt tendenciákból levonható következtetések, és adódó feltételezések:
• Az egészség, a fizikai és mentális jóllét megőrzésére, fenntartására és javítására
irányuló törekvések egyre hangsúlyosabbá válnak az emberek értékrendjében, és
az egzisztenciális biztonság feltételeként jelentkeznek.
• Az aktív korosztály korábban említett rétegének jövedelmi helyzete biztosítja az
egészségre magas színvonalon fordítható diszkrecionális jövedelmet.
• A stratégiai gondolkodásmód szerint cselekvő vállalkozások hozzájárulnak a
kulcspozíciókban tevékenykedő munkatársaik értékteremtő képességének fenntartásához, felismerve a helyettesítésükből, pótlásukból következő – aránytalan
többletköltséggel járó – veszteség kockázatát.
• Az időskorú, társadalmi ellátásban részesülő és/vagy az aktív időszakban felhalmozott megtakarításokkal rendelkező népesség elméletileg az összes többi szegmenshez képest szabadabban gazdálkodhat a turizmusban való részvétel másik
alapfeltételével, nevezetesen a szabadidővel.
2. Ahol víz van, ott élet is van
A természet felé fordulás vágya egyrészt a szabadidő kellemes eltöltésével összefüggésben jelentkezik. Az óceánok, tengerek, tavak, folyók, patakok megnyugtató látványa, hangja, illata és a víz genetikailag kódolt életérzése, valamint élményközvetítési potenciálja hozzájárul a szabadságidő eltöltéséhez előzetesen asszociált kikap1
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csolódás elvárásához. Másrészt az emocionális megközelítések kiegészülnek a vízzel
összefüggő racionális ismeretekkel, nevezetesen a felszín alatti vizekben rejlő egészségmegőrző/javító hatások kipróbálására és hasznosítására irányuló igényekkel.
2.1. A termálvíz mint vonzerő
Az emocionális és a racionális indíttatású motivátorok külön-külön is, de együttesen
még inkább alkalmasak arra, hogy összekapcsolják a turizmus rendszerének keresleti és kínálati oldalát (Michalkó G. 2007). A gazdasági válsághelyzet következményei rövidtávon, az európai népesség korcsoport-összetételére utaltak viszont hos�szú távon erősíthetik az egészségturizmus tekintetében kiváló adottságokkal rendelkező Európa, ezen belül kiemelten a Kárpát-medence egészségturisztikai pozícióját.

1. ábra: Az európai termálvízkincs mennyisége a meglévő kutak száma alapján
Forrás: Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 2007:12

A természetföldrajzi adottságok kedvezőek, tehát az egészségturisztikai szempontból lényeges vonzerő – a termálvíz – rendelkezésre áll (1. ábra). A Kárpát-medence
felszíne alatti földkéreg vastagsága nem éri el a harminc kilométert. Magyarország
területe alapvetően medence, ami előnyös következményekkel jár a geotermikus
mélységlépcső, vagyis az egységnyi mélységnövekedéssel együtt járó hőmérsékletemelkedés szempontjából. Földünk átlaga 100 m/3°C, ami hazai viszonylatban 100
méterenként 2°C-kal több. A mélységi vizek hőmérsékletének minősítéséhez alkalmazott másik mutató a geotermikus gradiens, ami egységnyi hőmérséklet-változáshoz (1°C) rendeli hozzá a mélységi adatot (Lovász Gy. – M ajoros Gy. 1997; Lovász
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Gy. 2000). Az adottságok – megfelelő általános és turisztikai szuprastuktúrával
kiegészítve és megfelelő módon kommunikálva – ugyanúgy alkalmasak a gazdasági
vagy turisztikai tranzitforgalomban részt vevők legalább egy éjszakára történő megállítására, mint a szabadságidejüket üdülési céllal eltölteni szándékozók tartós maradásra bírására (Grove, D. 1977). Utóbbi célcsoport tekintetében külön kiemelendők
az egészségi állapot javítása, fenntartása, valamint a megbetegedés megelőzése érdekében utazó szegmensek.
2.2. A termálvíz egészségügyi vonatkozásai
„Az egészségturizmus a turizmus azon területét jelenti, ahol a turisták utazásának
fő motivációja az egészségi állapot javítása vagy megőrzése, tehát a gyógyulás vagy
a megelőzés.” (R átz 2001:7)

Az egészségturizmuson belül a vezető motivációból kiindulva két
alszektor különböztethető meg: a gyógyturizmus és a wellness turizmus.

2.2.1. Szállodák a gyógyturizmus szolgálatában
Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (OGYFI) nyilvántartása
szerint Magyarországon 220 település (2. ábra) rendelkezik minősítési engedéllyel
elismert gyógyvízzel, ami a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet meghatározása szerint
olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van.

2. ábra: Gyógyvízzel rendelkező települések számának megyénkénti megoszlása a turisztikai
régiókban Magyarországon
Forrás: saját szerkesztés OGYFI adatok alapján. Térkép: Önkormányzati Minisztérium
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Kizárólag belső használatra (ivási célra) használt kutak Budapesten (2 db.),
Múcsonyban (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1 db.), Parádsasváron (Heves megye,
2 db.), Sóshartyánon (Nógrád megye 1 db.), Tiszajenőn (Jász-Nagykun-Szolnok
megye, 1 db.) találhatók. Vegyes használatú (ivás és fürdés) gyógyvízzel Balatonfüred (Veszprém megye, 2 db.), Budapest (5 db.), Bük (Vas megye, 2 db.), Bükkszék
(Heves megye, 1 db.) rendelkezik. Az OGYI adatait elemezve megállapítható, hogy a
gyógyvizek meghatározó többsége (92%) kizárólag fürdési célra kerül hasznosításra.

3. ábra: Egészségturisztikai rendeltetésű szállodák száma Magyarországon
KSH adatok alapján a szerző szerkesztése

4. ábra: Egészségturisztikai motivációval utazók aránya a saját sokaságukon belül
KSH adatok alapján a szerző szerkesztése
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A bőségesnek tűnő természet-adta kínálat ellenére a hazai gyógyszálló-kínálat
évek óta stagnál (3. ábra). A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.)
EüM rendelet szerint gyógyszálló „az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei
számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi
ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít.” A gyógyszállók mennyiségi növekedésének elmaradása összefüggésbe hozható azzal a ténnyel, hogy a Magyarországra
turisztikai célból látogató külföldiek motivációi között méltatlanul alacsony részarányt képvisel a gyógy- és egészségturizmus. A kép a kettő, vagy annál több napos
belföldi utazások esetében sem kedvező (4. ábra).
A gyógyvíz-kinyerési lehetőségek földrajzi megoszlása nem jelenik meg az egyes
régiókban létesített gyógyszállodák – egységek száma szerinti – megoszlásában (5. és
6. ábra). Ennek feltételezhető okai egyrészt a turista – ezen belül a gyógyturista – utazási döntéséhez szükséges további feltételek pl. turisztikai infra- és szuprastruktúrális
elemek, kiemelten a megközelíthetőség, a gyógyuláson kívül egyéb élményszerzési
lehetőségek meglétében vagy hiányában keresendők. A kínálati oldal racionális gondolkodásmódjára vall, hogy a működésre – szállodai beruházásra – fogott tőke a
gyorsabb megtérülés reményében szívesebben jelenik meg ott, ahol a megvalósítandó
új kínálati elem piaci bevezetése a szállodát befogadó tér ismertsége és elfogadottsága okán nem jár számottevő kockázattal.

5. ábra: Gyógy és wellness szállodák megyénkénti megoszlása a felszín alatti karszt víztestek hazai
területein 2009-ben
A Nemzeti Turisztikai Adatbázis, a Gyógyszállók magyarországon, a KSH adatai, Zentai L. (2008) és a
Magyar Állami Földtani Intézet térképe alapján a szerző szerkesztése
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6. ábra: Gyógy és wellness szállodák megyénkénti megoszlása a felszín alatti porózus kőzetekben
lévő termálvizek hazai területein 2009-ben
A Nemzeti Turisztikai Adatbázis, a Gyógyszállók magyarországon, a KSH adatai, Zentai L. 2008 és a
Magyar Állami Földtani Intézet térképe alapján a szerző szerkesztése

Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy az egységek számával mért gyógyszállodai
kapacitások meghatározó többsége azokban a turisztikai régiókban – BudapestKözép-Dunavidék, Balaton, Észak-Alföld, Nyugat-Dunántúl – jelenik meg, amelyekben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján leglátogatottabb városok (Nemzeti Turisztikai A datbázis 2008, 2009) találhatók. A
gyógyszállodák telepítési helyének tudatos kiválasztását erősíti továbbá az a tény is,
hogy a felsorolt régiókban a legjellemzőbb – vízzel (is) gyógyítható – mozgásszervi,
szív- és érrendszeri, nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas gyógyvíz nyerhető ki (Termálfürdő, 2010).
2.2.2. Szállodák a wellness-turizmus szolgálatában
A betegség (illness) kifejezés ellenpárjaként a turizmus kínálatában megjelent
wellness alig több mint 30 éves múltra tekint vissza. Ezalatt viszonylag gyorsan
magában olvasztotta a fitness néven népszerűvé vált – a fizikai erőnlét fenntartását
és javítását célzó – alapvetően a mozgásra, sportra, a test kondicionálására irányuló
szabadidős tevékenységet. A magyarázat a kereslet komplexitásra irányuló igényében keresendő, melynek megfelelően a fizikai jóllétre – ép test – való törekvés kiegé140
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szült a mentális jóllétre – ép lélek – vonatkozó szükségletekkel és ezek kielégítésére
alkalmas termékek elvárásával (R átz T. 2001).
A szállodák tipológiájában a hazai gyakorlatban 2004 óta definiált wellnessszállodák – nomen est omen – az egészségturizmus keresletét tartják kívánatos célcsoportnak, a szabadidős turisták elsődleges motivációjához, továbbá a hivatásturisták kiegészítő motivációjához igazítva kínálatukat. Megjegyzendő, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet szabályozó 239/2009. Korm. rendelet (Kormányzati Portál, 2010) hatályba lépésétől nincs előírt és számon kérhető definíciója a
wellness-szállodának. Az életmódbeli változások folyamatosan formálják a keresletet, amelyhez a szállodaiparnak is alkalmazkodnia kell. A wellness szállodák kialakulása és az egységek számával mért kínálatuk dinamikus növekedése (3. ábra) azzal
magyarázható, hogy a kínálati oldal felismerte azt a tendenciát, mely szerint a kereslet egy része tudatosan keresi azokat a szolgáltatásokat, amelyek a harmonikus életvitelhez szükségesek. A wellness vendég szolgáltatásigénye a szervezett és fakultatív sportolásra, mozgásra és személyre szabott terápiák igénybevételére irányul
kiemelt hangsúlyt helyezve a fizikai és a mentális jól-létre, ideértve a kórmegelőzést,
a felfrissülést és az erőnlét javítását. Ugyanakkor a Magyarországon megvalósított
wellness létesítményekben a komplex szemléletmód helyett a pénzügyi és műszaki
szempontok domináltak, annak ellenére, hogy a kereslet részéről a wellnesshez asszociált és a wellness szolgáltatásokat nyújtó turisztikai terméktől várt testi-lelki egyensúly elérésnek nélkülözhetetlen, ha nem meghatározó feltétele a harmonikus környezet (Fucskó H. 2009). Karin S. Nieder a Hogast-konferencián tartott előadásában
kiemelte az ember és a természet kapcsolatának, a környezettudatos magatartás gyakorlásának felértékelődését, hangsúlyozva a wellness beruházások helye megválasztásának fontosságát (Vámos É. 2009).
A napjainkban működő wellness-szállodai beruházások jellemzően 2009
Októbere előtt valósultak meg, így a tervezés és a megvalósítás időszakában
hatályos jogszabályi környezet előírásai érvényesültek. Ezek több olyan szolgáltatás
nyújtását írták elő a wellness szállodáknak, amelyek jelentős vízigénnyel járnak,
pl. legalább egy beltéri medence, legalább hatféle masszázs, relaxációs és egyéb
közérzetjavító – vizes és száraz – szolgáltatás. A szabadtéri szolgáltatások között is
célszerű – a szálloda rendeltetésével összefüggő vendégelvárásoknak megfelelendő
– vizes szolgáltatásokat, élményelemekkel felruházott medencéket kínálni. A
kedvező hőérzetet biztosító termálvíz a szálloda számára hőenergia-megtakarítási
lehetőséggel jár, emellett a „termálvíz” kifejezés pozitív gondolatokat ébreszt és
erősítheti a motivációt.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény fogalom-meghatározása szerint Magyarországon a 30o C-nál magasabb kifolyó hőmérsékletű, felszín alatti vízadó rétegből származó vizeket termálvíznek nevezzük (Kormányzati Portál, 2010).
Ilyen hőmérsékletű víz az ország területének 70 %-án feltárható (VITUKI Rt. Hidro lógiai I ntézete, 2001). Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 még ennél is
kedvezőbb, 80%-os arányt említ a 1103/2006. Korm. Határozat szerint (Kormányzati
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Portál 2010). A termálvíz-kinyerési lehetőség előnyt jelent, de nem feltétele wellness
szálloda elhelyezésének. Ennek ellenére – a termálvízben és gyógyvízben rejlő racionális és emocionális előnyöket kihasználandó – a wellness szállodai beruházások jellemzően ott valósultak meg (5-6. ábra), ahol a felszín alatti víz, mint természeti erőforrás rendelkezésre áll.
2.3. A termálvíz, mint energiaforrás
A turizmus szektor kínálati elemeinek egyikét képviselő szállodaipar keresleti szegmenseinek növekvő mennyiségi (szolgáltatásterjedelem) és minőségi (szolgáltatási
készség, szállodaosztály) elvárásai az ezeknek megfelelni kívánó szállodák esetében tetemes energiaigénnyel járó szolgáltatási feladatot jelentenek. A keresleti oldal
igényeinek kielégítése a versenyben maradás feltétele, ugyanakkor egyetlen szálloda
sem mondhat le a tulajdonosi kör profitelvárásának való megfelelésről, függetlenül
attól, hogy a tulajdonosi és az üzemeltetői funkciót azonos-, vagy eltérő-, természetes- vagy jogi személy gyakorolja. Következésképpen a szálloda versenyképességére és jövedelmezőségére is hatást gyakorol az üzemelése során felhasznált energia mennyisége és költsége. Az előbbi két szempont mellett egyre nagyobb szerephez jut a felhasznált energiahordozó/energiaforrás. Ennek okai több tényező együttes hatásában keresendők. Egyrészt emocionális indíttatásból a vendégkör egyre
növekvő arányban figyeli aggódva a Föld – mint legtágabb értelemben vett élőhelye – antropogén hatások által viselt szennyezését. Másrészt a szállodaipar – racionális okok által vezérelt – érdekei is a hosszú távon gazdaságos, megbízható és biztonságos megoldások felé fordítják az érdeklődését, amit az a nem alaptalan vélelem is
erősít, hogy az alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazása csökkenti a hagyományos, fosszilis energiát birtokló régióktól, államszövetségektől, államoktól, vagy
gazdasági társaságoktól való függőséget (K átay Á. – Nagy L. 2009).

7. ábra. 5, 4 és 3 csillagos szállodák energiafogyasztása az árbevétel %-ában Magyarországon
Bedő Zs. 2008 adatai alapján a szerző szerkesztése
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A legfontosabb tényező azonban egy objektív elem: a Világ energiafogyasztása
folyamatosan nő, dacára annak az általánosan ismert és elfogadott nézetnek, mely
szerint a jelenlegi primer energiahasználatot biztosító készletek rendelkezésre állása
már csak évtizedekben mérhető (Rudlné Bank K. 2008). A szállodaipar energiafelhasználása és ennek következtében az ezzel járó költségei is jelentősek (7. ábra).
A hazánkban termálvízként bőségesen – ámde nem korlátlanul! – rendelkezésre
álló geotermikus energia felhasználásának régóta alkalmazott és legegyszerűbbnek
mondható módja a hő közvetlen hasznosítása. 2005-ös adatok szerint a hazai közvetlen geotermikus hőhasznosítás 50,4%-a fürdőkben és uszodákban került felhasználásra és csak 14,5%-ot tett ki a belterek fűtésére történő hasznosítás. Ugyanakkor a
fürdőmedencékben fiziológiai okból legfeljebb 36-38°C hőmérsékletű víz alkalmazható, következésképpen a természetes vizet hűteni kell, ami az energetikai hasznosítással költségmegtakarítást eredményezhetne, ami a 7. ábra adatai alapján egyértelműen indokolt (M ádlné Szőnyi J. 2008).
Emellett szól az a tény is, hogy a szállodákban, ha nem is meghatározó, de jelentős
részarányt képviselnek azok a közösségi területek, helyiségek, amelyekben egyidejűleg jellemzően nagy létszámú vendég-sokaság tartózkodik (pl. hall, konferencia- és
különtermek, vendéglátó értékesítő helyiségek), felfűtési hőmérséklet-igényük tehát
alacsonyabb a vendégszobákénál, ami lehetővé teszi a padlófűtési, vagy alacsony
áramlási sebességű légfűtési rendszerek kialakítását és alkalmazását.
A hőtermelésre fordított megújuló energiaforrások közül a geotermikus energia
részaránya 2006-ban 10,1% volt, vagyis elvileg jelentős az ilyen módon kiváltható
felhasználói hőigény. Ellenérvként legfeljebb a beruházás megtérülési ideje hozható
fel, ami a hévízfelhasználással kinyerhető geotermikus energia hasznosítását célzó
projektek esetében – 2006-os, szociális ártámogatás nélküli földgázárat alapul véve
– 12-15 év (Energia Központ, 2008).
A szálloda azonban jellemzően hosszú üzemelési időre tervezett beruházás, a
hazai hévízkincs pedig bőséges. Pataki (1999:1) szerint „Hazánk területének közel
felén található hévíz, melynek készletét, az 50 °C-nál melegebb hévízkészletek figyelembe-vételével, 2000 km3-re becsüljük, az alábbiak szerint:
• Nagyalföld		
1523 km3
• Kisalföld		
252 km3
• Dunántúl		
201 km3
• Mezozoos tárolók 48 km3 ”
A rendelkezésre álló termál hőmennyiség óvatos becslések szerint évente legalább
60, más becslések szerint 100-110 PJ. Egy PJ (Petajoule) fűtőértéke 31,6 millió m 3
földgázéval egyenértékű. A felszín alatti vizekkel évente kitermelt 26-38 PJ hőmen�nyiségnek mindössze 10%-a került energetikai céllal felhasználásra, a többi 90% a
vízzel együtt elfolyt, ami egyértelmű jele a természeti kinccsel való pazarló gazdálkodásnak. Termálvízkincsünkből a 30°C-nál melegebb vizek hőszivattyús-balneológiai, a 60°C-nál melegebb vizek fűtési és melegvíz-előállítási, míg a 120°C-nál mele143
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gebb vizek villamos energia előállítási-fűtési célra hasznosíthatók (M ádlné Szőnyi
J. et al. 2009).

3. Összefoglalás

Magyarország termál és gyógyvízkincse jelentős ugyan, de semmiképpen sem tekinthető kiapadhatatlan forrásnak. Éppen ezért már középtávon is a lehető legésszerűbb felhasználását indokolt célnak tekinteni. Ennek jegyében különösen a wellness
szállodák esetében megfontolandó a többcélú hasznosítás műszaki feltételrendszerének kialakítása a már működő és a jövőbeni beruházások esetében egyaránt. A
wellness szállodák kiemelésének magyarázata az, hogy dacára annak az egyébként
ésszerű feltételezésnek, miszerint a wellness szolgáltatások nem, vagy csak kevésbé
szezonfüggőek, a szobakapacitás-kihasználtságuk jellemzően nem haladja meg az
átlagot (8. ábra). A wellness szállodák kihasználtságáról a kézirat leadásakor 2009es adat nem állt rendelkezésre.

8. ábra. Szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 2004-2009.
KSH adatok alapján a szerző szerkesztése

A szállodaipar a fejlődéstörténete során mindig nyitott volt az innovációra, a
kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati adaptálására. Ez a nyitottság többek
között annak a mindig időben történő felismerésnek köszönhető, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő utazók legalább annyit, de jellemzően többet várnak el az átmeneti otthon komfortkörülményeitől, mint a saját lakóhelyüktől, lévén, hogy az előbbiért külön fizetniük is kell. Az energiabőség korszakában a szolgáltatások terén
többet és hosszabb ideig adni akarás versenye energiapazarló kínálathoz, a keresleti
oldalon pedig nemtörődöm magatartásformák kialakulásához vezetett. Az energiabőség megszűnése és a fosszilis eredetű energiák belátható időn belüli kimerüléséről
szóló – egyre szélesebb rétegeket elérő – tájékoztatások a szállodaipart is újabb cselekvésekre kell, hogy késztessék.
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Fenntartható turizmus nem képzelhető el fenntartható fejlődés nélkül. Hosszú
távon pedig csak az a szálloda képes megfelelni a tevékenységében közvetlenül érdekeltek – a vendégköre, a munkatársai és a tulajdonosi köre – elvárásainak, amelyik
egyidejűleg tiszteletben tartja a környezettel kapcsolatos hosszú távú össztársadalmi
érdekeket is.
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A hazai kisvasutak helye és szerepe a turizmusban
Marton Gergely1 – Szelesi Tamás2
1. Bevezetés
A kisvasutak napjaink olyan turisztikai vonzerői, melyeket a közvélemény nem feltétlenül tud reálisan értékelni, illetve az egykori „szocialista” erdei- és úttörővasutakkal azonosít. Piaci szerepük máig nem tisztázódott, profiljuk gyakorlatilag letisztult,
azonban napjainkban még az útkeresés stádiumában vannak. Műszaki értelemben
fejlesztésük alapjai megvannak és rendelkezésre állnak, támogatásuk viszont nem
megoldott.
Idegenforgalmi szerepük jelenleg az egyes természeti értékek bemutatására irányul – korlátozódik –, miközben nyugaton egyre erősebb tendenciát mutat az élmény/
kaland vasutak kialakítása. Forgalmi mutatóik azonban mindenképp igazolják meglétüket és fejlesztésüket, hiszen az évenkénti kihasználtságuk több százezer főt jelent.
Fejlesztésük nem biztosított, mivel mind a tulajdonosi kör, mind az egyes kisvasutak adottságai alapján nem lehet felvázolni egy sztenderd fejlesztési irányvonalat, mindamellett hogy az éves látogatóforgalom alapján a kereslet ösztönzőleg hat a
mielőbbi fejlesztésekre.
2. Célkitűzések
A kutatás alapvető célja a hazai kisvasutak bemutatása, elhelyezése a magyar idegenforgalom piacán, illetve emellett keresleti és kínálati jellemzőik értékelése. Továbbá
felvázolni egy irányvonalat, mely reális fejlesztési utat jelöl ki ezen vonzerők számára. Szem előtt kell azonban tartani olyan turizmusfejlesztési trendeket, melyek
alapján egy-egy beruházás legitimitása megkérdőjelezhető, hiszen a természetföldrajzi adottságok nem feltétlenül elégségesek az ilyen típusú vonzerők telepítéséhez.
3. Kisvasutaktól a turizmusig
A kisvasút fogalomkörébe tartozó vasútüzemek lehatárolása műszaki alapokon nyugszik, melyre több definíció is létezik. A legegyszerűbb szerint olyan vasút, mely a
normál nyomtávnál (1435mm) keskenyebb. A pontosság kedvéért érdemes, megjegyezni, hogy a bányák kiszolgálására épült és a hobbi célból létesült kerti vasutakat,
és a két kilométert nem meghaladó vonalakat nem soroljuk ide (Tusnádi Cs. L. 2004).
Létesítése melletti érv, hogy felépítménye olcsóbb, kisebb sugarú íveket lehet létesíteni a nyomvonalán, ezáltal ideális hegyi terepen (például: Svájc, Japán), valamint
járműveinek beszerzési költsége csak töredéke a nagyvasúton használt eszközökhöz
képest. Ha a fajlagos üzemeltetési költségeket tekintjük, akkor a kis forgalomsűrűség
1

2
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mellett képes kötött pályás közlekedést biztosítani ott, ahol a nagyvasút már teljesen
versenyképtelen. Hátrányuk, hogy – hazai viszonylatban – nem alkotnak összefüggő
országos jelentőségű, sőt még regionális hálózatot sem, manapság csak a lokális áruszállításban és a turizmusban bírnak nagyobb szereppel. Fejlesztésükre alig jut forrás, a támogatások jelentős hányada a vonalhálózat és az eszközállomány állagmegóvására fordítódik, korunk igényeivel nem összeegyeztethetők a klasszikus értelemben vett fapados és kályhafűtésű személyvagonok.
Történetük az Osztrák–Magyar Monarchiába nyúlik vissza, az első vonalakat
1870-ben létesítették a közforgalomi feladatok ellátására, illetve ekkor épültek meg
az erdei és gazdasági vasutak úttörő példányai. Az 1920-as évekre hosszuk már több
ezer kilométer volt, az erdészetek és a nagybirtokok évről évre egyre több szárnyvonalat építettek, elsősorban árufuvarozási célokra. A II. világháborút követően a közforgalmú vonalakat államosították és a MÁV kezelésébe kerültek. A közúti fuvarozás hiányosságai miatt az ötvenes években az uradalmi és mezőgazdasági vonalakat
egyesítették, kezelésükre létrehozták a Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalatát, és a
fejlődő szocialista gazdaság igényeire hivatkozva fejlesztésekbe és új vonalak létesítésébe kezdtek, igaz gyenge minőségben. A hatvanas évek elején a gördülő állomány megújítására is sor került, továbbra is a nagyvasútra történő átrakás szellemében, napjainkban azonban nincsen igény ezen élőmunka igényes szállítmányozási
részfolyamatra, ezért a kisvasutak profilja is erőteljesen megváltozott egy-két kivételtől eltekintve.
Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció értelmében – valótlan számítások alapján – 360 km keskeny nyomtávolságú, valamint 672 km gazdasági vasútvonalat számoltak fel Magyarországon. A bezárt vonalak közül több a megszűnése előtt került
felújításra, így jó műszaki állapotban voltak és korszerű eszközparkkal rendelkeztek (például: Alföldi Kisvasút, Szegedi Kisvasút). A megszüntetések továbbgyűrűző hatásait: telekárak, munkaerő áramlás és településekre gyakorolt hatásokat nem
vették figyelembe. Az ideiglenes- vagy végleges bezárást helyi nyomásra egy-egy
helyen el tudták halasztani, de ezek gazdasági döntések helyett jóval inkább politikaiak voltak (Czére B. 1994).
A rendszerváltást követően átmenetileg tovább romlott a kisvasutak piaci helyzete, kedvező változások csak az erdei vasutakon mentek végbe. A közúti teherszállítás további térnyerésével többségében az idegenforgalom maradt ez egyetlen bevételi
forrás, ezért a fejlesztések is teljes egészében e területre koncentrálódnak.
A MÁV által a hétköznapi utazási igények kiszolgálására üzemeltetett keskeny
nyomtávú szakaszokon a forgalom 2009. decemberi menetrendváltástól hivatalosan
szünetel, gyakorlatilag kevés arra az esély, hogy a jövőben visszatérjen az élet a vágányokra, bizonyítják ezt a már megkezdett bontások és rongálások.
Az idegenforgalmi vonzerő az, amiért a turista útra kel, ezen alapszik a kialakított turisztikai termék (Lengyel M. 2004). A tekintetben a hazai kisvasutak speciális
vonzerőt jelentenek a rájuk épülő termék szempontjából:
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•
•

Legtöbb esetben kiegészítő vagy melléktermékként jelennek meg a piacon, kapcsolódva – egy erősebb – jellegét tekintve egész más jellegű termékhez vagy termékcsoporthoz.
Ritkábban jelennek meg a piacon önálló vonzerőként, de ez esetben is szervesen
kapcsolódnak egyéb termékhez vagy termékcsoporthoz.

4. Kisvasutak Magyarországon
Magyarországon jelenleg közel húsz kisvasút működik (1. ábra), melyek mindegyike
sajátos telepítő tényezőkön nyugszik, és mindnek megvan a saját fejlődési útja. Napjainkban döntően erdészeti kézben vannak, mely következménye, hogy profittermelő
– részben turisztikai – tevékenységet folytatnak. Működésüket számos tényező befolyásolja, melynek függvényében, mind kvantitatív, mind kvalitatív jellemzőik széles skálán mozognak. Munkánk során kiemeltünk néhány vasutat, melyek pozitív és
negatív példaként jelennek meg az idegenforgalmi palettán. A kiválasztás alapelve
főként egy széles mintavétel volt, mely alapján, mind a térbeliséget, – és az ehhez
járulékosan kapcsolódó jellemzőket – mind a működési színvonalat, paramétereket
kívántunk vizsgálni.

1. ábra: Magyarország kisvasútjai
Forrás: saját kutatás alapján szerk. Szelesi T. 2010
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Az általunk kiemelt kisvasutak, illetve legfontosabb jellemzőiket az alábbi 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A vizsgált kisvasutak legfontosabb adatai 2008

Kisvasút
Szilvásváradi

Lillafüredi
Királyréti
Gemenci
Csömödéri
Gyöngyösi
Debreceni
Balatonfenyvesi
Szobi

Hossz
(km)

4
25
11
31
32
17
17
14
8

Jelleg
turizmus
turizmus
turizmus
turizmus/árú
árú/turizmus
turizmus
turizmus
közszolgálat/turizmus
turizmus

Vonatpár
(nap)
9
8
7
8
3
10
4
5
6

Tulajdonos
erdészet
erdészet
magáncég
erdészet
erdészet
erdészet
Kht.
MÁV
erdészet

Forrás: saját kutatás alapján szerk. Marton G. 2010

A kisvasutak közül az Északi-Bükkben található Szalajka-völgy mentén futó Szilvásváradi Erdei Vasút bír a legnagyobb utas számmal (240 ezer fő/év), annak ellenére, hogy pályahossza csak 4 km. Az erdők által borított kistájon az erdőgazdaság
mellett a Szilvásváradról kiinduló túraútvonalak hatására az idegenforgalom is jelentős. Napi kilenc vonatpárt indítanak május elejétől egészen augusztus végéig, ugyanakkor igény esetén további vonatokat is indítanak a menetrendtől eltérően. A járatokat főként a Bükki Nemzeti Parkba, illetve az Egri Borvidékre és a Miskolcra érkezők turisták veszik igénybe.
A Csömödéri Állami Erdei Vasút a leghosszabb és legszerteágazóbb vonalhálózattal rendelkezik a Közép-Zalai-dombság és a Göcsej tájain. Az 1918-as Csömödér
és Szentpéterfölde közötti szakaszt kezdetben az Eszterházy Hitbizomány erdeinek
faanyagát szállították, majd a Bázakerettye térségében feltárt olajjal is növekedett a
szállítási igény. Napjainkban ez az egyetlen olyan vasútüzem, ahol a fő árbevételi
forrás az áruszállítás, menetrend szerinti személyszállítás csak Lenti és Kistolmács
között (32 km) történik május elejétől szeptember végéig. A fejlesztések az 1980as években indultak, melyek közül a legjelentősebb a 2002-ben Lenti és Csömödér
közötti szakasz kiépítése volt, továbbá a meglévő sínek cseréjének köszönhetően
nagyobb sebességgel és terheléssel képesek közlekedni a vonatok. Ugyan számos
aprófalvas település (Páka, Dömefölde, Kányavár, Pördefölde, Várfölde, Oltác) található a vonal mentén, viszont közszolgáltatást a csekély igények és a dotáció hiánya
miatt nem végeznek. Az előirányozott hálózatfejlesztés a Kistolmácsi-tó és a Letenye
közötti terület viszonylagosan érintetlen természeti kincseit célozza meg, további
előny a kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkező M7-es autópálya közelsége.
A kisvasút nem kizárólag idegenforgalmi céllal működik, azonban kihasználtságához turisztikai igénybevétel is hozzájárul. A jövőbeli fejlesztési irányokat tekintve
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pedig egyértelműen a szabadidős tevékenységek felé fordulás tűnik valószínűsíthetőnek.
Az ország legrégebbi kisvasútját a Nyírség déli részén 1882-ben kezdték építeni
sík terepen, a Debrecen közelében található gúthi erdő természeti erőforrásainak
szállítására. A két világháború között és után egészen Nyírbéltelekig (49 km) terjesztettek ki, de a közforgalom előtt csak 1922-ben nyitották meg. A jó megközelíthetőséggel bíró Debrecenből kiinduló vasút a tanyák legnagyobb áru, majd személyszállítójává vált, amit első, legendás gőzmozdonya után nevezték el Zsuzsi vasútnak
(Tóbiás L. 1996). A közlekedési koncepció értelmében eredeti funkcióját elvesztette,
népszerűsége révén azonban úttörővasútként megmaradhatott, annak ellenére, hogy
vonalát 16 kilométerre Hármashegyaljáig rövidítették. A változások viszont hozzájárultak az idegenforgalmi hasznosítás megalapozásához. Napjainkban a debreceni
kisvasút, egy tipikus idegenforgalmi melléktermék, mely főként a több napra érkező
turistáknak nyújt kikapcsolódási lehetőséget.
A növény és állatvilág gazdagságáról közismert Gemenc a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik, területén a keskeny nyomközű vasút komplex hálózatot (32
km) csak 1966-ra alkotott. Az ártéri erdőre a behajtás az élővilág megóvása érdekében korlátozott, továbbá a magas talajvízszint miatt nehezen megközelíthető a nehéz
tehergépjárművek számára. Az északnyugati részen található végpontja Keselyűs,
Szekszárdtól öt kilométerre található, megközelítése a helyi járatú autóbuszokkal
nehéz, a menetrend nincsen összehangolva a szerelvények indulási és érkezési idejével, viszont a Pörböly vasútállomásnál található üzemterületre gépkocsival nem lehet
behajtani, ezért a nagyobb forgalmú napokon az 55. sz. főút érintett szakasza parkolóvá válik. A kisvasút a Nemzeti Park turistáira épít, melyek alapvetően a Gemenci
tájat kívánják megismerni, illetve a természeti értékeket megtekinteni.
Az Ipoly és a Duna találkozásánál található a Börzsöny kisvasút, melyen az elmúlt
évtizedek egyik legnagyobb fejlesztését hajtották végre az Európai Unió társfinanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Terv: „Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes turisztikai célú helyreállítása” projekt keretében. A vonal jól tükrözi a hazai kisvasutak infrastrukturális állapotát: Szob és Márianosztra között 2008-ban teljesen
megújult, Márianosztra és Nagyirtás között használhatatlan, Nagyirtás és Nagybörzsöny között erősen leromlott a pálya állapota. A két használatban lévő szakasznak
külön-külön üzemeltetője van, újbóli összekötésük esetén szerencsére a tulajdonjog
tekintetében már sikerült egyezségre jutni, ugyanakkor új járművek beszerzésére
forráshiány miatt nincsen lehetőség, ami így az üzembiztonságot és a gazdaságos
üzemeltetést fenyegeti. A szobi vasútállomás közvetlen szomszédsága kiváló kapcsolatot biztosít az ütemes menetrend szerint közlekedő vonatokkal Budapest irányába,
mely a turisták legnagyobb kibocsátója a régióban. A megújult kisvasút 2009. őszétől működik, kizárólag idegenforgalmi hasznosítással, mint a Duna-Ipoly Nemzeti
Park egyik vonzereje.
Miskolc Kilián városrészébe fut be a Lillafüredi Állami Erdei Vasút, melyet
1921 decemberében nyitottak meg a papírgyár alapanyagainak szállítására, ma 25
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km bejárható pályával rendelkezik. A szerelvényeket dolomittal és a híres Palotaszálló építőanyagával is megrakták egykor. Az 1960-as években érte el a fénypontjának számító háromszázezres utas számot, azonban az 1994-ben bejelentett csődig
csak a leépülés jellemezte a kormányzati különvonatot is magáénak tudható kisvasutat. 1998-ban indult meg újra a forgalom, ekkor már az idegenforgalom jegyében.
A folyamatos felújításoknak és a menetrend szerinti közlekedésnek a visszatérően
jelentkező sín- és csavarlopások állták útját. A „Zöld nyíl” projekt keretében a miskolci 1-es villamos meghosszabbításával az új végállomás a kisvasúttal közös lesz,
így a megközelíthetősége várhatóan tovább fog javulni. Idegenforgalmi szempontból
hazánk második leglátogatottabb kisvasútja – az éves látogatók száma meghaladja a
200 ezer főt –, mely a Bükk hegységbe, Bükki Nemzeti Parkba, illetve a Miskolcra
érkezőknek nyújt kikapcsolódást.
A Mátra-hegység déli előterében található harminckétezer lakosú Gyöngyösön
található Orczy-kastély ad otthont a Mátravasút kiindulási pontjának. A fővonalnak
számító Gyöngyös–Mátrafüred közötti 7 km-es vonalat 1923-ban adták át a forgalomnak, bővítésére és korszerűsítésére a második világháború után sor került, így
legnagyobb kiterjedését 1951-ben a Pipishegyi Szerszám- és Készülékgyárhoz történő hosszabbításával érte el. Az 1960-as években megmenekülését az úttörővasúti
minősítésének köszönhette, sőt 1968-ban kiépítették a Gyöngyössolymos–Lajosháza
mellékvonalat, viszont a fa és kő szállítások megszüntetésével a hálózat hossza 18,5
kilométeresre apadt. A rendszerváltást követően, mint sok más kisvasút, a megszűnés
szélére sodródott, viszont a magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány segítségével talpon maradt, és megindultak a fejlesztések is. 2009-ben a mellékvonalat 3,5
km-rel toldották meg egészen a Szalajkaházig, ahol az erdészet vadasparkot hozott
létre. A gyöngyösi kisvasút szintén a természeti tájra épülők körébe sorolható, mely
látogatottsága ugyan elmarad a Bükk vasútjaitól, de így is a kategória egyik preferáltabb vonzerejének tekinthető.
A Balaton egykor lecsapolt vízfelületének helyén az ország egyik utolsó gazdasági
vasútja a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút, melyet a termények beszállítására nehezen megközelíthető sáros süppedős talajon Imremajorig (4 km) építettek meg. A vízelvezetésre szolgáló csatornák mentén az ötvenes és hatvanas években 52 km pálya
létesült, ami Balatonfenyvesről kiindulva behálózta az érintetlen természeti kincsekkel rendelkező Berek területét. A hetvenes évektől kezdődően az áruszállítás volumene csökkent, viszont a turisztikai jelentősége egyre nagyobb lett, mivel a Balatonra érkezők rossz idő esetén előszeretettel látogatták a csisztapusztai termálfürdőt.
A vonal hamar népszerűvé vált, 1987-ben még meg is hosszabbították a jobb elérhetőség érdekében, viszont 2002-ben végleg felszámolták ezt a fürdőhöz vezető szárnyvonalat. 2009 végéig a MÁV Zrt. a személyforgalmat fenntartotta Balatonfenyves és
Somogyszentpál között, jelenleg a vonal magántulajdonba való vétele folyik. A kisvasút turisztikai hasznosítása – évi mintegy 20 ezer fő – messze elmarad az optimálistól, mely a tulajdonosváltást követően reményeink szerint dinamikusan fog emel152
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kedni, hiszen a Balatonra érkező turisták megfelelő marketing tevékenységgel motiválhatók egyéb turisztikai termékek irányába.
A Dunakanyarnál fekvő Kismaros a Királyréti Erdei Vasút kiinduló pontja, mely
a vasútállomás közvetlen szomszédságában található, így Budapestről tömegközlekedéssel könnyen elérhető. Eredetileg a Börzsöny déli részén található erdőkből kitermelt fa szállítására építették, azonban 1989-re már a személyforgalom vált meghatározóvá. A rendszerváltás követő évek kényszerű szünete után napjainkra a turisták egyik legkedveltebb közlekedési eszközévé vált, mivel a kisvasút a hegység szívébe szállítja a látogatókat. A vasútüzem fejlesztésére a tulajdonos Ipoly Erdő ZRt.
mellett a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület is törekszik, anyagi támogatás mellett
humán erőforrások bevonásával. A Romániából 2001-ben vásárolt és 2003-ban forgalomba állított gőzmozdonnyal megjelentek a nosztalgiavonatok, és ezzel együtt
tovább nőtt a kirándulók érdeklődése a vasútüzem iránt. A kereslet nagy része a fővárosból érkező turista, akik a Duna-Ipoly Nemzeti Park értékeit keresik föl.
A kemencei Erdei Múzeumvasút sorsa egyedülálló, mivel a Kisvasutak Baráti
Körének Egyesülete vásárolta meg jelképes összegért és 2000 óta társadalmi összefogással sikerült folyamatosan bővíteni a bejárható pályarészeket. Napjainkra az egyesület létrehozta Magyarország legnagyobb kisvasúti járműgyűjteményét, melyet nem
csak kiállítva, hanem működés közben is meg lehet tekinteni.
5. Kisvasutak turisztikai jellemzői
A kisvasutak, mint speciális vonzerők, illetve az ebből adódó turisztikai termékek
egyedi szerepet töltenek be az idegenforgalmi piacon, mind kínálati, mind keresleti
szempontból.
5.1. A kisvasutak helye az idegenforgalmi kínálatban
A kisvasutak a turizmus kínálati palettáján gyakorlatilag egy vonzerőre épülnek rá
– főként természetire – vagy kiegészítik azt. Az aktuális trendek az ágazaton belül
mindenképp kedveznek ezen vasutaknak, ugyanis az alternatív turizmus megerősödésével egyre nagyobb az igény a természeti érték megismerésére, illetve az általuk
nyújtott rekreációs lehetőségekre (Aubert et al. 2007). A kapcsolódási pont pedig a
kisvasút (mint járulékos kínálati elem), mely egy tájra/természeti értékre épül, illetve
annak értékeit mutatja be.
A földrajzi térben a domborzat függvényében a vasutakat alapvetően két típusra oszthatjuk:
• Hegyvidéki, dombvidéki (pl. szilvásváradi, lillafüredi).
• Síkvidéki (pl. gemenci, csömödéri).
Az általuk bemutatott értékek (alaptermékek) alapján, pedig egy jóval differenciáltabb felosztáshoz jutunk:
• Nemzeti parkok természeti értékeit bemutatók (pl. gemenci).
• Várost és védett területet egyaránt érintő (pl. gyöngyösi).
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Városhoz kapcsolódó rekreációs célú (pl. debreceni).
Kiemelt idegenforgalmi térségben működő (pl. balatonfenyvesi).
Nem kizárólag idegenforgalmi hasznosítású, de ezen irányba fejlődő, főként a
helyi értékeket bemutató (pl. csömödéri).

5.2. A kisvasutak keresletének jellemzői
A hazánk kisvasútjaira irányuló kereslet legfontosabb jellemzőit az F & B Consulting
és a X ellum K ft. 2008. évi kutatása alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze:
• A magyar lakosság ötöde vette/veszi igénybe a szolgáltatást, melyen belül a korosztályok azonos arányban oszlanak meg, azonban a nők közel kétharmados
többségben vannak.
• Iskolai végzettséget tekintve döntően a középfokú végzettségűek, azonban foglalkoztatás alapján az utasok mintegy felét jelentik a szak- és segédmunkások.
• Jövedelmi besorolás alapján a szolgáltatást igénybe vevők háromnegyedének a
havi háztartásra eső jövedelme kevesebb, mint 200 ezer forint.
• Lakhelyük szempontjából az ország területét gyakorlatilag lefedik, egyedül
Budapest és Pest megye emelkedik ki – közel 30%-al –, azonban a nagyvárosiak
részaránya nem éri el a 20%-ot.
A kereslet kvalitatív jegyei mellett a kvantitatív mutatók közül az utas szám (2.
táblázat) mutat rá a kisvasutak legitimitására, viszont ezen mérőszám alapján éles
különbségekről beszélhetünk. Három típus határozható meg a kihasználtság alapján: a kiemelkedők (szilvásváradi, lillafüredi), a jelentős forgalommal rendelkezők
(gemenci, királyréti, gyöngyösi), illetve a fejlesztendők (balatonfenyvesi, csömödéri).
2. táblázat: A vizsgált kisvasutak legfontosabb adatai 2008

Kisvasút

Szilvásváradi

Utas szám (fő/év)
240000

221000
Lillafüredi
86000
Királyréti
65000
Gemenci
22000
Csömödéri
70000
Gyöngyösi
33000
Debreceni
*26000
Balatonfenyvesi
**22000
Szobi
*becsült adat a KHEM adatai alapján
** az adat 2002. évi, mivel a jelenlegi formában a kisvasút 2009 őszétől működik
Forrás: saját kutatás alapján szerk. Marton G. 2010
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6. Fejlesztési lehetőségek
A pályahálózat-, a járműállomány- és infrastruktúra bővítésére a rendelkezésre álló
állami források meglehetősen szűkek, mivel a kisvasutak nem találták meg helyüket a finanszírozási rendszerben. A pályahálózat hosszát csak racionálisan érdemes növelni főként ott, ahol jobb elérhetőséget biztosító nagyvasút, főközlekedési
útvonal (Csömödéri kisvasút: Kistolmács – Letenye), vagy jó forgalmi adottságokkal rendelkező település található. Más aspektus szerinti fejlesztések révén a vasút
lehetővé teszi a védett területek megközelítését, továbbá segíti azok bemutatását,
vagy az utasok egyszerűen a természeti értékek (a vízesés, erdő, puszta stb.) vagy
más (Balatonfenyves GV: Csisztapuszta fürdő) látványosságok miatt érkeznek. Sok
esetben az utasok a vasutat, mint látványosságot veszik igénybe, így a nosztalgiaüzem felfuttatása (Királyréti EV) jelentős szerepet kaphat a jövőben. Az idényjellegű turisztikai célú fejlesztések mellett érdemes feltárni a kiszámíthatóbb utasforgalmat biztosító közforgalmú (nehezen megközelíthető településeket összekötő) közlekedtetés lehetőségeit ott, ahol nincsenek párhuzamos közlekedési pályák használatban (Csömödéri kisvasút: Csömödér – Letenye), így az aprófalvas települések közötti
kapcsolatok élénkíthetők.
A pályafelújítások esetében gondot okoz a gépesítettség hiánya, így a munkák
jelentős (rostálás, aljak rögzítése, sínszálak cseréje) részét kézi erővel oldják meg,
gyakran hozzá nem értő alkalmi munkavállalók segítségével. További gondot jelent a
forráshiány is, az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése (Szob – Márianosztra szakasz felújítása) is csak az Európai Unió támogatásával jöhetett létre, azonban a második ütem megvalósítására a csekély önerő (és állami támogatás) hiánya miatt a mai
napi nem került sor.
Azoknál a vasutaknál, melyek csekély jelentőséggel bírnak (az utas szám tekintetében), ott komolyabb előrelépés nem érhető el, az aránytalanul magas és kockázatos
ráfordítások miatt. Ide kerültek a már vasútnak sem tekinthető vidámparki látványosságok (például: Debreceni Vidámparki Kisvasút, Mecseki Kisvasút, Tiszakécskei
Gyermekvasút). Itt az állagmegóvás az önkormányzatokra, illetve a helyi művelődést
biztosító egyesületekre hárul.
A fejlesztések alapján elkülöníthetünk olyan tértípusokat, melyek megfelelő erőforrásokkal – természeti, illetve helyzeti – rendelkeznek kisvasútfejlesztéshez, figyelembe véve ezen területek jelenlegi idegenforgalmi profilját:
• Dombsági, hegyvidéki térségek, kiemelten a Dunántúli-középhegység, az Alpokalja, és a Dunántúli-dombság területét, ahol az Északi-középhegység kisvasútjaihoz hasonló adottságok vannak.
• A nemzeti parkok területe, ahol ezen fejlesztések relevánsak lennének, mint például a Duna-Dráva Nemzeti Park területének a Drávához köthető területei, vagy
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe.
• Folyómenti térségek, mint a Mosoni-Duna, a Dráva-mente, valamint a Közép- és
Alsó-Tiszavidék.
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Városokhoz köthető vasutak közül pedig Pécs, Győr, illetve speciális történelmikulturális értékekkel rendelkező települések jöhetnek számításba.

A felsorolt kategóriák természetesen átfedésbe kerülhetnek egymással, azonban
közös bennük, hogy mindegyikük jelenleg is jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik, mely alapjául szolgálhat egy kisvasút fejlesztésnek.
7. Összefoglalás
A hazai kisvasutak a rendszerváltást követő privatizációjuk utáni útkeresési időszakukat élik, számuk jelentősen csökkent, a talpon maradtak pedig egyfajta megújulási
folyamat eredményeként az idegenforgalom felé fordultak. Helyük és szerepük napjaink turizmusában nem tisztázott, azonban a rájuk irányuló kereslet nagysága, illetve
az egyes kiemelkedő pozitív példák egyértelműen azt a tendenciát mutatják, hogy
életképesek. Fejlesztési problémakörüket jól mutatja, hogy míg a piaci folyamatok
alapján jelentősen tudják erősíteni egy-egy térség idegenforgalmát, addig fejlesztési
források igen korlátozottan állnak rendelkezésükre. Jövőjüket tekintve kedvezőnek
tűnik, hogy számos kiemelkedő idegenforgalmi térség nem rendelkezik ilyen típusú
vonzerővel, azonban meglévő erőforrásaik alapján egy kisvasút beruházás szignifikáns növekedést eredményezne keresletükben.
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A kerékpáros turizmus és a vasúti személyszállítás
kapcsolatrendszere, különös tekintettel a vidékfejlesztésre
Somogyi Bence1
1. Bevezetés
Az aktív turizmus, összhangban az egészséges életmód terjedésével, az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségre tett szert (Michalkó G. 2002). A fizikai igénybevételhez kötődő élményszerzést biztosító turisztikai szolgáltatások kiépítése elsősorban
olyan vidéki, az idegenforgalmi gócpontoktól távol lévő térségekben is lehetővé tette
a turizmus elterjedését, melyek azelőtt komoly gazdasági, financiális és társadalmi
problémákkal néztek szembe (Steiner, J. 1999).
Tanulmányomban Zirc város kerékpáros turisztikai lehetőségeit a vasúti közlekedéssel való szimbiózisban vizsgálom. A kerékpáros turizmus kötődik talán legerősebben a kötött pályás közlekedéshez, mivel a kerékpárok szállítása csak ezeken
a közlekedési eszközökön lehetséges. Ráadásul a vasútra építhető turisztikai termékek fejlesztése az aktív turizmushoz hasonlóan, elsősorban a kevésbé urbanizált térségekben jelenthet részmegoldást a helyi gazdaság számára.
Munkám során maga Zirc település vizsgálata a cél, de a tisztább kép érdekében
több esetben szükséges kitekintenem a Zirci Kistérség településeire is. Vizsgálatom
célja, hogy áttekintsem a város jelenlegi adottságait, potenciálját a kerékpáros turizmusban, valamint kapcsolódási pontjait a vasúti közlekedéshez. Ezzel együtt a kerékpáros turizmussal szemben támasztott elvi és gyakorlati követelmények figyelembe
vételével a város jövőbeni kerékpáros turisztikai lehetőségeinek elemzését is elvégeztem.
2. Kutatási módszertan
Kutatásomban elsődleges és másodlagos kutatási módszereket egyaránt felhasználtam.
Az elsődleges kutatási módszerek közül kiemelném az egyik zirci, kerékpáros-barát
szálláshely vezetőjével folytatott beszélgetést. Ezen túlmenően helyszíni terepszemlék, terepi megfigyelések is segítették a tanulmány elkészítését. Fontos forrásnak
tekintem a Bakonyvasút Szövetség felmérése keretében végzett utasszám-vizsgálatot a 11. számú vonal forgalomvizsgálata tekintetében. A város jelenlegi kerékpáros
potenciálját és jövőbeni lehetőségeit SWOT analízis segítségével kívánom bemutatni.
Másodlagos elemzési forrás a hazai és idegen nyelvű szakirodalom témaspecifikus
elemzése, valamint meglévő statisztikai adatbázisok specifikus elemzése. Ide tartozik a Központi Statisztikai Hivatal területi adatbázisának Zirci Kistérség idegenforgalmára vonatkozó adatainak időrendi vizsgálata, valamint a 82-es főút kerékpározásra való alkalmatlanságát bizonyító forgalomszámlálási adatok feldolgozása is.
1
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3. Kutatási előzmények
Ebben a fejezetben, az áttanulmányozott hazai és nemzetközi szakirodalom
témaspecifikus elemzésével, arra próbálok választ keresni, hogy más kutatók milyen
szempontok alapján definálják a kerékpáros turizmust, mik azok a szempontrendszerek, melyek alapján elkülöníthető más turisztikai termékektől.
A kerékpáros turizmus egyik legismertebb definíciója a dán Bornholmi Kutatóintézet turizmuskutatóinak tollából származik (Simonsen, P. S. et al. 1998). A kutatócsoport szerint minden kerékpáros turista besorolható a kerékpár-használat gyakorisága szerint. Az egyik oldal számára a kerékpár mindennapos és kizárólagos közlekedési eszköz, míg a másik véglet csupán vakációik alkalmával, ideiglenesen, megfelelő időjárás esetén használja. A kettő közötti átmenet a kutatók szerint a teljes
kerékpáros társadalmat átfedi. A szerzők megállapításai nem tartalmazzák a rekreációs kerékpározást.
Másfajta megközelítés jelenik meg Lumsdon munkájában (Lumsdon, L. 2000).
Lumsdon felfogása értelmében mindegy, hogy egy vagy több napos túráról van szó,
illetve rövid vagy hosszabb távot szeretne megtenni a turista, amennyiben a kerékpározás meghatározó részt képvisel az egyén aktivitásában, kerékpáros turistának
tekinthető. Ennek értelmében a rekreációs céllal kerékpárt igénybe vevő is kerékpáros turistának tekinthető.
Érdemes megvizsgálni B. W. Ritchie definícóalkotását is (R itchie, B. W. 1998),
aki időalapú határvonalat húz a rekreáció és a turizmus között. Meglátása szerint
amennyiben az egyén kevesebb, mint 24 órára hagyja el lakóhelyét kerékpározás céljából, az rekreációnak, ha viszont ez meghaladja a 24 órát, úgy turizmusnak tekinthető. Definíciójának lényegi eleme tehát a legalább 24 órán át az otthontól való távoltartózkodás.
Jabaudon szerint a kerékpáros turizmusba nem vonhatók bele azok a kerékpártúrák, melyek az egyének saját állandó vagy ideiglenes lakóhelyétől indulnak
(Jabaudon, N. 2003). Jabaudon nem von időbeli határt a rekreációs kerékpározás és a
kerékpáros turizmus közé, azt egyértelműen térben határolja el.
Mint e fenti néhány meghatározásból is kiviláglik, a kerékpáros turizmus fogalma
egyszerre több oldaláról ragadható meg, ami nehézkessé teszi a pontos lehatárolást.
Esetünkben a hangsúly a rekreáció és turizmus tér és időbeli elhatárolásán van. A
turizmus élményszerzéssel párosuló költést jelent (Michalkó G. 2004). A rekreáció
során nincs turisztikai célú költés, az egyén mindennapos térpályáját nem hagyja el
(Michalkó G. 2002). Kerékpáros turizmusról tehát akkor beszélhetünk, ha a mindennap bejárt térpálya elhagyásával az egyén élményszerzés céljából kerékpáros szolgáltatásokat vesz igénybe.
4. A Győr-Veszprém vasútvonal helyzetértékelése
A kerékpáros turizmus nagyfokú együttműködésben, szimbiózisban van a vasúti
közlekedéssel. Különösen igaz ez az olyan tájakon, mint a 11. számú, Győr-Veszprém
vasútvonallal feltárt Zirci-medence, ahol a vidékfejlesztés lehetőségeit növelő hatása
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van. Ez az egymásra utaltság visszahat a vasútvonal kihasználtságának várhatóan
pozitív irányú változására is. Ehhez a vonal 2009. december 12-e óta Zirc-Veszprém
között hétköznap szünetelő forgalmának teljes mértékű visszaállítása szükséges. A
vasútra gyakorolt hatás mögött a következő okok állnak.
1. Kerékpár szállítása csak vasúton történhet
2. A 11. számú vasútvonal könnyen elérhetővé teszi mind Győr, mind pedig a Balaton térségét. Veszprémből kerékpárút vezet a Balaton partjára, ugyanígy a Győrtől északnyugatra fekvő Szigetközben is komoly kerékpáros turisztikai potenciál
alakult ki. A vasút tehát e két igen fontos turisztikai térséget köti össze a Bakony
bekapcsolásának segítségével.
1. táblázat: Utasforgalmi adatok a Győr-Veszprém vasútvonalon, 2009.
Vonat sorszáma
39510 Győr 4.50
39512 Győr 8.49
39514 Győr 10.49
39534 Győr 13.49
39518 Győr 16.49
39519 Veszprém 8.06
39517 Veszprém 11.02
39515 Veszprém 14.50
39513 Veszprém 16.47
39511 Veszprém 19.09
Járatokra súlyozott átlag:

Utazók átlaga
19
160
26
101
51
83
74
64
43
18
64

Átlag utkm/vtkm
7,90
45,06
9,67
44,50
20,11
31,04
37,82
21,00
24,34
9,15
25,06

Forrás: Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség felmérése

A vonal a 2009. május 12 – 2009. december 11. közötti, Cuha-völgyi Bakonyvasút
Szövetség által készített utasszám-felmérésének adatait a fenti táblázat tartalmazza
(1. táblázat). Ez a forgalom részben a Győr felé történő elővárosi ingázásból, részben a Bakony vidéke felé tartó turisztikai célú mozgásból, részben a vonalon realizálódó diákforgalomból eredt (egyetemi városok, kapcsolódás más nagyvárosok felé).
Az átlagos utasszám 2008-as számításainkhoz képest 22 %-al növekedett. Ez komoly
lehetőséget biztosít a későbbiekben a kerékpáros turizmus érdemi fejlesztése számára.
5. A kerékpáros turizmus keresleti és kinálati jellemzői
Mivel a kerékpározás során a turista fizikai igénybevételre kényszerül, ezért a turizmusnak ez a „környezetkímélő” fajtája az aktív turizmus keretébe sorolható. Érdemes pontosítani a kerékpáros turizmus tényleges helyét, tekintve, hogy az aktív turizmusba sokféle terméktípus tartozik. (2. táblázat)
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2. táblázat: Az aktív turizmusba sorolható terméktípusok
Pontszerű hatás
Golfturizmus
Vadászturizmus
Szárazföldhöz köthető
Horgászturizmus
Vízhez köthető
Levegőhöz köthető

Lineáris hatás
Gyalogos turizmus
Kerékpáros turizmus
Lovasturizmus
Kajak-kenu
Vitorlázás
Vadvízi evezés

Siklóernyőzés
Forrás: Michalkó G. 2002 alapján saját szerkesztés

A fenti táblázatban az aktív turisztikai terméktípusok környezeti hatásai alapján
való csoportosítását végeztem el. Eszerint ezek a terméktípusok lehetnek pontszerű
vagy lineáris hatásúak. Pontszerűnek tekinthető pl. a horgász-, a vadász- és a golfturizmus is. Ezek során az aktív időtöltés helyszínének megközelítése nem csekély
helyváltoztatással is járhat, maga a tevékenység azonban csak helyben vagy kis, jól
lokalizálható területen végezhető. A lineáris hatás esetében az időtöltés nem végezhető helyben, mindenképpen szükségünk van kisebb vagy nagyobb mértékű elmozdulásra. Ennek mérete a néhány kilométeres családi gyalogtúrától a 150-200 km-es
kerékpártúráig tág keretek között változhat.
5.1. A kerékpáros turizmus keresleti jellemzői
A kerékpáros turistákat a következő keresleti tényezőkkel jellemezhetjük (Salamin
G. 2005
Szállás:
1. A kerékpáros turisták nyaralásukat elsősorban családias hangulatú szálláshelyeken, falusi vendégfogadókban, panziókban, kempingekben és alacsonyabb kategóriájú szállodákban próbálják eltölteni. Elsősorban a csendes környezet, valamint a szállásadókkal való jobb kapcsolat a legvonzóbb.
2. A lineáris túrán résztvevők igénye, hogy legyen lehetőségük egy-egy szálláshelyen csak 1 éjszakát tartózkodni, felár nélkül. Ugyancsak fontos szempont a
következő éjszaka lefoglalásának lehetősége (Steiner, J. 1999).
3. Nyomós igény a szálláshelyekkel szemben a kerékpár-tárolási és javítási lehetőség. Előnyös, ha a szállásadó egyben túraszervezéssel is foglalkozik.
Étkezés:
Étkezés szempontjából fontos kívánalom az átlagosnál nagyobb reggeli lehetősége. Mivel a kerékpározás során várhatóan egész nap úton lesz a vendég, melynek során fizikai terhelés hárul szervezetére, indulás előtt szükséges a megfelelő
étkezés biztosítása.
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Közlekedés:
1. A legfontosabb szempont e tekintetben a kerékpár szállításának lehetősége. Ez
Magyarországon csak a vasút igénybevételével lehetséges. Célravezető, ha a
vasút egyszerre nagy igényeket is ki tud elégíteni, és a legfontosabb vonalain
bizonyos számú vonatot kerékpárszállító kocsival együtt közlekedtet.
2. Mivel szállítás csak vasúton történhet, ezért fontos, hogy a vendéget már az állomáson, ill. megállóhelyen információkkal fogadják, kijelölt túraútvonalakon tudjon elindulni a leszállás után azonnal.
3. Jelentős igénynek számít a kerékpárok állomáson való biztonságos tárolásának
lehetősége, melynek elsősorban a hivatásforgalomban van jelentősége.
4. A kerékpáros közlekedés biztonsága szempontjából a forgalmas utak esetében
fontos a kerékpáros és a gépjármű-közlekedés szétválasztása, melynek legjobb
módszere az elkülönített kerékpárút.
Táj:
1. Kerékpáros turisták alapvető igénye, hogy kis forgalmú utakon, csendes, falusias
környezetben tekerhessenek. Egy forgalmas úton vagy egy nagyvárosban történő
tekerés nem jelent pozitív élményt, nem beszélve a nagyobb balesetveszélyről.
2. Ugyancsak előny, ha a vonzerők lineárisan helyezkednek el, az útvonal bejárása
során folyamatosan találnak nevezetességeket. Még előnyösebb, ha ezek a látnivalók különféle helyi rendezvényekkel is párosulnak.
5.2. A kerékpáros turizmus általános kínálati jellemzői
5.2.1. Infrastruktúra
A kerékpáros turizmus infrastruktúrája – lévén egy közlekedési alágazatról van szó
– elsősorban vonalas létesítményekből áll. A kiépített és megfelelően jelzett kerékpárutak lazább vagy sűrűbb hálózata jelenti azt a szövetet, melynek nyomán a kerékpározás, mint egy meghatározott terület aktív turisztikai terméktípusa jelenik meg.
5.2.2. Kerékpárszállítás
Magyarországon kerékpárszállítás a közösségi közlekedésben résztvevők számára
csak vasúton és a HÉV szerelvényein lehetséges. A Magyar Államvasutak egyre több
járatán biztosítja a kerékpárral történő együtt utazás lehetőségét. Ennek ellenére több
emelt szintű szolgáltatást nyújtó vonaton ma sem megengedett a kerékpárral történő
együtt utazás. Elvi lehetőségként a vonatok nagy részénél adott a kerékpárszállítás
lehetősége, mely az első és utolsó kocsiban való kerékpár-elhelyezést jelenti. Ezzel
2-2 db kerékpár szállítható, tehát a nagyobb volumenű igényeket ez nem tudja kielégíteni. A magyar vasútvonalakról csekély kivételtől eltekintve még mindig hiányoznak
azok a tágas belsővel rendelkező szerelvények, melyek lehetővé tennék az egyszerű
és kényelmes kerékpárszállítást. Sok esetben nem jelent megoldást a kerékpárszállító
kocsi előzetes megrendelése sem, ui. ez az ügyintézési idő növelésével jár (napokkal
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előtte kell megrendelni a vasúttársaságtól a szolgáltatást, amire később korántsem
biztos, hogy szükség lesz), nem elégíti ki az azonnal felmerülő spontán igényeket.
5.2.3. Kerékpárkölcsönzés
A turista vélhetően sehova sem egy napra érkezik kerékpározás céljából, minden
bizonnyal igénybe vesz szálláshelyet. Logikusan következik ebből, hogy a kerékpárkölcsönzést, és lehetőség szerint további kerékpáros szolgáltatásokat a szállásadóknak érdemes biztosítaniuk. A szállásadók kerülnek legközelebbi kapcsolatba a vendéggel, ők azok, akik első kézből kapják a turisták igényeit és elvárásait. A kerékpárkölcsönzés szállásadóknál való kiépítése és bővítése mélyebb pszichológiai kapcsolatokat teremthet érkező és fogadó között.
5.2.4. Kerékpárutakra épülő turisztikai termékfejlesztés
Egy új kerékpárút átadásával még csak egy szükséges, ámde korántsem elégséges
infrastrukturális elem jön létre. A vonalas infrastruktúra hálózatának fejlesztése
mellett azonban ki kell építeni a turisztikai szolgáltatások halmazát is, mellyel új
turisztikai termék létrehozása érhető el. Ennek során komplexitásra kell törekedni,
meg kell találni a kapcsolódási pontokat más terméktípusok felé, az együttműködés
lehetőségeit minél teljeseb mértékben ki kell használni. Ennek leggyakoribb megoldási formája a tematikus kerékpárutak létrehozása (STEINER, J. 1999). Ezek társíthatók a modern műszaki követelményekkel, így a GPS technológiára épülő szolgáltatásokkal is.
6. A kerékpáros turizmus feltételrendszerei Zircen
Ebben a fejezetben SWOT-analízis segítségével szeretném részletesen is elemezni a
„Bakony fővárosának” kerékpáros turizmusát.
6.1. Erősségek
6.1.1. Nemzetközi és országos ismertségű vonzerők a városban
Zirc mind a természeti, mind az ember alkotta vonzerők terén egyaránt rendelkezik
országhatáron átnyúló ismertséggel rendelkező attrakciókkal. Itt található az ország
legmagasabban fekvő Arborétuma. A bakonyi táj, a jó levegő, a természetközeli
turisztikai termékek tárháza mind-mind emelik a város ázsióját. Az ember által alkotott vonzerők közül meg kell említeni a ciszterci apátságot és a hozzá tartozó épületegyüttest. Ugyancsak ismert Reguly Antal néprajzkutató neve is, aki Zirc szülötte.
6.1.2. Alacsony forgalmú utak
A várost keresztülszelő 82-es főút, mint az Észak – Dunántúl egyik legfontosabb
közlekedési tengelye kivételével a térség közútjai alacsony forgalmúak, kerékpározásra kiválóan alkalmasak. Ez megteremti a biztonságos kerékpározás lehetőségét a
térségben.
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6.1.3. Fennsík jellegű táj
Zirc a Magas-Bakony szívében helyezkedik el, egy medencejellegű, fennsíkszerű
táj központi településeként. Ez erősítheti a kerékpározás iránti igényt. A látnivalók
nagyobb emelkedők leküzdése nélkül elérhetők, kevés kivételtől eltekintve nincsenek fárasztó kaptatók.
6.1.4. Kerékpáros turizmusnak megfelelő szálláshely-kínálat
Ahogy az előző fejezetben említettem a kerékpáros turizmusban résztvevők a közepes árkategóriájú szálláshelyeket, 2-4 csillagos szállodákat, panziókat keresik. Zirc
jó adottságokkal rendelkezik e téren, így potenciálisan adott a kerékpáros turisták
minél hatékonyabb kihasználása.
6.2. Gyengeségek
6.2.1. Sok érték még helyben is alig ismert
Az országos és nemzetközi ismertségű látnivalókon kívül sok olyan értéke van a
városnak, melyek helyi szinten is alig látogatottak. Ilyenek a szakrális kisemlékek, a
geológiai feltárások, kevésbé ismert patakvölgyek, források, vagy éppen kilátópontok. Mivel fennsík jellegű, könnyen kerékpározható tájról van szó, ezek jó eséllyel
integrálhatók lennének a kerékpáros turizmusba.
6.2.2. A Bakony fővárosa cím a turizmusban nem jelenik meg
Zirc, annak ellenére, hogy a bakonyi térség egyetlen városa, a turisztikai adatok tükrében alárendelt szerepet játszik. Ennek oka, hogy más bakonyi települések jobb imázzsal és hatékonyabb marketinggel elvonzzák a látogatókat Zircről (pl.
Bakonybél, Porva). Az alábbi táblázatból látható, hogy a vendégforgalom növekedő
tendenciája mellett is kimutatható a központi imázs hiánya, 2008-ban a Zirci Kistérségben eltöltött vendégéjszakák terén Zirc nem érte el a térségben realizált vendégéjszakák ötödét.
3. táblázat: Zirc részesedése a Zirci Kistérség vendégforgalmából, 2000-2008, %.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Vendégszám
24,17
23,4
15,98
10,68
4,7
16,13
17,94
16,34
19,2

Vendégéjszaka
18,66
22
15,43
8,98
4,42
11,57
15,68
14,47
16,89

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis
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A 4. táblázat a Zircen regisztrált kereskedelmi és magán szállásadás körében mért
átlagolt tartózkodási időket mutatja (4. táblázat). Látható, hogy a térséghez viszonyítva a vizsgált 5 évben rendre a térségi adatokhoz képest kisebb volt a tartózkodási
idő Zircen. Ez összefügg Zirc jelenlegi turisztikai potenciáljával, a város látnivalói 2
nap alatt kényelmesen bejárhatók. A tartózkodási idő relatíve alacsony volta kihat a
turizmusból származó költésszint mérsékelt hatásmechanizmusára a helyi gazdaság
működését illetően.
4. táblázat: Átlagos tartózkodási idők Zircen és a Zirci Kistérségben, 2000-2008
Tartózkodási idő, nap
Zirc
Térség
2000.
2,121
2,746
2001.
2,551
2,711
2002.
2,559
2,65
2003.
2,174
2,586
2004.
2,226
2,37
2005.
1,72
2,398
2006.
2,176
2,491
2007.
2,223
2,512
2008.
2,037
2,316
Átlag:
2,199
2,531
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis

6.2.3. 82-es főúton nagy az átmenő forgalom
A Zirci-medencét szinte pontosan középen szeli ketté a nemzetközi jelentőségű 82.
számú főútvonal. Ez tekinthető az Észak-Dunántúl észak-déli tengelyének, melyen
egész évben igen jelentős forgalom bonyolódik le. Az út településeket nem kerül el,
azokon áthalad, fokozott környezetterhelést róva az itt élő emberekre. Különösen nagy
forgalmat bonyolít nyáron, hiszen ez az útvonal köti össze a Győr – Pozsony – Bécs
háromszöget a Balaton térségével. A településeket elkerülő nyomvonalak már kijelölésre kerültek, az építési fázisba azonban egyetlen eset kivételével még nem jutottak.
A Zircen áthaladó forgalomról szemléletes képet ad a következő forgalomszámlálási felmérés (1. ábra).
6.2.4. Kevés kerékpáros szolgáltatás
Zircen mindössze egyetlen szálláshely foglalkozik a kerékpáros turisták érdemi
kiszolgálásával. Itt nem csak kerékpárok kölcsönzésére nyílik lehetőség, de javasolt
kerékpártúra útvonalakat, gyermekkerékpáros-szolgáltatásokat is ajánlanak. Hátránya, hogy az érintett szálláshely a vasúttól távol helyezkedik el, a városközponttól kb.
3 km-re. A város közigazgatási területén belül más helyen nincs mód kerékpárkölcsönzésre. Kerékpárszerviz Nagyesztergáron található, Zirctől 4 km-re. A kerékpár164
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tárolók száma is meglehetősen kevés, leginkább az oktatási intézményekhez és kereskedelmi egységekhez kapcsolódnak.

1. ábra: 82. számú főút Zircen áthaladó forgalmi adatai, 2003-2008.
Forrás: Országos Közúti Adatbank

6.2.5. Térbeli és időbeli koncentráció jelentkezése
A városba érkező vendégek zöme időben koncentráltan jelenik meg. Legfontosabb
érkezési időszak a nyári főszezon, melyet a tavaszi és őszi időszak hosszú hétvégéi
kiegészítenek. Ez még tovább árnyalható abban a tekintetben, hogy a vendégek elsősorban a hétvégi periódusokban érkeznek, melyet a tartózkodási idők is igazolnak.
Ehhez járul még az iskolakirándulási időszakban (jellemzően a tavaszi félév végén)
érkező iskolai csoportok általában 1-2 éjszakás tartózkodása is.
Mindemellett jelentős térbeli koncentráció is megfigyelhető Zirc turisztikai forgalmában. A város turisztikai imázsa szinte kizárólag a már bejáratott vonzerőkre
(Apátság, múzeumok, Arborétum) épül, más, kevésbé ismert látványosságok turizmusban való kihasználása (és kihasználtsága) alig számba vehető. A térbeli koncentráció egyben környezeti degradációt is okoz, nem beszélve a városközpont gépjármű-forgalom miatti telítettségéről, melyhez egy-egy nyári napon jelentősen hozzájárulnak a Zircre érkező 1 napos látogatók.
6.3. Lehetőségek
6.3.1. Kerékpározásra alkalmas burkolt és nem burkolt útvonalak
Mint említettem, Zircen és térségében a fennsík jellegű táj, valamint az alacsony forgalmú utak miatt a kerékpáros turizmusnak komoly, még nem kellőképpen kihasznált adottságai vannak. Ehhez járulnak még a száraz időben járható nem burkolt erdei
utak, melynek felhasználásával komplex, rövidebb-hosszabb kerékpáros túrajavaslatok
ajánlhatók. Ezáltal a gyengeségeknél említett térbeli koncentráció oldódása várható.
Zirc városának konkrét elképzelései vannak egy, a város egészét kiszolgáló kerékpáros
rendszerről, mely az alacsony forgalmú önkormányzati utakat vonná be a forgalomba.
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6.3.2. Vasúton való kerékpárszállítás lehetőségeinek jobb kiaknázása
Mint előzőleg utaltam rá, kerékpár szállítása kizárólag kötött pályás távolsági közösségi közlekedési eszközökön lehetséges. A vasúton történő kerékpárszállítás lehetőségei azonban korlátozottak. Elsősorban a rurális térségeket feltáró vonalhálózaton szükséges a kerékpárszállítás feltételeinek javítása. Ez elsősorban olyan korszerű
motorvonatok forgalomba állításával történhet, melyekben a tágas tér, a kocsik kialakítása lehetővé teszi a kerékpárszállítás iránt felmerült nagyobb igének kielégítését
is. Jelenleg ez csak több nappal előre megrendelt kerékpárszállító kocsi segítségével
lehetséges.
6.3.3. Termékértékesítési csatornák
Zirc vonzóbbá, ismertebbé tételében fontos szerepe lehet a még nem kellőképpen
kihasznált értékesítési csatornáknak. Legfontosabb csatornának az internetes megjelenést tartom, melynek segítségével Zirc könnyebben megismertethető az érdeklődőkkel. Az internetes megjelenés erősítése kevesebb papír alapú kiadványt igényel,
ezáltal a környezetminőség javításához is hozzájárul.
6.3.4. Kevésbé ismert értékek komplex termékcsomagokká formálása
Az erősségek alfejezetben már említett, sokszor még helyi szinten is alig ismert
objektumok, a város fekvésével, adottságaival összhangban kerékpáros (valamint
más aktív turisztikai) termékcsomagokká fejleszthetők. Ennek során az idelátogató,
amellett hogy aktívan, fizikai testmozgással egybekötve tölti szabadidejét, komplex
ökológiai, örökségi, és gasztronómiai tudást is kap a városról és környékéről.
6.3.5. Együttműködési lehetőségek más térségekkel
Zirc központi fekvése (Bakony fővárosa, félúton Győr és Balaton között), meglévő,
kerékpáros turizmusban kiaknázható adottságai révén jó eséllyel válhat a Dunántúl kerékpáros turizmusának egyik elosztó központjává. Tranzitjellege miatt fontos
összekötő kapocs a Balaton és a Dunántúl északi része között. Mind a Balaton térségében, mind a Bakonytól északra fekvő Sokorói-dombságban jelentős kerékpárturisztikai-fejlesztések valósultak meg. A kettő közötti kapcsot jelenthetné Zirc kerékpáros turisztikai centrumként való értelmezése.
6.3.6. Helyben maradó profit növekedése
A kerékpáros turizmus könnyen összeegyeztethető a helyi termékek értékesítésével. Ez hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez, a helyben megtermelt nyereség
növeléséhez, ezáltal közvetve a helyben élők életminőségének javításához (Puczkó
L. – R átz T. 1998).
6.3.7. Környezetkímélő turizmus lehetőségei
A kerékpár-használat elterjedése révén erősödhet a helyben élők környezettudatossága, csökkentheti a közutakra terhelődő forgalmat és az ezzel kapcsolatos környe166
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zetterhelést. A városban lehetőség van kerékpáros úthálózat kialakítására az alacsony forgalmú utak igénybevételével. Ez a közlekedés biztonságát is javíthatja, mely
ugyancsak a kerékpározás felé való forduláshoz vezethet.
6.4. Veszélyek
6.4.1. Alacsonyabb költésszinttel rendelkező turisták érkezése
Maga a kerékpáros turizmus nem kimondottan tartozik azon termékcsoport közé,
mely a magas költésszintű rétegeket vonzaná. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy a fejlesztés ellenére a turizmusból származó bevétel érdemben nem növekedne jelentősen.
6.4.2. Kerékpározás általi erózió felerősödése
A kerékpározás a nem burkolt utakon a vonalas erózió felerősítését okozza (Puczkó
L. – R átz T. 1998). A probléma ellen törvényi szabályozás van érvényben, melynek értelmében csak a kijelölt utakon megengedett az erdei kerékpározás. (2009/
XXXVII. tv, 92. §) A nem kijelölt utakon való kerékpáros közlekedés komoly környezeti károkat okoz, hozzájárul a talaj tömörödéséhez, a gyepek felszakadásához, az
életközösségek zavarásához.

2. ábra: 1000 főre jutó személygépkocsik számának változása 2000-2008, db/1000 fő
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis

6.4.3. Közeli, nagyobb vonzerejű attrakciók elszívó hatása
Zirc az országhatárokon átnyúló ismertségű vonzerő-kínálat ellenére a nem megfelelő szolgáltatás-kínálat révén versenyhátrányban szenved más, közeli idegenforgalmi településekhez épest. Tágabb körben vizsgálva a nyugat-dunántúli gyógyfürdők, a Balaton, valamint Győr elszívó hatása is érvényesül. Mivel ezek a térségek a
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Bakonyhoz képest más jellegű szolgáltatásokat kínálnak, az ezen térségekbe érkező
termékspecifikus vendégkör megszólítása komoly akadályokba ütközik.
6.4.4. Motorizáció további terjedése fékezi a kerékpáros közlekedés térnyerését
Az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett a gépjármű-használat. Ez a tény eleve
csökkenti a biztonságos kerékpározás feltételeit. A Zirci kistérség településein,
hasonlóan az ország más tájaihoz, a használatban lévő személygépjárművek dinamikus növekedése volt jellemző (2. ábra)
A növekedés oka egyrészt az életszínvonal növekedésében keresendő, egyre
nagyobb számú társadalmi csoportok engedhetik meg maguknak a személygépkocsi
fenntartását. Jelentős mértékben hatott ugyanakkor a városokból, elsősorban Veszprémből kiköltözők növekedése is. Ez elsősorban Eplény adatsorában mutatkozik meg,
ahol a korábbi években nagyobb számú lélekszám-növekedés volt megfigyelhető.
7. Összefoglalás
Az egészségtudatos életmód egyre nagyobb mértékű térnyerése új helyzetet teremt
a turizmusban. Az egészségturizmus egyre kevésbé jelenti a gyógyulás érdekében
való utazást. Megjelentek azok az igények, melyek az egészségmegőrzésre, az egészséges, fitt állapot fenntartására fókuszálnak. Ennek legcélravezetőbb lehetősége az
aktív, fizikai testmozgással egybekötött turisztikai termékek „fogyasztása”. Ennélfogva az aktív turizmus soha nem látott lehetőségek előtt áll, mondhatnánk, hogy az
aktív turizmus lesz a XXI. század egyik kiemelkedő turisztikai terméke.
Az aktív turisztikai termékek fejlesztése hozzájárulhat a financiális és ökonómiai
problémákkal küzdő térségek gazdasági stabilitásához. Az aktív turisztikai terméktípusok lényegében egész évben elérhetőek, így azok fejlesztése a szezon időbeli és térbeli koncentrációjának csökkenését hozhatja magával. A Bakonyban, Zirc város közvetlen közelében is igaz ez a megállapítás. Fontos pozitívum ezen kívül a környezettudatos szemlélet erősítése is, mely szintén a XXI. század igényeit elégíti ki.
Az aktív turizmus lehet leginkább szimbiózisban a vasúti közlekedéssel, melynek
révén elsősorban a vidéki, nem urbánus térségeket feltáró vasútvonalak újrapozícionálására nyílik lehetőség. Ez komoly kiugrási lehetőséget biztosít a Bakony, és szűkebben Zirc város számára is.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park turisztikai fejlesztési lehetőségei
Bognár Angéla1
1. Bevezetés
A 20. század történelmi folyamatainak következményeként a Dél-Dunántúli Régió
déli határvidékén nem történtek gazdasági fejlesztések, így – a csekély antropogén
beavatkozásoknak köszönhetően – a természet a reneszánszát élhette e területeken
(Gyuricza L. 2009). A Dráva és a Duna mente ártéri rendszerének védelmére 1996ban hozták létre a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, melyhez hozzákapcsolták a régió tájvédelmi körzeteit és természetvédelmi területeit egyaránt. A park mintegy keretbe
foglalja a térség természeti attrakcióit, melyek az öko- és az aktív turizmus kiváló
színhelyeit jelentik. A jól működő turizmus megvalósításához azonban nem elég csupán az attrakciók megléte, a parknak a régió többi fő turisztikai szolgáltatójával kell
kiépítenie egyfajta ökoturisztikai élmény- és szolgáltatásláncot. Sajnos, ennek csak
részletei valósultak meg az utóbbi években.
A parknak számos lehetősége adódik turizmusának fejlesztésére, de sok esetben
a szakmai, infrastrukturális vagy a földrajzi fekvésből származó nehézségek akadályozzák a megvalósításban. A szerző ezen tanulmányban feltárja a különböző turizmushoz kapcsolódó problémaköröket majd megoldási és fejlesztési lehetőségeket
vázol fel a park számára.

1. ábra: A Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatóhelyeinek vendégforgalma a 2008-2009-es években
Adatok forrása: ddnpi, szerk: Bognár A.
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2. A nemzeti park turizmusának rövid jellemzése
A park turizmusának fő pillérét a bemutatóhelyek látogatóforgalma jelenti, ezek a
következőek: a kölkedi Fehér Gólya Múzeum, az Abaligeti-barlang és hozzá kapcsolódó Denevérmúzeum, a drávaszentesi Dráva Kapu bemutatóközpont, a Mohácsi
Történelmi Emlékhely, Pécsen a Pintér-kert és a Tettyei Mésztufa-barlang, az orfűi
Mészégető-Források-barlangja és az „Élet az ártéren kiállítás” Bárányfok közelében.
E bemutatóhelyeken kívül az idei évtől a Szársomlyói-tanösvény és a Nagyharsányi
Szoborpark is ide tartozik. A látogatószámok alapján 2008 jelentette a legsikeresebb
évet, ehhez képest a tavalyi évben (2009) már csökkenés volt tapasztalható (1. ábra).
Annak ellenére, hogy az elmúlt két évben két új bemutatóközpont is létesült
(Tettyei Mésztufa-barlang, Dráva Kapu), a vendégforgalmi adatok jelentős visszaesést tükröznek.
A másik fő pillért a szakvezetéses túrák alkotják, melyek egyrészt a tanösvényeken zajló gyalogos túrákat, másrészt a kenutúrákat jelentik. Emellett fontos megemlíteni az igazgatóság által szervezett előadássorozatokat, kézműves foglalkozásokat
és a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeket pl. Föld Napja, Madarak és fák napja.
Ezen kívül a park hat szálláshellyel rendelkezik (Drávatamási, Drávaszentes,
Szentborbás, Denevérmúzeum épülete, Pintér-kert Vendégház, Vízvár), melyek
összesen 300–400 fős forgalmat jelentenek évente (Bognár A. 2009).
A turizmus hatékonyságának növelése érdekében a park számos fejlesztést valósított meg az utóbbi években. Emellett új pályázati források is a rendelkezésére állnak
nemcsak a turizmus, hanem a természetvédelem terén is, hiszen a turizmusfejlesztés
szorosan kapcsolódik a területfejlesztéshez (Aubert et.al. 2007).
Az utóbbi években megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztések
• A Mecsek Gyöngyszemei ROP-program keretében a nemzeti park két beruházást
valósíthatott meg: a Tettye-barlang interaktív kiállítóhely létrehozását és a Pálos
kolostor felújítását Pécs városában (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja).
• A Dráva Projekt keretében létesült a Dráva Kapu bemutatóközpont, valamint
madármegfigyelő-tornyok és esőbeállók épültek a Dráva mentén.
• A Mohács–Siklós turisztikai tengely programon belül elkezdődött a Mohácsi
Történelmi Emlékhely felújítása, kibővítése, amely jelenleg is zajlik.
• Az INTERREG III/A Európai Uniós forrásnak köszönhetően horvát Dráva menti
Natura 2000 területek kerültek kialakításra, valamint kerékpártúra-útvonal szakaszok kijelölése történt (Interreg program).
• A Danube Parks projekt keretén belül 12 Duna menti nemzeti park illetve natúrpark fogott össze a hatékony dunai természetvédelem megvalósítása érdekében. E program 2009–2012-ig tart, számos turisztikai projektelemet tartalmaz
(Danube Parks honlapja). A nemzeti park e forrásokat a vízitúrákhoz kötődő
infrastruktúra fejlesztésére, tanösvények kialakítására és felújítására, valamint
képzésre használja fel.
172

a duna-dráva nemzeti park turisztikai fejlesztési lehetőségei

•
•
•

A KEOP programon belül megtörténhet a Pintér-kert felújítása, valamint élőhely
rehabilitáció valósulhat meg (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja).
A LIFE nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés segítségével a hatékony
faj- és élőhely-védelem kialakítása érdekében pályázik a nemzeti park.
Az IPA (HR-HUN) program keretében Horvátország és Magyarország közösen
pályázhat turisztikai, infrastrukturális, kulturális fejlesztésekre egyaránt (Ipa
program honlapja), melyben a nemzeti park közös képzést és Dráva menti Természetvédelmi Szótárt kíván létrehozni.

3. Nehézségek és ezek megoldási lehetőségei a turizmusfejlesztésben
Földrajzi helyzet
A nemzeti park számos területe az országhatár mentén található, ez a tény több konfliktusforrást hordoz magában, melyek akadályozzák a turisztikai fejlesztést. Horvátország a Drávát elsősorban gazdasági szempontból értékeli, nem pedig természetvédelmi- és turisztikai potenciállal bíró területként. Ebből számos konfliktusforrás adódott és adódik mind a természetvédelemben, mind a turizmusban. Természeti szempontból a folyó mindkét oldala hasonlóan értékes, ezért a cél a két part
együttes védelme és ökoturisztikai fejlesztése (Bognár A. 2009). Ezt azonban akadályozza, hogy a horvát fél nem kíván részt venni egy közös, határon átnyúló nemzeti
park kialakításában. Ezt tetézi a vízierőmű, amely Novo Virje térségében jönne létre,
azonban – mivel határ- sőt jelentős részben védett partvonalú folyóról van szó – számos egyezményt kötelező figyelembe venni a beruházás végrehajtása előtt (Határvízi-, Espooi-, Helsinki Egyezmények). A leendő erőmű jelentős káros változást indukálna a partmenti élőhelyek kialakult ökoszisztémájában.
Szintén a szomszéd államhoz kapcsolódik egy másik jelentős probléma: az elaknásított területek megléte nemcsak a horvát, hanem a magyar Dráva partszakaszon
is. A részletes aknatérkép még nem készült el, az aknákat sokszor felrobbant állatok teteme jelzi. E területek sajnálatos módon néhány tanösvény közvetlen körzetét
is érintik, ezek a következőek: Mérus-erdő, Erzsébetszigeti- és Vízvári-tanösvény,
valamint a Kormorános-erdő. Ezen ösvényekről szigorúan tilos letérni. Egyébként
e problémakör Horvátországban, a Kopácsi-réten is ugyanígy jelen van, ahol csak a
helyiek segítségével alakíthattak ki kerékpártúra-útvonalakat, hiszen ők ismerik legjobban az aknaveszélyes területek hollétét (2. ábra).
A Dráván folyó vízi turizmus tekintetében is számos akadályozó tényezőt hordoz magában az országhatár, amely a Schengeni határt is jelenti, így az egyébként is
szigorú ellenőrzések még radikálisabbá váltak. A nemzeti park egyik legsikeresebb
turisztikai terméke a folyóhoz kapcsolódó kenutúrák szervezése, mely az utóbbi években mindig elérte a limitált 1300 fős vendégszámot (a limit az élővilág védelme érdekében szükséges). E túrák – főleg amelyek a Dráva egész magyar szakaszát végigkísérik, akár 4–5 vendégéjszakát is jelenthetnek, tehát szerepük rendkívül fontos. A
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programok szervezését és problémamentes lebonyolítását azonban – ismét – hátráltatja az országhatár. A részvételhez engedély szükséges, amelyet a Határőrség ad ki
és mindenki köteles leadni a személyes adatait a hatóságnak. Az ellenőrzések – mivel
zöldhatár húzódik végig a folyó mentén – folyamatosak, a kihágások súlyos büntetéssel járnak. A dolog pikantériája, hogy a horvát oldalon tilos fürdeni és kikötni,
emellett az országhatár (a Dráva sodorvonala) a folyó munkavégző képessége miatt
az évtizedek során megváltozott, így sokszor nem lehetünk tisztában azzal, hogy egy
homokpad hazánkhoz, avagy Horvátországhoz tartozik-e.

2. ábra: A Duna-Dráva Nemzeti Park aknaveszélyes körzetű tanösvényei.
Alaptérkép forrása: DDNPI, szerk.: Bognár A.

Tehát leszögezhetjük, hogy a határmenti fekvésből adódó problémakörre a megoldást mindenképpen a szomszéd ország Európai Uniós csatlakozása jelenti, de még
ennél is fontosabb lenne a Schengeni határ megszűnése, mely lehetővé tenné a turizmus szabad áramlását a két ország között.
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A háttérterület jellegéből fakadó problémakör
A nemzeti park körzetének településeit az elöregedés, elvándorlás jellemzi, mely
főként a Dráva mentén jelenik markánsan, így a vállalkozói kedv is csupán kismértékű (Bognár A. – M arton G. 2010). Az infrastruktúra jelentős fejlesztésre szorulna, a közutak állapota leromlott, több vasútvonalat megszüntettek az utóbbi években. A gemenci–mecseki területek elérhetőségén mindenképpen javíthat a frissen
megépült M6-os autópálya, azonban a Dráva menti és a somogyi térségek helyzetén
ez sajnos nem változtat. A turizmusban pedig a motiváció egyik legfontosabb szempontja a megfelelő elérhetőség, erre nem csak a parknak, hanem az önkormányzatoknak is hangsúlyt kell fektetni. Emellett természetesen az igazgatóságnak ösztönzőleg
kell hatnia és támogatnia kell a településeket ilyen jellegű terveik megvalósításában.
Együttműködések
A nemzeti park által szervezett szakvezetéses túrákon sajnos nem számottevő a fiatal korosztály – főként az egyetemisták aránya. A bemutatóhelyeken az osztálykirándulásoknak köszönhetően az arány jobb, azonban folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat. Ennek oka egyrészt a családok és az iskolák anyagi nehézségeihez köthetően
az osztálykirándulások számának csökkenése, valamint a tanárok hiányos ismerete
és a gyerekek érdeklődésének hiánya. Az egyetemisták sajnálatos módon azt a korcsoportot képviselik, amely a legkisebb számban képviseltetik magukat a nemzeti
parki bemutatóhelyeken, rendezvényeken és túrákon. A parknak egy kiváló lehetőséget jelentene egyetemi terepgyakorlatok szervezése, azonban ez csak szoros együttműködéssel valósulhat meg az intézmények és a park között. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológus, környezettudomány, környezettan,
földrajz vagy geográfus hallgatói igen nagy célcsoportot jelentenek és szinte kötelező
lenne megismerniük régiónk értékes természeti területeit, melyhez a park igényes
szakmai vezetést tud nyújtani. Eddig egy esetben valósult meg egy sikeres kooperáció, amikor budapesti biológus hallgatók utaztak terepgyakorlatra a térségbe. Egy
terepgyakorlat mellett a hallgatókat – természetesen az intézetek együttműködésével – különböző módszerekkel lehetne ösztönözni arra, hogy látogassanak el a bemutatóhelyekre vagy vegyenek részt szakvezetéses túrákon (plusz kredit, terepgyakorlat elismertetés, osztályzás ösztönzés, pluszpont, stb.)
A többi iskolatípust tekintve kiderült, hogy csakis a személyes kontaktus lehet
sikertényező, erre azonban a parknak nem volt kapacitása. A biológia-, környezetismeret-, földrajztanárok megnyerése már fél sikert jelenthet, hiszen az ő ismereteik is
sokszor hiányosak az attrakciókról és a park szolgáltatásairól egyaránt.
A parknak korspecifikus programcsomagokat kellene összeállítania egyetemi
csoportoknak, közép- és általános iskolásoknak egyaránt. Ahhoz, hogy a gyerekek
élményszerűen ismerjék meg a természetet, kreatív ötletek és feladatok szükségesek
olyan attrakciókkal, melyek változatosak de egyben különböző szempontból értéket jelentenek (pl.: kenutúra, hegymászás, barlang, csónakázás, kolostorromok stb.).
Emellett a családok számának növelése érdekében változatos programcsomagokat és
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szolgáltatásokat kell kialakítani, hogy mindegyik generáció megtalálja a maga szórakozását (gyermekbicikli-kölcsönzés, állatsimogatók hatékonyabb prezentálása, játékos feladatok, animátorok, játszóterek).
A park és a környező települések között nem alakult ki tartós, kétoldalú együttműködés, ez a tény előrevetíti a konfliktuslehetőséget, melyek főként a földterületek
használata és a tulajdonviszonyok tisztázatlanságából származnak. Így a lakosság
sok esetben ellenfélként tekint a nemzeti parkra, pedig a cél az lenne – ahogy nyugat-európai példák alapján tapasztalhatjuk – hogy a helyiek büszkék legyenek arra,
hogy egy nemzeti parkhoz „tartoznak” (Bognár A. 2009). A nemzeti park részéről történtek próbálkozások, azonban a kellő hatékonyság eddig hiányzott. Lakossági fórumok, tájékoztatók, esetleg előadássorozatok megoldást jelenthetnek, hogy a
lakosság tisztában legyen azzal, hogyan profitálhatna a nemzeti park közelségéből.
Olyan szervezett túrák is változtathatnak a helyzeten, amelyek során a kirándulók érintenek különböző településeket, megismerik azok értékeit és a helyi termelőket is van módjuk támogatni.
Hasonlóképpen bonyolult szituáció alakult ki a park és egyes cégek, utazási irodák között. A park annak ellenére, hogy jó kapcsolatot tart fent a régió turisztikai
szervezeteivel, tulajdonképpen nem vesz részt igazán hatékonyan a turizmusban.
Ennek változtatására egyfajta nyitás indokolt, amely nemcsak a nemzeti park igazgatóságára vonatkozik, hanem a többi érintett félre is. A parkok és a szolgáltatók, sőt
vállalatok között kimondottan jó kooperáció is kialakulhat, amelyre kiváló példa a
Duna-Dráva Nemzeti Park társ nemzeti parkja, a Donau-Auen Nemzeti Park
Egy követendő külföldi példa
A Donau-Auen Nemzeti Park Ausztriában található, Bécstől keletre egészen a szlovák határig húzódik a Duna mentén. A park dolgozói olyan kreatív ötleteket valósítottak meg, melyek sikerre vezették bemutatóhelyeiket, túráikat és táboraikat. Egyrészt változatos, minden termékükre illetve valamennyi generációra kiterjedően
külön ajánlatokat dolgoztak ki: például 7-10 féle vízitúrát és kirándulást szerveznek
(attól függően, hogy a csónakos túrákat hova soroljuk). E túrák szólnak külön gyerekcsoportoknak, kalandturistáknak, a csónakázások nyugdíjasoknak stb., kajakkal,
kenuval igény szerint (Donau-Auen Nemzeti Park honlapja).
Emellett jó kapcsolatot ápolnak a térség utazási irodáival, kölcsönösen segítik
egymás reklámozását, a csoportok szervezését. A helyi lakosságot úgy tették érdekeltté, hogy minden település határán található egy nemzeti parkos tábla, közvetlenül
a település névtábla mellett/után, így az emberekben jobban tudatosul a nemzeti park
ténye. Különösen nagy sikert aratott a helyiek körében az a kezdeményezés, amelynek során a térségben élő asszonyok régi, hagyományos, helyi recepteket elevenítettek fel, amiket a nemzeti park igazgatósága egy receptes könyv formájában kiadott.

A cégekkel való jó kapcsolat különösen fontos e park számára, ezt
a lehetséges fórumokon ki is hangsúlyozzák. Mottójukat a szerző így
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fogalmazná meg: a térségi vállalatok és a nemzeti park nem egymás ellen,
hanem egymást segítve léteznek. A park a következő cégekkel ápol szoros
kapcsolatot (Donau-Auen Nemzeti Park honlapja):
•
•
•

•

Swarovski Optik: a világhírű cég speciális szemüvegeket, távcsöveket gyárt a
látogatóknak madárfigyelésekhez, túrákhoz, amelyeket a park bemutatóhelyein
lehet bérelni.
Bosch: a nagyvállalat zöld technológiának megfelelő háztartási gépeit a nemzeti
park szívesen népszerűsíti, cserébe a cég jelentős anyagi támogatást nyújt.
Ströck Brot: a sütöde kifejezetten gyerekeknek gyárt teknős alakú, ugyanakkor régi hagyományokra épülő biokenyereket, ezzel támogatják a térségi biogazdálkodást is, a nemzeti park pedig reklámozza a terméket. Emellett egy
hagyományos osztrák majorban a térségi gyerekek egy hétig betekinthetnek az
ökogazdálkodásba és a természetvédelembe egyaránt – mindezt teljesen ingyen.
E programban a Junior Ranger Camp ifjúsági szervezet is részt vesz.
Vienna Insurance Group (Donau Versicherung): a biztosítótársaság és az igazgatóság kölcsönösen támogatják egymást, a park folyamatos megrendelést vállal
számos gyermekjátszóterének biztosítására, a társaság pedig anyagi támogatást
garantál (Donau-Auen Nemzeti Park honlapja)

A Duna-Dráva Nemzeti Park eddig mindössze egy ilyen kooperációt alakított ki
egy ismert élelmiszeripari vállalattal, e kezdeményezés főként a reklámtevékenységhez kapcsolódik. Társparkjának példáján az igazgatóság hasonló akciókat hozhatna
létre, mellyel legalább részben megszüntethetné az ellenséges hangulatot a vállalati
szférával és mindkét fél profitálhatna belőle.
Az egyéb turizmushoz kapcsolódó szolgáltatókkal (szálláshelyek, éttermek) való
együttműködés igen gyümölcsöző lehetne, főleg a marketing tevékenység kibővítésének terén. A kiadványok kölcsönös terjesztése mellett közös programajánlatok
is szervezhetők, ennek sikerére külföldön számos pozitív példát találhatunk (Szlovénia – Bohinj: falusi turizmus – Triglav Nemzeti Park, Olaszország – Dolomitok: kempingek, panziók – Dolomiti Bellunesi Nemzeti Park, Norvégia: kempingek
– Hardangervidda és Jotunheimen Nemzeti Park).
Szakmai hiányosságok, és megoldási lehetőségük
Nagy problémát jelent a parkban a szakmai nyelvtudás hiánya, emiatt nem tudnak idegen nyelvű szakvezetéses túrákat biztosítani az olyan külföldi látogatók, csoportok
számára, akik nívós szakmai vezetést is igényelnének. Igény pedig évek óta van ilyen
jellegű programokra. Különösen azt a tényezőt figyelembe véve, hogy határmenti
parkról van szó, igen nagy hiányosságról tanúskodik, hogy senki sem beszéli a horvát nyelvet a dolgozók közül. Különböző jutalmakkal, támogatással vagy ösztönzéssel a dolgozók nyelvi továbbképzését meg lehet valósítani. Így kialakulhatna jól
működő kapcsolat akár horvát iskolákkal is, hogy az ottani gyerekeknek – ha igény
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van rá – lehetőséget biztosítsanak megismerni a Dráva magyar oldalát (Bognár A.
2009). A külföldi (főként osztrák, német) szakmailag érdekelt turisták számára pedig
a parknak rendelkeznie kell olyan idegenforgalmi szakemberrel, aki megfelelő vezetést tart a bemutatóhelyeken vagy a tanösvényeken.
A park új, interaktív és igényes bemutatóhelye a drávaszentesi Dráva Kapu Bemutatóközpont sajnos nem hozta meg a várva várt áttörést a park turizmusában. A kiállítás, a környezet, a szolgáltatások nyugat-európai színvonalat tükröznek – a gond
maga a helyszín. Drávaszentes túl nagy távolságra található a főbb közlekedési útvonalaktól, a régiós turisztikai áramlási irányoktól, ezért ez a nagyszerű kiállítóhely a
2008-as év alatt mindössze 2000 fős vendégforgalmat produkált. Megoldást jelenthet
a helyszín hangsúlyosabb szerepeltetése a marketingben, valamint a tudatos beépítése különböző tematikus útvonalakba, valamint programcsomagokba.
Infrastruktúra
A szerző véleménye szerint az egyik legsúlyosabb gond egy erdei iskolai, vagy táborhely hiánya. A jelenlegi iskolás generáció sajnos egyre jobban eltávolodik a természettől, ezen hivatott változtatni egy több napos erdei iskola, vagy természetismereti
tábor, melyek során a gyerekek játékosan tanulva ismerhetik meg az őket körülvevő
természeti környezetet. E programok fontos részei a környezeti nevelésnek (Gulyás
P.-né – Láng E. – Vizy I.-né 1997), turisztikai szempontból segítik a szezonalitás
mérséklését és a környező települések számára is bevételt indukálhat (Hegedüs V.
– Kopári L. 2007). Hazánk nemzeti parkjainak a többsége működtet erdei iskolát,
azonban a Dél-Dunántúlon fellehető – egyébként rendkívül sikeres – ilyen jellegű
helyszínek közül egy sem tartozik a parkhoz. A drávaszentesi egy hetes sátortábor
és az egynapos programajánlatok nem tekinthetőek hosszú távú ígéretes megoldásnak. A Dráva-mente mellett a Mecsek, vagy a Gemenci-erdő peremvidéke kitűnő
teret adhatna az oktatásnak, természetesen megfelelő szálláslehetőséggel, egy olyan
bázissal, amely megoldásaiban a fenntarthatóságot képviseli. A park jelentős bevételre tehetne szert egy egész nyáron, hetenkénti turnusváltással működő természetismereti tábor és mellette egy tavasz végén–nyáron–ősz elején megrendezett erdei
iskolai programmal.
Az igazgatóság kibővíthetné turizmusát egy saját hajó, busz vásárlásával egyaránt. Nemcsak nyugat-európai nemzeti parkok esetében, hanem pl. a Kopácsi-rét
Naturpark számára is fontos bevételi forrást jelent egy saját hajó, amellyel drávai
kirándulásokat bonyolítanak le. Egy saját busz amellett, hogy a csoportok szállítását
teszi lehetővé, számos study tour szervezését is megkönnyítené (eddig ilyen szakmai
utakra nem volt példa), amely szorosabbá tehetné a kapcsolatot a park és a turisztikai
szolgáltatók, valamint szakemberek között. Sajnálatos módon a park anyagi helyzete
nem teszi lehetővé az effajta fejlesztéseket.
A park egyes területeit nem reklámozza kellő hatékonysággal, mely azt eredményezi, hogy a környékbeli lakosok(!) sem tudják, milyen természeti vagy kulturális értékek találhatóak közelükben. Erre negatív példaként a szerző a Dél-Mezőföld
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Tájvédelmi Körzetet hozná fel, ahol látványos homokfelszínek, löszhöz kötődő változatos geomorfológiai formák, és számos védett növényfaj található. A közelben, Nagydorogon pedig egy gazdaságban a park közreműködésével hagyományos
magyar haszonállatok tenyésztése folyik legeltetéssel, génmegőrzéssel. A speciálisan tolnai cikta juh fajta egy ritka állatfaj, amelyet legnagyobb számban a megyében
csak itt láthatnának a környékbeli gyerekek – ha lenne róla információjuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az általános iskolai és gimnáziumi tanárokhoz sem jut el a
gazdaság híre, pedig élményben nem lenne hiány és a távolság sem jelenthetne gondot. A látogatások számának növelésével nemcsak a park, hanem a major is többletbevételhez juthatna. E problémakör a marketinghez tartozik, amelynek kiterjesztése
egyrészt személyes kontaktus, másrészt kiadványok készítésével valósulhatna meg.
A prospektusokat célszerű lenne speciálisan tolna megyei iskolákba eljuttatni, hangsúlyosan általános iskolákba. Interjúk során kiderült, hogy igény lenne ilyen jellegű
programokra a tanárok körében, ebben a szülők (a válság okán a közeli helyszín miatt
is) támogatnák az ilyen viszonylag olcsó, de tartalmas, élménydús kirándulásokat.
4. Fejlesztési javaslatok, irányvonalak összefoglalása
• Tematikus útvonalajánlatok létrehozása, a környező nagyobb települések és a
nemzeti park turizmusának összekapcsolása, természetesen utazási irodákkal
együttműködve.
• A parknak szorosabban kell bekapcsolódnia a régió turizmusába, hiszen nem
jelenti a térség legfontosabb attrakcióját, csupán kiegészítő szerepkörrel bír,
amely megfelelő bővítésekkel a jövőben markánsabbá válhat.
• A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra rendkívül hiányos, pedig
kiváló adottságokkal rendelkezik a térség. A Dráva mentén, Gemenc közelében
(Gyuricza L. 2001) vagy a Dél-Mezőföldön a kis reliefenergia következtében akár
aktív nyugdíjasoknak is megfelelő túrákat lehet kialakítani, az ajánlatokat pedig a
harkányi, sellyei gyógyfürdők külföldi senior látogatóira lehet kiterjeszteni.
• Vízi turizmus kiterjesztése a Murára, egy komplex Mura–Dráva–Duna vízitúraútvonal létrehozása, együttműködve Horvátországgal és Szerbiával (4 ország
vízitúra-útvonal).
• Kapuvárosok fejlesztése, komplex Duna Kapu (Gyuricza L. 2001) és Mecsek
Kapu bemutatóhely kialakítása, gondos térinformatikai tervezéssel a helyszínt
illetően (lásd.: Dráva Kapu példája).
• Fürdőkultúra megvalósítása a nem védett folyószakaszokon, különböző programokkal és szolgáltatásokkal (Dráva, Duna).
• Az oktatási tevékenység kibővítése – szoros kapcsolat létrehozása a régió iskoláival, speciális programajánlatok kialakítása és az egyes bemutatóhelyek célzott
marketingjének elkészítése a közelükben található iskolák számára.
• Kooperáció: cégekkel, iskolákkal, turisztikai szolgáltatókkal, egyetemekkel,
településekkel. Emellett a horvátországi Kopácsi-rét Natúrparkkal közös marketing elemek kialakítása, kölcsönös népszerűsítés.
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•
•

Általános programbővítés – pl. korspecifikus vízitúrák, kerékpártúrák szervezése, a programok és árajánlatok egyértelmű prezentálása a kiadványokban.
Célzott marketing, a célcsoportok szegmentációja alapján (családok, nyugdíjasok, egyetemisták, iskolás csoportok).

5. Összefoglalás
A Duna-Dráva Nemzeti Park hazánk egyik legértékesebb természeti területegyüttesének védelme érdekében alakult meg. Feladata – ahogyan a többi nemzeti parknak is – a természetvédelem mellett a „megőrizve bemutatás” és a környezeti nevelés egyaránt. Ennek komplex megvalósítása azonban még rengeteg feladatot igényel
a park igazgatóságától. A turizmusban csak úgy lehet igazán sikeres, ha kooperációkat alakít ki, hiszen egymaga nem képes megvalósítani a hatékony ökoturizmust a
térségben. Elsősorban tekintettel kell lennie a közelében fekvő települések lakosaira, másodsorban pedig nyitnia kell a régió turisztikai szereplői, vállalatai és oktatási
intézményei felé. Emellett természetesen rajta kívül álló tényezők is hátráltatják (a
horvát fél gazdasági tervei, Schengeni határ, aknásítás), melyek megoldása Európai
Uniós források segítségével, Horvátország csatlakozása után várható. További előnyöket jelentene – elsősorban presztizs szempontból – ha a parkot az IUCN hivatalosan elismerné, mint nemzeti park (a magyarországi nemzeti parkok közül csak a
Fertő-Hanság Nemzet Park tudhatja magáénak e címet az ausztriai résznek köszönhetően), ez azonban csak évek munkájával valósulhat meg.
Végül, de nem utolsósorban a szerző mindenképpen hangsúlyozná, hogy a régió
egy olyan természeti kincset birtokol, amely ritka és értékes (számos növény- és állatfaj csak itt fordul elő hazánkban) (Iványi I. – Lehmann A. 2002), de egyben rendkívül változatos is (karsztformák, homokkőalakzatok, ártéri ökoszisztémák, holtágak,
löszpuszták és löszfalak stb.), tehát jelentős öko- és aktív turisztikai potenciál rejlik a
térségben, amelynek legnagyobb része a nemzeti park működési területéhez tartozik.
Felelősségük tehát nemcsak a természetvédelemben és saját turizmusuk sikeresebbé
tételében fogalmazható meg, hanem a cél az egész régió természet alapú idegenforgalmának koordinálása és fejlesztése lenne.
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A Velencei-tó arculata a turizmusfejlesztés tükrében
Nagy László1
1. Bevezetés
Egyrészt a táji örökség, mind természeti mind kulturális vonatkozásai terén figyelemre méltó beruházások valósultak meg (és folytatódnak a jövőben is) a Velenceitó partján. Az alapvetően turisztikai célú beruházások – így egy gyógyvizet is hasznosító termálfürdő, az ehhez kapcsolódó szállodakomplexum és apartman-ház kialakítása mellett – egy, a partszakasz jelentős részét érintő sétány valósul meg a jövőben (Velencei-tó Kapuja kiemelt projekt). Ez egyértelműen érinti a tó természeti környezetét és jelenlegi funkcióit is. Ezen kívül a médiától is hangos Sukoró környékén
elindult kezdeményezés (Kaszinó-komplexum) is jelentősen rányomja a bélyegét az
itt lakók hangulatára.
Másrészt figyelemre méltó sajnos az is, hogy minden szereplő – gondolva itt elsősorban a lakosságra – bevonása a beruházások döntés-előkészítő folyamatába és a
hatásvizsgálatok elvégzésébe nem valósult meg megnyugtató módon.
A beruházások megkezdésének körülményeit vizsgálva jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a turisztikai célú fejlesztések mennyire szolgálják a tó – itt elsősorban a
Velencei-tó – környéki települések turisztikai potenciálját, valamint a fent említett
beruházás-együttes tájhasználattal kapcsolatos konfliktusai (Lóczy D. 2002) men�nyire élesen jelennek meg a természeti örökség védelme érdekében.
A kutatási eredmények kiegészítéseképpen vizsgáltam, hogy a tó régmúlthoz
kötődő hagyományai, állapota, ökoszisztémája és a megvalósuló beruházások nyújtotta lehetőségek milyen kapcsolatban állnak egymással. Így pl. turisztikai értelemben is hasznosítható attrakció milyen formában és áldozatokkal együtt valósítható
meg a Velencei-tó partján. Ezek az attrakciók és létesítmények erősítik-e a tóról kialakult véleményeket, benyomásokat (arculatot), az összességében értékelhető vonzerőt,
vagy túl nagy árat kell-e fizetniük a Velencei-tó településeinek a turizmus-fejlesztés érdekében, háttérbe szorítva a helyi lakosság érdek-érvényesítő képességét, a táji
örökség értékeit, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aggodalmainkat (Dávid L.
2009).
A vizsgálatot természetesen kiterjesztettem a döntéshozók motivációnak elemzésére is. Ehhez kapcsolódóan a következő kérdésekre kerestem a választ. Vajon a
pályázati lehetőségek (akár TDM szervezetek létrehozása mellett) csak egy fogódzkodót jelentenek-e, vagy átgondolt koncepció mentén ragadják-e meg azokat? Men�nyire közelít a valósághoz a média által közvetített kép, és vajon mérhető-e majd
annak haszna a remélt fejlődés gazdasági, társadalmi, és ezen belül szociális aspektusából is?
1
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2. A vizsgálat módszerei
A téma iránt leginkább elkötelezett és egyben érintett közösségek a lakosság és a
turizmus területén dolgozó vállalkozók, valamint alkalmazottak megkérdezésével törekedtem a jelenleg legaktuálisabb problémákat feltárni. Ennek tudatában egy
olyan kérdőíves megkérdezést bonyolítottam le melyben 160 fő vett részt. A megkérdezett 160 fő korra, nemre, végzettségre és foglalkozásra, valamint a lakóhelyre
tekintettel reprezentatív mintát jelent, amely a kutatás eredményeinek megbízhatóságához is hozzájárul.
A vizsgálat során a turisztikai adottságok értékelése, a tájékozottság, valamint az
egyes érintettek (lakosság, helyi civil szervezetek, a turizmus szakma képviselői, a
helyi önkormányzatok) együttműködési hajlandóságát is vizsgáltam. Az adatok feldolgozásához és ábrázolásához Microsoft Office Excel és SPSS programokat használtam, melyek segítséget nyújtottak a jelenségek összefüggéseinek átlátására és statisztikai elemzések elvégzésére is.
3. Mi befolyásolja egy földrajzi terület megítélését,
arculatát?
Elsősorban tisztáznunk kell, hogy jelen tanulmány kapcsán mit is tekintünk arculatnak, milyen tényezők vizsgálata alapján vonhatunk le bármilyen következtetést. Az
arculat szó megjelenésével egyértelműen arra a település-együttesre gondolok, amely
szervesen kapcsolódik egy felbecsülhetetlen eszmei értékkel bíró természeti vonzerőhöz is, a Velencei-tóhoz. Arculaton érhetjük valamely szerveződés, csoport, akár
vállalkozás, de egy földrajzi területen (térségben) élők kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összetevőit (Nagy L. 2005) is.
Az arculat helyes értelmezésében különbséget kell tennünk az image és az arculat
között. Így nem a szokványos értelemben mossuk össze a két fogalmat, hanem kifejezetten a tudatosságot tartjuk szem előtt, ami az arculatot jelzi, és az image csak ennek
lenyomata lehet (1. ábra), mint ahogy azt az alábbi ábrán láthatjuk.

1. ábra: Az image és az arculat összefüggése
Forrás: Szeles P. 1998
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Az átlagpolgár megítélése biztosan fontos, mert potenciális turista lehet egy olyan
térségben, amely az itt élő lakosság egyik jelentős megélhetési forrása. Ezt nem elfelejtve viszont meggyőződésem, hogy az itt élő lakosság és a turizmus területén a tárgyalt
területen dolgozók megítélése kisugárzik minden látogató felé, befolyásolva ezzel viselkedését, hangulatát, költési hajlandóságát és az élményhez való jutás esélyeit is. Ebből
fakadóan az arculat egyik jelentős tényezője a helyben élők és dolgozók érintettsége,
viszonyulása a turizmus jelenségéhez, amely sok esetben tárgyiasult formában ölt testet.
Ezen túl tisztában vagyunk azzal is, hogy egy desztináció érzékelt imázsát különböző
dimenziók és attribútumok határozzák meg (Aubert A. 2007). A létrehozott „művek”
pedig nem mások, mint a turizmus szolgálatába állított létesítmények, beruházások és
esetleges attrakciók. De míg a létesítmények, amelyek különböző beruházások eredményeképpen jönnek létre, csak a helyben kínált turisztikai termékek részeiként jelennek meg, addig az attrakció, a vonzerő a turizmus lelke is, hiszen a potenciális turista
motivációja jellemzően erre épül, nem pedig a köré épített szálláshelyekre és vendéglátó
üzletekre (Michalkó G. 2007). Az arculat egyéb befolyásoló tényezői között az interpretáció színvonalával és az azzal való elégedettség szintjével is foglalkoztam, mert arculat
alatt – szűken értelmezve – a vizuális megjelenéseket értjük, amelyek biztosan beépülnek tudatunkba, és befolyásolják viselkedésünket is (Nagy L. 2005). A téma szempontjából további kérdések merülnének fel a turizmus területén működő vállalkozások arculatával kapcsolatosan is, hiszen saját jövedelemszerző tevékenységüket ez jelentősen
befolyásolja, jelen tanulmány ennek vizsgálatára viszont most nem tér ki.
3.1. A turizmus szerepe a Velencei-tó környékén élők számára
A vizsgálat szempontjából mindenképpen jelentős kérdés, hogy a turizmus fontos-e
a tó-környéki településeken élők számára. A kutatás eredményeiből egyértelműen
kiderül, hogy a turizmus sikerességét illetően a nem érintettnek körében a válaszadók egy ötfokozatú skálán 4,2-es átlagot produkáltak, míg az érintettek esetében
ennél logikusan magasabbat, 4,65-öt (2. ábra).

2. ábra: A turizmus fontossága a turizmus sikerességében való érintettség függvényében
Forrás: saját kutatás (2010)
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Természetesen érdekes kérdés az is, hogy a megkérdezettek körében azzal, amit a
turizmus szempontjából érzékelni lehet, hogy vannak megelégedve. Ennek kapcsán
kijelenthető, hogy a turizmus kínálati elemei, a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, a
rendelkezésre álló természeti vonzerők, valamint a helyben élőket is érintő események, rendezvények mennyiségével, és nem elhanyagolható módon, azok minőségével kapcsolatosan hogyan nyilatkoznak (3. ábra). Ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert a fejlesztések a már meglévő szuprastruktúra köré szerveződnek.

3. ábra: A turizmus egyes kínálati elemeinek megítélése
Forrás: saját kutatás (2010)

Az ábra alapján pedig elmondható, hogy a kínálati elemek mennyiségének és
minőségének viszonylagos összhangja tapasztalható. A viszonylagosság a megjelenített értékek alacsony mivolta, valamint inkább a mennyiséggel, mint a minőséggel
való elégedettséggel magyarázható.
A természeti vonzerő jobb, de nem kiemelkedő megítélése mellett, az emberi közreműködéssel létrehozott események, rendezvények legalacsonyabb értékei elgondolkodtatóak. A turizmus fontosságához mérten a jelenlegi állapotok nem megfelelőek. Régóta ismert tény, hogy a Velencei-tó látogatottsága nem kielégítő, a kapacitás mennyisége mellett a minőség javítását célzó koncentrált cselekvés évtizedekig
elmaradt. Felvetődik a kérdés, a „hogyan tovább?”, látva a jelenleg futó beruházásokat és hallva, a sokszor rémhírként terjedő terveket. Nem közömbös az itt élő közösségek számára sem, hogy a Velencei-tó képes-e a megújulásra, van-e olyan eszköz,
amely a sikeres desztinációk közé sorolhatóvá teheti. Ennek tudatában vizsgáltam a
turisztikai vállalkozások megítélését is, amely kifejezetten az együttműködési hajlandóságot célozta (4. ábra).
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4. ábra: A Velencei-tó környéki turisztikai vállalkozók együttműködési hajlandóságának megítélése
annak tükrében, hogy a válaszadó tud-e a turizmus fellendítését célzó együttműködésről és/vagy
TDM szervezet létrehozásáról
Forrás: saját kutatás (2010)

A válaszadók elenyésző többsége (50,94%) nem hallott semmilyen együttműködésről, így az ő megítélésük az erre való hajlandóságot tekintve, logikusan alacsonyabb értéket eredményezett. Más megközelítésben, ún. TDM (Turisztikai vagy
Térségi Desztinációs Menedzsment) szervezetek létrehozásáról a megkérdezetteknek csupán alig több mint egynegyede (25,79%) hallott. Viszont a fenti ábrán (4.
ábra) is feltüntetett értékek az együttműködési hajlandóság szempontjából, mind az
igen, mind a nem válaszadók körében javultak, köszönhetően annak, hogy akinek
volt már tudomása valamilyen együttműködésről, az nem biztos, hogy az együttműködést TDM szervezet létrehozásával is kapcsolatba hozta. Tegyük hozzá, hogy
ezeket a szervezeteket sikeresen lehet működtetni, és egyértelműen lehetővé teszi a
nagyobb fokú flexibilitást, a piaci változásokra gyorsabb és könnyebb alkalmazkodást úgy, hogy ebben az esetben nem a hagyományos funkcionális munkamegosztással találkozunk a menedzsment-szervezetnél, hanem alapvetően két fő tevékenységkörre bontja a szervezet feladatait, amelyek a márkamenedzsment és az üzleti tevékenységek, pl. a kommunikáció és a kapcsolattartás (Aubert A. 2006).
3.2. Az egységes arculat szükségessége
Először is felvetődik a kérdés: Szükség van-e egységes arculat megteremtésére a
Velencei-tó környékén a turizmus szempontjából? Abból kell kiindulnunk (jelen
tanulmány célkitűzései is erre utalnak), hogy igen, mindenképpen. Miért? Hiszen a
települések, amelyek a kiemelt üdülőkörzethez (Michalkó G. 2005) tartozóan vizsgálhatók, rendkívül sokszínűek, kiváló, ugyanakkor nagyon eltérő sajátosságokkal
bírnak. Az együttműködési hajlandóság jó indulattal is csupán közepes szintűnek
mondható bármelyik érintett csoportnál (lakosság, civil szervezetek, önkormány187
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zatok, vállalkozások) is nézzük. A Velencei-tó tér-specifikus turisztikai terméknek
tekinthető, amely egyelőre nem tud megjelenni egységesen erős ingereket kiváltva a
belföldi turisztikai piacon sem.

5. ábra: A TDM szervezetek szerepének megítélése a válaszadók körében (%)
Forrás: saját kutatás (2010)

Az együttműködést előtérbe helyező TDM szervezetek megalakulása (egy Gárdony, egy pedig Velence kezdeményezésére) is azt támasztja alá, hogy bizonyos értelemben külön utakat kívánnak járni az egyes települések, és a hozzájuk közelebbi kapcsolatban lévő turisztikai szolgáltatók, valamint a nonprofit szervezetek is. A Velenceitó környékén élők viszonya ezekhez a szervezetekhez (bár, mint tudjuk, ezek megalakulásáról csupán egynegyedüknek volt információja) viszonylag szkeptikus (5. ábra).
Legfőbb előnyüket abban látják, hogy pályázatok révén, korábban nem elérhető pénzeszközökkel segíthetik a turizmus fellendítését. Ugyanakkor nagyon pozitív, hogy
második helyen rögtön a térség egységes arculatának megjelenítése szerepel az eddiginél hatékonyabb kommunikáció révén. Ezen túl talán még pozitívabb az a jelzés, amely
az összefogás szükségességét jelenti, hiszen az ezzel kapcsolatos válaszok együtt a legmagasabb értéknek felelnének meg a válaszadók körében. Ezek szerint a TDM szervezetek értelmezésével nem is lenne probléma. A döntéshozók viszont ennek ellenére
megkettőzik a megjelenésnek és az egységes arculat esetleges kialakításának lehetőséget, csökkentve annak valószínűségét, hogy a végső cél elérhetővé váljon.
Abban jellemzően nincs vita, hogy a Velencei-tóhoz érkező turisták igényei, elvárásai, főbb ismérvei milyenek (6. ábra). A válaszok egyértelműen összefüggnek a szabadidős turizmus szempontjából megszokott jelenségekkel, de nagyon feltűnő, hogy a turistákról alkotott képben a gazdasági hasznot is hozó két fő jellemző (az átlagos tartózkodási idő és a fajlagos költés) a lista végén helyezkedik el, valamint szomorú az is, hogy
az idelátogatókat a megkérdezettek jelentős része nem tekinti környezettudatosnak.
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6. ábra: A Velencei-tó környékén megjelenő turisták jellemzői a válaszadók megítélése alapján
Forrás: saját kutatás (2010)

Mindezekkel szemben a minőség iránti igény megjelenésével találkozunk. Ez a
jelenség persze nem egyedülálló, hiszen logikusnak tűnik a minél jobb minőségű
szolgáltatás igénybevételére, minél kedvezőbb feltételek mellett való törekvés. A
turizmusban résztvevők egészen addig nem lesznek hajlandóak másképp látni a saját
helyzetüket, amíg nem változik meg a megítélésük, így a Velencei-tóval kapcsolatosan is. Egyelőre egy nem túl ideális képzet uralkodik, azaz a nem túl jó színvonalú
szolgáltatások alacsony áron való elérését is lehetővé teszik, így a térség a kibocsátott üzenethalmazának köszönhetően olyan turistákat vonz, amely a fenti ábrán látható jellemzőkkel bírnak.

7. ábra: A Velencei-tóhoz érkező turisták számára rendelkezésre bocsátott információk megítélése a
válaszadók körében
Forrás: saját kutatás (2010)
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Az arculat megfelelőségéhez a látható, vizuálisan is jelen lévő elemek meghatározóak lehetnek. A rendelkezésre bocsátott információk, amelyek jellemzően a turizmus interpretációs eszköztárát jelentik, nem jár együtt az elégedettséggel (7. ábra).
Még a leginkább jó értékkel rendelkező eszközök és megjelenések is csak 3,3 alatti
osztályzatot kaptak átlagosan az 1-től 5-ig terjedő skálán. Ez azt is egyértelműen
jelzi, hogy a kommunikáció kialakításában szélsőségek tapasztalhatóak. Az egységesebb gondolkodást pedig valahol itt lehetne elkezdeni. Néhány településnek kifejezetten tetszetős és tartalmas a weben való megjelenése, de akad olyan is, ahol a látnivalók, vonzerők, a potenciális turisták számára érdekes információk el sem érhetőek.
3.3. A turisztikai célú beruházások megítélése
A beruházások hátteréről nem lehet mindig egyértelműen nyilatkozni, de szorítkoznék az objektív megfogalmazásokra. A megkérdezés során igazolást nyert, hogy a
kérdőívben név szerint is szereplő beruházások kerültek leginkább az érdeklődés
középpontjába, azaz ismertségükhöz nem fér kétség. Válaszlehetőségek nélkül, a
válaszadók saját információik alapján, az említések számával megegyező sorrendben
a következőket jelölték meg: Velence Resort & Spa, Velencei-tó Kapuja, Kerékpárút a
Velencei-tó körül, King City Sukoró, Vasúti pályafelújítás – átjárók, aluljárók létesítése, Vital Hotel Nautis. A kutatás középpontjába tehát ezeket a fejlesztéseket állítottam, és vizsgáltam megítélésüket, a Velencei-tó arculatához való viszonyukat a megkérdezettek körében kapott válaszok alapján (8. ábra).

8. ábra: Az egyes turisztikai célú beruházások megítélése a Velencei-tó arculatához való
hozzájárulásuk tükrében, a válaszadók körében (%)
Forrás: saját kutatás (2010)
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Annak ellenére, hogy kifejezetten nagy sajtó-visszhangot kapott a sukorói ingatlan-botrány, a válaszadók ezt nem érzékeltették. Tény, hogy a leggyengébb értékeket ez a beruházás kapta, azaz legkevésbé járul hozzá pozitívan a Velencei-tó arculatához, de nagyon előnytelennek vagy negatív hatásúnak még húsz százalékuk sem
(18,47%) minősítette. Ezt a kutatásom eredményei leírásánál a legmeglepőbbek
között tartom számon. Meglepő volt számomra, mert korábbi felvetésem szerint az
ingatlan-botrányt egyértelműen negatív jelenségnek állította be a média, és a környéken működő civil szervezetek is hangot adtak (élő-lánc, internetes fórumok) a kezdeményezéssel kapcsolatos ellenszenvüknek.
A másik (de leginkább csak a helyi lakosság körében) vitatott jelenség, a Velencei-tó Kapuja projekt kapott még alacsonyabb értékeket, ami ugyan a jelenlegi természet-idegen megoldásokon segítene (pl. a lebetonozott partszegély megszüntetése),
de olyan fikciót ábrázol, amely inkább tengerparti miliőhöz hasonlatos, nem pedig a
Velencei-tó kedvezőbb megítélését támogatja (Kökény I. – Nagy L. 2008).

9. ábra: Az egyes turisztikai célú beruházások megítélése 1-5 skálán átlagosan, a válaszadók körében
Forrás: saját kutatás (2010)

A turizmus infra- és szuprastruktúrájához is illeszkedő kerékpárút, valamint vasútfejlesztés nyeri el leginkább a térségben lakók tetszését a Velence Resort & Spa
mellett. A Vital Hotel Nautis megépülése pedig, hiába kapcsolódik az épület formáját, kialakítását illetően is (hajót formázó külső) leginkább a Velencei-tóhoz, ismertsége valószínűleg elmarad a többi fejlesztésétől, így indokolhatók esetleg a viszonylag alacsonyabb értékek, amelyek az átlagos megítélést is befolyásolták. Alapvetően
viszont megállapítást nyerhet az, hogy a vizsgált fejlesztések körében ezek megítélése jó, hiszen átlagosan 4,03-as értékkel jellemezhetjük (9. ábra).
Mindezeken felül érdekes az is, hogy az egyes településeken élők a Velencén végbemenő változásokat ítélik meg a legpozitívabban és az együttműködési hajlandóság tekintetében is a legmagasabb értékekkel rendelkeznek. Az ehhez kapcsolódó
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kutatás részletei viszont jelen tanulmány terjedelmi korlátait figyelembe véve itt már
nem fejthetőek ki, ennek vizsgálatára vállalkozom egy soron következő, a turisztikai
imázs összetevőinek vizsgálatát elemző publikációban.
4. Összegzés
Jelenlegi, a turizmussal és arculatvizsgálattal kapcsolatos ismereteink szerint - valamint a lebonyolított kutatás eredményeképpen - néhány fontosabb, de sajnos nem feltétlenül kielégítő válasszal tudok csak szolgálni a tanulmány bevezetőjében feltett kérdésekre. Egyrészt a Velencei-tó arculata jelenleg nem egységes, de szükségszerű lesz
a jövőben, ha ún. tér-specifikus turisztikai termékként akar megjelenni a piacon. Másrészt a törekvés az egységes arculat és a hatékonyabb kommunikáció kialakítására már
megjelent, ezt tovább kell erősíteni úgy, hogy a településeken élők, azok közösségei, a
működő vállalkozások és az érintett önkormányzatok is együtt tudjanak gondolkodni,
hogy együtt is tudjanak dolgozni. A vizsgálatba bevont személyek megítélései kapcsán
egyértelművé vált, hogy a legtöbb turisztikai célú beruházást kedvezőnek találják, és
azok hozzájárulnak a Velencei-tó arculatához. Éles elítélés egy beruházással szemben
sem jelent meg, ennek csírái csak egy (valószínűleg meg sem valósuló) beruházással
kapcsolatosan (King City Sukoró) érzékelhetőek. Amennyiben a táji, természeti és gazdasági (turizmusból származó előnyök) érdekek összhangjára lelnek a vizsgálatba is
bevont érintettek, akkor minden esély megvan a jelen pillanatban még csak fikcióként
emlegetett egységes arculat kialakítására, amely közös ügy és érdek mindenki számára.
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Kárpátalja turisztikai térségeinek határolása és elemzése
Tarpai József 1
1. Bevezetés
A mai Kárpátalja területe közigazgatásilag 13 járásra oszlik. Általában ez a felosztás az
alapja minden a megyét érintő elemzésnek. Ugyanakkor konkrét esetekben célszerű másfajta felosztást is alkalmazni. Például gyógyturizmus tekintetében hagyományosan 10
gyógyüdülési körzetre tagolják Kárpátalját. A megye területén több turisztikai gócpont
alakult ki, amelyek meghatározzák Kárpátalja turisztikai kínálatát és hat, véleményem szerint, jól elkülöníthető térséget alkotnak (1. ábra). Az egyes térségekhez tartozó területek hasonló turisztikai adottságokkal, erőforrásokkal rendelkeznek, ezért
egy csoportba való besorolásuk nem véletlen. Az egyes területek közötti kapcsolatok,
közös értékek kialakulása a történelmi Magyarország egykori területi felosztásában
gyökerezik. A felsorolt hat térség a négy vármegye területeit fedi le: Ungvár és környéke – Ung vármegye, Felső-Tisza vidéki – Máramaros, Beregvidék, Munkács és
Verhovina térségek az egykori Bereg vármegye területeiből állnak, az Ugocsa turisztikai térség pedig az egykori Ugocsa vármegye területét foglalja magába.

1. ábra: Kárpátalja turisztikai térségei
Forrás: a szerző szerkesztése
1
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193

tarpai józsef

A turisztikai-rekreációs ágazat egyre nagyobb szerepet játszik Kárpátalja társadalmi-gazdasági fejlődésében. A megyei turisztikai főosztály tavaly év végi jelentése
szerint, az elmúlt öt évben (2004-2009) az idegenforgalmi szektor fejlődése a globális pénzügyi válság ellenére is megtartotta pozitív tendenciáját. A beutazó turisták
száma 57%-al növekedett, a turisztikai szolgáltatások mértéke pedig közel a háromszorosára nőtt. A jelzett öt év folyamán 57 új vagy felújított szálláshellyel bővült a
megye turisztikai kínálata. A szállodaiparba irányuló befektetések mértéke 2009ben meghaladta a 18 millió hrivnyát (770 millió HUF) (Zakarpattya. Szanatoriji ta
turizm. 2009).
2. Beregvidék turisztikai térség
A Beregvidék turisztikai térség a beregszászi járás területén található, melynek központja Beregszász, az egykori Bereg vármegye központja. A járásban fellendülőben
van a turizmus ágazata, de területi megoszlása nagyon egyenlőtlen. Az itt található
települések csak mintegy 30%-a rendelkezik valamilyen turisztikai termékkel (szállás, vendégforgalmi létesítmények, szolgáltatások stb.). A turizmusban érdekelt települések a járást átszelő fő közlekedési útvonalak mentén, továbbá a Borzsa és Tisza
folyók partján helyezkednek el.
A beregszászi járás területén három határátkelő működik, amelyek szintén növelik az általuk érintett települések turizmusorientáltságát. Az Asztély-Beregsurány
nemzetközi határátkelő bír a legnagyobb jelentőséggel, míg a másik kettő –
Harangláb-Lónya és Kaszony-Barabás – korlátozott nyitva tartással, jóval kisebb
személyforgalmat bonyolít le. A térségen keresztülhalad a Csap-Aknaszlatina vasútvonal. Beregszászban található a Nagyszőlős-Hmilynik keskenynyomtávú, még ma
is működő vasútvonalat kiszolgáló kisvasútállomás-depó. 2006 óta Turisztikai Információs Központ működik a városban. Csatornahálózat és központi vízellátás csak
Beregszászban van, de a rendszer már nagyon elavult. A kommunális hulladék gyűjtése a térség településeinek többségében megoldott, de a szilárd hulladék tárolásának
kérdése egyelőre nem.
A térség fő turisztikai vonzerői a termálvíz, a szőlő- és borkultúra, az épített
örökség és a nemzetiségi összetétel. A Beregvidéken, földrajzi elhelyezkedéséből
kifolyólag, fontos szerepet játszik a tranzitturizmus. Beregszász és környéke egyaránt megállóhelyként szolgálhat a keletről nyugatra, illetve a nyugatról keletre irányuló turistaforgalom számára. Ennek a feladatnak az ellátása érdekében egyre több
szálloda, motel, étterem épült az utóbbi években például Beregszászban, Jánosiban, Beregdédában, Nagybégányban, Nagymuzsalyban. Jellemző a Beregvidékre a
bevásárló turizmus. A Magyarországról érkező turistaforgalom legnagyobb hányadának utazási célja a vásárlás. Egyre nagyobb teret hódít a falusi turizmus: Bene,
Vári, Borzsova, Csetfalva községekben foglalkoznak vele leginkább, ahol jellemzően a Magyarországról érkező turistacsoportok veszik igénybe a falusi vendéglátók
szolgáltatásait. A Beregvidék kiemelkedően gazdag termál- és ásványvízlelőhelyekben, melyek felhasználási lehetőségei elsősorban a gyógyturizmusban mutatnak reá194
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lis jövőképet (balneológia, úszómedencék létesítése). Jelenleg két termálvízre épülő
turisztikai létesítmény működik a térségben: a Beregszászi Zakarpattya Sporttelep
termálvizes nyitott uszodája, és a Kaszony község mellett található szezonálisan üzemelő termálfürdő.
A Beregvidék évszázadokra visszanyúló szőlőtermesztő és borkészítő hagyományokkal rendelkezik. Borkóstoló terem található Beregszászban (Öregpince) és Jánosiban (Beregvidéki Borház). A térség több községében jó nevű borászgazdák tevékenykednek, akik turistacsoportokat is fogadnak (Sass-pincészet – Kígyós, Parászka
György – Bene, Varga Béla – Muzsaly). Épített örökség tekintetében elsősorban
Beregszász emelhető ki a térségben. Az egykori vármegyeszékhely több patinás,
múlt századi építésű vagy több száz éves hivatali épülettel, palotával, kastéllyal, egykori fogadóval, szállodával, egyházi és vallási épülettel rendelkezik. De a turisztikai
térség falvaiban is szinte mindenütt akad egy múltat idéző kastély, kúria (Mezőgecse,
Balazsér, Nagybakta), régi templom (Csetfalva, Vári, Bene, Kígyós, Nagybereg,
Nagybégány). Kevés viszont a múzeum a régióban: Beregszászban Beregvidéki
Múzeum, Nagyberegen Szőttes Múzeum üzemel.
A nemzetiségi összetétel is erős befolyással bír a Beregvidék turistaforgalmára.
Egyrészt, az itt élő magyarság és annak hagyományai, kultúrája különlegessé teszik
a térséget az ország más megyéiből és a keletebbről érkező turisták szemében, másrészt a Magyarországról érkező turisták otthon érezhetik magukat a vidéken. A statisztikai adatok szerint, a térségben kiszolgált külföldi turisták tekintetében Magyarország áll az első helyen. Napjainkban a magyar hagyományokkal szorosan összefüggő, immár hagyományosan megrendezésre kerülő, több fesztivál és népünnepély
szolgál turistacsalogatóul a térségben: Guti Pünkösdi Napok, Böllérverseny, Lekvárfőző Fesztivál (Mezőgecse), Töltöttkáposzta Fesztivál (Csetfalva), Nemzetközi Borfesztivál (Beregszász).
Kereskedelmi szálláshelyek tekintetében a legjelentősebb szerepet Beregszász
játssza a térségben, ahol a 20 különböző motel, hotel, vendégház és diákszálló mintegy 650 férőhelyet kínál (1. táblázat). A városban az utóbbi néhány évben több hotel
épült, főleg a termálvizes uszoda környékén. A Beregszászon kívül található kereskedelmi szálláshelyek száma a Beregszászi Turisztikai Információs Iroda adatbázisa
szerint mintegy 760 férőhelyet tesz ki a térségben, amit a különböző településeken
található motelek, hotelek és falusi vendégházak együttesen adnak.
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1. táblázat: Adatok Kárpátalja turisztikai térségeiről
Turisztikai térségek

Terület Lakosságszám Szálláshelyek Férőhelyek
(km²)
(ezer fő)
száma
száma

Éttermi férőhelyek száma

Beregvidék

654

81,0

28

1410

1444

Beregszász
Beregszászi járás
Felső-Tisza vidéki
Rahói járás
Técsői járás
Huszti járás
Munkács
Munkács
Munkácsi járás
Szolyvai járás
Ungvár és környéke
Ungvár
Ungvári járás
Perecsenyi járás
Nagybereznai járás
Ugocsa

45
609
4707
1892
1818
997
1698
31
991
676
2342
55
846
631
810
697

27,2
53,8
399,4
90,8
172,4
129,0
239,4
82,3
101,6
55,5
251,5
117,3
74,4
31,8
28,0
117,9

20
8
84
45
23
16
55
13
15
27
67
26
8
10
23
19

650
760
2630
1310
750
570
3356
559
1147
1650
3020
1000
500
1020
500
700

1044
400
3215
908
1797
510
2985
1140
320
1525
5196
3936
500
650
110
345

Nagyszőlős
41
25,3
7
400
245
Nagyszőlősi járás
656
92,6
12
300
100
Verhovina
2654
176,3
49
1953
1060
Volóci járás
544
25,3
15
553
220
Ökörmezői járás
1166
50,1
27
1150
540
Ilosvai járás
944
100,9
7
250
300
Összesen
12 752 1265,5
302
13069
14245
Forrás: a szerző szerkesztése a járási turisztikai hivatalok és a tourinfo irodák adatbázisai alapján

3. Ugocsa turisztikai térség
Az Ugocsa turisztikai térség a nagyszőlősi járásban található, amelynek központja
Nagyszőlős, a történelmi Ugocsa vármegye székhelye. A térség délen Romániával,
dél-nyugaton pedig Magyarországgal határos. Ugocsában két határátkelő működik:
Tiszaújlak-Tiszabecs, Magyarország felé, és Nevetlenfalu-Halmi, Románia felé. Csak
Nagyszőlősön van a térségben kiépített csatorna- és központi ivóvíz hálózat, az egész
járás területén megoldott a szilárd hulladék gyűjtése és épülőben van az új szilárdhulladék tároló is.
A térség kereskedelmi szálláshelyeit feltérképezve azt a következtetést lehet
levonni, hogy a falvakban kevés a motel, panzió (Tiszapéterfalva, Csepe), falusi vendégház (kb. 100 férőhely összesen), a legtöbb kereskedelmi szálláshellyel Nagyszőlős
városa rendelkezik (mintegy 400 férőhely), illetve a város mellett, a Tisza partján, a
Fekete-hegy lábánál elterülő „Vinnicski” üdülőövezet (200 férőhely).
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A turizmus szempontjából Ugocsa hasonló adottságokkal rendelkezik, mint
Beregvidék. Határ menti régió, jellemző rá, leginkább a román határforgalmon alapuló, tranzitturizmus. Az ilyen terű „román dominancia” fő oka, hogy a
Nevetlenfalu-Halmi határátkelő teljes körű forgalmat bonyolít le, és Románia még
nem tagja a schengeni övezetnek, míg a Tiszaújlak-Tiszabecs határátkelő kapacitása
az autós- és gyalogosforgalomra korlátozódik. A terület kettős határmentisége miatt
a bevásárló turizmus elterjedése szintén jellemző vonása a térség idegenforgalmának, de a közigazgatási központ – Nagyszőlős – a határátkelőktől viszonylag távoli
fekvése miatt a határ menti településeken a legmeghatározóbb (Tiszaújlak, Nevetlenfalu, Tiszapéterfalva). Ugocsában csak az elmúlt években kezdte szárnyait bontogatni
a falusi turizmus (Tiszabökény, Tiszapéterfalva, Akli, Szőlősgyula), de a helyi adottságok lehetővé teszik az ilyen irányú továbbfejlődést. A térség turizmusában meghatározó szerep jut a gyógy- és üdülő turizmusnak. Országos szinten elismert termálvízre épülő szanatórium működik Nagyszőlős elővárosában és több üdülő- és hotelkomplexum a Fekete-hegy lábánál, a Tisza partján elterülő Vinnicski üdülőövezetben. Itt alakult meg az ukrán-magyar természet és vízi turizmuskedvelők klubja.
Rendszeresen szerveznek vízi túrákat a Tisza folyásirányában, melyek közül a legismertebb a nemzetközi Tisza Túra, amely Bustyaházáról (Bustino) indul (técsői
járás) és Magyarország területén folytatódik tovább. A térség legfontosabb turisztikai vonzerői: szőlő- és borkultúra, termálvíz, természeti környezet, épített örökség.
Ugocsában a szőlőtermesztés és borkészítés hagyománya több évszázados múltra
tekint vissza. Borgazdaság működik Nagyszőlősön, de meg lehet kóstolni a helyi
készítésű borokat Királyházán is, az ott működő borkóstoló teremben. Ugocsa termálvizekben gazdag vidék. Híres szanatóriuma a Nagyszőlős közelében található
Teplica. A 150 férőhelyes létesítmény egész évben üzemel. A térségben két országos
jelentőségű növényvédelmi terület található, a Fekete-hegy és a Gyulai-hegy rezervátum. Rajtuk kívül a Felső-Tiszai Regionális Természetvédelmi Park területéhez
tartozó Salánk község közelében található Nagyerdő és Borzsa-dűlő ártéri tölgyesei élveznek védettséget (Baranyi B. 2009). Ezek a természeti értékek, de leginkább
a Fekete-hegy környéke és a Tisza-part, jelentős turistacsalogatók. A turistalátványosságok között kiemelkedő helyet foglalnak el az épített örökség emlékei a térségben. Nagyszőlős városa több kiemelkedő értéket képviselő épülettel büszkélkedhet,
ezek közül a legfontosabbak: vármegyeháza, Lator-kastély, római katolikus templom, református templom, ferences kolostor és templom, Perényi-kastély, Kankó vár.
A város környékének fontos látnivalói: Turul-emlékmű, sóház (Tiszaújlak), Nyalábvár (Királyháza), a különleges templomok (Salánk, Csepe, Tiszaújlak, Tiszabökény,
Novoszelica), Csornotisziv, Veliki Komjati, Ruszka Dolina.
Ugocsában található Kárpátalja egyetlen magyar szabadtéri néprajzi múzeuma
(Tiszabökény), ezen kívül helytörténeti kiállítás tekinthető meg a skanzen mellett álló Fogarassy-kastélyban, képtár található Tiszapéterfalván a György-kastélyban, néprajzi múzeum Novoszelicában. A térségben hagyományosan megrendezésre
kerülő fesztiválok és programok: borfesztivál (Nagyszőlős), magyar népzenei és
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néptánctábor (Tiszapéterfalva), történelmi jurta tábor (Tiszapéterfalva), Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor (Salánk), Eperfesztivál (Szőlősgyula).
4. Felső-Tisza vidéki turisztikai térség
A Felső-Tisza vidéki turisztikai térség a rahói, técsői és huszti járások területét foglalja magába, melyek a történelmi Máramaros megye részét képezték. A térség több
határátkelővel is rendelkezik Románia irányába. A Rahótól északra fekvő Tatár
(Jabloneci)-hágó (931 méter) a Vereckei-hágó után a második legfontosabb átkelési
pont a Kárpátok északkeleti vonalán Belső-Ukrajna felé.
A turizmus ágazatában működő vállalkozások száma a rahói járásban a hivatalos
adatok szerint 56, ami a megyei szint 20%-a, a técsői járásban 25, a huszti járásban
közel 20 (Zakarpattya. Szanatoriji ta turizm. 2009). A legtöbb kereskedelmi szálláshely a nagyobb települések, sítelepek és ásványvízforrások szomszédságában, valamint a járási székhelyeken koncentrálódik. A vidék a síturizmus fellegvára Kárpátalján. A rahói járás területén 22 sífelvonó üzemel (Rahó, Bogdán, Kőrösmező,
Kobilecka Poljana), ami azt jelenti, hogy minden harmadik felvonó a megyében itt
található. A járás legfontosabb turistaközpontja a Drahobrát Sítelep. Ez Ukrajnában
az egyetlen olyan hely, ahol a hótakaró, megfelelő időjárás esetén, több mint fél évig
síelési lehetőséget biztosít. Kisebb sípályák találhatóak a huszti járásban Velétén és a
Sajáni Szanatórium közelében, valamint a técsői járásban Uszty-Csorna, Taraszivka
és Kalini településeken.
A huszti járásban a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség, valamint Nizsnij
Bisztrica település lakosai foglalkoznak falusi vendéglátással. Míg a rahói járásban
jellemzően a síelni vágyók veszik igénybe a falusi szálláshelyeket, addig Viskre külföldi (főként magyarországi) csoportok érkeznek. A técsői járásban az aknaszlatinai
sóstavak körül alakult ki turisztikai gócpont. A település főként román nemzetiségű
lakossága fogad ugyan turistákat, de ez nem szervezetten, a falusi turizmusra jellemző formában történik és csak a nyári szezonban jellemző.
A térség enyhe éghajlata, a kontraszt-hangsúlyos évszakok, a tiszta hegyi levegő,
az egyedülálló táj, a számos gyógy- és ásványvízforrás (Saján, Velika Uholka,
Ruszka Mokra, Tereblja, Kvaszi, Kvaszivska Poljana) optimális feltételeket biztosít
az aktív kikapcsolódás kedvelőinek. A rahói és técsői járások területén fekszik a
Kárpáti Bioszféra Rezervátum, mely az UNESCO által védett területek hálózatának
tagja, a huszti járás területén található a Nárciszok Völgye védett terület, a técsői
járás területének egy részére benyúlik a Szineviri Nemzeti Park (Baranyi B. 2009).
A térségben népszerű gyalogos turizmus első számú célpontja a Hoverla (2061 m),
a Kárpátok legmagasabb csúcsának megmászása. A Nagybocskói Állami Erdészeti
és Vadásztársaság területén jellegzetes helyi ételek, tapasztalt vadászok, kényelmes
vadászházikók állnak a turisták rendelkezésére.
Kárpátalja területén közel 50 ismert barlang található, melyek közül sajnos egy
sincs hivatalosan nyitva a kirándulók előtt. A Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén, Técső környékén különleges engedéllyel tekinthetőek meg Uhlja és Cserlenij
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Kaminy karsztbarlangjai. A barlangászat fejlesztése a jövőben a turizmusfejlesztés
egyik perspektivikus ága lehet a Felső-Tisza vidéken.
Épített örökség tekintetében kiemelkedő a térségben a huszti várrom, a huszti református templom, a viski református erődtemplom, az Európa földrajzi középpontját jelző emlékoszlop Rahó közelében, valamint a középkori fatemplomok (Gyilove,
Lázescsina, Szerednye Vogyane). Különböző múzeumok működnek Rahón (A hegyek
ökológiájának múzeuma), Nagybocskón, Kőrösmezőn. Técsőn található Hollósy Simon
neves magyar festőművész emlékháza, Aknaszlatinán Sóbányászattörténeti Múzeum
várja a látogatókat. Hagyományosan megrendezésre kerülő nevesebb fesztiválok és
programok a térségben: Hucul Ripa Fesztivál (Rahó), Kárpát Kupa Terepjáró Verseny,
Berlebaszkej Banos Gasztronómiai Fesztivál, Nagybocskói Töltöttkáposzta Fesztivál,
Marcisor Tavaszünnep (Bila Cerkva), A pásztorok kikísérése a havasi legelőkre (Rahó).
5. Munkács és környéke turisztikai térség
A Munkács és környéke turisztikai térség a munkácsi és szolyvai járások területére
terjed ki. Itt koncentrálódik a megye gyógyturizmusa. A munkácsi és szolyvai járás
Kárpátalja szívében, az alföld és a hegyvidék találkozásánál terül el, fontos vasúti és
közlekedési csomópontok mentén. Erre halad a Csap-Kijev autóút, Munkács pedig a
Csap-Lemberg vasúti közlekedés egyik csomópontja. A térség nemzetközi határátkelővel nem rendelkezik. Mindkét járási székhely a Latorca folyó völgyében terül el.
Munkács építészeti műemlékei között legfontosabb a munkácsi vár. Egyéb nevezetességek: városháza, Munkácsy Mihály Emlékház, Rákóczi vagy Fejér-ház, Csernek-hegyi bazilita kolostor, római katolikus templom. A járásban található főbb látványosságok: beregvári Schönborn-vadászkastély, beregszentmiklósi-várkastély,
Podheringi 1849-es emlékmű. A szolyvai járás építészeti műemlékei főként a fatemplomokra korlátozódnak. A sztálini terror áldozatainak állít emléket a Szolyvai Emlékpark, amely a Vereckei-hágóra vezető főút közelében található. A szolyvai járás
turisztikai vonzerejét nem annyira az épített örökség, hanem sokkal inkább természetvilága adja. A járás területén húzódik a Zsdimir Természetvédelmi Park.
Több múzeum is található a térségben – történelmi múzeum (Munkácsi vár), Munkácsy Mihály Emlékmúzeum (Munkács belvárosa), etnográfiai múzeum (Paszika),
honismereti múzeum (Tibava), történeti múzeumterem (Holubine), Edelvejsz honismereti kiállítás (Szolyva), múzeumterem (Sztojne).
Kereskedelmi szálláshelyek tekintetében mind a munkácsi, mind a szolyvai járás
bőséges kínálattal rendelkezik. Szanatóriumok és gyógyüdülők a térségben: munkácsi járás – 5 (Kárpáti, Perlina Karpat, Szinyák, Soleni Mlaki, Vodohraj), szolyvai
járás – 5 (Kvitka Polonini, Poljana, Szonyacsne Zakarpattya, Kristaleve Dzserelo,
Kvasznij Potyik). A szanatóriumok többségét a szovjet érában építették, rekonstrukciójuk folyamatosan zajlik. A szanatóriumok vendégkörét főként ukrajnai, oroszországi és más volt szovjet tagköztársaságból érkező vendégek alkotják (Tarpai J.
2010). Ezekben a gyógyüdülőkben összességében egyszerre több mint 3000 gyógyulni vágyót tudnak fogadni.
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A szolyvai járás egyik leglátogatottabb települése Szolocsin, melynek környékén 15
gyógyhatású ásványvízforrás található (Marchenko O. et al. 2008). Népszerűek még
Poljana település ásványvízforrásai is, melyek bázisán szintén szanatórium üzemel.
Mivel a térséget alkotó mindkét járás a hegyvidék és az alföld találkozásánál fekszik, ezért a gyógyturizmus mellett az aktív turizmus különböző válfajaihoz is adottak a feltételek. A munkácsi járásban a Szinyák Szanatórium és Sportüdülő mellett
900 méter hosszú sífelvonó üzemel. Sípálya található Beregszentmiklós mellett is. A
szolyvai járás területén 5 sífelvonó üzemel, főként a szanatóriumok környékén.
A térségben egyre nagyobb teret hódít a falusi turizmus. A munkácsi járásban
Szinyákon és Beregszentmiklóson, a szolyvai járásban Szolocsin, Nelepino, Vovcsij,
Uklin, Poljana településeken fogadnak vendégeket. Szolocsin településen lovas
turisztikai központ is üzemel. A térség legjelentősebb rendezvénye a Munkácsi Nemzetközi Borfesztivál. Borkóstolási lehetőség Boboviscse településen van, ahol lovaglás, hegyi túrák, kézműves termékek is várják a látogatókat.
6. Ungvár és környéke turisztikai térség
Az Ungvár és környéke turisztikai térség Kárpátalja megye három északnyugati
járását, az ungvári, perecsenyi és nagybereznai járásokat foglalja magába. Mindhárom járás a megye határvonalán húzódik. Az ungvári járás határos Magyarországgal és Szlovákiával, a perecsenyi Szlovákiával, a nagybereznai pedig Szlovákiával
és Lengyelországgal. A térségben több nemzetközi határátkelő van: Záhony- Csap,
Ungvár-Felsőnémeti, Kisberezna-Ubl΄a, Kisszelmenc-Nagyszelmenc, WolosateLubnya (Tarpai J. 2009).
Az ungvári járás Kárpátalja legfejlettebb térsége. Itt találhatóak a vasúti, közúti és
légi közlekedés csomópontjai. Ungvár fontos turisztikai központnak számít, kiemelkedő tranzitszerepet tölt be. Jellemző a város turizmusára a konferenciaturizmus.
A három, illetve négycsillagos szállodák (Old Continent, Ungvarskiy) által nyújtott
szolgáltatások mindenben megfelelnek az európai színvonalnak. A város nevezetességei között építészeti műemlékeket (vár, skanzen, filharmónia épülete, templomok),
természeti látnivalókat (Európa leghosszabb hársfasora) és jelentős múzeumokat
(honismereti, szépművészeti) egyaránt találunk. Ungvár a bevásárló turizmus szempontjából fontos célterület, hiszen itt találhatóak a legnagyobb bevásárlóközpontok
és a legforgalmasabb piacok a megyében.
Az ungvári járás építészeti öröksége közül a legjelentősebbek a szerednyei és a
nevickei várromok, valamint a gerényi rotunda. Turisztikai szempontból Szerednye
(borospincék), Nyizsnye Solotvinó (szanatóriumok, termálvíz, sípálya), Nevicke (várrom), Kamjanica (Pliska Sítelep) települések bírnak jelentőséggel. Ungváron és az ungvári járásban közel 40 kereskedelmi szálláshely üzemel a falusi szálláshelyeken kívül.
Falusi turizmussal Kincses, Storozsnyica és Nagydobrony településeken foglalkoznak.
A perecsenyi és nagybereznai járások inkább hegyvidéki jellegűek. Építészeti
műemlékeik szinte csak a fatemplomokra (Szily, Kosztrino, Viska) korlátozódnak,
természeti látnivalóik viszont páratlanok. A térség területén húzódik az Uzsoki Nem200
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zeti Természetvédelmi Park, a Sztuzsica Regionális Tájvédelmi Park, a Szokolovi
Skeli Természetvédelmi Terület. A Perecsenyi járás kedvelt turistacélpontja Lumsori
település, ahol ásványvízzel töltött üstben fürdőzhetnek a turisták. Lumsori településen és a közelben található Novoselicán két sípálya is üzemel, igazi síparadicsomnak mégis a nagybereznai járás számít, melynek területén 9 sítelep üzemel sífelvonókkal, melyek magassága 150-2000 m között mozog. A legnépszerűbb síközpontok
Viska település környékén, a Kraszija-csúcs közelében találhatóak, de kedveltek
még Voloszjanka, Kosztrino és Nagyberezna sítelepei is. Lovas turisztikai központok működnek a térségben Viska, Stavni településeken a nagybereznai, valamint
Lumsoriban a perecsenyi járásban. A térség területén vezet keresztül a Lemkivscsina
Kerékpáros Túra (Csontos-Perecseny-Ungvár). Nagyberezna közelében MotoCross
bajnokság várja az érdeklődőket minden évben. Az ungvári borfesztiválok (Bor és
Méz Fesztivál – május, Újbor Fesztivál – november) is jelentős számú turistát vonzanak a térségbe.
Kereskedelmi szálláshelyek tekintetében a perecsenyi járásban 10 szálloda
és gyógyüdülő üzemel összesen mintegy 900 férőhellyel (Lumsori, Perecseny,
Dubrinics, Turja Poljana), több falusi vendégház mintegy 120 férőhellyel (Dubrinicsi,
Novoselica, Zaricsevo). A nagybereznai járásban, főként a sítelepek közelében
(Viska, Kosztrino, Nagyberezna), 23 különböző kereskedelmi szálláshely üzemel
(kb. 500 férőhely).
7. Verhovina turisztikai térség
A Verhovina történelmi-néprajzi tájegység az Északkeleti-Kárpátokban, Kárpátalja
hegyvidéki részén. A történelmi Magyar Királyságon belül Bereg vármegyéhez tartozott. A tájegység központja Alsóverecke volt. A Verhovina ruszin kifejezés, amely
magyarul „hegyvidéket” jelent. Verhovina legfőbb turisztikai vonzereje természeti
környezete.
A Verhovina turisztikai térség a volóci, ökörmezői és ilosvai járásokat foglalja
magába. Mindhárom járás hegyvidéki jellegű. A volóci járáson keresztül húzódik a
Kijev- Csap autóút, a Moszkva- Csap elektromos vasútvonal. Az ilosvai járás különlegessége a keskenynyomtávú kisvasút, amely ma is működik. Az ökörmezői járás
vonaton nem megközelíthető. A térség nem rendelkezik nemzetközi határátkelőhel�lyel, viszont határos Ukrajna másik két megyéjével: Lemberg és Ivano-Frankivszk
megyékkel. Építészeti műemlékekben az alföldi területekhez viszonyítva szegényebb
a térség (ilosvai járás: Dolhai-várkastély, turulmadaras emlékoszlop; volóci járás:
Vereckei-emlékmű; ökörmezői járás: az Árpád-vonal bunkerei). Ehhez képest meglehetősen sok különleges múzeumot találunk a vidéken: történeti honismereti múzeum
(Volóc), Hamora Kovácsmúzeum (Liszicsevo), Erdészeti- és Faúsztatási múzeum
(Ozerjanka tisztás), honismereti múzeum (Szinevir), Kenyér Múzeum (Novoszelica),
Ivan Olbracht Múzeum (Kolocsava). Különösen szép, mesteri kidolgozású fatemplomok sokasága található az ökörmezői járásban (14), valamint a volóci (6) és ilosvai
járások (4) területén is.
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A Verhovina vidéke főként természeti látványosságokban bővelkedik. Itt találjuk
a megye olyan különleges nevezetességeit, mint a Szineviri-tó, a Sipot-vízesés, az
Elvarázsolt Völgy Természetvédelmi Terület, a Szineviri Nemzeti Természetvédelmi
Park, a Talabor-Nagyág Vízierőmű víztározója.
Turisztikai infrastruktúra tekintetében élen jár az ökörmezői járás, ahol több mint
25 kereskedelmi szálláshely, 2 szanatórium, 17 sífelvonó, 12 síkölcsönző, 7 hóágyú
üzemel (M archenko O. – Molnar O. 2007). A falusi vendégházakkal (Ökörmező,
Szinevir, Pilipec) együtt mintegy 1000 szálláshely található a járás területén. A
volóci járásban kevesebb a szálloda, motel és egyéb szálláshely (15), viszont sokkal
többen foglalkoznak falusi turizmussal (Volóc, Huklive, Bilasovica). A járás területén 7 ásványvízforrás és néhány kisebb sípálya található. A járás legnevezetesebb
eseménye a Kárpátok Kupa Nyílt Ejtőernyős Bajnokság.
A térséghez tartozó ilosvai járás turisztikai szempontból a megye legkevésbé látogatott területe. A járásban csupán 8 kereskedelmi szálláshely működik (Kamjanszke,
Dolha, Ilosva, Zahatja, Vilhivka). Alsókalocsán kerül megrendezésre minden évben
a Kovácsmesterség Ünnepe. Két kiépített gyalogtúra útvonal található a járásban,
mindkettő Oszij településről indul, az egyik a Smerekovij Kaminy (680 m), a másik
a Buzsora (1083 m) csúcshoz vezet.
8. Összefoglalás
Kárpátalja egységes turisztikai régiót alkot, viszont a különböző területek turizmusában mutatkozó különbségek lehetővé teszik konkrét turisztikai térségek lehatárolását, ami átláthatóbbá teszi a megye turizmusát, segíti a lehetséges fejlesztési irányok
feltérképezését, rávilágít a fejlődési törvényszerűségekre. Kárpátalja területe egy
keskenyebb síkvidéki sávra és egy nagyobb kiterjedésű hegyvidéki részre osztható
fel. A domborzati viszonyok befolyásolják a megye konkrét területeinek gazdaságát,
éghajlatát, népességét és természetesen a turizmusra is nagy hatással vannak. Kiugró
különbség mutatkozik a turisztikai látványosságok és vonzerő terén. Az alföldi, síkvidéki részeken inkább az épített és kulturális örökség alkotja a fő turisztikai vonzerőt, a hegyvidéki területeken pedig a természeti látványosságok és az aktív turizmus
különféle válfajai csalogatják a turistákat.
A legtöbb kereskedelmi szálláshellyel a Felső-Tisza vidék rendelkezik, ám ha a
szálláshelyek eloszlását is megfigyeljük, szembetűnik, hogy ezek többsége kisebb
panzió, motel, esetleg falusi vendégház. A férőhelyek tekintetében az esetenként több
száz férőhelyes gyógyüdülőiről híres Munkácsi turisztikai térség vezet, amit sorrendben Ungvár és környéke, Felső-Tisza vidéki, Verhovina, Beregvidék és Ugocsa
turisztikai térségek követnek. Legkevesebb szálláshellyel a síkvidéki területen elhelyezkedő turisztikai térségek rendelkeznek, mint Ugocsa és Beregvidék. Azonban a
szálláshely-ellátottság feltérképezése közben fontos figyelembe venni az adott térség
területi nagyságát, népességét. Ha ilyen szempontból próbáljuk elemezni a kereskedelmi szálláshelyek mennyiségi mutatóit, akkor merőben más eredményeket kapunk,
ugyanis az 1000 főre jutó kereskedelmi férőhelyek aránya a Beregvidéken a leg202
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magasabb (112), amit sorrendben a Munkácsi (100), az Ungvár és környéke (75), a
Felső-Tisza vidéki (66), Verhovina (64) és Ugocsa (58) turisztikai térség követ.
Összességében elmondhatjuk, hogy a vállalkozói szektor erősödése, a helyi szolgáltatások minőségének javulása, a megfizethető árak, a vonzó természeti környezet
kedveznek a turizmus fejlődésének Kárpátalján. Intenzíven fejlődik a falusi turizmus, a síturizmus, a gyógyturizmus, rengeteg viszont a kihasználatlan, még fejlesztésre váró terület, mint például a welness, spa, termálturizmus (Beregvidék és Ugocsa
turisztikai térségek), a vadászturizmus (hegyvidék), barlangászat, (Felső-Tisza
vidéki turisztikai térség), tranzitturizmus (Verhovina, Munkácsi térségek). Hiányzik
a Kárpátalja turizmusára vonatkozó egységes marketingstratégia, amellyel a megye
mind belföldön, mint külföldön eredményesen tudná reklámozni turisztikai kínálatát. Visszahúzó tényező viszont a tőkehiány, az állami támogatások hiánya, a rossz
infrastrukturális viszonyok (ivóvíz ellátás, csatornázás, szemét probléma, a közutak
minősége), a kooperációs képességek gyengesége az egyes térségek között.
A konkrét turisztikai térségeken belül jól beazonosítható turisztikai központokat lehet elkülöníteni. A síkvidéki területeken ezek a nagyobb városokban alakultak ki (Munkács, Ungvár, Beregszász, Nagyszőlős), míg a hegyvidéki részeken a
konkrét turisztikai attrakcióhoz kötődnek (például Drahobrat és Kraszija sítelepek,
Szineviri-tó). A további turisztikai fejlesztéseket ezek tovább fejlesztésére kell alapozni.
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potencialu rekreacijnih zon Zakarpattya; pp. 2-16. [Kárpátalja rekreációs övezeteinek meglévő turisztikai-rekreációs potenciáljának elemzése]. Elérhetőség:
<http://www.transcarpathiatour. com.ua/publications/statia2_ind.html> [utolsó
letöltés: 2010. március 31.]
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Sztrandzsa – adottságok, problémák, megoldások
Liana Uzunova1
„Amikor az Isten úgy döntött megalkotja Sztrandzsát, elmosolyodott.
Ettől az isteni mosolytól a hegy megszületett.”
(Legenda)

1. Bevezetés
A Balkán-félsziget keleti részén elhelyezkedő Bulgária déli, az országot Görögországtól (493 km) és Törökországtól (259 km) elválasztó határának egyik része a
Rodope-hegységen vonul át – amely nyugatra, a magas Pirinnel (2914 m) és Rilával
(2925 m) határos. Másik része keletre a Fekete-tenger felé haladó Szakar és Sztrandzsa
hegységekkel folytatódik (1. ábra). Itt volt az ősi Trákia és Elláda természetes határa.

1. ábra: Bulgária hegységei
Forrás: Journey Bulgaria, 2010

A rendszerváltás előtt több mint 50 éven keresztül Bulgária déli határvidékein
egy 20 km-es határsáv húzódott. 1990-ig Sztrandzsa hegyvidéke is „zárt” terület
1
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volt. Sztrandzsa, az 50 km-es hosszúságával és a 25 km-es szélességével akárcsak
a Rodope-hegység nem rendelkezik olyan településekkel, amelyek megkönnyítenék
átjárhatóságát, így a hegyvidék ismeretlen maradt még a bolgárok számára is, de leginkább a külföldi turisták és természetjárók előtt.
A bolgár-török határnak ezen a szakaszán 2005-ig csak Malko TarnovoLozengrad-Isztanbul határátkelőhely működött a két ország között, akkor avatták
fel a Leszovo-Hazambeyli határátkelőhelyet. Azóta tervbe vettek még egy határátkelő megnyitást, Rezovo-Demirköy között a határmenti együttműködés érdekében
(Capital Online, 2007).
A mai Bulgária új idegenforgalmi potenciálja az alternatív turisztikai lehetőségekben és régészeti leletekben rejlik, sokat segít a hátárok nélküli utazási lehetőség is. A Sztrandzsában feltárt ősi civilizációra utaló régészeti leletek révén Bulgária bekerülhet a világ nagy felfedezésekkel rendelkező országainak körébe. Ennek a
régiónak azonban a közlekedési hálózata fejletlen, ezért nem vonzó a mai napig sem a
külföldi befektetők számára. Nincsenek működő vállalatok, így a helyi lakosság előtt
két lehetőség nyílik: elvándorolni fejlettebb gazdasági régiókba, vagy a mezőgazdaságot illetve a turizmus alternatív formáit, mint megélhetési lehetőséget fejleszteni,
A tanulmány arra a kérdésre keres választ, hogy lehetnek-e ezek a természeti
és kulturális kincsek új turisztikai lehetőségek, perspektívát jelenthetnek-e a bolgár
határmenti régió kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődésére. Rendelkezik-e ez a
régió olyan megfelelő feltételekkel, hogy vonzóvá és elérhetővé tegye ezt a területet,
és milyen eszközökkel érhető el ez a cél.
E kérdésekre keresik a választ a régióról megjelent tudományos cikkek, és egyéb
publikációk. A kutatás során megpróbáltam átnézni néhány eddig megvalósított gazdasági, kulturális és fejlesztési projektet, és azok eredményeit. A jó tapasztalatok
mellett előkerültek olyan problémák, amelyek külön figyelmet érdemeltek, mivel
megoldásuk könnyebbé tenné az ősi bolgár kulturális és történelmi örökség megközelíthetőségét és népszerűsítését, s más fényben mutathatná be Bulgáriát a bolgár és
a külföldi közönség számára.
2. Az adottságok
A balkáni történelmi sorsfordító eseményeknek köszönhetően a hegység jelenleg két
ország területén helyezkedik el – Bulgáriában és Törökországban. Európa és Ázsia
határán a Sztrandzsa különleges módon párosítja a két kontinens mediterrán természeti jellegzetességeit. A szigorú bolgár-török határőrizetnek, a Nyugat és a Kelet
politikai rendszerei közötti határnak köszönhetően, Sztrandzsában sok növény- és
állatfajtánál stabil populáció tapasztalható. A „Sztrandzsa” Természetvédelmi Park
bulgáriai területe a Natura2000 Európai Természetvédelmi Hálózat tagja a madarakra és az élőhelyeikre vonatkozó követelményeknek megfelelően. Környezetvédelmi szempontból csak ebben a parkban maradt meg sok veszélyeztetett növény- és
állatfaj. Itt található Bulgária legrégebbi védett területe – a „Szilokszija” rezervátum,
amely az egyetlen olyan hely Európában, ahol látható a „zelenika” (Rhododendron
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Ponticum) nevű növény. Még négy természeti rezervátum található a park területén s
ezek felkelthetik a természetvédők, a természetjárók, a szakirányú felsőfokú oktatási
intézmények kutató oktatói és hallgatói érdeklődését (Natura 2000 Bulgaria, 2010).
A hegység státusza miatt a helyi intézmények főleg természetvédelmi, biológiailag tiszta mezőgazdasági és turisztikai projekteket fejlesztenek és terveznek önállóan,
valamint a török partnerekkel közösen. A támogatási tervek olyan mezőgazdasági és
erdőgazdasági tevékenységeket támogatnának, amelyek megőriznék és fejlesztenék
a madarak élőhelyét: biológiailag tiszta termékek termesztését, a Sztrandzsára jellemző erdőfajták védelmét és telepítését, pl. a sztrandzsai tölgyfáét.
A másik fontos fejlesztési területet turizmus különböző alternatív formái jelentik
– természetjáró, ökológiai, falusi, kulturális. Számos trák eredetű emlékmű, amely
a Rodopére jellemző, de a Sztrandzsa területen is meg található, továbbá rokonságot
mutat a görögországi és törökországi leletekkel.
A rodopei Perperikon, Tatul és Beliktas után Sztrandzsában találkozunk a Nap
Istene – Helios trák szenthelyével i. sz. előtti 1000-1500-ből, Miskova niva és Propada
trák sírhelyek maradványaival (2-3. ábra).

2. ábra Miskova niva trák sírtömb maradványai
Forrás: House Bildnix, 2010
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3. ábra Miskova niva trák sírtömb rekonstruált rajza
Forrás: Conev, L. 2003

Kulturális szempontból érdekesek a Sztrandzsa hegységben található keresztény
kolostorok is, amelyeknek tevékenysége jól megfér az ősi szertartások és szokások
gyakorlásával. Csak Bulgare Sztrandzsa hegyi faluban őrizték meg az eredeti parázstáncot, amely felvételt nyert az UNESCO világörökségi listájára. A parázstánc a régi
pogány szokások és az ortodox vallási hagyomány elegyeként jött létre, ma Szent
Konstantin és Elena napját ünneplik vele. Titkát féltve őrzik Sztrandzsa hegy lakói, a
rejtély megfejthetetlen és vonzerőt jelent a turisták számára.
3. A problémák
A természeti, kulturális és történelmi objektumok látogatottsága azonban több
tényező függvénye. Legnagyobb jelentőséggel bír az objektumokhoz vezető és a környezetüket biztosító infrastruktúra fejlettsége. Viszont, éppen a környezet minősége, a védettsége és a hozzáférhetősége növeli az „úti cél” idegenforgalmi értékét
(Grozeva, M. 2008).
3.1. Közlekedési és közmű infrastruktúra
A Sztrandzsa-Szakar régió Bulgáriában utolsó helyen áll az úthálózat sűrűségét
tekintve. Az utak háromnegyede negyedosztályú, rossz állapotú és felújításra szorul.
Az önkormányzati költségvetések nem rendelkeznek társfinanszírozási forrásokkal,
így nehezen részesülhetnek az EU strukturális alapok által biztosított lehetőségekből. Alkalmas úthálózat hiánya akadályozza a befektetések ösztönzését, a korszerű
mezőgazdaság, a kereskedelem- és a turizmus fejlesztését.
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Sztrandzsa településeinek 64,8% rendelkezik csatornarendszerrel, melyeknek
többsége elavult és szintén korszerűsítésre vár. Jelenleg szennyvíztisztító berendezések gyorsított építését tervezik, hogy egyelőre legalább a hegység tengerparti része,
ahol legnagyobb a turistaforgalom, megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak
(Programa Sztrandzsa-Szakar, 2005).
3.2. Meggondolatlan építkezések
Mivel a hegység lejtői elérik a Fekete tengert, nem kevésbé komoly problémát jelent
az agresszív turisztikai építkezés. A park védett státusza akadályozza a vállalkozói
érdekeket, emiatt megvitatásra kerül a védett nemzeti terület státusza. Egy 50-60
ezer új ágyat biztosító szállásférőhelyet létrehozó kezdeményezés nem csak a csatornázási rendszert, hanem a régió vízellátását is megnehezítené (Kostov, V. 2008).
A felelőtlen beruházási politika megsemmisítené éppen azokat a lehetőségeket,
amelyek az alternatív turizmus fejlesztésének esélyt adhatnának ebben a régióban.
Emellett ez veszélyeztetheti a védett természet érintetlenségét, az értékes objektumok épségét, megzavarhatja a további feltárási és kutatási tevékenységet, amelyek
újabb kincseket és ismereteket nyújthatnak e régió és az ország kulturális és turisztikai fejlődése számára. Mindez a több ezer éves szellemi atmoszférát egyszerű kereskedelmi jellegű turisztikai attrakció szintjére helyezné, lelassítva a pozitív fejlesztési folyamatot.
3.3. Demográfiai trendek
Bármilyen tevékenységről is lenne szó, a legfontosabb tényező az emberi erőforrás és annak minősége. Bulgária mai demográfiai helyzetének megalapozása már az
1960-as években elkezdődött az iparosodás és a városiasodás gyorsított folyamatával.
Előtte is rossz hatással volt a Törökországtól és az onnan érkező esetleges támadástól való félelem (Szlavejkov, P. 2007). Az a tömeges migráció, amely politikai célokkal a határmenti régiókból az ország belsejébe, vagy gazdasági céllal történt a falvakból a városok felé, Sztrandzsa és Szakar hegységek elnéptelenedéséhez vezetett. A
népesség elöregedésén és a magas halandóságon kívül, a folyamatot súlyosbította az
1990-es években történt kivándorlás Törökországba. Sztrandzsa területe 10000 km 2,
azonban például Gramatikovo falu körül 25-30 km-es távolságban nincs lakott terület. Sztrandzsa és Szakar hegységek népsűrűsége 10 fő/km 2-re csökkent (Slavejkov,
P. 2007).
Az említett folyamatok megalapozzák a megfelelő képzettségű munkaerő szükségét, amelyre szükséges lenne a társadalmi, kulturális, idegenforgalmi körülmények
javításához, a régióba egyre aktívabban csábítandó vendégek magas szintű kiszolgálásához, a különböző tevékenységek fejlesztéséhez nyerhető pénzforrások projektjeinek elkészítéséhez.
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4. Megoldási lehetőségek
A közlekedési infrastruktúra hiánya és a régió elnéptelenedése a legsúlyosabb probléma, ezért a jelenlegi kormány legfontosabb stratégiai céljai között szerepel az
országos közúti infrastruktúra gyorsított fejlesztése és a lakosság megtartása. Az
önkormányzatok azonban pénzforrások hiányában szenvednek, ezért ajánlatos EU
források lehívásában és hasonló területeken tapasztalt és érdekelt külföldi, beleértve
a magyar, cégek segítségét megkeresni, s ez számukra is jó lehetőséget teremt tevékenységük bővítésére. A Sztrandzsa Természetvédelmi Park kb. 80 km-re van a burgaszi repülőtértől és a vasútállomástól, valamint 270 km-re fekszik az isztambuli
repülőtérről, amely turisztikai esélyeit növeli.
A Park által 1998 óta, a Békehadtest segítségével projektek keretében, térképet,
útmutatót adtak ki, oktatásokat és programokat szerveztek a park területén, hogy
a turistáknak részletesebb információt adjanak a természeti, történelmi, építészeti,
turisztikai nevezetességekről (Strandja R ealizirani Projekti, 1998). Az írott anyagokhoz azonban még hiányoznak a kellőképpen kiépített turistautak és az irányító
útjelzések, a segítő tájékoztató pontok, amelyeknél idegenvezetők szolgáltatásait is
igénybe lehetne venni. A probléma megoldásához olyan programokat és projekteket ajánlott keresni, amelyek növelnék a foglalkoztatottságot, vagy ösztönöznék az
önkéntes munkát.
2008-ban a park területén 3000 vendégéjszakát regisztráltak, 500 ágyat biztosító
vendégházakban és családi panziókban. A szálláshelyi szolgáltatásokhoz is megfelelő képzettségű munkaerőre van szükség, akiknek oktatást kell szervezni, ezzel is
biztosítva a fiatal állástalanok foglalkoztatást.
A gyenge urbanizáció és az iparilag, közigazgatásilag, kulturálisan fejlett települések hiánya miatt, a lakosság 40% hagyományosan a mezőgazdasággal foglalkozik,
azonban jelenleg csak gyengén gépesített mezőgazdasági tevékenység folytatható.
A PHARE program bolgár-török határmenti együttműködés keretében kidolgozott
„EDEN Sztrandzsa: Sztrandzsa-Yildiz gazdasági fejlődés az ökológiai mezőgazdaság és a természetvédelem támogatása révén” című projekt az egyik, amely
már beszámol eredményekről: felépült gyümölcsfaiskola, madárkeltető és tenyésztő
bázis, bekerített legeltető, megszervezésre kerültek kétoldalú szakmai konferenciák,
valamint tapasztalatot cserélő tanfolyamok. (Projekt EDEN STRANDJA, 2005)
Sztrandzsa településeiben az újfajta és ökológiailag tiszta termékek termesztésére
célirányú képzéssel a mezőgazdaság lehet a legjobb alternatíva az ott élő kevésszámú
és munkanélküli fiatal helyben tartására és foglalkoztatására.
Segítséget nyújthat az EU által finanszírozott projektekről szóló információ,
de regionális szinten hiányoznak koordinátorok, megfelelően képzett emberek,
mivel alacsony az iskolázottsági szint ebben a régióban. Az EU és egyéb támogatási eszközöknek felhasználásával, külföldi szakemberek és oktatók bekapcsolásával
biofarmokat és a turizmus alternatív formáiról oktató központokat lehetne létrehozni,
amelyek alapját képeznék a régió fejlesztési lehetőségeinek.
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Rendszeresen megszervezésre kerül a „Sztrandzsa-hegység és a szerepe a
Kelet-Nyugat civilizációk életében” című Bolgár-Török nyári egyetem; egy különleges bolgár-török projekt, amely segíti a résztvevő szófiai, blagoevgrádi, kirklareli
és edirnei egyetemek hallgatóinak kulturális szempontból igen fontos nevelését.
Valeria Fol professzor, a projekt vezetője szerint, a szerzett ismeretek bizonyítják,
hogy „Sztrandzsa-hegység mindig volt és marad olyan hely, ahol kapcsolatban és
kölcsönhatásban voltak a kisázsiai és az európai kultúrák mind korábban, mind a
napjainban” (R ajkova. G. 2008). Az egyetemek és a helyi idegenforgalmi cégek,
az állami és nonprofit intézmények szorosabb együttműködése nemzetközi projektek és programok felkutatásában lehetőséget adna az egyetemistáknak terepgyakorlatokra is.
Érdemes átgondolni azt az ötletet is, hogy hogyan lehet a Balkán idegenforgalmi
üzleti szubjektumait konkurensekből partnerekké varázsolni, mert a Balkán félszigetet etnikai, vallási sokféleségében élő népek között sok közös vonás tapasztalható
a kultúra a hagyományok, az életvitel, a folklór vonatkozásában, ami idegenforgalmi
szempontból kétségtelenül érdekes és vonzó lehet mind a kutatók, mind a turisták
számára egyaránt. (Grozeva, M. 2008).
5. Összegzés
A “Lonely Planet” útikalauzban Sztrandzsa is nevezetességként szerepel, és Bulgáriában egyik leggazdaságosabb célja lehetne az egyéni utazásoknak, ha jobban biztosítaná a gyalogostúra-útvonalakat, megfelelően hirdetné a megőrzött hagyományokat,
kihasználná a tenger-hegy kedvező párosítást, ha egyre több falusi ház szálláshelyeket kínálna, amelyek otthonos hangulatot, csendet és nyugalmat biztosítanak. Az utazási reklámok tengerében ez a régió igazi alternatív szigetet ajánlhatna mind a hazai,
mind a külföldi turistáknak (BNR Online, 2010).
Ehhez nagy szükség van infrastruktúra és kommunikáció-fejlesztésre az EU források lehívásában és hasonló területeken tapasztalt és érdekelt külföldi cégek segítségével, szakemberoktatásra oktató központok létrehozásával, olyan programok és projektek kidolgozásával, amelyek növelnék a foglalkoztatottságot, vagy ösztönöznék az
önkéntes munkát. Szükség van továbbá megfontolt építkezési politikára és kultúrára,
összetett területrendezési, térbeli és építészeti módszertanra.
Ajánlatos a mezőgazdaságot az újfajta és ökológiailag tiszta termékek termesztésére célirányú képzéssel legjobb alternatívává tenni az ott élő kevésszámú és munkanélküli fiatal helyben tartásának és foglalkoztatásának érdekében. A régészeti feltárások ügyes bemutatása és felhasználása, a leleményes turisztikai reklám elérhetővé
tenné a nemzeti kincseket, vonzóvá varázsolná az országot úgy, hogy „a harmadik
évezred elején az emberiségnek ne keljen súlyos társadalmi, gazdasági és környezeti
problémákkal szembenéznie” (H ajnal K. 2006).
Fontos lenne a Balkán idegenforgalmi üzleti szubjektumait konkurensekből partnerekké varázsolni, tudniillik így a közös projektekben felhalmozott tudományos,
szociális, adminisztratív és szellemi tapasztalat megadná azt az alapot és azt az erőt,
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amely bizonyítaná, hogy barátokként élhetünk együtt, mert megismerve a múltunkat
és alkotói szellemben átértelmezve azt, tudunk majd a jövőbe látni (Ivanova, S. – Fol,
V. 2008).
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Olaszország határainak rövid bemutatása és azok néhány
turizmusföldrajzi vonatkozása
Barna Béla1
1. Bevezetés
Jelen tanulmányom egy Olaszország turizmusföldrajzával foglalkozó leendő munka
kisebb, kezdeti lépése. Cikkem alapötlete onnan eredeztethető, hogy a magyar nyelvű
földrajzos szakirodalomban nem jelent még meg Olaszország határait leíró módon
közlő munka. Bemutatom tehát az olasz szárazföldi határokat, felsorolva milyen közigazgatási egységek érintkeznek itt egymással, ezenkívül próbálom pontos leírását
adni, hogy az Alpok mely hegyein húzódik az olasz határ, s ehhez kapcsolódván
megemlíteni a határ kialakulásának körülményeit és az ehhez kapcsolódó esetleges
mai vitás kérdéseket is. ”Az olasz állam eddigi történetében a főbb vitatott határszakaszok: az olasz-osztrák határ dél-tiroli szakasza (Trentino-Alto-Adige térségében), Isztria térsége, az olasz-szlovén határ (Gorizia térsége), Savoya és Nizza környéke…” (Pap N. 2007).
A leíró részek mellett tanulmányom másik célja, hogy vázoljam, Olaszország
határainak egyes pontjai nem csak átkelést biztosítanak, hanem akár önálló turisztikai desztinációk.

1. kép: Olaszország határai egy alpesi műholdképen
1. Mont Blanc (Monte Bianco) 2. Matterhorn (Cervino) 3. Montgenévre-hágó 4. Monte Generoso 5.
Vetta d’Italia 6. Dreiländereck 7. Piz Lad
Forrás: MODIS MŰHOLDKÉP (2002) http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=2801
1
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2. Olaszország mai határai
2.1. Az olasz-francia határszakasz
2.1.1. Liguria – F
Az 5415 km² területű Liguria, az Olasz Riviéra tartománya, melyet a Liguri-Alpok
és a Liguri-Appeninek védelmez északi irányból. Liguria csak egy rövid szakaszon
érintkezik Franciaországgal. Említést kell tenni a korábban olasz Nizzáról: 1796.
május 15-én a Szárd–Piemonti Királyság szerződésben átadta Savoya és Nizza területeit a Francia Köztársaságnak.
2.1.2. Piemonte – F
Az Alpok félkörívében elhelyezkedő Piemont változatos tartomány. Székvárosa az
ország második legjelentősebb ipari központja, a sakktábla alaprajzú Torino (920
ezer lakos); itt ülésezett 1861-ben az első összolasz parlament. Piemontból a tenger
felé francia területen át az E74-es nemzetközi főút vezet, mégpedig a határon lévő
Tenda-hágón (Colle di Tenda, 1279 m) keresztül (Tenda-alagút, 3 km hosszú). Az
igazi Tenda-hágó (Col du Tende/Colle di Tenda) 1908 m magas, tehát mintegy 600
m-rel alatta vezet át az alagút. Az olasz-francia határ ezt követően végig 2-3000 m
magas alpesi csúcsokon vezet tovább, melyen csak nagyon kevés közúton is járható
hágó vezet át: egyik ilyen az Argenterából átvezető Colle d. Maddalena (1996 m).
Fontos átkelőhely még az egész évben, télen is járható Montgenévre-hágó (1850 m),
mely Briançon városát köti össze Olaszországgal. Ebből a hágóból két csúcsra érdemes kirándulni: az egyik a 2459 m magas Ancien Fort du Gondran, ahol egykori francia katonai erőd romjait láthatók, a másik csúcs pedig a Rocher de l’ Aigle sziklavilágába vezet. A 2595 méter magasra szállító libegő végállomása egyébként a francia-olasz határon épült; ez része a híres olasz-francia „Tejút” nevű (franciául Voie
Lactee, olaszul Via Lattea) 400 kilométernyi sípályarendszernek, ahol 2006 februárjában megrendezték a torinói téli olimpiát. Jelentős átkelőhely itt még a 13 km hos�szú, 1980-ban átadott Fréjus-alagút. Ettől északra egy történelmileg jeles „átkelőhely” található: i.e. 218-ban kezdetét vette a II. pun háború, amikor is H annibál seregével az Alpokon átvonulva betört Itália földjére. De melyik hágón kelt át H annibál?
A szakirodalom nagyrészt egyetért abban, hogy a Mont-Cenis térsége volt az átkelés helye. Itt azonban három hágó is számításba jöhet: a Kis-Mont-Cenis, a Clapier és
a Savine-Coche. Ezek mindegyike kb. 2500 méter magasságban húzódik. Az antik
leírások által ránk hagyományozott képnek – a tudomány mai állása szerint – a 2482
méter magasságban található Savine-Coche felel meg leginkább (K ertész I. 2006).
2.1.3. Vallee d’Aosta - F
Olaszország északnyugati szegletében húzódik meg a legkisebb régió, a francia anyanyelvűek (franko-provanszálok) autonóm közössége, a mindössze 3262 km² területű
Valle d’Aosta. Az olasz alkotmány értelmében Olaszország húsz tartományából öt
214

olaszország határainak rövid bemutatása

„különleges státussal” rendelkezik (regione di statuto speciale): ezek egyike Valle
d’Aosta ahol a francia nyelvet a hivatalos államnyelvvel egyenrangúnak ismerik el
és ennek következtében e területen azokat minden szinten – kivéve a hadsereget – az
olaszhoz hasonlóan lehet használni (R éti Gy. 1998).
A régió turizmusáról és tranzitforgalmáról nevezetes: a hágókon és alagutakon
keresztül tartja a kapcsolatot Franciaországgal és Svájccal. Valle d’Aosta jellegzetesen magashegységi turisztikai régió a Pennini-Alpok, a Graji-Alpok és a Mont Blanc
(olaszul Monte Bianco; 1. kép) vidékén. A két legismertebb város a Mont Blanc közelében a francia Chamonix (az első téli olimpia színhelye, 1924-ben), illetve az olasz
oldalon az Aosta-völgyben Courmayeur. A két várost köti össze az 1957–65 között
épített, 11,6 kilométer hosszú Mont Blanc-alagút, amely az egyik legfontosabb az
Alpokat átszelő útvonalon.

2. kép: A Mont Blanc Chamonix felől
Forrás: saját felvétel (2006)

A Mont Blanc vagy olaszul Monte Bianco (jelentése mindkét nyelven: „fehér
hegy”) az Alpok, Nyugat-Európa és egyben az Európai Unió legmagasabb hegye.
Magassága 4810,9 méter. Elvileg a hegy a francia Haute-Savoie és az olasz Valle
d’Aosta régiók között fekszik, a csúcs hovatartozása azonban igencsak vitatott,
mindkét országban sokak szerint a saját területükön van, és e szerint ábrázolják az
olasz vagy francia kiadású turistatérképeken is. A Mont Blanc tulajdonjogi kérdése
mindazonáltal már a francia forradalom óta vitás. A teljes hegy évszázadokon át a
Szárd–Piemonti Királysághoz tartozott, majd 1796. május 15-én a Szárd–Piemonti
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Királyság szerződésben átadta Savoya és Nizza területeit a Franciaországnak. A
határt később az 1861. március 7-én aláírt demarkációs egyezmény jelölte ki, amelyhez
térképet is csatoltak: a határ e szerint 4804 méter magasan, a Mont Blanc jégsapkáján
húzódott, így a csúcsból Franciaországnak és Olaszországnak is jutott. S bár a francia-olasz határt 1947-ben és 1963-ban is újra meghúzták, az olaszokból és franciákból
álló bizottság nem foglalkozott a Mont Blanc ügyével, nem született újabb definíció
sem, de a francia térképek gyakran mégsem ennek alapján jelölik a határt. A modern
topografikus térképészet vízválasztóelemzés alapján egyébként szintén a fő csúcsra
helyezi a határt, innen északi irányban a Mont Maudit felé halad, a Mont Blanc de
Courmayeur teljes délkeleti szegélyét Olaszországban hagyva. A határ a Mont Blanc
után az Aig. Du Géant (4013 m) és a Grandes Jorasses (4208 m) csúcsain keresztül fut.
2.2. Az olasz-svájci határszakasz
2.2.1. Vallee d’Aosta – CH
Az összesen 733 kilométer hosszú olasz-svájci határszakasz a hármashatáron emelkedő Mont Dolent (3820 m) hegyénél kezdődik. Következő jelentősebb határpont a
Gd. Golliat (3238 m) és a Mont Vélan (3727 m). E két hegy közt vezet át a Nagy-Szent
Bernát-hágó (németül Alpenpass Großer Sankt Bernhard, olaszul Colle del Gran
San Bernardo, 2473 m), illetve alatta egy 5,8 km hosszú alagút. Ezen vezet át az
Aosta-völgy székhelyéről a 35 ezres Aosta (Aoste) városából az E27-es számú főút
Svájcba. 1050-ben alapították meg Bernhard von Aosta átjárójánál a Nagy-Szent Bernát-kolostort, mely a nevét is adta a hágónak. Itt tenyésztették ki a bernáthegyi kutyafajtát, melyet a lavinák áldozatainak megmentésére tartottak, neveltek.

3. kép:A A Matterhorn Zermatt felől
Forrás: saját felvétel (2005)
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A Gde Téte de By (3588 m) is határhegy, ugyanígy a Bec d’ Epicoune (3529 m), a
La Singla (3529 m), a Mont Brulé (3585 m) majd a Matterhorn (4478 m) következik
(2. kép); a Wallisi-Alpokban fekszik Zermatt és Breuil (Cervinia) között, Zermattól
délnyugatra. Keleti, északi és nyugati fala Svájchoz, a déli Olaszországhoz tartozik
(Barna B. 2006). A legtöbbet fényképezett turistalátványosságok egyike Európában. Innentől kezdve már 4000-es csúcsok választják el Vallee d’Aosta tartományt és
a svájci Wallist: a Breithorn (4164 m), a Zwillinge (4092 m) és a Liskamm (4527 m).
2.2.2. Piemonte – CH
A piemonti-svájci határszakasz Svájc legmagasabb csúcsával, a Dufourspitze-vel
(Monte Rosa, 4634 m) kezdődik, majd a Steinchalchhorn (3478 m), a Spechhorn
(3189 m), a Latelhorn (3198 m), a Sonnighorn (3487 m) és a Portjengrat (3654 m) jelöli
ki a határt. Piemontból a Simplon-hágó és a Simplon-alagút vezet át Svájcba, Wallis
kantonba. A Simplon-hágó a 3553 m magas Monte Leone és a 3904 méter magas
Fletschhorn között kanyarog át Svájcból Olaszországba. A hágó felett őrködő hatalmas sas-szobrot annak emlékére emelték, hogy a második világháború alatt a svájci
hadsereg őrizte a hágót. Az út egyébként igen régi, egyes leírások szerint a Simplonhágón az első ösvényt az afrikai származású római császár, Septimus Severus építtette időszámításunk szerint 196-ban. De középkorban is virágzott itt a kereskedelem
Wallis és a lombardiai városok között, az első igazi hágóutat azonban 1801-05 között
Napóleon építtette. Egyik reformkori útleírónk, az utazásakor 34 éves Wesselényi
Polixéna 1835-ben végigjárta a Simplon-hágóutat, s érzékletes leírását adja az 1842ben megjelent „Olaszhoni és schweizi utazás” című könyvében: „Mindenütt veszedelem, félelem nélkül, sőt kényelmesen lehet a szekérrel haladni, pedig az út néhol roppant mélységek, szakadások felett kanyarog, és ha jól emlékszem, huszanhét helyen
van szirten át kapu nyitva, hol az utas többször hallja a vizet maga alatt zúgni. (…)
A simploni út nagyszerűségéről teljes lehetetlen hogy képzete legyen annak, aki nem
látta” (Wesselényi P. 1842). A Simplon-hágóút alatt fut egy vasúti alagút. A Simplon
akkor még a maga 19,8 kilométeres hosszával Svájc legnagyobb alagútja volt, mely
1898-1906 között épült. A szakirodalom a Simplon-vasutat Svájc második transzalpin
folyosójaként tartja számon, mely a svájci Brig és az olasz Domodossola között teremt
kapcsolatot (Hörcher D. 2009). A 3553 m magas Monte Leone után a piemonti-svájci
(wallisi) határt a következő hegyek jelölik ki: a Hillehorn (3181 m), a Helsenhorn
(3272 m), az Ofenhorn (3235 m) és a Blinnenhorn (3374 m). Piemont innentől kezdve
az olasz nyelvű kantonnal, Ticinóval határos. A határvonal a következő csúcsokon
fut: Marchhorn (2962 m), Basódino (3272 m), Pizzo Quadro (2793 m), P. dell’ Alpe
Gelato (2613 m), P. di Madei (2551 m) és a Lago Maggiore mellett emelkedő Gridone
(2168 m). A Lago Maggiore egyébként az olaszországi Piemont és Lombardia tartományokban valamint Tessin svájci kantonban található; területe 212,5 km², melynek
80,1%-a Olaszországban, 19,9%-a pedig Svájcban található (Barna B. 2005).
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2.2.3. Lombardia – CH
Olaszország legfejlettebb és leggazdagabb tartománya az északról Svájccal határos, 23.854 km² területű Lombardia. A tartomány turizmusát a hegyvidék mellett a jég által kialakított tavak sorozata határozza meg (a Garda-tó keleti partvidéke, Comói-tó, Iseoi-tó, Luganói-tó, Lago Maggiore). Lombardia a svájci Ticino
kantonnal és Graubündennel határos. Az egyik fő határpont a Lago Maggiore és a
Lugánói-tó (3. kép) között emelkedő Monte Lema (1621 m). A svájci határ ezt követően lenyúlik egészen Como városkáig (svájci oldal: Chiasso), majd onnan a Monte
Generosoig (1701 m). Ez után újra a Luganói-tóhoz (olaszul Lago di Lugano; Ceresio)
fut le a svájci-olasz határ. A tó területe 48,7 km² (ebből 18 km² Olaszországhoz, 30,7
km² Svájchoz tartozik). Itt a svájci tóparton található egy olasz terület (Campione d’
Italia), illetve a tó keleti csücske is Itáliához tartozik.

4. kép: A Luganói-tó Gandriánál
Forrás: saját felvétel (2009)

Campione d’Italia (röviden Campione) egy olasz enklávé a svájci Tessin kantonban. Olaszországtól a Luganoi-tó és hegyek választják el. Campione különleges státusza a 777. évre nyúlik vissza, amikor Toto von Campione longobárd uralkodó végrendeletében a területet a milánói Sant’Ambrogio kolostornak adományozta. 1861-ben
Lombardia és vele együtt Campione az Olasz Királyság része lett.
A Luganói-tó után újra 2000-es hegyek gerincén fut az olasz-svájci (lombardiaiticinoi) határ: a Gazzirola (2116), a Mto della Tappa (2078 m). A Marmontana (2316
m) csúcsától a lombardiai-graubündeni határt képezi a Cima dello Stagn (2382 m), a
P. d. Torto (2723 m), a Piz di Pian (3158 m) és a P. Tambo (3279 m) csúcsai, melyek
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között egyetlenegy út sem vezet át a két ország között! A P. Tambo (3279 m) és a 3027
m magas Surettahorn között viszont átvezet 2113 méteren a Splügen-hágó.
Határhegyek még Lombardia és Graubünden között a következők: a Cima da
Lägh (3083 m), a P. Badile (3308 m), a M. Sissone (3330 m), a M. del Forno (3214 m),
majd egy híres négyezres, a Piz Bernina (4049 m). A Bernina után ugyancsak zegzugos az olasz-svájci határ: a P. Palü (3901 m), a Piz Cancian (3103 m), a Piz Combul
(2901 m), a M. Cotschen (3104 m), és a P. Chaschauna (3071 m). Ezen a részen terül
el az Itáliához tartozó, de Svájc felől jól megközelíthető Livigno.
2.2.4. Dél-Tirol-Trentino – CH
Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol Trentino) egy rövid szakaszon határos a svájci
Graubünden kantonnal, amellyel mindössze egy út köti össze (Sluderno/Schludernsből vezet a svájci Müstairbe. A Piz Murtaröl (3180 m) és a Piz Umbrail (3033 m) csúcsokkal kezdődik a dél-tiroli-graubündeni határ, mely a P. Sesvenna (3204 m) csúc�csal folytatódik. Az egész olasz-svájci határt a Piz Lad (2808 m) csúcsa zárja le.
2.3. Az olasz-osztrák határszakasz
2.3.1. Dél-Tirol-Trentino – A
Az Alpokban fekvő, 880 ezer lakosú és 13.613 km² kiterjedésű autonóm tartomány
Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol Trentino) néven két jól elkülönülő területre osztható,
vagyis az Adige folyó felső vidékére (Alto Adige) és Trentinóra. Az 1919-ig Ausztriához tartozó Dél-Tirol (Alto Adige, Südtirol) tartományát az autonóm Bolzano megye,
Trentinót az autonóm Trento megye alkotja. A két megye együtt alkotja Olaszországban a Trentino–Alto Adige nevű autonóm körzetet.
Az olasz-svájci határt a Piz Lad (2808 m) csúcsa zárja le, innen keletre tart az
olasz-osztrák határ. A két ország között az első járható hágó a Reschenpass (Paso di
Résia, 1507 m). Ezt követően az Ötztali-Alpok tömbje választja el a két országot. A
határvonal a Weissseespitze (3526 m), a Weisskugel (Palla Bianca, 3738 m) irányában fut a Similaun (3606 m) csúcsa felé. Ennek közelében találták meg a híres Ötzit,
amely miatt egy érdekes határincidens is volt a két ország között. Ötzi, a jégember
egy kb. 5300 éves gleccsermúmia a kora rézkor idejéből, amit 1991. szeptember 19-én
Olaszország és Ausztria határán, az Ötz-völgyi-Alpokban, Hauslaubjoch közelében,
3210 méter magasan találtak meg.
Mivel a tetemet Ausztria és Olaszország határán találták meg, mindkét állam
igényt tartott rá, az 1918-ban megállapított határvonal ugyanis egyenesen halad a
határkövek között, így előfordulhat, hogy a vízválasztótól délre lévő területek még
Ausztriához, illetve tőle északra fekvő részek Olaszországhoz tartoznak. Ebben az
esetben a lelőhely a vízválasztótól északra, de az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolban van. Ausztria és Olaszország 2006-ban életbe lépett új államszerződése szerint
a vízválasztó a határ, de úgy, hogy a Tisenjoch kivétel, és ezért a lelőhely továbbra is
olasz területen van.
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Az Ötztali-Alpokon keresztül a Timmelsjoch-alpesi út vezet (Timmelsjoch, P. del
Rombo, 2474 m), de az igazán jelentős alpesi átjáró Dél-Tirol és Ausztria között a
Brenner-hágó (Brennerpass/ Pso. Del Brénnero, 1374 m). Ezen fut át az E45-ös (A22)
út Innsbruckból Bolzanón át Verona és Modena felé, ez az egyik legfontosabb északdéli kapcsolat Európában.
A Brenner-hágótól keletre a Zillertali-Alpok gerincén (Gran Pilastro/ Hochfeiler,
3510 m) fut a határ. Érdekesség, hogy egy nagyon rövid szakaszon, a Vetta d’Itália/
Glockenkarkopf (2913 m) és a Dreiherrnspitze (3499 m) között Olaszország határos az
ausztriai Salzburg tartománnyal is. Itt található egyébként Olaszország legészakibb
pontja. A Glockenkarkopf-ot 1895-ben mászta meg először Franz Hofer és Fritz Kögl.
1904. július 16-án Ettore Tolomei is elérte a csúcsot, de ő azt kezdte el híresztelni
magáról, hogy ő az első, és szintén ő hirdette, hogy mivel ez az adriai vízgyűjtő
medence legészakibb pontja, ezért Olaszországhoz kell tartoznia. Ő nevezte „Vetta
d’Italia-nak („Olaszország csúcsának”). A Vetta d’Itália név győzte meg Woodrow
Wilsont, az USA elnökét hogy itt húzódjon a Brenner-határ (Kuehnelt-Leddihn, E.
1990). A Glockenkarkopftól a határ az osztrák Kelet-Tiroltól (Osttirol) választja el az
olasz Dél-Tirolt, amelyet csak két út köt össze.
2.3.2. Veneto – A
A 18.340 km² területű, 4,4 millió lakosú Veneto tartomány az Alpoktól (Dolomitok) a tengerpartig terjed, ez Olaszország turizmusának első számú tartománya.
Veneto székhelye a lagúnára, a Canale Grande mentén épült világhíres Velence
(Venezia). Veneto tartomány egy nagyon rövid szakaszon határos Ausztriával, és
nincs is közöttük közúti átjárás. A venetoi szakaszon a következő csúcsok alkotják
Ausztria (Kelet-Tirol) felé a határt: a Grosser Kinigat (2689 m), a Porze (2599 m), a
Reiterkarspitz (2422 m) és a Hochspitz (2580 m). Egy nagyon rövid szakaszon, a M.
Peralba (2693 m) környékén Veneto tartomány határos Karintia tartománnyal is.
2.3.3. Friuli-Venezia-Giulia – A
Olaszország kelet-közép-európai kapuja a 7846 km² területű Friuli-Venezia Giulia
tartomány, melyet a Déli-Mészkő-Alpok vonulatába tartozó Karni-Alpok (németül Karnische Alpen, olaszul Alpi Carnie) vonulata Olaszország és Ausztria határán
emelkedik. A hegység egyébként a Carni nevű, az ókorban itt letelepedett kelta törzsről kapta nevét. Legmagasabb csúcsa a 2780 m magas Hohe Warte (Monte Coglians)
a hegység nyugati részén emelkedik. A hegységen két télen is járható panorámaút
vezet át, az egyik Tolmezzoból Lienzbe, a másik pedig a Karnische Dolomitenstrasse
visz az ausztriai Tröpolachból az olaszországi Pontebbába (Barna B. 2008). A hegység szélén vezet Közép-Európa felé az A23-as igen nagy jelentőségű autópálya.
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2.4. Az olasz-szlovén határszakasz
2.4.1. Friuli-Venezia-Giulia – SLO
Az Olaszországot és Szlovéniát elválasztó szárazföldi határ hossza közel 200 km.
(Herczeg E. 2004) Az olasz szlovén határszakasz a Tarvisiohoz közeli Dreiländereck
(1508 m) hegyénél kezdődik, és a Júliai-Alpok gerincén, majd a Karszt hegységnél halad le egészen a tengerig. Itt végig az egykori Jugoszlávia utódállama, Szlovénia határos az olasz Friuli-Venezia Giulia tartománnyal. A Magyarországhoz legközelebb fekvő, az osztrák és szlovén határ mentén elterülő, 1,2 millió lakosú régióban él a rétoromán nyelvcsaládba tartozó, friuli nyelvet beszélő (Olaszországon belül
a második legnagyobb) őshonos kisebbség (kb. 750 ezer fő). A középkorban még
önálló államot alkotó nép ma autonómiáért küzd, főleg mióta lakhelyük beletartozik
Friuli-Venezia Giulia régióba. Ennek központja az olasz, német és szláv kultúra találkozásánál fekvő 230 ezer lakosú Trieszt (olaszul Trieste, szlovénul Trst). Trieszt környékén végig az egész XX. század folyamán jelentős határmódosulások történtek, s
bár Triesztet 1919-ben Olaszországhoz csatolták, a határt Trieszt körzetében csak az
1975. november 10-én aláírt osimo-i szerződés rögzítette.
3. Összefoglalás
Tanulmányomban, az előzőekben bemutattam Olaszország Franciaországgal, Svájccal,
Ausztriával és Szlovéniával közös határszakaszát leíró jelleggel. A határvonal leírásánál kitértem egyrészt a határ kialakulására, a határok meghúzásával kapcsolatos jogi
problémákra és érdekességekre. Foglalkoztam az olasz határ turisztikai célpontként
kezelhető hegyeivel (Mont Blanc, Matterhorn stb.), hágóival és nevezetes pontjaival.
Mivel napjainkban az ökoturizmuson belül a hegyi túrák, a hegymászás egyre népszerűbb, s mivel az olasz határ nagy része alpesi területen fut, ez a jelenség (az olasz határon fekvő túracélpontok) még további vizsgálatokat és kutatásokat igényel.
Az olasz szárazföldi határok ismertetésénél említettem azok turizmusföldrajzi
vonatkozásait is. Tanulmányomban a határt, egyes határpontokat desztinációként
kezeltem. Ezt Dallen, Timothyra hivatkozva (Timothy, D. 1995/a; Timothy, D.
1995/b) tettem, aki „a határok turizmusban betöltött szerepéről értekezve több tanulmányában is rámutat arra, hogy az egyik államból a másikba történő átkelést biztosító pontok a turisták fejében a mobilitásukat gátló akadályokként, nemkívánatos tortúrák színhelyeiként élnek.” (Michalkó G. 2007). Kiindulási alapként azonban nem
ebből a szempontból vizsgáltam az olasz határt, hanem abból a szempontból is, hogy
a határterület egy része önálló desztinációként jelenik meg a turizmusban. „Mindamellett a határok önálló vagy egy nagyobb kiterjedésű turisztikai attrakció részeként is megjelenhetnek” (Michalkó G. 2007). Michalkó Gábor idézett művében példát is hoz erre, szerinte így vált a turizmus nemzetközileg látogatott attrakciójává
például az olasz-francia-svájci határ összefutásában emelkedő Mont Blanc. A gondolatmenetet folytatva szóltam tanulmányomban a Mont Blancon kívül az olasz határ
más, önálló turisztikai attrakcióként megnevezhető helyeiről is.
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A kisgépes kisformátumú légifelvételezés alkalmazási területei
Sztrunga Erzsébet1
1. Bevezetés
A légifotózás a távérzékelés leggyakrabban használt és legszélesebb körben elterjedt
módszere. Történetileg az analóg, rendszerint repülőgépekről végzett fényképezési
eljárások nagyon fontos szerepet töltöttek be a távérzékelésben (Detrekői Á. – Szabó
GY. 2002), napjainkban azonban egyre inkább a digitális mérési módszerek válnak
dominánssá (Geresdi I. – Nagyváradi L. 2007), gyakran a repülőgépektől kisebb
méretű és egyszerűbb felépítésű hordozóeszközök használatával. A digitális képrögzítési technológia felgyorsult fejlődésével egyre inkább előtérbe kerül a kisgépes, kisformátumú légifelvételezés, amely gyors képrögzítést tesz lehetővé, alacsony
költségek mellett. Kevesebb tervezést igényel, mint a hagyományos megoldások, sok
esetben szinte azonnali kivitelezést lehetővé téve. A közel valós idejű állapotfelmérések gyors feldolgozása számos, a tudományos és gazdasági élet területén folyó munkát tesz hatékonyabbá. Alkalmazási területeit tekintve részben megegyezik a hagyományos légifelvételezés felhasználási területeivel, ugyanakkor előnyei következtében
új kutatási területeken is megjelenik.
2. Kisformátumú légifelvételezés meghatározása
A kisformátumú légifelvételezés (Small Format Aerial Photography, SFAP) korszerű
technikai megoldás, mely olyan kis területek fotózására alkalmas, ahol nincs szükség pontos térképezésre, de a kapott fotóinformációkból nyert tematikus információk
sokoldalúan hasznosíthatóak. Különösen akkor hasznosak az ilyen módon előállított
légifotók, amikor nem áll rendelkezésre naprakész, nagyformátumú légifotó, vagy
pénz és idő annak beszerzésére (Hofstee, P. 1984). A kisformátumú légifotózás tehát
költséghatékony és egyszerű, szinte egyénileg előállítható módszere a légifotó készítésének. Egy 10-15 kilométeres sáv kézikamerás megoldásokkal egyetlen műholdas
felvétel árából néhány héten át folyamatosan fényképezhető. Így a módszer nagy flexibilitást nyújt, ráadásul az ismételt légifotózás lehetővé teszi a változások nyomon
követését is. A kisformátumú kamerák használata emiatt egyre inkább elterjedté
válik a kis területek térképezésében, tekintve, hogy részletgazdag képeik naprakész
információt hordoznak. Előnyei miatt egyre szélesebb körben alkalmazzák. Ugyanakkor hátránya a kis formátum, azaz az egy képkockára eső képterület mérete azonos felbontás mellett kisebb, illetve azonos képterület kisebb felbontással rögzíthető.
A képrögzítési technológia gyors fejlődésének eredményeként a távérzékelésben ma már egyre inkább digitális légifotózással találkozunk (Digital Small Format
Aerial Photography, DSFAP). A digitális légifotók alatt részben az analóg úton
készült légifotók szkenneléssel előállított digitalizált változatát értjük, részben pedig
a digitális kamerák által előállított képeket.
1

Doktorandusz, PTE TTK FDI; e-mail: esztrunga@yahoo.com; Témavezető: Dr. Nagyváradi László
225

sztrunga erzsébet

3. Légi felvételező rendszerek
A légi felvételező rendszerek történeti fejlődésük során rendkívüli hosszú utat tettek meg térben és időben egyaránt. Az első légifelvételezés Gasper Felix Tournachon
nevéhez kötődik, aki 1858-ben egy hőlégballonról lefotózta Párizst (Jensen 2000).
Az 1910-es évek hadászati tevékenysége révén elterjedté vált a felderítő légifotók
készítése. 1919-ben Wilbur Wright mozgófilmes légifelvételeket készített az olasz
Centocelli városáról. 1946-ban a német V2 rakéta elsőként lépett ki az űrbe és készít
űrfelvételt. Az 1960-as évek elejéig a légifotózás nem volt más, mint a földfelszín
ábrázolásának egyszerű eszköze. Ugyanebben az évtizedben az Egyesült Államok
Föld körüli pályára állított műholdjaival elkezdett fejlődni a légi távérzékelés új módszere, az űrtávérzékelés, ezáltal a korábbinál jóval nagyobb területek vizsgálatára
nyílt lehetőség. Ettől kezdve folyamatosan növekedett a légkörbe felbocsátott eszközök száma, egyre több, különféle kutatási feladatokat ellátó műhold keringett a Föld
körül. Az űrtávérzékelés hátrányai miatt (mint a műholdak visszatérési ideje, valamint a képalkotás fajlagos költsége) idővel a tudományos vizsgálatok területén is
különvált az egyszerűbb eszközrendszerű és alacsonyabb fajlagos költségekkel rendelkező légi távérzékelés.
A kisgépes légitávérzékelés az űrtávérzékelés kutatási eredményeit felhasználva
fejlődött tovább. A repülőgépekre először mérőkamerát, majd amatőr kézikamerát
rögzítettek. Összességében megállapítható, hogy a távérzékelési módszerek – más
tudományos módszerektől eltérően – először egy bonyolultabb eszközrendszert igényeltek, majd csak ezt követően kezdődött meg az egyszerűbb, de a tudományos
céloknak mégis megfelelő módszerek alkalmazása (1. ábra).

1. ábra: A távérzékelési hordozóeszközök fejlődése
A szerző szerkesztése
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Az alacsony költségű, kisformátumú digitális légi felvételező rendszerek kidolgozására és alkalmazására számos fejlesztési kísérlet történt, és történik napjainkban. Az ilyen rendszerek alkalmasak rövid idejű események és kis területek részletes feltérképezésére, monitoringjára, különösen olyan esetekben, amikor a hagyományos légifelvételezés túl drága és nem elég hatékony (Tobak Z. et al. 2008). A hordozóeszköz, amelyen az adatgyűjtésre alkalmas szenzort elhelyezik, rendkívül sokféle
lehet. A levegőből történő kutatások gazdaságosságának egyik meghatározó tényezője a hordozóeszköz típusa. Minél kisebb a képalkotó eszköz, annál kisebb hordozóeszközre van szükség, és a hordozóeszköz méretének csökkenésével csökkennek
annak fenntartási, üzemeltetési költségei is. A hordozóeszközök a technika fejlődésével meglehetősen változatosak lettek, és sokkal több típusú gép jöhet számításba,
mint a hagyományos mérőkamerás kutatások esetében. A kisgépes légifelvételezés
főbb tulajdonságai közé tartoznak a rövid repülési periódusok és a viszonylag alacsony magasság, melyek hozzájárulnak a repülés alacsony költségeihez. A megfelelő
légi felvételező rendszer kiválasztása a megoldandó feladat függvénye, illetve néhány
képalkotó eszköz csak egy adott hordozóeszközzel vehető igénybe.
Az egyik ilyen kisméretű légi távérzékelő hordozó a modellrepülőgép, amit sorozatfelvétel készítésére alkalmas amatőr kamerával szerelnek fel. Kis fajlagos költségek mellett önállóan használható terepi felmérésekre. Alacsony repülési magassága (50-500 m) és alacsony sebessége csökkenti a képek bemozdulásának esélyét.
A modellrepülők mellett egyre inkább bekapcsolódnak a távérzékelés folyamatába a
modellhelikopterek és a léghajómodellek, melyek hasonlóan kis területek alacsony
magasságból történő, alacsony költségű légifotózását teszik lehetővé.
A segédmotoros siklóernyők és sárkányrepülők irányítása már nem a földről,
hanem a fedélzeten levő személy által történik. Az előzőekhez viszonyítva nagyobb
területek lefedésére képesek, szintén alacsony magasság (500-600 m), sebesség és
költség mellett.
A légifotózásnak az előzőeknél költségesebb módja a kamera hőlégballonon történő elhelyezése. A hőlégballonok magasabb repülési szinten (200-2000 m) teszik
lehetővé a képalkotást. A szél által sodort ballonokat nehéz manőverezni, így sorfényképezésre ez a megoldás nem alkalmas.
Az általános kisrepülőgépek nagyobb területek lefedése esetén sorfényképezésre
is képesek, sebességük akár a modellrepülők sebességével is megegyezhet, ugyanakkor biztonságos repülési magasságuk a terepszinttől számítva 500 méter körül kezdődik, ami nem teszi lehetővé alacsony magasságból a képalkotást.
A kiválóan manőverezhető helikopterek szinte bármilyen rögzített kamera szállítására alkalmasak 100-2000 méteres magasság között. Ugyanakkor a fedélzeten
jelentkező rezgés némely esetben erőteljesebb, mint az általános kisrepülők esetében.
Fenntartási költségeik miatt már a költségesebb hordozóeszközök közé tartoznak.
A speciális, távérzékelési célra átalakított repülőgépek a géptörzs alján olyan padlónyílással rendelkeznek, mely egy oda illesztett keret segítségével lehetővé teszi a
képalkotó eszköz függőleges irányú rögzítését a repülőgép belsejében, így kiküsz227
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öböli a kamerára nehezedő külső erők hatását. Ez esetben nagyobb méretű, többnyire
kétmotoros repülőgépekről van szó, melyek fajlagos költségei szintén magasak.
Látható, hogy az igénybe vehető hordozó eszközök meglehetősen változatosak és
ezen eszközök használata számos esetben már nem kötődik közvetlenül repülőterekhez, ami kiterjeszti felhasználhatóságuk határait.
4. Képalkotó rendszerek
A képrögzítés klasszikus, hagyományos formája az analóg képalkotás. Ebben az
esetben az elektromágneses sugárzást filmre rögzítik. A kép fotólaboratóriumi eljárás során jelenik meg, a képminőséget az alkalmazott előhívási, laborálási technológia határozza meg. A légifelvételek jelentős hányada ma is olyan filmre készül, melynek finom szemcsézettsége és tónusérzékenysége nagy geometriai felbontást eredményez. Ilyen képrögzítő eszköz a mérőkamera, amely metrikus, fotogrammetriai
kiértékelésre alkalmas képeket készít. A mérőkamera jelkerettel van ellátva. A lényeges információkat tartalmazó keretjelek a fényképezéskor rákerülnek a fényképre,
illetve egy olyan koordináta-rendszerrel látják el a fotót, mely később megkönnyíti a
képi információk kinyerését.
A modernebb digitális képrögzítési technika esetében fotoelektromos érzékelők
(Charge-coupled detector, CCD) rögzítik az elektromágneses sugárzás intenzitását,
majd az elektromos jelet digitális formára alakítják, megjelenítésük pedig képernyőn
vagy raszteres nyomtatón történik. A nagyobb digitális kamerákat az analóg kamerához hasonlóan a repülőgép padlózatán levő nyílás fölé rögzítik.
A speciális eszközök mellett jelenleg már a kereskedelmi forgalomban is hozzáférhető kézi kamerák digitális képrögzítési technológiája is alkalmas a kis magasságú, látható spektrumban történő légifelvételek készítésére. Így egyre inkább terjed
a kisformátumú kézikamerák távérzékelésben történő alkalmazása, melyeket egyszerűen a hordozóeszköz aljára, illetve szárnya alá rögzítenek. Kézikamerának tekinthető minden olyan fényképezőgép, mely nincs ellátva jelkerettel.
Attól függően, hogy a fénykép készítése pillanatában a felvevő kamera optikai
tengelye milyen szöget zárt be a felszínnel, megkülönböztethetőek függőleges és
ferde tengelyű légifényképeket, a légifényképet készítő berendezés kialakítása szempontjából pedig mérőkamerás és kézikamerás légifényképeket. A kézikamerás felvételek általában nem képesek függőleges kameratengelyű légifotók készítésére,
mint a mérőkamerák, mivel nem rendelkeznek olyan precíziós mozgató berendezéssel, amely alkalmas arra, hogy a kamerát a felszínre merőleges tengellyel beállítsa, és ezáltal kiküszöbölje a repülőgép mozgásából származó pontatlanságokat. A
kézikamerás fotózás esetében az elterjedt megoldás az, hogy a stabilan a hordozóeszköz alsó részére rögzítik a felvételező berendezést, közel függőleges kameratengelyű
képalkotást érve el. Ugyanakkor napjainkban már vannak próbálkozások arra, hogy
házilag készítenek a kézikamerákhoz mozgató-berendezést.
Fontos különbség a két kameratípus között, hogy a hagyományos mérőkamera
azonos magasságból sokkal nagyobb terület lefedésére képes. Mindkét esetben az
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egy kép által lefedhető terület növelhető a repülési magasság növelésével, valamint
nagy látószögű objektív használatával, de a kézikamerák esetében ezek a lehetőségek
bizonyos esetekben már korlátozottak.
Az amatőr fotózáshoz használatos fényképezőgépek közül több típus lehet alkalmas interpretációs célú légifényképezésre, de a kézikamerák nem tudnak kielégíteni
minden igényt és nem alkalmasak nagy pontosságú fotogrammetriai célra.
Természetesen, a kézikamerák ára nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a mérőkamerák ára, és ez – a felhasználási céloktól függően – meghatározza a használatos eszköz típusát. A kisgépes légifelvételezés előnye részben ebből az árkülönbségből adódik, részben pedig a korábban említett hordozóeszközök üzemeltetési díjának
különbségéből.
5. A légifelvételezést befolyásoló tényezők
A mesterségesen – például radar segítségével – előállított sugárzást alkalmazó aktív
távérzékeléssel ellentétben a passzív távérzékelés esetén a Földről visszaverődött hullámok rögzülnek a szenzoron, ezek a felfogott elektromágneses jelek hordozzák a
földi információkat.
Mindkét távérzékelési eljárás során az elektromágneses hullámok áthaladnak a
légkörön, így a rögzítendő felület és a szenzor közötti légréteg állapota, páratartalma,
hőmérséklete, szennyezettsége befolyásolja a képalkotás minőségét. Passzív távérzékelés esetén az atmoszféra optikai sűrűsége befolyásolhatja a felvételek kontrasztosságát és megváltoztathatja a színeket. Emellett, mivel a rögzítő eszköz egy mozgó
hordozóra van rögzítve, az eszköz haladása, elfordulása, lengése következtében képvándorlás léphet fel, ami a kép életlenségét eredményezheti.
A különböző felszínborítású felületeknek (növényzet, víz, talaj) különböző az
albedójuk. A passzív képalkotás minőségének egyik fontos befolyásoló tényezője a
rendelkezésre álló fény mennyisége. Ezért a fotózást lehetőség szerint magas napállás mellet hajtják végre. Ugyanakkor lényeges, hogy a felszín az árnyékhatás következtében is plasztikus maradjon, vagyis a túl magas napállás kedvezőtlen is tud
lenni. A domborzat egyes részei eltűnhetnek a képen az erős árnyékhatás következtében, ráadásul a kiemelkedések és mélyedések felbontása a képsíktól való távolsággal arányosan eltérő, a tárgytávolság csökkenése következtében pedig nagyobb lesz
a perspektív torzulás az egyes képkockákon belül. Nagy vízfelületek fotózásakor a
vízfelület által tükrözött napfény használhatatlanná teheti a képet, vagy annak fontos
részeit, ugyanakkor a víz alatti jelenségeket magas napállás esetén lehet jól fotózni,
amikor a napfény jelentős része be tud hatolni a víz mélyébe. A víz fodrozódása vagy
hullámzása szintén nehezítheti a képalkotást, ezért nyugodt, szélcsendes időszakot
kell választani. Tekintve, hogy a leginkább szélcsendes időszak napkelte után, illetve
napnyugta előtt van, amikor viszont még nem kellő mértékű a napsugárzás mértéke,
ezért az időpontválasztás kompromisszumot igényel (1. kép).
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1. kép: A Velencei-tó nyugati medencéjének részlete
A szerző saját kézikamerás felvétele

A légifotó készítését az évszakokhoz is kell igazítani. Általában a téli, kora tavaszi
időszakok a legalkalmasabbak a képalkotásra, amikor a fák és bokrok lombtalanok, a
szántóföldeken nincs magasan álló növényzet, így a talajfelszín könnyebben látható.
A hóval borított felszín fotózása előnyös lehet vadszámlálás végzésénél, mivel a fehér
havon könnyebben észrevehető az állatvilág.
A kisgépes légifelvételezés engedélyeztetési eljárása is eltérő a hagyományos
mérőkamerás felvételezéshez eljárásaitól. Magyarország területe felett mérőkamerás légifelvételezés csak a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának engedélyével lehet végezni, ugyanis a távérzékelt adatok állami alapadatnak minősülnek.
A Geoinformációs Szolgálat által kiállított engedély alapján a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága adhatja ki a repülési engedélyt a mérőkamarás légifényképezés elvégzéséhez. A légifelvételezést végző személy vagy szervezet a fotózást követően köteles a képeket megküldeni a Geoinformációs Szolgálatnak
minősítési eljárás céljából.
A kisgépes légifelvételezés esetében nincs szükség a repülést megelőző engedélyeztetési folyamatra, tekintve, hogy az ilyen jellegű fotók nem szolgáltatnak elegendő fotogrammetriai adatot ahhoz, hogy állami térkép készítésére alkalmasak
lehessenek. A hordozó eszközre elhelyezett kamera megfelelő rögzítéséről, biztonságos felfüggesztéséről a hordozó eszköz üzembentartójának kell gondoskodnia. A
nagyobb méretű hordozóeszközök, így a kisrepülőgépek esetén, ha a kamera a gép
törzsén kívül kerül elhelyezésre, a Légügyi Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága
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ellenőrzést végez, megbizonyosodik arról, hogy a kamera felfüggesztése biztonságos, illetve nem változtatja-e meg az aerodinamikai tényezőket a gép repülése folyamán. Ez az ellenőrzés egyszeri, az első berepülés alkalmával kerül rá sor. Megfelelőség esetén ezt követően további engedélyek nélkül használható a kamera.
A hagyományos mérőkamerás felvételezéshez képest a kisgépes légifelvételezés
tehát nem csak olcsóbb, hanem rugalmasabb, időben gyorsabban kivitelezhető képalkotást tesz lehetővé, ami néhány természeti folyamat vizsgálatánál, például árvíz
levonulásának megfigyelésénél meghatározó tényező lehet.
6. A kisgépes kisformátumú légifotók alkalmazási lehetőségei
A kisgépes, kisformátumú légifotózás gyorsan, pontosan és költséghatékonyan képes
adatok szolgáltatására és további elemzések elvégzéséhez az inputadatok előkészítésére. A felvételek tematikus értelmezésével alapvetően a helyi önkormányzatok és
különböző szakmai és gazdálkodó szervezetek számára hasznosítható információkat
lehet megjeleníteni.

2. kép: Beépített terület
(Budai-hegység, Hármashatár-hegy északkeleti hegylábfelszíne)
A szerző saját kézikamerás felvétele

•

Területhasználat, antropogén tevékenység
A kisformátumú légifelvételek lakott területeken alkalmasak a beépítettség vizsgálatára, telekhatárok ellenőrzésére, illegális építkezések vagy régészeti feltárások folyamatos nyomon követésére (2. kép). A földhivatalok nyilvántartási térké231
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pei az esetek túlnyomó részében több évvel korábbi, a valóságtól gyakran lényegesen eltérő állapotot tartalmaznak. Az elavult információkat rögzítő alaptérképek és a naprakész kisformátumú légifotók segítségével a települési információs
rendszerek könnyen frissíthetők, így a település valós beépítettségét objektíven
meg lehet határozni.
•

Ár- és belvízzel való borítottság változásainak vizsgálata, folyószabályozások
nyomon követése
Az árvízzel borított területek feltárásában a kisgépes légifotózás alkalmazása
régóta kiemelkedő jelentőséggel bír. A felvételek segítségével könnyen nyomon
követhető a vízszint emelkedése és visszavonulása az idő függvényében. A gátak
átszakadása esetén légi megfigyeléssel gyorsan meghatározhatóak a veszélyeztetett területek, koordinálhatóak a mentési munkálatok.
Belvízrendezés részletes megtervezéséhez és elvégzéséhez pontos belvíztérképek szükségesek. A belvíztérképek kialakításában is fontos szerepük van a
légifelvételeknek, melyek segítségével pontosan lehatárolhatók és elkülöníthetőek a szántóföldi és természetes vegetációban a vizek által okozott káros hatások
(vízkár), a túlnedvesedett területek, a kétfázisú talajok és vízfoltok. A levegőből a
haszonnövények által borított talajon is jól láthatóak a nedves területek.
Folyószabályozási tervek végrehajtásánál szintén a naprakész állapotokról a
légifelvételek segítségével kaphatunk pontos információt. A mederváltozások
ismételt légifelvételezéssel ismerhetőek meg.
Mindezen folyamatok nyomon követésében kiemelt szerepe van a kisgépes
légifelvételezésnek, mely nem igényel engedélyeztetési eljárásokat, így rugalmasan, akár naponta többször teszi lehetővé az ismételt légifelvételezést.

•

Környezetszennyezés, hulladéklerakók és szennyvíztisztítók vizsgálata
Az illegális és legális hulladéklerakók telephelyeinek térbeli megfigyelésére is
lehetőséget adnak a légifelvételek. Láthatóak a szemétlerakók, vízkivételi helyek,
szennyvíztisztítók, egyéb nagy termelőüzemek. Néhol a szennyvízhálózat hibáira utaló jelek is észrevehetőek, például a tisztítás mértéke a víz keveredésének
vizsgálatával állapítható meg. Ha jól működik a szennyvíztisztító, akkor az odaérkező és távozó víz színe között jelentős különbségek láthatóak. Ha a rendszer
nem működik megfelelően, akkor a tisztítás hatásfoka kisebb és ilyenkor a vizek
színe közötti különbség sem olyan nagy.

•

Külszíni bányák, bányatavak terjeszkedésének ellenőrzése
Légifelvételezés segítségével feltárhatóak az illegális bányaművelések, illetve
vizsgálható a legális bányaművelések területhasználata, átlátható a zöldfelületek aránya. A külszíni fejtések és bányatavak terjeszkedésének ellenőrzésében,
új bánya nyitásával keletkező depresszív területek növekedésének vizsgálatában
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napjainkban fontos szerepet tölt be a légifotózás. Az aktuális állapot könnyen
összehasonlítható az engedélyben szereplő térképpel légifotók segítségével.

3. kép: Turisztikai célú vízpartit létesítmény
(Hotel és wellness-központ környezete Velencefürdőn)
A szerző saját kézikamerás felvétele

•

Növényzet változásainak vizsgálata
A légifelvételezés elősegíti az erdővel borított területek behatárolását, valamint
a legális, illetve illegális fakitermelés nyomon követését. A légifelvételek mindemellett segítséget nyújthatnak a vegetáció állapotának feltárásában, változásainak nyomon követésében, tájökológiai élőhely-térképezésben. Nemcsak a fafajok
ismerhetőek fel a felvételeken, hanem színképi elemzéssel nyomon követhetőek
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az őket érintő kártevők is. Ezek a károsodások a különböző évszakokban (tavas�szal virágzás idején, nyáron a teljes lombkorona vizsgálatával, ősszel a levelek
sárgulásának idején, vagy télen, amikor csak a fa kérge látszik) történő felvételezéssel és elemzéssel könnyen kiszűrhetőek.
•

Teraszos agrárművelés
A teraszos agrárművelés vizsgálata iránt szintén jelentős igény mutatkozik. A
légifelvételezés segítséget nyújthat a kevésbé karbantartott teraszok pontos meghatározásában is, ezzel közvetetten segíti a teraszok állagmegóvását, valamint az
eróziós térképezést.

•

Turizmus
A nagyobb volumenű turisztikai rendezvények környezetterhelésének vizsgálata
szintén rugalmasan alkalmazható eszközöket és módszereket igényel, amire megfelelőnek látszik a kézikamerás felvételezés. Segítheti a rendezvényhez kapcsolódó parkoló területek kijelölését és más antropogén hatások megjelenítését. Elősegíti ezen túl az egyes települések rendezvényeihez kapcsolódó hosszú távú területhasználati tervek kidolgozását.

•

Tájesztétikai- környezetesztétikai vizsgálatok
A légifotók segítséget nyújthatnak az antropogén eredetű tájképváltozás vizsgálatában, tájképi rekonstrukciók kidolgozásában. A környezetesztétikai kutatásoknál
segítik a településkép, településszerkezet meghatározását, a települések zöldterületeinek lehatárolását (3. kép). A vizuális környezetszennyezés kapcsán bemutatják az erősen antropogén tájkaraktereket, mint például a bevásárlóközpontok környékét.

•

Közlekedés
A közlekedési útvonalak kialakítása során szintén jelentős környezet-átalakítás
megy végbe. Ezért itt is lényeges szempont a rendszeres, gyakran ismétlődő felmérés, az építkezésekhez kapcsolódó, környező területek változásainak nyomon
követése.

•

Turistatérképek aktualizálása
A természetjárás, bár a fentiekhez képest nem rendelkezik olyan jelentős gazdasági és társadalmi jelentőséggel, mégis nagy területeket érintő tevékenység. Ez
esetben nem kizárólag az emberi beavatkozás nyomon követése az elsődleges feladat, hanem a térképek javításához, frissítéséhez a felszínborítottság lényeges változásainak feltárása.
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8. Összegzés
A kisgépes kisformátumú légifelvételezés a földfelszín állapotának és folyamatainak
újszerű módszere, amely a hordozóeszközök sokszínűségével, az egyszerűbb rögzítő
eszközökkel és az ezekből származó előnyökkel komoly szerephez juthat a jövőben.
A távérzékelés egyedi és a hagyományos információszerzésnél jóval rugalmasabb és
költséghatékonyabb eszköze.
Eszközigényét tekintve mind a hordozóeszköz, mind pedig a képrögzítő eszköz
tekintetében egyszerűbb megoldást kínál. A hordozóeszköz, melyen az adatgyűjtésre alkalmas szenzort elhelyezik, rendkívül sokféle lehet. Minél kisebb a képalkotó eszköz, annál kisebb hordozóeszközre van szükség, és a hordozóeszköz méretének csökkenésével csökkenek annak fenntartási, üzemeltetési költségei. A kisgépes légifelvételezés során – tekintettel annak alapvető jellemzőire, mint a rövid repülési periódusok és a viszonylag alacsony magasság – a repülés költségei rendkívül
kedvezőek. A megfelelő légifelvételező rendszer kiválasztása a megoldandó feladat
függvénye, illetve néhány képalkotó eszköz csak egy adott hordozóeszközzel vehető
igénybe. A hordozó eszköz használata számos esetben már nem kötődik közvetlenül
repülőterekhez, ami növeli felhasználhatóságuk határait. Napjainkban a kereskedelemben is hozzáférhető kézikamerák digitális képrögzítési technológiája is alkalmas
a kis magasságú, látható spektrumban történő légifelvételek készítésére. Így egyre
inkább terjed a kisformátumú kézikamerák távérzékelésben történő alkalmazása. A
kézikamerák ára emellett nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a mérőkamerák ára.
A felvételek adat- és információ-tartalmának tematikus értelmezése lehetővé teszi
sokoldalú hasznosításukat. Alkalmazásuk elsősorban a mezőgazdasághoz és természetvédelemhez kapcsolódó monitoring-tevékenységeknél jelenik meg, ahol naprakész információval látják el a kutatókat és az adott területek használóit. Az ismételt
légifényképezés lehetővé teszi a természetes és jogi állapotok összevetését, a változások nyomon követését.
A kisgépes kézikamerás légifelvételezés ma még nem terjedt el Magyarországon,
pedig nagy szükség van a módszer alkalmazására, akár a felhasználási területek sokszínűségét, akár költséghatékonyságát tekintve, hiszen köztudottan ezen a területen
sem állnak rendelkezésre megfelelő források a rendszeres, de mégis hatékony mérések elvégzésére.
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