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A Balaton és térsége egyike hazánk legnagyobb természeti kincsinek. Ezt a kincset
nemzedékeken keresztül formáltuk, alakítottuk, szépítettük – néha hibázva, elelrontva valamit, de alapvetően sikeresen bontakoztatva ki a kultúrtáj sokszínű
lehetőségeit.
A Balaton sokat adott nekünk. Sokat tettünk azért, hogy adhatott és tennünk
kell azért is, hogy a jövőben is adhasson. Immár száz esztendeje, hogy a Balatonkutatás addigi eredményeit több mint harminc (!) kötetben, Lóczy Lajos
irányításával összefoglalták. Ez a munka akkor tudományos szenzáció volt és a
Balatont Európa tudományosan leginkább ismert tavává tette. Bár azóta is folytak
kutatások, de ezek összegzése, kritikai áttekintése és a mai Balatonra fókuszálása,
a komplex szemléletű vizsgálatok túlsúlyra juttatása mindenképpen kívánatos
lenne. Ennek előmozdítására szövetkeztek az ország geográfusai, hogy a
helyszínen tartott konferencia-sorozatukkal, kiadványaikkal a Balatonra
irányítsák a figyelmet és az általuk elérhető intézmények, szervezetek és eszközök
felhasználásával elérjék egy, a tihanyi Limnológiai Kutatóintézet köré
szerveződő, Keszthely, Balatonfüred és Siófok központokban, koordinált módon,
ágazati és területi szempontból egyaránt holisztikus szemlélettel működő
Balaton-Kutató Intézet létrehozását, programjának megvitatását és elfogadását
Sok támogatást kapuk a helyi és regionális szervezetektől, a fejlesztésért
felelősséget érző szakemberektől. Érezzük ugyanakkor azokat az
ellentmondásokat is, melyek alapja az ágazati és területi érdekellentétek
összehangolásának, hierarchizálásának hiánya.
A Balaton a mellette, a térségében élőké. De nem csak az övék. A Balaton
gondjai sem csak az ott élők problémái. Megoldásukhoz (a források
megteremtését is ideértve) országos érdek kötődik, az eredmény is országos
szintű. Az összefogás szükségessége aligha szorul bizonyításra. Úgy kell a
Balaton-térség fejlesztését megvalósítanunk, hogy
- az itt élők és az üdülni érkezők érdekeit összehangoljuk;
- a természeti szféra egyensúlyára gondunk legyen;
- a társadalmi szférát alkalmassá tegyük a terhelés levezénylésére;
- a gazdaság idegenforgalmi központú, de a komplexitás felé elmozduló legyen;
- az infrastruktúra a lehető legmagasabb szinten szolgálja ki a többi szféra
igényeit;
- hangoljuk össze a rövid- és hosszabb távú fejlesztéseket.
Ezért szállnak síkra a Balatont szerető geográfusok.
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Sok támogatást kapuk a helyi és regionális szervezetektől, a fejlesztésért felelősséget érző szakemberektől. Érezzük ugyanakkor azokat az ellentmondásokat is,
melyek alapja az ágazati és területi érdekellentétek összehangolásának,
hierarchizálásának hiánya.
A Balaton a mellette, a térségében élőké. De nem csak az övék. A Balaton
gondjai sem csak az ott élők problémái. Megoldásukhoz (a források megteremtését
is ideértve) országos érdek kötődik, az eredmény is országos szintű. Az összefogás
szükségessége aligha szorul bizonyításra. Úgy kell a Balaton-térség fejlesztését
megvalósítanunk, hogy
• az itt élők és az üdülni érkezők érdekeit összehangoljuk;
• a természeti szféra egyensúlyára gondunk legyen;
• a társadalmi szférát alkalmassá tegyük a terhelés levezénylésére;
• a gazdaság idegenforgalmi központú, de a komplexitás felé elmozduló legyen;
• az infrastruktúra a lehető legmagasabb szinten szolgálja ki a többi szféra
igényeit;
• hangoljuk össze a rövid- és hosszabb távú fejlesztéseket.
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A BALATON $)g/'5$-=,
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KOCSIS KÈ52/<

%HYH]HWpV
9DMRQ PLQHN N|V]|QKHWĘD] KRJ\ D ÄPDJ\DU WHQJHU´ a honismereti vonatNR]iV~
PDJ\DU I|OGUDM]L WDQ- pV V]DNN|Q\YHNEHQ PLQGLJ NLWQWHWHWW KHO\HW IRJODOW HO" /eJ\HQD]DNiUDNRPiURPL QDJ\PHVHPRQGy-yNDL0yUYDJ\V]DNPiQNQDJ\|UHgMH D SR]VRQ\L V]OHWpVĦ LÏ&=< LAJOS PLQGNHWWHQ D NpNOĘ $GULiWyO D] pJEH W|UĘ
.iUSiWRNLJWHUMHGĘKD]iQNOHJV]HEEPDJ\DUWiMiQDNWDUWRWWiND%DODWRQWpVN|UQ\p
NpW $] HPEHUHN WiMNpSL V]pSVpJ IRJDOPD D JHRJUiIXVRN V]HPpEHQ D UHQGNtYOL
WiMNpSL I|OGUDM]L YiOWR]DWRVViJRW MHOHQWL DKRO D KDJ\RPiQ\RV I|OGUDM]L |YH]etek
(lito-, atmo-, hidro- pVELRV]IpUiN YDUi]VODWRVPyGRQIRQyGQDN|VV]HDKRODI|OdUDM]L N|UQ\H]HW NXWDWiViUD D I|OGUDM]L MHOHQVpJHN RNWDWiViUD HJ\HGOiOOy OHKHWĘVpJ
Q\tOLN
$]LGHJHQIRUJDOPLpVWXGRPiQ\RVV]HPSRQWEyONLHPHONHGĘEDODWRQLOiWQiYDOyN
WiMIRUPiOy WpQ\H]ĘN YpJWHOHQ VRUiEyO D JHRJUiIXV LÈ1* SÈ1'25 WDOiORPUD D N|
YHWNH]ĘNHW HPHOWHNL Ä1\iURQ J\RUVDQIHOPHOHJHGĘIUGpVN|]EHQLJHQNHOOemes
KDWiV~YL]HDGpOLSDUWEiUVRQ\RVKRPRNMDMyt]ĦKDODLDVRPRJ\LV]HOtGODnNiND
EDODWRQL EHUNHN pV D] D]RNDW D WyWyO HOYiODV]Wy WXU]iVRN D PiU-PiU HJ\EHIJJĘ
IUGĘKHO\OiQFRODWWDO D .LV-%DODWRQ D] pUGeNHV PDGiUYLOiJJDO &VLV]WDSXV]WD pV
+pYt]WHUPiOYL]HDNpWKRVV]~SDUWPeredek bazalt- pVED]DOWWXID-KHJ\HLD]pV]DNL
SDUWV]ĘOĘQHYHOĘ GRPEROGDODLpVD Ä%DODWRQL-5LYLpUD´ V]pS KHJ\OiELOpSFVĘMHOi
EiQiO D FVLQRV SDUWKDMODWRNNDO |EO|NNHO D 7LKDQ\L-IpOV]LJHW D %DODWRQ-IHOYLGpN
NDUV]WMD D] pOHWHW DGy NDUV]WIRUUiVRNNDO D EDUODQJRN N|]WN 7DSROFD
J\yJ\EDUODQJMDDJ\yJ\tWyiVYiQ\RVIRUUiVRN DIUHGLYt] ´ (LÈ1* S. 1974).
(]DOpOHJ]HWHOiOOtWyEHO- pVNOI|OGLWXULVWiNW|PHJHLWYRQ]yYiOWR]aWRVViJWHV]L
D %DODWRQW KD]iQN HJ\HGOiOOy WHUPpV]HWL NLQFVpYp PHO\QHN PHJEHFVOpVpUH D
nemzet- pVKRQLVPHUHWQDSMDLQNEDQDOLJEHFVOWPXQNiVDLDJHRJUiIXVRNDI|OGUDM]
WDQiUDLpVNXWDWyLtUiVDLNEDQV]DN- pVWDQN|Q\YeLNEHQPiUW|EEPLQWHJ\pYV]i]DGD
SUyEiOMiNIHOKtYQLDWiUVDGDORPILJ\HOPpW(]WD]iOOKDWDWRVI|OGUDM]LRNWDWiVLQppV]HUĦVtWĘpVWXGRPiQ\RVWHYpNHQ\VpJHWNtVpUOLPHJH]HQtUiVYi]ODWRVDQiWWHNLQWHQL

.RFVLV.iURO\

1. %DODWRQDI|OGUDM]LN|]RNWDWiVEDQ
$ %DODWRQUD pV N|UQ\pNpUH YRQDWNR]y I|OGUDM]L LQIRUPiFLyN W~OQ\RPy W|EEVpJH
NH]GHWWĘOIRJYDDKRQLVPHUHWKH]N|WĘGĘI|OGUDM]yUiNRQIRUGXOHOĘ(]HNDV]RFLaOL]PXV HOVĘ pYWL]HGHLEHQ D] iOWDOiQRV LVNROD ,9 9 pV 9,,, LOOHWYH D JLPQizium
,,, RV]WiO\iW OiWRJDWy WDQXOyNDW pULQWHWWpN SMAROGLAY F. 1958). A Balaton terPpV]HWHVHQ DQHP HPOtWHWWRV]WiO\RNRQNtYOFVDNQHP PLQGHQ pYEHQ pVWpPDN|rEHQLVHOĘIRUGXOW MyYDOW|EEV]|U PLQW EiUPLO\HQPiVWiMXQN0LpUW" Ä$]pUWPHUW
LJHQYiOWR]DWRVYLGpNWHUPpV]HWLpVJD]GDViJLI|OGUDM]LV]HPSRQWEyOHJ\DUiQWepSHQD]pUWVRNIRJDORPNLDODNtWiViWLQQHQLQGtWMXNHO6RN|VV]HIJJpVWN|OFV|QKaWiVW SHGLJ HQQHN D YLGpNQHN WDQtWiVD N|]EHQ LVPHUWHWQN PHJ´ (SMAROGLAY F.
1958).
A 9±pYHVNRURV]WiO\ NH]GHWEHQI|OGUDM]PDMGDELROyJLDI|OGUDM]NpPLDIi]LND WiUJ\DN PHJDODSR]iViW V]ROJiOy N|UQ\H]HWLVPHUHW NpVĘEE WHUPpV]HWLsmeret
HOQHYH]pVĦWiUJ\DN NHUHWpQEHOODKRQLVPHUHWUpV]HNpQWIRJODONR]LNDODSosabban a
Balatonnal. Az 1990-HV pYHNLJ V]HUpQ\HEE WHFKQLNDL NLYLWHOĦ IHNHWH-IHKpU WDnN|Q\YHNN|]ODBUDA B.-IpOH.|UQ\H]HWLsmeret (1990) KiURP oldalon mutatja be
UpV]EHQDPXQNDI]HWHNIXQNFLyMiWLViWYpYH DÄPDJ\DUWHQJHU´ I|OGUDM]LIHNYp
VpWDV]ĘOĘWpUOHOĘNLYiOyERUWWHUPHOĘGpOLOHMWĘNMHOHQWĘVpJpWDEDNRQ\LIĘV]elet, a
Tihanyi-IpOV]LJHWHWDWDYDWWiSOiOy=DOiW$WHUPpV]HWLNLQFVHNPHOOHWWPiUGLyKpjEDQWDJODOMDD]HJ\UHQ|YHNYĘLGHJHQIRUJDORPIRQWRVViJiWpVD] D]]DO|VV]HIJJĘ
N|UQ\H]HWV]HQQ\H]pVW pV KDOSXV]WXOiVW LV $ V]HUNHV]WĘ D EDODWRQL IHMH]HWKH] NDpFVROWDDYDV~WLPHQHWUHQGEHQ YDOyHOLJD]RGiV PHJWDQXOiViWLV PHO\QHNVRUiQHJ\
NpS]HOHWEHOL6]HJHGpV6LyIRNN|]|WWLXWD]iVPHJV]HUYH]pVpYHOEtzza meg a 9ԟ10
pYHVWDQXOyW
8J\DQDKKR]DNRURV]WiO\KR]DH$57'e*(11eRIEDER e-IpOH7HUPpV]HWLVPeret
 FVXSiQNpW oldalban foglalkozik legnagyobb tavunkkal, ott is feleUpV]EHQD
V]HPpO\HV pOPpQ\HNHW IHOHOHYHQtWĘ V]tQHV IpQ\NpSHNNHO (]HN D] HJ\pENpQW UHQdNtYO GLGDNWLNXV NpSHN D NLHPHOWHQ PHJMHJ\]HQGĘ IRJDOPDN PDJ\DU WHQJHU IplV]LJHWVHNpO\Yt]KDOiV]DW U|J]tWpVpWV]ROJiOMiN$V]HU]ĘDQDJ\V]iP~DGDWN|zOpVKHO\HWWHOVĘVRUEDQDYL]XDOLWiVUDV]HPpO\HVEHQ\RPiVRNUD NLUiQGXOiVLLURGDlmi pOPpQ\HNUH  DODSR]YD PpO\tWL HO D] DOVy WDJR]DW YpJ]ĘVHLEHQ D WDOiQ OHgszebb
KD]DLWiMUDYRQDWNR]yI|OGUDM]LLGHJHQIRUJDOPLN|UQ\H]HWYpGHOPLDODSLVPereteket.
$ WpPDN|U -HVHNQHN V]yOy IRO\WDWiVD H$57'e*(11e RIEDER eԟKg9(6 J.
1997) 8,5 oldalon, hasonlyDQ MyO IpQ\- pV WpUNpSHNNHO LOOXV]tUiOYD N|]|O NRUV]HUĦ
I|OGUDM]LLVPHUHWHNHWD%DODWRQUyO(OVĘNpQWDWyNHOHtNH]pVpEHDN|UQ\H]ĘED]DOWYXONDQL]PXVED D ÄWDQ~KHJ\HN´ NpUGpVN|UpEH HQJHG EHSLOODQWDQL PDMG D =DOD pV
6LyYt]JD]GiONRGiVLMHOHQWĘVpJpWD%alaWRQP~OWMiWMHOHQpWpVM|YĘMpWWDJODOMD~J\
hogy kiemelten foglalkozik a Kis-%DODWRQ N|UQ\H]HWYpGHOPL IRQWRVViJiYDO LV $]
iOWDOiQRV WHUPpV]HWI|OdUDM] WpPDN|UpEH WDUWR]y OLPQROyJLDL DODSLQIRUPiFLyNDW SO
tavak keletkezpVHSXV]WXOiVD LVH]HQIpOWHWW WHUPpV]HWLNLQFVQNSpOGiMiQPXWDWMD
EH$%DODWRQUDYRQDWNR]yOHJNO|QIpOpEEI|OG- pVW|UWpQHWWXGRPiQ\LLQIRUPiFiyN
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HOPpO\tWpVpW SHGLJ D 7LKDQ\L-IpOV]LJHW PLQW WiMYpGHOPL N|U]HW NLHJpV]tWĘ DQ\DgNpQWROGDORQW|UWpQĘLVPHUWHWpVHV]ROJiOMD
Ugyanahhoz a 10ԟ pYHV NRURV]WiO\KR] V]yO HJ\ PiVLN WDQN|Q\YFVDOiG TerPpV]HWLVPHUHW N|Q\YH JÈ0%25 GY-QpԟVË=9È5, A-Qp   PHO\ D Ä%DODWRQ´
IHMH]HWEHQ  ROGDORQ HOWpUĘ EHWĦWtSXVVDO D IHOH V]|YHJ IHOH IpQ\NpS HOY DODpMiQ
U|J]tWLDWDYXQNUDYRQDWNR]yOHJIRQWRVDEEI|OGUDM]LLVPHUHWHNHW(]HNUpV]OHWHVHEE
WiUJ\DOiVDԟ DI|OGUDM]LIHNYpVPpUHWHN7LKDQ\=DODpVD6LyHPOtWpVHXWiQԟ hi
URP WpPDN|UEHQ W|UWpQLN .LV-%DODWRQ LGHJHQIRUJDORP pV D %DODWRQ-IHOYLGpNL
Nemzeti Park.
$]iOWDOiQRVLVNROiWHOKDJ\yVIII.-os, 13ԟpYHVJHQHUiFLy D]PHO\LNKD]iQkEDQFVDN~J\PLQWNOI|OG|QNDSOHJDODSRVDEELVPHUHWHNHWD]DGRWWRUV]iJI|OGUDj]iUyO $ V]RFLDOL]PXV pYWL]HGHLEHQ HQQHN D NRURV]WiO\QDN NpV]OW I|OGUDM]L WDnN|Q\YHNUHIĘNpQWDV]HPOpOWHWĘI|OGUDM]RNWDWiV~WW|UĘMH UDVARHELYI (KENDOFF)
KÈ52/< (1903ԟ  Q\RPWD Ui EpO\HJpW $] -EDQ PHJMHOHQW I|OGUDM] WDnN|Q\YpEHQ± IpOLJNpSHNNHOLOOXV]WUiOW ± oldalt szentelt a Balatonnak. KiemelNHGĘ
IRQWRVViJ~IRJDOPDNQDNDN|YHWNH]ĘNHWWDUWRWWD%DODWRQ-IHOYLGpNV]ĘOĘWHrPHV]Wps,
Y|U|V KRPRNNĘ 7LKDQ\L-IpOV]LJHW ED]DOWWXID PpV]N|YHV JHM]tUN~SRN 7DSROFDLPHGHQFH pV ED]DOW WDQ~KHJ\HL D Wy NHOHWNH]pVH 7LKDQ\L N~W =DOD 6Ly EDNRQ\L
IĘV]pO KRPRNWuU]iVRN 1DJ\EHUHN .LV-%DODWRQ IUGĘWHOHSHN KDOiV]DW UDVARHELYI K. 1960). A kpWpYWL]HGGHONpVĘEELN|Q\Yԟ DWXU]iVRNpVDEHUHNNLDODNXOi
ViWV]HPOpOWHWĘNLFVLQ\iEUiWyOHOWHNLQWYHLOOXV]WUiFLyPHQWHV ԟ ÄÈOOyYL]HLQN´IHMe]HWpEHQPiVIpOROGDOWV]HQWHOWHND%DODWRQQDNDKROD]DODSYeWĘI|OGUDM]LWpQ\DQ\DJ
N|]OpVHPHOOHWWPiUQDJ\REEV~OO\DOV]HUHSHODQ|YHNYĘLGHJHQIRUJDORPpVWHUPp
V]HWYpGHOHPNpUGpVHLVVĘWDIHMOHV]WpVpUĘOJRQGRVNRGy%DODWRQL,QWp]ĘEi]RWWViJLV
HPOtWpsUHNHUO NAGY V-QpԟUDVARHELYI . $V]HU]ĘSiURVHJ\pYWL]HGGHO
NpVĘEEQDSYLOiJRWOiWRWWN|Q\YpQHNPHJIHOHOĘUpV]HLVKDVRQOyLVPHUeWHNHWN|]|OW
QpKiQ\IeketeԟIHKpUIpQ\NpSNtVpUHWpEHQ(NAGY V-QpԟUDVARHELYI K. 1994). Az
HOP~OW pYWL]HGEHQ KDV]QiODWRV 9,,,-RV I|OGUDM]L WDQN|Q\YHN V]HU]ĘiQHN HJ\ UpV]H
DODSYHWĘHQ D] -EHQ HOKXQ\W ÄPHVWHU´ Q\RPGRNDLQ KDODGW PHO\HW QHYpQHN
ÄSRV]WXPXV]´ V]HU]ĘNpQW YDOy V]HUHSHOWHWpVH LV MHO]HWW NAGY V-QpԟRUGLI
I.ԟUDVARHELYI .   0iVRN D +D]iQN 0DJ\DURUV]iJ WDQN|Q\Y V]HU]ĘL
(BORA GY.ԟN(0(5.e1<, $   Ä7iM D WiMEDQ D %DODWRQ pV N|rQ\pNH´ FtPĦ
KpW ROGDOQ\LDNRUN|YHWHOPpQ\pQHNPHJIHOHOĘHQJD]GDJRQLOOXV]WUiOWIHMH]WHWV]inWDN.|]pS-(XUySDOHJQDJ\REEPHOHJYL]ĦWDYiQDN$IHMH]HWQDJ\pUGHPHKRJ\D
UHQGHONH]pVUHiOOyWHUMHGHOPHWPHJIHOH]LDÄV]RNiVRV´WHUPpV]HWI|OGUDM]LDODSLVPeUHWHN pV D %DODWRQ N|UQ\H]HWYpGHOPL SUREOpPiL LOOHWYH D NLHPHONHGĘ IRQWRVViJ~
ideJHQIRUJDORPN|]|WW
$%DODWRQUDYRQDWNR]yLQIRUPiFLyNIHQWLiOWDOiQRVLVNROiVWDnN|Q\YEHQN|]|OW
EĘVpJH pV D WDQWHUY V]HUNH]HWH  PLDWW D V]HU]ĘSiURV D 0DJ\DURUV]iJ I|Odrajza a
N|]pSLVNROiN V]iPiUD FtPĦPĦYpEHQPiUFVDNDYt]I|OGUDM]LIHMH]HWEHQV]HQWHOHJ\
IpOROGDOWHUUHDWDYXQNUD BORA GY.ԟN(0(5.e1<, A. 1994). E helyen elsĘsorban
DWyNHOHWNH]pVpUHD V]i]DGXWROVypYWL]HGHLEHQPHJILJ\HOWHXWURIL]iFLyUDN|rQ\H]HWYpGHOPL SUREOpPiNUD YRQDWNR]y PDJDVDEE V]LQWĦ LsmereWHN V]iPtWDQDN
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~MGRQViJQDN6]LQWpQDȂpYHVNRURV]WiO\QDNV]iQWÈOWDOiQRVWHUPpV]HWI|Odrajz
WDQN|Q\YD]PHO\QHNÄ$%DODWRQPHGHQFpMpQHNNLDODNXOiViUyO´V]yOyDYLOiJKtUĦ
Balaton-PRQRJUiILDV]HUNHV]WĘMpWDKtUHVJHROyJXVWJHRJUiIXVWLÏ&=< LAJOST is
PHJHPOtWĘ IHMH]HWH PiU |VYpQ\W NpSH] D I|OGUDM]L IHOVĘRNWDWiV pV NXWDWiV IHOp
(N(0(5.e1<, A. 1994).
$I|OGUDM]LN|]RNWDWiVNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦVHJpGHV]N|]HDWpUNpSLlletve a
WDQN|Q\YHNKH]WiUVXOy ÈOWDOiQRVpVN|]pSLVNRODLDWODV]. A Balaton ezek tekintetp
EHQLVPHJNO|QE|]WHWHWWKHO\HWIRJODOHOKLV]HQPiUD]HOVĘROGDODNRQDWpUNpSp
V]HWLDODSIRJDOPDNDIHOV]tQiEUi]ROiVHVHWpEHQLV DODSYHWĘHQDUHQGNtYOYiOWR]aWRV GRPERU]DW~ 7DSROFDL-PHGHQFH pV N|UQ\pNH  PLQWDWHUOHWNpQW EXNNDQ IHO SO
BOGNÈ5 G. et al. szerk. 1955; AJTAY ÈHWDOV]HUN VĘW~MDEEDQÄ$%DOaWRQ pV N|UQ\pNH´ FtPHQ D IĘYiURVKR] KDVRQOyDQ |QiOOy ROGDOW IRJODO HO PAPPVÈ5<È. et al. szerk. 2003).
%DODWRQDI|OGUDM]LIHOVĘRNWDWiVEDQ
$  V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ KD]iQNUD pV D]RQ EHOO D %DODWRQ-YLGpNpUH YoQDWNR]y
IHOVĘRNWDWiVW V]ROJiOy I|OGUDM]L WDQN|Q\Y DOLJ OpWH]HWW $ KDOOJDWyN D] HJ\HWHPL
WDQiURNHOĘDGiVDLWMHJ\]HWHOWpNOHLOOHWYHD]RNSXEOLNiFLyLWRO\NRUYDskos, nehezen
HPpV]WKHWĘ V]DNN|Q\YHLW KDV]QiOKDWWiN IHO D YL]VJiNUD W|UWpQĘ IHONpV]OpV VRUiQ
Ä-yWDQN|Q\YLVNHYpVYDQHJ\LNXQDOPDVDEEDPiVLNQiO2O\DQQeKp]DI|OGUDM]RW
HEEĘOD]HOPDUDGRWWViJEyONLHPHOQL´ tUWD&KROQRN\-HQĘ CHOLNOKY J. 1937). A
ÄPDJ\DUWHQJHUUH´YRQDWNR]yDQDEEDQD]LGĘEHQ A Balaton tuGRPiQ\RVWDQXOPi
Q\R]iViQDN HUHGPpQ\HL YLOiJKtUĦ NLDGYiQ\VRUR]DW LÏ&=< L. szerk. 1897ԟ1918)
iOOW OHJLQNiEE UHQGHONH]pVUH PLQGDGGLJ PtJ &KROQRN\ MagyarorV]iJ I|OGUDM]D
FtPĦHJ\HWHPLI|OGUDM]RNWDWiVWLVV]ROJiOyDFpOQDNPHJIHOHOĘV]DNPDLPpO\VpJĦ
PĦYHHJ\ROGDOQ\L|QiOOy Ä%DODWRQ´IHMezettel meg nem jelent (CHOLNOKY J.
1937).
.|]HOIpOpYV]i]DGGDOH]HOĘWWDV]HU]ĘKDOiOiQDNpYpEHQMHOHQWPHJDFtmODSMiQ
LV NLIHMH]HWWHQ D] HJ\HWHPL RNWDWiVW V]ROJiOy WDQN|Q\Y MagyarorsziJ WHrPpV]HWL
I|OGUDM]D, melyben FVDNQHPROGDORQiWLVPHUNHGKHWWHNPHJD]ROYDVyND%DODWRnUDYRQDWNR]yOHJPRGHUQHEEWHUPpV]HWI|OGUDM]LLVPHUHWHNNHOI|OGUDM]LIHNYpVKLdUROyJLDL DGDWRN JHQHWLNDL JHRPRUIROyJLDL iWWHNLQWpV BULLA B. 1962). A LÏ&=<
pVCHOLNOKY NXWDWiVLHUHGPpQ\HLUHLVMHOHQWĘVPpUWpNEHQWiPDV]NRGy%XOODHPOt
WHWWPĦYHRO\DQUpV]OHWHVVpJĦpVWHUMHGHOPĦiWWHNLQWpVWQ\~MWRWWDYL]VJiOWWDYXQNUyO
PHO\UHWDQN|Q\YHNHVeWpEHQD]yWDVHPYROWSpOGD$NpVĘEELIĘLVNRODLpVHJ\HWHPL
KRQLVPHUHWLI|OGUDM]N|Q\YHNNLVHEEWHUMHGHOHPEHQGHDOHJ~MDEENXWDWiVLHUHGPp
Q\HN EHpStWpVpYHO VHJtWHWWpN D KDOOJDWyN %DODWRQUD YRQDWNR]y WHUPpV]HWI|Odrajzi
IHONpV]OpVpW SOF5,61<È. S. 1988; L29È6= GY. 1997; SOMOGYI S. 1997).
$%DODWRQPLQWWHUPpV]HWLYt]UDM]LREMHNWXPFVXSiQD]LGHJHQIRUJDORPIHOlenGOpVHyWDD]yWDLVFVDNV]yUYiQ\RVDQpVFVHNpO\PpUWpNEHQNHltette fel az ember-,
PDMG JD]GDViJ- pV WiUVDGDORP-I|OGUDM]RV V]DNHPEHUHN pUGHNOĘGpVpW 5iDGisul a
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%DODWRQ VRKD QHP NpSH]HWW |QiOOy N|]LJD]JDWiVL YDJ\ DNiU WHUYH]pVL-IHMOHV]WpVL
WHUOHWHJ\VpJHW (QQHN DODSMiQ QHP PHJOHSĘ KRJ\ D IHOVĘRNWDWiVL I|OGUDM]L WDnN|Q\YHNEHQ± PpJD]HOP~OWpYWL]HGHNEHQLV± FVXSiQHOV]yUWDQWDOiOKDttunk a nagy
WDYXQNUD pV N|UQ\pNpUH YRQDWNR]y WiUVDGDOPL-JD]GDViJL LQIRUPiFLyNDW $ ULWND
NLYpWHOQHN V]iPtWy 0DJ\DURUV]iJ JD]GDViJL I|OGUDM]D WDQN|Q\Y MARKOS GY.
 D.|]pS-GXQiQW~OLJD]GDViJLN|U]HWIHMH]HWEHQQpJ\ oldalnyi terjedelemben
foglalkozik a %DODWRQPHOOpN DON|U]HWWHODKRODV]HU]ĘNLHPHOWHQHOHPH]WHDWHUlet
LGHJHQIRUJDOPiWN|]OHNHGpVpWPH]ĘJD]GDViJiWpVLSDUiW$]yWDD]RUV]iJUHJLRQi
OLVIHORV]WiViQDNiWDODNtWiVDPLDWWDKDVRQOyWHPDWLNiM~I|OGUDM]LHJ\HWHPLWDQN|Qyvekben legfeljebb az idegenforgalmi DO IHMH]HWHNEHQ WDOiOKDWXQN QpPLOHJ |VV]eIJJĘ WiUVDGDORP-I|OGUDM]L LVPHUHWHNHW D %DODWRQ-YLGpNpUH YRQDWNR]yODJ SO
PERCZEL GY. 1996).
%DODWRQDI|OGUDM]LNXWDWiVEDQ
$]HJ\LNOHJIpOWHWWHEEWHUPpV]HWLNLQFVQND%DODWRQHOĘWWLI|OGUDM]LNXWDWisi
UyO BULLA Be/$ D] 07$ OHYHOH]Ę WDJMD )|OGUDM]WXGRPiQ\L .XWDWyFVRSRUtMiQDN
LJD]JDWyMD Q\~MWRWW PHJOHKHWĘVHQ DODSRV iWWHNLQWpVW D 0DJ\DU )|OGUDM]L 7irVDViJ
0)7   pYL EDODWRQIUHGL YiQGRUJ\ĦOpVpQ BULLA B. 1958). Nem ktYiQYiQ
QDJ\UD EHFVOW HOĘGQNNel e tekintetben versenyre kelni, e helyen kezdetben csak
LVPpWHOQpQNDODSYHWĘPHJiOODStWisait.
$]0)7HOQ|NH LÏ&=< LAJOS DNDGpPLNXVWDQV]pNYH]HWĘHJ\HWHPLWDQiUiOWDO
OpWUHKR]RWW %DODWRQ%L]RWWViJOpWUHKR]iVD  HOĘWWD%DODWRQWXGRPiQ\RVHUedeti tHUHSPXQNiQ DODSXOy I|OGUDM]L MHOOHJĦ NXWDWiViUyO QHP EHV]pOKHWQN $] H]W
N|YHWĘN|]HOKiURPpYWL]HGDODWWDLÏ&=< iOWDOLUiQ\tWRWWFVDSDWD]DNNRULHOQHYe]pVVHOÄPDJ\DUEHOWHQJHU´JHROyJLiMiWNOLPDWoOyJLiMiWKLGURJUiILiMiWDYt]IL]LNDL
pV NpPLDL WXODMGRQViJDLW pOĘOpQ\HLW D N|UQ\pN QpSUDM]iW UpJpV]HWpW W|UWpQHWpW A
%DODWRQ WXGRPiQ\RV WDQXOPiQ\R]iViQDN HUHGPpQ\HL FtPPHO  N|WHWEHQ SRQWoVDEEDQ|QiOOySXEOLNiFLyEDQFVDNQHPROGDORQ-QpOW|EELOOXV]WUiFLy
YDO PDJ\DU pV QpPHW Q\HOYHQ WHWWH N|]]p LÏ&=< L. 1897ԟ1918) $ YLOiJKtUĦYp
YiOWHQFLkORSpGLNXVPĦD]RQEDQQHPYROWWHOMHVI|OGUDM]LPRQRJUiILiQDNWHNLQWKHWĘ
KLV]HQKLiQ\]RWWEHOĘOHQHPFVXSiQDJHRPRUIROyJLDKDQHPDWiUVDGDORP-I|OGUDM]L
HOHP]pVLV(WHNLQWHWEHQKLiQ\pU]HWHOHKHWHWWD szerkeszWĘQHNLVPHUWKDOiODHOĘWW
PHJtUWD Ä$ %DODWRQ I|OGUDM]L pV WiUVDGDOPL iOODSoWDLQDN OHtUiVD´ FtPĦ PĦYpW
PHO\ NtVpUOHW YROW D WiUVDGDORP-I|OGUDM]L KLiQ\RVViJRN SyWOiViUD LV LÏ&=< L.
1920).
A LÏ&=< V]HOOHPL|U|NpEHOpSĘYHV]SUpPLV]OHWpVĦ pVN|]|WWNiHPHONHGĘ MHOHQWĘVpJĦ EDODWRQL NXWDWiVRNDW IRO\WDWy CHOLNOKY J(1ė, az MFT elQ|NHD]IYLOiJKiERU~XWiQVUJHWWHXJ\DQDEDODWRQLWHUPpV]HW- pVJD]GDViJI|OdUDM]LNXWDWiVRNDWGHDNHGYH]ĘWOHQN|UOPpQ\HNPLDWWԟ QpKiQ\NLYpWHOWĘOHOWHNLQtve (pl. BULLA B. 1943; Ke= A. 1943) ԟ szinte maJiUD PDUDGW SO CHOLNOKY J.
1918, 1936, 1937). $]DWpQ\KRJ\D%DODWRQI|OGUDM]LNXWDWiVDWHUpQDNH]GHWHNWĘO
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QDSMDLQNLJDWHUPpV]HWI|OGUDM]RVRNMiWV]RWWiNDPHJKDWiUR]yV]HUHSHWH]LGĘV]DkEDQ LV Q\LOYinYDOy volt, hiszen a %DODWRQIUHG WHOHSOpVI|OGUDM]-iQ K(&6.e6 T.
  NtYO PiV V]iPRWWHYĘ WiUVDGDORP-I|OGUDM]L WXGRPiQ\RV SXEOiNiFLy QHP
OiWRWWQDpYLOiJRW
Az 1949-ben feloszlatott, majd 1952-EHQ~MMiDODNtWRWW0)7pYLN|]J\ĦOp
VpQ ÄD PDJ\DU JHRJUiILD P~OWMiQDN QHPHV- pV HOĘUHPXWDWy KDJ\RPiQ\DLQDN
pOHV]WJHWpVH´ FpOMiYDO D %DODWRQ I|OGUDM]L NXWDWiViQDN P~OWMiW MHOHQpW pV D M|YĘ
IHODGDWDLW WHNLQWHWWpN iW BULLA B. 1958). A keszthelyi szOHWpVĦ BULLA Be/$
HOQ|ND]07$pVD](/7(I|OGUDM]LLQWp]HWHLQHNHJ\UHJD]GDJRGyEDODWRQLNXWDWiVL
HUHGPpQ\HLQ SO LÈ1* S. 1958; MAROSI S.ԟS=,/È5' J   IHOOHONHVOYH pV
V]iPtWYDDQpSJD]GDViJQDND]07$-QpVD%DODWRQL,QWp]Ę%L]RWWViJRQ %,% NeUHV]WOLSpQ]J\LWiPRJDWiViUDPiUOHONLV]HPHLHOĘWWOiWWDDPLQWD]~MDONRWyLJirGDD%DODWRQWHOMHVI|OGUDM]LPRQRJUiILiMiWWHV]LOHDN|]HOM|YĘEHQDPDJ\DUJHRJUi
IXVRNDV]WDOiUD
6DMQRVDPELFLy]XVWHUYHLQHN PHJYDOyVtWiViWNRUDL-EHQEHN|YHWNH]HWWKaOiOD PHJKL~VtWRWWD $ %DODWRQQDO NDSFVRODWRV I|OGUDM]L NXWDWiVRN WRYiEE folytak
ugyan (pl. Pe&6, M. 1969; SCHEUER GY.±SCHWEITZER )   VĘW D
JD]GDViJI|OGUDM]LDN LV HJ\UH J\DNRULEEi YiOWDN SO GERTIG B. 1964, 1980;
ABELLA M. 1971; LEHMANN $   GH QHP YROW DNL |VV]HIRJWD YROQD ĘNHW
KLV]HQ D] 07$ )|OGUDM]WuGRPiQ\L .XWDWyLQWp]HWEHQ ).,  D] LJD]JDWyYiOWiVVDO D
NXWDWiV IĘLUiQ\D D %DODWRQWyO HONDQ\DURGRWW OVG )|OGUDM]L 0RQRJUiILiN
1959ԟ0DJ\DURUV]iJ7iMI|Odrajza 1967ԟ1988).
1974-EHQD%,%NtYiQViJiUDHJ\QpSHVV]HU]ĘLFVDSDWPXQNiMiQDNN|V]|QKHWĘ
HQPHJMHOHQWHJ\WXGRPiQ\RVLJpQ\Ħ%DODWRQPRQRJUiILD (TÏ7+ K. 1974), melyben a LÏ&=< pOHWPĦWĘO HOWpUĘHQ D WHUPpV]HWWXGRPiQ\RN D WHUMHGHOHPQHN FVuSiQ
|W|GpWNpSYLVHOWpN$IĘNpQWD%DODWRQJD]GDViJLDGRWWViJDLYDOPĦV]DNLOpWHVtWPp
Q\HLYHO LGHJHQIRUJDOPiYDO NXOWXUiOLV |U|NVpJpYHO HJpV]VpJJ\pYHO IRJODlNR]y
NLDGYiQ\EDQDWHUPpV]HWI|OGUDM]LNpSYi]ROiViUDLÈ1* 6  DWyWpUNpSH]pVH
W|UWpQHWpQHNPHJtUiViUDR$'ÏS. pV PAPP-VÈ5<È ( YiOODONozott.
$ Q|YHNYĘ WXUL]PXV D] LQWHQ]tY PH]ĘJD]GDViJL pV LSDUL WHUPHOpV D .LV%DODWRQPLQWWHUPpV]HWHV V]ĦUĘOHFVDSROiVDDQHPNRUOiWR]RWWEHpStWpVDV]NVp
ges infrastUXNWXUiOLVEHUXKi]iVRNpVN|UQ\H]HWYpGHOPLLQWp]NHGpVHNKLiQ\DPLDWWD
%DODWRQ N|UQ\H]HWL WHUKHOpVH V]HQQ\H]pVH RO\ PpUWpNĦ OHWW PHO\UH D] -|V pV
1975-|VW|PHJHVKDOSXV]WXOiVLVIHOKtYWDD]RUV]iJILJ\HOPpW(QQHNLVN|V]|QKeWĘHQD0iQLV]WHUWDQiFV-EHQKDWiUR]DWRWKR]RWWDWyUHJLRQiOLVIHMOHV]WpVpUĘOD
9, |WpYHV WHUY ԟ  SHGLJ NLIHMH]HWWHQ UHQGHONH]HWW D N|UQ\H]HWL iOODSRW
MDYtWiViUyO Ä$ %DODWRQ WpUVpJpEHQ PLQGHQ N|UQ\H]HWYpGHOPL V]DNWHUOHWHQ GH
NO|Q|VHQDYt]PLQĘVpJpQHNYpGHOPpEHQMDYXOiVWNHOOHOpUQL´ SRQWI//e6
,   (KKH] NDSFVROyGyDQ D] 2UV]iJRV .LHPHOW .XWDWiVL )HMOHV]WpVL 7HUY YoQDWNR]y LQWHUGLVzcipliniULV PXQNiODWDLED 2..)7-A-12: $ %DODWRQ UHJLRQiOLV
N|UQ\H]HWYpGHOPLNXWDWiV D0DU[.iURO\.|]JD]GDViJWXGRPiQ\L(J\HWHP*D]GaViJI|OGUDM]L WDnV]pNpQHN UpYpQ JHRJUiIXVRN LV EHNDSFVROyGWDN BORA GY.±
K8/&6È5D. 2008).
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Az 1970-HV pYHN PiVRGLN IHOpEHQ PiU  IĘQpO QpSHVHEE 07$ ).,-ban toYiEE IRO\WDN D %DODWRQKR] N|WĘGĘ WHUPpV]HWI|OGUDM]L NXWDWiVRN SO MAROSI
S.ԟS=,/È5' J. 1981; MAROSI S.±J8+È6= È±S=,/È5' J. 1984; J8+È6= È  
melye´=k a Ä0DJ\DURUV]iJWiMI|OGUDM]D VRUR]DWpVN|WHWHLEH 'XQiQW~OLGRPEViJ 'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJ  WDJR]yGYD LV PHJMHOHQWHN $] 07$ ).,
NRRUGLQiFLyMiEDQ N|]YHWOHQO D UHQGV]HUYiOWR]iV HOĘWW OiWRWW QDSYLOiJRW
Ä0DJ\DURUV]iJ QHP]HWL DWODV]D 3pFVL 0 V]HUN   PHO\ V]iPRV SO
JHRPRUIROyJLDL LGHJHQIRUJDOPL N|UQ\H]HWL LGHJHQIRUJDOPL WHUOHWIHOKDV]QiOiVL
WpUNpSODSRWV]HQWHOWD%DODWRQQDN SOL$&=.Ï L. 1989; Pe&6, M. 1989).
1991-EHQ D 0DJ\DU +LGUROyJLDL 7iUVDViJ D] 0)7 %DODWRQ %L]RWWViJD /yF]\
/DMRV iOWDO W|UWpQW PHJDODStWiViQDN D ÄBalaton-NXWDWiV)  pYIRUGXOyMiUD
HPOpNH]YH D Wy WXGRPiQ\RV NXWDWiViQDN P~OWMiYDO GH IĘNpQW PRGHUQ
HUHGPpQ\HLYHO IRJODONR]y N|WHWHW MHOHQWHWHWW PHJ BË5Ï 3   (KKH] D QpSHV
YiOODONR]iVKR]DJHRJUiIXVRNUpV]pUĘOD]07$).,NpWPXQNDWiUVDMiUXOWKR]]iD
%DODWRQ %L]RWWViJ LOOHWYH D %DOaton-PHGHQFpUH YRQDWNR]y JHRPRUIROyJLDL
YL]VJiODWRN W|UWpQHWpQHN pV HUHGPpQ\HLQHN IHOWiUiViYDO MAROSI S. 1991;
SOMOGYI S. 1991).
$ %DODWRQ OHJLVPHUWHEE JHROyJXV-JHRJUiIXV V]HUHOPHVpUĘO YLOiJKtUĦ
NXWDWyMiUyO LÏ&=< L$-265Ï/ HOQHYH]HWW EDODWRQIUHGL Q\iUL HJ\HWHP IĘNpQW
I|OGUDM]RV HOĘDGiVDLEyO iOOtWRWW |VV]H D 3pFVL 7XGRPiQ\HJ\HWHP )|OGWXGRPiQ\RN
'RNWRUL ,VNROiMD D N|]HOP~OWEDQ HJ\ RO\DQ FVRNURW PHO\ PpOWiQ UHSUH]HQWiOMD D
OHJQDJ\REE WDYXQNUD YRQDWNR]y ~MDEE I|OGUDM]L NXWDWiVL HUHGPpQ\HNHW ANTAL
G.ԟTÏ7+ J.ԟWILHELM Z. 2008)(]HQN|WHWEHQMe6=È526 R(=6ė D%DODWRQpVD
PDJ\DU WXGRPiQ\RVViJ NDSFVRODWiW MAROSI SÈ1'25 pV SCHWEITZER FERENC
LÏ&=< pOHWPĦYpQHN HJ\HV UpV]OHWHLW GÈ%5,6 GYULA D Wy pYH]UHGHV
V]LQWYiOWR]iVDLW PXWDWWiN EH TÏ7+ JÏ=6() a Balatont MagyaURUV]iJ
WpUV]HUNH]HWpEHQE5'ė6, FERENC D]HXUySDLpVKD]DLN|]OHNHGpVLWpUEHQKHO\H]WH
el.
A Balaton-YLGpNpQHNOHJ~MDEEI|OGUDM]LNXWDWiVLHUHGPpQ\HLWD]07$).,iOWDO
QpKiQ\ KyQDSMD NLDGRWW 0DJ\DURUV]iJ NLVWiMDLQDN NDWDV]Were FtPĦ YDVNRV N|WHW
tartalmazza (Dg9e1<, Z. 2010), mely az 1990-HVNLDGiV MAROSI S.±SOMOGYI S.
1990) iWGROJR]RWW pV EĘYtWHWW IRO\WDWiVD $ QDJ\VLNHUĦ RUV]iJRV PoQRJUiILiEDQ D
KpW NLVWiMDWPDJiEDQIRJODOyBalaton-PHGHQFpnek H]~WWDOPiUQHPFVDNDGRPERr]DWiW I|OGWDQiW pJKDMODWiW Yt]UDM]iW Q|YpQ\]HWpW pV WDODMDLW KDQHP N|]OHNHGpVL
KiOy]DWiWWHOHSOpVL- pVQpSHVVpJLYLV]RQ\DLWYDODPLQWWiMLDGRWWViJDLWpVpUWpNHLWLV
megLVPHUKHWLD]ROYDVy
gVV]HJ]pV
$%DODWRQHVHWpEHQLVEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\LJD]L H]HVHWEHQWHUPpV]HWL NincseLQNHWFVDNDNNRUNH]GMNLJD]iQEHFVOQLDPLNRUPiUPDMGQHPHOYHV]tWMNEHQ D %DODWRQ %L]RWWViJ PHJDODStWiViW D] LQWHUGLV]FLSOLQiris Balaton-NXWDWiVRN
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PHJLQGXOiViWLÏ&=< V]HULQWDWyIHQ\HJHWĘHOKtQiURVRGiVDD]-HVpYHNYpJp
WĘO D %DODWRQ YpGHOPpW V]ROJiOy KDWiUR]RWW NRUPiQ\]DWL LQWp]NHGpVHNHW IĘNpQW D
W|PHJWXUL]PXVD.LV-%DODWRQOHFVDSROiVDPLDWWHOĘiOOyN|UQ\H]HWLNDWDV]tUyIiN SO
KDOSXV]WXOiVHXWURIL]iFLyGUiPDLYt]PLQĘVpJURPOiV YiOWRWWiNNL$]HOP~OW
pYEHQ D N|]YpOHPpQ\ pV D] iOODPL V]HUYHN ILJ\HOPpQHN IHONHOWpVH KXOOiP]iVD
J\DNUDQKDWRWWpOpQNtWĘHQD%DODWRQ UpV]EHQI|OGUDM]L NXWDWiViUDLV(]HQEDOatoni
I|OGUDM]WXGRPiQ\LNXWDWiVWDODSYHWĘHQDWHUPpV]HWI|OGUDM]GRPLQDQFLiMDMHOOHPH]WH
PHO\KH] FVXSiQ D  V]i]DG PiVRGLN IHOpEHQ D] LGHJHQIRUJDORP MHOHnWĘVpJpQHN
IRNR]yGiViYDO SiUKX]DPRVDQ NH]GHWW D WiUVDGDORPI|OGUDM] DSUy OpSWHNNHO IHO]irNy]QL $] HJ\UH JD]GDJRGy pV V]pOHVHEE N|UĦ NXWDWiVL HUHGPpQ\HN IRNozatosan
pUH]WHWWpNNHGYH]ĘKDWiVXNDWD]HJ\UHGLGDNWLNXVDEEV]HEEI|ldrajzos tanN|Q\YHN
%DODWRQQDOIRJODONR]yIHMH]HWHLEHQLV$VRNDNiOWDOOHJV]HEEPDJ\DUWiMQDNWDUWRWW
Balaton-YLGpNDUHQGNtYOLI|OGUDM]LYiOWR]DWRVViJRQDODSXOyLGHJHnforgalma miatt
PiUDRO\DQVDMiWRVWHUPpV]HWL-WiUVDGDOPLJHRUHQGV]HUWIRUPiOPHO\PHJpUGHPHOQp
KRJ\HJ\WHOMHVI|OGUDM]LPRQRJUiILiEDQLVWHVWHW|OWV|QPHJYDOyVtWYDH]]HOBULLA
Be/$ pYLIHQWLHNEHQHPOtWHWWiOPiW
IRODALOM
ABELLA M. (1971): $EDODWRQLGOĘN|U]HWLQIUDVWUXNW~UiMiQDNQpKiQ\LGHJHQIRUJDOPL
V]HPSRQWEyOMHOOHP]Ę voniVDpVDWiYODWLIHMOHV]WpVLWHUYHN ԟ )|OGUDM]LeUWHVtWĘ
pp. 31ԟ50.
È'È0 L. ԟ MAROSI S. ԟ S=,/È5' J. szerk. (1981): $'XQiQW~OL-GRPEViJ'pO-'XQiQW~O ±
$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW p.
È'È0 L. ԟ MAROSI S. ԟ S=,/È5' J. szerk. (1987): $'XQiQW~OL-k|]pSKHJ\VpJ$ ± Akadp
PLDL.LDGy%XGDSHVW p.
È'È0 L. ԟ MAROSI S. ԟ S=,/È5' J. szerk. (1988): $'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJ% ± Akadp
PLDL.LDGy%XGDSHVW p.
AJTAY ÈHWDOszerk. (1986): (OVĘDWODV]RP: D]iOWDOiQRVLVNROiN±RV]WiO\DV]iPiUD ±
KDUWRJUiILDL9iOODODW%XGDSHVW16 p.
ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ WILHELM Z. szerk. (2008): $%DODWRQUyO/yF]\/DMRVHmOpNpUH ±
3XEOLNRQ3pFV p.
BENDEFY L. ԟ V. NAGY I. (1969): $%DODWRQpYV]i]DGRVSDUWYRQDOYiOWR]iVDL ± 0ĦV]DNL
KiaGy%XGDSHVW215 p.
BË5Ï P. szerk. (1991): 100 pYHV a Balaton-NXWDWiV ± 0DJ\DU+LGUROyJLDL7iUVaViJ7LKDQ\
276 p.
B2*1È5 G. et al. szerk. (1955): )|OGUDM]LDWODV]DN|]pSLVNROiNV]iPiUD ± .DUWRJUiILDL
9illalat, Budapest, 50 p.
BORA GY. ԟ N(0(5.e1<, A. (2002): +D]iQN0DJ\DURUV]iJ0DJ\DURUV]iJI|Odrajza az
iOWDOiQRVLVNROiNRV]WiO\DV]iPiUD± 1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%udapest, 164 p.
BORA GY. ԟ N(0(5.e1<, A. (1994): 0DJ\DURUV]iJ I|OGUDM]DDN|]pSLVNROiNV]iPiUD ±
1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
BORA GY ± K8/&6È5D. (2008): 1HJ\HGV]i]DGHOWHOWpYHOD%DODWRQNXWDWiVRNUyO
(1981ԟ1985). ± In: ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ WILHELM Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/aMRVHPOpNpUH ԟ 3XEOLNRQ3pFVSS 101ԟ108.
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BUDA B. szerk. (1990): .|UQ\H]HWLVPHUHWiOWDOiQRVLVNRODRV]WiO\DV]iPiUD ± TanN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
BULLA B. (1943): *HRPRUIROyJLDLPHJILJ\HOpVHND%DODWRQ-IHOYLGpNHQ ԟ )|OGUDM]L.|]OePpQ\HNSS 1ԟ18.
BULLA B. (1958): A Balaton pVN|UQ\pNHI|OGUDM]LNXWDWiVDLUyO ԟ )|OGUDM]L.|]OePpQ\HN
82. 4. pp. 313ԟ324.
BULLA B. (1962): 0DJ\DURUV]iJ WHUPpV]HWL I|OGUDM]D ± 7DQN|Q\YNLDGy%XGapest, 423 p.
CHOLNOKY J. (1918): $%DODWRQKLGURJUiILiMD ± $%DODWRQWXGRPiQ\RVWDQXOPiQ\R]iVi
QDNHUHGPpQ\HLN|WHW UpV] 0DJ\DU)|OGUDM]L7iUVDViJ%DODWRQ%L]RWWViJD%XGapest, 316 p.
CHOLNOKY J. (1936): Balaton. $0DJ\DU)|OGUDM]L7iUVDViJ.|Q\YWiUDԟ )UDQNOLQ7iUVulat, Budapest, 192 p.
CHOLNOKY J. (1937): 0DJ\DURUV]iJI|OGUDM]D$)|OGpVpOHWH9LOiJUpV]HNRUV]iJRN
embeUHN9,N|WHW ± )UDQNOLQ7iUVXODW%XGDSHVW p.
DOMBI G. (2007): $%DODWRQWpUVpJpQHNWiUVDGDOPLSROLWLNDLpVJD]GDViJI|OGUDM]L
jellemzĘi. ԟ Comitatus 17. 7ԟ8. pp. 23ԟ45.
DOMBI G. (2009): 'HPRJUiILDLIRO\DPDWRNKDWiVDLD%DODWRQWpUVpJpEHQ ԟ Comitatus 19.
7ԟ8. pp. 31ԟ47.
Dg9e1<, Z. szerk. (2010): MagyDURUV]iJNLVWiMDLQDN katasztere. ± 07$)|OGUDM]WXGRPi
Q\L.XWDWyLQWp]HW%XGDSHVW876 p.
E5'ė6,F. (2008): $%DODWRQD]HXUySDLpVKD]DLN|]OHNHGpVLWpUEHQ ± In: ANTAL G. ԟ
TÏ7+ J. ԟ WILHELM Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/DMRVHPOpNpUH ± 3XEOLNRQ3pFV
pp. 83ԟ100.
F5,61<È. S. szerk. (1988): 0DJ\DURUV]iJI|OGUDM]D ± 7DQN|Q\YNLDGy%XGapest, 600 p.
GÈ%5,6GY. (2008): $%DODWRQpYH]UHGHVV]LQWYiOWR]iVDL In: ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ WILHELM Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/DMRVHPOpNpUH ԟ 3XEOLNRQ3pFVSS 159±168.
GERTIG B. (1964): $EDODWRQLGOĘN|U]HW]|OGVpJHOOiWiViQDNI|OGUDM]LSUREOpPiL ±
)|OGUDM]LeUWHVtWĘ 13. 1. pp. 69±87.
GERTIG B. (1980): $%DODWRQLGHJHQIRUJDOPiQDNQpKiQ\MHOOHP]Ęje. ± )|OGUDM]LeUWHVtWĘ
29. 4. pp. 445±472.
H$57'e*(11e RIEDER e (1997): 7HUPpV]HWLVPHUHWWDQN|Q\YD]iOWDOiQRVLVNRODRV]Wi
O\DV]iPiUD ± 1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
H$57'e*(11e RIEDER eԟ Kg9(6 J. (1997): 7HUPpV]HWLVPHUHWWDQN|Q\YD]iOWDOiQRV
iskoODRV]WiO\DV]iPiUD ± 1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGapest, 219 p.
I//e6 I. szerk. (1981): Tavunk, a Balaton. ± Natura, Budapest, 457 p.
JÈ0%25 GY-Qpԟ VË=9È5, A-Qp(2003): 7HUPpV]HWLVPHUHW: 0DJ\DURUV]iJWiMDLpVpOHWN|
]|VVpJHL 6. ± Mozaik, Szeged, 184 p.
J8+È6= È(1989): $%DODWRQNHQHVHpV%DODWRQYLOiJRVN|]|WWLPDJDVSDUWRN
IHOV]tQPR]JiVRVIRUPDWtSXVDL ± )|OGUDM]LeUWHVtWĘ 38. 3±4. pp. 305±318.
J8+È6= È(2004): 7HOHSOpVHNHWOpWHVtWPpQ\HNHWYHV]pO\H]WHWĘ W|PHJPR]JiVRNDEDODWRQL
PDJDVSDUWRNPHQWpQ ± )|OGUDM]L.|]OHPpQ\HN±4. pp. 19±30.
K$5È7621 D. szerk. (1997): 3DQQRQ(QFLNORSpGLD0DJ\DURUV]iJI|OGMH ± Kertek 2000
.LDGy%XGDSHVW p.
K(&6.e6 T. (1936): %DODWRQIUHGWHOHSOpVI|OGUDM]D6SHFLPLQD Geographia Pannonica
19. ± 0DJ\DU.LUiO\L(U]VpEHW7XGRPiQ\HJ\HWHP)|OGUDM]L,QWp]HWH3pFV p.
Ke= A. (1943): ÒMDEEWHUDV]PHJILJ\HOpVHND=DODPHQWpQ ԟ )|OGUDM]L.|]OHPpnyek 71. 1.
pp. 1ԟ18.
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PAPP-VÈ5<È. et al. szerk. (2003): .|]pSLVNRODLI|OGUDM]LDWODV]. ± Cartographia, Budapest,
136 p.
L$&=.ÏL. (1989): $%DODWRQGOĘN|U]HWWHUOHWIHOKDV]QiOiVLWHUYH 9È7,In: Pe&6, M.
szerk. (1989): 0DJ\DURUV]iJ Nemzeti Atlasza. ± .DUWRJUiILDL9iOODOW%XGDSHVWS
LÈ1*S. (1958): A %DNRQ\JHRPRUIROyJLDLNpSH. ԟ )|OGUDM]L.|]OHPpQ\HN 82. 4.
pp. 325ԟ346.
LÈ1*S. (1974): $%DODWRQWHUPpV]HWI|OGUDM]LNpSe. In: TÏ7+ K. szerk.: Balaton monogri
fia. ± 3DQRUiPD%XGDSHVWSS 13ԟ34.
LEHMANN A. szerk. (1985): $%DODWRQpVD]LGHJHQIRUJDORP$WHUPpV]HWLN|UQ\e]HWpVD
WiUVDGDOPL-JD]GDViJLV]HUNH]HWYDODPLQWH]HNI|OGUDM]LNDSFVRODWUHQGV]HUHD%DODWRQ
WpUVpJpEHn. ± -DQXV3DQQRQLXV7XGRPiQ\HJ\HWHP7aQiUNpS]Ę.DU3pFV p.
LÏ&=< L. szerk. (1897ԟ1918): $%DODWRQWXGRPiQ\RVWDQXOPiQ\R]iViQDNHUHdPpQ\HL.
1ԟN|WHW. ± 0DJ\DU)|OGUDM]L7iUVDViJ%DODWRQ%L]RWWViJD%XGapest.
LÏ&=< L. (1920): $%DODWRQI|OGUDM]LpV WiUVDGDOPLiOODSRWDLQDNOHtUiVD ± +RUQ\iQV]N\
Budapest, 194 p.
L29È6= GY. szerk. (1997): 0DJ\DURUV]iJWHUPpV]HWL I|OGUDM]D I'RPERU]DWIHMOĘGpVpghajODWYt]I|Odrajz. ± 8QLYHUVLW\3UHVV3pFV 271 p.
MARKOS GY. (1962): 0DJ\DURUV]iJJD]GDViJLI|OGUDM]D ± .|]JD]GDViJLpV-RJL.|Q\YNiDGy%XGDSHVW p.
MAROSI S. ԟ S=,/È5'J. (1958): A Balaton VRPRJ\LSDUWYLGpNpQHNJHRPRUIoOyJLDLNpSH ԟ
)|OGUDM]L.|]OHPpQ\HN 82. 4. pp. 347ԟ361.
MAROSI S. ԟ S=,/È5'J. (1981): A Balaton NLDODNXOiVD ԟ )|OGUDM]L.|]OHPpnyek 105. 1.
pp. 1ԟ30.
MAROSI S. ± J8+È6=È ± S=,/È5'J. (1984): 7iMDNpVWiMWtSXVRND%DODWRQYt]J\ĦjWĘMpQ$
%DODWRQNXWDWiV~MDEEHUHGPpQ\HL,,, ± 07$9HV]SUpPL$NDGpPLDL%L]RWWViJ9HV]pUpPSS 7±105.
MAROSI S. ± SOMOGYI S. szerk. (1990): 0DJ\DURUV]iJ NLVWiMDLQDNNDWDV]WHUH,±II. ± MTA
)|OGUDM]WXGRPiQ\L.XWDWyLQWp]HW%XGDSHVW p.
MAROSI S. (1991): A Balaton-PHGHQFHJHRPRUIROyJLDLYL]VJiODWiQDNIHMOĘGpVHpVHUHGPp
nyei. In: BË5Ï P. szerk.: 100 pYHV a Balaton-NXWDWiV ± 0DJ\DU+LGUROyJLDL7iUVDViJ
Tihany, pp. 41ԟ52.
MAROSI S. (2008): /yF]\/DMRV pVD%DODWRQ-NXWDWiV In: ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ WILHELM
Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/aMRVHPOpNpUHԟ 3XEOLNRQ3pFVSS 13ԟ26.
Me6=È526R. (2008): $%DODWRQpVDPDJ\DUWXGRPiQ\RVViJ In: ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ
WILHELM Z. szerk. $%DODWRQUyO/yF]\/DMRVHPOpNpUHԟ 3XEOLNRQ3pFVSS 9ԟ12.
NAGY V-Qpԟ RUGLI I. ԟ UDVARHELYI K. (2004): )|OGUDM]D]iOWDOiQRVLVNRODpYIRO\aPDV]iPiUD ± 1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
NAGY V-Qpԟ UDVARHELYI K. (1983): )|OGUDM]D]iOWDOiQRVLVNRODRV]WiO\DV]iPiUD ±
7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
NAGY V-Qpԟ UDVARHELYI K. (1994): )|OGUDM]D]iOWDOiQRVLVNRODRV]WiO\DV]iPiUD ±
1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW p.
N(0(5.e1<, A. (1994): ÈOWDOiQRVWHUPpV]HWI|OGUDM]DN|]pSLVNROiNRV]WiO\DV]iPiUD ±
1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW246 p.
Pe&6,M. (1969): $%DODWRQWiJDEEN|UQ\pNpQHNJHRPRUIROyJLDLWpUNpSH ԟ )|OGUDM]L.|zOHPpQ\HNSS 101ԟ112.
Pe&6, M. szerk. (1989): 0DJ\DURUV]iJ Nemzeti Atlasza. ± .DUWRJUiILDL9iOODOW%udapest,
395 p.
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Pe&6,M. (1989): $%DODWRQN|UQ\pNpQHNJHRPRUIROyJLDLWpUNpSH In: Pe&6, M. szerk.
(1989): 0DJ\DURUV]iJ Nemzeti Atlasza. ± .DUWRJUiILDL9iOODOW%XGDSHVWS
PERCZEL GY. (1996): 0DJ\DURUV]iJWiUVDGDOPL-JD]GDViJL I|OGUDM]D ± (/7((|tY|VNLDGy
Budapest, 653 p.
R$'ÏS. ± PAPP-VÈ5<È (1974): $%DODWRQWpUNpSH]pVH In: TÏ7+ K. szerk. Balaton moQRJUiILD± 3DQRUiPD%XGDSHVWSS 69ԟ80.
SCHEUER GY. ± SCHWEITZER F. (1974): Adatok a Balaton-IHOYLGpNLIRUUiVOHGpNYL]VJiODWi
hoz. ԟ )|OGUDM]LeUWHVtWĘSS 347ԟ357.
SCHWEITZER F. (2008): 6]HPHOYpQ\HN/yF]\/DMRVI|OGUDM]WXGRPiQ\LPXQNiVViJiEyO In:
ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ WILHELM Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/DMRVHPOpNpUH ԟ
3XEOLNRQ3pFVSS 27ԟ36.
SMAROGLAY F. (1958): A Balaton pVN|UQ\pNpQHNV]HUHSHDI|OGUDM]WDQtWiViEDQPHJD
neveOpVEHQ ԟ )|OGUDM]L.|]OHPpQ\HNSS 373ԟ380.
SOMOGYI S. (1991): 0DJ\DU)|OGUDM]L7iUVDViJ%DODWRQEL]RWWViJiQDNV]HUHSHpVHUHGPp
nyei a Balaton-NXWDWiVEDQ In: BË5Ï P. szerk.: 100 pYHV a Balaton-NXWDWiV ± Magyar
HidroOyJLDL7iUVDViJ7LKDQ\SS 33ԟ40.
SOMOGYI S. (1997): Tavaink. In: K$5È7621 D. szerk. (1997): 3DQQRQ(QFLNORSpGLD0aJ\DURUV]iJI|OGMH ± .HUWHN.LDGy%XGDSHVWSS 250ԟ252.
TÏ7+J. (2008): A Balaton helye Mag\DURUV]iJWpUV]HUNH]HWpEHQ In: ANTAL G. ԟ TÏ7+ J. ԟ
WILHELM Z. szerk.: $%DODWRQUyO/yF]\/aMRVHPOpNpUH ԟ 3XEOLNRQ3pFVSS 37ԟ55.
TÏ7+ K. szerk. (1974): %DODWRQPRQRJUiILD ± 3DQRUiPD%XGDSHVW p.
UDVARHELYI K. (1960): )|OGUDM]D]iOWDOiQRVLVNRODRV]WiO\DV]iPiUD ± 7DQN|Q\YNLaGy%XGDSHVW p.
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A BALATON-KUTATÁS FELADATAI
SCHWEITZER FERENC – TÓTH JÓZSEF

Bevezetés
Amit itt most összegezni törekszünk, alapelveit tekintve korántsem új. Amiért mégis aktuálisnak érezzük a feladatok számbavételét, az korunk rohanó jellegével, a
holisztikus szemlélet háttérbe szorulásával, az egyéni és csoportérdekek megmegújuló dominanciájával, a rész és egész normális viszonyának felbomlásával, a
fenntartható fejlődést biztosító komplexitás és egészséges érdek-hierarchia megteremtésének igényével függ össze. Miről van szó?
Van egy csodálatos része hazánknak, a Balaton és környezete. Értékeire, hasznosíthatóságának lehetőségeire és szükségességére évszázadok óta felfigyeltek az
ott és másutt lakók egyaránt. A tudományos érdeklődés is régi és sokágú. Elég a
Festeticsekre, a reformkor gondolkodóira és legfőképpen az id. LÓCZY LAJOS által
összefogott multidiszciplináris tudós-csapat fantasztikus, nemzetközileg is figyelmet és elismerést kiváltott komplex Balaton-kutatására utalni, melynek eredményei
már a terjedelmet tekintve is tiszteletet parancsoló több mint két tucatnyi kötetben
jelentek meg egy évszázaddal ezelőtt. Azóta is van Balaton-kutatásunk: az egyes
diszciplínák értékes és jelentős tömegű eredményt halmoztak fel, a Balaton jelentőségének növekedésével, funkcióinak és a vele kapcsolatos elvárásoknak érdemi
strukturális átalakulásával ezek a kutatások egyre mélyebbre hatoltak, egyre újabb
és újabb részleteket tárnak fel. Viták is vannak az egyes tudományágakon belül, de
ezek nem válnak a tó egészének, az ott folyó és a vele kapcsolatos társadalmi tevékenység egészének értékelésévé, így a Balatonnal kapcsolatos politikát érdemben
alig befolyásolják. Elismerésre méltó szakmai eredményeik ellenére képtelenek
erre az érdekelt kutatóintézetek (így a kifejezetten a tó kutatására létrehozott Tihanyi Limnológiai vagy az erősen és hagyományosan érintett Budapesti Földrajztudományi, Hidrológiai stb. intézetek sem), csakúgy mint a helyi vagy központi kezdeményezések nyomán létrehozott, ilyen-olyan fejlesztési kompetenciákkal felruházott ágazati vagy akár több szférára is kiterjedő hatáskörű, esetenként tiszavirágéletű szervezetek.
Közben a Balaton-hasznosítás egyre intenzívebb, az ezzel kapcsolatos érdekviszonyok egyre kuszábbak, számos érték megy veszendőbe. Összehangolt fejlesztés
nélkül az értékvesztés gyorsuló módon fokozódik. Ehhez a fejlesztéshez viszont
komplex kutatási eredményekre van szükség, melynek holisztikus szemléletét a
fejlesztési politika természeti és társadalmi, ágazati és területi metszetében egyaránt és következetesen képviselnie kell – mind a közvetlen, mind a közvetett eszközök használatában.
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1. Célok és módszerek
Célunk annak elérése, hogy induljon egy szakértői csoport által kidolgozott, szakmai viták során véglegesített terv alapján komplex szemléletű kutatás a Balatontérség egészéről, jelenjen meg LÓCZY LAJOS száz évvel ezelőtt több mint harminc
kötete nyomdokain legalább három modern kötet a mai helyzet kritikai összegzésével és a javaslatok indoklásával. A kutatásban mindenki részt vehetne, akinek
értékelhető hozzájárulása segíthetné egy komplex Balaton-fejlesztési koncepció
megalapozását. Biztosítani kellene a kutatás szabadsága mellett az eredményeknek
a fő célra irányuló koncentrációját, és a felhasználó szféra szervezeteinek, szintjeinek érdekeltségét azok megismerésében és alkalmazásában.
Módszertanilag a tetraéder-modell lenne a kutatás egységesítő, a szervezést is
szabályozó alapja. Ez a többszörösen a gyakorlatban is kipróbált modell azon alapul, hogy az általunk megélt tér természeti és társadalmi komponensű, mely utóbbiból a gazdasági és infrastrukturális szférát a részletes elemzés céljából kiemeljük.
Az így létrejövő négy szféra (1. ábra) a társadalmi – gazdasági – infrastrukturális –
természeti aspektusát jelzi egy olyan szférákon belül is bonyolult kapcsolatrendszerrel leírható struktúrának, melynek entitását a szférák közötti kölcsönhatásrendszer biztosítja és arányos fejlődés, illetve ezt a célt szolgáló fejlesztés esetén
teszi harmonikussá. A harmónia megalapozása érdekében az egyes szférák belső
kapcsolatrendszerét részletesen analizálni kell éppúgy, mint az adott szférának a
többi hárommal való kölcsönhatásait. Az elemzés során (más módszerek mellett) a
SWOT-, illetve az ennek szférákra kidolgozott változatát, a TÁGINTER-analízist
is alkalmazni tervezzük, mindvégig szem előtt tartva, hogy nem statikus, hanem
dinamikus rendszert vizsgálunk, így az időbeni változások, trendek, a várható paradigma-váltások különösen fontosak. További sajátosság, hogy e komplex szemléletű vizsgálatban a természeti és társadalmi szférák szignifikánsan eltérő léptékű
idő-fogalma is kölcsönhatásban értelmezhető.
A kutatás egy további sajátossága azzal függ össze, hogy a Balaton-térség korántsem kizárólagos, de mindenképpen domináns funkciója az üdülésiidegenforgalmi szerepkör. Ilyen jellegű térségek vizsgálatában gyakran háttérbe
szorul, szélsőséges esetben el is marad a „bennszülött” lakosság körülményeinek,
problémáinak elemzése. Ennek hátrányait, sőt veszélyeit érzékelve különös gondot
fordítunk a kutatás arányos, e tekintetben is harmonikus voltára.
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1. ábra: Tetraéder-modell
Forrás: TÓTH J. (1981)

2.1. Természeti szféra
2.1.1. Szférán belüli vizsgálatok
A természeti szféra sok esetben a további szférák alapjául szolgál, melyből kifolyólag a ráirányuló kutatás, illetve annak eredményei nélkülözhetetlenek. Számos
esetben ezen vizsgálati eredmények jelentik a kiindulási pontját a gazdasági, társadalmi és az infrastrukturális szférák kutatásának. Az alábbiakban a legfontosabb
célkitűzéseket vázoljuk fel, melyek a természeti egység analízisének sarokpontjait
jelölik ki:
• A Balaton kialakulása a természetföldrajzi új eredmények tükrében, a korábbi kutatások figyelembe vételével.
• A vízgyűjtőkön bekövetkezett kedvezőtlen változások felmérése és értékelése, mely az esetleges negatív hatások mérséklésének/megszüntetésének alapjául szolgálhat.
• A Balaton felszín alatti és a karsztvízből történő vízpótlásának vizsgálata,
szem előtt tartva, hogy hazánk egyik jelentős erőforrását a vízkészleteink jelentik.
• A Balaton mérnökgeomorfológiai térképezése és vizsgálata, különös tekintettel a magaspartokra és a feltöltődő öblökre.
• A Balaton partvonalának változásai és a tó feliszapolódása, melyek számos
gazdasági és társadalmi problémakör alapját jelentik/jelenthetik.
• A Balaton vízszintingadozása és a klimatikus tényezők kapcsolata a rövid és
hosszú távú klímaváltozás/klímaingadozás szempontjából.
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• Talajerózió hatása a Balaton eutrofizálódására, mely jelentős ökológiai veszélyt rejt magában, továbbá a társadalmi hasznosíthatóság alapját veszélyezteti.
• A Balaton térségének tájdegradációs érzékenységének vizsgálata, a kedvezőtlen folyamatok megszüntetése, mérséklése érdekében.
• Geodiverzitás és tájdiverzitás felmérése.
• A dél-balatoni halastavak szerepe a tájban.
• Földrengések a Balaton környezetében.
• A Balaton-felvidék felszín alatti vízrendszere és jellemzői.
2.1.2. A természeti és a többi szféra kapcsolatrendszere
A természeti szféra kapcsolat- és kölcsönhatásrendszere a többi szférával rendkívül
széles skálán értelmezhető, ennek függvényében azon kutatási célokat emeljük ki,
melyek elsődlegesnek tekinthetők:
• A vonalas létesítmények (pl. utak, vasutak, gátak) környezeti (pl. hó, jég,
stb.) veszélyeztetettsége, mely során fő cél a veszélyforrások értékelése,
amely a megelőzés, illetve hatásuk mérséklésének az alapját jelenti.
• Tájhasználat, a mezőgazdasági területhasználat és változásaik vizsgálata.
• Vízminőség védelme és kapcsolata a mezőgazdaság, az ipar intenzitásával,
különös tekintettel az termeléssel összefüggő esetleges katasztrófákra és
azok megelőzésére, hatásaik mérséklésére.
• A szőlészet-borászat területi elhelyezkedésének földtani, talajtani és geomorfológiai vonatkozásai.
• A vízszintszabályozás története, hatásai és aktuális kérdései.
• Vízföldrajzi vizsgálatok a Balaton vízgyűjtőjén és ezek társadalmi hatásai.
• Bányászati karsztvízszint-süllyesztés és a bányászat felhagyását követő
gyors karsztvízszint emelkedés, források feltörése.
• Táj és erőforrás használat, a racionális mértékű környezeti terhelés felméréséhez.
• Tájesztétikai értékek turisztikai, természet- és örökségvédelmi összefüggései.
• A Balaton miliőjének földrajzi vizsgálata.
• Szőlészet-borászat és a bor gasztronómia.
• A Balaton régió fürdőéletének környezeti vonatkozásai, kiemelten az antropogén hatások következményeit a természeti szférára.
• Ingatlan hasznosítás, identitás, szociálgeográfiai konfliktusok.
• A Balatont, mint természetföldrajzi egységet érintő jogszabályok összehangolása.
• Környezet- és természetvédelem a Balaton vonzáskörzetében, mely a természet állapotának a hosszú távú fenntartását biztosítja.
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3.2. Társadalmi szféra
3.2.1. Szférán belüli vizsgálatok
Rendkívül sokrétű és nagy mennyiségű komplex szemlélettel végzendő multidiszciplináris kutatásra van szükség. Ezek előzetes számbavétele meglehetősen nehéz
és talán felesleges is. Lényegesek a szférák közötti kölcsönhatások, de ezek megfelelő szintű feltárásához a szférán belüli kapcsolatrendszer analízise elengedhetetlen.
Az alábbiak kutatása kiemelt fontosságúnak látszik:
• Bizonyítandó és elfogadtatandó, hogy a Balaton-térség egységét mind a
közigazgatásban, mind a fejlesztési tervekben tiszteletben kell tartani.
Rendkívül káros, hogy mind a megyékből összerakott „régiók”, mind a
megyék szintjén „szétszedjük” a Balaton-térséget, biztosítva a hasznához
való sokirányú hozzájutást, de egyúttal lehetetlenné téve az egységes, hatékonyabb működtetést és fejlesztést. A helyzet hasonlatos Budapest kerületekre aprózásához és az agglomeráció egységes elvek szerinti fejlesztésének ellehetetlenüléséhez.
• Fel kell tárni a tényleges struktúrát és területi – települési kapcsolatrendszert mind a parti, mind a háttértelepülések vonatkozásában, továbbá a reális hierarchia- és vonzásviszonyok alapján a térség finomabb szerkezetét, a
profil-sajátosságok nyomán pedig a mikroszintű területi-funkcionális egységeket (kistérségeket, járásokat).
• A demográfiai sajátosságok és trendek feltárása bármilyen reális fejlesztés
elengedhetetlen feltétele.
• Kutatni kell a migráció jellegzetességeit.
• Kutatni kell olyan társadalmi ismérveket és folyamatokat, mint az iskoláztatás szintje és trendjei, a szakképzettség, a vállalkozási hajlandóság, az
idegennyelv-tudás, a hely- és helytörténet-ismeret, az egészségi állapot, az
értékrend, a hagyományok stb.
• A térség reális értékeléséhez ismerni kell az országos, sőt a nemzetközi
trendeket is, keresve a gyors alkalmazkodás lehetőségének tudatosítását, a
vállalkozások flexibilitásának növelését.
• Az oktatás és szakképzés területén érvényesíteni szükséges a helyi, térségi
igényeket.
• A településrendszer fejlődésének tendenciáit, az urbanizálódás, az
agglomerálódás jelenségeit egyrészt meg kell ismerni, másrészt a kaotikus
vonásokat kiküszöbölve helyes irányba terelni azokat.
• Részleteiben is fel kell tárni az állandó lakosok („bennszülöttek”) és a szezonális együttélők érdekviszonyait, értékrendjét, domináns attitűdjeit, keresve a konfliktusok enyhítésének lehetőségeit.
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3.2.2 A társadalmi és a természeti szféra kapcsolatrendszere
A társadalmi és a természeti szféra kölcsönhatásrendszeréből is csak néhány sajátosságot emelünk ki:
• A természeti szférából kiinduló káros hatásokat, katasztrófa-helyzeteket nem
egyedi, tűzoltásszerű módon kell kezelni, hanem a megelőzés és a meg nem
ismétlődés szempontjai szerint elhárítani.
• A társadalomnak minden lehetséges módon védenie kell a természetet, okés célszerű környezetgazdálkodást kell folytatnia.
• A társadalomnak ügyelnie kell a két szféra közötti harmóniára olyan értelemben is, hogy nem hódolhat be bizonyos túlzó, „sötétzöld” kívánalmaknak
és követeléseknek.
A társadalmi és gazdasági szféra kölcsönhatás-rendszerének feltárásakor az
alábbiak különösen fontosak:
• A társadalomnak figyelembe kell vennie, hogy a domináns gazdasági ágazat
sokrétű tudást és speciális attitűdöt igényel, melyre fel kell készülnie.
• Annak következményeként, hogy a legfőbb gazdasági ágazat szezonális jellegű, a társadalomnak kiegészítő tevékenységeket kell felkutatnia és támogatnia.
• Támogatni kell a családi vállalkozásokat, a részmunkaidős munkavállalási
lehetőségeket (part-time job) bővíteni kell.
• Flexibilis kapacitásokat kell létrehozni, de ügyelni arra, hogy a helybeli lakosság normális ellátása szezonon kívül is biztosítva legyen.
• Keresni kell a szezon meghosszabbításának, a vendégkör strukturális átalakításának lehetőségeit.
• Csökkenteni kell a vállalkozásokhoz tapadó bürokratikus megkötések tömegét.
A társadalmi és az infrastrukturális szféra kölcsönhatás-rendszeréből kiemelendők:
• Az üdültetési verseny követelményei jótékony hatással vannak a lakások felszereltségéhez, a porták rendben tartásához, a kertek gondozásához kapcsolódó társadalmi attitűdökre.
• A tömegközlekedés, a szezonális menetrendek befolyásolásában jelentős lehet a társadalmi szféra hatása.
• A távolsági és helyi infrastruktúra kiépítésében és karbantartásában a társadalom mindkét jellegzetes csoportjának (a helybelieknek és az üdülőknek)
befolyásoló szerepe lehet.
• A vízpart megközelíthetőségének (esetenként újbóli) biztosítása e kölcsönhatás révén új megoldásokat eredményezhet.
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3.3. A gazdasági szféra
3.3.1. A szférán belüli kutatások szükségessége
Természetesen az idegenforgalom helyzetére, szerkezetére, folyamataira irányuló
kutatások a leginkább érdekesek a szférán belül, de a kapcsolódó és az egyéb tevékenységek viszonyainak feltárása is szükséges. Nevezetesen:
• Feltárandók az idegenforgalom új jelenségei, azok területi különbségei, új
kívánalmai.
• A vendégkör területi, igény szerinti és szerkezeti átalakulásának trendjei, a
szezonalitás, az időjárás-függőség, a program-helyettesíthetőség problémái
az eddigieknél nagyobb súlyt kell kapjanak a vizsgálatokban.
• Az idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatások fejlesztési igényeinek és kapacitásainak kérdése a most ismertnél részletesebben feltárandó.
• Keresni kell azon gazdasági tevékenységek formáit, melyek kötődnek a fő
profilhoz és nem zavarják annak működését. Ilyen lehet a biotermékek termelése, a kertészet, a primőrök előállítása a mezőgazdaságban, továbbá a
szőlő- és borgazdaság, a halászat, a sajátos gasztronómia fűszereinek termelése.
• A hajó- és csónaképítés speciális balatoni igényeit kielégítő iparág helyzete
és lehetőségei értékelendők.
• Felmérendők a balatoni ajándéktárgy-, térkép-, könyv-előállítás piacai, a
bóvli valóban sajátos, balatoni kötődésű árukra cserélésének esélyei és feltételei.
3.3.2. A gazdasági és a többi szféra kapcsolatrendszere
A gazdasági és a társadalmi szféra kölcsönhatás-rendszerében az előbbi által indukált hatások közül a szemléletformálás a legdöntőbb. Kutatandó, hogy mit lehet
tenni az olyan társadalmi attitűdök általánosabbá válásáért, mint a sokoldalúság, a
szakszerűség, a tolerancia, a több lábon állás szemlélete, a harmónia iránti igény.
Az infrastrukturális szférára leginkább azzal hat a gazdaság, hogy domináns ágának sokrétű és mégis speciális háttérágazati igényét érvényesíti mind az ellátási
rendszerek fejlesztésében, mind pedig (és különösen) a közlekedés terén. Ez utóbbiban éppúgy fontos az országos és a nemzetközi elérhetőség, mint akár a strandok
megközelíthetősége vagy éppen a parkolás kérdésköre.
A gazdaság és a természeti szféra kölcsönhatása kiemelt jelentőségű, hiszen a
domináns ágazat prosperitásának elengedhetetlen feltétele az attraktív természeti
környezet, ugyanakkor az utóbbi igénybe vétele (esetleges károsítása) a nagy tömegek által (különösen szezonálisan) fokozott. A kölcsönhatás harmonikus szinten
tartása ilyen intenzitás mellett különleges figyelmet követel. Olyan kérdések részletes vizsgálata lenne szükséges, mint az antropogén hozzájárulás az eutrofizáció
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helyenkénti gyorsulásához, a vízgyűjtőn folyó műtrágya-használat káros hatásai, a
szemétgyűjtés és –kezelés kérdésköre, a mikrokörnyezet esztétikuma stb.
3.4. Az infrastrukturális szféra
3.4.1. A szférán belüli kapcsolatrendszer
Rengeteg a teendő és a tettek célszerű megvalósításához szükséges kutatási feladat.
Legfontosabbaknak az alábbiak vélhetők:
• A mintegy másfél évszázada a déli part turzásaira épült vasútvonal sokat segített a megközelíthetőség javításában, így a tóhoz kötődő idegenforgalmi –
üdülési funkciók kiteljesedésében. Napjainkra azonban – a többszöri felújítás, alapvető modernizálás ellenére – gátja a vízpart elérhetőségének, forgalmi akadály és zajterhelése révén az ingatlanok árain is mérhető az alapvető funkcióra gyakorolt negatív hatása. Megoldás kerestetik a gyors (?), olcsó
(?) és tömeges személyforgalom előnyeinek megőrzésére, a hátrányok egyidejű kiküszöbölésére.
• Sokunk szakmai meggyőződése, hogy az M7-es autópálya vízhez túl közeli
megépítésével megismételtük a másfél évszázados hibát: túlzsúfolttá tettük a
keskeny fejlesztési tengelyt és újabb gátat emeltünk a megközelíthetőség útjába. Kutatandók a hátrányok megszüntetésének lehetőségei.
• Figyelemmel kísérendők a következő évtizedek autópálya-építkezéseinek
Balatonra gyakorolt hatásai, elsősorban az M8 és M9 jelzésűek vonalvezetése, melytől nagyban függ a tó makroregionális elérhetősége.
• A Balaton Airport (Sármellék) mellett Siófok, Szentkirályszabadja, Börgönd
repülőterének aktiválása a várható légiközlekedési boom hasznát csapolná
meg a térség számára. Nincsenek tényleges kutatási eredményeink és terveink.
• Vizsgálandó a második balatoni komp szükségessége és fejlesztő hatása éppúgy, mint a kikötők, parkolók, kerékpárutak építése, illetve kapacitásbővítése.
• Állandóan friss képünk kell legyen a kommunális ellátottság, a lakásfelszereltség szintjéről és területi sajátosságairól, az ellátó-rendszerek összekapcsolási lehetőségeiről.
• Vizsgálandók a sportolási lehetőségek infrastrukturális létesítményeivel kapcsolatos területi – ágazati – strukturális sajátosságok.
• Részletes és naprakész kutatási eredményekkel kell rendelkeznünk a biztonsági és kárlehárítási tevékenységről.
• A szférának mindent el kell követnie a szezon színessé tételére, időbeli határainak kitolására. Az ehhez kapcsolódó ötletek és kezdeményezések haszna
kutatásokkal bizonyítandó és társadalmilag elismerendő (ötletbörzék, pályázatok, jutalmak, kedvezmények, adózási feltétel-módosítások stb).
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3.4.2. Az infrastrukturális és a többi szféra kölcsönhatása
Az infrastrukturális fejlesztések társadalmi hatásai elsősorban a munkahelyek számának növekedésében, szakmai összetételük spektrumának bővítésében jutnak
kifejezésre. Az így létrejövő kihívások kiváltják a megfelelő válaszokat a társadalmi szféra oldaláról (iskolázottság, szakképzettség javulása, a modern kommunikációs eszközök általánossá válása stb).
A gazdasági szférát a megrendelések növekedése, a különböző nyersanyagok
iránti igény megjelenése, illetve fokozódása révén érintik az infrastrukturális szféra
fejlődésének tovagyűrűző hatásai. E hatások mechanizmusáról éppen olyan kevés
konkrét információval rendelkezünk, mint a telephelyek kedvezőbb közlekedési
helyzetbe jutásával előálló előnyökről, vagy éppen a közlekedési (szállítási) költségcsökkenésről.
Az infrastrukturális átalakulások általában véve kedvező hatást gyakorolnak a
természeti szférára, de a kivételek előfordulásának gyakoriságát reális hatásvizsgálatokkal csökkenteni lehet. Figyelembe kell venni, hogy az épített táj nem lehet
ugyanaz, mint a természeti megfelelője volt, de mértéktartással, megfelelő gondossággal kell eljárnunk, hiszen e kölcsönhatásban (is) különösen bonyolult rendszerek érintkeznek. A kutatásnak tág tere van itt is.
4. Összegzés
A Balaton-térség részletes, sokoldalú, objektív analízise jól szervezett, multi- és
interdiszciplináris, sokszereplős, szakszerűen összefogott kutatásokat igényel.
Megfelelő anyag megléte esetén következhet a szféránként végrehajtott
TÁGINTER-analízis, majd ezek mérlegelt összegzéseként a SWOT-analízis. Ennek funkciója a javaslattétel ugyan, de csak a döntési szféra nagyléptékű kérdéseivel összefüggésben, a konkrétabb, kisebb léptékű eredmények ugyanis már „menet
közben” felhasználhatók.
Generális javaslatunk e kutatási feladatainkat pásztázó összeállítás végén az lehet,
hogy:
• el kell határolni a Balaton-térséget, feltárni belső szerkezetét, zónáit;
• önálló egységként kell kezelni az ország régiói között;
• létre kell hozni egy komplex Balaton Kutatóintézetet, melynek központja lehetne a kibővített profilú tihanyi kutatóhely, de egységekkel rendelkezne
Keszthelyen (agrárium), Siófokon (idegenforgalom), Balatonfüreden (humán
kutatások) és a nemzeti park bázisán (természeti szféra);
• a térség komplex monitoringja egyrészt kellő feladatot jelentene a résztvevők számára, másrészt haszna a célszerű és társadalmilag olcsóbb cselekvés
biztosítása révén egyértelmű lenne.
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A BALATON A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG
TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN
SZABÓ PÁL CSABA

Bevezetés
A felvilágosodás világképében a természet többé már nem csupán korlátozó tényező, hanem az ember, az emberi közösségek megújítója, organizálója és gyógyítója
is. A 18. században megjelenik az idő tartalmas eltöltésének problematikája, egyáltalán a szabadidő fogalma. Ilyen keretek között lesznek mintaadóvá az arisztokrácia európai körutazásai, a tájkultusz és a természet megismerésének és leírásának
egy új, aktivista programja.
A 19. század második felében a kiránduló polgár legfontosabb ideái gyors átalakulásnak indultak. A természetjárás, a romantikus utazások helyébe új turisztikai formák, témák és helyszínek kerültek. Az 1900-as évek elején a magyarországi
belföldi turizmusban és idegenforgalmi kínálatban is egyre erőteljesebben jelentek
meg a tömegturizmusra jellemző technikák, intézmények és turisztikai célok.
A 19. századi Magyarországon a Balaton, mint turisztikaföldrajzi helyszín és turisztikai tematizáció mutatta meg talán legpontosabban ennek a turizmustörténeti
és kultúrtörténeti változásnak a hazai esélyeit, nehézségeit és eredményeit.
1. Eredmények
A Balatonnak modern turisztikai célpontként történő megfogalmazásában sajátságosan keveredtek az archaikus, romantikus elemek a korszerű idegenforgalmi
szempontokkal. Ennek a romantikus tájismereti felfogásnak a víz volt az egyik
legfontosabb témája.
Magyarországon a víz- és fürdőkultúra egyébként is nagy hagyományokkal rendelkezett. A Kárpát-medence egyedi földtani adottságai következtében Magyarország kezdettől fogva gyógy- és ásványvíz nagyhatalomnak számított. Különlegesen
változatos mérsékelt égövi időjárása, sokszínű kultúrája mindenféle gyógyító, rekreációs tevékenység ideális területévé tette hazánkat. További pozitív tényezőként,
a magyar fürdőkultúrában több európai fürdőhagyomány (török, bizánci, skandináv) és infrastruktúra (kádas, medencés, szaunás) szerencsés találkozása és szimbiózisa valósult meg.
A 19. század első felében jelent meg szervezett és tudományos formában a vízgyógyászat, amely főképp Kneipp és Priznitz természetgyógyászaton alapuló, betegségmegelőző és gyógyászati módszerei révén néhány év alatt nagy ismertségre
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tettek szert. A magyarországi felcserek és fürdőmesterek által vezetett hidegvíz
kúrák már a reformkori Magyarországon is kedveltek voltak.
Ez a hagyományos felfogás, amely a tudományos vizsgálatokat jórészt mellőzve, a Balaton vizét döntően gyógy- és ásványvízként értelmezte, egészen az első
világháborúig fontos szerepet játszott a Balaton turisztikai értelmezésében. A Balatont ásványvíznek tekintő kiadványok, reklámok és orvosi kezelések még az első
világháború előtti években is viszonylag sűrűn előfordultak. A Balaton vizéből
készült ásványvizes kádfürdők, a tó iszapjából előállított krémek, szappanok, a tó
hullámzását használó gyógyító eljárások tömege fogadta a század elején a Balatont
felkereső turistát.
„A Balaton nem csak fürdő, hanem tavasszal és ősszel klimatikus hely is. Ez tette a Balatont világhírű fürdőhellyé.”– vallotta az egyik legnagyobb példányszámban megjelenő balatoni útikönyv (HORVÁTH I. 1913).
JÓKAI MÓR ennek a Balaton-képnek a legnagyobb és legelkötelezettebb álmodója rögzítette a romantikus „Balaton-kultusz” talán legmaradandóbb, a mai napig
hatásos vonásait:
”…ahol a magasabb szellemek dalolni taníták a költőt; a nem költőt pedig
érezni azt, amit a költő énekelt…egy bájos menyasszony ki vőlegényére
vár…mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk…én azt mondom, hogy az egész
táj mosolyog!” (JÓKAI M. 1906).
Ebben a Balatont idealizáló felfogásban törvényszerűen került előtérbe a balatonmelléki paraszti társadalmak archaikus világa:
„…a lakosság megtartotta ősi erényeit, ma is nyílt szivű és vendégszerető,
szivesen útbaigazítja a turistát és az idegeneket”, vagy ”…jó maga nem ismeri
például a víz nyújtotta egészséges örömöket s meg nem fürdenék a világért sem a
vendégeitől annyira magasztalt Balatonba.” (SZEMLÉR L. 1909) „Jóindulatú, békés, tisztességtudó és önérzetes emberek, másokat megbecsülve, önmagukat is becsülik és jó szóval még ma is többre menni velük, mint pénzzel.” (DÉRI GY. 1913).
Ugyanilyen módon jellemezték mindvégig a Balaton turisztikai kínálatát a felvilágosodás utazás kultuszának szakrális megközelítései (kápolnák, kőkeresztek,
búcsújáróhelyek stb.) illetve az, hogy a szakrális és laikus szempontok gyakran
együtt jártak, illetve nem váltak el élesen egymástól. A régi Balaton sajátságos
turisztikai problémáját képezte a közbiztonság korlátozott volta, amely elsősorban
a kóbor cigányok lokális térségbeli jelenlétével volt összefüggésben:
„A forgalom nagyobb arányú fejlődésének ma is van még akadálya, melyet
kesztyűtlen kézzel kell a turistaforgalom útjából elhárítanunk. Ez a cigánykérdés. A
civilizáció nem tűri az országutak mellett sátorozó kóbor cigányok csatangolását s
a feltünedező karavánokat Nyugat-Európában azonnal a határra viszik, csak nálunk kószálnak szabadon, fenyegetve állandóan a személy- és vagyonbiztonságot. A
tapolcai plató dombjai közt mindég akad bujkáló vándor cigánykaraván. Az egyedül járás tehát a Tapolca–Haláp–Hegyesd közti részen nem ajánlható, – sajnos –
Magyarország sok más vidékén is. Addig pedig, míg a turisták nem járhatják nyugodt lélekkel gyönyörű hegyvidékeinket nemcsak társaságban, de egyedül is, –
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európai életemben vett turistaforgalomról szó sem lehet” (LŐVY M.–MARCSEK A.
1911).
Az 1890-es évektől jelentek meg a balatoni turisztikai kiadványokban, turisztikai koncepciókban, egyáltalán a Balaton-értelmezésekben határozottabban és felismerhetőbben a modern idegenforgalmi szempontokat érvényesítő és megjelenítő
elképzelések. A balatoni turisztikai modernizáció sajátos módon földrajzi meghatározottságot mutatott, amennyiben az szinte minden vonatkozásában a Balaton déli
partjának turisztikai felfedezésével, illetve kiépítésével állt kapcsolatban.
Ennek a fejlődésnek a kiinduló pontját kétségkívül a Balaton déli partját a fővárossal összekötő ’Déli Vasút’ 1861-ben történő megnyitása jelentette. A vasútvonal
az egész dél-balatoni, észak-somogyi térség fejlődési lehetőségeit néhány év alatt
átalakította. A várostalan, tőkeszegény mezőgazdasági területnek biztosította a
folyamatos külső tőke beáramlását, a meginduló parcellázást és az ingatlan befektetések felfuttatását. Mindennek következtében a terület legfontosabb települése
Siófok, a század végétől kezdve gyakorlatilag bő egy évtized alatt idegenforgalmi
szempontból, a fürdővendégek számát illetően és a befektetett tőke alapján is megelőzte a régi balatoni fővárost, Balatonfüredet.
A déli part rendkívül gyors átalakulása egyidejűleg a régi reformkori Balaton
kultusz radikális átformálását is jelentette. A déli part változó települési-turisztikai
képe, a látogatók szociális összetétele, az új típusú turizmust megalapozó intézmények összességében ezt az új Balatont teremtették meg az északi és déli parton
egyaránt: „A Balatonfüredi szezon tetőpontján volt. A délelőtti és esti korzó alkalmával csak úgy hemzsegtek az emberek a Balaton mentén ültetett pompás fasorba.
A balatoni sportok mindegyike teljes mértékben virágzott. A magyar tengert keresztül-kasul hasították a pompás yachtok, az elegáns vitorlás csónakok, a gyorsan
száguldó benzinesek. A füredi szállok tömve voltak vendégekkel és Wild bácsi étkezőjének a teraszán esténkint találkozót adott egymásnak a sok gondtalan fürdővendég, a ki hát éppen azért, mert fürdőn van, nem is talált magának egyéb teendőt,
minthogy szórakozzék, fürödjön és egyék meg igyék.” (EÖTTEVÉNYI NAGY O.
1905).
A Balaton legfontosabb modernizációs intézménye maga a vasút volt. A 19.
század második felében a pesti polgár bő egy óra alatt elérte a déli part legkeletibb
településeit. 1888-ban megépült Balatonszentgyörgy–Keszthely, 1903-ban a
Keszthely–Tapolca helyiérdekű vasút, 1909-ben pedig átadták a forgalomnak az
egész északi partnak vasúti összeköttetést biztosító Pusztaszabolcs–Balatonkenese–
Tapolca fővonalat (KERKÁPOLY I. 1943).
„A kenesei magas part egészen hasonló az aligai szakadások és a balatonföldvári magaslat partjának szerkezetéhez. A szárazföld felől helyenként enyhén,
dobogószerűleg emelkedik, a víz felé pedig függélyes fallal esik alá, melyet itt-ott a
víz felé irányuló erdővel benőtt szakadások törnek át s tesznek változatossá. Ezt a
helyenként festői oszlopkora szakadozott réteges agyagfalat – mely legmagasabb
pontján a 175 m tengerszint feletti magasságot éri el s 71 m-rel van a Balaton tükre fölött – egy darabon mintegy 75 fok hajlásszög alatt lejtősre faragták s ennek
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középmagasságába vágták a vasútvonalat. A lejtőt futó növénnyel kötik meg, hogy
az eső az agyagot le ne hordja.
Erről a lejtőről legszebb a Balaton. hatalmasan, szélesen terült el, végiglátunk
egész hosszában. A horizonton az ég a vizzel ölelkezik. Tenger. Meglepő, nagyszerű
látvány, mely folyton fejlődik s hatása tetőpontját Kenesénél éri el. Ezúttal a vasút
építésénél tekintettel voltak a tájkép szépségeire s e szempontból a helyzet előnyeit
lehetőség szerint ki is aknázták.” (LŐVY M.–MARCSEK A. 1911).
A vasút különféle kedvezményekkel igyekezett növelni utasforgalmát. Május 1.
és szeptember 31. között a Déli Vasút kedvezményes bérlet konstrukciót biztosított
a balatoni fürdőhelyekre. A bérlet ára I. osztályon 32 koronába, a III. osztályon
mindössze 13 koronába került. Júliusban és augusztusban, minden vasárnap és
ünnepnapokon nagy sikerű balatoni különvonatokat indítottak.
A gomba módra szaporodó dél-balatoni üdülő telepek új típusú szabadidős közösségi technikákat és életmódot hívtak életre. „Mindinkább általános szokássá
válik tudniillik, hogy azok a családok, amelyek télen át együtt mulatnak, nyáros is
összetartanak, ugyanabba a balatoni faluba bérelnek vagy építenek villákat, így
nyáron át is folytatják a téli zsúrokat amelyekre aztán fővárosi ismerőseik szaporán
lerándulnak” (DÉRI GY. 1913).
Az üdülővendégek körében az alsó-középosztály is mind nagyobb számban és
arányban jelent meg: „A piszkos kis udvarokon tenyérnyi lugasokat ültettek és keskeny lócákon ülve „üdültek” a nyaralók” – írja a korabeli kritikus (EÖTTEVÉNYI
NAGY O. 1905).
Ennek a polgári mentalitásnak leglátványosabb megjelenése mégis az egyesületi
életben és a helyi politizálás színtereiben volt érzékelhető. A fürdővendégek által
létrehozott szervezetek az ingatlanszerzésben az üdülőtelkek felparcellázásában és
tágabb körben, a megyei politikában és közéletben is szerephez jutottak. A Balaton
parti településeken, elsősorban a fürdővendégek érdekérvényesítő képességének
köszönhetően, egyedi, építési és település-rendezési szabályokat vezettek be. Ezek
a szabályok részben közegészségügyi, civilizációs célokat szolgáltak, másrészt a
települések üdülői jellegét erősítették.
A balatoni településeken a fürdő évad alatt állatokat tilos volt itatni a tóban és a
környékén. A fürdő telepeken az új építkezések – hasonlóan a Magas-Tátrában
bevezetett szabályozáshoz – húsz év adómentességet élveztek, viszont az épületekre engedélyt csak meghatározott villa jellegű építési tervekre adtak ki. A balatoni
üdülő telkeknek maximálisan a terület egyharmadát építhették be és azt minden
oldalról kerítéssel volt kötelező körbevenni. A balatoni települések egységes arculatának kialakulását erősítette az intézkedés, amely a helyi vasút épületek egyedi
tervezéséről rendelkezett.
A századfordulóra a balatoni fürdőhelyeken egyeztetett szabályok rendelkeztek
a helyi közösségek életéről. Részletesen szabályozták a fürdővendégek bejelentési
kötelezettségét, a nyilvános helyen előírt fürdő viseletet, a szállodai szabályokat,
vagy az éjszakai zene engedélyezését.
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Némely nagyobb Balaton parti településen Vigalmi Bizottságok alakultak, amelyek az idényjellegű fürdővendégek és a helyi úri társaság érdekeit igyekeztek öszszeegyeztetni. A viharosan fejlődő dél-balatoni üdülőtelepeket egy-egy fővárosi
illetve vidéki városi társaság adott esetben teljesen a maga képére tudta formálni.
Balatonalmádiban így alakult ki egy időben ÓVÁRI FERENC országgyűlési képviselő veszprémi, Balatonkenesén egy fehérvári és egy várpalotai, a Dél-Balaton távolabbi, nyugati településein pedig egy-egy budapesti, belső kerületekhez kötődő
állandó úri társaság.
„…Ha Siófokot előszeretettel nevezik el Lipótvárosnak, tekintettel az ott nyaralók zömének rendes lakóhelyére, akkor Berénynek a legtalálóbb neve az volna, ha
Dob utcának hívnák” – írja némi malíciával egy korabeli balatoni utazó
(EÖTTEVÉNYI NAGY O. 1905).
Az önszerveződést nagyban segítette, hogy a tónak illetve a tó körüli területeknek viszonylag kevés tulajdonosa volt így a velük szemben létrejövő érdekérvényesítési formák és szervezetek szinte szükségszerűen jöttek létre és erősödtek meg. A
balatoni egyesületek közül elsőnek jött létre az 1840-es évek elején a Balaton Társulat, 1877-ben gróf ESZTERHÁZY LÁSZLÓ és gróf NÁDASDY FERENC vezetésével
a Balaton Egylet, majd megalakult a Balaton Múzeum Egyesület, amely létrehozta
a tó természeti és kulturális értékeinek állandó kiállító helyét a Balaton Múzeumot.
A balatoni szervezetek közül a korszakban a legjelentősebbé az 1904-ben létrejött
Balatoni Szövetség vált, amely tulajdonképpen ernyőszervezetként fogta össze az
idegenforgalmi fejlesztésben érdekelt balatoni egyesületeket.
Az 1900-as évek elejére a déli part dinamikus fejlesztései kezdték visszaszorítani a régi klasszicista Balaton recepciót. Ettől kezdve az északi part természeti értékei, a badacsonyi szüretek, a füredi bál, a veszprémi táblabírák kedélyes világa
csupán fontos kiegészítője volt a Balaton születő modern turisztikai arculatának:
„…Virágos mezők hüs erdők, szőlők között várromoktól ékes hegyek lábánál visz el
az út s a páratlan kilátás mit a Balaton felé nyer az utas örökre emlékezetes lesz
előtte.” – hangzott ekkor már kissé idejétmúltan a régi felfogásban megírt útirajz
(SZEMLÉR L. 1909), de egyre kevésbé volt jellemző az is, ahogy a Balaton tudós
kutatója rögzítette keserédesen a Balaton lehetőségeit a század elején: „…ha Eötvös Károly, Herman Ottó könyveiből annyi szépet, vonzót és érdekeset nem olvasnánk róla, ha Lóczi Lajos és Eötvös Lóránd bárót nem látnánk minduntalan a tó
partjain és jegén, tán el sem hinnénk, hogy a Balaton a miénk” (ÉDES J. 1907).
Az intenzív turisztikai koncepcióváltásnak fontos jele volt, amikor a vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1895-ben rendeletet adott ki az iskolai tanulmányi kirándulások kötelező szervezéséről. A rendelet célul tűzte ki az ország történelmi nevezetességű helyeinek és műemlékeinek szervezett megismertetését. A Magyar Földrajzi Intézet kirándulási útmutatókat tartalmazó kiadványsorozatot indított, amelynek első három kötete az első világháborúig megjelent. Budapest és az Al-Duna
mellett a harmadik füzet a Balatont igyekezett modern turisztikai–kulturális célpontként bemutatni a középiskolai tanári karnak és diákságnak:
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„A Kárpátoktól az Adriáig vidám nótázásuk és egészséges kacagásuk hallatszik.
Gyönyörködnek a mi Isten áldotta hazánk természeti szépségeiben, elmerengve
nézik régi dicsőségünknek nap-nap után tünedező emlékeit, büszkeséggel szemlélik
a magyar génius remek alkotásait. Kedélyük nemesedik, ismereteik bővülnek,
horizonjuk tágul, lelkük megtelik lelkesedéssel.” (MÁTRAI R. 1914).
Az 1910-es évekre a tanulmányi kirándulások beépültek a magyar középiskolai
tanrendekbe, a kirándulások a diákélet szerves részévé váltak, felsejlett egy kárpátmedencei ifjúsági honismereti mozgalom megszerveződése.
„Következnek – két hónappal az út előtt – a végnélküli levelezések a vendéglősökkel, esetleg ingyen lakásért a székesfővároshoz, külön hajóért a Balatontavi
Gőzhajózási Részvénytársasághoz…majd körülbelül két héttel az indulás előtt kedvezményekért a MÁV és a Déli Vasút igazgatósághoz a fürdőigazgatóságokhoz
stb…” (LAUROVICS F. 1911).
A szervezett honismeret megjelenésével a Balaton is egyre inkább világos turisztikai célként jelent meg a hazai közvélemény előtt.
Míg a századfordulóig a Balaton esetlegesen, szinte véletlenszerű színvonalon
és terjedelemben jelent meg az országot bemutató hazai és külföldi kiadványokban
– a széles körben ismert és olvasott 1900-as kiadású Baedeker-féle ÖsterreichUngarn néhány sorban, az 1882-es Illustrirter Führer durch Ungarn alig egy bekezdésben foglalkozott a Balatonnal. A századfordulótól kezdve az önálló balatoni
turisztikai kiadványok száma megnövekedett, a nagy földrajzi ország ismertető
kiadványokban pedig állandósult a Balaton földrajzi, kulturális, idegenforgalmi
értéke és értékelése.
A Magyar Turista Egyesület hosszú évek után színvonalas önálló kiadványt állított össze a Balatonról, a legnépszerűbb magyarországi tudományos ismeretterjesztő szervezet az Uránia, látványos a Balatont 66 képpel bemutató előadással járta az
országot (DÉRI GY. 1913).
A Balaton Szövetség az első világháborút megelőző években már a legnagyobb
hagyományú, több évtizedes múlttal rendelkező turisztikai egyesületekkel került
egy szintre. Amikor 1910-ben napirendre került egy hiánypótló, nagy magyar útikönyv elkészítése, a felkért közreműködők között, a Magyar Turista Egyesület, a
Magyarországi Kárpátegyesület, a Magyar Adria Egyesület mellett a Balaton Szövetség az elsők között kapott felkérést.
2. Összefoglalás
A korszak legvégén kialakultak azok az új, nemzeti, turisztikai-idegenforgalmi
intézmények, tudományos műhelyek, folyóiratok, amelyek Magyarországot képessé tették az európai modern idegenforgalomba történő bekapcsolódásra.
Ebben a virtuális és valóságos turisztikai országképben a főváros, a MagasTátra az Al-Duna és a Vág-völgye mellett – a „Magyar Tenger”, „Isten leesett
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könnycseppje” (HORVÁTH I. 1913) – a Balaton ezekben az években foglalta el állandó, szerethető és kiemelt helyét.
„A le nem csapolt, a meg nem csonkított Balaton hivatása, hogy e milliók nagy
részét itthon fogja s ezt még az idegen nemzetek fürdőző és szórakozó közönségének
pénzével is szaporítsa. Pár évtized figyelme okossága és buzgalma eljuttat ide bennünket A hogy hazánk fővárosa harmincz év alatt a világ egyik legnagyobb városává lett: úgy a Balaton a föld kerekségének egyik legnagyobb fürdőtelepe és gyógyuló helye lehet egyetlen nemzedék életén át. A mit ehhez a természet adhatott: azt
mind megadta. Csak föl kellett fedezni, mint Afrika aranymezőit. Fölfedezés megtörtént, sőt a kiaknázás is megkezdődött. De az aranymezők aranya kimerül, míg a
Balaton csodatévő ereje soha ki nem merül. A gyöngének született gyermek, beteg
idegzetű nő, az ereje fogytán levő agg, a lábadozó beteg, a kifáradt agy, a tünedező
életkedv, a megtámadott tüdő itt örökké meg fogja találni a napnak tiszta fényét, a
nyár egyenletes melegét a tiszta levegő erős mozgását, a gyógyító vizek hullámait,
a tenger szelidebb habverését, az arcznak pírját, a csontok szilárd fejlődését, az
idegek megedzését, az agynak a kinyugvását, az életerő felpezsdülését, a munkához
való kedvet, életnek sok örömét s majdnem minden vidámságát. Csak az irodalom,
a napi sajtó és az orvosi tudomány férfiai teljesítsék nagy kötelességüket: a tőke és
a nagy közönség nem fog elmaradni, sőt még csak késni sem.” ( EÖTVÖS K. 1896).
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Bevezetés
A régió fogalmát különböző intézmények egymástól tartalmilag eltérő módon
használják céljaik eléréséhez, a feladataik megoldásához. Például más és más
szempontok érvényesülnek a közlekedés, az egyházi vagy a katonai körzetek kijelölésénél – amelyek szükségszerűen területileg sem esnek egybe – mind a gazdasági régiók lehatárolásánál. Ezért lényeges röviden összefoglalni, mit értünk a gazdasági régiók fogalmán, ugyanakkor fontosnak érezzük bemutatni annak a felfelvillanó gazdasági körzet kezdeményezésnek természeti, gazdasági és infrastrukturális alapjait is, amelyet ma már leginkább mint Balaton turisztikai régió ismerünk.
1. A gazdasági régiótervek
A gazdasági régiók a gazdasági körzeteknek elhatárolható területű egységei, amelyeket a társadalmi munkamegosztás fejlődése hoz létre oly módon, hogy az eltérő
adottságaik révén specializálódnak és egyben kohéziós egységük is kimutatható.
A gazdasági körzetek között nemcsak formailag, hanem tartalmilag is jelentős
különbségek lehetnek, de a fontosabb kritériumokban azonosak:
• a munkamegosztás fejlődésének bizonyos fokán az árutermelés uralkodóvá
válásával alakulnak ki. Taxonómiai rendszerben létezik; mikro, mezo, makró
vagy országokat is átfogó régió, egy vagy több központjuk van, amelyek
vonzásukkal kohéziós erőt képviselnek,
• és a területi egység kialakulásában fontos tényezők voltak, természeti adottságok és társadalmi tényezők alapján kialakult specializációval kapcsolódnak a körzetrendszerhez, a gazdasági térszerkezet határozza meg a régió belső struktúráit, amelyek ismerete a gazdasági és társadalmi folyamatok modellezéséhez és leírásához szükséges (1. ábra).
A térszerkezeti modell vázait alkotó szférák között – természeti adottságok,
ezen kibontakozó termelési tevékenység, népesség, településhálózat – igen szerves
a kapcsolat. Kölcsönösen összefüggő rendszer alakult ki, ezért akárhol történik
változás, ennek hatása végigvonul az egész rendszeren.
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A gazdasági régió felsorolt ismérvei teljes mértékben a Balaton és környékére is
vonatkoztathatóak. A fürdésre és vízi sportokra kiválóan alkalmas vízfelület a csodálatosan szép környezettel társulva együtt jelentik azt a kohéziós vonzerőt, amely
a körzetté formálódáshoz szükséges volt. Nem vitás, ha üdülésre alkalmatlan pocsolya lenne, akkor körzetről sem beszélhetnénk, és teljesen közömbös lenne az
egyes részeinek hovatartozása is. Az ide sorolható településeknél a vízparthoz való
vonzódás, az üdülésből származó előnyök figyelembevétele fontos szempont a
körzethatárok megvonásánál. Ugyanakkor az egység mellett kistérségek is kijelölhetők, amelyek egymástól csekély mértékben eltérőek.
Többen úgy vélik, hogy a vázolt egység csak rövid időre, nyári szezonra érvényesül, az év nagyobbik részében a terület – gazdaságilag – szétesik, Füred Veszprém megyéhez, Siófok Dél-Dunántúlhoz, Keszthely és környéke Zala megyéhez
vonzódik. Ebben van némi igazság, de a lényeget nem érinti. A Balaton jellegét
tekintve az országban egyedül álló régió, sajátosságainál fogva egyedi és egységes
fejlesztési tervet igényel, amelynek végrehajtásakor egy központban, egy helyen
kezelt anyagi bázis szükséges. Ez a feltétel szerencsére az utóbbi években megvalósult.

1. ábra: A gazdasági térszerkezetek összefüggő modellje
Forrás: KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011).
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A gazdasági régiók objektíve léteznek, a határaik körvonalazására szükség van,
és távolról sem mindegy, hogy mely területeteket tartunk egy területi egységnek.
Miért? Milyen célok elérésére lehet a gyakorlatban felhasználni? Például a trianoni
határok széttépték a történelmileg kialakult gazdasági térszerkezetet és ennek körzetformáló hatásai 90 év elteltével is a határok mentén kimutathatók.
A regionális földrajz, okfejtésein keresztül segíthet a valóság jobb megismeréséhez, pontosabb bemutatására szolgálhat. A gazdasági folyamatokat jellemző országos adatok sokszor nem mutatják a területi különbségeket, amelyek igen fontosak lehetnek, ezért különböző szintű bontása szükséges ahhoz, hogy a valóságot
érzékelni tudjuk.
Hazánkban a közigazgatási egységek határai és a régiók beosztása nincs összhangban ezért az utóbbi igazgatási funkciót nem lát el. A történelmileg kialakult
eltérés számos ellentmondást hordoz magában, amely felesleges költségekkel is jár.
A párhuzamosan létező két területi szisztéma közötti szinkron megteremthető, bár
számos helyi érdek sértve volt, ugyanakkor jelentős anyagi megtakarítást eredményezne, hiszen a régiót közigazgatási funkcióval is elláthatnák.
A gazdasági körzetek a területfejlesztéshez nyújtanak keretet, sajnos ezt a lehetőséget az évtizedek során csak esetenként hasznosították. Erre a célra érkező Európai Uniós támogatásokat sem kellő hatékonysággal használják fel. A régiókban a
hozzájuk tartozó megyék képviselőiből és a minisztériumok küldötteiből álló tanácsok pályázatok alapján döntenek jelentős mennyiségű pénz szétosztásáról. Tehát a
körzetek élén igen fontos fórumok intézkednek, de tevékenységüket, működésüket
senki sem ellenőrzi, tagjaikat nem választották és beszámoltatási jogosítványuk
sincs.
A balatoni régióra ez nem vonatkozik, mert az illetékes Fejlesztési Tanács a minisztériumnak van alárendelve és a fejlesztési célokhoz igazított költségvetéssel
rendelkezik, amely felhasználását központilag ellenőrzik.
2. Az egységes Balaton Régió
A gazdasági körzetek határainak megvonásánál alkalmazott elvekből egyértelműen
következik, hogy a Balaton és hozzá szorosan vonzódó térsége egységes gazdasági
régiót alkot. Ennek ellenére az elmúlt évtizedek során ez a magától érthető elv csak
az utóbbi években vált gyakorlattá.
Hazánkban, az 1950-es években a területfejlesztés csak papíron létezett, annak
ellenére, hogy tőlünk keletre és nyugatra egyaránt sikeresen alkalmazták. Ezért a
régióbeosztást sem szorgalmazták. Ebben az időben született néhány tervezet
(MARKOS GYÖRGY 13-as, PERCZEL KÁROLY 7-es beosztása), de a határokat térszerkezeti kutatások nélkül „kollektív intuíció” alapján vonták meg. A Balaton
kérdése semmi féle formában nem merült fel.
Az 1970-es években az Országos Tervhivatal kezdeményezésére elkészült az első „hivatalos” csak régiós tervezet, amely szintén figyelmen kívül hagyta a gazda-
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sági térszerkezetet. A megyehatárokat követve statisztikai adatok területi bontását
célozta. Ezért „tervezési és statisztikai” körzeteknek nevezték el. A területfejlesztési problémákat a megyék határaikon belül, jól-rosszul saját maguk oldották meg.
Ebben az időszakban a Balaton és környéke három megyéhez és két körzethez
tartozott, Észak- és Dél-Dunántúlihoz. Az idegenforgalom fellendülőben volt, de
egységes fejlesztési koncepcióval nem rendelkezett, a megyék és a települések
anyagi helyzetük szerint építkeztek. A nyolcvanas években ez a helyzet tarthatatlanná vált, így született néhány központi intézkedés például a közlekedés fejlesztésére, a víz minőségének javítására, a Kis-Balaton szabályozására vonatkozóan, de a
parti szakaszon elkövetett építkezési hibákon már nem lehetett változtatni.
A területfejlesztésben és ezzel összefüggésben a körzetek gyakorlati felhasználásaiban gyökeres változás a kilencvenes évek közepén történt, amikor az Európai
Uniótól jelentős anyagi támogatásra ígéret érkezett, ha elfogadható pályázatok
születnek. 1994-ben a minisztérium irányításával területi bizottság alakult (a földrajzot KRAJKÓ GYULA és SÜLI-ZAKAR ISTVÁN képviselte), amely feladata volt a 6os beosztású régiók helyett, újabb szisztéma kidolgozása volt.
A József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszéke (ma SZTE
TTIK) két évtizede foglalkozott gazdasági térszerkezeti kutatásokkal és a régiók
rendszerével, így igen gazdag tudományos anyag halmozódott fel. Munkájuk során
az 1970-es évek beosztását (2. ábra) korrigálták azzal, hogy Zala megyét a nyugati
régióhoz sorolták. (Az ország gazdaságföldrajzi helyzete megváltozott, a nyugati
vonzás felerősödött). A Balaton és környékének a földrajzi egysége mindkét tervezetben ugyanaz maradt (3. ábra). A szegedi kutatók véleményét a bizottság elfogadta, azzal a feltétellel, hogy a megyék határait nem lehet megváltoztatni, vagyis a
körzethatárokat kell ezekhez igazítani. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy Közép-Dunántúl a mezokörzetek sorában szerepelhet, továbbá a Balatont kiemelt
régióként kell elfogadni. Ily módon megszületett Magyarország új körzetbeosztása,
amely területfejlesztésre is felhasználható.
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2. ábra: Magyarország gazdasági körzetbeosztása 1974-ben
Forrás: KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011).

3. ábra: Magyarország körzetbeosztása 1994-ben
KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011).
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4. ábra: A Balaton és térsége
Forrás: OpenStreetMap közreműködői, CC-BY-SA segítségével szerk. KOVÁCS G. (2011).
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3. Balaton idegenforgalmi szempontú területi felosztása
A Balaton és vonzáskörzete – Budapestet leszámítva – Magyarország vezető turisztikai célterülete, a jelenlegi térfelosztási kategóriák alapján azonban nem beszélhetünk minden szempontból egységes körzetről/régióról.
A térség a különböző hazai térbeosztások függvényében más és más területi
egységet jelent gazdasági és idegenforgalmi szempontból (5. ábra).

5. ábra: A Balaton felosztási lehetőségei az idegenforgalom szempontjából
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011).

1. Az idegenforgalmi régiókat 1998-ban a Gazdasági Minisztérium rendelete
alapján hozták létre, mely szerint Magyarországot kilenc egységre osztották.
A Balaton ezen felosztás alapján önálló turisztikai régióként jeleneik meg. A
lehatárolás alapját képezte, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos regionális, területi feladatokat az idegenforgalmi régiók keretében kell ellátni.
2. A Balatont és vonzáskörzetét 2005-ben a Területfejlesztési Koncepcióról
szóló Országgyűlési határozat alapján kiemelt üdülőkörzetté minősítették.
Balaton Fejlesztési Tanács ez alapján készítette el a Balaton Régió részletes
fejlesztési tervét a 2007–2013-ig tartó időszakra.
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3. Az ország tervezési és statisztikai régiói az Európai Unió térbeosztását követve az Országgyűlés 1996-os XXI. törvénye és annak 1999-es módosítása
alapján alakították ki. Ezen felosztásban a Balaton nem minősül önálló régiónak azonban regionális fejlesztések, illetve azok alapjai miatt mindhárom
Dunántúli régióhoz kötődik. A kapcsolatot a regionális források, és azok felosztása adja, mely alapján a Balaton és háttérterületei fejlesztésére irányuló
támogatásai a Dél-Dunántúli-, a Közép-Dunántúli- és a Nyugat-Dunántúli
tervezési-statisztikai régiók költségvetéseihez tartoznak.
A felvázolt téregységek egyszerre vannak jelen és egymással párhuzamosan működnek, a térség – annak gazdasága, illetve idegenforgalmi – ezen felosztásokhoz
igazodott és ezek alapján alakította ki fejlesztési tervezeteit a regionálistól a települési szintig.
4. A Balaton-vidék természeti értéke mint körzetalkotó tényező
Ahogy említettük, az 1970-es évek tervei alapján, a tervezési-statisztikai régió kialakításakor sem vették figyelembe a gazdasági körzeteket és a felmérések eredményei is lényegében mellőzve lettek. Erre pedig azért is szükség lett volna, mert
így a Balatont és vidékét egy természeti értékként marad kezelésben. Az utóbbi
évek korrigálásai azonban megteremtették a lehetőséget a Balatonnak mint egy
gazdasági körzeten belül való kezelésére. Ennek azonban még nem sok látszata
van, de a Balaton turisztikai régió mint kezdeményezés már létezik, melynek igazi,
gazdaságfejlesztő alapját a térség természeti gazdagsága jelenti.
A Balaton Közép-Európa legnagyobb felszíni kiterjedésű édesvizű tava
(596 km2), része annak a süllyedék sorozatnak, amely az újpleisztocén–holocén
folyamán alakult ki (MAROSI S. – SZILÁRD J. 1981). Relatív fekvése szerint a Dunántúl közepén helyezkedik el, a Dunántúli-középhegység déli előterében. A Balaton-medence és közvetlen környezete – a DÖVÉNYI Z. szerkesztette „Magyarország kistájainak katasztere” című 2010-es kiadványban rögzítettek szerint – négy
nagytáj közé ékelődik (pontosabban azokból „metszhető” ki), mint a Dunántúliközéphegység, az Alföld, a Dunántúli-dombság és a Nyugat-magyarországiperemvidék. A turisztikai értelemben vett Balaton Régió azonban ezen nagytájak
csak egy-egy szigorúan vett középtájaihoz, több esetben csak azok jóval kisebb
részeihez, kistájaihoz kapcsolódnak. Ezek azonban mind a Balaton-medence középtájhoz és annak jól lehatárolható pereméhez illeszkednek, mint a Külső- és Belső-Somogy dombvidékek, a Mezőföld, a Bakony-vidék déli része, valamint a Zalai-dombság (DÖVÉNYI Z. 2010).
Nem célunk ismertetni a Balaton és környezetének természetföldrajzi adottságait, mindinkább annak vizsgálata, hogy a négy nagytáj határán fekvő, és azokból
részesedő terület természeti alapjai miként befolyásolták egykoron a gazdasági
körzetbeosztási terveket, és a jelenleg elfogadott, a korábbi megyékre szerveződő
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tervezési-statisztikai régiók, valamint a Balaton turisztikai régió kialakításakor
azok méreteit, ill. pontos határait. Egyáltalán beszélhetünk-e a természeti tájak
alapján való rendezhetőségről, lehatárolásról? Egy jellemző tény megkerülhetetlen
ugyanis, hogy napjainkban, a Balatont érintő megyei (és regionális) beosztás határai egyáltalán nem esnek egybe a már említett nagy- és közép-, de még az ezek
részeit alkotó kistájak határaival sem. A Balaton-medencét ráadásul még át is vágják, a dunántúli régiók és három – a turisztikai esetében négy – megye részesedik
belőle.
Tényként hozhatjuk azt is, hogy egy társadalmi-gazdasági rendszerben létrejövő
régió strukturálódása bizony nem feltétlenül a természeti környezettől függ, azaz
kialakulása/kialakítása nem alapszik szigorúan a természeti értékek figyelembevételén, mint ahogy pl. az 1950-es megyerendezés vagy az ebben az időben induló
gazdasági körzetbeosztási tervek sem vette ezt figyelembe (TÓTH J. 2008). A mai
turisztikai szokások azonban éppen ennek ellenkezőjét mutatják, ugyanis ezen értékek nélkül a turisztikai régió lehatárolásától eltekinthetnénk. Azaz, ha nem volna
Balaton, akkor Balaton turisztikai régió sem létezne, ami nem csak a tavat egyesíti,
de annak peremvidékét is ezen térbe helyezi. Ezt egyedül a – már korábban említett
– JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék (ma SZTE TTIK) tervei vették figyelembe,
amelyek – ha nem is természetföldrajzi, de természeti alapokat érintve – a Balatont
és környezetét egy térszerkezeti egységbe, gazdasági körzetbe sorolták (TÓTH J.
2008). A természeti javak persze a mai tervezési-statisztikai régiókban jelen vannak, ugyanis ez a természeti bázis az, ami az érintett megyék és régiók fejlettségét
valódi hozzáadott értékkel táplálják.
A nagy- és középtájak, ha nem is pontosan a mai megyék és gazdaságistatisztikai régiók határaihoz illeszkednek, azokon belül mégis jellemző, jól elkülöníthető természeti karakterisztikát adnak nekik. (A turisztikai régión belül mindezen, most említésre kerülő adottságok egyszerre vannak jelen.)
A megyehatárokkal összhangban, a Közép-Dunántúl régió Balaton-vidéke külső
megjelenésében az északi Bakony-vidék és kis részben keleten a Mezőföld jellegzetességeit viseli magán. A két középtáj égtájak szerint jól elhatárolható a régión
belül, ami így a Balaton turisztikai régió északi és keleti részének látnivalóit is
adja. Az északi partvidék példaértékű vulkanikus formakincsei (mint az egykori
tanúhegyek pl. Badacsony, Szent György-hegy), az ezek közé ékelődő kismedencék, az értékes ásvány- és gyógyvízforrásban gazdag területek, valamint az erre
épülő tájjellegű gazdasági ágazatok (mint például a szőlőtermesztés és borkészítés),
az északra jellemző természeti értékek, amelyek mind gazdasági hasznot generálnak Veszprém (kisrészt Fejér) megyének, így a tervezési-statisztikai-, valamint a
turisztikai régiónak egyaránt. Lehatárolásuk ennél fogva spontánnak tetsző, ami jól
kiegészül a társadalmi-gazdasági lehetőségekkel. A Mezőföld egyfajta átmenetként
írható le, ami belesimul a Dél-Dunántúl dombvidékébe és hegyeinek lankáiba.
A Balaton déli partvidéke lényegében – a Nagyberek kistáj mellett – a Belső- és
Külső-Somogy északi pereméhez kapcsolódik. Ez a két középtáj adja meg a DélDunántúl régió Balaton-vidékének karakterisztikáját, az ún. „Déli-partot”. Somogy
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megye és a tervezési-statisztikai régióhatárok itt sem esnek egybe a közép- és kistájak határaival, azonban ezek nagy része így is a Balaton turisztikai régió déli részének külső jegyeit adják. A Fonyódi- és a Boglári-tanúhegyek mellett, a déli partvidéket leginkább – sűrű folyóhálózatának köszönhetően kialakult – meridionális
völgyek jellemzik az alapvetően harmad–negyedkori, pleisztocén üledékekből keletkezett, nagy részén lösszel és homokkal fedett dombvidéket (LOVÁSZ GY. 2003).
Az északi parthoz viszonyított alacsonyabb átlagmagasságú (6. ábra) kistáji jellege
ezen faktorok mellett éghajlatában is eltér, ami mondjuk az említett szőlőtermesztésben más fajoknak kedvez. (Az északi part vulkanikus kőzetein főképpen fehérborszőlők, de vörösborhoz való fajták is jellemzőek, mint a Csopak–füredi területen a füredi rizling és a cabernet sauvignon, Tihany környékén a merlot, Badacsony
híressége pedig a szürkebarát. A déli parton, elsősorban Balatonboglár és Kőröshegy környékén, fehérborszőlő-fajták jellemzőek, mint az Irsai Olivér, sárgamuskotály, rizlingszilváni, királyleányka, rajnai- és olaszrizling. Az utóbbi években a
vörösborszőlő-fajták népszerűsége is növekszik.)

6. ábra: Kilátás a Szent György-hegy bazaltkúpjának tetejéről déli irányban. A kép jobb
oldalán magasodik a Badacsony-hegy. A háttérben jól kivehető a jellegében alacsonyabb és
egyveretűnek tetsző somogyi térszín.
Fotó és szerkesztés: BOKOR L. (2008).

A Nyugat-dunántúli régiót a Balaton turisztikai régión belül a Zala megyei rész
képviseli, ahol jellemző középtája, a Zalai-dombság csak peremhelyzetben érinti. A
terület igazi karakterisztikája egyfajta átmenetet jelent – hasonlóan a Mezőföldhöz
– az ismertetett déli és az északi partvidék adottságai között. Délen a Kis-Balatonmedence – akár önálló turisztikai látványosság – részben ezt a régiót jellemzi,
ugyanakkor a Keszthelyi-hegység és a Tátika-csoport tipikusan „zalai”, de már
összekötő kapocsként jelentkezik az északi partvidék jellegzetességei felé (Bakony-vidék).
Összességében elmondható, hogy a természeti értékek a Balaton turisztikai régió alappilléreit jelentik, mint ahogy ez igaz a nagyobb körzetekben gondolkodva a
megyékre és a tervezési-statisztikai régiókra is egyaránt. A turisztikai régió határainak meghúzása jellemzően természeti- és ehhez szorosan kapcsolódó kulturális
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értékeken alapul. Azonban a statisztikai régiók esetében ez már nem feltétlenül
igaz, azért sem, mert azok a megyékből lettek kialakítva, és ahogy már megállapítottuk a megyehatárok és a természeti tájak határai egyáltalán nem esnek egybe.
Kialakításukkor ezért természeti nagy- vagy középtájak határait bizonyosan nem
vették figyelembe. Mindazonáltal lényeges, hogy a középtájak jelentős része egyazon régió határain belülre esik, ami jellemző a tervezési-statisztikai régiók Balatonvidékére, mint ahogy jellemző a Balaton turisztikai régióra egyaránt.
5. Közlekedés-földrajzi faktorok a Balaton körzetén belül
A Balaton közlekedési hálózata az országban egyedülálló rendszert képez, melynek
alapját a decentralizált szerkezet adja. Ezen területi egységen belül nehéz megkülönböztetni olyan – közlekedési szempontból – kiemelt funkcióval bíró települést,
melyet valóban központként lehetne értelmezni, így a térség regionális szinten való
egységes kezelése napjainkban égető feladattá vált. A „magyar tenger” ugyanakkor
felfogható – a vonalas infrastruktúrával rendelkező közlekedési ágazatok számára –
természetes akadályként, ugyanakkor tekinthető lehetőségnek a tavi hajózás szempontjából. A klasszikus ágazati helyzetelemzéshez érdemes figyelembe venni a
Balaton turisztikai régiót, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egységes területi unióját, melynek kiterjedése kevés kivételtől eltekintve illeszkedik a Balaton
mentén kialakult gazdasági körzet körvonalaihoz. A tó északi és déli partvidéke
között a közlekedési infrastruktúra fejlettségében számottevő különbség és probléma található, melyek visszavezethetőek a komplex, regionális szintű tervezés
szemléletének a hiányára.
Az ország tervezési-statisztikai régiói és a Balatoni Régió részterületei közötti
közlekedésében kiemelkedő szereppel bír a déli parton futó egyvágányú villamosított vasút és az M7-es autópálya, amely nyári időszakban intenzív kapcsolatot biztosít a turizmus szempontjából legnagyobb népességet kibocsátó budapesti makro
körzettel. A déli területek közutakkal való ellátottsága sokkal jobb, mint az északi
térségé, amiben a természetföldrajzi tényezők játszanak fontos szerepet. A főutakra
merőleges, összekötő utak sok helyütt hiányoznak, emiatt a régió déli térségében
egyes viszonylatokban nincs a tóval való párhuzamos közlekedésnek alternatívája.
A Balaton és Kaposvár közötti köztes térség nyugatról keletre (pl. Koppány-völgy
és a Balaton medencéje) átjárhatatlan (BUDAY-SÁNTHA A. 2007). A legtöbb esetben alig néhány kilométeres összekötő út hiányzik egy-egy zsákfalu és a közeli
főút összekötéséhez (pl. Somogyszentpál és Táska; Karád és Somogymeggyes
közt). A rövid, ugyanakkor sok apró- és törpefalu számára a létkérdést is jelentő
útcsatlakozások képesek lennének a hosszú évek óta tartó elszigeteltségét is feloldani, valamint serkentenék az egyes mikro térségek közötti együttműködéseket. A
déli part mentén futó vasútvonal kétvágányúvá alakítására, és a kapacitások jelentős növelésére léteznek tervek, ugyanakkor megvalósítására és a már meglévő vas-
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útvonal szakszerű – a természetföldrajzi tényezőket teljes körűen figyelembe vevő
– átalakítására valószínűleg még hosszú éveket kell várni.
A régió északi térségének tömegközlekedési helyzete korántsem problémamentes. Egyrészt a vasúti és a közúti közösségi közlekedés járműveinek indulásai nincsenek összehangolva, másrészt nem megfelelőek a belső területek (pl. Balatonfelvidék, Káli-medence) településeinek vasúttal összehangolt tömegközlekedési
kapcsolatai, vagy egyáltalán nem is léteznek. Nem feltétlenül szükséges horribilis
összegeket kiadni új közlekedési pályák kialakítására, a jelenlegi fennálló problémák megoldása, az egyszerű forgalomszervezési eljárásokban rejlik, segítségével
viszonylag könnyen enyhíteni lehetne az északi part megközelíthetőséggel küzdő
településeinek gondjain, ugyanis a mostani menetrendi állapotokat megvizsgálva
csak a reggeli és az esti vonatokra való autóbuszos ráhordás megoldott.
A régió nyugati részén, a meghatározó szerepkörrel bíró település Keszthely,
amelynek vonzáskörzete átlépi a Balaton Régió határát, emellett további fontos,
tömegközlekedési igényt generáló város Hévíz is. Keszthely vasúti közlekedésében
érdekesség, hogy a téli menetrend alig tér el a nyáritól, csupán az ÉszakkeletMagyarországról érkező gyorsvonat és két nemzetközi InterCity biztosít többlet
kapacitást (FEKETÉNÉ KORDÉ K. 2005). Hévízre (gyógyfürdő) a Dunántúl szinte
minden nagyobb városából van közvetlen autóbuszjárat, valamint DélMagyarország fontosabb városaiból is (Baja, Szeged). Zalakarosra viszont naponta
csak 10–10 járatpár indul Keszthelyről és Hévízről (BALOGH G. 2009). A térkapcsolatok szempontjából továbbá igen fontos jelentőségű a Tapolca–Keszthely közötti viszonylat is.
A nyugati térség és egyben a Dunántúl egyik legfontosabb légikikötője a Sármelléki repülőtér, melynek fő profilja a nyári időszakban Balaton a charterjáratokkal való kiszolgálásra. A járatok utasai nyári időszakban elsősorban a Balaton parti
településeket keresik fel, viszont a tavaszi és az őszi időszakban emellett Hévíz,
Zalakaros és Kehidakustány gyógyfürdői vonzzák a légi utasokat. Ugyan a Balaton
tágabb vonzáskörzetében élő lakosság utazási igényeit a repülőtér képes lenne kielégíteni, azonban a „fapados” légitársaságok számára – Bécs, Pozsony és Budapest mellett – is optimális alternatívát jelentsen, javítani kell a megközelíthetőségén.
6. Jövőkép
A megye vagy régió évtizedek óta tartó vita – azzal, hogy a régiók jogosítványokat
kaptak – még távolról sem zárult le, sőt újult erővel lángolt fel. A szakemberek
problémáiba a politika is bekapcsolódott. Ezzel a véleményükkel nem voltak egyedül, több kutató is egymástól függetlenül hasonló eredményre jutott, például TÓTH
JÓZSEF professzor az ország térszerkezeti egységeit vizsgálva a Balaton és környékét a többitől elkülönítve tünteti fel (7. ábra).
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7. ábra: Magyarország régiói és térszerkezeti egységei
Forrás: szerk. TÓTH J.

2002 és 2010 között több, a megyék által ellátott funkciót, a régiók szintjére
emelték fel, azzal a szándékkal, hogy a közigazgatási rendszert fokozatosan átalakítva az új kerületi beosztáshoz igazítsák. Ezt a folyamatot állította meg a 2006-os
helyhatósági választás, ahol a kormánypártok súlyos vereséget szenvedtek. Továbbá 2010-ben az országgyűlési választáson az ellenzék, elsöprő győzelmével új
kormányt alakított, amely radikális fordulatot hozott a két kerületi rendszer viszonyában. Ismét a megyék megerősítése került előtérbe. A két szisztéma közötti ellentmondást ezekkel az intézkedésekkel sem sikerült feloldani. Az a körülmény,
hogy a Balaton és térsége jelenleg három régióhoz és négy megyéhez tartozik a
helyzetet bonyolította, de az összehangolt, egységes területfejlesztési célok elérését
sem akadályozta meg, és remélhetőleg a megyék megerősödése sem gátolja.
A Balaton Területfejlesztési Tanács (B.F.T.) 1997-ben Siófokon alakult meg,
azóta eltelt időszak igazolta tevékenységüknek eredményességét. Számottevően
jobb lett a vízparti települések elérhetősége, bővültek a vízi sportokhoz szükséges
strandolási lehetőségek, emelkedett a szálláshelyek száma, javult a víz minősége, a
vendégek kommunális ellátottsága, szaporodtak a nyári, téli rendezvények, valamint egyéb szórakozási lehetőségek stb. A térségben fellendült a tájjellegű borok
termesztése, a tájvédelmi körzetekbe tett kirándulás, valamint az itteni települések
a vízparti övezet ellátásába történő bekapcsolódása.
A B.F.T. programja 2013-ban fejeződik be, de ezzel a feladata nem zárul le,
nem beszélve arról, hogy időnként újabb problémák is adódnak. Például a 2010-es
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mondhatatlanul magas vízállás (50 éves szintet döntött meg), amennyiben kemény
faggyal párosul, az egyes partszakaszon (és a közeli házakon) kárt okozhat. Egyéb
teendő is van bőven, pl. hogyan bővíthető a létesítmények aktív kihasználtságának
időszaka, termálvíz felhasználásának szélesítése, az újratermelődő energiaforrások
arányának növelése, állandó feladatokat jelent a környezetvédelem és a természet
megóvása, valamint a közbiztonság és az egészségellátás javítása.
A Balaton és környéke – mint minden más régió – kistérségre osztható, amelyek
sajátos helyi problémák megoldására szerveződtek és ehhez szükséges programmal
rendelkeznek, pl. Balatonfüred a lehetőségeit összegzi, Zalakaros tíz évre szóló
tervet dolgozott ki. A balatoni kistérségek azonos érdekeltsége és ebből származó
feladatok jelentik a régió egységét, de az eltérések is lehetnek fontosak. Zalakaros
és Keszthely a termálvíz hasznosításához szükséges létesítmények fejlesztésében
érdekelt, a Balaton déli partja fürdéshez kedvezőbb mint az északi, ezért az utóbbi
kistérségek a sportolási (főleg vitorlázás) lehetőségek fejlesztését szorgalmazzák.
A következő években a Balatonnal rendelkező megyék remélhetően továbbra is
a régió egységes fejlesztési programját támogatják, mivel mindegyiknek és az országnak is egyaránt ez az érdeke.
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1. A múlt
A magyar természetvédelmi jogalkotás történetében számos jogszabály közvetlenül
vagy közvetetten a Balaton-régió sorsára is hatással volt. Hungaricumaink sorában
említhetjük ZSIGMOND király csaknem hatszáz éve (1426) megjelentetett, az egész
magyar birodalomra hatályos rendeletét, mely mai szóhasználattal az erózió elleni
védelem, a „fenntartható használat” és a „racionális erőforrás-gazdálkodás” szellemében az erdők kíméletes és ésszerű használatára szólította fel a főispánokat:
„azon erdőrésznek, melynek fái kivágattak, felszántást semmi szín alatt meg ne
engedje, hogy újra erdő nőhessen fel.”
Ún. másodlagos természetvédelmi jogi szabályozásnak tekinthetjük az
1565. és 1669. évi erdőrendtartási törvényeket (majd II. LIPÓT 1790. évi dekrétumát), melyek ugyancsak az erdők pusztításának megakadályozásáról rendelkeznek,
sőt bírság kiszabásának lehetőségét is eszközül használja, amennyiben „a pusztító
ellen ügyészi kereset terhe alatt, a szükséghez képest erdei zárlatot alkalmazva,
akadályozzák meg a pusztítást! … Az erdők kezelésére gondnokot kell kirendelni.
… Az elkövetőkre 200 forint pénzbírság is kivethető.”
III. KÁROLY (1685–1740) – VI. KÁROLY néven német-római császár, II. KÁROLY néven cseh király, 1711-től magyar uralkodó – 1729. évi dekrétuma fontos
jogi biztosítékot jelent a Balaton-környék madárvilága és a bakonyi térség erdőrengetegének vadállománya védelmére is. Ennek XXII. törvénycikke az első magas
szintű jogszabály (az első magyar vadászati törvénynek is tekinthető), mely a vadászat és a madarászat szabályairól az iránymutatást. Védelmi célokat szolgál,
amennyiben általános vadászati tilalmat ír elő az állatok szaporodási idejére, s tilalmi időket állapít meg egyes állatfajokra. Hétre emelkedett a tiltott vadfajok száma: szarvas, őz, nyúl, vadkan, fácán, császármadár és fogoly. Ezekre parasztok,
polgárok és még a nemesek sem vadászhattak. Ezen előírásokat pontosította és
kiterjesztette az 1802. évi XXIV. tc. a vadászatról és a madarászatról.
A vizek és a vízi élővilág védelméről az 1840. évi X. törvénycikk folyók és tavak szennyezését tiltó rendelkezései intézkednek.
A kiegyezést követő, 1879. évi első önálló erdőtörvény (XXXI. tc.) közvetetten
már a természetvédelem szabályozásának is tekinthető. Lehetőséget teremt erdők
védetté nyilvánítására: „az elkopárosodás veszélyének kitett erdőrészletek véderdőkként való kijelölése”, használati korlátozásokat vezet be, így pl. tiltja a tarvágást, s egyebek mellett rögzíti, hogy véderdőkben tilos az alomgyűjtés és a legeltetés. Ezek az előírások elősegítették a vadon élő élővilág egyik legfontosabb élőhe-
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lyének, valamint a tájképi értékek védelmét, noha maga a törvény kifejezetten sehol nem említette a természetvédelmet.
Az 1872. évi önálló vadászati törvény (VI. tc.) vadászati tilalmi időket határozott meg, bevezette a pénzbírságot, az okozott kár megtérítésének kötelezettségét,
megtiltotta az orvvadászatot, a madarak fészkeinek szétrombolását, a fiatal állatok
befogását. Az 1883. évi, újabb vadászati törvény oltalomban részesítette az énekes
madarakat és a költés időtartamára más madárfajokat. (Ezt megelőzően, 1880-ban,
a földművelésügyi, ipari és kereskedelmi miniszter rendeletben korlátozta az énekesmadarakkal való kereskedelmet.)
SZONTÁGH TAMÁS geológus 1880. évi indítványa 8 évvel a világ első nemzeti
parkjának megalapítását követően született: „a természeti remekek óvása, gondozása, fenntartása érdekében”.
Az 1888. évi halászati törvény a vizek állatvilágának védelmét segítette elő.
Nyílt vizekre április 1. – június 15. között tilalmi időt határozott meg. Méretkorlátozásokat is bevezetett, sőt felhatalmazást adott az illetékes szakminiszternek, hogy
indokolt esetben, legfeljebb három évre megtiltsa a halászatot, továbbá, hogy a
veszélyeztetett halfajok kereskedelmét rendeletben szabályozza, tiltsa.
Védett állatfajokat illetően az 1894. évi XII. tc. 57–58. §-ait tekinthetjük a természetvédelmi oltalom jogi alapjainak. Ez a jogszabály a magyar természetvédelem egyik alapdokumentuma, egyúttal a növény- és állatfajok védelmének első jogi
megnyilvánulása. Szankciókat fogalmaz meg a védett állatfajok elpusztítása, fészkeik, tojásaik, utódaik „elszedése” esetére. A mezőgazdaságra hasznos állatokat és
a homokkötő növényeket oltalom alá helyezte. Kihágásnak rendelte büntetni azon
bűncselekményeket, amelyek a hasznos madarak és fészkeik, tojásaik pusztítására,
elszedésére, illetve forgalomba helyezésére irányulnak. Felhatalmazta a földművelésügyi minisztert, hogy rendelettel védelmezze a veszélyeztetett fajokat és szabályozza a védelem kereteit. Ezen törvénycikk felhatalmazása alapján az 1893-ban
alapított Magyar Ornitológiai Központ (később: Madártani Intézet) igazgatójának
kezdeményezésére 1901-ben 132 madárfajt, továbbá néhány hasznos kisemlőst
(denevérek, vakondok, cickányok, sünök) helyeztek védelem alá.
A jóléti erdőgazdálkodás, a tájvédelem és a természeti-táji értékek kataszterezésének egyik első jogszabályi forrásának tekinthetjük a földművelésügyi miniszter
1900. évi rendeletét a természeti emlékek oltalmáról. Ennek értelmében az államerdészeti vezetők „az emlékfákat, valamint az olyan fákat és facsoportokat, amelyekhez valami történelmi emlék, monda, vagy szájhagyomány fűződik, vagy melyek
igen magas kor, rendkívüli nagyság vagy a rendestől eltérő formájuknál fogva
kiválnak, továbbá egyes tájképek szépségét emelő faegyedeket, ritka és érdekes
fapéldányokat, facsoportokat a fenntartás és megóvás érdekében írják össze.”
A természeti környezetet ért barbár pusztítások ellen emelte fel szavát SAJÓ
KÁROLY (1851–1939) ökológiai szakíró, a természetrajz jeles művelője. Ma is
figyelemreméltó, a magyarországi természeti kincsek elhanyagolt sorsáról értekező
és a tudós társadalom egységes kiállásának hiányát ostorozó „vádiratát” 1905-ben
tette közzé a Természettudományi Közlöny december havi számában: „Nem a tu-

54

Balaton és a természetvédelem

domány és nem a tudomány emberei rombolják a természet kincseit, hanem azok, a
kiknek épen fogalmuk sincs, minő csodálatos sokféleségű remekművek töltik meg
bolygónk felszínét: remekművek, melyek kihatása pótolhatatlan, mivel a durva
emberi munka még csak meg sem tudja közelíteni a szerves és szervetlen világ finomságait. Hanem egyben igenis hibásak voltak a múlt századbeli tudósok! Abban,
hogy a tudomány vétóját nem igyekeztek a kellő energiával hangoztatni, valahányszor az anyatermészetnek milliónyi éveken át, szakadatlan munkával létrehozott élő
és élettelen műveit, rövid pár évtized alatt részint a teljes megsemmisülés örvényébe, részint a pusztulás lejtőjének már-már legalsó fokára engedték jutni.”
A honi természetvédelem apostolának is joggal tekintett KAÁN KÁROLY 1909ben jelentette meg Természeti emlékek fenntartása c. munkáját. DARÁNYI IGNÁC
(1849–1927) földművelésügyi miniszter (1895–1903, 1906–1910) „e füzet kíséretében lelkes felhívást intézett az összes törvényhatóságokhoz és az érdekelt társadalmi tényezőkhöz (köztük az Országos Erdészeti Egyesülethez is) a természeti
emlékek összeírása ügyében”.
Darányi – ma is rokonszenvet keltő – körlevelét a tanulságok levonása céljából
és annak reményében, az alábbiakban szövegszerűen idézzük:
„Valamennyi törvényhatóságnak.
Állandó figyelemmel kisérve a gazdasági élet fejlődését, tapasztalom, hogy az a
fokozatos átalakulás, amely az idők folyama alatt természetesen jelentkezik, hazánk
egyes vidékeinek képét máris lényegesen megváltoztatta. Azonban a gazdasági élet
ezen örvendetes fejlődése és általában a kultúra haladása sok helyütt oly változásokat is eredményez, amelyek – szigorúan gazdasági szempontból mérlegelve a
kérdést – az illető tulajdonosoknak talán anyagi előnyöket biztosítanak, azonban
más téren olyan, soha nem pótolható állapotot teremthetnek, amelynek az igazi
közérdek vallaná kárát.
Látjuk gyakorta, hogy lassankint eltűnnek az ős természet szépségei és eredetiségei; és kétségessé válik még azoknak a természeti emlékeknek és nevezetességeknek a fennmaradása is, amelyeket a jövő nemzedék számára fenntartani kötelességünk. Ezek a jelenségek azt igazolják, hogy a múlt ilyen szép és jellegzetes emlékei
iránti kegyelet nem vert még elég mély gyökeret mindenütt az emberek lelkében.
Nem méltányolják elég széles körben azt az igazságot, hogy a kulturális haladás
legfőbb erejét a természetből meríti, hogy ez az ős erő forrása minden emberi munkának és ez nyújt lelki erőt és testi üdülést is a mindennapi élet küzdelmeiben kimerült embernek. Nem szivárgott még át a köztudatba az a hosszú idők tapasztalatából merített tanulság sem, hogy a természet egyensúlyának megingatása súlyos
gazdasági következményekkel jár.
Hivatásomból folyólag mindenkor arra törekedtem, hogy a természet szeretetét
terjeszszem s a természeti erők okszerű használatát lehetőségig biztosítsam. Ezt a
czélt tartottam szem előtt, úgy a törvényhozás elé terjesztett javaslataim elkészítésénél, mint az erdő- és mezőgazdaság érdekében tett egyéb intézkedéseimnél is. És
ez a czél vezet most, midőn a természet alább felsorolt örökbecsű alkotásainak
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védelméről gondoskodni kívánok és ezen szándékom megvalósításához az egész
művelt társadalom jóindulatú támogatását kérem. Teszem ezt annak tudatában,
hogy a természet kiváló alkotásainak gondozását a gazdasági érdekeken kívül tudományos czélok, nemzettörténelmi szempontok, esztétikai és etikai tekintetek, szóval olyan érdekek sürgetik, melyeket egy ország kultúrájának fejlesztésénél figyelmen kívül hagyni nem lehet.
Ezen meggyőződésemből folyólag kötelességemnek tartom odahatni, hogy a
természetnek az ország díszére szolgáló kiváló alkotásai, tudományos szempontból
becses tárgyai és ezek mellett mindazon természeti emlékei, amelyek a magyar
történelem eseményeivel valamely vonatkozásban állanak, gondozásban részesíttessenek.
Mert amint a műemlékek, mint emberi alkotások, úgy a természeti emlékek, mint
természeti alkotások kíméletet és gondozást érdemelnek. Ilyen természeti emlékekül
a természeti alkotások következő
változatait jelölhetem meg: (L. fönn.)
Az idecsatolt és megbízásomból irt munka az ilyen természeti emlékek változatairól
és azok fenntartásának kérdéséről példákkal támogatott felvilágosítással szolgálhat. Valamint az egész országban, úgy a t. törvényhatóság területén is bizonyára
előfordulnak ilyen természeti emlékek. Ha pedig ezek fenntartásáról gondoskodni
kívánunk, úgy első feladatként azok összeírását és törzskönyvbe foglalását kell
tekintenem.
Az összeirt anyag feldolgozása után készíthetem csak el az azok fenntartására
vonatkozó intézkedések tervezetét. Azon biztos reményben, hogy a természeti emlékek megóvását czélzó ezen törekvéseimben a magyar társadalom minden tényezőjének hathatós közreműködésére számíthatok, bizalommal fordulok elsősorban is a
t. törvényhatósághoz, hogy a területén előforduló és fenntartásra érdemes természeti emlékek mindegyikét az itt végzendő osztályozás megkönnyítésére külön-külön
lapon, de az ide zárt minta formájában, az összes rovatok kitöltése mellett, gondos
körültekintéssel mielőbb összeíratni s az összegyűjtött anyagot folyó évi augusztus
hó végéig ide bemutatni szíveskedjék.
Nagy súlyt helyezek arra is, hogy a természeti emlékeknek minden időkre biztosítandó fenntartása kérdésében a t. törvényhatóság jól megfontolt és kimerítő javaslatát bírjam. Felkérem ez okból, hogy az összegyűjtött anyag bemutatásakor az
idezárt munkában kifejtettek figyelembe vétele mellett ebben az irányban is részletesen nyilatkozni szíveskedjék. Hogy pedig a törvényhatóságok munkáját előmozdítsam, utasítottam a vezetésem alatt álló minisztérium alá rendelt összes hivatalokat, intézeteket és közegeket, hogy a kerületükben előforduló természeti emlékeket a
törvényhatóság első tisztviselőjének jelentsék be s a t. törvényhatóságot e fontos
munkájában minden rendelkezésre álló módon elősegíteni igyekezzenek. Felkértem
a belügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter urakat, hogy a vezetésük
alatt álló minisztérium alá rendelt hatóságokat, hivatalokat, intézeteket és közegeket hasonló eljárásra és támogatásra szintén felhívják.
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Megkerestem továbbá az összes, e kérdésben érdekelt egyesületeket, hogy szíves
közreműködésükön és elém terjesztendő javaslataikon kívül tagjaikat a t. törvényhatóság munkájának támogatására szintén felkérjék.
Végül nem hagyhatom felemlítés nélkül, hogy az eljárás sikerét előmozdítaná,
ha a t. törvényhatóság kebeléből egy bizottságot alakítana, mely a természeti emlékek összeírásának irányt szabna, az összeirt emlékeket elbírálná és amely a természeti emlékek fenntartása érdekében a t. törvényhatóság részéről elém terjesztendő
javaslatok tervét egybeállítani lenne hivatva.
Budapest, 1909. évi április hó 14-én.
Darányi s. k.”
Felszólításának eredményeként – egyebek mellett – 147 „tudományosan is érdekes geológiai alakulás” megőrzésére, fenntartására érkezett javaslat. A természet
értékei és azok megóvása iránt érzékeny miniszter lehetővé tette birtokvásárlási
akciók megszervezését, kiemelkedő természeti értékek állami tulajdonba vételét. A
természetvédelem gondolatának népszerűsítését szolgálta a 26.120/1906. VKM
rendelettel bevezetett Madarak és Fák Napja.
Darányi 1913-ban a „természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása.
Nemzeti park” címen – sok késői utóddal szemben - az élő és az élettelen világ
védelmének elválaszthatatlan voltáról is értekezett.
KAÁN KÁROLY (1867–1940) természetvédelmi és szakírói munkásságának
alapműve 1931-ben jelent meg. Hasznos és bölcs gondolatai sorából a magyar táj
tönkretételének időszakában a természeti tájakra vonatkozó, sajnálatosan időt álló
gondolatait idézzük:
„Magyarországon a szebb természeti tájak védelme tekintetében a legutóbbi
időkig alig történt valami. Elődeink hibája is, de a mai generáció mulasztása is,
hogy még kellő időben közvetlen törvényhozási úton nem gondoskodott a természeti
táj védelméről.
Annak, hogy nálunk nem sok gondot fordítottak eddig a tájkép védelmére, magyarázatát abban véljük megtalálni, hogy az alkotmány visszaállítása után a közgazdasági élet kifejlesztésének és felvirágoztatásának legjobb szándékú, de nem
mindig helyesen alkalmazott jelszavai elnémítottak sok olyan kifogást, mely a társadalomnak egyes, az otthoni tájat kedvelő, jó ízlésű tagjaiban, a tájképet rontó
erdőpusztítások, kőfejtések stb. miatt az út vagy vasútvonalaknak a tájképre kedvezőtlen kihatású vezetése folytán, vagy hasonló egyebek okán támadt.
Végül is – úgy mondották – nem lehet az erdőtarolást csak azért megakadályozni, mert romlik a táj képe, mikor újraültetéssel idők múltán ez a kép úgyis megint
visszaáll és amikor az erdőtarolással és a fuvarozással a nép keresetre talál. Nem
lehet az utak mentén álló, tájképileg is bármilyen kedves öreg sorfák kivágásán
fennakadnunk, mert elvégre mégis csak elsőrendű érdek, hogy az utak dágványai
mielőbb kiszáradjanak. Nem lehet megakadályoznunk a kőbányanyitást ott, ahol
közelben a legjobb követ találják, ha azt akarjuk, hogy rossz utaink megjavuljanak.
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Nem lehet a gazdasági életet éppen fellendülésekor gúzsba kötni és ilyen módon is
lábbal tiporni a magánérdeket. Különben is joggal bányásznak a hegyoldalakban,
mert iparengedélyük van rá és jogosan értékesítik tulajdonosaik a követ, melynek
eddig semmi hasznát nem látták. Nincs is olyan nagy veszély, mert végül is nem
hordják le a kőfejtéssel az egész hegyet stb.
Ilyen és hasonló megnyilatkozások alkották a nézetnyilvánítások többségét és
befolyásolták a közhangulatot, mely a liberális irányzattal semmiképpen sem tudta
összeegyeztetni az efféle tevékenység korlátozását. A magánérdekeknek ilyen, a
nemzet érdekei fölé helyezett és jórészt csak látszólagos sérelmét és a közgazdasági
életnek téves elbírálások miatt hibásan hangoztatott hátráltatását.
… E mellett az otthoni táj képének védelme, díszei megrontásának minden módon kívánt elhárítása olyan hazafias kötelesség, amit figyelmen kívül hagyni es
elmellőzni még akkor sem szabad, ha az tőlünk áldozatot is követel! Talán az ilyen
kérdések széles körben kívánatos népszerűsítésének elmaradása, a tájékoztató ismertetések hiánya és hason1ó egyebek okai annak, hogy az otthon-védelem, valamint a természetvédelem es ezek keretében a természeti taj védelme nem talált eddig megfelelő talajra nálunk, es annak szolgálata, megszervezésének szabályozása
olyan lassan érik hazánkban.”
A természetvédelem első és átfogó, bár még nem önálló törvényi szabályozása,
az erdőről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk. A törvény
külön címben (VI. cím) foglalkozott a természeti értékek védelmének szabályaival,
meghatározta a természetvédelem célját, tárgyait és a védetté nyilvánítási eljárás
szabályait. E jogszabály alapján 1945-ig 2844 hektár összterületen 219 természeti
értéket helyeztek védelem alá hazánkban, ami meglehetősen szerény eredmény a
védelemre érdemes természeti értékek összességéhez képest.
A Balaton-mellék lenyűgöző, egyes tájrészleteket illetően – túlzás nélkül kijelenthető – Európában egyedülálló vidéke, vulkáni, posztvulkáni formakincse védelem alá helyezésének gondolata sem új keletű.
2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrehozásának fontosabb állomásai
VÖNÖCZKY-SCHENK JAKAB (1876–1945), az első hivatásos magyar természetvédő, a Magyar Madártani Intézet főigazgatója 1908-ban javaslatot terjesztett elő
természetvédelmi szervezet létrehozására. A hivatalos meghallgatásra 1931-ig, a
megvalósításra 1961-ig várni kellett… Vönöczky a Kis-Balaton védelem alá helyezésére is javaslatot tett, ennek megvalósulására csaknem fél évszázaddal később
(1951) nyílt mód… Javaslatai sorában szerepelt egy önálló magyar természetvédelmi szervezet létrehozása (megvalósult 1961-ben), továbbá az élőhelyek védelme, mint prioritás a növény- és állatfajok védelmének elsődlegessége helyett (e
paradigmaváltásra a XX. század utolsó évtizedében került sor).
Id. LÓCZY LAJOS 1910-ben megfogalmazott, védetté nyilvánításra irányuló javaslatai – a Tihanyi-félsziget képződményei (Barátlakások, Remete-barlangok,
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Óvár, Aranyház, a Csúcshegy gejzírerupciós üregei stb.) és a Szent György-hegy
kőzsákjai, bazaltoszlopai mellett - elsősorban a Badacsony látványos képződményeinek, a Kőkapu-sziklák, a „Badacsony-hegy kőoszlopainak” megmentését célozták, s miként írta: „ajánlatos volna, ha a kőtermelés a föld alatt folytatódna…”.
Csupán a múlt évszázad hatvanas éveiben vezetett sikerhez az a széleskörű társadalmi mozgalom, amely a vulkáni kúpok és tanúhegyek kíméletlen lebányászása
ellen bontakozott ki nagyhírű geológusok, geográfusok, költők, újságírók vezérletével. Érdemes néhány gondolat erejéig megállnunk a honi természetvédelem történetében mindmáig csaknem példa nélküli, több évtizeden át kitartó társadalmi
összefogás felidézésével. Lóczy okkal féltette a Szent György-hegy kőzsákjait és
bazaltoszlopait. Az alábbi idézet BÖCKH HUGÓhoz írt leveléből (1910) való:
„Mindezen helyeknek megvédését nemcsak egyes ritka természeti és idegenforgalmi jelentőségű szépségeinek megőrzése érdekében, hanem tudományos értékük
szempontjából is szükségesnek tartom.”
1929. november 11-én, 89 országgyűlési képviselő az alábbi kezdeményezéssel
élt:
„Indítvány a Balaton természeti szépségeinek védelméről.
A képviselőház felkéri és utasítja a kormányt, hogy három hónapon belül terjesszen
törvényjavaslatot a törvényhozás elé a Balaton természeti szépségeinek, különösen
a kibányászással eléktelenített és csúffá tett Badacsony és más hasonló szépségű
hegyeknek hatásos megvédéséről és a további pusztításnak megakadályozásáról.
Addig is törvényes hatáskörben ez irányban tegyen meg minden lehetőt: vizsgáltassa felül, hogy a kibányászás nem ment-e már is túl a megengedett határokon, s az
idevonatkozó iratokat és szerződéseket jelentés mellett tegye le a képviselőház asztalára.”
November 26-án, a képviselőház 334. ülésén Östör József képviselőnek és társainak a Balaton természeti szépségeinek védelméről szóló bejegyzett és megindokolt indítványának tárgyalása eredményeként a Ház az indítványt elfogadja és azt
tárgyalás és hozzájárulás céljából a felsőházhoz teszi át.
1941. február 21-én, vagyis 13 esztendővel később 32/1941 üi. számon,
CHOLNOKY JENŐ egyetemi tanár, immáron az Országos Természetvédelmi Tanács
(OTT) elnökeként (aki a kinevezése után néhány hónappal elhunyt KAÁN KÁROLY
erdőmérnök akadémikust követte az elnöki székben) 13 oldal terjedelmű, rendkívül
részletes és alapos feljegyzést készített a Nagyméltóságú Miniszter Úrhoz. Egy
46.807/1941 üi. számon iktatott feljegyzés tanúsága szerint az Országos Természetvédelmi Tanács fenti előterjesztése 1942. február 22-én érkezett a nagyméltóságú báró Bánffy Dániel m. kir. földmívelésügyi miniszter asztalára, vagyis éppen
egy esztendővel azt követően, hogy az OTT elnök azt a címzetthez elküldte…
Holbay miniszteri tanácsos úr az ügyirat borítóját február 28-án az alábbi sommás
feljegyzéssel látta el: „Intézkedést nem igényel, irattárba”.
Nem csoda, ha a badacsonyi bazaltbányászat kacskaringós története 1966-ban
ért nyugvópontjához…
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A balatoni bazalthegyek megmentésének sajátos epizódja a verseci, német polgárcsaládból származott sikeres író, az Új Idők szerkesztője, az MTA másodelnöke,
HERCZEG FERENC is szót emelt (1929) a Badacsony megmentéséért:
,,Ez a legszebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben 1áttam.
Különb a palermói Monte Pellegrinél, amelyről Goethe azt mondta: a világ legszebb hegyfoka. Goethe nem látta a Badacsonyt! Mostanában mind több külföldi
fordul meg a Balatonon; – egyszer talán eljön az az ember is, akinek még mi magyarok is el fogjuk hinni, hogy a Badacsony a természet szépségének egyik világcsodája!"
A vandál pusztítás kifakadásra készteti, sorai ma is elgondolkodtatók:
,,Állítom, ilyen vandál módját a nyerészkedésnek, a nemzeti kincsnek egyesek
javára való ilyen kíméletlen elpusztitásit semmiféle kultúrországban nem tűrnék
meg. Próbálja meg valaki és csináljon kőbányát a rajnai Loreley-sziklából, vagy
hordja le a Capri Sziget-hegyet, majd meg fogja tanulni mi a különbség mások
között és mi köztünk. …Elképzelhetetlen, hogy a fölháborodásnak mekkora vihara
rázná meg Németországot, ha valaki ott szét akarná repeszteni a Kyffhauserhegyet, vagy el akarná talicskázni a rajnaparti Loreley-sziklát. Mi magyarok azonban tompán, legföllebb valami tehetetlen keserűséggel a szívünkben nézzük, ha a
magánérdek úgy gázol végig a nemzeten, mint a bivaly a virágos kertben.”
,,A magántulajdon, a szerzett jog szentségére hivatkoznak azok, akik a Badacsony testéből lakmároznak. Van azonban valami, ami szentebb a magántulajdonnál is, és minden szerzett jognál: a nemzeti érdek. Ha nemzeti érdekből meg kell
védeni a történelmi műemléket saját birtokosának értelmetlensége, vagy kapzsisága
ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék az Úristen remekművet,
amelynek szépsége közös tulajdona minden magyar embernek."
A Balaton-környéki bazaltvulkanizmus pazar formakincséről, képződményeinek egyediségéről, táji szépségeiről – az annak épségét, sőt létét fenyegető bányászati tevékenység okán – sokan tesznek említést Európa-szerte ismert földtudományi szakemberek sorából (Hoffmann Károly, Böckh János, Noszky Ferenc). OTTO
HERR német geológus, múzeumi igazgatónak a Budapesti Hírlap 1929. november
17-i számában megjelent nyilatkozata is figyelmet érdemel: „Kétségtelenül ez a
legérdekesebb vulkánvidék, amellyel Közép-Európában bírunk. Sokkal érdekesebb,
mint az előttem jól ismert Eiffel vidék, amelyet rendesen, főleg Németországban,
úgy szoktunk tekinteni, mintha ez volna a par excellence vulkánvidék. Kár, hogy a
sziklakat féreg ragja: mindenütt láthatók a romboló tevékenység nyomai! Helyrehozhatatlanul elpusztítják ezeket a szépségeket és Önök később egyszer be fogjak
látni, milyen drága kincseket semmisítettek meg. …E vidékben meg vannak mindazok a feltételek, melyeket a természetvédelmi területtől (Naturschutzgebiet), illetőleg a természeti emléktől meg szoktak kívánni. Megvan a táj szépsége és tudományos jelentősége stb.”
CHOLNOKY JENŐ (1870–1950) már 1923-ban védetté nyilvánítási javaslatok sorát terjesztette a nyilvánosság elé, köztük minden melegforrás, és néhány hidegfor60
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rás mellett a Kis-Balaton és a „balatoni bazaltsapkás tanúhegyek” védelem alá
helyezését. A Tihanyi-félsziget védelemre érdemesített természeti tüneményei sorában kiemelt figyelmet igényelt a Barátlakások, a Remete-barlangok, Óvár, az
Aranyház és a Csúcshegy gejzírerupciós üregei védelmének.
1924-ben a holland kormány támogatásával a „nemes kócsagok felvigyázására”
a Madártani Intézet állományához tartozó „kócsagőrt” alkalmaztak a KisBalatonon. Ő a magyar természetvédelem első hivatásos alkalmazottja. (Hasonló
funkcióban 1941-ben a bátorligeti nyírlápőr léphetett „hivatásos” természetvédelmi
szolgálatba).
Az 1930-as évek elején FÖLDVÁRY MIKSA, az 1938-ban létrehozott, a földművelésügyi miniszter mellett tanácsadói és koordináló feladatokat ellátó Országos
Természetvédelmi Tanács ügyvezető alelnöke – egyebek között - a Balaton, a Bakony és a Bakonyalja, valamint a „Felső-Dunántúl” védelemre érdemes természeti
értékeit vette számba. A területeket fényképeken és szemléletes leírásokban örökítette meg. A legértékesebb flórájú területek "hatósági védelmét" javasolta.
1941-ben az Országos Természetvédelmi Tanács (OTT) július 18-i felterjesztésében javasolja a szentgáli tiszafás, a hegyesdi kőárok, az almamelléki több száz
éves kocsányos tölgy és az öreg bükkös, továbbá a tapolcai Tavas-barlang védetté
nyilvánítását.
Tényleges védetté nyilvánítások a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (jelenlegi) illetékességi területén (TK = tájvédelmi körzet, TT = természetvédelmi terület):
• Tapolcai Tavas-barlang felszíne (1942)
• Balatonkenesei tátorjános TT (1944., bővítése 1990-ben)
• Úrkúti Őskarszt természetvédelmi terület (1951)
• Zirci arborétum természetvédelmi terület (1951)
• Kis-Balaton TK (1951., bővítése 1986-ben)
• Szentgáli tiszafás TT (1951)
• Tihanyi TK (1952, az első tájvédelmi körzet Magyarországon. Bővítése
1990-ben)
• Fenyőfői ősfenyves TT (1954., bővítése 1990-ben)
• Várpalotai Homokbánya TT (1954)
• Badacsonyi TK (1965., bővítése 1977-ben és 1991-ben)
• Balatonkenesei tátorjános TT (1971)
• Darvas-tó lefejtett bauxit lencse TT (1971)
• Kővágóörsi Kőtenger TT (1976)
• Szentgyörgyhegyi TK (1976)
• Sümegi Mogyorósdomb TT (1976)
• Farkasgyepűi kísérleti erdő TT (1977)
• Káli-medence TK (1984)
• Keszthelyi TK (1984., bővítése 1991-ben)
• Keszthelyi Kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi terület országos
jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról (1985)
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Balatonfüredi erdő TT (1986)
Lesencetomaji láprét TT (1990)
Tapolcaifői-láprétek TT (1990)
Bakonygyepesi zergebogláros TT (1990)
Magas-bakonyi TK (1991)
Csopaki Kerekedi-öböl TT (1992)
Somló TK (1993)
Hévízi-tó TT (1993., bővítése 2006-ban)
Attyai láprét TT (1993)
Pécselyi-medence TK (1997)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítése (1997., bővítése 2002-ben)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő
egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánítása (2000)
• ’ex lege’ védett lápok (2001)
• Sümegi Fehér-kövek TT létesítése és erdőrezervátummá nyilvánítása (2007)
• Mura-menti TK (2007)
Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó vizes élőhelyek jegyzékbe vétele:
• Kis-Balaton (1979)
• Balaton (1989)
3. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalakulásának körülményei (1997)
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésének gondolata – a megvalósítás pillanatáig – széleskörű támogatást élvezett, ám jogszabályi háttérrel nem rendelkezett. A
vitathatatlan szakmai és részben társadalmi támogatottság mellett e törekvést illetően is tetten érhető volt az értetlenek és a l’art pour l’art ellenlábasok erőteljes
próbálkozása. Döntően azok köréből, akik aztán később erőteljes „szemléletváltásukat” követően éppen hogy kiemelt fontosságot tulajdonítottak a nemzeti parknak,
sőt további nemzeti parkok létesítését szorgalmazták, arra kevéssé alkalmas területeken is (Szigetköz, Beregi-sík stb.). Az első, szabadon választott Kormány programjába – e sorok írója és munkatársa, dr. Kovács Mátyás főosztályvezető kezdeményezésére – beépített kormányzati szándék a megvalósításhoz nem bizonyult
elegendőnek. A történéseket a kilencvenes évek középső szakaszában egy alapos
félreértés gyorsította fel: felső vezetői szinten elhatároztatott ugyanis, hogy a „nevezéktani egységesítés” érdekében mindazon természetvédelmi igazgatóságokat
megszüntetik, amelyek elnevezése nem Nemzeti Park Igazgatóság névre hallgat.
Vagyis, erőteljes képzavar támadt a „terminus technicusok” körül: természetvédelmi igazgatóságaink (így a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság is)
ott működtek, ahol nemzeti park létesítése nem volt indokolt, vagy különféle okok
folytán nem volt lehetséges. A nemzeti park elnevezés azonban – nemzetközi elvárások és előírások mentén szakmai-, míg a természetvédelmi igazgatóság állam62
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igazgatási kategória. Az Észak-magyarországi és az alföldi természetvédelmi tevékenység – meglévő nemzeti parkjaink (Bükki-, Aggteleki-, Hortobágyi-, Kiskunsági Nemzeti Parkok) jogkörének és szervezetének átalakításával megoldhatónak
bizonyult, a Dunántúl azonban e sajátos – és alighanem téves, de végül is serkentőleg ható – meggondolás okán, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkon kívül gyakorlatilag
természetvédelem nélkül maradt volna.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésének jogszabályi alapját végül is az
Országos Területrendezési Tervben sikerült érvényesítenünk, s a parkalakítás szándékát kormányzati kötelezettségként jogerőre emelni. A balatoni térség kiemelkedő, Európa-szerte jegyzett természeti értékei vitán felül indokolták a nemzeti park
létrehozását, annak ismeretében is, hogy adottságai – a táj jellege, történelmi múltja, tulajdonviszonyai - lényegesen eltérnek az alföldi, síkvidéki nemzeti parkokétól.
Az 1997-ben létrehozott nemzeti park 56 997 hektárnyi összefüggő ökológiai
rendszerét döntően hat, korábban szigetszerűen elkülönült tájvédelmi körzet és új,
védelemre méltó területek összevonásával hoztuk létre. (A kezdeti értetlenséget – a
„természetvédelem sújtotta terület” vádját – a fejlesztési és forráslehetőségek felismerésével mára erőteljes társadalmi támogatottság váltotta fel). A Nemzeti Park
létesítésére, kihirdetésére, több esztendős alapos, széleskörű szakmai előkészítő
munka, sok évtizedes tájrombolások (pl. nagykapacitású külszíni bányák felszámoltatása) után került sor, melyben kiemelkedő szerepet vállaltak minisztériumi és
területi munkatársaim (dr. Sonnevend Imre, Moór Gyula, dr. Kopek Annamária és
mások).
4. Összegzés
A parkalapítás időszakát megannyi, tanulságok sorát magában foglaló történés,
jelenség felidézésével tehetnénk teljessé, színessé és közérthetővé. Ilyenek pl.
• az elnevezés (Balatoni NP, Balaton-Bakony NP, Balatonfelvidéki NP stb.)
körüli szakmai polémiák ismertetése;
• a Cholnoky által a XX. század első éveiben dokumentált pandallók (parti
turzások) és a klímaváltozás okozta, időszakonkénti csapadékszegénység
összefüggései;
• a Káli-medence és a Balaton-felvidék egykori külszíni bányászata és az olykor engedély nélkül üzemelt kisebb-nagyobb bányák felszámolásának sajátos, politikával átszőtt történetei;
• a partszegélyek nádasainak sorsalakulása;
• a vízügy, környezetvédelem (vízminőség-védelem) és természetvédelem
(ökológia-hidrobiológia) szemléletében megtapasztalt különbözőségek, mint
megörökölt dilemmák és szakmai vitaforrások a Kis-Balaton jövőképének
formálásában (a folyamat-elv és a komplementer elv érvényesítése a gyakorlatban);
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• a tulajdonviszonyok és művelési ágak alakulása, különös tekintettel a privatizáció és a kilencvenes években gyorsított ütemben folyt jogalkotás menetére;
• a tájvédelem fontos szerepe és súlyos gondjai a jogalkalmazás terén, a nehezen megvívott jogszabályi keretek „deregulálása”;
• a természetvédelmi szervezet működési és működtetési körülményeinek, a
természetvédelmi kezelés és fenntartás anyagi hátterének részletezése;
• a természetvédelmi prioritások nemzetközi összevetésben kevéssé ismert,
sűrű változtatásainak nyomon követése (a „széljárás effektus”);
• a Nemzetipark Igazgatóságok feladat- és jogkörének alapos megkurtítása és
annak következményei a 2002 utáni években, a természetvédelmi hatóság
mozgástere és hatékonysága;
• a „vagyonkezelő nemzeti parkok” és a „barátságos természetvédelem” –
mint sajátos „hungaricumok” jelenségei és következményei, különös tekintettel az őrzés anomáliáira és a saját vagyonkezelésű területek kellő költségfedezet hiányában történő kezelésének hatékonyságára;
• a tájvédelem és az egyedi tájértékek oltalmának tényleges szerepe, korlátai
és lehetősége (jogszabályi hiátusok és végrehajtási gondok);
• egyes, előre tudottan betarthatatlan jogszabályi előírások (pl. régészeti lelőhelyek, egyes védett ásványok védelme, barlangok védőövezete stb.) érvényesítésének kérdésköre;
• a felelősök, határidők és források megjelölése nélküli Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben foglaltak életre keltése;
• a Balatoni Halászati Zrt szerepe a természetvédelem szervezetében;
• a sikeres turisztikai–ökoturisztikai (Csopak létesítményei, a tihanyi élőhely
rekonstrukciók, tanösvények, Salföld, Bakonybél oktató-látogató központjai,
a privatizáció időszakában vágóhíd elől mentett bivalyok kápolnapusztai rezervátuma, földtani bemutatóhelyek, barlangkiépítések, egyéb beruházások
története és a létesítmények folyamatos működtetésének körülményei;
• a Natura 2000 területek társadalmi elfogadtatása, ill. annak hiánya, a támogatás-finanszírozás és a kezelés körüli anomáliák;
• a helyi önkormányzatok által védetté nyilvánított természeti értékek, területek sorsa;
• az „ex lege” védett természeti értékek tényleges védelmének lehetőségei és
korlátai;
• a Nemzetipark Igazgatóság nemzetközi szerepvállalása és lehetőségei (testvérparki kapcsolatok, ramsari területek, Európa Diploma és világörökségi törekvések).
E kérdések megválaszolására egy előadás, avagy jelen tanulmány, a terjedelmi
korlátok folytán, nem ad módot. A felvillantott gondolattöredékek is csupán jelzésértékkel bírnak. A jövőkép megrajzolása azonban csakis a múlt, a gyökerek és a
jelen legfontosabb epizódjainak megismerése útján lehetséges.
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A BALATON-HAJÓZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE
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Bevezetés
Állóvizeken, ahol viszonylag stabil a meder, kicsi a vízszintingadozás és hosszú
ideig alig változnak a partok, a hajózás a navigáció szempontjából kevesebb meglepetéssel jár, ezért (is) könnyebb, mint a medrüket gyakran változtató folyókon.
Ráadásul a vízi járművek mozgatásához szükséges energiaigényt nem befolyásolják az irányok, így a vitorlába fogott szélenergia is sokkal jobban hasznosítható. E
kedvező nautikai tulajdonságok okán, a tavakon csónakokkal korábban elterjedt a
vízi szállítás, mint a folyókon – ahogy ezt az Alpok nagy tavaiban talált archeológiai leletek bizonyítják.
Földünkön a közforgalmú teheráru és személyszállításra alkalmas állóvizek a
hajózható folyóknál kevésbé gyakoriak. Megfelelő mélység és kiterjedés, valamint
elviselhető klíma azonban szükséges, de nem elégséges feltétel a hajózáshoz, mert
a hajózásra való elegendő igény mértéke dönti el, hogy ténylegesen közlekednek-e
az adott tavon hajók. Amennyiben a tó tágabb környéke sűrűn lakott, nagy a lakosság és a gazdaság mobilitás igénye, úgy még mostohább természeti viszonyok (pl.
hosszabb téli jegesedés) ellenére is kibontakozik a hajózás.
1. A tavi hajózás általános jellemzői
Az állóvizek mérete és a rajtuk közlekedő hajók nagysága között meglevő (nem
feltétlenül szoros) összefüggésből, továbbá a hajózás rendeltetéséből kiindulva a
hajózás jelentősége szerint a tavak hierarchiája a mély merülésű tengerjáróhajók
által járhatóktól a kifejezetten sekély vizű, csupán egészen kis merülésű és méretű
hajókkal járható tavakig tart (1. áttekintés).
Mivel az állóvíz és a folyóvíz a járművek mozgásának közegeként, hidraulikailag sajátosan viselkedik, nem szerencsés, ha folyamra készült hajót üzemeltetnek a
Balatonon. Az 1950-es években a Dunáról áthozott egyik hajó a Balatonfürediöbölben felborult és az utasok közül sokan a vízbe fulladtak.
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1. Tengerhajózási méretek
– Nagy-Tavak: teherszállítás az Atlanti-óceán felé,
kevesebb az USA és Kanada között

Rövid jeges

– Kaszpi: parti országok közötti

időszak

•

áruszállítás

nemzetközi komphajózás

•

személyszállítás

TRACECA

2. Belvízi nagyhajózás
– Svédország
•

eljelentéktelenedett áruszállítás (érc, fa)

•

szezonális kiránduló hajózás

Hosszú jeges
időszak

– Oroszország (Ladoga, Onyege, Bajkál)
•

csökkenő áruszállítás

•

stagnáló turistahajózás

igen hosszú

•

hadiflották leszerelése

jeges időszak

Hosszú és

– Kanada északi nagy tavain szezonális alkalmi
áruszállítás
– Kelet-Afrika tavain át a parti országok közötti
létfontosságú összekötetések
•

vasúti komphajózás

•

közúti komphajózás

•

gyenge turistahajózás (1. ábra)

Szezon nélküli
üzemelés

3. Belvízi kishajózás, kifejezetten turisztikai célból
– mély tavakon (kifejezetten fejlett környezetben),
az Alpok nagyobb tavain (vezet a Genfi és a Bodeni),
– kis mélységű tavakon (Porosz–Lengyel-síkságon),

Szezonális

– sekély tavakon (Balaton, Fertő, egyes Kelet-kínai tavak,
Csád, az Aral nagy része – utóbbiakon primitív teheráru szállítás is)

1. áttekintés: A tavak hierarchiája a hajózásuk jelentősége szerint
Forrás: szerk. ERDŐSI F. (2011)
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1. ábra: A Viktória-tavon közlekedő nemzetközi kompjáratok
Jelmagyarázat: 1 – vasúti komp, 2 – közúti komp
Forrás: Jane’s Railways 2010. évi évfolyamának és internetes honlapok adatai alapján
szerk. ERDŐSI F. (2011).

2. A balatoni közlekedés kulcsa (és egy ideig Achilles-sarka) a személyhajó
Hazánkban a Balaton a Dunántúl északnyugati és délkeleti része között közlekedési
reteszként viselkedett. Ezért a rajta már az ókortól úszó kisebb, néhány embert és
legfeljebb pár mázsa terményt szállító kisebb vízi járművek, csónakok az átkelést
szolgálták.
Az egyedülállóan szép és sok minden tekintetben gazdag környék azonban már
vagy kétszáz év óta felkeltette az igényt a táj és a víz élvezete iránt, aminek az
egyik leghathatósabb eszköze a kirándulóhajó lehetett. Korunk felé közeledve a
balatoni hajózás szerepszerkezete arányaiban átalakult, a tömeges áruszállítás fokozatosan átadta a helyét a szabadidős tevékenységeket szolgáló hajózásnak, sőt
még a komphajózás is túlnyomóan a balatoni idegenforgalom által keltett személyszállítást szolgálja. A tó hajózásának műszaki feltételei közül a hazai gazdasági
kondíció és szakmai felkészültség mellett a kikötést szolgáló egyszerű (eleinte
csupán fából ácsolt) mólók, illetve a csatlakozó igénytelen utak építése könnyebben volt teljesíthető, mint a speciális műszaki ismereteket igénylő és különösen a
gépi hajtásra áttérés után költséges hajóépítés.
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3. A vontatottan meginduló Balaton-hajózás szerepkörének változása
Miközben a Dunán és mellékfolyóin – nem kis részben Széchenyi István kezdeményezésére – a kapitalizálódó, piacra termelő gazdaság hirtelen megnövekedett teheráru (főként gabona és építőanyag) szállítási és személyközlekedési igényei által
kikényszerítve a 19. század második felében már hatalmas méreteket öltött az egy
ideig a vasutakkal is versenyezni képes gőzhajózás, a Balatonon rendkívül vonatottan, csak több évtizedes fáziskéséssel indult meg az érdemi géperejű közforgalmi
hajózás. E késés nem valamiféle helyi hanyagság következménye, hanem a „Magyar Tenger” gazdasági/települési környezetének jellegzetességeire vezethető viszsza:
• a teheráru-szállítási igények a déli és északi part között igencsak szerény méretűek voltak, és mind a Balaton-felvidéki, Tapolca környéki bort, mind a
déli oldalon vasút- és útépítésre szolgáló hegyvidéki kőanyagot egyszerűbb
volt a téli jégtakarón szekerekkel áthozni („háztól-házig” logisztikával), mint
többszörös átrakással. Ezért a Balatonon apró gőzhajókkal vontatott teherszállító uszályok csak ritkán jutottak feladathoz (igazából utoljára a két világháború között és az 1940-es évek újjáépítési időszakában, amikor még a
badacsonyi bazalt képezte a meghatározó szállítmányt).
• A Balaton-part a nyári idényben sokszázezer vendéget fogadó üdülőövezetté
lényegében a 20. században vált. A 19. században a kevés villatulajdonos és
a helyi lakosság inkább csak a távolabbra utazása során igényelte az átkelést
(pl. akik a tapolcai vasútvonalat akarták elérni a déli partról (a NyugatDunántúlra tartva) a part menti nagy kerülőt kiiktatva.
• A balatoni hajózással szembeni igények irányok szerint különböztek
• a tó hosszában 1909-től (a tapolcai vonal megnyitásától) kizárólag kirándulási, szabadidő-eltöltései célból szállt a meglehetősen kevés utas hajóra. (Badacsonyban kikötve a borkóstolás élvezetéről sem lemondva, mivel vasúton
egyharmad annyi idő sem kellett a két parton a közlekedéshez, mint hajóval.)
• A tavat keresztirányban áthajózók között a kirándulók csak az 1920-as évektől lettek többen, mint a látogatási, üzleti, gyógykezelési vagy továbbutazási
célból utazók.
4. A balatoni hajózás kezdetei
Még a 18. században a latifundiumon belül Fenékpuszta és Vörs között, a
19. század elején pedig Vörs és az ugyancsak somogyi Bottyán puszta, majd Balatonszentgyörgy között közlekedtek kicsiny teherkomphajók. A 19. század első
felében 8–10 főre méretezett dereglyékkel, nagy csónakokkal szállították át alkalomszerűen a révészek a túlsó partra az utasokat. Legtöbb utasa a Tihanyi-szoroson
szolgáltató révnek volt, de a jelentősebbek közé tartozott a boglár–fülöpi rév is.
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A reformkorban a tavon tapasztalatokat gyűjtő angol és német utazók érthetetlennek találták, hogy Közép-Európa legnagyobb taváról hiányoznak az utasszállító
hajók. („A magyaroknak nincs érzékük a hajózás iránt, folyóik, tavaik olyanok,
mintha befagytak volna” – írta PAPE, J. 1835-ben. Idézi KOPÁR I. 1971. p. 13.) A
kemény bírálat nem volt minden alap nélküli, hiszen a tönkrement Foenix utódja,
egy újabb (nagy társaság befogadására alkalmas) vitorlás egyetlen valamire való
hajóként is csak 1827-től szolgálta a Festeticseket.
A gőzhajózás megindítására számos javaslat született, többek között Kossuth
Lajos is tarthatatlannak tartotta a helyzetet, igyekezett a közvéleményt felrázni a
nemes ügy érdekében. E tekintetben teljes volt az egyetértés riválisával, Széchenyi
Istvánnal, de ez ügyben exponálta magát Deáktól Kisfaludyig mindenki, aki csak
számított a közélet felső régióiban. Már az 1840-es években nagy jelentőséget tulajdonítottak a Balaton és a nagy folyók összekapcsolásának (a Sió-hajózásnak, a
Dráva felé való csatornaépítésnek).
1847-ben a Balatoni Gőzhajózási Társaság megalakulásával kezdődött meg az
érdemi fejlesztés, amikortól évtizedeken át egyetlen hajóval, a Kisfaludy gőzössel
folyt a rendszeres hajózás Keszthely, Fonyód, Badacsony, Boglár, Révfülöp, Szántód, Balatonfüred, Alsóörs és Kenese kikötők között. (A fából épült hajótestet lovakkal, gépi berendezését Hollandiából vegyes szállítási móddal juttatták el Balatonfüredre, ahol a hajó összeszerelése külföldi munkások közreműködésével megtörtént.) A szabadságharc idején a gőzöst utánpótlás szállítására vette igénybe a
kormány Balatonfüred és Keszthely között, de az osztrák csapatok sem tudták nélkülözni. Az 1850-es években anyagi nehézségek és vízállásgondok nehezítették a
Balaton egyetlen gőzhajójának üzemeltetését.
A Buda–Siófok–Kanizsa–Trieszt vasút elkészülte (1861) után okafogyottá vált
az a várakozás, hogy a távolsági közúti szállítás egyik szakaszává válhat a Balatonhajózás. Ellenben a vasúton érkező, Balatonfüred gyógyvizéhez igyekvő utasok
intenzív hajójáratokat igényeltek Siófok és Füred között. A füredi előkelő vendégek viszont már Badacsonyba és Keszthelyre is hajóval akartak kirándulni.
A „Kisfaludy” tekintélyét növelte, hogy Ferenc József és Erzsébet királyné is
kipróbálta. A Balaton klasszikusának hajótestét 1869-ben vasszerkezetre cserélték,
így 1888-ig volt szolgálatban.
Egynegyed évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a Balaton második kicsiny
(mindössze 50 utasra tervezett) gőzhajója, a „Balaton” szolgálatba álljon (először
a Révfülöp–Balatonboglár viszonylatban), azonban az üzemeltető társaság üzleti
megfontolásból átvitte a Dunára, ahol Bezdán és Apatin között vették igénybe.
Ezért a „Balaton” csak intermezzónak bizonyult a tó hajózásában.
Ha gőzhajók csak ritkán is, vitorlás jachtok már szép számmal tűntek fel a nyári
félévben a tavon. A jachtsportot gróf Batthyány Ödön vezette be 1857-ben a balatonfüredi Yacht Egylet alapításával. A vitorlások attól kezdve szaporodtak a Balatonon, amikor az angol R. Young Balatonfüreden létrehozta a hajóépítő üzemet,
ahol 1889-től már benzinmotoros sporthajók is készültek.

71

Erdősi Ferenc

A Balaton-parti megyék, a pannonhalmi apátság (melyhez a balatonfüredi
gyógyhely birtokosa, a tihanyi apátság is tartozott) és más érdekeltségek kezdeményezésére és aktív részvételével létrejött a „Balatoni Gőzhajózási Rt.”, mely
1889 nyarától közlekedtette a Balaton új gőzhajóját, a „Kelént” (neve 1889-től
Barossra változott). Rövid ideig egyedül állt a nagyközönség szolgálatára, mígnem
két kisebb csavargőzöst (a Hunyadi grófok által beszerzett és a balatonberényi
kikötő térségében szolgálót és egy másikat, „Rohan” nevűt) is vízre tettek.
1891-ben az újból Kelénnek keresztelt és Helka hajókkal gyarapodott a balatoni
flotta, de 1909-ben is csak ezek és a korábbi Baross teljesített szolgálatot.
Időközben megkezdődött a szilárd burkolattal ellátott kikötőmólók és partszakaszok kiépítése, így a kiegyezéstől az első világháborúig 60%-kal több lett a gőzhajók fogadására alkalmas kikötők száma. A medermélyítési munkálatokhoz a
20. század elején már kotróhajót is igénybe vettek.
Ismét több évtizedre volt szükség a hajópark bővüléséhez, miután a (felújítása
óta) még ma is működő Jókai gőzhajóval 1913-ban újból gazdagodott a balatoni
vízi közlekedés.
A Balatoni Gőzhajózási Rt. a 19. század végén személyszállítás mellett teheráru-szállító uszályok vontatásával is foglalkozott és forgalma rendkívül gyorsan
növekedett (1. táblázat).
A menetrendszerű hajózás üzemeltetése azonban már az első világháború előtt
veszteséges volt, ezért elég korán nyilvánvalóvá vált, hogy az állam és a három
megye segélye nélkül nem tartható fenn. (Az 1910/1913. években a dotáció összege elérte az alaptőke 22%-át.)
Év
1889

Utasok száma (ezer fő)
8,3

Utaskm (ezer km)

Teherforgalom (tonna)

-

13

1897

37

-

1610

1911

61

-

112 300

1926

54

-

25 066

1930

143

-

95 000

1939

254

-

1947

259

-

1950

467

-

11 542

1960

1 415

-

102 046

1970

1 637

19 094

41 728

1980

1 835

19 874

-

1985

1 250

11 600

-

2000

928

9 247

-

2005

567

5 441

-

2008

613

5 923

-•

28 508

1. táblázat: A balatoni személy- és áruszállítás alakulása
Forrás: TÓTH (1966) KOPÁR (1971), Magyar Statisztikai Évkönyv megfelelő évfolyamai.
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5. A két világháború közötti időszak
A Balaton mind a fürdőélet, mind a vízisport-lehetőségek szempontjából felértékelődött Trianon után, amikor a dalmát partvidék, illetve a Fiume–Abbázia partszakasz az SHS Királysághoz került. Annak ellenére, hogy hazánk anyagi ereje meggyengült a monarchiabelihez képest, a középosztály és a még magasabb jövedelműek üdülési igényeinek a fővároshoz viszonylag közeli tó mentére összpontosulása látványos magánüdülő- és szállodaépítéshez vezetett. Sokan az Adria helyett a
Balatonon voltak kénytelenek élvezni a tengeri kirándulóhajók és a jachtok által
keltett élményeket.
1927-ben a MÁV és a Déli Vasút tulajdonaként újjászerveződött „Balatoni Hajózási Rt.” néven a közforgalmú hajózási szolgáltató cég, melynek egyik legfontosabb beruházása a Tihanyi-szoroson át közlekedő első motoros komp üzembe helyezése lett 1929-ben, mely már 1930-ban 2 144 személyautót és 26,4 ezer utast
szállított. A turistahajó-flotta 1927-ben kisebb befogadóképességű, ám a viharokban is biztonságosan közlekedő motoros hajókkal (1927-ben a Budapesten gyártott
„Csobánccal” és „Szigligettel”, majd a Balatonfüreden épített „Csongor” és
„Tünde” nevűvel) tekintélyes kínálatot teremtett kirándulóhajókban.
Ilyen módon az 1920-as évek második felében megkezdődött a balatoni hajózás
motoroshajó-korszaka. 1928-ban a régiek közül a Kelén, Helka, Kisfaludy, Jókai,
valamint az újabb négy motoros hajó alkotta a hajóparkot, de 1929-től a „Siót” is
vízre bocsátották. Azonban nem csupán utasokkal teli hajók járták a Balatont. A
nagyszabású építkezések kőszállítási igényét 1929-ben már 11 száztonnás uszály és
több vontató szolgálta. A Balatoni Halászati Rt. pedig a „Fogas” és „Garda” nevű
motoros hajójával gyarapította a tavon időnként feltűnő hajók számát.
A nagy gazdasági világválság következtében a B. H. Rt. is átmenetileg válságos
helyzetbe került, igen erős hajó- és kompjárat-ritkítással és más eszközökkel élte
túl a kritikus éveket, de 1935-ben már tellett a „Boglár”, majd 1936-ban a „Badacsony” motoros beszerzésére. Az utolsó békeévekben az ország gazdasága oly
mértékben konszolidálódott, és a balatoni üdülőövezet annyira fejlődött, hogy
szükség lett újabb hajókra, nevezetesen az 1938-ban üzembe állított „Szent Istvánra” és „Szent Miklósra”.
A két világháború közötti Balaton-hajózás intenzitásban azonban még jóval elmaradt a sokkal kisebb svájci tavaktól: Így 1930-ban:
• a 82 km hosszú Balatonon 143 ezer volt az utasok száma;
• a 64 km hosszú Bodeni-tavon 461 ezer;
• a csupán 16 km hosszú Wörthi-tavon 255 ezer!
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6. Az 1945 utáni időszak
1945 márciusának végén a visszavonuló német csapatok az északi parton tíz hajót
robbantottak fel, míg – a felrobbantásokat megelőzendő – a magyar hajósok a fenékcsapokat megnyitva vízbe süllyesztettek két hajót. Más helyeken további két
hajó pusztult el, ahogyan ez lett a sorsa az összes privát motorcsónaknak és jachtnak is.
A kiemelések utáni gyors javításoknak köszönhetően 1949-re már nagyjából a
háború előtti hajóparkkal működhetett a Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat.
A tömegessé vált szakszervezeti üdültetésekkel nyaranként a háború előttihez
képest háromszor-négyszer nagyobb embertömeg volt jelen az 1950–1960-as években a partokon, akik számára a csoportos hajókirándulások jelentették az egyik
legnépszerűbb szórakozást. Személyautóval csak igen kevesen rendelkeztek, ezért
az egyéni turizmus, barangolás lehetőségei korlátozottak voltak, viszont rendkívül
jutányosan hajókázhattak. Ez a „szocialista életmódhoz” tartozó kikapcsolódási
forma valamilyen szinten még az 1970–1980-as években is elterjedt volt. Erre a
keresletre a hajózási vállalat kénytelen volt erőteljes flottabővítéssel reagálni. Ez
részben abban nyilvánult meg, hogy a Dunáról áthozott három hajó (Úttörő, Ifjú
Gárda, Pajtás) besegített az átkelő forgalomba, míg a hosszirányú közlekedéshez
1952-ben vízre bocsátották a korábbiaknál jóval nagyobb Beloianniszt, majd 1956tól a Csopak, Lelle és Tihany vízibuszok is megjelentek a kikötőkben.
A további beszerzések után az 1970-es években a Balatonon összesen már vagy
másfél tucat személyhajó állt a nagyközönség rendelkezésére.
7. A hajózás alakulása a rendszerváltás óta
A rendszerváltás után:
• részben az életszínvonalban, vásárlóerőben történt visszaesés;
• részben a szakszervezeti üdülők privatizációja és az ingyenes vagy névleges
összeggel ellentételezett tömeges intézményes üdülés fokozatos megszűnése,
továbbá;
• a korábbiaknál háromszor intenzívebb egyéni közúti gépjármű-ellátottság,
részben ezzel összefüggésben, részben egyéb tényezők közrejátszása folytán
a turizmus, illetve az üdülési szokások individualizálódása következtében a
balatoni közhasználatú hajózás forgalma erősen csökkent;
• a személyhajók (menetrendi és kirándulóhajók) az 1978. évi 1,7 millióval
szemben 2009-ben csupán 720 ezer utast, azaz a korábbinak a 42,4%-át (!)
szállították;
• míg a kompok az 1970. évi 236 800 járműhöz képest 2009-ben némileg javítottak teljesítményükön a 287 590 járművel és az 1970. évi 685 420 fővel
szemben a 2009-ben számlált 893 020 utassal. Csupán a kerékpárjegy-
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forgalom élénkült meg a kerékpáros turizmus elterjedésével az utóbbi évtizedekben épült kerékpárutaknak is betudhatóan.
A forgalom drasztikus csökkenéséhez nem igazodott a hajópark nagysága, miután a flotta 2010-ben még mindig 23 személyhajóból és 4 komphajóból állt. A
2001-ben épült „Szent Miklós” 550 fő befogadóképességével ma a Balaton messze
legnagyobb hajója (2. ábra).
A Társaságot az utóbbi évtizedek folyamatai arra késztették, hogy szakítson a
mennyiségi teljesítmények erőltetésével, helyette a szolgáltatások minőségének
növelésével, a posztindusztriális társadalom és a versenyen alapuló piacgazdaság
igényeinek jobban megfelelő új szolgáltatások felvállalásával, tevékenységének
diverzifikálásával biztosítsa fennmaradásának anyagi feltételeit. Ezek közé tartozik
• a nagyobb nyereségtartalmú rendezvényhajózási minőségi szolgáltatási
szegmens részarányának növelése (állófogadások, konferenciák, sajtótájékoztatók, üzleti tárgyalások, kiállítások, termékbemutatók stb.) színhelyeként. 2009-ben 62 rendezvény megtartására került sor;
• speciális (műsorszolgáltatással bővített) sétahajóprogramok: retro diszkó hajók 12 kikötőből, „garantált programok” 17 kikötőből (naplementetúra, grillparti, tihanyi és badacsonyi borkóstoló, gyerekhajó programok 11 kikötőből
– bohócműsorral, animációs programmal);
• a bérelhető hajók sorában megjelent az óránként 40 km/óra sebességgel közlekedő, 13 személyes Calypso gyorshajó, melynek menetideje a hagyományos hajókhoz képest még feleannyi sincs;
• 22 személyhajó kikötő és 1 révkikötő üzemeltetése;
• önálló üzletág keretében 10 vitorláskikötőből és 11 túravitorlás-kikötőből álló kikötőlánc üzemeltetése (2010-ben az eladott férőhelyek száma 1483, a
kihasználtsági ráta 83,0%);
• kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése (Hotel Móló, Sellő és Hattyú vízparti kemping, vendégforgalmuk 2009-ben összesen 9 613 fő, vendégéjszakák száma 38 402).
A Balatont átszelő hajóvonalak közül legforgalmasabbak a keresztirányúak, nevezetesen a Fonyód és Badacsony, valamint a Siófok és Balatonfüred közöttiek
(évi 100 ezer körüli utasszámmal), majd nagy különbséggel a Balatonboglár–
Révfülöp viszonylat következik (mintegy félszázezernyi utassal). A közepes intenzitásúak közé tartozik a Siófok–Alsóörs, a Balatonföldvár–Örvényes és a Balatonboglár–Badacsony vonal is. Az azonos part menti kikötők közöttiek közül: a Balatonföldvár–Balatonszemes és a Balatonfüred–Örvényes relációban generálódik
érdemlegesen forgalom. A többi keresztirányú és hosszanti irányú vonal forgalma
jóval szerényebb (3. ábra).
A kikötők teljes forgalma csak lazán korrelál településük népességszámával
(3. ábra). Legfeltűnőbb a végpont helyzetű Keszthely forgalmának gyengesége.
Legforgalmasabbak a nagy átkelőhely kikötők (Fonyód, Badacsony, Siófok, Balatonfüred), míg az 1960-as évek után nyitott új kikötők ma is csak harmadlagos
szerepet játszanak a tó hajózásában (2. táblázat).
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2. ábra: Az 550 fő befogadó képességű „Szent Miklós” hajó
Forrás: Balatoni Hajózási ZRt.

3. ábra: A Balaton személyhajó-vonalainak és kikötőinek évi forgalma
Forrás: szerk. ERDŐSI F. (2011).
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Kikötő

1938

2003

2006

Csopak

-

9 596

9 905

Balatongyörök

-

16 942

17 262

Balatonmária

-

21 744

24 693

Balatonfüred

80 991

212 786

160 530

Siófok

70 689

252 043

196 108

Tihany

67 106

206 307

178 396

Badacsony

53 807

357 893

289 877

Fonyód

35 204

261 587

215 903

Balatonboglár

18 520

70 964

69 240

Balatonföldvár

16 184

59 071

49 912

Balatonalmádi

14 983

22 981

20 225

Révfülöp

12 998

48 811

42 089

Balatonlelle

12 262

37 460

36 190

Keszthely

12 076

55 445

45 918

4 208

19 124

20 870

Szigliget

3 978

13 864

13 020

Alsóörs

3 522

9 687

7 237

Balatonkenese Üdülő

3 131

Balatonkenese

2 978

11 026

7 876

Balatonudvari

-

1 847

Akali

-

7 382

Zánka

-

Balatonaliga

-

Balatonszemes

1 699

9 474
1 624
163

2. táblázat: A balatoni személykikötők forgalmának alakulása (fő)
Forrás: KOPÁR I. (1971); Balatoni Hajózási ZRt. tájékoztatója

8. A balatoni hajózás jövője
A balatoni hajózás jövőjének alakulását több tényező befolyásolhatja:
• Az egyik a klímaváltozás, amelynek két következménye lehet:
• drasztikus szárazosodás (az évi átlagos csapadék lényeges csökkenése)
esetén nehézségek adódhatnak a nyári idénybeli alacsonyabb vízállás miatt a mélyebb járatú hajók közlekedtetésében a part közeli zónában;
• ha viszont csupán az időjárási szélsőségek növekednek, úgy a siófoki zsilip okszerű szabályozásával, a tápláló vízfolyásokon záportározók és más
vízépítési eszközökkel tartalékolni lehet a vizet az aszályos időszakra is,
ezért nem lesznek számottevő akadályai elegendő vízmélység hiánya miatt a hajózásnak.
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• Valószínűbbnek tartjuk a második változatot:
• A másik hatótényező a személy- és teheráru-szállítási igények alakulása a
lakosság, vállalkozások, közületek részéről. Az egyre intenzívebb gépkocsi-használattal összefüggő individualizálódás erősödése a szabadidőeltöltésben nem kedvez a közösségi hajóforgalom alakulásának. Már az is
nagy eredmény lehet, ha a teljes forgalom a szolgáltatások palettájának
még sikeresebbé válása révén megállapodik a 2010. évi szinten. (Az egyszerű, hagyományos alapszolgáltatások nem igazán jövedelem rugalmasak, ezért, ha majd egyszer szignifikánsan növekszik az életszínvonal,
annak alig lehet hatása az alapszolgáltatásokra, de a luxuskörbe tartozókra igen.)
• Kétségtelen, hogy méltányos állami és önkormányzati anyagi támogatás
mellett a hajózási társaság a szolgáltatások minőségét javító, egyediségét
és vonzerejét fokozó nagyvonalúbb beruházásokat eszközölhet.
A közeljövő egyik legizgalmasabb szakmai kérdése, hogy megvalósul-e és hol,
mikor a régóta tervezett második kompvonal.
9. Egy új kompátkelőhely előnyei
Egy újabb balatoni kompátkelő csökkentené a szántódi rév és a Tihanyi-félsziget,
valamint a tó egyes nyugati településeinek terhelését, célszerűbb összeköttetést
teremtve az M7-es autópálya és az északi part között. Azoknak a nyaralóknak is jól
jönne, akik Budapestről vonattal teszik meg az utat a nyugati part Révfülöptől
DNy-ra levő üdülőhelyeire, mivel sokkal gyorsabban és komfortosabb körülmények között utazhatnak a déli parton ahonnét kellemes komphajózással érhetik el
céljukat.
Amennyiben az új kompátkelő Fonyód és Badacsony között valósul meg, az
5,5 kilométeres távolságot a 60–65 m hosszú, 48–50 autó és 350 utas szállítására
alkalmas komphajók 20 perc alatt tennék meg. A két kikötő kompok fogadására
alkalmassá tétele 4,5–5,5 Mrd Ft-os beruházást igényel. Becslések szerint a Fonyód–Badacsony viszonylatban jelenleg évente 100–120 ezer utast szállít a Balatoni Hajózási ZRt. Az új kompvonal a mai teljes személyforgalom átvételével és a
szállított gépjárművek utáni bevétellel együtt már gazdaságosan is üzemeltethető.
Mérvadó számítások szerint a szántódi rév gépjárműforgalmának a 20–25%-a
(évente mintegy 700 ezer egység) terelődne át az új, déli átkelőre és ugyanennyi
plusz járműforgalmat generálna a térség közlekedői köréből (NÉPSZAVA, 2010).
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Bevezetés
A Balaton Magyarország idegenforgalmának Budapest után, és az egészségturisztikai központok mellett kiemelkedő, nemzetközi szinten is ismert és elismert
desztinációja. Közép-Európa legnagyobb tava a klasszikus üdülőturizmus központjaként vált híressé a 19–20. században, azonban az 1990-es években a KeletKözép-Európában lezajló társadalmi–gazdasági–politikai változások visszavetették
a tó turizmusát. A 2000-es évek közepétől tapasztalható általános szolgáltatásminőség-javulás mellett belső strukturális változás ment és megy végbe, mely a korábban évtizedek óta kialakult központok mellett új centrumok kialakulását eredményezi. Ennek köszönhetően átrajzolódik a Balaton turisztikai térképe, melyhez
egyre határozottabban kapcsolódnak be a háttérterületek.
1. A Balaton turizmusának története
A balatoni fürdőélet és idegenforgalom kezdetei a 18. századik nyúlnak vissza,
melynek akkoriban nem maga a tó, hanem a tó partján feltörő szénsavas források
szolgáltak alapul. Az első jelentős fürdőhely Balatonfüreden jött létre, melyet később Hévíz követett. Az 1800-as évek első felében Balatonfüred a reformkor kedvelt találkozóhelyévé vált a kor haladó szellemű politikusainak, művészeinek körében. Számos műemlék, hagyomány máig őrzi és újabban megeleveníti ezt a korszakot. Ma a város tudatosan használja és építi be modernkori arculatába például az
először 1825-ben megrendezésre kerülő Anna-bált. Füred kulturális súlyát jól illusztrálja, hogy 1831-ben itt épült meg a Dunántúl első kőszínháza, mely egyben a
magyar nyelv otthonát is jelentette. Az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy is innen
indult el 1846-ban Széchenyi István kezdeményezésére.
Különösen az 1870-es évektől − a Kiegyezés utáni időszaktól − látványos fejlődés figyelhető meg a tó turizmusában, mely új lendületet kap a fővárossal történő
közvetlen, kiszámítható és gyors közlekedési kapcsolat megteremtésével, így a
vasúti és a közúti elérhetőség biztosításával. A vasúti forgalom 1861-ben a tó déli
partján indult meg Buda és Nagykanizsa között a Buda−Fiume pálya részeként a
Déli Vasútvonalon, míg az északi parti hálózat majd csak 1907−1909 között épült
meg és vált részévé az országos közlekedési hálózatnak. Az idegenforgalom ösztönzése érdekében a MÁV az 1930-as évektől un. filléres gyorsvonatokat indított a
nagyobb hazai városokból, mely a magyar lakosság mind nagyobb aránya számára
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tette elérhetővé az utazást belföldön (KUDAR L. 2003). A vasút kiépítésével párhuzamosan előbb a déli, majd az északi parton is megindultak a telekparcellázások és
közművesítések, mely ingatlanok a rekreációs funkció mellett idegenforgalmi
funkciót is betöltöttek. Több településen megindult üdülőtelepek kiépítése (VIRÁG
Á. 1997). Az 1800-as évek végére Balatonfüred és Hévíz mellett olyan központok
jelentek meg, mint a keleti parton Almádi, a déli parton Siófok, Földvár, Boglár,
Fonyód, míg a nyugatin Keszthely.
Az I. világháború bár ideiglenesen megtörte a tó turizmusának fejlődését, de az
ország területének csökkenése mégis pozitívan hatott a Balaton vendégforgalmára.
A tengerpart elvesztése mellett több elismert és népszerű üdülőhely Magyarország
határain kívülre került, így a Balaton vált hazánk kiemelt üdülőhelyévé, melyet
további természeti és társadalmi-gazdasági tényezők erősítettek (GERTIG B. 1985).
A tó turizmusának fejlesztése érdekében számos civil szerveződés mellett 1932ben a Balatoni Intéző Bizottság is megalakult (ZÁKONYI F. 1974). A turisztikai
kínálat bővítésében elsősorban a magánszektor játszott szerepet, de az intéző bizottság tevékenysége számos területen segítette, ösztönözte ezeket a kezdeményezéseket (RÁTZ T. 1999).
A két világháború közötti fejlődés hatása hosszú ideig megfigyelhető volt, és
bizonyos tekintetben máig érezhető, mellyel kapcsolatban GERTIG B. (1985) és
RÁTZ T. (1999) az alábbiakat emeli ki:
• sajátos arculatú és kínálatú üdülőhelyek kialakulása;
• vendégforgalom déli parti koncentráltsága;
• a telekparcellázásokat kiegészítő és a turisztikai kínálat minőségének alapját
képező infrastrukturális beruházások elmaradása;
• fürdőegyletek, mint az üdülőhelyek „gazdái”;
• belföldi vendégkör.
A II. világháború és az azt követő korszak alapjaiban változtatta meg a tó turizmusát. A háború után a szociálturizmus évtizedei köszöntöttek be, melynek központjává a Balaton vált. Ennek keretében megvalósuló állami és vállalati beruházások hosszú ideig az egyetlen forrását jelentették a kínálatfejlesztésnek. A látogatók
száma gyorsan emelkedett, továbbá megszűnt a korábbi időszakokra jellemző közép- és a felsőosztály privilegizáltsága. A tó céltudatos turisztikai hasznosítása az
1960-as években kezdődött meg, melyben a fokozatosan megélénkülő nemzetközi
kereslet is jelentős szerepet kapott (RÁTZ T. 1999). Szintén az 1960-as években
készül el a Balaton és környéke rendezési terve és egy hosszútávra szóló fejlesztési
program.
Az 1960-as és 1970-es évek jelentették a magánüdülők építésének legjelentősebb időszakát. Becslések szerint a magánüdülő-állomány közel 80%-nak építése
ehhez a korszakhoz kapcsolódik (HEGEDÜS J.−MANCHIN R. 1982). A magán mellett a kereskedelmi szálláshelyek számának és kapacitásának növekedése is megindult, melyet a vendéglátás és a kiskereskedelem fejlődése követett. Azonban a kínálatbővülés még így sem tudott lépést tartani a keresletélénküléssel. Az 1980-as
évekre az ország szállásférőhelyeinek 60%-a koncentrálódott a Balaton üdülőkör82
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zetben, míg az ország turisztikai bevételeinek közel egyharmada innen származott.
A gyors keresletnövekedés és az infrastrukturális hiányosságok folyamatosan problémát okoztak (RÁTZ T. 1999). SZIGETI E. (1973) már ekkor figyelmeztet, a Balaton nem „tenger”, így csak relatív nemzetközi versenyképességgel rendelkezik.
A rendszerváltást követően alapvető változások mentek végbe a Balaton turizmusában, melyek közül a legfontosabb kiemelni a keresletcsökkenést, mely mind a
kereskedelmi, mind a magán, mind a szociálturizmus forgalmát érintette (LENGYEL
M. 1995). A visszaesés már az 1980-as évek közepén megindult, melyben kulcsszerepet a túlzsúfoltság mellett az infrastrukturális hiányosságok és a vízminőséggel kapcsolatos problémák töltöttek be. A rendszerváltás társadalmi-gazdasági
folyamatai még inkább felerősítették ezt a trendet, a desztináció versenyképessége
nemzetközi és hazai szinten is csökkent.
A 2000-es években elején tovább folytatódott a visszaesés, illetve a stagnálás,
melyek hátterében számos kiváltó okot azonosíthatunk. Az évtized első felében,
illetve annak közepén a régiónak az alábbi legfőbb problémákkal kellett szembesülnie és megküzdenie:
• A tó vízének instabil állapota;
• A turisztikai kereslet gyenge fizetőképessége, erős szezonalítása és erős
koncentrációja;
• A tó nehézkes megközelíthetősége;
• Az infrastruktúra hiányosságai;
• Komplex termékek hiánya, a szolgáltatások változó színvonala.
2. Balaton és a regionalizáció problémája
A Balaton, mint téregység közigazgatási egységként történő kezelése máig problematikusnak tekinthető, mely megnehezíti komplex kezelését, fejlesztését. A korábbi időszakokban sem a megyei, sem a mostani regionális rendszer nem tudja szerves egységként kezelni, holott az mint összekapcsolódó természeti–társadalmi–
gazdasági térségként indokolt lenne.
Az idegenforgalomban az 1979-ben kijelölt Balaton Kiemelt Üdülőkörzet már
rámutatott arra az igényére, hogy túl kell lépni a megyei beosztáson, mely három
megye között osztja fel a tavat és annak közvetlen környezetét. A tervezésistatisztikai régiók (1999) kialakítása során a megyerendszer képezte a regionális
határok kijelölésének alapját, így a korábbi felszabdaltság − szintén három régió
közötti felosztottság − fennmaradt. Hazánkban 1998-ban a területbeosztás új kategóriájaként jelentek meg az idegenforgalmi régiók a 28/1998. (V.13.) IKIM rendelet alapján. Az idegenforgalmi régiók alapvető struktúrájukban hasonlítanak a tervezési-statisztikai régiókra, de kijelölésük során a kiemelt üdülőkörzeteket vették
elsődlegesen figyelembe. Ennek köszönhetőn kilenc idegenforgalmi régió jött létre,
melyek között erős területi különbségek tárhatók fel méretük, településszerkezetük,
fejlettségük vonatkozásában (TÓTH G. 2005). Az idegenforgalmi régiók között
83
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megtaláljuk a Balatont, amely a desztináció nemzetközi eladhatóságát is erősíti.
Létjogosultságára az is rámutat, hogy a Magyar Turizmus Zrt. külpiaci marketingkommunikációjában önálló régióként kezeli. A pályázati források allokációjában is
előrelépésnek tekinthető, hogy a három illetékes tervezési-statisztikai régió meghatározott összeget különített el a Balaton régió fejlesztésére.
3. Balaton turizmusa a statisztikai adatok tükrében
A Balaton térségének turisztikai pozícióját, az országban elfoglalt helyzetét jól
megvilágítja a rendelkezésre álló statisztikai adatbázis (1. táblázat). Az adatok
alapján megállapítható, hogy a belföldi vendégforgalom 22%-a és a vendégéjszaka
szám vonatkozásában a 26%-a a Balaton idegenforgalmi régióban bonyolódik le.
Ez azt is jelenti, hogy minden ötödik vendég ide érkezik és minden negyedik vendégéjszakát itt töltenek el. A külföldi vendégforgalom főváros központúsága mellett a második legnépszerűbb desztinációnak számít a Balaton. A hazánkba érkező
külföldi vendégek 10%-a, a vendégéjszakák megközelítőleg 20%-át töltik el a régióban.
Vendégek száma (ezer fő)
ebből belföldi
ebből külföldi
Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka)
ebből belföldi
ebből külföldi
Átlagos tartózkodási idő (éjszaka)
ebből belföldi
ebből külföldi

Magyarország
7 651
4 135
3 516
19 974
9 965
10 009
2,6
2,4
2,8

Balaton
1 286
925
360
4 535
2 616
1 919
3,5
2,8
5,3

(%)
16,8
22,3
10,2
22,8
26,2
19,1
-

1. táblázat: Balaton súlya a magyar idegenforgalomban
Forrás: KSH (2009)

A tó az egyik legnépszerűbb desztinációja Magyarországnak, elsősorban hoszszabb időtartamú utazások úti célja. Ezt bizonyítja, illetve erősíti meg, hogy például a belföldi forgalomban a kirándulások mindössze 8,8%-a, míg az utazások
25,0%-a, a főutazások 35,2%-a ebbe a régióba irányul. Emellett a tartózkodási idő
csökkenésének trendje itt is megfigyelhető, melyet az egy éjszakára jutó költés
növekedése és a magasabb színvonalú szolgáltatások igénybevétele ellensúlyozhat.
A beutazó turizmusban a Balaton folyamatos térvesztésének lehettünk tanúi az
1990-es évek elejétől, melyet a megélénkülő belföldi forgalom sem tud pótolni
(1. ábra). A Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja (2005) erre
alapozva hanyatló desztinációnak minősíti, mely folyamatban az 1990-es évek
előtti kereslet eltűnése játszik kulcsszerepet. Nem segít pozíciójának javításában,
hogy továbbra is erősen szezonális jellegéből fakadóan a nyári hónapok forgalma a
meghatározó. A külföldi vendégforgalomban továbbra is a németajkú − döntően
német és osztrák − vendégkör körében a legkedveltebb úti cél, azonban itt jellemző
84
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a legjelentősebb visszaesés. Ezzel párhuzamosan a kelet-közép-európai vendégkör
megerősödésének lehetünk tanúi (orosz, cseh, lengyel, szlovák), ám még ez sem
tudja megállítani a külföldi piac gyengülését.

1. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a Balaton
idegenforgalmi régióban (1998–2008)
Forrás: KSH (2009)

4. Területi és strukturális különbségek a Balaton turizmusában
A régióban a 2009-es adatok alapján az 516 működő kereskedelmi szálláshely közül 180 volt a szálloda, azonban ezek 75%-a három- és kétcsillagos egységként
üzemel (2. ábra). Általános tendenciaként megállapítható, hogy csökken a működő
egységek száma. A tó turizmusának szezonalítását jól mutatja, hogy az egységek
mindössze 22%-a üzemelt egész évben. Még háromcsillagos szállodákra is jellemző az idényszerű nyitva tartás. A KSH adatai alapján a szálláshelyek közel fele
legalább az év felében, míg 16%-a kevesebb, mint 90 napig volt nyitva.
A térség szállásstruktúrájának vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a
magánszállásadók száma jelentősen meghaladja a kereskedelmi szálláshelyek egységszámát.
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2. ábra: Szálláshely-kapacitás a Balaton idegenforgalmi régióban kereskedelmi szálláshelyeken (férőhely, 2008)
Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010)

A magánszálláshelyek kapacitása a Balaton idegenforgalmi régióban meghaladja a kereskedelmi szálláshelyekét. Országos szinten tapasztalható, hogy míg folyamatosan csökken a fizetővendéglátó egységek száma, addig a falusi vendéglátóké
országos szinten emelkedik. A Balatonon várja a legtöbb fizetővendéglátó-hely a
vendégeket, az összes ebbe a típusba tartozó férőhely kétharmada. A part közeli
településeken a kategórián belül kapacitáscsökkenés figyelhető meg, addig a háttértelepüléseken ilyen irányú változás nem tapasztalható, ott változatlan számban és
kapacitással üzemelnek ezek az egységek (3. ábra).
A régióban kapacitásával kiemelkedik Siófok mellett Balatonlelle és Fonyód, de
további jelentős férőhellyel rendelkezik Balatonboglár, Balatonfenyves,
Balatonmária, Vonyarcvashegy, Balatonfüred és Balatonalmádi is.
A Balaton idegenforgalmi régió fogadóképessége a turisztikai piac kínálati oldalának helyzetére, jellegzetességeire mutat rá. Az, hogy a régió hogyan tudja kihasználni ezt a piacon, arra a vendégforgalmi adatok világítanak rá. A 4. ábra az
50 ezernél magasabb vendégéjszaka-számot realizáló településeket tartalmazza. Az
idegenforgalmi régió keleti részén messze kiemelkedik Siófok és Balatonfüred,
addig a nyugati részen Hévizet és „kistestvérét” Zalakarost kell megemlíteni. A
szálláshely-struktúra és a forgalmi adatok ismeretében megállapítható, hogy egyegy nagyobb kapacitású és magasabb minőségi kategóriájú szálloda is képes olyan
jelentős keresletet indukálni, hogy azzal a település már megjelenik az 50 ezer
vendégéjszakát meghaladók között. Ilyennek tekinthető Tapolca mellett Alsópáhok
is, melyekhez egy-egy kiemelkedő és speciális profillal rendelkező szálloda társítható.
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3. ábra: Szálláshely-kapacitás a Balaton idegenforgalmi régióban magánszálláshelyeken
(férőhely, 2008)
Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010)

A régió turizmusának általános jegyei között azonosíthattuk, hogy csökken a külföldi forgalma, mely a megélénkülő belföldivel ellensúlyozható. Azonban az egyes
települések között jelentős eltérések tárhatók fel a vendégforgalom belföldi/külföldi megoszlásában. A 4. ábra a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált
belföldi és külföldi vendégforgalom arányát veti össze. A Balaton turizmusának
keresleti oldali koncentrációját mutatja, hogy a part mentén két település forgalmi
szempontból messze kiemelkedik. Az egyik az északi part központja, Balatonfüred,
míg a másik a déli part centruma, Siófok. A két település között jelentős eltérés
figyelhető meg a külföldi/belföldi vendégek és vendégéjszakák számában. Míg
Balatonfüreden meghaladja az 55%-ot a külföldi vendégkör, addig Siófokon a belföldiek többsége jellemző. A közvetlen partmenti települések közül a déli parton
elhelyezkedők inkább a belföldi turizmus célterületei, míg az északi parton találhatóaknál lényegesen magasabb a külföldi vendégkör aránya (4. ábra).
A forgalom szempontjából a régió harmadik kiemelkedő települése Hévíz, mely
adottságaiból fakadóan az előzőktől teljesen vendégkörrel rendelkezik, külföldi
vendégéjszaka többséggel. A Hévízhez hasonló − bár kapacitásban, forgalomban
messze attól elmaradó − központok (például Zalakaros, Tapolca, Alsópáhok) jelentőségét mutatja, hogy egyedüli települések, melyek kiemelkednek a háttérzónából.
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4. ábra: Vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyein
(vendégéjszaka, 2008)
Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010)

A Balaton-parti vendégforgalom koncentráltságát mutatja, hogy a vendégforgalom jelentős hányada egy-egy településhez kapcsolódik. Az alábbi 2. táblázat hazánk legkedveltebb városait mutatja be a vendégéjszaka-szám alapján. Mindkét
rangsorban az első tíz helyet elfoglaló város közül négy-négy a Balatoni idegenforgalmi régióban található. Míg Siófok és Balatonfüred közvetlenül a parton, addig
Hévíz és Zalakaros a háttérzónában helyezkedik el. A rangsor visszaigazolja a
4. ábrán is megfigyelhető keresleti koncentrációt.
Külföldi vendégéjszakák száma
alapján
1.
Budapest
2.
Hévíz
3.
Bük
4.
Hajdúszoboszló
5.
Balatonfüred
6.
Siófok
7.
Sárvár
8.
Zalakaros
9.
Győr
10. Harkány

Belföldi vendégéjszakák száma
alapján
1.
Budapest
2.
Hajdúszoboszló
3.
Siófok
4.
Hévíz
5.
Sopron
6.
Zalakaros
7.
Balatonfüred
8.
Debrecen
9.
Eger
10.
Sárvár

2. táblázat: Magyarország leglátogatottabb városainak rangsora (2009)
Forrás: KSH (2010)

A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégforgalom alapján rendkívül
erős koncentráció figyelhető meg a tó turizmusában. A háttérövezetek közül mindössze a nyugati zóna önmagában is kiemelkedő egészségturisztikai centrumai
jelennek meg. Ezzel szemben a magánszálláshelyek − a régióban dominánsan fize88
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tővendéglátás keretében − forgalma alapján már jóval kiegyenlítettebb képet kapunk. Elsősorban a déli és a nyugati zóna települései emelkednek ki. A legnagyobb
forgalom Zamárdihoz, majd Balatonlelléhez és Balatonboglárhoz kapcsolódik. A
háttérterületből Zalakaros emelkedik ki. Legtöbb esetben a magán szállásadásnál is
a belföldiek dominanciája jellemző, de Hévízen és legfőképp Zalakaroson a külföldieké (5. ábra).

5. ábra: Vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régió magánszálláshelyein
(éjszaka, 2008)
Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010)

5. Termékstruktúra változása a Balaton idegenforgalmi régióban
Hazánk turizmusának egyik alapproblémáját a komplex turisztikai termékek, a
marketing és azon belül a megkülönböztetést jelentő arculati elemek hiányában
látjuk. Ez mindenképpen a termékfejlesztési és marketingkommunikációs hiányosságokra utal. Véleményünk szerint ennek javítása során első lépésben mindenképpen a terméktervezésnek és fejlesztésnek kell megtörténnie, mely alapul szolgál a
kommunikáció számára.
A Balaton klasszikusan az üdülőturizmus központjává vált hazánknak a második világháború utáni időszakban. A tömegturizmus számos jegye megfigyelhető
volt, ám elmaradt a fogadókapacitás fejlesztése, mely hozzájárult pozícióvesztéséhez. A desztináció megújulását nehezítik a termékfejlesztési hiányosságok. Az
1990-es évek óta folyamatosan megjelenik a termékportfolió bővítésének igénye,
továbbá a háttérterületek bekapcsolásának szükségessége. A fenti célok megvalósítása részben tudatosan, részben spontán módon egyes térségek vonatkozásában
megindult. Leginkább az északi parton figyelhető meg szerves kapcsolat a part
menti és a háttérzónák között, mely természeti és kulturális vonzerőbázison jött
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létre. Ilyennek tekinthető a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal kialakított kapcsolat,
kulturális örökségeik révén a Balaton-felvidék a Káli-medencével, valamint a borvidékek területén működő borutak (MICHALKÓ G.–VIZI I. 2006) kínálata.
A nyugati parton az ökoturizmus hazai legismertebb helyszínei közé sorolható
Tapolcai-medence tanúhegyei és a Kis-Balaton találhatóak, melyek szintén a balatoni kínálat elemeivé váltak. Ezzel szemben máig nem sikerült szintén a nyugati
zónához tartozó Hévíz, Zalakaros beemelése a balatoni kínálatba és fordítva, azaz a
balatoni programoké az említett egészségturisztikai központok termékcsomagjaiba.
Véleményünk szerint ennek keresleti, a fogyasztási szokásokban rejlő okai is vannak.
A háttérterületek hasznosításában legproblematikusabbnak a déli partot látjuk.
Ennek egyrészt vonzerő intenzitásbeli okai is vannak, másrészt a társadalmigazdasági fejlettségben itt figyelhető meg a legjelentősebb különbség a part-menti
és a háttérzóna között. Továbbá az északi és a nyugati parton megtalálható történelmi kis- és középvárosok hiánya is magyarázza és nehezíti a kapcsolatrendszer
kialakítását.
A Balaton marketingkommunikációjában is megfigyelhető a váltás, mely a termékfejlesztésen alapul. A korábbi egysíkú, egy pilléren álló kínálat helyett jóval
összetettebb termék kialakítására került sor (DANI B.−GELLÉRNÉ ZS. M. 2010).
6. TDM-szervezetek kialakulása a Balaton idegenforgalmi régióban
A Balaton, mint turisztikai desztináció megújításában hatékony menedzsment szervezeti rendszer kulcsszerepet tölt be. A hazánkban jelenleg formálódó turisztikai
desztinációs menedzsment (továbbiakban TDM) rendszer első hazai szereplője a
Balaton idegenforgalmi régióban, Gyenesdiáson jött létre. Az alulról építkezés
elvén alapuló forma első lépésben a helyi (települési), majd a térségi szint kialakítását szorgalmazza. A térségi hálózat kialakítását követően kerülhet sor a regionális
TDM megszervezésére. Egy hatékony működési rendszer kialakításával részben
kiküszöbölhető a közigazgatási és regionális széttagoltság és az egymásra épülő
szintek révén lesz gazdája a tó turizmusának.
A 2010 augusztusi adatok alapján a balatoni régióban 15 TDM szervezet jött
létre, melyek között megtaláljuk a települési és a kistérségi kezdeményezéseket
egyaránt. Kialakításukat az ÚMFT keretében a három illetékes régió bevonásával
meghirdetett TDM pályázat segítette, melyben a koncentráció elvét követő egyik
legjelentősebb és a pályázók körét leszűkítő kritérium a minimumként meghatározott 80 ezres vendégéjszaka-szám volt. A TDM-szervezetek kialakítása a vizsgált
régióban céljait, funkcióit tekintve így még nagyobb szerepet tölt be, mint más
hazai desztinációkban és egy jól működő rendszer kialakítása esetén hatékonyan
járulhat hozzá a Balaton megújulásához.
7. Összefoglalás
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A Balaton és régiója a hazai turizmus egyik legismertebb és gazdasági szempontból is legfontosabb desztinációi közé tartozik. A II. világháború utáni időszak keresletkövető politikája máig érezteti hatását, elsősorban minőségi problémákat
okozva. A vendégkör átalakulása biztos jele annak, amikor egy turisztikai clterület
válaszút elé érkezik. A hanyatlás minden jelét mutató Balaton azonban az évtized
közepétől véleményünk szerint túljutott a mélyponton, a tanulmányban is felsorolt
kritikus tényezők közül a vízminőség stabilizálásán túl az általános és turisztikai
infra- és szuprastruktúrában, a termékfejlesztésben, a háttérterületek aktivizálódásában a megújuló életciklus jellemző jegyeit regisztrálhatjuk. A külföldi vendégkör
csökkenése a relatív nemzetközi versenyképesség kérdését ma is felveti, erős belföldi kereslet nélkül megkérdőjelezhető a színvonalas szolgáltatások életképessége,
az erős szezonalitás csökkentése. Sok múlik tehát a közeljövőben azon, hogyan
alakul az állam-önkormányzatok – versenyszféra viszonya a hazai gazdaság – és
turizmuspolitikát illetően, a turizmus hazai intézményrendszerének átalakításán túl
(TDM) a belföldi kereslet erősítésén keresztül a minőségi szolgáltatások további
fejlesztésééig érzékelhető hatást gyakorolhat a köz- és magánszféra kapcsolatrendszerére.
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$PLNRU D OLEHUiOLV Eg79g6 KÈ52/<t PHJNpUGH]WpN DUUyO KRJ\ PLW V]yO Dhhoz,
KRJ\D%DODWRQIUHGLJ\yJ\IRUUiVYL]HÄPLQGHQIpOHQĘLEDMUDNLYiOy´, akkor a szabadelYĦ LVPHUW tUy SROLWLNXV MRJiV] PHJMHJ\H]WH KRJ\ DNL %DODWRQIUHGHQ LO\HQ
NOtPiEDQ pV LO\HQ Yt] PHOOHWW HJ\ Q\iURQ QHP HVLN WHKHUEH D] Q\LOYiQYDOyDQ EeWHJ«
%DODWRQIUHG LOOHWYH D %DODWRQ QDJ\RQ VRNiLJ KiWWpUEH V]RUXOW D W|UWpQHOPL
(Nagy-0DJ\DURUV]iJ I|OGUDM]LpVDNRUDEHOLNRPPXQLNiFLyVYLV]RQ\RNN|]HSHWWH
V]HPEHQDPDJDVKHJ\VpJHNNHOpVDKRUYiWWHQJHUSDUWWDO0DJDD]GOpVHJ\iOWaOiEDQ FVDN D 19. V]i]DG PiVRGLN IHOpEHQ M|WW GLYDWED DPLNRU PiU D] DODNXOy SRlJiUViJV]iPiUDLVHOpUKHWĘOHWWVĘWLJD]iEyONpVĘEEDIHOJ\RUVXOWLGĘYHOpVDPHJIeOHOĘ N|]OHNHGpVL IHOWpWHOHNNHO OHWW HJ\UH QpSV]HUĦEE .RUiEEDQ FVDN D WHKHWĘsebb
RV]WiO\RNLOOHWYHD]DULV]WRNUiFLDWHKHWWHH]WPHJ DN|]pS- pVNLVELUWRNRVViJQHP 
hogy ÄQ\DUDOMRQ´± GHRO\DQpOHWIRUPDYDOyVXOWPHJKRJ\WDYDV]WyOĘV]LJDYLGpNL
birtoNRNRQ WDUWy]NRGWDN iOWDOiEDQ D EiOL V]H]RQEDQ ĘV]WĘO WDYDV]LJ  %XGiQ LOO
PpJ NoUiEEDQ 3R]VRQ\EDQ YROWDN D] DULV]WRNUDWiNQDN SDORWiL LOOHWYH %pFVEHQ  D
Q\iUL V]H]RQW SHGLJ DONDOPDVLQW D WpOLYHO IHOYiOWYD  D 7iWUiEDQ D PDJDV KHJ\HkEHQD.iUSiWRNEDQpVYDJ\D]$GULiQHOVĘVRUEDQ$EEi]LiEDQW|OW|tWpNÈPIĘOHJ
a 18±19. V]i]DGWyODYLGpNLNDVWpO\RNEDQLOON~ULiNEDQP~ODWWiND]LGĘW V]yV]eULQW  HOVĘVRUEDQ D IĘ- pV N|]pSQHPHVVpJ WDJMDL .pVĘEE H] D] pOHWIRUPD YDOyVXOW
PHJ D Q\iUL V]QHWHN LGHMpUH D KpWV]LOYDIiV QHPHVHN pV D SROJiUViJ V]iPira is.
(UGpO\EHQYLV]RQWPiVYROWDKHO\]HWDN|]OHNHGpVLQHKp]VpJHNPLDWW
FODOR JÏ=6(), a Nobel-GtMUDLVMHO|OWPDJ\DUKLJLpQLNXVD19. V]i]DGYpJpQ±,
PLXWiQ H] D] pOHWIRUPD QDJ\IRN~ pV HJpV]VpJWHOHQ ÄPDJ\DURV ]DEiOiVVDO´
(EDELSHEIM GYULAI ILONA N|Q\Ye HJ\ KiURP QDSRV YLJDV]ViJUyO  YDODPLQW
QDJ\IRN~LWDOR]iVVDOpVYROXPHQEHYLWHOOHOWHOWHO± QHPYROWKiWYpOHWOHQD]HOHP]p
se, hogy a haVRQOy pOHWIRUPiW IRO\WDWy GH QpPLOHJ PiV pOHWVWtOXVEDQ pOĘ pV HYĘ
DQJRODULV]WRNUDWiN±pYYHOpOWHNiWODJRVDQWRYiEEPLQWDPDJ\DURV]WiO\RVWiUVaLNDPLEHEHOHIpUWHNH]HQpOHWIRUPDHJpV]VpJJ\LKDWiVDL
(]HNEHD]iOODSRWRNEDUREEDQWEHOHD19. V]i]DGL0DJ\DURUV]iJRQDJ\yJ\ Kp
Yt]WHUPiO IUGĘNXOW~UDPLQWDUHNUHiFLyIRQWRVHOHPHPDLV]yYDOPRQGYDD]LGĘ
WiMWV]DQDWyULXPLHOOiWiVQDNPRQGKDWyN(OĘV]|UGLYDWRVKyERUWRVNLHJpV]tWĘMHYROW
D NO|QE|]Ę SLKHQĘ OpWIRUPiNQDN HOĘV]|U QHP Q\DUDOiV PDMG NpVĘEE Q\DUDOiV
MHOOHJJHO LV UpV]H D IUGĘKHO\HN WiUVDViJL LOO NXOWXUiOLV pOHWpQHN D YLNWRULiQXV
NRUQDNV]HUWH(XUySiEDQDWHQJHUpVWySDUWRNPHQWpQDV]DEDGYt]LIUGĘ]pVWNLHJp
V]tWYHJ\yJ\IUGĘNNpYt]N~UiNNDOQDS- pVOpJIUGĘNNHOPtJDPaJDVDEEWiUVDVig
V]iPiUD JROI pV ÄODZQ-WHQQLV´ GXNiOW NHUHV]WPHWV]HWpW DGYD HPH V]HFHVV]LyV J\y
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J\tWiVQDNDV]HFHVV]LyNRUiEDQ$PLNRUDJ\yJ\YL]HNKDWiVDLWDNO|QE|]ĘLSDULpV
PH]ĘJD]GDViJL PXQNiODWRN VRUiQ SpOGiXO +pYt]HQ D 19. V]i]DG HOHMpQ  HOĘV]|U
NH]GWpNIHOLVPHUQLDNNRUNH]GHWWD]DULV]WRNUiFLDNpVĘEEDG]VHQWULUpWHJHNPDMG
D SROJiURVRGy DNNRU PiU 0RQDUFKLDEHOL LOOHWYH PDJ\DU SROJiUL UpWHJ LV D WHUPiO
J\yJ\ IUGĘNEHMiUQLGHDNNRULVHOVĘVRUEDQD0RQDUFKLDQHPPDJ\DUWHUOHWHiUHSpOGiXOD6DO]EXUJpVN|UQ\pNpQHNVyVIrGĘL SpOGiXO%DG,VFKO GHHOVĘVRUEDQ
.DUOVEDGDPDJ\DUROGDORQSHGLJ3|VW\pQPDMGNpVĘEE)pOL[)UGĘLOOHWYH+HrkuOHV)UGĘpVPpJQpKiQ\IUGĘDSDOLFVLPDMGDKpYt]LYROWDNGLYDWosak.
.LGHUOWD19±20. V]i]DGLLQWHQ]tYHOVĘVRUEDQSHWURONpPLDLJHROyJLDLNXWDWiVRN
NDSFViQ KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ KpYL]HNEHQ iVYiQ\YL]HNEHQ J\yJ\YL]Hkben igenLJHQJD]GDJ1p]]NPHJDWpUNpSHW(1. iEUD) pVKDVRQOtWVXN|VV]HPiVRUV]iJRkkal.

iEUD: $PDJ\DURUV]iJLJ\yJ\YL]HNWHUOHWLHOKHO\H]NHGpVH
FRUUiV CSERNY T. (2009)

7|U|NRUV]iJQDNYDQMyYDONLVHEEGHMHOHQWĘVebb J\yJ\Yt]NDSDFLWiVDDKROHnQHNPHJIHOHOĘHQDEDOQHRNXOW~UDEDOQHROyJLDEHOQHRWHUiSLDLVIHMOĘG|WWPtJ0aJ\DURUV]iJRQD]HPOtWHWWHNPHOOHWWDEDOQHRSUHYHQFLyLUiQ\iEDLVPHJMHOHQWa fejlĘ
GpVpVH]WD20. V]i]DGLNXWDWiVRNFVDNWRYiEEJD]GDJtWRWWiNH]pUWpSOKHWDZHOlQHVVILWWQHVVKHDOWKQHVVHJpV]VpJWXUL]PXVHUUHDJ\yJ\IUGĘ-NDSDFLWiVUD(2. iEUD).
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iEUD 7pUNpSD]HXUySDLJ\yJ\IUGĘ NDSDFLWiVRNUyO
)RUUiV M$-7+e1<,L. (2006)

$ J\yJ\IUGĘWXUL]PXV HJpV]VpJWXUL]PXV EDOQHRWXUL]PXV HJpV]pEHQ YpYH D]
pULnWHWW WHOHSOpVHNHW UHYLWDOL]iOMD HJ\pENpQW D 0DJ\DURUV]iJRQ HEEĘO PLQW D]
2. iEUiQ LVOiWKDWy QHP]HWN|]LPpUWpNEHQLVNLHPHONHGĘPHQQ\LVpJĦYDQPiUPLQW
DMyPLQĘVpJĦJ\yJ\- pViVYiQ\YL]HNEĘOFpOV]HUĦpVpUWHOHPV]HUĦYROWNRUiEEDQD
6]pFKHQ\LWHUYNpVĘEEDILWQHVVZHOOQHVVWXUL]PXVNHUHWpEHQPDMGPRVWLVDIrGĘWuUL]PXV IHMOHV]WpVH $ IUGĘWXULXPXV IHMOHV]WpVH D] LQIUDVWUXNW~UD Q|YHOpVpYHO
MiUHJ\WWDODNRVViJEHYpWHOpQHNQ|YHOpVpYHODN|]OHNHGpVLLQIUDVWUXNW~UDQ|YHOp
VpYHO D NLVNHUHVNHGHOPL LQIUDVWUXNW~UD D] HJpV]VpJLSDU VWUXNW~UD SO IRJiV]DW
QĘJ\yJ\iV]DW Q|YHOpVpYHOMiUHJ\WWDV]iOORGDNDSDFLWiVVDOD]RWWW|OW|WWYHQGpgpMV]DNiNNDODEHYpWHOHNNHODWHUOHWLDGyNNDOD]D]HJ\iOWDOiEDQH]HNQHNDJ\yJyIUGĘYHO UHQGHONH]Ę WHUOHWHN pOHWPLQĘVpJpQHN D Q|YHNHGpVpYHO MDYuOiViYDO MiU
HJ\WWD]D]DODNRVViJMyOpWpQHNDQ|YHOpVpYHODV]OHWpVNRUYiUKDWyiWODJRVpOHtWDUWDPHPHONHGpVpYHOMiUHJ\WWDPLDPDJ\DUODNRVViJV]HPSRQWMiEyOHJ\iOWDOiQ
QHPHOKDQ\DJROKDWy(UUHPDQDSViJD](XUySDL8QLyQEHOONHGYH]ĘNRQVWUXNFLyN
N|WKHWĘNIĘOHJDKDWiURNRQiWtYHOĘEL]WoVtWiVLUHQGV]HUHNLJpQ\EHYpWHOpYHO%HFVOpV
az 1970-HVpYHNEĘOD]DNNRU ezer ODNRV~+DMG~V]RERV]OyODNRVViJD|WV]|U|Vp
UHPDQDSViJWt]V]HUHVpUHQ|YHNV]LNHJ\-HJ\YHQGpJV]H]RQNDSFViQDPLD]RUYRVL
HOOiWiVPLQĘVpJpWLVPDJiEDNHOOYRQMDWHKiWPLQGHQIDNWRUpVPLQGHQWpQ\H]ĘD]
RWWpOĘODNRVViJDYHQGpJUpWHJMREEHOOiWiVDpUGHNpEHQV]HUYH]ĘGLNDJ\yJ\IUGĘ
turL]PXVVDO1HPEHV]pOYHDV]DQDWyULXPRNUyOPDJiQUHQGHOĘNUĘOIUGĘNUĘOWHUi
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SLiVLQWp]PpQ\HNUĘOpVUHKDELOLWiFLyVJ\yJ\LQWp]PpQ\HNUĘOVWE LO\HQ=DQGHU-IpOH
NpV]OpNHN . .pUGpVSHUV]HDUHNOiPpVDPDUNHWLQJLOODNRmPXQLNiFLyV]HUHSH
HPLDWWD]WiQDJ\yJ\IUGĘWXUL]PXVQHPHJ\HQOHWHV0DJ\DURUV]iJRQ$KDJ\RPi
Q\RVDQ EHYH]HWHWW KHO\HN QDJ\RQ MyO PĦN|GQHN +DMG~V]RERVzOy +DUNiQ\ %N
Balf stb. ± HOVĘVRUEDQDGXQiQW~OLIUGĘN± pVDNHOHWLRUV]igUpV]EHQD]RN, amelyek
PiUNRUiEEDQEHYROWDNYH]HWYHLOOHWYe azok, DPHO\HN~MDEEDQDPpGLDDPpGLaNRPPXQLNiFLyWHUOeWpQHOĘWpUEHNHUOWHN
$%DODWRQHEEĘODV]HPSRQWEyODEV]RO~WNHGYH]ĘKHO\]HWEHKR]KDWyKLV]HQN|
UOEHOO pYHNHUOWD]LGHJHQIRUJDORPIyNXV]iEDPDMGDWyPHOOHWWLpVYRQ]isN|U]HWpQHN J\yJ\IUGĘL J\yJ\GOĘL WHWWpN NRPSOHWWp D EDODWRQL UpJLyW EDOQHROy
JLDLODJ$J\yJ\IUGĘNQHNQHPFVDNDWHOHSOpVHNRNiQKDQHPNLVWpUVpJLK~]yKaWiVDIHMOHV]WĘHUHMHLVYDQ

iEUD: G\yJ\Yt]HOĘIRUGXOiVRN
)RUUiV: CSERNY T. (2009)

'H YLVV]DWpUYH D %DODWRQUD 1HP JRQGROQiQN GH HJpV] NRPRO\DQ IHOPHUOW D
19. V]i]DGEDQKRJ\NLNHOOHQHV]iUtWDQL VĘWHJ\V]HUNLLVV]iUDGW KRJ\PH]ĘJDzGDViJLODJpUWpNHVWHUOHWHNHWOHKHVVHQQ\HUQLV]HUHQFVpUHH]QHPW|UWpQWPHJVHP
vele, sem a Velencei- VHP D )HUWĘ-WyYDO PHgpSOW YLV]RQW D 6Ly-csatorna, ami
HJ\UpV]W D %DODWRQL Yt]L N|]OHNHGpVVHO KDMy]iVVDO PiVUpV]W D] |QW|]pVVHO NHUOW
NpSEH$NLVEDODWRQLPRFVDUDNLOOEHUHN 7VNHYiU DW|EEp-NHYpVEpYiOWR]y%DOaWRQSDUWV]DNDV]DV]DEiO\R]iVRNLJOHKHWHWOHQQpWHWWHD]GOpVLFpO~IHOKDV]QiOiVWD
GpOLSDUWRQQHPEHV]pOYHDVRNV]~Q\RJUyOpVtJ\D]HQGpPLiVPDOiULiUyO$WypV
N|rQ\pNpUHDUHIRUPNRUV]HOOHPpQHNPHJIHOHOĘHQDN|]pS- pVNLVELUWRNRVViJ PpJ
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PLQGLJ QHP D] DULV]WRNUiFLD  WHOHSOW DNLN HONH]GWpN ÄIHOIHGH]QL D %DODWRQW´ D
%DODWRQJ\yJ\KDWiViWDNO|QE|]ĘNOLPDWLNXVJ\yJ\WpQ\H]ĘNHW 0HJLQGXOWDEalaWRQLJĘ]KDMy]iVLVPDMGD]HUUHpSOĘLSDUWHOHSOLGH
$%DODWRQQiOLOOHWYHHJ\-HJ\NLVHEEWiMHJ\VpJQpO± PLNRUHUUĘOEHV]pOQNDkkor ± DPLNURNOtPiWpVDYL]HWDWiMDWDERURNDWpWHOHNHWJ\yJ\YL]HNHWHJ\WW kell
HEEĘO D V]HPSRQWEyO pUWpNHOQL $ 19. V]i]DG N|]HSpWĘO megindult egy nagyobb
PpUWpNĦIHMOĘGpV 'pOL9DV~W DPHO\D]WiQPDMGD],YLOiJKiERU~LGHMpQD+RUYi
WRUV]iJpVDKRUYiWWHQJHUSDUWHOYHVzWpVpYHONHUOWHOĘWpUEHDPLNRULJD]iEyOIĘOHJD
EXGDSHVWLpVN|UQ\pNEHOLYiURVRNSROJiULUpWHJHLWHOHSHGQHNUiDPHJOpYĘNLVELUWoNRVL ELUWRNRVL YLV]RQ\RNUD pV D WĘNH LOOHWYH D] DULV]WRNUiFLD pV D EXU]VXi]LD
WUDQV]QDFLRQiOLV YROWD PLDWW pV D KDWiURN iWV]DEiViYDO D PDJiQWXODMGRQ W|EEpNHYpVEp V]HQW PDUDGW  OHV]iPtWYD D IĘOHJ IHOYLGpNL GpOYLGpNL pV HUGpO\L PDJ\DU
birtoN IHOV]DEGDOiViW DPHO\HW D] DVV]LPLOiFLy pUGHNpEHQ D] XWyGiOODPRN HPH W|
UHNYpVH PLDWW D PDJ\DU DULV]WRNUiFLD NiUiUD W|UWpQW EQQHN HOOHQpUH HOVĘVRUEDQ
Nyugat- pV eV]DN-0DJ\DURUV]iJRQ URNRQL NDSFVRODWRN UpYpQ D OHgIHOVĘEE Ä~UL´
N|U|NWRYiEEUDLVDWHQJHUSDUWRNRQD]HOHJiQVPDJDVKHJ\YiGpNHNHQDGHFHQVVĘW
GHNDGHQV EROGRJ EpNHEHOL Q\DUDOyKHO\HNHQ WHQJHWWpN QDSMDLNDW (OVĘVRUEDQ 6YiMF
%HOJLXP1pPHWRUV]iJ$XV]WULDpV2ODV]RrV]iJWDYDLQDN pVNO|Q|VHQ1iSRO\pV
D6RUUHQWyL-IpOV]LJHWSDUWMDLQ LOOHWYHPDJDVKHJ\HLQHNN|UQ\pNpQPHVV]LYiURVDiEDQGtYRWW
$%DODWRQHOVĘVRUEDQD]~MRQQDQNLDODNXOyIHOVĘUpWHJHN N|]pS- pVNLVELUWRNRsViJ LOOHWYHDSROJiUViJUpV]pUHMHOHQWHWWSLKHQpVW$PHJKDWiUR]RWWWHUOHWLUpV]eNHQNtYO %XGDSHVWYRQ]iVN|U]HWHeV]DN- pV'pO-'XQiQW~O HOVĘVRUEDQDN|]OHNeGpVL ~WYRQDODN V]HUHSH PLDWW YROW PHJKDWiUR]y 0LQGD]RQiOWDO PiU -ben a
NRPPQDODWWDSUROHWiUJ\HUHNHNGOWHWpVpYHOHOĘUHYHWtWHWWHiUQ\pNiWD]DW|PHgWXUL]PXVDPHO\D,,YLOiJKiERU~XWiQPHJMHOHQLN$,, YLOiJKiERU~XWiQH]DW|
PHJWXUL]PXVMHOHQLNPHJDV]RFLDOLVWDV]DNV]HUYH]HWHVtWpVVHOVHQQHNN|YHWNH]Wp
EHQDYt]PLQĘVpJDz 1980-DVpYHNYpJpUH D]V~IROWViJPLDWWLV DPpO\SRQWUDVlyO\HGW DPLEH EHOHMiWV]RWW D =DOD V]HQQ\H]pVH D] LQWHQ]tY NĘRODM-NLWHUPHOpV PLDWt
(policiklikus aroPiV V]pQKLGURJpQHN WRYiEEi QLWUiW YHJ\OHWHN D Yt]EHQ  D QHP
PHJIHOHOĘ V]HQQyYt]HOYH]HWpV pV PDJD D W|PHJWXUL]PXV D] HXWURIL]iFLy IRV]IiW
QLWUiW LOOHWYHDV]HQQ\Yt]-HOWiYROtWiVD]LQIUDVWUXNW~UDKLiQ\DLV
.RUiEEDQ D %DODWRQQDN KDGiV]DWL MHOHQWĘVpJH LV YROW PiU D EDODWRQIHOYLGpNL
YpJYiUDNLGHMpEHQLVGHPpJD,,YLOiJKiERU~EDQLVUpV]HYROWHJ\YpGHOPLYRQDlQDNDPHO\D]DODLNĘRODMPH]ĘNHWYpGWH0LQGH]HNHWWHWp]LKRJ\DVWUDWpJLDLpGHsYt]NpV]OHW(XUySDOHJQDJ\REENLWHUMHGpVĦ WHUOHWĦGHQHPW|PHJĦ pGHVYt]WHU
OHWHiPGHVHNpO\YL]ĦH]pUWOHJIHOMHEEWDYD
,JD]iEyOWHKiWD19. V]i]DGYpJHN|]HSHD20. V]i]DGHOHMHyWDYLUiJ]LNDEDOaWRQLWXUL]PXVpVJ\yJ\IUGĘNXOW~UDHJ\WWD%DODWRQQDO$J\yJ\IRUUiVRNNDODPiben szerepet MiWV]RWWDUHIRUPNRU%DODWRQIUHGMHD.LVIDOXG\DNKISFALUDY SÈNDOR N|OWHPpQ\HL 6]HJHG\ 5y]D Ki]D %DGDFVRQ\  (OĘV]|U IĘOHJ D] pV]DNL SDUW
(eleJDQFLD  PDMG NpVĘEE D IHOIHMOĘGĘ GpOL SDUW FVDOiGRN  IĘOHJ %DODWRQERJOiU pV
%DODWRQOHOOHERUNXOW~UiMDDPLWV]LQWpQDPLNURNXOW~UiKR]OHKHWVRUROQLD%DOaton-
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IHOYLGpNLIHKpUERURNpVD%DODWRQGpOLUpV]pQOpYĘIHKpUERURNNXOW~UiMDMHOHQWPHJ
PLQWJ\yJ\WpQ\H]ĘRO\DQIXUFVDRNRNNDSFViQLVD%DODWRQLNpNQ\HOĦWFVDNKHOyben lehet fogyasztani, hiszen 10± yUiW XWD]WDWYD PiU ÄPHJW|ULN´ D ERU pV QHP
RO\DQPLQĘVpJĦ$]DPLNURNOtPDDPLD%DODWRQpV]DNLSDUWMDKHJ\HLQHNKĘWiUROy
NDSDFLWiVDN|YHWNH]WpEHQQpKiQ\RO\DQELROyJLDLULWNDViJPHJPDUDGiViWWHWWHOHKeWĘYpJDPLYLOiJYLV]RQ\ODWEDQLVULWNDViJSl. mint a bazaOWRUJRQiNN|rQ\pNpQOpYĘ
SiIUiQ\ DPLW -iYRUND 6iQGRU D KtUHV ERWDQLNXV tUW OH PDJ\DU FVLOODJ SifUiQ\Ceterach javorkeanum). Maga Tihany a paleo- pVDQHROLWNRUQHYH]HWHVVpgeit
ĘU]L W|EEHN N|]|WW H]pUW LV WHOHSOW RGD D %DODWRQL  /LPQROyJLDL .XWDWyLnWp]HW pV
VRUROKDWQiQNWRYiEE$JD]GDViJL-KDOiV]DWLMHOHQWĘVpJHHOVĘVRUEDQD]RWWpOĘNV]i
PiUDYROWFVDNMHOHQWĘV NHYpVVOOĘ-IRJDV 0DD]HJpV]VpJHVpOHWPyGpVDKDOK~
VRN HJpV]VpJHVVpJpQHN IHOLVPHUpVH D EDODWRQL KDODN pV D] HEEĘO NpV]OW pWHOHN D
¶healthness¶ UpV]pW NpSH]LN D NXOLQiULV±EDOQHRPLNURNXOW~UiQDN D UHNUHiFLy IRQWRV
UpV]eNpQW $ UHNUHiFLy PLQW QHYH LV PXWDWMD D] HJpV]VpJL iOODSRW KHO\UHiOOtWiViW
PXWDWMD WHKiW WHUFLHU SUHYHQFLyW MHOHQW XJ\DQDNNRU SULPHU SUHYHQFLyV EHWHJVpgPHJHOĘ]ĘMHOHQWĘVpJHLVvan.
0LQGH]HJ\EHHVHWWDK\JLpQpVNXOW~UDIHMOĘGpVpYHOLV$IUGpVPRVDNRGiVLJa]iEyOD]DULV]WRNUDWiNN|]WHJ\iOWDOiEDQQHPGHPpJDN|]ppQHPHVHNN|]|WWVHP
YROW PHJV]RNRWW D N|]pSNRUEDQ 7HJ\N KR]]i KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ /HQJ\HORrV]iJRQ pV 2ODV]RUV]iJRQ NtYO  D] HJ\HWOHQ RO\DQ WiUVDGDORP (XUySiEDQ DKRO D
WiUVDGDORPQDN N|UOEHOO ±12%-D QRELOLV UpWHJHN N|]O NHUOW NL DNLN MHOHQWĘV
UpV]pWWHWWpNNLDWiUVDGDORPQDNGHDV]HPpO\HVK\JLpQpVNXOW~UiMXNPHJOHKHWĘVHQ
URVV] YROW 9DQQDN OHtUiVRN KRJ\ D N|]pSNRUEDQ D N|]pSNRU YpJpQ pYHQWH FVDN
HJ\V]HUPRVDNRGWDND]~ULDVV]RQ\RNLVpSSH]pUWLVQHYH]WpNÄIUGĘVNXUYiNQDN´
azokat akik naSRQWDIU|GWHN NXUWL]iQRNPDUNRWiQ\RVQĘN 0DMGDW|U|NNRUEDQD
IUGĘNXOW~UD NHOHWUĘO EHNHUOW 0DJ\DURUV]iJUD D ÄW|U|N IUGĘ UiF IUGĘ´ VĘW VRN
IUGpVVHONDSFVRODWRVV]DYXQNLVW|U|NHUHGHWĦ
$] LYyYt] PLQW D] HJpV]VpJHV WLV]WD LYyYt] PLQW D MiUYiQ\RN PHJHOĘ]pVpQHN
HJ\LN OHJIRQWRVDEE HV]N|]HD 19. V]i]DGEDQPHUOW IHOHOVĘVRUEDQ(J\DQJROIHlPpUpVV]HULQWDOHJQDJ\REEIHOIHGH]pVHNN|]|WWD]HJpV]VpJHVLYyYt] PLQWD]HJ\LN
legIRQWRVDEESUHYHQWtYIDNWRU DYt]]HOpOHOPLV]HUUHOWHUMHGĘEHWHJVpJHNHVHWpEHQD
OHJIRQWRVDEERUYRVLIHOIHGH]pVNpQWYRQXOWEHDIHOPpUpVEHPLQWDYH]eWHWWLYyYt]pV
D FVDWRUQi]iV NRPSOe[LWiVD (EEĘO D V]HPSRQWEyO YLV]RQW QHPFVDN PLQW LYyYt]
KDQHP IUGĘWpQ\H]Ę LV NpSEH NHUOW K\JLpQpV PRVDNRGiVL  V]HPSRQWEyO XJ\aQDNNRUVDMQiODWRVPyGRQDGHUtWHWWpVDYH]HWHWWV]HQQ\Yt]HOYH]HWpVHWLV]WtWiVQplNOKRVV]~pYWL]HGHNHQNHUHV]WOD]HJ\LNOHJIRQWRVDEEV]HQQ\H]ĘWpQ\H]ĘOHWW$
IUGpV K\JLpQpQHN D IHOLVPHUpVH HJ\UH LQNiEE HOĘWpUEH NHUOW N|]IUGĘN  pV HOĘ
V]|UDJ\yJ\IUGĘNQpO WHUPiOKpYL]HN PDMGNpVĘEEDV]DEDGYt]LIUGĘ]pVIRUPi
MiEDQWHOMHVHGHWWNL
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iEUD: 6]DQDWyULXPLNpSD20V]i]DGHOHMpUĘO
)RUUiV FRANK M. ± KUNSZT J. ± RAUSCH Z. (1932)

Ezek mind a 19V]i]DGN|]HSH-YpJpUHHVQHNDPLHJ\EHHVLNHJ\pENpQWD0aJ\DURUV]iJpVD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDLQWHQ]tYIHMOĘGpVLSHULyGXViYDO 
pVN|]|WWPHJWL]HQQpJ\V]HUH]WHD*'3-MpWPDLV]iPtWiVRNV]HULQW D0RQDUcKLD PDJ\DU UpV]H 0LQGHQ DPHOOHWW V]yOW KRJ\ D %DODWRQ IHMOĘGpVQHN LQGXljon a
%DODWRQ N|UQ\pNL UpV]HNNHO HJ\WW UpV]EHQ V]HUHQFVpV UpV]EHQ V]HUHQFVpWOHQ Wp
Q\H]ĘN NDSFViQ OG , YLOiJKiERU~  D %DODWRQ N|UQ\pNL KHJ\HN D PLNURNOtPD D
Yt]LWXUL]PXVDJ\yJ\WXUL]PXVDJ\yJ\IUGĘ turizPXVNDSFViQ
0pJ HJ\ WpQ\H]Ę YROW HEEHQ KRJ\ QpPHW RV]WUiN KDWiVUD D WHUPpV]HWJ\yJ\i
V]DW DKRJ\ DNNRULEDQ QHYH]WpN  D Yt] D QDSIUGĘ D V]DQDWyULXPRN NRUD D YtzJ\yJyiV]DWDQDSIUGĘJ\yJ\iV]DWDGLpWiN WHUiSLiN DYt]N~UiND QDWXUL]PXVD
QXGL]PXVDNNRULQGXOWHODWHUPpV]HWIHOpYDOyIRUGXOiV(]HNPLQG-mind egy idĘ
EHQPXWDWQDND%DODWRQIHOpDJ\yJ\IUGĘLPLNURNOtPDpVPDJiQDND%DODWRQYt
]pQHND]LUiQ\iED$]RUYRVOiVHEEHQD]LGĘEHQ UpV]EHQDIDUPDNROyJLDYDODPLNRUL
Q|YpQ\WDQL J\|NHUHL PLDWW YDODPLQW D 19. V]i]DGL LSDUL IRUUDGDORP NDSFViQ UpVzEHQDWHUPpV]HWHVUpV]EHQDPHFKDQRFHQWULNXVLOOPHFKDQRWURQLNXVLUiQ\iEDIRrGXOW(]D]LGĘV]DNYROWDV]DQDWyULXPRNDWGĘFV~FVKXUXWD gyomor- pVEpOKurut,
D]XQDWNR]yV]pSDVV]RQ\RND]DODQ\LN|OWĘNDV]DQDWyULXPRNpVDSDQ]LyNGHFHQV
YLOiJD D] ~Q EROGRJ EpNHLGĘN D 19. V]i]DG YpJH D 20. V]i]DG HOHMH V PLQGH]W
PHJN|QQ\tWHWWHD]DWUDQV]QDFLRQDOLWiVPHO\OHKHWĘYpWHWWHKRJ\0RV]NYiWyOYDJ\
az UriOWyOGH6]HQWSpWHUYiUWyOEL]RQ\RVDQ~WOHYpOQpONOOHKHWHWWXWD]QLD]AtlantiyFHiQLJD%pFVLNRQJUHVV]XVWyOD], YLOiJKiERU~LJNRQWLQHQWiOLVNRQfOLNWXVQpONO
$PLNRUD%DODWRQEDOQHROyJLDLMHOHQWĘVpJpWHOHPH]]NDNNRUHOĘV]|ULVHONHll
KHO\H]]NDEDOQHROyJLiWYDODKRODPHGLFLQiQEHOOPLXWiQGHILQiiOWXNKRJ\PLLV
D EDOQHROyJLD 2O\DQ KDWiUWHUOHWL WXGRPiQ\iJ DPHO\ D IHOV]tQL- isYiQ\- KpYt]
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WHUPiOYt] J\yJ\Yt] IUGpVVHO NDSFVRODWRV KDWiVDLW HOHP]L RUYRVL EDOQHROyJLD 
EDOQHROyJLDEDOQHRSUHYHQFLy D]RUYRVHJpV]VpJJ\LDSSOLNiFLyPHOOHWWDPHWHoUROyJLDL ELRPHWHRUROyJLD NOLPDWROyJLDL ELRNOLPDWROyJLD KLGUoOyJLDLJHROyJLDL
I|OGUDM]L W|UWpQHOPL pV WiUVDGDOPL KiWWHUpYHO pV DGDWDLYDO HJ\WW IL]LNRNpPLDL pV
ELROyJLDLYL]VJiODWRNDODSMiQPHO\QHPFVDNDYt]UHKDQHPDWHUPpV]HWHVpVPHsWHUVpJHVPLNUoN|UQ\H]HWUHLVYRQDWNR]LNLOOHWYHD]]DOIRJODONR]LN
A 5. iEUiQ OiWMXNKRJ\DSUHYHQWtYpVDNXUDWtYPHGLFLQDN|]|WWKHO\H]Nedik el
D EDOQHROyJLD EDOQHRWHUiSLiV pV EDOQHRSUHYHQFLys (orvosi balQHROyJLD  UpV]H H] D
Yt]J\yJ\iV]DWWDO NDSFVRODWRV |VV]HV LVPHUHWHW WDUWDOPD]]D $ %DODWRQQDO LV HOVĘ
VRUEDQRUYRVLEDOQHROyJLDLV]HPSRQWEyOIRJODlNR]XQND]DOiEELDNEDQ

5iEUD: $EDOQHROyJLDKHO\HDPHGLFLQiQEHOO
)RUUiV EMBER I. (2010)

0LYHODSUHYHQFLyLVpULQWHWWDEHOQHROyJLiQEHOO EDOQHRSUHYHQFLy DN|YHWNe]ĘiEUiQ(6iEUD OiWKDWMXNKRJ\DSULPHUSUHYHQFLy HOVĘGOHJHVSUHYHQFLy ± ide
WDUWR]LNUpV]EHQDIUGĘ]pV± N|]HO-RVKDWiVIRNNDOHOĘ]PHJHJ\-egy betegsp
JHWtJ\FV|NNHQWKHWMNHJ\HVEHWHJVpJHNPRUELGLWiViWpVN|YHWNH]PpQ\HVPRUWDOiWiViWPtJDNODVV]LNXVV]ĦUpV PiVRGODJRVSUHYHQFLy PiUFVDNDEHWHJVpJHNPRrWDOLWiViWNpSHVFV|NNHQWHQLPRUELGiWiViWNHYpVVpVKDWiVIRNDLVFVDNN|UOL
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6iEUD: $SUHYHQFLyKDWpNRQ\ViJD
)RUUiV szerk. EMBER I. (2007)

$EDOQHRSUHYHQFLyIĘOHJ EDOQHR-WHUFLHUSUHYHQFLy YDJ\WHUFLHUSUHYHQFLyWuODMGRQNpSSHQUHKDELOLWiFLyYDJ\UHNUHiFLyDZHOOQHVVILWQHVVKHDOWKQHVVUpV]eNpQW
LOOHWYH D UHNRQYDOHV]FHQV OiEDGR]y EHWHJHN UHNUHiFLyMiEDQ pV D V]|YĘGPpnyek,
N|YHWNH]PpQ\HNPHJHOĘ]pVpEHQMiWV]LNV]HUHSHWPLQWKDUPDGODJRVPHJHOĘ]pV:
 )UGpV
 ,YyN~UD
 ,QKDOiFLy
$EDOQHRWHUiSLDDIUGpVWLYyN~UiWLQKDOiFLyWMHOHQWLUpV]EHQLOOHWYHMHOHQWLWuODMGRQNpSSHQPDJiWDNO|QE|]Ę± DN|YHWNH]ĘiEUiQOiWKDWy± EDOQHRWHUiSLiVEeDYDWNR]iVRNDW )UGpV WHUPiOYt]EHQ J\yJ\Yt]EHQ LYyN~UD LQKDOiFLy LV]DSSDNoOiVLOONRPELQiOWN~UiNpVOiWKDWyD]LVKRJ\.|]pS-(XUySiEDQPLO\HQOHKHWĘVp
gek vannak:
 )UGĘWHUiSLD
 .OtPDWHUiSLD
 ,V]DSNH]HOpV
 &pO]RWWWHUiSLDJ\yJ\WRUQD
 9L]WHUiSLD
 *\yJ\PDVV]i]V
 (OHNWURWHUiSLD
+D|VV]HDNDUMXNIRJODOQLDEDOQHRWHUiSLDOHKHWĘVpJHLWDPL NRPELQiOWEDOQHRWeUiSLiWLOOEDOQHRWHUiSLiWpVNpPLDLIL]LNDLDONDOPD]iVRNDWMHOHQWDNNRUDN|YHWNe-
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]Ę QpJ\ iEUiW NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL 7.±10 iEUD K$5$*h//(, M. Z. 2005 XWiQ).
(]HNHOVĘVRrEDQJ\yJ\YL]HNUHpUWHQGĘNGHRO\DQIHOV]tQLYL]HNEHQPLQWD%alaton
is lehet alkalmazni.
(OĘWWHD]RQEDQWHNLQWVNiWKRJ\PLO\HQEHWHJVpJHNUHLGHiOLVHJ\pENpQWDEDlQHRWHUiSLD3ULPHUSUHYHQFLyNpQWDJRO\YDGLDEHWHVPHOOLWXVpVDN|V]YpQ\HVHWp
EHQOHKHWDONDOPD]QLNpUGpVKRJ\PiVEHWHJVpJHNHVHWpQiVYiQ\LDQ\DJRN beviteOpYHOLYyN~UiYDOPHJHOĘ]pVFpOMiEyOKDWpNRQ\-H"+DWpNRQ\DND]LYyN~UiNDNODszV]LNXVpUWHOHPEHQHOVĘVRUEDQEpOUHQ\KHVpJEHQIĘOHJV]pNUHNHGpVEHQDPHO\UpJHQ
GLYDWRV SV]LFKRV]RPDWLNXV LOOHWYH RUJDQLNXV EHWHJVpJ YROW .DUORY\ 9DU\
Karlsbad melletWOiWKDWyNDMHOHLDPDLQDSLJ

7iEUD: .RPELQiOWEDOQHRWHUiSLD
)RUUiV K$5$*h//(, M. Z. (2005)

iEUD %DOQHRWHUiSLD
)RUUiV K$5$*h//(, M. Z. (2005)
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9 iEUD: %DOQHRWHUiSLD)UGĘ]pV
)RUUiV K$5$*h//(, M. Z. (2005)

10iEUD: %DOQHRWHUiSLD ,YyN~UD
)RUUiV K$5$*h//(, M. Z. (2005)

ÈP KD D %DODWRQUD NRQFHQWUiOXQN DPHO\ QHP J\yJ\Yt], KDQHP WHUPpV]HWHV
Yt]IHOOHW DNNRU LV QpKiQ\ pUGHNHV GROJRW IHOIHGH]KHWQN H]]HO NDSFVRODWRVDQ $
%DODWRQYt]J\yJ\iV]DWLKDWiVDLQDNHOHP]pVHNRUQHKp]KHOyzetbe NHUOD]HPEHU$
%DODWRQYL]HQHPJ\yJ\Yt]DNO|QE|]Ę|VV]HWHYĘNHWDPHOOpNHOWWiEOi]DWRNPuWDWMiN$PLLJD]iQIHOWĦQĘKRJ\DEDODWRQLYt]EHQDUHODWtYHPDJDVD]DOJDpVNovamoszat-tartalom. (A kovamoszat-WDUWDORP PLDWW PpJ NHOOHPHWOHQ KDWiVDL LV Oehetnek a Balatonnak.) Az algaIDMWiN SHGLJ D] HXWURIL]iFLyYDO NHUOWHN HOĘWpUEH
'HUPDWLWLV]WLVRNR]KDW PHOOpNKDWiV D]RQEDQHOVĘVRUEDQDSo]LWtYKDWiVRNDWNHOO
kiemelni; a BalaWRQ YL]pQHN D NHOOHPHV VLPRJDWy OiJ\ViJD D] LV]DS OiJ\ViJD D
ILQRP KRPRN GLV]SHUJiOWViJD KHO\HQNpQW LV]DSV]HUĦ YROWD $ Yt] O~JRVViJD
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pH 8,1±N|]|WW YDQiWODJRVDQ 0LQGH]HNQDJ\RQNHOOHPHVNRPIRUWpU]pVW OiJ\
VLPRJDWy HOOD]XOiVW UHOD[iFLyW EL]WRVtWDQDN QHP EHV]pOYH D V]HUYH]HW
WRQL]iOiViUyO¶mpUHJWHOHQtWpVpUĘO¶DPLNHGYH]ĘiWKDQJROyKDWiVVDOEtUKDW
9pJOLV D J\yJ\WpQ\H]ĘND %DODWRQ HVHWpEHQ D %DODWRQ pJKDMODWLYLV]RQ\DLQ D
NOtPiMDKĘPpUVpNOHWHSiUDWDUWDOPDIHOKĘ]HW-WHUMHGHOPHVVpJHLGĘV]DNRVViJDQDpVWpVWDUWDOPD PHJYLOiJtWiVWDUWDOPD HUĘVVpJH D FVDSDGpNYLV]RQ\RN D OpJQ\oPiV
DV]pO HUHMHpVLUiQ\DYDQUiKDWiVVDO
$%DODWRQYL]pQHNpVDOWDODMiQDND]D]D]LV]DSQDNDIL]LNDLNpPLDLWXODMGRQVi
JDLDWyPpO\VpJHDKXOOiP]iVDGHQLYHOOiFLyDYt]KĘPpUVpNOHWDYt]NpPLDL|szszetpWHOHDYt]iWOiWV]yViJDDOHEHJĘV]LOiUGDONDWUpV]HNpVD]LV]DSDONRWyUpV]HLD
UiGLXP- pVDradon-tartalom DYt]EHQpVD]LV]DSEDQDOHYHJĘKĘPpUVpNOHWHSiUaWDUWDOPDH]HNHJ\EL]WRVKDWiVDDQDSVWpVVHODFVDSDGpNYiszoQ\RNNDOpVDV]pOOHO
kombiniOYD$EDODWRQLIUGĘNO|QE|]ĘKDWiVDLQDNDONDOPD]iViUDvannak megfeOHOĘ MDYDOODWRN SpOGiXO D J\HUPHN- pV VHUGOĘNRU EiQWDOPDLEDQ LGHJEHWHJVpJHkEHQ D QHP J\XOODGiVRV EĘUEeWHJVpJHN UHXPiEDQ YpUNHULQJpVL EHWHJVpJHNEHQ pV
PiVHJ\pEEHWHJVpJHNEHQLV9DQQDNHOOHQMDYDOODWRNpVYDQQDNHOWpUpVHND]pV]DNL
pVDGpOLSDUWN|]|WW'HNO|QYL]VJiOWiNDYpUHUHNUHDYpUQ\oPiVUDDOpJ]pVUHD
YpU YLV]NR]LWiViUD D] DQ\DJFVHUpUH J\DNRUROW KDWiViW D KXOOiP]iV D WHVtPR]JiV
KDWiViW D IUGpVVHO HJ\EHN|W|WW VWNpUH]pV OpJIUGĘ]pV pV Yt]IUGĘ]pV HJ\WWHV
KDWiViW D %DODWRQEDQ YDOy IUGpV KDWiViW $ONDOPD]iVPyGMD Q\LOYiQYDOyDQ D]
LGpQ\ PHWHRUROyJLDL YLV]RQ\DLWyO D Wy pV D WySDUWL IUGĘ D IrGpV LGĘWDUWDPiWyO
IJJ(OOHQĘU]pVHUHQGH]pVpQHNPyGMDPDJDDYt]PLQĘVpJHDIrGpVUHOHJLQNiEE
DONDOPDV KHO\HN DPLN YiOWR]WDN D] HOP~OW pYV]i]DGEDQ $ IUGpV J\DNRULViJD D
J\RPRUWHOWVpJLiOODSRWDpVD]HJ\pQLiOODSRWILJ\HOHPEHYpWHOHMDYaVROW9pJH]HWO
D NHGYH]ĘWOHQ PHOOpNKDWiVRN iOWaOiEDQ D EĘUUH J\DNRUROW KDWiV D] H]W HOĘLGp]Ę
WpQ\H]ĘN KRJ\DQ NHUOKHWĘN H]HN HO $ NHGYH]ĘWOHQ WpQ\H]ĘN HOLPLQiOiVD LV D
NRPSOH[%DODWRQV]DQDWyULXP-WHUiSLDNpSpEHLOOHV]NHGLNEHOH(EEHEHOeWDUWR]LNpV
FVDNQDSMDLQNEDQYDOyVXOPHJUpV]EHQYLUWXiOLVDQDEDODWRQLIUGĘ]pVDJ\yJ\IrGĘ]pV D PR]JiVNXOW~UD PHOOHWW pV GLpWD LOO LYyN~UD ERUYt] PHOOHWW RO\DQ DNWtY
SLKHQpVPHO\QHNWHUiSLiVMHOHQWĘVpJHLVYDQSpOGiXOORYDJOiV~V]iVPR]JiVWHUi
SLD'HEHOHWDUWR]LND%DODWRQPLQWNXOW~UWiMPLQWNLVWiMHJ\VpJW|UWpQHOPLPĦYp
V]HWL pV NXOWXUiOLV pUWpNHLQHN PHJLVPHUpVH D] DNWtY SLKHQpV UpV]HNpQW a balatoni
|NRV]LV]WpPDPDUNiQVHOHPHLN|]pWDUWR]LN
LÏ&=< LAJOS MHOHQWHWWH PHJ D %DODWRQ WXGRPiQ\RV PHJILJ\HOpVpQHN HUHGPp
Q\HLWHOĘV]|UDPLSiUDWODQYROWDPDJDQHPpEHQD]DNNRULNOI|OGLLURGDORmban is
pVH]HNUHD]HUHGPpQ\HNUHDODSR]RWW HOĘV]|U D%DODWRQLV]|YHWVpJ NLDGiViban Dr.
LENKEI VILMOS DANI Budapesten 1912-EHQPHJMHOHQWN|Q\YpEHQ$%DODWRQPLkURNOtPiMiYDONDSFVRODWEDQPHJiOODStWRWWiN KRJ\HOVĘVRUEDQ$OPiGLEDQ KD|VV]eKDVRQOtWRWWiNDNO|QE|]ĘPHWHRUROyJLDLWpQ\H]ĘNHWDNNRUNLGHUOWKRJ\DBalaton
HPHYLGpNpQDKĘPpUVpNOHWYiOWo]iVRNV]ĦNHEEKDWiURNN|]|WWPR]RJWDNPLQWH]HQ
V]pOHVVpJLIRNDODWWOpYĘPiVKHO\HNp$Q\iULWWQHPRO\DQIRUUyDOHYHJĘKĘPprVpNOHWLQJDGR]iVDLVHPDGpOLIHOPHOHJHGpVpVD]HVWLOHKĦOpVDQDJ\Yt]IHOOHWKDWi
sa miDWW FVHNpO\HEE pV NHGYH]ĘEE D KĘPpUVpNOHW HJ\LN QDSUyO D PiVLNUD NLVHEE
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PprWpNEHQ YiOWR]LN PHJ PpJ DNNRU LV KD D YHUĘIpQ\HV V]pOFVHQGHV LGĘUH ERUXOW
YDJ\HVĘVV]HOHVQDSN|YHWNH]LN$]WKRJ\D%DODWRQYLGpNpQDOHYHJĘKĘPpUVpklete egyenletesen meleg az LV PXWDWMD KRJ\ D J\P|OFVpUpV DUiQ\ODJ NRUibban
V]RNRWW EHN|YHWNH]QL PLQW PiVKRO $ NRUDL V]ĘOĘ SpOGiXO M~OLXV PiVRGLN IHOpben,
PtJ D V]UHWHW H]HQ D YLGpNHQ RNWyEHU HOVĘ IHOpEHQ QpKD PiU V]HSWHPEHU XWRlVy
KHWpEHQ WDUWMiN PHJ $ OHYHJĘ SiUDWDUWDOPD D %DODWRQ N|UQ\pNpQ QHP QDJ\REE
YDJ\FVDNPLQLPiOLVDQPLQWiWODJRVDQD'XQiQW~ORQDPLDNLHJ\HQOtWĘGpVWDOpgiUDPOiVRNR]]DpVHEEĘOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\D'XQiQW~OQDNQHPDOHJFVDSDGp
NRVDEEUpV]HD%DODWRQ-YLGpNSpOGiXO%XGDSHVWHQSiUiVDEEDOHYHJĘ(]DQDJ\Yi
URVLLOODFLYLOL]iFLyVNOtPDYilWR]iVRNEyOPDPiUHJ\pUWHOPĦ
A QDSVXJiU]iVD%DODWRQN|UQ\pNpQDUiQ\ODJQDJ\REEHQQHNRNDKRJ\DOHYeJĘEHQNHYHVHEEDSRUpVDNRURPD]D]DV]LOiUGOHEHJĘV]HQQ\H]ĘIRUUiVRNHOVĘ
VRUEDQSRQWV]HUĦHNDN|]YHWOHQN|UQ\pNHQNHYHVHEEHNYLV]RQWDN|]OHNHGpVPLDWW
DPRELOOHYHJĘV]HQQ\H]pVLQWHQ]tYHEE$OHYHJĘDUiQ\ODJV]iUD]pVDYt]IHOHWWVRN
IpQ\VXJiU YHUĘGLN YLVV]D $ YLGpN OHYHJĘMpQHN WLV]WDViJD RQQDQ LV HUHG KRJ\ az
XUDONRGyV]HOHND%DODWRQRQiWKR]]iNDOHYHJĘWDQ|YpQ\]HWEHQEĘYHONHGĘKHO\HkUĘOD%DNRQ\HUGHLEĘOWHKiWDOpJiUDPOiVLYLV]RQ\RNLVpV]DN-GpOLUiQ\EDQPR]Rgnak. A Balaton-YLGpNpJKDMODWDDQQ\LEDQKDVRQOtWDWHQJHUSDUWpKR]KRJ\LWWDOpgQ\RPiV V]LQWpQ PDJDV D QDSVXJiU]iV HUĘV pV WDUWyV D OHYHJĘ KĘPpUVpNOHWH V]Ħ
NHEEKDWiURNN|]|WWPR]RJ$QQ\LEDQHOWpUĘDNOtPiMDDWHQJHUSDUtRNWyODNOtPiMD
KRJ\DOHYHJĘ SiUDWDUWDOPDpVD FVDSDGpNNHYHVHEEDV]HOHN ULWNiEEDNpV PpUVp
keltebbek mint a tengerpartokonDPHGLWHUUiQHXPEDQNO|Q|VHQ.HYHVHEEDIHlKĘ]HW PLQW SpOGiXO D] eV]DNL-WHQJHUHQ $ WyEDQ YDOy IUGpV ± PtJ D Wy YL]pQHN
VyWDUWDOPDFVHNpO\HEEDWHQJHUKH]NpSHVW±KXOOiPYHUpVHLVNLVHEEPLQWDWHQJHUHN
SDUWMDLQ pV H]pUW D] pGHV Yt]L WyEDQ YDOy IUGpV FVDN UpV]EHQ KDVRQOy D WHQJHUKH]
IHOKDMWyHUĘ  $ OHYHJĘ KĘPprVpNOHWH D]RQEDQ D %DODWRQ PHOOHWW QHPFVDN D Q\iUL
KyQDSRNEDQKDQHP PiMXVEDQGHW|EEQ\LUHV]HSWHPEHU-RNWyEHUEHQLVNHllemes a
NOtPD(J\UpJHQPHJILJ\HOWD]HPOtWHWWN|Q\YEHQLVPHUWHWHWWWpQ\DOHONLIHV]OtVpJHWVWUHVV]WROGyJiWOiVWROGySiQLNROGyDUHOD[iFLyDWyEDQYDOyIUGpVN|YHtNH]PpQ\H$WyYt]WN|UDQDSIpQ\MHOHQVpJHLDPHO\SiUDWODQD%DODWRQWKDN
O|QE|]Ę LGĘEHQ Qp]]N PLQGLJ PiV ÈOWDOiEDQ V]UNpV]|OG FVLOORJyDQ H]VW|V
]|OGYDODKROyORPV]UNHYDJ\NRPRUYDJ\YLOiJRVpOpQNIROWRNNDODIHOKĘMiWpNRkWyOIJJĘHQFVtNRNNDOWDUNi]RWWVPDUDJG]|OGD]~UNpNWĦ]Y|U|VDV]HULQWKRJ\PiO\HQ D] pJEROW IHOHWWH 6]pS D YLKDUEDQ IHKpU WDUDMRNNDO D IHOKĘN N|]|WW OiWV]LN D
QDSVWpV NL FVLOORJy V]LJHWHNHW YDUi]VRO D IHOV]tQpUH 'H D OHJV]HEE DPLNRU D OeQ\XJYyQDSL]]yY|U|VIpQ\HWNU|]ĘGLNUDMWDYDJ\DKROGV]HOtGYLOiJDFVLOORJpV
IRGUDLQ DUDQ\KtGGDO N|WL |VV]H SDUWMDLW 'HUOW EpNpV Q\XJDORP WHUO HO LO\HQNRU
UDMWDYpJLJRSiORVpVVLPDDYt]WN|UDN|UQ\H]HWFVHQGMHPHJQ\XJWDWyIHOHPHOĘ
pU]pVWNHOW
$%DODWRQRQKDV]pOYDQDNNRUHOĘV]|UiOWDOiQRVQDJ\RQODVV~iUaGiVEDQYDQD
WyDV]pOLUiQ\iYDOPHJHJ\H]ĘHQPDMGDGHQLYHOOiFLyVLQJDGo]iVRNYDJ\DNiU
50 FHQWLPpWHUHVHN LV OHKHWQHN V]pOEHQ HOĘV]|U VLPD ODSRV KXOOiPRN NpS]ĘGQHN
WDUDMR]yGiV pV KXOOiP]iV NHOHWNH]LN QDJ\ KXOOiPRN D Wy VHNpO\VpJH PLDWW iWEXk-
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NDQyYiOODNpVPLQGLJWDUDMRVDN(UĘVV]pODKXOOiPWHUHNHWÄHONDSMD´PDJiYDOUaJDGMD LO\HQNRU ÄFVDS OH´ D YLKDU D WyUD DPL D]RQQDOL YHV]pO\W UHMW D IUGĘ]ĘNUH
vitorOi]yNUD )RGUR]]D PDMG WRYDJ|UGOQHN D WDYRQ $ Wy Yt]UpWHJHL NO|QE|]Ę
KĘPpUVpNOHWĦHND]RNRQDKHO\HNHQDKRODV]pODWyYDOpULQWNH]LNIHOVĘPHOHJUpWege heO\HWWDPpO\HEEUpWHJHNKLGHJHEEYL]HHPHONHGLNIHO1HIHOHMWVNHOiWODJRV
PpO\VpJH PpWHUDOHJQDJ\REEPpO\VpJH PpWHUDQDJ\PHGHQFpQNEHQOHJPp
O\HEEDWLKDQ\LN~WEDQ PpWHUWHKiWDWyVHNpO\$Yt]H[FHVV]tYMHOOHJĦKĘPprVpNOHtYiOWR]iVDLWDV]pOVHJtWLHOĘ$WyKĘPpUVpNOHWHQ\iULiWODJEDQMyYDOW|EEPLQW
& QDSL N|]HSHV LQJDGR]iVDL QDSL -WĘO  IRNRVDN ÈOWDOiEDQ HJ\HQOHWHV
Q\iULPHOHJEHQUHJJHOyUDNRUDWyYL]HpSSHQ~J\PLQWHVWHLVW|EEQ\LUHPHOeJHEEPLQWDOHYHJĘ
$ EDODWRQL Yt] NpPLDL YLV]RQ\DLW HOĘV]|U ,ORVIDL YL]VJiOWD  JUDPP Yt]EHQ
0,36-0, JUDPP V]LOiUG PDUDGpNRW pV ±0,98 gramm szaEDG V]pQVDYDW WDOiOW
Van benne K+, Na+, Ca++, Mg++, Fe++, Al++, OH±, Cl±, SO4±, HCO3± pV6L22$Wy
YL]pQHNNRPSOH[VyWDUWDOPDPDMGQHPNpWV]HUDNNRUDPLQWPiVPHJYL]VJiOWHXUy
pai tavakpGHD]pUWPpJLVDQQ\LUDFVHNpO\KRJ\NODVV]LNXVEDOQHROyJLDLV]HPSRQtEyO DOLJ YDQ MHOHQWĘVpJH ,JD]iEyO D %DODWRQ YL]pQHN VHO\PHVVpJH D EHQQH Rldott
DOJiN NRYDPRV]DWRN pV O~JRVViJD S+   PLDWW VLPRJDWyQDN VHO\PHVQHN pUHz]NDYL]pWDIHONDYDUWLV]DSWyOILQRPSHUPHWV]HUĦLV]DSWyOLVHOVĘVRUEDQQHXUROy
JLDLH[KDXVWLYYHJHWDWtYLGHJUHQGV]HULEHWHJVpJHNROGiViEDQJ|UFV|NSiQLNEHWHgVpJ SV]LFKRV]RPDWLNXV FLYLOL]iFLyV IXQNFLRQiOLV EHWHJVpJHN  DOYiV]DYDU WHKiW
LGHJUHQGV]HULIXQNFLRQiOLVEHWHJVpJHNMDYtWiViEDQYDQEDOQHRWHUiSLDLV]HUHSH
$Yt]iWOiWV]yViJiWLOOHWYHiWOiWV]DWODQViJiWHOVĘVRUEDQV]XV]SHQGiOWROGRWWV]iOiUG DONDWUpV]HN LOO D IHONDYDUy LV]DSUpWHJ VHNpO\VpJH RNR]]D &KROQRN\ V]HULQW
iWOiWV]yViJD Q\XJRGWSDUWRNWyO WiYROL Yt]EHQ ±0,9 mpWHU V]HOHV LGĘEHQ D QiGaVRN N|]HOpEHQ  PpWHU Q\XJRGW LGĘEHQ N|]HSHVHQ  ezzel szemben a
Bodeni-Wyp; a Lehmanon 10,5; a Hallstadti-Wyp; DWHQJHUHNEHQSHGLJDNiU
10±PpWHUWLVHOpUKHW6yWDUWDOPDPDJDVDEEPLQWHPOtWHWWNDEHQQHOpYĘQ|Yp
Q\LHUHGHWĦROGDWRNDPLNURV]NRSLNXVPRV]DWRNDKRPRNLV]DSDONDWUpV]HNDPeO\HNPpJV]HUHSHWMiWV]DQDNHEEHQ$%DODWRQEDQWDOiOKDWyV]LYDFVRNDW(QW]LVPHrWHWWH NRYDYi] PDUDGYiQ\RN YDQQDN EHQQH VRNDW WDOiOQL IĘOHJ D] pV]DNL SDrton
Keszthely, BogliU pV /HOOH SDUWMDLQiO NRYDPRV]DWRN PHOOHWW 3DQWRFVHN  eUGekes
D] LV KRJ\ H]HNQHN D Yt]EHQ OHEHJĘ NRYDPRV]DWRNQDN D V]iPD pV D W|EEL V]XVzSHQGiOW DONDWUpV] iVYiQ\L V]HPFVpN PHQQ\LVpJH IRQWRV EDOQHROyJLDL HOVĘVRrban
LV]DSPLQĘVpJHV]HPSRQWMiEyO0LQGDYt]EHQPLQGDWDODMEDQNO|QE|]ĘEDNWpUiXPRNDWWDOiOWDN PiUDV]i]DGHOHMpQ$]LV]DSMD PLNURQ iWPpUĘMĦiVYinyi
szemFVpNEĘOiOODPHO\EHQ)H2O3, Al2O3, CaO2, SrO, MgO, K2O, Na2O, CO2, PO4,
SO4, SiO2 pV+22V]HUHSHO$WyDOWDODMiEDQI|OGSiWRNDWNULVWiO\RVNYDUFRWFVLOOi
PRW NDOFLWRW NHYpV SRUW PDJQHWLWRW JUiQLWRW pV FLUNRQW LV WDOiOWDN $ 20. V]i]DG
Wt]HV pYHLEHQ UiGLXPWyO HUHGĘ UadioDNWLYLWiVW NRUDEHOL NHYpV UiGLXPHPDQiFLy 
WDOiOWDN D %DODWRQ YL]pEHQ UDGRQ  D EDGDFVRQ\L ED]DOWEDQ D EDODWRQEHUpQ\L I|
YHQ\EHQ WDOiOWD D OHJNHYHVHEE UiGLXPRW D YL]VJiOy OHJW|EEHW D EDGDFVRQ\L EDOaWRQIUHGLpVDFVRSDNLLV]DSEDQ1HIHOHMWVNHOKRJ\H]D]LGĘV]DNYROWDVXJiUELo-
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OyJLD IHMOĘGpVpQHN QDJ\ NRUV]DND H]pUW PLQGHQNL UiGLXPRW pV UiGiXPHPDQiFLyW
igyekH]HWWPpUQL
.OLPDWROyJLDLV]HPSRQWEyODEDODWRQLYLGpNHQiOWDOiEDQDQ\iUPHOHJGHPpgVHPW~OViJRVDQIRUUyDGpOLIHOPHOHJHGpVQ\iURQLVWĦUKHWĘD]HVWpNPpJQ\iUYp
JpQLVULWNiQKĦY|VHN$%DODWRQYLGpNLOHYHJĘKĘPpUVpNOHWLYLV]RQ\DLDV]HUYH]Htre ktmpOĘ KDWiVVDOYDQQDN$UHODWtYHWLV]WDOHYHJĘ QHPL]JDWMDD WGĘpVDEĘUD
NRQMXNWtYD Q\iONDKiUW\iMiW H]HNUH D V]HUYHNUH NtPpOĘHQ KDW D NHYpVVp LQWHQ]tY
YpUiUDPOiV PLDWW (] D NtPpOĘ NOtPD a legLQNiEE MHOOHP]Ę D EDODWRQL NOtPiUD. Ez
VHUGOĘNRUEDQpVDJ\HUPHNHNUHYDODPLQWD]LGĘVHEEHNUHHJ\DUiQWNHGYH]ĘKDWiV~
V]LQWpQDYiURVRNNOtPiMiYDO V]HPEHQ $OHYHJĘ UHODWtY SiUDWDUWDOPD±65% k|
]HSHV PHQQ\LVpJĦ KĦY|VHEE LGĘEHQ % PHOHJHEE LGĘEHQ  N|UO V]RNRWW
OHQQL $] KRJ\ D] HPOtWHWW WpQ\H]ĘN ± a levegĘ KĘPpUVpNOHW pV SiUDWDUWDORP ± a
%DODWRQN|UQ\pNpQNHGYH]ĘHQHJ\WWiOOQDNUHQGHONH]pVUHHJ\WWPĦN|GQHNDEĘU
D OpJ]ĘV]HUYHN pV D Q\iONDKiUW\D NHYpVEp YDQ KĘPpUVpNOHWL LQJHUHNQHN NLWpYH H]
magyaUi]]D KRJ\ PLpUW WĦUL H]W D] pJKDMODWRW MyO D NpQ\HV pV N|QQ\HQ PHJKĦOĘ
V]HUYH]HWDOHJ\HQJOWEHWHJDUHXPiVRNpVKRJ\PLpUWKDWH]DNOtPDRO\NtPpOĘ
en az emberi szervezetre. Ennek ott van MHOHQWĘVpJHKRJ\D%DODWRQPLNURNOtPiMD
HJ\WWHJ\LGHMĦOHJNHGYH]ĘHQKDWD]RNNDODJ\yJ\YL]HNNHODPHO\HNQHPPDJiEDQ
D%DODWRQEyOIDNDGQDNYDJ\HUHGQHNKDQHPD%DODWRQSDUWLpVD%DODWRQPHGHQFp
MpEHQ OpYĘ J\yJ\IUGĘNNHO HJ\WWPĦN|GYH IHMWLN NL J\yJ\tWy KDWiVXNDW 7HKiW D
J\yJ\Yt] pV D EDOQHROyJLD MHOHnWĘVpJH QHP PDJiEyO D %DODWRQEyO HUHG KDQHP D
%DODWRQ N|UQ\pNL J\yJ\IUGĘNEĘO HQQHN D %DODWRQ D VSHFLiOLV NOtPiW EL]WRVtWy
egyik legIRQWRVDEEWpQ\H]ĘMH
$QDSIpQ\WDUWDOPDpVHUHMHEiUKROMHOHQWNH]LNPDQDSViJHOVĘVRUEDQKiWUiQ\DiUyOD]89-B, UV-&VXJiU]iVUyOpVD]LQV]ROiFLyHUĘVVpJpUĘOV]RkWDNpUWHNH]QLiP
D QDSVWpVQHk ± VRNV]RU HOIHOHGNH]QN UyOD ± HOĘQ\|V KaWiVD LV YDQ UDFKLWLVpsoriasis, D-YLWDPLQ V]LQWp]LV PHODWRQLP DQ\DJFVHUH  $ EĘU IHOPHOHJV]LN D YprNHULQJpV D EĘUEHQ LO\HQNRU IRNR]yGLN pV D EĘU|Q W|UWpQĘ NLYiODV]WiV LV QĘ 2O\DQ
ÄDQ\DJFVHUH-PDUDGYiQ\RNWyO´ V]DEDGXO PHJ D V]HUYH]HW D EĘU|Q NHUHV]WO DPeO\HNNLYiODV]WiVDHJ\pENpQWDYHVpWYDJ\DPiMDWWHUKHOQpWHKiWD]~QÄPpUHJWHOeQtWpVEHQ´ LV IRQWRV V]HUHSH OHKHW $ IpQ\ pV D PHOHJ NtPpOĘ KDWiVVDO YDQ D EHOVĘ
V]HUYHNUH HEEĘO D V]HPSRQWEyO D QDSIpQ\ D EĘU NLYiODV]WiVD IRO\WiQ D YpUW EL]oQ\RV pUWHOHPEHQ ÄVĦUtWL´ D IHOV]tYyGiVW IRNR]]D tJ\ UHXPiVRNQDN N|V]YpQ\HVHknek elĘQ\pUHYiOKDWD]RNQDN, DNLNQHN~QL]]DGPiQ\XNYDQ$V]HUYH]HWWiSOiOiVD
IRNR]yGLN, XJ\DQLVW|EEIRO\DGpNRWYHV]tWtJ\D]HPpV]WĘFVDWRUQiQ NHUHV]WOLIHlV]tYyGiVIRNR]yGLN$IpQ\QHNQDSVWpVQHNDI|OGIHOOHWpQEDNWHUiFLGKDWiVDYDQ
D EĘU EDNWHULRV]Wi]LVD  D EĘU|Q OpYĘ EDNWpULXPRN HOSXV]WtWiViEDQ IRQWRV V]HUHSH
lehet.
ÈOWDOiEDQPLQGHQ±QDSRQHJ\V]HUGHFVDNQpKiQ\yUiUDiOWDOiEDQHgy-egy
J\HQJH YLKDU MHOHQLN PHJ D %DODWRQRQ QpKD VĦUĦEEHQ  $ YLKaURV V]pO iOWDOiEDQ
NLYpWHO QpONOpV]DNUyOQ\XJDWLLUiQ\RNEyOM|QWHKiWiOWaOiEDQKĦY|VHEE$KLGHJ
pVPHOHJIURQWKDWiVDLXJ\DQRO\DQRNPLQWEiUPLO\HQPiVELRNOLPDWROyJLDLWpQ\e]ĘLWWHOVĘVRUEDQDIURQWKDWiVpVDQQDNDMHOOHJHRNR]]DD]HOWpUpVHNHWDKidegfront

107

(PEHU,VWYiQ

PHJMHOHQpVH DPHO\NRUiEEDQKDW pVHOVĘVRUEDQDSDUDV]LPSDWLNXVLGHgrendszerek,
DV]tY- pVpUUHQGV]HULEHWHJVpJHNDNWLYiOyGiVDPpJDPHOHJIURQWYprQ\RPiVV]tYpUUHQGV]HUL EHWHJVpJHN PHJMHOHQpVHL pV GLUHNWHEE LGĘKDWiVEDQ LGĘ]yQiEDQ  WHKiW
QHPDQQ\LUDHOĘWWHKDQHPPDJiEDQDIURQWEDQMHOHQLNPHJ
$V]pODV]HUYH]HWUHiOWDOiEDQNHGYH]ĘHQKDW± KDQHPW~OHUĘV± DYLGpNOHYHJĘ
MpYHOHJ\WW$]KRJ\D%DODWRQNOtPiMDDV]HUYH]HW DQ\DJFVHUpMpUHPiUPaJiEDQ
YpYH J\RUVtWyODJ KDW EiUNL PDJiQ LV pV]UHYHKHWL /HJW|EEHQ D %DODWRQ YLGpNHQ D
WDUWy]NRGiVHOVĘQDSMiEDQPpJKDQHPLVIUGHQHNNLVVpIiUDGWDEEQDNpU]LNPDJuNDWQDSN|]EHQSLKHQQHNNRUiEEDQIHNV]HQHNNpVĘEENHOQHNpVH]]HOHJ\WWpWYi
J\XN MDYXO (] D IRNR]RWW IiUDGWViJpU]pV D] LWW WDUWy]NRGiV NpVĘEEL SHULyGXViban
FV|NNHQ, PDMGHOWĦQLND]pULQWHWWHNPLQGIULVVHEEQHNHUĘVHEEQHNpU]LNPDJukat, a
KRVV]DEEDOYiVUDYDOyV]NVpJD]RQEDQPHJPDUDG.pPLDLDNNOLPDWL]iFLyOiWV]LND
szeUYH]HWEHQPLQWPLQGHQNOtPDYiOWiVQiOH]D]RNDDIHQWHPOtWHWWMHOHnVpJQHN
$ EĘU KĘPpUVpNOHWpQpO KĦY|VHEE Yt] D EĘU LGHJHLW LQJHUOL $ YpUHUHN |VV]HK~
]yGQDNNpVĘEENLWiJXOQDNDIUGpVEHIHMH]pVpYHOHJ\WHUPpV]HWHVpUWRUQDMitV]yGLN
le, 22 IRNRV Yt]EHQ LV NLWiJXOQDN PiU pV ~J\ LV PDUDGQDN, KD D Yt] PHOHJHEE $
YpUHORV]OiVDV]HUYH]HWEHQDWHVWIHOOHWHUHLQHND]|VV]HV]ĦNOpVpYHODYHVpNpnek
LVPHJV]ĦNOpVpYHODPpO\HEEHQIHNYĘV]HUYHND]DJ\PLNpQWD]HPpV]WĘszervek
LVNLWiJXOQDN UHGLVWULEXWLR $%DODWRQEDQYDOyIUGpVKDWiVVDOYDQDYpUYLV]NR]iWiViUD NHULQJpVpUH SXO]XVV]iP OpJ]pVUH YRQDWNR]y YiOWR]iVRN PHJMHOHQQHN $
%DODWRQEDQ YDOy IUGpV iOWDOiEDQ IUGpV  HOVĘ  SHUFpEHQ D YpUQ\RPiV HPHONeGLNPDMGODVVDQFV|NNHQ$YpUQ\RPiVU|YLG EDODWRQL IUGpVKDWiViUDD]HUHGHWiQpO PDJDVDEE KRVV]DEEIUGpVKDWiViUD DODFVRQ\DEEV]RNRWWOHQQL$SXl]XVV]iP
D]HVHWHNW|EEVpJpEHQDIUGpVDODWWMHOHQWĘVHQULWNXO$NNRUYiOLNV]DSoUiEEiKD
D]LOOHWĘDNWtYDQVSRUWROpV~V]LN$IUGpVDV]tYPXQNiMiWDYpUHUHNPDJDWDUWiVi
QDNN|YHWNH]WpEHQDV]tYN|]YHWOHQLQJHUOpVHNDSFViQIRNR]]DV]DEiO\oVDEEiWHV]L
pVHUĘVtWL$OpJ]pVPpO\HEEDYHVpNPĦN|Gpse javul.
$NLYiODV]WRWWYL]HOHWHWDQDOL]iOWiND%DODWRQEDQYDOyIUGpV~V]iVLGHMHDODWWpV
XWiQ pV D NLYiODV]WRWW YL]HOHW V]LOiUG DONDWUpV]DQ\DJ-PHQQ\LVpJH MHOHQWĘsebb volt.
0iU±IRNRVYt]KDWiVDHVHWpQLVPHJIiJ\HOWpNH]W+RVV]DEE~V]iVIUGpVXWiQ
Q\LOYiQiWPHQHWLDOEXPLQXULiWWDOiOWDNDPLD]WiQPHJV]ĦQLN$KĦY|VHEEIUGĘkEHQDKDUiQWFVtNROWL]PRNWyQXVDIRNR]yGLNOG%DODWRQiW~V]iV$KRVV]DEEIUGpV
DONDOPiYDODEĘUIHOOHWHVUpWHJHLPHJSXKXOQDNpVPHJWLV]WXOQDNpVDEĘUYpGHNH]Ę
PĦN|GpVWMDYtWMiN$Yt]WHVWUHJ\DNRUROWQ\RPiVDMHOHQWĘVKaWiVVDOYDQDOpJ]pVUH
DYpUiUDPOiVWPHJQHKH]tWLtJ\DOpJ]Ę izmokDV]tYpVDYpUHUHNPXnNiMiWMDYtWMD
H]D]HJ\LNEDOQHROyJLDLDODSHOY HJ\pENpQWSHGLJDYt]EHQDIHOKDjWyHUĘYiOWR]iVD
PLDWWDPR]JiVN|QQ\HEEPDJDVDEEVyWDUWDORPPHOOHWW PpJLnNiEE$KLGHJHEE
KĦY|V IUGĘN HVHWpEHQ D Y|U|VYpUWHVW-V]iP pV D YpU KHPRJORELQ WDUWDOPD Q|YHkV]LN3RQWDNOtPDRNR]]DD]WKRJ\WHOMHVHQPiVKDWiVDYDQDNiGEDQYDOyIUGpsQHNpVDPiVPLNURNOtPiM~N|UQ\H]HWLWaYDNEDQYDOyIUGpVQHNPLQWD%DODWRQEDQ
YDOyIUGpVQHN1pKDXUWLFDULD-V]HUĦNLWpVHNHW RNR]KDWDYt]DKHO\HQNpQW PDJaVDEE VDYWDUWDORPWyO D Yt]EHQ OHEHJĘ QDJ\ PHQQ\LVpJĦ NRYDPoV]DWWyO IJJĘHQ
.RYDVDYDN KHJ\HV YpJĦ EDFHOOiULD YDJ\ HVHWOHJ V]HQQ\H]HWWVpJpWĘO PRV]DWRN 

108

A Balaton EDOQHROyJLDLMHOHQWĘVpJH

QpKiQ\OiUYiWyOD]HXWURIL]iFLyWyOD]LV]DSWyODPDJDVIRV]IiWWDUWDORPWyOLVOHKHtnek. LHJMREE D OpJIUGĘ pV D VWNpUH]pV QDSIUGĘ  |VV]eN|WpVH D Yt]N~UD LYiV 
DPHO\DYt]IUGĘKDWiVDLWPyGRVtWMD$Ä%DODWRQIUGĘ´XWiQDEĘUIHOPHOHJHGpVpWpV
NLSLURVRGiViWDYpUNHULQJpVpOpQNHEEpYiOiViWVLHWWHWLDIpQ\pVDOHYHJĘLOODIrGpV KDWiVDLQDN YiOWRJDWiVD )pQ\EHQ IRNR]yGLN D] DQ\DJFVHUH 5XEQHU YL]VJiODWDL
PXWDWWiNNL1HPFVDNDKDUiQWFVtNROWL]PRNEDQKDQHPDVLPDL]PRNEDQLVPHJMeOHQLNH]DKDWiV$Q\iULPHOHJ N|]pSKĘPpUVpNOHWĦOHYHJĘ KĘPpUVpNOHWHpVFVeNpO\LQJDGR]iVDDOHYHJĘN|]HSHVSiUDWDUWDOPDWLV]WDViJDpVEL]RQ\RVIRN~GH]LnIHNFLyVKDWiVWHNLQWHWpEHQDQDSIpQ\H]HQDI|OGUDM]LV]pOHVVpJL|Y|QPiVYLGpNHkQpOFVHNpO\HEEDQ\DJIRUJDOPDWHUHGPpQ\H]EL]RQ\RVV]HUYHNPĦN|GpVpWFV|NNHnWL SO SDM]VPLULJ\  D V]HUYH]HWHW iWODJRVDQ DQQiO NLVHEE PprWpNEHQ LQJHUOL WHKiW
NtPpOĘKDWiVVDOYDQ
(]]HOV]HPEHQD]pJKDMODWLWpQ\H]ĘNHJ\PiVLNFVRSRUWMDDV]pODQDSVWpVHUeMHKRVV]DEEQDSLULWPXVDDIUGpVDKXOOiPFVDSiVpVHQQHNLQJHUNOtPDMHOOHJHD
V]HUYH]HWUH LQJHUOĘ VHUNHQWĘ KDWiVD YDQ (]HN D WpQ\H]ĘN YiOWDNR]QDN $
%DODWRQKDWiViOWDOiEDQDV]HUYH]HWHWNtPpOĘKDWiVRNDWpUYpQ\HVtWLVHUNHQWĘL]JDWy
KDWiV~DN EL]RQ\RV PpUWpNHQ W~O NHGYH]ĘWOHQ KDWiVD FVDN LGĘQNpQW NHUO HOĘWpUEH
WHKiW|VV]HVVpJpEHQDNHGYH]ĘEEKDWiVRNPDJiEDQD%DODWRQEDQYDOyIUGpVEHQLV
jelentkeznek, nemcsak a BalaWRQ SDUWL J\yJ\IUGĘNEHQ YDOy IUGpVVHO ËJ\ WHKiW
HJ\WHUPpV]HWHVSLKHQWeWpVWMHOHQWPDJDDNOtPDLVLENKEI V]HULQWD%DODWRQLIUGĘ
HUĘVtWĘ HG]Ę KaWiVVDO YDQ PLQGHQNLUH GH NLYiOW DUUD DNL W~OV~O\RV HOSXhult vagy
EiUPLO\HQPiVRNEyOYpUYHV]WHVpJHVV]OpVWV]RSWDWiVWW~O]iVEDYLWWWHVWLV]HOOHPL
HUĘON|GpV H[KDXVWLR XWiQ OHONL PHJUi]NyGWDWiV EiQDW HOJ\HQJOW iOODSRWRN XWiQ
(]HQiOWDOiQRVHUĘVtWĘDQ\DJHUĘVtWĘKDWiVDHJ\HVV]HUYHNPĦN|GpVpWPHJYiOWRztaWyKDWiVDPiVEHWHJVpJHNEHQQHPFVDNUHOD[iOyPiVEHWHJVpJHNUHJ\yJ\tWyDQKDW
.LYiOWSpOGiXOPLQWDÄGLDWKHVLVH[VXGDWLYD´ÄVWDWXVWK\PRO\PSKDWLFXV´ÄLQIDWLOLV
DUWKULWLVPXV´ ÄUDFKLWLV´ ÄFKORURVLV´ ÄDQpPLD´ ÄJ|UYpO\NyU´ ÄODSSDQJy WXEHUNuOy]LV´ D V]HUYH]HW HUĘWOHQVpJpEHQ VRYiQ\ViJiEDQ EL]RQ\RV EHWHJVpJHNUH NLYiOW
HJ\HV J\HUPHNNRUEDQ MHOHQWNH]Ę LGHJEDMRNUD ± iJ\EDYL]HOpV pMMHOL IHOLMHGpV ±,
SDYRUQRFWXUQXVSiQLNEHWHJVpJ OpJ]ĘV]HUYHNKXUXWRVEiQWDOPDLEL]RQ\RVEĘUEeWHJVpJHN ÄQ\LURNPLULJ\-W~OWHQJpV´ J\XOODGiV DGHQRLGRV YHJHWiFLy LGOW PDQGuODJ\XOODGiV pWYiJ\WDODQViJ HPpV]WpVL WiSOiONR]iVL LOO OHiQ\NRUL PHQVWUXiFLyV
zavarok (LENKEI V. D.  (]HNUHDEHWHJVpJHNUHJ\DNRUROWIHOHWWpEENHGYH]Ę
SURILODNWLNXVSUHYHQWtYLOOJ\yJ\tWyKDWiVDDYDWMDD%DODWRQWNO|Q|VHQDJ\HUPeNHN pV D VHUGOĘNRU~DN J\yJ\tWy WpQ\H]ĘLYp (PHOOHWW PpJ D] ÄLGHJEDMEDQ´ V]HnYHGĘNLVDUiQ\ODJQDJ\V]iPEDQNHGYH]ĘHUHGPpQQ\HONHUHshetik fel a Balatont. A
IUGĘ QHXUDOJLiYDO QHXULWLVEHQ V]HQYHGĘNUH iOWDOiEDQ L]JDWyDQ KDW V~O\RVDEE
QHXUyVLVEDQ ± chorea, paralysis, hysteria, foglalko]iVL QHXUy]LV K\VWHULD HQ\KpEE
HVHWHL QHXUDVWKHQLD DVWKHQLD NHGYH]Ę KDWiV~ /HJLQNiEE D] ÄLGHJHV V]tYEDM´
K\SHUDFLGLWiV J\RPRU D NLYiODV]WiV ]DYDUDL EpODWRQLD KHPLFUDQLD iOWDOiEDQ ideJHVIĘIiMiVHVHWHLEHQYiUKDWyD%DODWRQIUGĘNWĘO MyHUHGPpQ\-yKDWiVWJ\DNRUROW
DIUGĘHJ\HVLGHJHNUHSpOGiXODUFLGHJYDJ\XOQDULVKĦGpVHVHWpEHQLV$]DONRKRO
QLNRWLQyORPPpUJH]pVHNUHN|V]YpQ\GLDEHWHVXUWLFDULDHVHWHLEHQLV0iVRNDQĘL
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geQLWiOLiN LGOW J\XOODGiVRV EDMDLW LV IHOVRUROMiN $ OLELGR D IUGĘ]ĘNUH PLQGNpW
QHPEHQKDWGHIĘOHJDIpUILDNQiODSRWHQFLDNO|Q|VHQIRNR]yGLNpVDWHUPpNHQyVpJ LV QĘ %ĘUEDMRN DPHO\HN D YpUWHOHQVpJEĘO YpUSDQJiVEyO DQ\DgFVHUH]DYDUEyO
erednek, a makacs ÄFRPHGR´ NpS]ĘGpV ÄDFQH´ ÄSUXULJR´ ÄHN]HPD]´
ÄVFURIXORVLV´ ÄSVRULDVLV´ ÄVFURIXORGHUPD´ HJ\HV HVHWHLEHQ LV MyWpNRQ\ KDWiV~
9DQQDNDNLNDUHXPiWyOV]HQYHGĘNHWDEDODWRQLIUGĘ]pVWĘOHOWLOWMiN9Dnnak akik
FVDNDNXWpVV]XEDNXWHVHWHNEHQWHV]LNPHJiOWDOiEDQUKHXPDWRLGDUWKLWLVEHQQHP
MDYDVROWDIUGpV6~O\RVYHVHpVV]tYEDMRNNDOYDOyIUGpVV]LJRU~NULWpULXPRNPHlOHWW MDYDVROW FVDN ÈOWDOiEDQ KDQJV~O\R]]iN KRJ\ D]RNQDN D J\yJ\tWiViW DNLN D
IUGĘNHWQHPFVXSiQFVDNHUĘVtWpVpVHG]pVZHOOQHVVILWWQess FpOMiEyOKDV]QiOMiN
D]HPOtWHWWEHWHJVpJHNYDODPHO\LNpEHQV]HQYHGĘNQHNQHPV]DEDGNL]iUyODJD%DOaWRQUDEt]QL
$ IUGĘW PLQW SpOGiXO %DODWRQIUHGHQ Q\LOYiQYDOyDQ HJ\ J\yJ\IUGĘYHO
NHOOOHKHWNRPELQiOQL &VLV]WDSXV]WD +pYt]VWE $ %DODWRQEDQYDOy IUGpVH]HkEHQD]HVHWHNEHQIĘOHJV~O\RVDEEHVHWHNEHQHOpJWHOHQpVNHYpVHOVĘVRUEDQGOpV
nyaraOiVZHOOQHVVILWWQHVVMHOOHJHYDQ$]LQGLNiFLyWPiU-EHQ%DODWRQIUHGHQ
V]pQVDYDV IUGĘ 6LyIRNRQ PHFKDQRWHUiSLiV %DODWRQDOPiGLEDQ HJ\ IL]LNiOLV J\y
gyLQWp]HWEĘYtWHWWpN7HUPpV]HWHVHQPHJNHOOD]HOOHQMDYDOODWRNDWLVYL]VJiOQL0aJiWyOpUWHWĘGĘHQÄDJ\EiQWDOPDN´Q\tOWVHEHNPR]JiVV]HUYL]DYDURNV]HPEHWHJVp
JHNHJ\HVHVHWHLEHQQHPMDYDVROW IUGpV 
gVV]HVVpJpEHQNHYpVVpLQJHUNOtPiVPLQWD]DOSHVLWDYDND]pV]DNLNHOHWLpVGp
OLWHQJHUHNtJ\UHNRQYDOHV]FHQVMDYXOyiOODSRW~EHWHJHNMDYtWiViUDpVDSUeYHQFLyUD
LVNLYiOyDQDONDOPDVD%DODWRQ-N|UQ\pNVĘWDONDOPDVDEELVPLQWD]LQJHrNOtPiYDO
UHQGHONH]ĘIHQWHEEHPOtWHWWKHO\HNWDYDL
Ami kellemetlen, az elVĘVRUEDQDYt]V]HQQ\H]HWWVpJpEĘODEĘUpVDQ\iONDKirW\iNRQMHOHQWNH]LN1HPLVDYt]PDJDKDQHPQpKDDYHOHIHONDYDURGyLV]DSRNRzKDWMD D EĘUWQHWHNHW )UGpV XWiQ pJĘ pU]pV J|E|NHW PXWDW DPHO\HN QpKD IHNp
O\HNNpYiOKDWQDNÈOWDOiQRVDQLVPHUWD]LV]DSKDWiVDKRVV]DEELGHLJDEĘUWL]JDtja
KD YHOH pULQWNH]LN .LSLURVRGLN V]ĘUWV]ĘN J\XOODGiVD MHOHQWNH]LN GHUPDWLWLVHN
IROOLFXOLWLV H[[HPD IROOLFXODUH DODNXO NL (]HNHW D ]DODL SDUWRNRQ GDEU|QFQHN D
somogyi partokon dabroncnak PRQGMiN$VWiMHURUV]iJLIUGĘYLGpNOHKHWD]HUHGHW
DKRO ÄGD EUXQQ´ V]yYDO MHOH]WpN H]HNHW D NLV J|E|NHW $] iOWDOiQRV WQHWHNHW D
QDJ\IRN~ EiJ\DGWViJRW W|UĘG|WWVpJHW PXWDWy IHMIiMiV V]RURQJiV LGHJIiMGDOPDN
QDJ\REEIRN~YpUQ\RPiVFV|NNHQpVWV]tYGREEDQiVWQHPD%DODWRQYL]pQHNVDMiWRsViJDKDQHPDKLGHJLQJHUOpVDKĘHOYRQiVRNR]]D LENKEI V. D. 1912 $]HPOtWHWW
WQeWHNHWDIRNR]RWWKĘHOYRQiVDKLGHJLQJHUOpVL]RPIiUDGWViJRNR]KDWMD8UWLFDULD
HNFpPDQiWKDVHPD%DODWRQVSHFLILFLWiVDKDQHPDKLGHJYt]KDWiVDPLNpQWDEĘrWQHWHNLV$WHUiSLiVHIIHNWXVRNLQNiEEJ\yJ\IUGĘNWĘOYiUKDWyN
/iWKDWWXN KRJ\ D %DODWRQ WHUiSLiV DONDOPD]iVD HOVĘVRUEDQ D 20. V]i]DG NRUDL
SHULyGXViUD pV D WHUPpV]HWJ\yJ\iV]DW HPH IpQ\NRUiUD GDWiOKDWy V]iQGpNRVDQ NorabeOL KHO\HVtUiVW pV GLDJQy]LVRNDW LOO OHtUiVRNDW KDV]QiOWDP D] HPOtWHWW N|Q\YHN
alapMiQ$]WiQH]QDSMDLQNUDiWWHYĘG|WWDGHILQLWtYiVYiQ\YL]HNLOOHWYHJ\yJ\YL]HN
J\yJ\IUGĘN WHUOHWpUH PLQW D EDOQHRWHUiSLiV PLQG D EDOQHRSUHYHQFLyV DONDOPa-
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]iV6ĘWDEDOQHROyJLDD]RUYRVLEDOQHROyJLDPDQDSViJNHUOHOVĘVRUEDQWHUPpV]HtWXGRPiQ\RV DODSRNUD GHILQtFLyDONRWiVVDO N]GHQHN D PĦYHOĘL LGHQWLWiVPHJKDWiUR]iVRNNDO(V]HPSRQWEyODJ\yJ\IUGĘWXUL]PXVpVDJ\yJ\IUGĘSUHYHnFLy LOO J\yJ\tWiV NLHPHOW MHOHQWĘVpJĦ PLQW J\yJ\PyG $ %DODWRQ HOVĘVRUEDQ D
UHOD[iFLySLKHQpVDNRPSOH[SLKHQpV± pVHEEHEHOHpUWKHWMNDJ\yJ\IUGĘKHO\eket is ± UpV]HNpQWDQ\XJDORPDQ\DUDOiVV]LJHWHNHOOHQHKRJ\OHJ\HQPLNURNOtPi
MiYDO pWHOHLYHO LWDODLYDO D UHOD[iFLyp DPLQHN HOVĘVRUEDQ D 21. V]i]DGL VWUHsszel
teliHOIiUDGWHPEHUUHOD[iFLyMiEDQSLKHQpVpEHQpVUHNUHiFLyMiEDQYDQG|QWĘV]HUeSH (]W OHKHW J\yJ\IUGĘNNHO HJ\WW PĦYHOQL GH OHKHW J\yJ\IrGĘNWĘO NO|Q pV
DNNRUPDUDG|QPDJiEDQD%DODWRQ1HYH]KHWQpQN~J\LVHJ\~MIRJDORPPDOPLQW
DEDOQHRUHOD[iFLyUpV]HDPHO\QHNNHYpVVpYDQQDNV]RPDWLNXVWHUiSLiVLPSOLNiFiyLKDQHPHJ\V]HUĦHQDEDODWRQLWiMEDQSLKHQMNNLIiUDGDOPDLQNDWNLVLPXlnak az
LGHJHLQNpV~MUDWHUPHOYHV]HOOHPLpVWHVWLHQHUJLiLQNDWNpSHVHNOHV]QNDQDSLIHOaGDWDLQN HOOiWiViUD (] EL]RQ\ PpJ D] LPPXQUHQGV]HUUH LV DNWLYiOy KDWiVVDO YDQ
KLV]HQ D SV]LFKpV pV OHONL IRO\DPDWRN D] LPPXQUHQGV]HUUH LV KDWQDN WHKiW PRQdKDWQiQN, KRJ\ LPPXQPRGXOiOy KDWiVXN YDQ /HONLOHJ pV LGHJLOHJ PLQGHQIpOHNppSHQUHOD[iOyKDWiV~pVQ\XJRGWDQQHYH]KHWMNH]W%DODWRQWHUiSLiQDNYDJ\J\yJyIUGĘQpONOLEDOQHR-UHOD[iFLyQDNYDJ\FVDNHJ\V]HUĦHQ%DODWRQ-UHOD[iFLyQDN
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Bevezetés
A Balaton és a kempingek – a kempingek hazai elterjedésének kezdete óta egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Magyarországon az első kempingeket 1959-ben
kísérleti céllal a Balaton partján létesítették. Az 1950-es évek közepétől ugyanis
elindultak azok a nagy természetjáró mozgalmak (pl. Ismerd meg hazádat – gyalogos és kerékpáros túrák), amelyek keretében hosszú évekig rendszeresen járt kirándulni a lakosság jelentős része. A túrák alkalmával általában ideiglenes sátortáborokat létesítettek, mert a túrázók ilyen jelentős mértékben megnövekedett létszámának szállásigényét a turistaházak már nem tudták kielégíteni. A korabeli sajtó a
következőképpen számolt be az eseményekről:
„A turistaság növekedésével mind nagyobb gondot jelent a kirándulók elhelyezése. Az országot megismerni kívánó emberek gyakran panaszkodnak, hogy a legszebb tájakon nincs szálláslehetőség. Különösen a Balaton környéke érezte meg a
szállodák hiányát, hiszen ide évente körülbelül 2 millió ember látogat el. A jogos
panaszok orvoslására az Országos Idegenforgalmi Tanács és a Balatoni Intéző
Bizottság megszervezte, a külföldön már jól bevált camping-táborozást. Elsőként a
Balaton partján, az üdülőövezetben, 14 helyen jelöltek ki camping helyeket. … A
táborokban egyszerre 3 600 személynek tudnak helyet biztosítani…” (KAPALYAG I.
1959).
Az első kempingeket a következő településeken jelölték ki, zárójelben a kempingek férőhely-kapacitása található (1. ábra):
• déli part – Balatonvilágos (200), Balatonföldvár (300), Balatonszárszó (200),
Balatonboglár (200), Fonyód-Bélatelep (950) és Balatonberény (200);
• északi part – Balatonakarattya (200), Tihany (300), Kilián-telep (200), Révfülöp (150), Szigliget (200), Balatongyörök (200), Szentmihály-domb (50)
és Keszthely (200) (ORSZÁGOS IDEGENFORGALMI TANÁCS – BALATONI INTÉZŐ BIZOTTSÁG 1959).
A kempingezés már a kísérleti évben nagy sikert aratott, a KSH adatfelvétele
szerint az alig több mint egy hónap üzemelés alatt a táborokban tizenháromezer fő
fordult meg, akik 130 215 vendégnapot töltöttek el a sátrakban (ORSZÁGOS IDEGENFORGALMI TANÁCS 1960).
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1. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 1959
Forrás: KSH adatok alapján a szerk. PETYKÓ CS. (2011)
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Mindezek alapján teljesen világos, hogy a későbbiekben kibontakozó kempingmozgalom kiinduló helyszíne Magyarországon a Balaton térsége volt.
Jelen tanulmányban azt kívánom megvizsgálni, hogy milyen képet mutat a balatoni kempingek térbeli innovációja, azaz hogyan alakult a kempingek elterjedése a
Balaton térségében, hogyan változott férőhely-kínálatuk nagysága, valamint hogy a
vizsgált időszakban mi jellemezte a kempingkínálat minőségi színvonalának helyzetét. Ehhez kapcsolódva természetesen kitérek a vendégforgalom időbeli alakulásának és a vendégösszetétel változásainak bemutatására is. Megnehezítette a kutatást, hogy az 1965–1985 közötti időszakra vonatkozóan a KSH egyelőre nem végezte el az egységszintű adatok feldolgozását, így erre a fejlődési korszakra vonatkozóan részletes elemzés készítésére nem volt lehetőségem. Ezért tehát vizsgálataimat a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakra koncentráltan készítettem el,
amely közel húsz év távlatát fogja át.
Kutatásaim eredményeinek összegzéseként végül kísérletet teszek a fejlődés lehetséges irányainak felvázolására is.
1. Eredmények
A turizmus rendszerében a kempingek a turisztikai kínálat elemeként, a különböző
szállástípusok egyik csoportját alkotják. Az egyes szállástípusok a vendégek másmás szállásigényeinek kielégítésére jöttek létre, biztosítva ezzel a kereslet számára
a választás lehetőségét. Az utazási szokásokat vizsgáló tanulmányok azt mutatják,
hogy a Magyarországra érkező külföldi vendégek elsősorban a szállodákat veszik
igénybe, és az utóbbi években elvégzett elemzések szerint ez immár a belföldi vendégek esetében is így van – főutazások során és fizetős szálláshelyek igénybevétele
esetén (M.Á.S.T. 2006). Nem meglepő tehát, hogy az idegenforgalmi szakemberek
törekszenek a szállodai kapacitás arányának növelésére a teljes szálláskínálaton
belül. Felvetődik azonban a kérdés, vajon szükséges-e az ország valamennyi régiójában az azonos kínálati elemeket fejleszteni, vagy nem lenne-e célszerű inkább
megkeresni az egyedi vonzásadottságokat, az egyedi kínálati elemeket, amelyek
révén kialakítható lenne az egyes régiók önálló arculata. Különösen is érdemes ezt
a kérdést átgondolni a Balaton térségére vonatkozóan, hiszen az ország turizmusában játszott szerepe alapján kiemelt figyelmet érdemel.
A kempingezők számára Magyarországon is lényeges elem a természeti környezet, és ebből is kiemelkedik a vízpartok jelentősége. A belföldi turizmus legfontosabb úti célja a Balaton régió egyúttal a hazai kemping-kapacitás legkiemelkedőbb bázisterülete, és a kempingezők által leginkább preferált terület is. 2008-ban a
Balaton régióban regisztrálták a hazai kempingek vendégéjszakáinak 47%-át. A
Magyarországon kempingező külföldi turisták számára szintén a Balaton jelenti a
legnagyobb vonzerőt, ami egy folyamatosan érvényesülő trendnek minősíthető a
külföldi kempingezők körében. A kempingekben regisztrált összes külföldi ven-
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dégéjszakáknak 43,9%-a ebben a régióban volt mérhető 2008-ban. Indokolt tehát
azt mondani, hogy ebben a térségben a szállodák mellett a kempingek is kiemelkedő szerepet játszanak a vendégforgalom lebonyolításában. S mint ilyenek, meghatározóak lehetnek a régió arculatának kialakításában.
1.1. A balatoni kempingek kapacitásának alakulása
A 1960-as évek elejének robbanásszerű fejlődése után a balatoni kempingek kapacitásának alakulása stagnált, majd a 1970-es évek végén újabb ugrásszerű növekedés következett be. Ez összefüggésben van azzal a folyamattal, hogy 1978-ban az
ország idegenforgalmában hirtelen nagymértékű változás következett be. Jelentősen megnőtt a beutazó-forgalom és ezzel egy időben a belföldi turizmus is, aminek
következményeként a kempingekben kapacitáshiány lépett fel. Ezért a fejlesztések
során ismét bővítették a férőhely-kínálatot, elsősorban a Balaton térségében
(MENYHÁRT Á. 1985). Az 1980-as években az összes kempingnek mintegy 50%-a
a Balaton üdülőkörzetben, illetve Budapesten összpontosult. A főváros létesítményeinek a kereslethez mért kapacitása azonban rendkívül kicsi volt. A kempingezési időszak főszezonjában a létesítményeket – elsősorban a Balaton és Budapest
térségében – sokszorosan nagyobb számú turista kereste fel, mint amennyinek az
ellátására ezek a kempingek elegendők voltak (MENYHÁRT Á. 1985).
A Balaton üdülőkörzet kempingjeinek kapacitása 1989-ben érte el a maximumot, 43 966 férőhellyel (2. ábra). Ettől az évtől kezdődően a kemping-férőhelyek
száma gyors csökkenésnek indult. Érdekes megfigyelni, hogy míg 1990–1995 között az országos kemping-kapacitás növekedett, és 1995-ben érte el a csúcsot, addig ugyanezen időszakban a balatoni kempingek kapacitása már jelentős csökkenést szenvedett el (1. diagram).
Ennek a jelenségnek a magyarázata részben abban keresendő, hogy a rendszerváltást követő években a kempingek vendégforgalma (hasonlóan az ország vendégforgalmának változásához) óriási mértékben lecsökkent a korábbi hagyományos
külföldi - elsősorban német - vendégkör elmaradásának következtében. Ez pedig
különösen érzékenyen érintette a Balaton térségének kempingjeit. Ráadásul a közvetlenül a part mentén elhelyezkedő kempingek kedvező fekvésük miatt az akkoriban meginduló telekspekuláció célpontjaivá is váltak, ami szintén magyarázza a
kapacitás csökkenését.
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2. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 1989
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)
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1. diagram: A Balaton üdülőkörzet kemping-férőhelyeinek alakulása az országos kempingférőhely kapacitáshoz képest, 1959–2009
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)

A Balaton partjára összpontosuló területi koncentráció a kempingek vonatkozásában egyértelműen kirajzolódik, amely jellemző folyamatosan érvényesült a kezdetektől napjainkig. Ezt igazolják azok a további elemzések is, amelyek a megyék
és a települések rangsorát vizsgálják a kemping férőhely-kapacitással összefüggésben.
1990-ben a legnagyobb kempingszámmal és kapacitással Somogy megye rendelkezett, huszonhat kempingben 24 253 férőhellyel. Második volt a sorban Veszprém megye, tizenhét kempingben 16 890 férőhellyel. Ha pedig megvizsgáljuk az
egyes településekhez kötődő kempingek kapacitását, akkor megállapítható, hogy
huszonöt település rendelkezett 1000 vagy annál nagyobb kempingférőhelykapacitással, amelyek közül tizenhárom város a Balaton partján helyezkedett el. A
legnagyobb kempingférőhely-kapacitással Siófok rendelkezett, hat kempingben
7 318 férőhellyel, majd Balatonszemes következett, négy kempingben 6 450 férőhellyel, a harmadik pedig Zamárdi volt, szintén négy kempingben 3 690 férőhellyel
(1. táblázat). Az a huszonöt település, amely 1000 vagy annál több kempingférőhely-kapacitással bírt, összesen a teljes befogadóképesség 61,2%-át tudhatta magáénak. Jól szemlélteti a Balaton-parti koncentrációt, hogy a huszonötből az a tizenhárom Balaton menti település, az országos kemping kapacitás közel 40%-át birtokolta (PETYKÓ CS. 2010).
A megyék rangsorát 1995-ben is Somogy megye vezette mind a kempingek,
mind pedig a rendelkezésre álló férőhelyek számát tekintve. Megfigyelhető azonban, hogy ebben a megyében a kempingek befogadóképessége ekkorra már számottevően csökkent, 24 253 férőhelyről 19 886 férőhely kapacitásra. A rangsorban
a második helyen huszonkét kempinggel Zala megye állt, de a zalai kempingek
férőhelyeinek mennyiségét Veszprém megye húsz kempingjének kapacitása két118
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szeresen is meghaladta. Az 1995-ben üzemelt 296 kempingből huszonhárom olyan
volt, amelynek a kapacitása 1 000 férőhelyes, vagy annál nagyobb volt, és ebből
tizennégy egység Balaton-parti településen helyezkedett el. A területi koncentráció
a Balaton partján tehát nem változott, immár negyvenöt kemping üzemelt a part
menti településeken (összességében valamivel több, mint huszonkétezer férőhelyet
biztosítva). Ha az egyes településekhez kötődő kemping kapacitás adatokat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy 1995-ben a legnagyobb kempingférőhelykapacitással a főváros rendelkezett. A 2–3. helyen Balatonfüred és Balatonszemes
álltak 3 500–3 500 férőhellyel, melyet Balatonfüreden egy kemping, Balatonszemesen négy kemping biztosított. Érdemes megemlíteni még a 4. helyen szereplő
Siófok városát, melynek kapacitása 1990-hez képest kevesebb, mint fele mértékűre
csökkent, 7 318 férőhelyről 3 400 férőhelyre (1. táblázat). A tizennégy Balatonparti település még mindig az országos kemping kapacitás közel 30%-át tudhatta
magáénak (PETYKÓ CS. 2010).
2000-ben a megyék rangsorában Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megye
31–31 kempinggel megelőzte Somogy megyét (30 kemping). Azonban befogadóképesség tekintetében egyik megye sem tudta meghaladni a Somogy megyei kempingek által kínált 17 565 férőhelyes kapacitást. 17 305 férőhellyel Veszprém megye volt a második a rangsorban, de Zala megye huszonöt kempingje 8 463 férőhellyel megelőzte Jász-Nagykun-Szolnok megyét, és a harmadik helyre került.
Vizsgálva a kempinggel rendelkező 206 települést, megállapítható, hogy 29 település kínálata érte el, vagy haladta meg különböző mértékben az ezer férőhelyes
kemping-kapacitást. Változatlanul kiemelkedtek közülük a Balaton-parti települések, mivel a huszonkilencből tizenegy a Balaton partján helyezkedett el. A legnagyobb férőhely-kapacitással (hat kempingben 4 650 férőhely) újra Siófok került az
élre, ismét megelőzve a fővárost. A 3–4. helyre Balatonfüred és Balatonszemes
kerültek, egyaránt 3 300 férőhellyel, Füreden egy, Szemesen pedig négy kemping
jóvoltából (1. táblázat). A Balaton-parti települések kempingjeinek összes kapacitása közel huszonhatezer férőhely volt, amely az országos kínálat 25%-át tette ki
(PETYKÓ CS. 2010).
A megyék rangsorát 2005-ben Veszprém megye vezette, 29 kempingben 15 160
férőhely-kapacitással. A 2–3. helyen Somogy és Zala megyék álltak 24-24 kempinggel, azonban a kapacitás alapján Somogy megye foglalta el a második helyet
12 953 férőhellyel. A kempingekkel rendelkező 184 település között huszonhét
volt olyan, amelyekben a kempingek kapacitása elérte az ezer férőhelyet, vagy
meghaladta azt. Ez a huszonhét település az országos kínálatnak több mint felét
birtokolta (53 308 férőhely, a teljes kapacitás 56,6%-a). A területi koncentráció
miatt az említett huszonhét településből tizenegy a Balaton partján helyezkedett el.
A tizenegy település összesített kemping kínálata megközelítette a huszonnégyezer férőhelyet, amely az országos kínálat több mint egynegyedét koncentrálta a
Balatonnál (PETYKÓ CS. 2010). A legnagyobb férőhely-kapacitással ekkor Hegykő
rendelkezett (két kempingben 6 300 férőhely), hatalmas kempingjének köszönhetően megelőzte Siófokot, amely így a második helyre szorult vissza (hat kemping-
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ben 4 042 férőhely). A települések rangsorában a harmadik Balatonfüred volt 3 200
férőhellyel (1. táblázat).
A férőhely-kapacitás sorrendjében, 2008-ban Somogy megye volt az első
12 447 férőhellyel, Veszprém megye a második 11 510 férőhellyel, és JászNagykun-Szolnok megye a harmadik 6 897 férőhellyel. Vizsgálva a kempingekkel
rendelkező 181 hazai települést, huszonhét olyan található közöttük, amelyeknek a
kempingekben megtestesülő kínálata elérte, illetve meghaladta az ezer férőhelyet.
Változatlanul kiemelhetők a Balaton-parti városok, hiszen az érintett tíz település
összesen közel 19 000 férőhellyel rendelkezett (PETYKÓ CS. 2010). 2008-ban a
legnagyobb férőhely-kapacitása ismét Siófok városának volt (négy kempingben
4 460 férőhely), a települések rangsorában a második helyet Balatonfüred foglalta
el (egy kempingben 2 625 férőhely), a harmadik pedig ebben az évben Harkány
városa lett, egy kemping esetében 2 500 férőhellyel (1. táblázat).
A 3. ábra térképéről leolvasható, hogy a kempingférőhelyek még mindig erősen
koncentrálódtak a Balaton partjára, annak ellenére, hogy 1990 óta ezen a területen
jelentősen lecsökkent mind a kempingek száma, mind pedig a férőhelyek mennyisége. 2008-ban a Balaton üdülőkörzetben összesen ötven kemping üzemelt, amelyeknek az együttes kapacitása meghaladta a huszonhétezer férőhelyet, biztosítva
ezzel a teljes kínálat közel 31%-át.
1990
sorrend

település

1995
férőhelyek

település

2000
férőhelyek

település

2005
férőhelyek

település

2008
férőhelyek

település

férőhelyek

1.

Siófok

7 318

Budapest

4 157

Siófok

4 650

Hegykő

6 300

Siófok

4 460

2.

Balatonszemes

6 450

Balatonszemes

3 500

Budapest

3 978

Siófok

4 042

Balatonfüred

2 625

3.

Zamárdi

3 690

Balatonfüred

3 500

Balatonszemes

3 300

Balatonfüred

3 200

Harkány

2 500

4.

Budapest

3 133

Siófok

3 400

Balatonfüred

3 300

Balatonszemes

2 650

Paloznak

2 015

5.

Balatonfüred

3 000

Alsóörs

3 000

Szántód

2 750

Gárdony

2 350

Gárdony

1 950

1. táblázat: Az 1000 férőhelyes vagy annál nagyobb kemping-kapacitással rendelkező települések rangsora
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)
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3. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 2008
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)
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1.2. A balatoni kempingek minőségének jellemzői

A vizsgálati időszakban tendenciaszerűen megmutatkozott a kempingek minőségének a magasabb kategóriák felé történő elmozdulása. Kezdetben a 2*-os minőségű
kínálat túlsúlyát a Balaton partjain üzemelő kempingek adták, ami az akkori kempingek jellemzőiből következett. Akkor még a hatalmas, akár több ezer férőhelyes
sátortáborok jellemezték a Balaton-partot, alacsony színvonalú infrastrukturális
háttérrel, és igen kevés szolgáltatással. A későbbiekben azonban a kemping-kínálat
megváltozott (PETYKÓ CS. 2010). Többségükben átalakultak ezek a hatalmas sátortáborok, a magasabb minőségi követelményeknek megfelelően egyre nagyobb és
egymástól növényzettel elválasztott területeket alakítottak ki a kempingezők számára. A kempingek kapacitásának csökkenése részben annak a következménye,
hogy a magasabb komfortfokozat elérése érdekében egyrészt nagyobb férőhelyegységeket (parcellákat) alakítottak ki a vendégek számára, másrészt pedig bővítették a kemping területén belül igénybe vehető szállástípusok arányát (bungalows,
mobil homes, stb) Napjainkban ez már alapvető elvárás a turisták részéről. A minőség javulását a kemping-felszerelések fejlődése is szinte kényszerítette, hiszen a
vizsgálat időszakának elején nagyon gyorsan megnövekedett a lakókocsival érkezők száma. A lakókocsik kiszolgálásához pedig kialakított közlekedési folyosókra,
nagyobb méretű parcellákra, valamint fejlettebb infrastruktúrára is szükség van.
A rendszerváltás évét követő időszakra vonatkozóan elmondható, hogy a Balaton északi és déli partjain elhelyezkedő kempingek az összesítésben eltérő minőségi színvonalat képviseltek. A két megye kempingjeinek fejlődésében az eltérés
szembetűnő. A somogyi parti egységek által biztosított férőhely-kapacitást inkább
a 2*, míg a Veszprém megyeieket inkább a 3* kategória jellemezte. A vizsgálati
időszak végére ez úgy alakult, hogy Veszprém megyében a férőhelyek 75%-át
(8 675 fh) a 3* színvonalú, Somogy megyében pedig a férőhelyek 69%-át
(8 544 fh) a 2* színvonalú kempingek adták. Külön ki kell emelni Zala megye
jelentőségét, ahol folyamatosan emelkedett a kempingek összesített befogadóképessége, és emellett javult a szolgáltatások minősége is. Ebben a megyében áll a
vendégek rendelkezésére a legnagyobb mennyiségű 4*-os kapacitás, több mint
kétezer férőhellyel. Természetesen Zala megyének csak egy kis részterületét adják
a Balaton üdülőkörzethez tartozó települések, ám a megye legmagasabb kategóriába tartozó kempingjei közel ezernégyszáz férőhelyet biztosítanak a Balaton partján
(Keszthelyen és Balatongyörökön). Veszprém megyében jelenleg nem üzemel 4*
minősítésű kemping, Somogy megye egyetlen ilyen kempingje pedig nem a Balaton üdülőkörzethez tartozik (PETYKÓ CS. 2010).
1.3. A balatoni kempingek vendégforgalmának alakulása
Ahogy az már korábban is említésre került, a Balaton a külföldi és a belföldi kempingezők esetében is a legkeresettebb régiónak számít. A külföldi vendégéjszakák
számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 1989–2008 között kempingjeinkben Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Lengyelország turistái töltötték
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a legtöbb időt. Mindemellett is ki kell emelni, hogy a rendszerváltás éve után a
kempingek (és más szállástípusok is) nagyon komoly vendégvesztést szenvedtek el
a német turisták körében. A német vendégek mellett a korábban jelentős vendégforgalmat generáló holland és osztrák vendégek száma szintén jelentősen visszaesett, valamint szinte teljesen eltűntek a volt szocialista országok kempingezői.
A külföldi vendégek mellett a hazai turisták száma is nagymértékben visszaesett
(33,2%-kal) az 1990–2008 közötti időszakban (2. diagram). Az említett tizenkilenc
év során a magyar vendégek vendégforgalma rendkívül hullámzó volt, hol növekedett, hol csökkent a forgalom volumene. Ebben az ingadozásban szerepe volt a
külföldi nyaralások népszerűsége növekedésének, a balatoni szolgáltatások időnkénti igen magas árának (a belföldi turisták szempontjából az ár/érték arány felborult), valamint a kempingek szolgáltatási színvonalbeli fejlődése elmaradásának.
Napjainkra a vendégforgalom összetétele megváltozott a hazai kempingekben, s
így a Balaton kempingjeiben is. A német vendégek ma is jelentős tényezőt képviselnek a vendégforgalomban, azonban szociális összetételük és utazásaik indítéka
is teljes mértékben megváltozott a rendszerváltást megelőző időszakhoz képest. A
német kempingezőkön kívül a holland és az osztrák turisták bírnak kiemelkedő
jelentőséggel, de mellettük megjelentek a dán és a belga vendégek is. Fontos megemlíteni még, hogy 2008-ra visszatértek a cseh és a szlovák turisták, valamint a
lengyelek vendégéjszakái is emelkedést mutattak. Az utóbbi évek pozitív változásait erősíti az is, hogy a belföldi vendégek részaránya szintén növekedést mutat.
Napjainkra gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kempingek vendégforgalmában
szinte azonos súllyal vannak jelen a német (44,5%) és a magyar (40,9%) vendégek
(PETYKÓ CS. 2010).
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2. diagram: A vendégéjszakák számának alakulása – külföldi – belföldi megoszlásban – a
Balaton üdülőkörzet kempingjeiben, 1989–2008
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)
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3. diagram: A vendégéjszakák számának alakulása a Balaton üdülőkörzet kempingjeiben
az országos adatokhoz viszonyítva, 1989–2008
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011)

Bármekkora csökkenést is szenvedtek el a vendégforgalomban a hazai kempingek,
az országos teljesítményen belül a Balaton térségének jelentősége mindvégig meghatározó volt (3. diagram).
A természeti környezethez kötődően a kempingezők szeretnek kirándulni, valamint aktív tevékenységeket végezni, kerékpározni, sportolni. A hazai kemping
turistákat kétféle típusba lehet sorolni. Az egyik csoportot azok alkotják, akik jellemzően hétvégéken utaznak, felkeresik és kipróbálják az ország több kempingjét
is. A másik csoportba pedig azok tartoznak, akiknek valamiért megtetszik egy
kemping, oda kitelepülnek, és amikor idejük engedi, visszajárnak. Ez utóbbi esetben fontos, hogy a kiválasztott kemping a lakóhelytől ne legyen nagy távolságra. A
belföldi kempingezők átlagos tartózkodási ideje csökkenő tendenciát mutat, hasonlóan a nemzetközi trendekhez. Értéke 2000–2008 között 3,2 éjszakáról 2,9 éjszakára csökkent, de még mindig magasabb, mint a kereskedelmi szálláshelyeken öszszességében (2,4 éjszaka), valamint a szállodákban (2,4 éjszaka) mért átlagos tartózkodási idő a belföldi vendégek körében. A kempingezés során az év legkedveltebb időszaka a július és az augusztus hónapok, ami egyértelmű következménye a
szálláshely sajátosságának (szabad téri és időjárásfüggő), valamint az általános
szabadságolási szokásoknak. Emellett a június hónap mutat még magasabb vendégforgalmat, valamint az utóbbi években az őszi utószezonnal (szeptember) szemben
erősödni látszik a tavaszi előszezon, a május jelentősége is. Érdemes megemlíteni
még az október hónap növekvő szerepét, hiszen 2008-ban már 10% körüli volt a
részesedése a vendégéjszakák számából (PETYKÓ CS. 2010).
A kempingek külföldi vendégeinek átlagos tartózkodási ideje – hasonlóan a belföldi vendégekéhez – csökkenő tendenciát mutat, de lényegesen meghaladja a kereskedelmi szálláshelyek, és azon belül a szállodák külföldi vendégeinek tartózkodási időhosszát. 2008-ban a kempingekben a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 5,5 éjszaka volt, a kereskedelmi szálláshelyeken ugyanez az érték 2,9 éjszaka, a szállodákban pedig 2,9 éjszaka volt.
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1.4. A balatoni kempingek szolgáltatásainak jellemzői
A kutatás során a balatoni kempingek honlapjaira támaszkodva megvizsgáltam a
kínált szolgáltatásokat is. Ennek során sajnos több olyan hiányosságra fény derült,
amelyek meghatározhatják a kempingek jövőjét.
Feltűnő volt az ún. village-típusú szolgáltatások hiánya. A kempingezésben erőteljesebb hagyományokkal rendelkező országok esetében már hosszú évek óta jellemző a camping village-k kialakulása, amelyekben a kemping területén belül egy
településre jellemző szinte valamennyi szolgáltatás megtalálható: szálláslehetőségek (sátorhely és alternatív szállások is), vizes blokkok, vegyes bolt, büfé, étterem,
orvosi ügyelet, újságos, WiFi szolgáltatás, medence, stb. Ezek olyan nagy befogadóképességű létesítmények (3 500–4 000 férőhely, vagy akár több), amelyek valóban szinte önálló falvakként működnek. A balatoni kempingek ebben egyelőre
lemaradásban vannak, a napjainkban megfigyelhető fejlesztések főként a szálláslehetőségek bővítésére (mobil homes és lakókocsik telepítése) koncentrálnak. Ugyanebbe a kérdéskörbe soroltam az úszó- és fürdőmedencék hiányát. A nemzetközi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kempingek még akkor is rendelkeznek a belső
területeiken medencével, ha közvetlenül vízparton helyezkednek is el, mert a vendégek részéről erre igény van. A balatoni kempingekben ez egyelőre szintén nem
jellemző. Kedvező jel azonban, hogy a gyermekbarát kempingek között már található olyan, ahol gyermekmedence kialakításra került.
Meglepő volt a környezetbarát szolgáltatások és szemlélet hiánya. A kempingek
olyan létesítmények, amelyeknek éppen a természet-közeliségük az egyik legfőbb
vonzásadottságuk. Ezt erősíthetné tovább például az alternatív energiahordozók
használata a kemping üzemeltetésében, illetve a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása. Sajnos jelenleg egyetlen olyan balatoni kemping sincs, amely hangsúlyt helyezne ezekre a kérdésekre.
Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya is, amely pedig egy kempingben
lényegesen egyszerűbben lenne kivitelezhető, mint valamely más szállástípus esetén. Nemzetközi szinten jellemző, hogy a kempingeket rendszeresen látogatják
mozgásukban valamilyen mértékben korlátozott vendégek. A balatoni kempingek
elesnek ettől a vendégkörtől, amennyiben nem fordítanak figyelmet az akadálymentesítés megoldására.
Általános gondot jelent a lakókocsikat és lakóautókat kiszolgáló infrastruktúra
hiánya, vagy hiányosságai. A megfelelő méretű férőhely-egységek (parcellák) kialakítása általában már megoldott, de a további kiszolgáló létesítmények még hiányoznak. Ritkán találkozhatunk olyan kialakítással, ahol az egyes parcellákhoz
odavezették az ivóvizet, illetve csatornázták azt. A leginkább jellemző az áramszolgáltatás biztosítása a férőhely-egységeknél. Általában problémát okoz a használt víz és a kémiai WC-k ürítésének megoldása, valamint a friss vízzel történő
feltöltés is.
A felsoroltakon kívül hiányosságokra találtam a programszolgáltatások terén is.
A kempingekben még nem eléggé terjedt el az animáció, kiemelten is a gyermek
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animáció alkalmazása, pedig a legfőbb vendégkört a gyermekes családok alkotják.
Pozitív példaként azonban megemlíthető a Balatontourist-nak az a három kempingje, amelyekben 2009 nyara óta gyermekbarát szolgáltatásokat, köztük animációt
biztosítanak. Hiány mutatkozik továbbá a kempingeken kívüli programok kínálatában is, pedig ezekkel meg lehetne hosszabbítani a vendégek tartózkodási idejét, és
növelni lehetne az átlagos költés szintjét.
2. Összegzés
Kutatásaim egyértelműen igazolták, hogy a Balaton térsége nem csak a kempingek
elterjedésének kezdetekor, de a hazai kempingek története során folyamatosan
meghatározó szerepet játszott. Itt összpontosult és jelenleg is összpontosul az ország kemping-kapacitásának egy jelentős szelete (2008-ban az összes férőhelykapacitás 30,8%-a), valamint ide koncentrálódik a kempingek vendégforgalmának
közel a fele (46,7%).
Láthatóvá vált, hogy kezdetben óriási lendülettel indult meg a kempingek létesítése azért, mert a rendszeres és nagy létszámú természetjáró csoportok, valamint a
Balatonhoz utazó nyaralók számára nem állt rendelkezésre elegendő szálláshely. A
kempingek voltak tehát azok a szállások, amelyek egyszerű feltételek mellett, de
pótolták ezt a hiányt. 1985-ig folyamatos volt a túlzsúfoltság és a kempingek túltöltése, aminek hatására a belföldi vendégforgalom kezdett elpártolni a Balatontól.
Ezekben az években a kemping a hazai lakosság számára az olcsó szállást jelentette, melyet kirándulásai és utazásai során az ország sok táján igénybe vehetett. A
balatoni kempingek kapacitása 1989-ben érte el a csúcsot, attól az évtől kezdődően
viszont a férőhelyek volumene csökkenésnek indult. Magyarországon és a Balatonon is a kempingek fejlődése a 1980-as évek közepén leállt.
A kezdetektől egészen a rendszerváltás időszakáig a balatoni kempingekben
növekvő és igen jelentős mértékű vendégforgalom realizálódott. A rendszerváltáskor megnyíló határok, valamint a többi országokban is végbement változások egyik
eredményeként azonban a kempingjeink jelentős veszteséget szenvedtek el vendégforgalmukban. Nem a korábbi tömegességgel érkeztek már a volt szocialista tömb
országainak lakói, csökkent a nyugat-német vendégek száma is, és különböző okok
miatt a hazai turisták egy része is más úti célt választott.
Napjainkra a globális elérhetőség, az emberek életmódjának megváltozása a
nyugati országokban abban is megnyilvánul, hogy keresik és igénylik a kempingek
által nyújtott kötetlen, individuális és mégis közösségi helyszíneket a szabadidő
eltöltésére. Vagyis teljesen átalakult a kempingek vendégeinek igénye, és ehhez
átalakult a kempingek szolgáltatási kínálata is. Magyarországon, s így a Balatonon
is jelenleg az a helyzet tapasztalható, hogy a kempingekben jelen van mindkét vendégtípus, azaz az új igényeket támasztó és a csupán olcsó szálláshelyet igénylő
vendég is. Ehhez társul egy olyan kínálat, amely összességében még nem tudott
megújulni, amelyben a változások egyelőre csak egy-egy eleménél tapasztalhatók.
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A kempingek jövőjének a kulcsa egyrészt a nemzetközi standardokhoz való minél gyorsabb ütemű közeledésben, másrészt egy meghatározott vendégkörre történő specializálódásban, valamint ezekkel egy időben az infrastruktúra folyamatos
fejlesztésében rejlik. A szolgáltatások felvázolt hiányosságait minél hamarabb pótolni szükséges. Ezeken túlmenően a belföldi kereslet növekedése érdekében igen
fontos előrelépést jelentene a „kemping-kultúra” elterjesztésének elősegítése is. A
hagyományosan kempingező országokban szakmai folyóiratok sora szól a kempingezőknek, amelyekből megismerhetők a legfrissebb trendek, és a legújabb fejlesztések. Éppen ezért szükséges lenne létrehozni a kempingek kultúráját terjesztő
médiumokat. Pozitív hatással lenne a kereslet élénkítésére, ha mindezekről Magyarországon is olvashatnánk.
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Bevezetés
Az elmúlt közel három évtizedben jelentős változások következtek be a fejlett
világ turisztikai piacain. A 1980-as évektől kezdődően változtak a fogyasztói szokások, egyre nagyobb teret nyertek az un. alternatív turizmustípusok, amit az egyedi speciális igények megléte, illetve a turisták kisebb számából adódó, a terület
adottságaival jobban harmonizáló turizmus jellemez (PUCZKÓ L.–RÁTZ T.2005).
Manapság egyre nagyobb az érdeklődés a tömegturizmussal szemben alternatívát
kínáló idegenforgalmi ágazatok, ezen belül is a kulturális turizmus (minőségi kulturális rendezvények) iránt, így a várak, kastélyok, kúriák, templomok iránt is. A
kulturális turizmus legfontosabb termékei az épített örökségek, és a rendezvények.
Az örökséghasznosításnak egyre nagyobb figyelmet szerző területe a kastélyhasznosítás. Egy kastély hasznosítását sok, szerteágazó, egymástól nagyon eltérő tényező (gazdasági-politikai háttér, infrastruktúra, mikrokörnyezet, törvényi szabályozás) határozza meg.
A 20 század első felében a kastélyok önfenntartó ereje kezdett meggyengülni.
Ez a folyamat a II. világháborúval tetőzött és okozott változásokat szerte Európában. A keleti blokk országaiban az államosítás idézett elő komoly fordulatot. Megfogyatkoztak a rendelkezésre álló pénzügyi források és az épületek állapota leromlott. Az a társadalmi és gazdasági struktúra, amely hajdan létrehozta és fenntartotta
a kastélyokat, aligha tér vissza. Az is világos, hogy a nagyszámban meglévő és az
európai örökség szerves részét képező épületek fenntartását kizárólag állami pénzből megoldani nem lehet. A történeti örökség megőrzése akkor biztosítható, ha azt
a társadalom fontosnak és jelentősnek érzi, továbbá ha a nagyközönség számára az
örökségi érték „hozzáférhető”. Ezen feltételeknek az idegenforgalmi hasznosítás
felel meg a leginkább.
A legnagyobb nehézséget a turisztikai célú hasznosításban az jelenti, hogy a
II. világháborút követően a legtöbb kastély teljes berendezése, vagyontárgyai és
parkja is megsemmisült vagy eltűnt. A turisztikai hasznosítás legelterjedtebb módja
a múzeumok mellett a szállodai és rendezvénytípusú hasznosítás.
Egy hasznosítási projekt kezdetekor az első nehézséget a tulajdonviszony tisztázása jelenti. A hasznosítás során nagyon gondosan kell eljárni a funkcióválasztáskor (PRAZNOVSZKY H. 2005). Mérlegelésre kerülnek a következő szempontok:
gazdaságos üzemeltetés, műemlékvédelmi szempontok, funkcionális szempontok
(szobák száma, kialakítása, lehetséges közösségi terek), látogathatóság, illetve tu-
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risztikai vagy magáncélú hasznosítás történik-e. Mindezekkel párhuzamosan mérlegelni kell a finanszírozási lehetőségeket. A magántőkén és a hiteleken kívül, az
üzemeltetés bevételeiből (szobaár, fotózás vagy reklámfelvételek, belépőjegyek
vagy bérleti díj a szolgáltatóktól) visszaforgatott hányad lehet finanszírozási forrás,
valamint a pályázatok által biztosított források. Állami tulajdonú épület azonban
nem szolgálhat jelzálog fedezeteként. Egy műemlék kastély helyreállítási és fenntartási költségei a többszörösét teszik ki egy klasszikus szálloda költségeinek. A
költségek fedezéséhez pénzügyi segítséget jellemzően pályázatok útján nyerhetnek
az erre vállalkozók.
A tanulmányban figyelemmel előbbiekre a Balaton régióban található kastélyokról és azok jelenéről és lehetőségeiről szeretnék képet adni.
A téma feldolgozásához szükség volt primer (személyes- és telefoninterjúk, terepbejárás) és szekunder (a vonatkozó szakirodalmak, fejlesztési koncepciók,
szakmai folyóiratok, rendelkezésre álló adatok áttekintése) kutatásra egyaránt.
1. Balaton Idegenforgalmi Régió turisztikai jellemzői és idegenforgalmi
fejlesztési koncepciói
A Balaton idegenforgalmi régió – a 2000. évi CXII. törvény alapján – Veszprém
megye, Somogy megye és Vas megye egy részét foglalja magában.
A régióhoz 164 település tartozik, melyeket elhelyezkedés szerint tovább csoportosítunk közvetlen part menti településekre és az ún. háttértelepülésekre (nem part
menti települések).
A Balatoni régió ismertségét elsősorban turizmusának köszönheti. Legfőbb
vonzerőt maga a Balaton jelenti, emellett a Kis-Balaton, a gyógyvízkincs és a Balaton-felvidék természeti adottságai a legjelentősebb attrakciók. A balatoni turizmus
fő jellemzője továbbra is: a nyári főszezonra összpontosuló vízparti turizmus,
amely a kereslet mérséklődése folytán – volumenét tekintve – ma már kevésbé
tömegszerű, mint volt két évtizeddel ezelőtt.
A vidék gazdag műemlékekben, és a népi élet hagyományaival is találkozhat az
idelátogató. Valamint évszázados hagyományra tekint vissza a szőlőtermesztés és a
borkultúra.
A hazai többnapos utazások legnépszerűbb úti célja a Balaton, ugyanakkor a
külföldi vendégek számának tartós csökkenése figyelhető meg az elmúlt évtizedben. Ennek kiküszöbölésére számos tanulmány készült és számos beruházás zajlott.
Az utóbbi tizenöt évben történt turisztikai fejlesztések bíztatóak, kezdetben nagyrészt spontánul és szétszórtan jöttek létre, majd a parti sávra koncentrálódva, és így
nem tudnak hatékonyan hozzájárulni egy újfajta turizmus kialakulásához, egy új
arculat megteremtéséhez. Fennáll a térség funkcionális régió besorolása, a Balaton
idegenforgalmi régió tehát továbbra sem NUTS 2-es régió, így az ország EU-taggá
válását követően sem tud közvetlenül pályázni a strukturális alapokra, csak a három dunántúli tervezési-statisztikai régió részeként, azokon keresztül.

130

Kastélyok szerepe a Balaton idegenforgalmában

Mindhárom statisztikai régió – Nyugat Dunántúli Régió, Közép Dunántúli Régió, Dél Dunántúli Régió – Regionális Operatív Programjában szerepet kapott a
turizmus „attrakciófejlesztés” és „szálláshely korszerűsítés, kapacitás-bővítés”
címen, saját prioritásaikat szem előtt tartva.
Készült továbbá fejlesztési koncepció és program az üdülőkörzetre – Balatoni
Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja névvel 2005-ben–, melynek pénzügyi fedezetét a három statisztikai régió biztosítja. E program komplex termék
kialakítását desztinációs szinten fogalmazza meg, amely a Balaton vízparti turizmus jellegére épít, de nem csupán a nyári fürdőzésre koncentrál. A háttértelepülések bevonásával, a kistérségi sajátosságokat kiemelve a kevésbé nyárra koncentrálódó turizmusfajtákat (például kerékpáros, lovas vagy ökoturizmus) kívánja fejleszteni.
A koncepció többször említi a Balaton – part tehermentesítését és a szezon
széthúzását, amelyben a háttértelepülések és az egészségturisztikai létesítmények
hangsúlyos szerepet kapnak. Itt a már meglévő létesítmények fejlesztésére koncentrál, és olyan kínálati elemek előtérbe helyezésére, amelyek a rossz idő esetén alternatívát kínálnak, és a szezon meghosszabbításában is szerepet játszhatnak. A koncepció a vonzerőkön alapuló exkluzív termékeket emeli ki, mint a komplexitás
alapja, amelyek hozzájárulnak a Balaton márka kialakításához. A fejlesztési rangsorban legelöl a háttértelepüléseken kiépíthető, egész éves működést lehetővé tévő
komplex termékek állnak.
Régiós szinten további koncepció a Balatoni Régió Részletes Fejlesztési Terve
2007–2013. A dokumentum 2006-ban készült a Balatoni Fejlesztési Tanács kezdeményezésére. Ez a program a térséget átfogó fejlesztési terv, amely a turizmus
mellett egyéb gazdasági ágak fejlesztését is tartalmazza. Így többek között a vidéki
gazdaságok, vállalkozások és a közlekedés fellendítése is az elérendő célok között
szerepel. A terv is hasonló módon épül fel, mint a BTFKP. Mivel ez egy átfogó
fejlesztési dokumentum, amely nemcsak a turizmus emeli ki, ezért a terv idegenforgalomra vonatkozó része nagyrészt a BTFKP programjából táplálkozik. Legfőbb célja szintén a balatoni fenntartható és nemzetközileg versenyképes turizmus
megteremtése és egy komplex turisztikai termék kialakítása.
A fejlesztések koordinálására, valamint a fejlesztési igények és ötletek összehangolására működik siófoki központtal 1997 óta a Balaton Fejlesztési Tanács,
közhasznú nonprofit szervezet.
Az alábbiakban ábrák segítségével a turizmusban történt szálláshely- és attrakció-fejlesztéseket foglalom össze.
Idegenforgalmi beruházások elsősorban part menti településeken történtek (1–
2. ábra), továbbá az infrastrukturális és településkép javító projektek terén is ezen
települések jártak élen. Nagyarányú szállodai kapacitásbővülés és korszerűsítés
jellemzi a part menti terültet – 5 év alatt (2003–2007) közel 1600 férőhelybővülés
– különösen Siófok, Balatonfüred és Zalakaros településeket és környezetüket. A
korszerűsítések Balatongyörökön (2003) érintették a kastélyt, mely már akkor szállodaként üzemelt. A második ábrán, a kínálati paletta bővítésére történt lépések
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között szintén találunk kastélyt, mégpedig Balatonlellén a művelődési házat, mely
az egykori Szalay kastélyban kapott helyet és parkjában szabadtéri színpadot hoztak létre.

1. ábra: Megvalósult szálláshely-fejlesztések Balaton üdülő körzetben
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok

2. ábra: Kínálatbővítést célzó fejlesztések Balaton üdülő körzetben
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok
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Az eddig megvalósult fejlesztések ellenére a Balaton megközelítése nehézkes,
több vonatkozásban rossz (pl. határig kiépített autópályák hiánya miatt főleg Nyugat felől, a vasúti hálózat korszerűtlensége miatt főleg az északi partszakasz felé).
A régió belső közlekedése szintén gondokkal küzd, pl. zsúfolt part menti utak,
kiépítetlen vasúti körpálya, ritka belső járatok (LT CONSORG 2005). Idegenforgalmi szempontból ez az egyik legfontosabb külső tényező.
Bár a tó vizének minősége kiváló és mennyiségi szintje is visszaállt, a megelőző
időszak 4–6 hetes átlagához képest Balaton parti főszezon 4 hétre csökkent.
A rendelkezésre álló adatok alapján a turizmus teljesítménye az elmúlt 5 évben
következő módon alakult:
• A Balaton turisztikai régió hosszú évek óta őrzi kiemelkedő szerepét a beutazó és a belföldi turizmusban. Budapest–Közép–Dunavidék régiót követően a második leglátogatottabb idegenforgalmi régió az országban a regisztrált, kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma alapján.
• A régió idegenforgalmát összességében azonban a csökkenő tendencia jellemzi. 2005–2007 közötti években egy 3%-os növekedés, majd kisebb csökkenés volt a jellemző a vendégéjszakák tekintetében. Azonban 2008-ról
2009-re a csökkenés mértéke közel 9%-os volt.
• A külföldi átlagos tartózkodási idő (a kereskedelmi szálláshelyeken) tekintetében is csökkenést figyelhetünk meg, 2009-ben átlagosan 5,1 éjszakát töltöttek el a külföldiek a Balatonnál, míg 2005. évben 6 éjszakát. A belföldiek
átlagos tartózkodási ideje azonban változatlan, ez 2,9 éjszakát jelent átlagosan. Ez azonban mindkét esetben meghaladja az országos átlagot (2,6 éjszaka, 2009-ben), ami a vízparti utazások jellemzőivel magyarázható.
• Az üdülőkörzet sajátosságaihoz tartozik, hogy a férőhely-kapacitás eltér az
országostól, és itt nagyobb arányt képviselnek a kempingek, míg a panziók,
turistaszállók aránya kisebb az országosnál.
• A szállodákban az átlagos szobakapacitás-kihasználtság 2009-ben 41,2%,
amely csupán 4%-kal marad el Budapest–Közép–Dunavidék régióban mért
kapacitás–kihasználtságtól. A legnagyobb érdeklődés a négy- és háromcsillagos szállodák iránt mutatkozott a tavalyi évben, 33 négy- és 99 háromcsillagos szálloda várta a vendégeket. Az előbb említett kategóriában 46%, az
utóbb említettben pedig 43 % volt a kapacitás-kihasználtság 2009. évben.
• A magánszálláshelyek vendégforgalma jelentős növekedést mutat a 2005.
évhez képest, ugyanis a vendégek számában ez 29%, míg a vendégéjszakák
számában 20%–os növekedést jelent. Hasonlóan a kereskedelmi szálláshelyekhez, a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma e téren is csökkenést
mutat, miközben a belföldiek tekintetében mindkét mutató jelentősen javult.
A terület adja az összes magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszaka közel felét.
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3. ábra: Egyéb turisztikai fejlesztések az üdülőkörzetben
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok

A vízparthoz közvetlenül nem kapcsolódó idegenforgalmi fejlesztéseknek köszönhetően (3. ábra) a háttértelepülések szerephez jutottak a golf-, öko- és lovasturisztikai beruházásokban. Ugyanakkor jellegükből adódóan a kerékpáros és borturizmus témában lezajlott fejlesztések a szálláshelybővítéshez hasonlóan egy szűk
part menti sávban történtek. Balatonfenyvesen és Szentkirályszabadján volt a fejlesztések részese kastély vagy annak valamely része.
2. Kastélyok hasznosítása a Balatonnál
Épített örökségünk jelentős részét képezik a kastélyok, melyek szép számmal találhatók a régióban (4. ábra). Sajnos naprakész adatbázis még nem készült e témakörben, ami jelentősen megnehezítette a vizsgálódást.
Az idegenforgalmi régió 38 kastély épületének kétharmada –a nem vízparti településen található. A part menti települések épületei sem közvetlenül a vízparton
fekszenek. Ennek egyik oka, hogy az épületek keletkezése idején a tópart és a vízszint változást, ingadozást mutatott. Másik ok, hogy a kastélyok jellemzően birtokigazgatási-, valamint birtokközpont-funkciót töltöttek be, és ezek a központok is a
parttól távolabb helyezkedtek el.
A déli parton nagyobb számban épültek kastélyok. Ezen a részen a talaj és a
domborzati viszonyok miatt több birtok volt és építkezni is egyszerűbb volt itt,
mint az északi parton. Az épületek méretben, kialakításban és tulajdonlásban változatos képet mutatnak.
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A kastélyok négy tulajdonosi kör kezében vannak:
• Az állam a legnagyobb kastélytulajdonos hazánkban. Ebben az esetben a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt és a MNG (korábban MÁG) képviseli
az államot, mint tulajdonost. A régióban a keszthelyi Festetics kastély állami tulajdonú.
• Másik nagy tulajdoni kör az önkormányzat. Ilyen esetekben a kastély valamely önkormányzati feladat ellátásához biztosít helyszínt. Számos ebbe a
kategóriába tartozó épület található a régióban, mely az önkormányzat hivatalának, iskolának (Somogyvár-Vityapuszta – Széchenyi kastély) vagy
egészségügyi intézménynek ad otthont. (Lesencetomaj – Nedeczky kastély).
Amennyiben az épületek önkormányzati hasznosítása nem megoldott, cél
az értékesítés (Balatonkeresztúr, Lengyeltóti – Zichy kastély).
• Magántulajdonban elsősorban a védettség alatt nem álló épületek vannak
(Paloznak, Somogybabod).
• A legsajátságosabb helyzet az előzőek kombinációjából adódó vegyes tulajdon. Ilyen helyzetben az szokott problémát jelenteni, hogy nem tudnak
egyezségre jutni a tulajdoni hányad és a kötelezettségek tekintetében.

4. ábra: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kastélyállománya
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011)
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A kastélyok általában kisebb településeken, vagy a városokon kívül helyezkednek el, ideális helyszínt kínálva a pihenésre, relaxációra. Hasznosításuk széles skálán mozog.
A hasznosítást három típusba lehet sorolni annak függvényében, hogy az épület értékei megmaradnak-e, illetve a nagyközönség számára hozzáférhetőek-e.
• Így beszélhetünk adekvát hasznosításról, amikor az épület az eredeti funkcióhoz hasonló szerepet kap, a nagyközönség számára hozzáférhető és értékeit maximálisan igyekeznek megóvni. Ez jellemzően az igazgatási és
turisztikai funkció (Boros kastély – Fonyód Önkormányzat). A kastélyok
hasznosításának legdinamikusabban fejlődő ága a turisztikai célú működtetés (5. ábra, kockával jelölt települések). A kastélyok az idegenforgalomban
szolgálhatnak:
o szálláshelyül, (Chateau Visz Kastélyszálló, Visz; Cseri Kastély, Tótvázsony; Batthyány Kastélyhotel, Zalacsány; Kastélyhotel, Balatongyörök; Boros Kastély, Fonyód);
o alkalmasak lehetnek rendezvények lebonyolítására, (Szalay kastély
Balatonlelle, Művelődési ház);
o otthont adhatnak közérdeklődésre számító gyűjteményeknek (Helikon
Kastélymúzeum, Keszthely, Bormúzeum, Szőlőskislak).
• Gyakori, a minél gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a komplex hasznosítás, azaz több turisztikai funkció egymás mellett élése (PRAZNOVSZKY H.
2005).
• Inadekvát hasznosítás során az épületbe kastély-idegen funkció költözött
és ennek megfelelő átalakítás miatt az értékek megsemmisültek. Az ilyen
épületek leggyakrabban közösségi funkciókat látnak el, sokuk egészségügyi intézményként, szociális otthonként működik, de számos példát lehet
találni oktatási intézményi hasznosításra is. (Széchenyi kastély Marcali,
kórház; Széchenyi kastély Balatonfüred, középiskola; Hunyady kastély
Balatonszemes, általános iskola; Weslesheim kastély Tab, szociális otthon).
• Az előbbi kettő kombinációjából adódik a vegyes hasznosítás. Ebben az
esetben az épület a nagyközönség számára látogatható, azonban értékei
megsemmisültek vagy a benne elhelyezett gyűjtemény „kastély idegen”.
További eset a kastélyok kizárólag magánszemélyek általi hasznosítása –
tehát a nagyközönségtől elzártan, ellenben az épület értékeinek gondos
megőrzésével. A jelentős tőkeigénynek köszönhetően többnyire csak kisebb kastélyok, kúriák, váltak magánlakhellyé, üdülővé (Pongrácz kastély –
Paloznak; Pántlika kastély – Balatonakali; Inkey kastély – Somogybabod).
Szintén ebbe a csoportba tartozik, amennyiben több, eltérő funkció él egymás mellett egy kastélyban (Kastély Nikla, Önkormányzat és Múzeum).
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5. ábra: A nagyközönség előtt nyitva álló kastélyok a Balatonnál
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011)

A turizmus egyik alaptörvénye, hogy jól működő színvonalas szállások nem lehetnek meg turisztikai attrakciók nélkül, ami fordítva is igaz, azaz a turisztikai
attrakciók sem képesek gazdaságosan működni a vonzáskörzetükben levő megfelelő színvonalú szálláshelyek nélkül. A 3. és 4. ábrán látható megvalósult attrakció
fejlesztések helyszíneihez közel találhatunk kastélyt, számosat. Sajnálatosan a
turisztikai komplexum, illetve a szórakoztató objektum beruházások nem kastélyban történtek.
Manapság egyre több turista választ kastélyt szálláshelyéül, annak elsősorban az
a magyarázata, hogy nagyobb igény mutatkozik a vidéki, csendes, nyugodt környezet iránt, nő a minőségi turizmus, és csökken a tömegturizmus jelentősége
(PRAZNOVSZKY H. 2005). A műemlékekre, jelen esetben a kastélyokra nem lehet
azt mondani, hogy tömegtermékek. Minden esetben valami egyedit nyújtanak, és
ezt a tulajdonosoknak ki kell használni és hangsúlyozni. A régióban található
9 kastélyszálló épít erre az adottságra és honlapjaikon kiemelt elem, ha van
(1. táblázat). Ezen szolgáltatók felismerve a komplexitás jelentőségét, a szállásadáson túl nyújtanak lovaglási lehetőséget (Nagyvázsony, Tótvázsony, Zalacsány),
vállalti tréningekhez helyszínt és technikát (Balatongyörök, Balatonszepezd, Fonyód, Visz), továbbá medencét és sportpályát mind, wellness lehetőséget (Balatonszepezd, Visz), és családi rendezvényekre, esküvő lebonyolítására vállalkoznak. A
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szigligeti Alkotóház is nyitva áll a nagyközönség előtt, ha kapacitása megengedi.
Egyedi kínálati elem a vadászati lehetőség és a sármelléki Fly-Balaton reptéri
transzfer a Chateau Visz szolgáltatásai között. Szintén egyedi elem a kerékpározási
lehetőség a Sir David Kastélyszálló kínálatában, mert kerékpárt tudnak biztosítani.
Kastély neve
Batthyány Kastélyhotel
Boros Kastély Vendégház
Cseri Kastély
Chateau Visz
Esterházy kastély
Alkotóház
Kastély Hotel
Kastély Hotel
Sir David Kastélyszálló
Zichy Kastély

Település
Zalacsány
Fonyód
Tótvázsony
Visz

Szobák száma
29 +12 ap. külön
9 + 3 ap.
35
14

Nyitva tartás
egész évben
04.01 – 09.31
egész évben
egész évben

honlap
van
van
van
van

Szigliget

29

egész évben

nincs

Balatonboglár
Balatongyörök
Balatonszepezd
Nagyvázsony

9 + 7 külön
8 + 20
6 + 4 külön
20?

egész évben
Húsvét – 10.30
Húsvét – 09.31
04.01 – 09.31

van
van
van
nincs

1. táblázat: Kastélyszállók
Forrás: szerk. NAGY A. (2011)

Az kastélyok egy ötöde szálláshely. Ez kedvezőbb arány, mint az országos átlag
(8–10%), ugyanakkor a jelenleg üresen álló épületek további potenciális lehetőséget kínálnak szálloda kialakítására. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen beruházásoknál a műemlék-jelleg és a műemléki védettség jelentős költségnövelő tényező.
A korábban említett koncepciókban hangsúlyosan szereplő „komplex turisztikai
termék kialakítása”, az „exkluzív termék” és a „Balaton márka” kiváló kapcsolódási pont a kastélyokhoz, illetve a már megvalósult kínálatbővítő beruházásokhoz.
Amennyiben az egyre sikeresebb zenei-, gasztronómiai-, egyéb kulturális fesztiválok egyes eseményeinek, esetleg egy egész eseménysorozatnak kastély lesz a
színhelye, ahol a tulajdonos elemi érdeke a kifogástalan megjelenésen túl a barátságos vendégfogadás, akkor kezdődhet – a nemzetközi hírverésnek köszönhetően –
a kastélyok tudatos imázs-építő szerepe.
Az internes megjelenést vizsgálva a kastélyok imázs-formáló ereje a portál tematikájától függ. Azokon az oldalakon számottevő, melyek nevükben is tartalmazzák a kastély szót, illetve az egyes épületek saját honlapjain – ha van. Sajnálatos,
hogy a 21. században, az internet világában van még olyan kastélyszálló a régióban, melynek nincs saját honlapja. Az is előfordul, hogy honlap van, de csak statikus információforrás, közvetlen szállásfoglalásra nem ad lehetőséget. Az érintett
önkormányzatok honlapjai esetén megfigyelhető, hogy a legalább külsejében rendezett épület háttér, link, esetleg hirdetés formájában megjelenik az oldalon. A
régió turisztikai portálján önálló link a várak és kastélyok, adatbázis jelleggel. Innen a kastélyok honlapjai nehezen vagy egyáltalán nem elérhetők.
További lehetőséget jelent egy kastélyokra épülő tematikus útvonal kialakítása,
ahol a múzeumok (2. táblázat) hangsúlyos szerepet kaphatnak. A múzeumok kapcsán kell megjegyezni, hogy a szigligeti Alkotóházban, a Batthyány Kastélyhotelben és Niklán az önkormányzat épületében is helyet kapott már kiállítás.
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Kastély
Kastély/kúria
Szalay Kastély
Festetics Kastély
Gaál Kastély

Település
Balatonberény
Balatonlelle
Keszthely
Szőlőskislak

Hasznosítás
kiállító tér
Művelődési Ház
Helikon
Kastélymúzeum
Bormúzeum

Tulajdonos
magántulajdon
önkormányzat

Nyitva tartás
szezonban
egész évben

állam

egész évben

magántulajdon

szezonban

2. táblázat: Múzeumok, kiállítóhelyek kastélyban
Forrás: összesítette NAGY A. (2011)

A meglévő kastélyszállókat az építészetük vagy kapcsolódó szolgáltatásaikon
keresztül lehet tematizálni: lovaglás, kulináris élvezetek, „két keréken a tó körül”,
klasszicizmus a Balatonnál, vendégváró kastélyok, egykori tulajdonosaik, stb. Ez
egyik eszköze lehet a fejlesztési programokban megcélzott szezon – széthúzásnak.
3. Összegzés
A vizsgált területen a mikrorégió, egyéb turisztikai adottságok, megközelíthetőségen túl markáns eltérés a tulajdonlásban, az épületek jelenlegi állapotában és hasznosítási (3. táblázat) módjában van. További meghatározó tényező a tulajdonosi
akaraton túl az épület mérete, szobák száma és megközelítése, valamint a tulajdonosi szerkezetből következően az elérhető pénzügyi források.
Levonható az a következtetés, hogy az állam mint tulajdonos elsődleges célja a
megőrzés és csak ezt követi minden egyéb, a magánszektornak pedig nyílt funkció
esetén a gazdaságos üzemeltetés vagy zárt funkciónál a lakhatás, rekreáció. Az
ilyen hasznosítási mód abban az esetben egyértelműen támogatandó, ha az épületet
megmenti a pusztulástól.
Magántulajdonban, nem látogatható
Oktatási intézmény
Önkormányzat épülete
Egészségügyi létesítmény
Hasznosításáról nincs adat
Üres
Múzeum
Művelődési ház
Alkotóház (vendégház)
Szálláshely
Összesen:

5 db
5 db
2 db
3 db
5 db
4 db
2+1 db
1 db
1 db
9 db
38 db

Idegenforgalom számára
nem elérhető
épületek
?
Turisztikai
hasznosítás

3. táblázat: Összefoglalás a körzet kastélyainak hasznosításáról
Forrás: szerk. NAGY A. (2011)

A nagyközönség számára is „hozzáférhető” kastélyok (3. táblázat kiemelt sorai)
esetében – szállás és múzeum – a vendégforgalom térben és időben egyaránt koncentrálódik. Az időbeli koncentráció vezetett oda, hogy a gazdaságos működés
szempontjait szem előtt tartva kilenc szálláshelyből négy télre bezár (!). Szintén a
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gazdaságos fenntartáshoz kapcsolódik a gazdaságos üzemméret, jelen esetben a
szobák száma. Megállapítható, hogy ez a fent említett szolgáltatók esetében
(1. táblázat) átlag 23 szobát jelent, a gazdaságos üzemeltetéshez nyugat-európai
tapasztalatok szerint minimum 30 szobára van szükség. Jövedelmező működésre
ott van nagyobb esély, ahol a szobák száma átlag feletti. Megfigyelhető továbbá,
hogy a kastély korlátozott szoba kapacitását a szállásadók többsége az épületen
kívüli szobák, apartmanok kialakításával próbálja enyhíteni.
A kastélyszállókhoz a vendégek jellemzően közúton érkeznek, ellenben a múzeumokhoz gyalogosan, kerékpárral továbbá buszos kirándulás keretében is eljuthatnak. A látogatók és vendégek közel kétharmada a főszezonban érkezik. A hoszszú hétvégék és ünnepnapok a szezonon belül további időbeli koncentrációt eredményeznek.
A múzeumok közintézmények, így működési kereteiket törvény határozza meg.
A tulajdonos a nyitva tartás megállapításában dönthet. A két magántulajdonban
lévő múzeumként hasznosuló kastélynál látható, hogy ezzel a lehetőséggel él a
tulajdonos és szezonon kívül a költségek csökkentése érdekében bezár.
A fentiekből világosan kitűnik, hogy a nagyközönség számára látgatható épületek esetén nem elég szálláslehetőséget, programot kínálni, a vendéget ott is kell
marasztalni. Ez pedig különféle szolgáltatások nyújtását, a turizmus különféle ágainak összekapcsolását jelenti. A fejlesztési koncepcióban hangsúlyosan szereplő
„komplex turisztikai termék” kialakítása a kastélyokra alapozva is megvalósítható,
természetesen nagyon fontos az adottságok maximális figyelembe vétele. A „Balaton márka” kialakításába szintén bekapcsolhatók ezen épületek.
A kastélyok internetes megjelenésében hiányosság mutatkozik, bőven van lehetőség fejlődésre e téren.
A fejlesztési koncepciók számos fejezetéhez nyújt kapcsolódási pontot ez az
épületállomány és erre található példa Balaton régióban is, ugyanakkor célzott terv,
program, sem megyei sem regionális szinten nem készült.
Ezek az épületek jellemzően nem a part menti településeken találhatók, ezért
egy összehangolt kastélyfejlesztési koncepció a parttól távolabbi települések turisztikai szerepében és jelentőségében mutatkozó különbségek mérséklésének eszköze
is lehet.
Mindezek alapján megállapítható hogy a kastélyok nem kellően kiaknázott turisztikai potenciált és imázs formálási lehetőséget jelentenek Balaton idegenforgalmi régió számára.
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A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE
A TURIZMUSBAN
HANUSZ ÁRPÁD

1. Helyi vonzerők kialakítása, desztinációk
A turizmus meghatározásánál nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, de ha
ezek között rangsort szeretnék felállítani, akkor első helyre a desztinációt helyezném. Legyen olyan vonzerő egy adott területen, amiért a turista késztetést érez arra,
hogy felkeresse a területet. A kutatók általánosságban megegyeznek abban, hogy a
desztináció kiterjedtebb értelemmel bír, mint csupán fizikai, vagy földrajzi tekintetben körülhatárolható területi egység.
Egy – a turizmus számára közömbös – területen is lehet fejleszteni turizmust, ha
megtaláljuk azokat a helyi kezdeményezéseket, helyi hagyományokat, amelyek
turisztikai csomagként kiajánlva ráirányítják a figyelmet egy-egy területre. Létre
lehet tehát hozni egy új turisztikai desztinációt ha a területen élő emberek összefognak és a közös célért tenni is akarnak.
Melyek a desztináció legfőbb jellemzői?
• célterület, amelyet a turista mint utazási célt kiválaszt;
• nem csak célterület, hanem fogadó terület is;
• a turizmus alapvető egysége;
• meghatározása a turista szemszögéből történik;
• fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség;
• a turista legalább egy éjszakát eltölt itt;
• egy olyan hely/térség, amely legalább egy nap eltöltéséhez szükséges turisztikai vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttérszolgáltatásokat tartalmaz;
• számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek egymással
• rendelkezik imázzsal;
• rendelkezik percepcióval (azaz minden turista a maga „szűrőjén” keresztül
szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt);
• integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára;
• tágabb értelemben turisztikai termék, amely a turizmus piacán más turisztikai termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez;
• egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez
korszerű turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi
• alulról építkező és felülről támogatott rendszer.

Hanusz Árpád

Mindezek figyelembevételével viszont kijelenthető, hogy nem minden helyszín,
térség válhat tehát turisztikai desztinációvá. Vannak olyan alapvető kritériumok,
amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy hely, térség turisztikai desztinációvá
válhasson. Nem elég kialakítani a desztinációt, azt úgy kell működtetni, hogy a
fenntartható fejlődés biztosított legyen, és a területen élők életminősége folyamatosan javuljon.
2. A turizmus gazdasági szerepe és jelentősége
A turizmust húzó ágazatként szokták emlegetni, amely elősegítheti az elmaradottabb térségek gazdasági felzárkózását, a természeti és kulturális értékek megőrzését
és hasznosítását, valamint a lakosság életkörülményeinek javítását.
Az elmúlt harminc évben a turizmussal kapcsolatos gazdasági teljesítmények
növekedése nemzetközi szinten folyamatosan, jelentősen meghaladta a gazdaság
egészének növekedési ütemét. Az Idegenforgalmi Világszervezet előrejelzése alapján ez a tendencia az elkövetkező években is tartósan fennmarad
Mindezek hatását még ma is érezzük, így a magyar turizmust a következők jellemzik: A turisták száma alapján a világforgalomban kb. 4 százalékot képviselünk, a
nemzetközi bevételekből azonban csak 0,5 százalékkal részesedünk. A világranglistán az érkező turisták számát illetően a 7. a bevételek alapján a 35. helyen állunk.
A magyar turizmus elmúlt húszévi teljesítménye azonban számos erősségünkre
is rámutat: A turizmus 300–350 ezer embernek nyújt munkaalkalmat. Több térségben (pl. Budapesten, Balatonnál) a legjelentősebb gazdasági tevékenység, de máshol is jó lehetőséget kínál a gazdaság élénkítéséhez. A multiplikátor (megtöbbszöröző) hatása révén legalább hasonló vagy jobb foglalkoztatást és jövedelemképzést
jelent, mint a gazdaság más, kapcsolódó területei. A tömegturizmus megszokott
formái mellett (mediterrán tengerparti üdülés, magashegységi síelés, a metropoliszok városnéző turizmusa) az utóbbi évtizedekben felerősödtek az igények, olyan
aktív turizmus változatok iránt, amelyek viszonylagos épségben fennmaradt természeti területeket tárnak fel, közeli kapcsolatot biztosítanak a gazdag tradíciókkal
rendelkező tájak és lakóik, valamint a turisták között. Megteremtődik a helyi kezdeményezés, amely nem más, mint a helyben található természeti- és társadalmi
értékek újra gondolása és turisztikai termékké formálása. Ezek a formák alternatívát jelentenek a tömegességgel szemben, megadják a személyes ismeret- és
élményszerzés lehetőségét, valamint teret adnak az aktív sportolási, kikapcsolódási
igények kielégítéséhez. Ezek az igények összekapcsolódnak a helyi kultúrák iránti
érdeklődéssel és tisztelettel, lehetővé teszik a táj megkímélését, rendben tartását, és
– lehetőség szerinti – fejlesztését is.
A vidéki turizmus fő vonzerőiként a természet közelsége, a még élő tradíciók
(tárgyi, szellemi, kulturális, valamint termelési hagyományok), a vidéki életmód, a
családi miliő, az emberi kapcsolatok emelhetők ki.
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Mindezek azonban nem egy meghatározott turizmus-változat alapját jelentik,
hanem sokszínű, tájegységenként, településenként, de akár vendégfogadónként is
eltérő (sajátosságaikhoz kötődő) kínálat, és annak megfelelő vidéki turizmusformák kialakulásához adnak jó feltételeket.
A vidéki turizmus kínálati csomópontjai a falusi turizmustól az ökoturizmuson
és az agroturizmuson át, egészen - a pálinka utat is tartalmazó - tematikus kínálatokig terjednek. Az egyes terméktípusok, amelyek lehetnek egy-egy kistérség sajátosságai vagy speciális termékei, tartalmi keretüket az alábbi rövid meghatározások
körvonalazzák.
• Az agroturizmus: Magában foglalja elsősorban az agrártérségekbe települő, a
mezőgazdasági adottságok és termékek értékesítésére szerveződött turizmust, valamint a vidéki portákon folytatott növényi és állati biotermelést és
termék-előállítást.
• ÖkoturizmusA turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli,
amelynél a turisták fő motivációja a természet megismerése és megóvása.
Emellett a helyi kultúra emlékeinek megismerése is előtérbe kerül, a tanulás
alapmotiváció.
• Falusi turizmusA vidéki tájak és települések tradícióit bemutató, helyi összefogáson alapuló kínálat, amely a helyi szállásadáson és ellátáson túl programok és rendezvények szervezését is magába foglalja.
o Tematikus kínálatok, tematikus utak: Természeti értékek által biztosított, érdeklődésre számot tartó kínálati elemek felfűzése egy meghatározott témára.
o Történelmi múlt közössége, műemlékek, hagyományos kereskedelmi
kapcsolatok.
o Táji termelési kultúrák és termékeik (sajt, bor, pálinka, gyümölcs stb.)
bemutatása.
o Kézműves hagyományokon és népművészeten alapuló útvonalak.
A rurális térségek értékeinek valorizálásában kiemelt jelentőségű vidéki turizmus fentebb vázolt terméktípusai mind azon alapulnak, hogy a vidéki lakosság
felfedezte azokat az értékeket, amelyek alkalmasak arra, hogy ezek megismerése
vagy a folyamatokba való aktív bekapcsolódás a turisták számára élményt biztosít.
A helyi kezdeményezések tehát mára kielégítik a turistáknak azt a megváltozott
igényét, hogy nem elég a látvány, hanem az élmény kell.
A vonzerők azonossága azt jelenti, hogy három vonzerő csomópont köré csoportosítható valamennyi tevékenység attrakció, kínálati elem alapja (1. táblázat).
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Attrakciók

I. A vidék természeti
értékei

A helyi kezdeményezések speciális
termékei a vidéki turizmusban

Kapcsolódó vidéki turizmus
terméktípusok

Aktív üdülés falun
túrázás, horgászat, kerékpározás

Ö Természetjárás, turisztikai
Ö Kerékpáros turizmus
Ö Horgászat, vadászat

Üdülés a lovasudvarban

Ö Lovas turizmus

Környezetbarát vendéglátó porta
helyi termékek,
természeti értékek

Ö Agroturizmus
Ö Ökoturizmus

Hagyományok vendégfogadó portája
Gasztronómiai, kézműves, és kulturális hagyományok
II. A vidék tárgyi és
szellemi öröksége

III. Az agrárium értékei
és termékei

Ö Kulturális turizmus

Csoportok vendégháza a falusi portán
Falusi életmód ifjúsági porta
A célcsoport bekapcsolódása a mg.
munkálkodásba

Ö Ifjúsági turizmus

Gyermekbarát vendéglátó porta

Ö Agroturizmus

Egészségporta
Gyógynövények, speciális betegségek
gyógyítása,
biotermékek,
reform életmód,
egészséges helyi élelmiszerek.

Ö Egészségturizmus

A „kistermelői vendégasztal”
gasztronómiai élmények és az
agroturizmus speciális termékei

Ö Agroturizmus

Látogatás tematikus gasztronómiai
úton (borút szilvaút, pálinkaút…
falusi turizmus a borutak kínálatában

Ö Agroturizmus
tematikus, helyi termék utak

1. táblázat: A vidéki vonzerők, a helyi kezdeményezések termékei, valamint a kapcsolódó
további vidéki turizmus termékek rendszere
Forrás: szerk. HANUSZ Á. (2011)

3. A helyi kezdeményezés a szatmári térségben
A turizmus nem lehet egy település egy kistérség, vagy egy régió egyedüli gazdasági-, társadalmi felemelkedésének meghatározója. Hiszem és vallom viszont, hogy
egy halmozottan hátrányos terület felzárkóztatásához jelentősen hozzájárulhat a
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turisztikai kínálat. Azok az elméleti tételek, amelyek számos szakirodalomban
megfogalmazásra kerültek, arra adtak magyarázatot, hogy hogyan kell a vidék turizmusát úgy fejleszteni, hogy közben a hagyományai, népi értékei ne sérüljenek,
érvényesüljön a helyi kezdeményezés.
18 évvel ezelőtti célom, hogy a Szatmár–Beregi-síkság területén élő emberek
közreműködésével hazánk néphagyomány ápolásában élen járó turisztikai mintaterülete jöjjön létre, ahol a természeti érték megóvása, a rendezvények szervezése, a
turisztikai fenntartható fejlődés biztosítása mindennapi együttgondolkodásán alapszik. A helyi kezdeményezés az, amit nem kell megtanítani az embereknek, hiszen
birtokolják mindazt az ismeretet, amiből turisztikai termék formálható. Turisztikai
desztinációt kellett megvalósítani.
Nem lehet színvonalas turizmusfejlesztést generálni akkor, ha a helyi lakosságot
nem sikerül turistabarát magatartásra szoktatni. Nem elég a vendégszeretet, az
összefogás a lényeges a közös cél érdekében. A közös programok voltak a fontosak, ahol valamennyi résztvevő tudatosan tevékenykedett a Szatmári Fesztivál,
valamint a Jeles Napok a Beregben című rendezvények sikeréért!
A bemutatkozás, a népi gasztronómia, a népi iparművészet, a turista számára
nyújtott egyedi élményszerzés mindig meghatározó volt és lesz a rendezvények
életében, de kiemelném, hogy mindez hozzájárul az itt élő emberek identitástudatának erősítéséhez, és a terület gazdasági felzárkózásához.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejletlensége, az agrárorientáció, alacsony jövedelmi- és foglalkoztatási szint, az infrastruktúra hiányossága, és e tényezők következményei közvetlenül is jelentkeznek az itt élő emberek életkörülményeiben, tudati viszonyaiban.
A gazdasági szerkezet átalakítása során sajátos irányt jelenthet a turizmus, illetve
annak speciális ágazata a falusi turizmus. A varázslatos tájat, a néprajz, a népi építészet kincsesbányáját, műemlék templomok és kastélyok együttesét, és az itt élő emberek hagyománytiszteletét felhasználva lehet új turisztikai terméket előállítani. A
termék egyúttal jövedelem-kiegészítés vagy jövedelem-szerzés lehet az itt élő embereknek, amely javítja az életminőségüket. Van azonban a térségnek még ezeknél az
értékeknél is nagyobb kincse: a szabolcsi-szatmári ember romlatlan lelkülete és vendégszeretete.
Olyan része az országnak, amely az urbanizációs ártalmak közepette is képes volt
megőrizni a régit, az ősit s a természet szépségét, mely itt számos területen még
érintetlenül megtalálható. A vidék kiemelkedő hatású vonzerői (a tiszta levegő,
csend, falusi életmód, a táj érintetlensége, a természet közelsége) önmagukban nem
elegendőek a vidéki turizmus színvonalas műveléséhez. A turizmus „közösségi alkotás” A falusi vendéglátásra vállalkozónak ki kell tudnia egészíteni saját lehetőségeit
települése, tájegysége lehetőségeivel, s mindezeket összefogva, vonzó kínálattá alakítani. Meg kell teremteni a helyi kezdeményezést, amely csak összefogással végezhető
Bármilyen akció, program, fejlesztés azonban csak abban az esetben lehet sikeres, ha azok, akik részt vesznek benne, valóban hisznek is a megvalósításában.
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Nyilvánvaló, hogy egy-egy vendégfogadásra vállalkozó, falun élő ember aligha
tudja felvirágoztatni vállalkozását, ha egyedül kell elindulnia, nem pedig egy szerveződés tagjaként. Nem elég a „tiszta szoba”, a kiváló főztjéről híres háziasszony, a
gyönyörű táj és önmagában még a nyelvtudás sem. Tudni kell informálódni a keresletről, megszerezni a vendéget, együttműködni más vendégfogadókkal is.
A vidéki turizmus szempontjából az esetek jelentős részében azok a települések
a legvonzóbbak, amelyek az ipari munkahelyek hiányában és a központoktól való
távolság miatt hátrányos helyzetűeknek minősülnek. Ilyen falvakra talál a turista a
szatmári és beregi tájon. Falvaink fogadóképességét biztosítja az itt élő emberek
vállalkozó-készsége. Messze földön ismert a szatmári és beregi ember vendégszeretete, s ennek őszinte megnyilvánulása. Az a szeretet és gondoskodás, amit ezek a
családok nyújtanak vendégeik számára, maradandó élményt jelent.
A vidéki turizmus hogyan hat az itt élőkre?
• A vidéki turizmusból helyben képződik a jövedelem, és ez a lakosságot maradásra ösztönzi
• Ez a turisztikai tevékenység újfajta vállalkozásként jelenik meg falun, erősítve ezzel a vállalkozói kedvet, alternatív mozgásteret nyitva a vidéki emberek számára
• A turisták érdeklődése a település esetleges felértékelődését vonja maga
után, egyrészt a helybeliek rádöbbennek szülőfalujuk értékeire, erősödik lokálpatriotizmusuk, másrészt a kereslet az ingatlanok esetében értéknövekedést jelenthet
• A falusi életstílus a programszervezés révén mobilizálódik
• A vendégek igényei a szállásadókon kívül más vállalkozóknak is helyi piacot teremtenek, pl.: szolgáltatás, szállítás, kereskedelem (helyi export).
Sokan állítják, hogy a vidéki turizmus megmentheti az elmaradott térségeket. Ez
nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen lehetőség fennmaradásának érdekében, de ez
szerves része lehet az átgondolt és mindenkire kiterjedő falufejlesztési programnak.
Tehát jelentős szerepet játszhat a hátrányos térségek lakosságának foglalkoztatásában és jövedelem-kiegészítésében
A falvak adottságainak, sajátos vonzerőinek figyelembe vételével elkezdték a
turisztikai létesítmények kiépítését és programok kidolgozását: pl. a kézműves
műhelyek helyreállítását (fazekasság, faragás, szövés), a gasztronómiai fesztek
szervezését és a turisztikai csomagok kidolgozását. A turisták termelésbe való bevonásának lehetősége még várat magára, de az új irányzat megköveteli majd, hogy
a turista élményszerzésének egyik fontos eleme, hogy részesévé váljon a helyi tevékenységek valamelyikének. (kerti munkák, gyümölcsszedés, gyógynövénygyűjtés, biotermékek előállítása, stb.
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4. Speciális programok, mint turisztikai desztinációk
A helyi kezdeményezések kezdete (a filozófiaváltás) az 1990-es évek közepén következett be, amikor rádöbbentek a vidéki turizmus résztvevői, hogy nem a szálláshelyeket kell reklámozni, hanem olyan – a térségre jellemző – hagyományőrző
programokat kell szervezni, amelyek csak az adott desztinációt jellemzik, és a térségbe vonzzák a turistát biztosítva, ezzel a térség vendégfogadóinak és szállásszolgáltatóinak vendégkörét is (1. ábra).

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye „gasztro-feszt” rendezvényei
Szerkesztette: HANUSZ Á. 2010.

Az első rendezvény szervezői még nem akarták elhinni, hogy igazi turisztikai
attrakciót készítenek, és olyan terméket állítanak elő, amely alkalmas a turisztikai
piacra. A termék, a szilvalekvár, amely évek óta a szilkékben állt és nem tudták
értékesíteni.
Mára megváltozott a szemlélet. Első jele az volt a fejlesztésnek, hogy egyre több
család ültetett „nemtudom vagy penyigei” szilvafát. Bizonyítva azt, hogy kezdenek
hinni abban, hogy a megtermett szilvából készült lekvár, mint késztermék is eladható. Mind a szilvát, mind a belőle készült lekvárt sokféle formában lehet fogyasztani.
A szilvából frissen és aszalva szilvaételt (habart levest, kompótot) lehet készíteni. A
lekvárral lekváros laskát (mocskos galuskát), pirított laskát, kalácsot, palacsintát,
fánkot, gombócot, derelyét lehet tölteni, lehet puliszkára és kenyérre kenni. Mindenképp egészséges, közkedvelt eledel. Egyedülállóan finom íze, zamata, tartóssá-
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ga, sokféle felhasználási lehetősége teszi e térség egyik legnagyobb gasztronómiai
kincsévé.
A magas cukortartalmú gyümölcs a szilvapálinka főzésre is igen alkalmas. A
rendezvénnyel meghosszabbodott a szatmári térség turisztikai szezonja, és az idelátogató turisták azzal, hogy megvásárolják a helyben készült termékeket, megteremtették a „helyi exportot”.
4.1. Tematikus gasztronómiai utak
A „Szatmári Fesztivál” országosan követendő példaértékű gasztronómiai rendezvénysorozat, ami augusztus végén úgy kerül megrendezésre, hogy a turista akár egy
hetet is a térségben tölthet, és gazdag, tartalmas rendezvények során vehet részt.
Eközben alaposan megismerheti a Szatmári-síkság épített népi építészeti emlékeit,
és megtapasztalhatja a szatmári emberek mérhetetlen vendégszeretetét. Ma még
nem elfogadott kifejezés, de a fesztivált nyugodtan lehet a „Népi Ételek Útjának”
nevezni (1–2. ábra).

2. ábra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tematikus útjai
Forrás: szerk. HANUSZ Á. (2010).

Természetesen azokat a kínálati elemeket, amelyek az év minden szakában bemutathatók a településeken a „Szilvaút és Pálinkaút” keretében tudják a turisták
részére bemutatni.
A „Szilvaút és Pálinkaút” nem egy most kialakításra váró, a térségben nem létező turisztikai termék, amit ki kell találni. Azokat a tevékenységeket és késztermé150
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keket kell bemutatni, kóstoltatni és kapcsolni a térség egyéb turisztikai termékeihez,
amelyek már évszázadok óta készülnek ezen a vidéken.
A termékbemutatás, kóstolás nem jön létre, ha nem komplex minőségi szolgáltatásban gondolkodnak a vállalkozók. Fontos a szállás, az étkezés és a szabadidős
programok megléte. Itt kapcsolódhatnak a programba azok a szállásadók, akik a
falusi turizmus keretében már bizonyítottan minőségi szálláshellyel rendelkeznek.
Szabadidős programot képesek szervezni, és hozzájárulnak a kulturált települési
környezet kialakításához.
A „Szilvaút és Pálinkaút” illetve valamennyi turisztikai kezdeményezés eredményes működtetésének egyik záloga a partnerségi viszonyok kialakítása és működtetése. Ez szemléleti kérdés, és kialakítása egy hosszabb folyamat eredménye
lehet, megteremtve ezzel a jól működő turisztikai desztinációt a térségben.
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MAGYARORSZÁG MINI BALATONJAI:
GYOPÁROS
BLAHÓ JÁNOS

Bevezetés
A víz szerepe és jelentősége tájanként más és más lehet. Napjainkban nyilvánvalóvá vált, hogy a természeti erőforrásokat a világgazdaság új értékrendje folyamatosan felértékeli. A modern közgazdaságtan a tőke és a munkaerő mellett a természeti erőforrásokat is termelési tényezőknek tekinti. Ezzel az értékkel való környezettudatos gazdálkodás lokális és nemzeti szinten is felelősséget követel, és a gazdasági valamint társadalmi élet területén számos lehetőséget is kínál. A vízenergia
megújuló erőforrás, amely mégsem korlátlan mértékben hasznosítható. Korunk
piacgazdaságában a víz közvetve vagy közvetett módon egyben termék is. A
Kárpát–medence geológiai adottságaiból adódóan világviszonylatban is egyedülálló rétegvíz tengerrel rendelkezünk. Felszíni vizeink közül kiemelkedik a Balaton,
ugyanakkor a varázslatos holtágakról és érdekes kis tavainkról sem feledkezhetünk
meg. Ezt azért is fontos leszögezni, mert az Alföldön a rendszerváltozás után két
évtizeddel még mindig a gazdasági útkeresés zajlik és jelen van a magas inaktivitás
és munkanélküliség. A turizmus kínálta lehetőségek számbavételét szükséges
hangsúlyozni, hiszen világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban
növekvő ágazat. A Balaton Régió és Gyopáros adottságaiban, a felszíni és felszín
alatti vízkészlet kínálta lehetőségekben jelen van a luxus és a minőségi tömegturizmust szolgáló komplex turisztikai értékek sokasága.
1. Paradigmaváltás a turistaiparban
Hazánkban a turizmus szereplői mindig a rövid szezonális lehetőségekre panaszkodtak. Budapest lépett először és valósította meg az egész éves turisztikai kínálatot. A legpregnánsabb vidéki példa Hajdúszoboszló irigyelt, elsősorban gyógyvízre
épülő turisztikai szolgáltatása. Mi rejlik a csoda mögött? A turisztikai kínálat megtervezése, mely multiplikáló erővel hatott és folyamatosan magába olvasztja a helyi
kezdeményezéseket. Létrejött egy kreatív export termék. Ennek a terméknek a
sajátossága, hogy nem a termék utazik, hanem a fogyasztó. A versenyképes turisztika terméket a magas fokú komplexitás, az attraktivitás és a kiváló minőség együttesen jellemzi. A turisztikai termék különlegességét a fogyasztók percepcionális
magatartásából adódóan jelentős érzelmi tartalma jelenti. Az emócióknak óriási
szerepe van már a termék kiválasztásában, jelen van a termék „fogyasztásakor” és
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hatása hosszú időre szól. A termék elemei között szinergikus kapcsolat áll fenn. A
turisztika rendkívül komplex ágazat, releváns fejlesztése hozzájárulhat a terület- és
településfejlesztés várt sikereihez. A turistaipar a kreatív ágazatok közé tartozik, és
határa nem különül el élesen a többi ágazattól. A hazai turizmus területi képét vizsgálva (1. ábra) a vendégéjszakák száma alapján kirajzolódik a nyugat-kelet és kisebb mértékben az észak-dél lejtő. Az Alföld, és ezen belül Békés megyeturistaforgalma alacsony. A vendégforgalom döntő része a belföldi eredetű. Románia uniós tagsága érezhetően növelte az utóbbi évek külföldi vendégeinek számát.
Gyopáros vendégforgalma az elmúlt három év átlagában, Békésben a 3–4. helyre
elegendő. A Dél-alföldi Régióban kiszorult az első tíz legnagyobb vendégforgalmú
település közül.

1. ábra: Turistaforgalom területi képe a vendégéjszakák alapján
Forrás: KSH (2005) CD-ROM melléklete alapján szerk BLAHÓ J. (2011)

2. Gyopáros helyi turisztikai értékei
A felhasznált és a kevésbé, vagy egyáltalán nem felhasznált értékek bemutatásával
törekszem bemutatni Gyopáros turisztikai kínálatát és a fejlesztés lehetőségeit.
Egyfajta szcenáriókat is igyekszem felvázolni a meglévő értékek, valamint lehetőségek összefüggésében.
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2.1. Turisztikai kínálat – Az érdekes név nyomán
A misztikus, a titokzatos, a meghökkentő mindig vonzó. Az átlagember Alföldről
alkotott képébe nem illik bele a gyopár növény képe. Ez a növény az Alpesiekkel
társított. A tó neve már egy eladható attrakció. Az attrakció értékét növelné, ha a
tórendszer körül védett tenyészterületen pompázna.
A tó első írásos emlékeke a török kiűzését követő katonai térképészeti munkálatoknak köszönhető. Az 1780-ból származó térképen szerepel a „Lacus Gyaparas”
elnevezés. A tó a nevét az egykor honos gyopárvirágtól kapta.
Az Alföldön többféle gyopár fordul elő, úgymint: erdei gyopár, halovány gyopár, homoki szalmagyopár. A szalmagyopár a homokpuszták száraz lejtőjén fordul
elő, a Tiszántúlon nem őshonos. Az itt honos növény az iszapgyopár (2. kép) lehetett, ugyanis a halovány gyopár a sós altalajokat nem kedveli.

2. ábra: Iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum)
Fotó: TURCSÁNYI G.

Többek között az iszapgyopár is a fészekvirágzatúak rendjébe tartozik. A rend
maradványai a középső oligocén rétegekben jelennek meg először, fajaira a nagy
ökológiai plaszticitás jellemző. Az egész virágzatot murvalevelek veszik körül. A
virágok tövében is gyakran találunk pikkelyszerű murvaleveleket Előfordulása
iszaptársulásokban, ártereken, és nedves réteken. Évente magról kel, virágzása
júniusra, augusztusra esik (TURCSÁNYI G. 1998).
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2.2. turisztikai kínálat – Biodiverzitás és kulturális dimenziói
Gyopáros és a hozzá kapcsolódó Kerek-tó, Kakasszék-ér, Kakasszéki-tó földtani és
biológiai értelemben is egyfajta rezervátumnak tekinthető. A környezetvédelem
térnyerésével és a puffer területek kiszélesítésével a környezet újraéledése is megfigyelhető, ami a fajok számának bővülésében is megmutatkozik. A biológiai diverzitás természeti és gazdasági érték, ugyanakkor hangsúlyozni kell kulturális
dimenzióit is. Ezek az értékek termékek is egyben, és eladhatóak a turisztika piacán. A minőség és árszínvonal mellet az egyediség növelheti egy adott terület turisztikai vonzerejét. E tekintetben Gyopáros kínálata még a hazai viszonylatban
sem nevezhető komplexnek, mivel többek között a terület gasztronómiáját, gazdag
paraszti folklór hagyományait csak most kezdik újra felfedezni. Ebből egy vékonyka szeletet szeretettel nyújtok át a becses olvasónak.
Orosházán még a múlt század előtt létezett a pékász, a piócás és a táragyos ember, aki csomóba kötve árulta a gennyszívó táragy- vagy tályoggyökeret, ami nem
volt más, mint az erdélyi hérics (3. ábra).

3. ábra: Erdélyi hérics (Adonis x hybrida)
Fotó: BLAHÓ J. (2008)

Valószínűleg ők voltak a tájban élő, a tájból élő ember utolsó mohikánjai. A paraszti konyha és folklór is több szállal kapcsolódott a vadvizek világához
A 30–40 centiméteresre is megnövő réti csík (Misgurnus fossilis) őshonos hal a
(4. ábra) volt a mocsaras területeknek, lápréteknek. A nedves fűszálak között
ügyesen mozgó csík, egyedüli halunkként képes volt elviselni a vizek időszakos
kiszáradását, és akár hetekig is kibírta a lápok nedves iszapjában átvészelve a kritikus időszakokat. Ez a hal szolgáltatta az alapanyagát a ma már csak leírásokból
ismert csíkos káposztának.
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4. ábra: Réti csík (Misgurnus fossilis)
Forrás: Sulinet

A réti csík a levegőből is közvetlenül képes oxigént felvenni, az erekkel sűrűn
behálózott bélrendszerén keresztül. A pákász csapda erre a tulajdonságára épült. A
vesszőből font varsát a pákászok a vízinövénytől megtisztított és így oxigénben
gazdagabbá váló vízbe helyezték. Ezeket a láprészeket csíkbányának is nevezték.
Időjós halnak is hívták, mert érzékelte a légnyomásváltozást. Vihar közeledtével
felélénkült, és tömegesen a felszínre úszott. A népi mondavilágban is szerepel, az
aranyhal meséje és ez is a réti csíkhoz kapcsolódik. Mivel létezik egy csíkmentes,
arany változata, ez volt a „csíkkirály”. Kifogása és azonnali visszaengedése nagy
szerencsével járt, ugyanis nagyon ritkán lehetett találkozni a faj e különleges változatával, ez egy halász életében csak nagyon ritkán következett be. A fajnak volt
egy teljesen fehér, albínó változata, amit „csíkdámának” neveztek és a „csíkkirály”
párjának tekintették.
2.3. Turisztikai kínálat – A tó és környékének fel nem fedezett szépségei
Gyopárost földtani értékei alapján joggal sorolják a legérdekesebb kistavak közé.
Sajnos erről, az ide érkező nagyon kevés információt kap. A dűnevonulatok között
kialakított útvonalak a tájak mozaikján keresztül elvihetnék a vendéget a Kardoskúti puszta szívébe. A pusztaprogrammal és paraszti gasztronómiával kiegészítve a
földtani kirándulás, emlékezetes nap kínálatát rejti. A tórendszert egykoron gondozott liget és sétány valamint parkrészletek tagolták. Mára már csak maradványai
láthatóak. Gyopárosnak számos híres vendége volt, közöttük jó néhány világhírű
tudós, művész, sportoló. A „beszédes sétányok” kialakításával – amelyek a híres
személyiségeket mutatnák be – a tórendszer közvetlen környezetében is vonzó
turisztikai látványosságot, érdekességet lehetne felkínálni.
A Marosnak az Alföld peremén a Dunáéval vetekedő hatalmas hordalékkúpja
jött létre. A hordalékkúp a pliocéntől kezdve képződött és az ó-holocén végén jutott a folyó a mai helyére. A Békési-hát nyugati részén, Orosházán a pliocén, pleisztocén és holocén rétegek 660 méter vastagságban rétegződnek a következő
mélységtartományokban:
• 0,0 – 1,0 m Æ HOLOCÉN
• 1,0 – 650,8 m Æ PLEISZTOCÉN
• 650,8 – 660,0 m Æ FELSŐ PLIOCÉN /LEVANTEI/
A vándorló Maros fokozatosan dél-nyugati irányba tartott, számos mederreliktumot hátrahagyva. Az egyhangú vidéket az egykori folyók kanyarulatai és
holtágai mentén sorakozó parti dűnék és övzátonyok teszik változatosabbá. A szá-
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raz hordalékkúp-felszínből a deflációs folyamatok indították meg a partidűnevonulatok képződését.
A Békési-hát felszíni vizekben szegényes. Nem mindig volt ez így, a folyószabályozás előtt igazi vadvízország húzódott Orosháza határában. A Maros szabályozását az 1816. évi nagy árvíz után kezdték meg, ami megváltoztatta hordalékkúpján
csordogáló érhálózat vízutánpótlását és a terület arculatát. Gyakorlatilag eltűntek
ezek a szerteágazó ökológiai-folyosók, hisz jó néhánynál már az ér partját is felszántották, és művelés alá vonták.
A közel 2 millió hektár mocsárvilág lecsapolása és agrár-ökoszisztémává alakítása miatt egyes becslések szerint a fauna és flóra fajainak legalább 60%-a szorult
vissza „jobb esetben” a reliktum élőhelyekre, vagy pusztult ki (CZEGLÉDI B. 1996).
A Békési-háton a víz vagy sok, vagy kevés. Az aszályos évek a talajvízszint jelentős süllyedését eredményezték, melynek során több reliktum erdő pusztult e, és
az agyagréteg kiszáradása következtében több településen megrepedtek a házak
falai. A vadvíz ország a nagy esőzések, és a gyors hóolvadás kapcsán időnként
visszatér. Így volt ez a csapadékos 1939-es télen, amikor egymillió hold került víz
alá. Az elöntés 1943-ban szűnt meg. Újabban az elmúlt évek nagy esőzései hatására kirajzolódnak az egykori mederrészek.
A kistájon jelenleg 9 természetes állóvizet tartanak nyilván. Együttes területük
kicsi, alig haladja meg a 20 hektárt. Medencéjük sekély, ezért a kiszáradás veszélye
is fennáll. A Gyopáros–Kakasszék-tórendszer a legnagyobb és állandónak tekinthető felszíni víz, összterülete meghaladja a 18 hektárt.

5. ábra: A középső tó panorámája a strand-és élményfürdővel
Fotó: SZŰCS L. (2010)

Gyopáros önmaga is több részmedencére tagolódik, a terület átalakítása fejlesztése következtében földsáncokkal választották el, és átereszekkel kapcsolták egybe
a mai fürdő és üdülőterület egykoron összefüggő vizét. Három egység jött létre, az
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északi tó 5 ha, a középső tó 6,6 ha (5. ábra) és a déli tó 3,6 ha területű. A tórendszert 130 ha erdős üdülőterület veszi körbe, ami a dűnevonulatokon helyezkedik el,
és szegélyezi a tavakat.
A tókörnyék mikroklímája nem minősül tipikus tóparti klímának, de a szegélyező parkerdővel együtt orvosi szempontból ingerklímának tekinthető, jegyezte meg
1869-ben DR. LÁSZLÓ ELEK községi főorvos. Személyéhez köthető Gyopáros ismert fürdővé való kiépítése. A tó vizének tudományos vegyelemzése mellett figyelembe vette az emberek tapasztalatait is. Az egykori kenderáztatót a 21. század
elején már az „Alföld gyöngyének” nevezték és keresett fürdőhely volt.
A tórendszer átlagos vízmélysége 1–1,5 m. A középső tó átlagos és relatív vízmélysége a legnagyobb, sziksóstónak tekinthető, 3000mg/l meghaladó oldott
anyagtartalommal, amely főleg NaHCO3. Tehát a víz kationok szerint nátriumos,
míg anionok szerint karbonát-hidrokarbonátos.
A víz pH-értéke 8,8 és 9,6 közötti értéket mutat. Mindezek a kémiai értékek a
Maros törmelékkúppal való kapcsolatára is utalnak, pontosabban az abból történő
vízpótlásra. Ezt az összefüggést látszik alátámasztani az 1966 és 1969 között Orosházán, Gerendáson, Csorváson, Csanádapácán megtörtént csőkutas öntözővízvizsgálat. Érdekes a kémhatás és a sótartalom változatos területi eloszlása a tórendszerben. A Szentesi úttól az északi tó felé az értékek növekednek.
2.4.Turisztikai attrakció – „Csoda a mélyből”
A rétegvíz a medencék belső területeire jellemző porózusos termálvíztárolókból
nyerhető ki, szemben a hegyvidéki illetve a hegyvidékperemi karbonátos, hasadékos termálvíztárolókkal.
A hévizet kisebb mélységből és ezért olcsóbban lehet a felszínre hozni, mint
Európa más országaiban. A geotermikus gradiens hazánkban 1 Celsius fokot 15–25
méter között emelkedik, míg Európában csak 31–45 méter között. Erre az eltérésre
a Kárpát-medence geológiai adottságai adják meg a választ. Hazánk felszíne alatt
csaknem 90%-ban fordul elő víznyerő réteg. Az Alföld felszíne alatt húzódó felső
pannon réteg egy valóságos láthatatlan tengert képez. A hidrológiai feltárások azt
erősítik, hogy legalább 10%-át gazdaságosan ki lehet termelni. Felfoghatatlanul
hatalmas mennyiség ez, hisz a jelenlegi fogyasztás mellett, ha 200 évig használjuk
ezt a kincset, akkor ez az összes mennyiség mindössze1%-a. Hazánk termálvizeinek ásványi anyag összetétele nagyon változatos, de általában igaz, hogy kevesebb
ásványi anyagot tartalmaznak, mint Európa más országának hasonló vizei.
Hazánkban a 35°C hőmérsékletű, míg Európában a 20°C fölötti víz termálvízként történő elfogadása általános (ALBEL A. – UNK J. 1999).
Az Alföld nagyszámú artézi kútjainak vízhozama és mélysége nagyon eltérő.
Keletről nyugatra a mélység növekszik, a vízhozam pedig enyhén csökken. Az
artézi kutak átlagos mélysége 100–200 méter, vízhozamuk 100–200 liter között
található. Csanádapácán 39°C, Nagymágocson 96°C, Nagybánhegyesen 72°C,
Orosházán 95°C meleg vizet (1. táblázat) tárt fel a fúró. A felszín alatti termál ten-
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ger jelentős gazdasági potenciált képvisel. A gőzfelhalmozódásokat csak néhány,
kellően még nem kutatott nagymélységű feltárásból ismerjük. Hazánk nincs olyan
kedvező helyzetben, mint az aktív vulkánossággal jellemezhető országok. Magyar
viszonylatban is ritka, nagynyomású gőzelőfordulás Gádoros határában van.
Minta: H-1 sz. kút

Mintavételi pont: Felszíni
Vízhozam [l/p]: 250
Mintavétel dátuma: 98.07.29.

Talpm. [m]: 93
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Na+
K+

V Í Z V I Z S G Á L A T I
E R E D M É N Y
mg/l
mg eé/l
Thán %
Anion
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0,00
275
11,96
84,88
NO3
0,05
0,00
1,0
0,03
0,18
NO
-

2

0,00
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0,75
1,28
0,03

0,00
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5,31
9,11
0,19

Cl
Br
I
F

Fe

<0,05
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15,6
0,49

Mn2+

<0,02

0,00

0,00

HCO3

+

Li
NH4+
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SO4

2-

CO3
2-
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307,94
14,09
Anionok–Kationok összesen: 1157 mg/l
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-
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0,00
0,01

18
<0,05
0,106
0,57
<10

0,51
0,00
0,00
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0,00

3,59
0,00
0,01
0,21
0,00

830

13,61

96.19

14,15

100,00

2-

S
Összesen

nmk
843,73

1. táblázat: Orosháza-Gyopárosfürdő rétegvizének jellemzése
Forrás: BLAHÓ J. (2006)

A gyopárosi tavak vizének és iszapjának gyógyhatása ismert volt már a 19. század embere előtt is. Főleg köszvényes és csúzos betegségek csillapítására volt kiváló. Az első fürdőtelep 1901–1913 között létesült, a kor hagyományainak megfelelően elkülönített női és férfi területekkel. A két világháború között jelentős fejlődésnek indult, és 1927-ben az Országos Közegészségügyi Tanács javaslata alapján
gyógyfürdő lett. A második világégés jelentősen megtörte a fejlődést. Az államszocializmus időszaka csendes éveket hozott Gyopáros életében. A korszakos változást 1999 januárja nyitotta meg, amikor „A”-kategóriás gyógyfürdő minősítést
kapott. Gyopáros korszerű, gyógy, strand és wellness részleggel rendelkezik.
Azonban a szezonalitás és a sokszínű szolgáltatások szűk keresztmetszete korlátozza a vendégszámot, pontosabban a vendégéjszakák számát Valószínű a szállodai
kínálat bővítése csak a hiátusok felszámolásával, a kínálati sokszínűség és attraktivitás növelésével válik realitássá.
Összegzés
A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő
ágazat. Jövedelemtermelő képessége alapján a szénhidrogén ipar, a gépkocsigyártás után következik. Gazdasági jelentőségét jelzi, hogy 1999-ben a világon megtermelt GDP-nek közel 12 százaléka ebből az ágazatból származott és mintegy
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200 millió ember foglalkoztatását biztosította. Hazánkban is a közvetlen bevételek
a GDP 5 százalékát, közvetett bevételek pedig, a GDP 10 százalékát teszik ki.
Nemcsak a gazdaság, hanem a társadalmi fejlettség indikátora is, és fontos szerepet
játszik az egészség, a harmonikus életvitel megóvásában valamint az egyéni önmegvalósításban is. Magyarország adottságai rendkívül kedvezőek Európában a
világ legnagyobb turisztikai piacának központi részén fekszik. Hazánk a Föld legkedveltebb célállomásai között a 14. helyen áll, de a bevételek nagysága szerint
még csak a középmezőnyben, a 38. helyet foglalja el. Magyarország a világturizmusból a látogatók száma alapján 3–4 százalékkal, a nemzetközi turisztikai bevételekből viszont csak 1,1 százalékkal részesedik. További probléma, hogy a hazai
kínálatból javarészt még ma is hiányoznak azok a komplex termékek, amelyek
egyszerre több, versenyképes elemet is tartalmaznak, ennek megfelelően igényes és
fizetőképes vendégkört vonzanak. A turizmus fenntartható fejlődésének az alapját
szolgáló erős belföldi turizmus, gazdasági és társadalmi okok miatt még nem éri el
a kívánt szintet. A magyarországi turizmus további hiányossága, hogy a szakértői
számítások szerint az országban mintegy hatezer turisztikai vonzerő található,
ugyanakkor ezeknek csupán egyharmada szerepel valamilyen szervezett turisztikai
kínálatban.
A turisztika kreatív gazdasági ágazat. Az egyediség az attraktivitás és a minőség
jellemzi a keresett, az eladható turisztikai terméket. Gyopáros még mindig nem
tudta termékként megjeleníteni egyediségét. Gyopáros értéke több mint a gyógyvízvagyon. Természeti különlegességek veszik körül a területet, jelentős néprajzi
és gasztronómiai hagyományokkal, értékekkel. Jelenleg a termékkínálat nélkülözi
ezt a komplexitást. A regionális terület-és településfejlesztés releváns tartalmi célrendszerével a turisztikai szolgáltatások vonzerejét, a civil aktivitást egyaránt szükséges fejleszteni. A fejlesztések multiplikáló hatása pozitívan befolyásolhatja a
súlyos problémákkal küzdő kistérség a társadalmi-gazdasági életét.
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A BALATON A MAGYAR TELEPÜLÉSRENDSZER
ÁTALAKULÁSI FOLYAMATÁBAN
KŐSZEGFALVI GYÖRGY – TÓTH JÓZSEF

Bevezetés
A Balaton-térség településrendszerének formálódása egyrészt sajátos, másrészt
része az ország településrendszerében zajló folyamatoknak, ugyanakkor közvetlenül és közvetve magán viseli a világtrendek nyomait is.
Ebben az áttekintésben a világban érvényesülő megatrendek vázlatos bemutatásával az a célunk, hogy érzékeltessük, a balatoni településrendszer fejlődése a fő
irányokba mutat, annak legfeljebb befolyásolása lehetséges (és szükséges), gátlása,
méregzöld álmok világába kergetése illúzió. Ahogy a magyar településrendszer
formálódása szükségszerűen igazodik a világtrendekhez, azokon belül természetesen az európai folyamatokhoz és formációkhoz, úgy tekinthetők a balatoni térségben zajló változások az országos átalakulások részeinek.
A specifikumok természetesen mindhárom szinten érvényesülnek és időben is
változnak. Az időbeni változások olyan értelemben is értelmezhetők, hogy az egyes
szinteken lezajló folyamatok sajátosságai egyes fejlődési szakaszokban közelebb
kerülnek egymáshoz, máskor az eltérések növekedhetnek. Optimális esetben a
közeledésnek úgy kell megvalósulnia, hogy az alapvető sajátosságok megőrzése
biztosítható legyen. E csak látszólagos ellentmondás feloldásában, a megfelelő
szinteken zajló fejlődés optimalizálásában, az egyes szintek összehangolásában
komoly szerepet játszhat a komplexitásra törekvő tudományos kutatás és az ennek
eredményeit felhasználó terület- és településfejlesztési politika.
1. Világszintű folyamatok
A 21. század elejére a Föld népessége elérte a 6 milliárd főt, napjainkra pedig megközelítette a 7 milliárdot. A megelőző negyed évezred alatt lényeges változások
következtek be az egyes kontinensek között. Ezek még a stabilan első Ázsia és
egyértelműen utolsó Ausztrália esetében is kifejezésre jutnak, amennyiben Ázsia
részaránya kétszáz év alatt fokozatosan csökken, míg Ausztráliáé növekszik, a II.
világháború utáni demográfiai robbanás pedig markánsan megnövelte a legnépesebb kontinens részarányát: a más térségek mellett a világ két legnépesebb országát
is magában foglaló Ázsia súlya ismét 60% fölé emelkedett. A változások leglényegesebben Európát érintették: az 1900-ra fokozatosan csaknem 25%-ra növekvő
részaránya az évszázad közepére mérséklődött, majd a 21. század elejére alig több
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mint 10%-ra zuhant. Alacsonyabb értékek mellett, de a lényeget tekintve hasonló
folyamat zajlott le Angolszász-Amerika esetében is: a 20. század első felére megelőzte Latin-Amerikát, de napjainkra lényegesen elmarad tőle, miután az utóbbi
fokozatosan és folyamatosan növeli a súlyát. Afrika a 21. század végéig tartó viszszaesés után előbb lassan, majd rendkívül gyorsan javította pozícióját a Föld népességéből való részesedését tekintve és napjainkra a legdinamikusabban növekvő
lélekszámú kontinens lett. Az ENSZ demográfiai prognózisai (változatlan paradigmák mellett és közepes variánssal számolva) a korábbi trendek folytatódását
vetítik a jövőbe: 2050-ben pl. már csak minden 14. ember lesz európai, viszont
minden ötödik afrikai, 2150-ig pedig további drasztikus módosulások várhatók –
ha valamilyen, remélhetőleg pozitív következményeket hordozó paradigmaváltásra nem kerül sor (1. táblázat).
Kontinens

1750 1800

1850

1900

1950

2000

2050

2150

Afrika

106

107

112

133

221

767

1 766

2 380

Ázsia

502

635

808

947

1 401

3 681

5 268

5 560

Európa

163

203

276

408

547

682

628

517

LatinAmerika

16

24

38

74

167

511

809

912

Észak
Amerika

2

7

26

82

172

307

392

398

Óceánia

2

2

2

6

13

30

46

51

Világ
összesen

791

978

1262

1 650

2 521

5 978

8 909

9 746

Részarány (%)
Afrika

13,4

10,9

8,8

8,1

8,8

12,8

19,8

23,7

Ázsia

63,4

64,9

64

57,3

55,6

61,6

59,2

57

Európa

20,6

20,8

21,9

24,7

21,7

11,4

7

5,3

LatinAmerika

2

2,5

3

4,5

6,6

8,6

9,1

9,4

Észak
Amerika

0,3

0,7

2,1

5

6,8

5,1

4,4

4,1

Óceánia

0,3

0,2

0,2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Világ
összesen

100

100

100

100

100

100

100

100

1. táblázat. A világnépesség alakulása kontinensenként (1750–2150) millió fő
Forrás: ENSZ és KSH (2001)alapján szerk. BECSEI J. (2005).

Két évvel ezelőtt bejárta a világsajtót a hír, megragadva a laikusok figyelmét is:
a Föld össznépességéből immár többen élnek városokban, mint falvakban. Eltekintve most a város-fogalom és a várossá-nyilvánítási gyakorlat rendkívüli eltéré164

A Balaton a magyar településrendszer átalakulási folyamatában

seitől (KOCSIS ZS. 2008; TÓTH J. 2008), mindenképpen rögzíthető, hogy történelmi
fordulópontról van szó: az urbánus túlsúly egy sok tekintetben az eddigiektől különböző helyzetet teremt.
Ennek az új helyzetnek a legfőbb sajátosságai annak következtében jönnek létre, hogy egyrészt térben és időben differenciált módon ugyan, de egyre erőteljesebben érzékelhetően különböznek a rurális és urbánus terek népesedési folyamatai,
másrészt a két tértípus közötti migráció egyre kifejezettebb.
Az 1975–2025 közötti fél évszázad tényszerű és részben prognosztizált adatainak tükrében a folyamatok eredményei és sajátosságai úgy összegezhetők, hogy
• az urbánus terekben élők túlsúlya (az 1975–2000 közötti gyors aránynövekedés és az ezredforduló utáni dominánssá válás után) 2025-re kifejezetté
válik a Földön;
• az első negyedszázadban tapasztalható két és félszeres urbánus növekedési
ütem-különbség 2000 és 2025 között úgy módosul, hogy a rurális terek népessége már nem nő, míg az urbánus térségek átlagos évi lélekszámnövekedési üteme 2% fölött marad;
• a fejlett országok urbánus népességének részesedése már 1975-ben meghaladta a kétharmadot, mely arány 2000-re háromnegyedre, 2025-re 84%-ra
nőtt;
• a fejletlen országokban a folyamat még a kezdeteknél tart: 25%-nál alig magasabb szintről csak a 2010-es évek végére éri el a túlsúlyt az urbánus térben
lakók aránya;
• a fejlett országokban az urbánus terek mérsékelt és csökkenő ütemű népességnövekedése a rurális térségek lélekszámának növekvő mértékű csökkenésével párosul;
• a fejletlen országok urbánus térségeiben is csökken ugyan a népességszámnövekedés üteme, de az arányszámok négyszer-ötször magasabbak a fejlett
térségekben tapasztalhatóknál;
• a rurális terek népességszáma a fejletlen országokban még növekszik, de az
évi átlagos ütem a két negyedszázadban már tízszeres eltérést mutat, napjainkra lényegesen csökkent;
• az általában véve fejlettnek minősíthető kontinensek (Európa, ÉszakAmerika, Ausztrália és Óceánia) közül egyedül az utóbbiban tapasztalható a
rurális terek népességének növekedése;
• figyelemre méltó az Európa és Észak-Amerika között megmutatkozó fejlődési ütem-különbség megnyilvánulása az adatokban;
• ez mutatkozik meg Latin-Amerika, Ázsia és Afrika viszonyszámaiban és
ütem-differenciáiban is, mintegy előre vetítve a népesedés jövőbeni interkontinentális eltéréseit (2. táblázat).
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A résznépesség szintje (%)
Világ

A résznépesség átlagos évi
növekedése (%)

1975

2000

2025

1975–2000

2000–2025

Urbánus

37,7

47,5

61,1

2,57

2,19

Rurális

62,3

52,5

38,9

0,97

0

Urbánus

69,8

76,3

84

0,86

0,56

Rurális

30,2

23,7

16

-0,45

-1,4

Urbánus

26,7

40,7

57,1

3,66

2,75

Rurális

73,3

59,3

42,9

1,13

0,11

Urbánus

25,2

37,3

53,8

4,37

2,08

Rurális

74,8

62,7

46,2

3,81

1,13

Urbánus

24,6

37,7

54,8

3,46

2,63

Rurális

75,4

62,3

45,2

1

-0,15

Urbánus

61,3

76,6

84,7

2,86

1,61

Rurális

38,7

23,4

15,3

-0,04

-0,47

Urbánus

73,9

77,4

84,8

1,18

1,11

Rurális

26,1

22,6

15,2

0,4

-0,82

Urbánus

71,8

70,3

74,9

1,34

1,42

Rurális

28,2

29,7

25,1

1,64

0,49

Urbánus

67,1

75,1

83,2

0,76

0,34

Rurális

32,9

24,9

16,8

-0,82

-1,63

Fejlett országok

Fejletlen országok

Afrika

Ázsia

Latin-Amerika

Észak-Amerika

Óceánia

Európa

2. táblázat. A városodás üteme és arányai a Földön (1975–2025)
Forrás: UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK alapján szerk. TÓTH J. (2011)

A globális világot létrehozó, vagy annak létrejöttét lényegi módon előmozdító
folyamatok egymással szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak, bonyolult
ok-okozati összefüggés-rendszerben működnek. Ezek közül egyike a legfontosabbaknak az okként és okozatként egyaránt értelmezhető urbanizáció, mely a meny-
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nyiség oldaláról, a városodás adatai alapján viszonylag jó pontossággal nyomon
követhető. A globalizáció korában különösen felgyorsult a nagyvárosok növekedése és megerősödtek azok a folyamatok, amelyek e városok funkcionális gazdagodásához, sokoldalú jelentőségük növekedéséhez, a településrendszer többi elemének összességéből, a településállományból való kiemelkedésükhöz vezettek. A
nagyvárosok szuperszintjéhez tartozó mega-city-k, és méginkább az elemeik szoros
kölcsönhatásában, de egységes entitásként működő megalopoliszok azzal párhuzamosan, hogy a termelés, az irányítás, a pénzügyi folyamatok egyre inkább túllépték a nemzeti kereteket, a multi- és szupranacionális vállalatok székhelyeivé, a
nemzetközi pénzügyi rendszer központjaivá, az innovációk legteljesebb körének
gócaivá válnak. Ez a nagy horderejű folyamat hierarchia-szintek (globális, kontinentális, makroregionális) szerint differenciált, időben is tagolódik és a világgazdaság súlypont-áthelyeződéseinek megfelelően dinamikáját tekintve is sokszínű. Néhány kisebb, összegző jellegű kérdéskör érintése után ezekre a lényegi kérdésekre
térünk vissza.
Az össznépességre, a városi lakosság számára és arányára, valamint a legnagyobb népesség-koncentrációra vonatkozó adatok és azok lassan rendszeressé váló
korrekciói teszik elfogadhatóvá egy számos forráson és vizsgált trenden alapuló
saját számítás eredményeinek közlését is. Ezek a becslések annyiban is eltérnek az
eddigi adatsoroktól, hogy nem éles határokon alapuló kategóriákkal operálnak,
hanem szélesebb, átmeneti sávokkal elkülönülő csoportokat vesznek figyelembe
(3. táblázat).
Klasszisok
jellemző
száma
népessége
(millió)
I.
1
II.
1,5
III.
2
IV.
3
V.
5
VI.
7,5
VII.
10
VIII.
15
IX.
20
X.
34,2
I–X. összesen:

Népességszám-határ
(millió)
0,75–1,25
1,25–1,75
1,75–2,50
2,50–4,00
4,00–6,00
6,00–9,00
9,00–12,00
12,00–17,00
17,00–23,00
Tokyo

Az agglomerációk
száma (db)
139
111
72
78
32
24
12
7
11
1
487

3. táblázat. Napjaink agglomerációi a Földön klasszisok szerint (2010)
Forrás: szerk. TÓTH J. (2011)

Ezzel a módszerrel közel félezer milliós vagy népesebb város különíthető el
mintegy másfél milliárd lakossal. Ezek fele kétmilliónál kisebb lélekszámú (300
milliós népesség-koncentráció) további 150 két-, illetve hárommilliós (közel 400
milliós összlakossággal). A táblázat elit-csoportját a 31 mega-agglomeráció adja,
tízmillió körüli és annál több lakossal, együttesen közel félmilliárd főt koncentrálva.
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A Világbank néhány évvel korábbi (2004-es) összeállításában 25 megacity szerepel. Ezek területi elhelyezkedése egyrészt jelzi a korábban urbanizálódott fejlett
térségeket (Európa, Észak-Amerika), Japán és holdudvara kiemelkedését (Japán,
Dél-Korea, Fülöp-szigetek), az indiai szubkontinens változásait, az átmeneti státuszú világrészeket (Dél-Amerika) és a legfejletlenebb kontinens, Afrika felzárkózási
kísérletének kezdetét is. Az óriás-városok, illetve agglomerációk tehát egyrészt az
urbanizált terek szerves fejlődésének produktumai, másrészt a túlnépesedett rurális
terek „kilökött” lakosságának szükség-koncentrációi (6. ábra).
A globalizációval válik kifejezetté a nagyvárosok szoros és sokrétű kapcsolatrendszerrel jellemezhető szuperkoncentrációja, a megalopoliszok formálódása. Az
első megalopoliszt az Egyesült Államok ÉK-i tengerpartján írták le és értelmezték
(GOTTMANN, J. 1964). Ez a mintegy 800 km hosszan elnyúló „Boswash”, a Bostontól Hartfordon, New Yorkon, Philadelphián, Baltimore-on át Washingtonig érő,
szűken számolva is legalább 65 millió lakost koncentráló óriástelepülés a világnak
az a térsége, ahol a globális hatású döntések sora születik, ahol a tudományos kutatás, a pénzügyi tevékenység, a politikai, gazdasági, társadalmi innovációk lehetősége a leginkább adott, intézményrendszere és infrastruktúrája kiépült. A későbbiekben többen külön megalopoliszként írják le a Milwaukee – Chicago – Detroit –
Cleveland – Buffalo – Hamilton – Toronto – Montreal – Ottawa várossort, többen
pedig úgy fogják fel, hogy a felsorolt városok együttes térsége szorosan kötődik a
Boswash-hoz, mintegy annak kiteljesedése. Itt említendő az is, hogy az Egyesült
Államok nyugati részén is értelmezhető egy megalopolisz (Sansan = San Fransisco,
Sacramento, Los Angeles, San Diego), sőt a Mexikói-öböl térségében is formálódik egy (Dallas, Fort Worth, Houston, New Orleans). Egyes források (Editions
Atlas 2007–2009) az eddig felsoroltak egészét tekintik egy megalopolisznak
(1. ábra).
A másik, az előbbitől térben mindenképpen független megalopolisz Japánban
alakult ki. A Tokaydo – Senyodo település-óriás közel ezer km hosszan terül el, és
olyan városokat foglal magába, mint Chiba, Tokyo, Yokohama, Kawasaki,
Yokosuka, Gifu, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Hirosima, Kitakyushu, Nagasaki –
együttesen több mint 55 millió lakossal, az ország össznépességének közel felével.
Világfunkciói, ha nem is olyan globálisak, mint a Boswash-éi, számottevőek és egy
földi makrorégióra vonatkozóan dominánsak.
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1. ábra: Az Amerikai Egyesült Államok 50 milliós agglomerációja (SMSA) 2005-ben
Forrás: CARTOGRAPHIA (2006) és UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK

A Föld harmadik megalopolisza Európa nyugati részén alakult kis. A szintén
mintegy ezer km hosszanti kiterjedésű, de helyenként több száz km szélességű
óriás-település közel 50 millió lakost tömörít és Manchestertől Liverpoolon, Birmingham-en, Londonon, a Benelux-térségen, Párizson, a Ruhr-vidéken, Frankfurton, Stuttgarton, Zürichen át Milanoig terjed. A felsorolt városok jelzik mindazon
pénzügyi, tudományos, gazdasági és egyéb funkciók világ egészén, koncentráltabban a Föld egy makrotérségén kiteljesedő súlyát, melyek allokációja a
megalopolisz jelentőségét vitathatatlanná teszik (2. ábra).

2. ábra: Az „európai pentagon”
Forrás: EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE (2009)
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Természetesen nem véletlen, hogy a mai világgazdaság térbeli konfigurációjából kiemelkedő triád szinte visszaköszön a megalopoliszok számában és elhelyezkedésében. Ezek a térségek az integrált gazdasági erőforrások és teljesítmények,
valamint az egymás közötti és a Föld többi részére kiterjedő kapcsolatrendszerük
révén gócai a világgazdaságnak, mely centrum-szerep viszont a városok, óriásagglomerációk, megalopoliszok útján, a bennük koncentrált irányító – szervező –
innovatív – hatalmi funkcióikon keresztül manifesztálódik. A világ, benne a világgazdaság folyamatos, lassúbb – gyorsabb változási szakaszokon át megvalósuló
átformálódása ugyanakkor természetessé teszi azt is, hogy a harmadik évezred
elejére kialakult kép (3. ábra) sem tekinthető maradandónak, új és újabb tendenciák színesítik a fejlődés strukturális és térbeli képét is.

3. ábra: A világ megalopoliszai és kapcsolódásaik
Forrás: EDITIONS ATLAS (2007–2009)

Nem vitatható, hogy új szereplőkként jelennek meg a világgazdaság színpadán a
gyors növekedéssel és lényeges strukturális átalakulással kitűnő ún. BRIC-államok.
A rövidítés Brazíliát, Oroszországot (Russia), Indiát és Kínát (China) jeleníti meg.
Ezek az államok kötődnek ugyan a világgazdasági triád valamely tagjához, de erősödő önállósággal, egyre többoldalú saját kapcsolatrendszert működtetnek. A világgazdasági triád elemei és a Föld három megalopolisza közötti összefüggés analógiájára nem nehéz észrevenni, hogy a történeti fejlődés sajátosságainak megfelelően vagy előre, jelzésszerűen, vagy utólag, konzekvenciaképpen a BRICországokban is megjelennek a megalopolisz-képződés kezdeti stádiumai. Az első
típusra Latin-Amerika és a Szovjetunió (Oroszország), a másodikra Kína és India
jelenthet példát. Ha viszont ez az akár ok-okozati, akár párhuzamos fejlődésként
jellemezhető kapcsolat a világgazdasági gócterületek és a megalopoliszok között
fennáll, lehetőségünk adódik egyfajta prognózisra is. Ennek valószínűbb, időben
közelebbi változataként utalhatunk a DK-ázsiai megalopolisz körvonalazódására,
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vagy egy közel-keleti (arab) óriás-település kialakulásának lehetőségére, Bangkok,
Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Shi Minh-város, Szingapur, Jakarta, Surabaya, illetve
Kairó, Rijadh, Amman, Dubai, Baghdad, Kuwait jelentőségének növekedésére. Az
őket emelő nemzeti és nemzetközi gazdasági, kulturális, vallási tényezők hosszabb
távon is megmaradandónak látszanak lenni, így a fenti fejleménnyel célszerű számolnunk (4. ábra).

4. ábra: Az új megalopoliszok illeszkedése a mega-kapcsolatrendszerbe
Forrás: EDITIONS ATLAS 2007–2009. alapján szerk. TÓTH. J. (2011)

Más kérdés, hogy hosszabb távon, a ma még bizonytalanul átlátható jövőben
újabb térségek (Dél-Afrika, Ausztrália, Közép-Amerika) kerülhetnek előtérbe, így
a világgazdaság térszerkezeti alakulásának, a megalopoliszok képződésének és a
két, azonos gyökerű folyamat közötti kölcsönhatások vizsgálata továbbra is fontos
feladatunk lehet.
Ez az a világgazdasági és globális urbanizációs háttér, melynek ismerete és figyelembe vétele minden nemzeti stratégia kimunkálásakor elengedhetetlen éppúgy,
mint egyes kiemelt régiók fejlesztési politikájának megfogalmazásakor.
3. Országos tendenciák
Az 1870-től áttekintett 140 esztendő alatt Magyarország lélekszáma ötmillióról
tízmillióra emelkedett. A népességszám-növekedés – népszámlálási időpontok
szerint – 1941-ig eltérő ütem mellett ugyan, de folyamatos volt, majd a II. világháború és a vele kapcsolatos, a népességet markánsan érintő események következté-
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ben, 1949-re csökkenés következett be. Az újra meginduló, állami intézkedésekkel
is ösztönzött, egyre csökkenő ütemű lélekszám-növekedés 1980-ig tartott, majd az
ország népességszáma mind a mai napig tartós fogyásba ment át. A csúcsot 1981re érte el több mint 10,7 millió fővel, míg az utóbbi években csak a pozitív nemzetközi vándorlási egyenleg tudja a lélekszámot tízmillió fölött tartani.
A városok mindvégig egyre növekvő szerepet töltenek be az ország népesedésében. A nemzetközi városi jogú településeket alapul véve 1870-ben alig több mint
egymillió, ma pedig közel hétmillió ember tekinthető urbánusnak. A ma városi
jogállású települések adatainak visszavetítésével a helyzet annyiban változik, hogy
az induló időpontban több mint kétmillió városi lakos az 1980-as évek közepén
közel 7,3 millióra nő és csak ezután csökken a mai hétmilliós értékre.
A városi lakosság számának változását tekintve ez azt jelenti, hogy a viszonyszám – tükrözve az urbanizáció erejét – kereken 20%-ról megközelítően 70%ra
nőtt – ha a mindenkori városokat vesszük számba. Ez esetben szembetűnők a magyar urbanizációs folyamat sajátos szakaszai is: az első világháborúig tartó gyors
növekedés (a városi lakosság aránya másfélszeresére nő), a két világháború közötti
stagnálás (az urbánus-arány 30%-os marad), majd a II. világháború utáni gyors,
társadalmi-gazdasági folyamatokon túl politikai intézkedésekkel is segített
városodás (a viszonyszám 1970-re mintegy 45%, mára közel 70%).
A mai városi jogú települések adatainak visszavetítésével némileg árnyaltabb
képet kapunk. Az urbanizációs folyamatok magasabb arányszámmal (40%) indul,
kisebb ingadozásokkal jut el az extenzív városnövekedés 1980 körüli csúcsértékéhez, majd napjainkig lényegében stagnál. Ebben a két különböző megközelítésben
az is megnyilvánul, hogy városi jogú települések a korszakokon átívelő módon sem
mindig ténylegesen urbánus jellegűek voltak, a demográfiai folyamatok kedvezőtlenre fordulása is megmutatkozik és az utóbbi időszak adataiban a rendszerváltozást kísérő gazdasági átrendeződés városi lélekszámot hátrányosan befolyásoló
következményei is tükröződnek.
A városi jogállású és a ténylegesen urbánus jellegű települések hazai gyakorlatunkban megvalósuló éles eltérését a makroregionális adatok különösen jól mutatják. Jellemző példa: 1870-ben az Alföldön csaknem félmillió, ugyanakkor ÉszakMagyarországon mindössze 80 ezer városlakó volt, de még a Pest-Budát magába
foglaló Központi Régióban is csak háromnegyede, mint az abban a korban kifejezetten rurális jellegű Alföldön. A makrorégiók közötti különbség a későbbi, ismert
irányú és arányú folyamatok hatására lényegesen változik, esetenként a visszájára
fordul. Ezek a differenciák – bár tompított formában – akkor is érzékelhetőek, ha a
mai városok visszavetített népességszámával operálunk (4. táblázat).
Magyarország lélekszáma kétszeresére nőtt a 140 esztendő alatt. A növekedés
úgy következett be, hogy amíg a rurális térségek lakossága közel 4 millióról alig
több mint 3 millióra csökkent, addig az urbánus térségek népessége hatszorosára
nőtt. A regionális differenciák számottevő és időszakonként is sajátosságokat mutatnak. Legdinamikusabb lélekszám-növekedéssel a Központi Régió tűnik ki,
amely Budapest világvárossá fejlődése, majd agglomerációjának kialakulása kö-

172

A Balaton a magyar településrendszer átalakulási folyamatában

vetkeztében több mint 350%-kal nagyobb népességet koncentrál az időszak végén,
mint annak kezdetén. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a városi lakosság növekedési üteme nem itt, hanem a Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legmagasabb annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben az agglomeráció egyre több települése kap városi rangot.
Évek

1870

1900

1920

1945*

Régiók

Központi
régió

Dunántúl

ÉszakMagyarország

Alföld

Együtt

Összlakosság

232,2

1929,6

712,9

1736,6

5011,3

Akkori városi lakosság

358,3

216,3

80,1

457,5

1112,2

Mai városi lakosság

464,5

554,1

205,5

1005,1

2229,2

Összlakosság

1311,6

2352,2

878,3

2312,4

6854,5

Akkori városi lakosság

344,5

334,3

125,6

618,8

2013,3

Mai városi lakosság

1086,6

776,2

307,9

1353

3523,7

Összlakosság

1803,8

2550

1013,1

2620

7886,9

Akkori városi lakosság

1312,1

419,3

159,8

763

2654,2

Mai városi lakosság

1533,4

911,7

377,3

1555,9

4378,3

Összlakosság

2277,3

2767,8

1161,7

2998

9204,8

Akkori városi lakosság

1680,6

515,4

225,3

851

3272,3

Mai városi lakosság

1969,8

1062,9

445,7

1708,2

5186,6

Összlakosság

2879,7

3087,3

1351,3

2982,7

10301

Akkori városi lakosság

2140,5

1108,3

455,7

1156,5

4861

Mai városi lakosság

2540,2

1551,6

645,9

1876,3

6614

1985

Összlakosság

3020

3190

1360

3010

10580

**

Akkori városi lakosság

2265,9

1549,7

581,2

1382,8

5779,6

Mai városi lakosság

2654

1864,9

724,5

2021

7264,4

2000

Összlakosság

2861,8

3117,3

1290,4

2928,8

10198,3

***

Akkori városi lakosság

2215,3

1757,5

641,8

1880,5

6495,1

1970

Mai városi lakosság

2471

1843,4

681,4

2001

6996,8

2008

Összlakosság

2897,3

3062,9

1236,7

2846,5

10045,4

****

Akkori városi lakosság

2421,2

1833,1

658,2

1968

6880,5

Mai városi lakosság

2421,2

1833,1

658,2

1968

6880,5

4. táblázat: Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai)
lakosságának alakulása /1000 fő (1870–2009)
*1949, **Becslés, ***2001, ****2008.01.01.
Forrás: szerk. TÓTH J. (2011)
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Az Alföld az időszak elejét jellemző gabonakonjunktúra és infrastrukturális fejlődés következtében kedvező dinamikával tűnik ki, de később mind az összlakosság, mind pedig az urbánus népesség növekedése tekintetében elmarad a többi
makrorégiótól. Az 1980-as évektől az össznépesség minden régióban csökken és
hasonló helyzet alakul ki az urbánus lakosság esetében is. A csökkenési ütemdifferenciák jellegzetesek: először az államszocialista időszak legfejlettebb, ipari jellegű
régiói (Központi Régió, Észak-Magyarország) vesztettek a legnagyobb arányban
korábbi lélekszámukból, majd – már a 21. században – helyreállni látszik a „rend”:
a Központi Régió és a Dunántúl revitalizációja sikeres, míg – bár helyzetük a múlthoz képest javul – Észak-Magyarország és az Alföld társadalmi-gazdasági problémáinak érdemi enyhülése várat magára és ez a helyzet a népesedésben is tükröződik.
A városi lakosság növekedési üteme régiónként és időszakonként igen nagy
mértékben eltér. Ebből a szempontból a Központi Régió vezet – bár egyre csökkenő lendülettel – egészen a II. világháborúig, de onnan – az extenzív iparosítás
nyomán – a Dunántúl és Észak-Magyarország tör az élre (az 1970-ig terjedő időszakban urbánus lakók száma megduplázódik!), míg az évezred utolsó másfél évtizede (a várossá nyilvánítások nyomán) az Alföldé.
A 21. század első évtizede (alacsony dinamikával) az újrarendeződésé, de a mai
városállomány visszavetített adatai alapján már negatív értékek mellett (5. táblázat).
1870-ben 42 olyan település volt Magyarország mai területén, amely városi jogállással rendelkezett. Ez a szám a 19. században – dacára a közigazgatás polgári
reformjának – már nem változott. 1920-ig további kettő, 1945-ig újabb hat település kapott városi jogokat. Innen kezdve a várossá nyilvánítások felgyorsultak, így
1986-ra már több mint kétszer annyi városunk volt (108), majd 2009-re ez a szám –
újabb háromszoros növekedéssel – 328-at ért el. A regionális különbségek is számottevőek: a vizsgált 140 év során az Alföldön kezdetben (egy évszázad alatt!)
mindössze héttel nőtt a városok száma, majd utána közel százzal és a 1870-es húszszal szemben meghatszorozódott és elérte a 121-et. Ugyanakkor ez a legalacsonyabb regionális növekedési ráta: a többi három makrorégióban meghaladja
(Észak-Magyarország) vagy megközelíti (Központi Régió, Dunántúl) a tízszeres
arányt.
A városállomány növekedése természetesen együtt járt a városok sűrűsödésével.
Általánosságban ezt a folyamatot a két végponton az az adatpár jellemzi, hogy
1870-ben 1000 km2-re alig fél város jutott, míg 2009-re ez a szám 3,5-re nőtt. A
régiók egymáshoz viszonyított arányszámai lényegében nem változtak, a városodás
mutatói megközelítően azonosan alakulnak.

174

A Balaton a magyar településrendszer átalakulási folyamatában

Évek

18701900

19011920

19211945

19461970

19711985

19862000

20012008

18702008

Régiók

Központi
régió

Dunántúl

ÉszakMagyarország

Alföld

Együtt

Összlakosság

107,5

21,9

23,2

33,2

36,8

Akkori városi lakosság

106,8

54,6

56,8

35,3

81

Mai városi lakosság

133,9

40,1

49,8

34,6

58,1

Összlakosság

37,5

8,4

15,3

13,3

16,5

Akkori városi lakosság

40,4

25,4

27,2

23,3

31,8

Mai városi lakosság

41,1

17,5

22,5

15

24,3

Összlakosság

26,3

8,5

14,7

14,4

15,2

Akkori városi lakosság

28,1

22,9

41

11,5

23,3

Mai városi lakosság

28,5

16,6

18,1

9,8

18,5

Összlakosság

26,5

11,5

16,3

-0,5

11,9

Akkori városi lakosság

27,4

115

102,3

35,9

48,5

Mai városi lakosság

29

46

44,9

9,8

27,5

Összlakosság

4,9

3,3

0,6

0,9

2,7

Akkori városi lakosság

5,9

39,8

27,5

19,6

18,9

Mai városi lakosság

4,5

20,2

12,2

7,7

9,8

Összlakosság

-5,2

-2,3

-5,1

-2,7

-3,6

Akkori városi lakosság

-2,2

13,4

10,4

36

12,4

Mai városi lakosság

-6,9

-1,1

-5,9

-1

-3,7

Összlakosság

-0,5

-1,4

-2,9

-1,8

-1,5

Akkori városi lakosság

7,4

2

1

2,5

3,9

Mai városi lakosság

-3,7

-2,8

-4,8

-3,7

-3,6

Összlakosság

353,5

59,4

75,6

65,6

100,5

Akkori városi lakosság

664,3

828,8

809,6

421,2

606,7

Mai városi lakosság

664,3

828,8

809,6

421,2

606,7

5. táblázat: Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai)
lakosságváltozási üteme (1870–2008, %)
Forrás: KSH-adatok alapján szerk. TÓTH J. (2011)

A várossá nyilvánítások gyakorisága alapján a vizsgált időszak több kisebb intervallumra bontható. Az első harminc évben nincs ilyen aktus, míg a második húsz
évben kettőre is sor került. A harmadik időszak negyed évszázada már hat új várossal gyarapítja az állományt, a negyedik 25 éves intervallumban pedig már 23 új
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város születik. A következő 15 év (1971–1985) átmeneti jellegű és 35 új várost
avat. Az 1986–2009 közötti időszak közel negyedszázada jelenti a csúcsszintet:
ekkor 220 új várost avatnak Magyarországon, lényegesen többet, kétszer annyit,
mint amennyi addig létezett (108). Más megközelítésben: amíg a 20. század elején
egy évben átlagosan 0,1 várossá nyilvánítás jutott, tehát tíz évenként került sor egy
új város avatására, addig a század végén és a 21. század elején évente átlagosan
kilenc új város született. (Ha figyelembe vesszük, hogy a választások évében nem
került sor várossá nyilvánításra, így minden negyedik év kiesik, ez a szám még
nagyobbra nő.)
Az Alföld és a Dunántúl áll az élen a makrorégiók közül nagyjából azonos értékkel, bár csúcs-intervallumukat nem azonos időszakban érik el. A Központi Régió az agglomerációs fejlődés felgyorsulásával, a szuburbanizáció megerősödésével az utóbbi évtizedekben megkezdte a felzárkózást, ami viszonylag rövid idő alatt
látványos eredményekhez vezetett.
1870-ben egy átlagos magyar városban 26,5 ezer fő élt. Ez az érték a Központi
Régió közel 72 ezres és a Dunántúl alig 17 ezres átlagos városi lélekszáma és az
Alföld, valamint Észak-Magyarország országostól alig elmaradó adatának eredőjeként jött létre. Az átlagértékek száz éven át, egészen 1970-ig országosan és regionálisan egyaránt növekedtek (az átlagos magyar városban 1970-ben már csaknem
67 ezren éltek), a Központi Régió (természetesen elsősorban a főváros mentén)
magasan kiemelkedett, míg a másik három makrorégió megközelítően 40 ezer fős
szinten nivellálódott. A második szakasz négy évtizede alatt viszont (természetesen
elsősorban a várossá nyilvánítások egyre gyakoribbá válása révén) látványosan
csökkent az átlagos magyar város lélekszáma és napjainkra a 140 évvel ezelőtti
értéknél is alacsonyabban, 21 ezer főnél állapodott meg. A regionális különbségek
is csillapultak: a Központi Régió az 1970-es csúcséveinek (356,8 ezer fő) mintegy
hatodával (49,4 ezer fő) vezet, míg a többi régió 15–16 ezer fő körüli átlaglélekszámot tud felmutatni. Nem kétséges, hogy a várossá nyilvánítások folytatódnak,
ami – természetes következményként – maga után vonja az átlagos népességszám
további csökkenését is.
A 140 év alatt a városi lakosság arány 22,2%-ról 68,5%-ra nőtt. Ebben az
aránynövekedésben összegződött a meglévő városok gyakran igen nagy mértékű
migrációs nyeresége, ennek korspecifikus volta miatt a megnövekedett természetes
szaporodás, a nem városi jogállású települések városokba csatolása, majd végül
egyes központi szerepkört betöltő községi/nagyközségi jogállású települések várossá nyilvánítása. A lassú aránynövekedés a II. világháború után gyorsul fel és ettől
kezdve jut egyre nagyobb szerephez a várossá nyilvánítás.
Ragaszkodva a népszámlálási időpontokhoz, az eltelt időszak így átfogható 131
évét (1870–2001) együttesen tekintve és a városodási különbségeket vizsgálva
érdekes megállapításokat tehetünk. A népességszám-változás ütemkülönbségeire
vonatkozóan ezek közül az alábbiak emelhetők ki:
• a különbségek óriásiak: a többször tíz százalékos lélekszám-csökkenéstől a
több mint 230-szoros népességszám-növekedésig terjednek;
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• van olyan városunk is, amely egyáltalán nem létezett az elemzett korszak
kezdetén: Sándorfalvát a településüket elpusztító tiszai nagyárvíz (1879)
után alapították Algyő lakói a Palavicini-birtokon;
• 19 olyan városunk van, amelynek 2001-ben kevesebb lakosa volt, mint tizenhárom évtizeddel azelőtt;
• a legnagyobb arányban Gönc veszített lélekszámából (38%), de további három város (Mindszent, Dunaföldvár, Abaújszántó) népessége negyedével,
további kettőé (Battonya, Nagybajom) ötödével csökkent;
• a népesség-vesztett városok egy csoportja a hagyományos agrárszerepkör
helyébe nem (vagy elégtelen mértékben) tudott más funkcióra szert tenni e
hosszú időszak alatt sem (Túrkeve, Gyomaendrőd, Körösladány, Füzesgyarmat, Nagybajom, Szarvas, Tótkomlós);
• a strukturális váltás elmaradásának következményével küszködő városok közül Szarvas és Tótkomlós esetében a szlovák-magyar lakosságcsere társadalmi szerkezet-romboló hatása is szerepet játszott;
• külön csoportot képeznek azok a városok, amelyek korábbi funkcióikat a
vízre telepítették és a vasúti közlekedés dominánssá válása forgalmi árnyékba szorította őket (Dunaföldvár, Dunavecse, Adony, Mindszent, Abádszalók);
• tartós válságba kerültek a Tokaj-Hegyalja bortermelésre, az azt szolgáló iparokra és a borkereskedelemre szakosodott kisvárosai is (Tokaj, Gönc, Abaújszántó);
• a hátrányos helyzetbe került városok sajátos csoportját alkotják végül a trianoni határ mellé került kisebb-nagyobb települések is (Battonya, Makó,
Bácsalmás, Létavértes);
• véletlen egybeesés, hogy ugyancsak 19 azon városaink száma, amelyek extrém lélekszám-növekedést produkáltak (ha az extremitást tízszeres vagy nagyobb növekedésként értelmezzük);
• az időszak legnagyobb arányban növekvő városa Szigethalom (23 292 %);
• a növekedési ütem szerinti sorrend első hat helyén a budapesti agglomerációhoz tartozó városok állnak, mint a gyorsan növekvők legdinamikusabb csoportja;
• a vidéki nagyvárosok körül formálódó agglomerációs gyűrű városainak lélekszáma a budapestieknél mérsékeltebben ugyan, de a környékhez és a létrehozó nagyvárosukhoz képest gyorsan nő;
• néhány bányaváros extrém mértékben nő (Tatabánya, Komló, Oroszlány),
bár legdinamikusabb intervallumuk nem esik egybe;
• a többi bányaváros (Dorog, Ajka, Salgótarján, Ózd) is több mint ötszörös lélekszám-növekedést ért el;
• külön kategóriát képviselnek a II. világháború utáni extenzív iparfejlesztés
szocialista városai (Kazincbarcika, Százhalombatta, Dunaújváros, Tiszaújváros), jellemzően 10–15-szörös lélekszám-növekedéssel;
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• két település képviseli az állami agrárfejlesztés gyors népességszámnövekedésben máig is kitűnő eredményeit: Mezőhegyes lélekszáma 14szerese, Bábolnáé 5 és félszerese az 1870-esnek;
• az ugyancsak külön típust jelentő Martfűt a telepített cipőipar, Balatonfűzfőt
a vegyipar/hadiipar lendítette fel;
• Balatonfűzfő fejlődésében később már a tó idegenforgalmi vonzereje is szerepet játszott, csakúgy mint Fonyód 11-szeres, Balatonboglár, Siófok és Balatonfüred 5–8-szoros lélekszám-növekedésében;
• a 19–20. századi vasútépítések nyomán csomóponti szerephez jutott városok
(Pusztaszabolcs, Dombóvár, Hatvan, Szentlőrinc) népességszáma is többszörösére növekedett;
• az előbbi városokhoz hasonlóan, de más időszakban nőtt nagyra Záhony, a
különleges vasúti csomóponti szerepkörű város népességvonzó szerepe;
• a közigazgatási szerepkör kiemelkedően nagy szerepet csak Zalaegerszeg
fejlődésében mutatott fel;
• az említett típusok majdnem mindig keverve, komplexitásra mutató módon
jelennek meg.
Az urbanizációs folyamat előrehaladtával a települések társadalmi-gazdasági
infrastrukturális szférái átalakulnak és átformálódik természeti környezetük is. Az
egyes települések között horizontális és vertikális kapcsolatok jönnek létre, ezek a
kapcsolatok egyre erőteljesebbek és sokoldalúbbak, a társadalmi-gazdasági tér
textúrájának különbségei a település együtt élő csoportjain keresztül is megnyilvánulnak. A hagyományos, alapvetően hierarchikus jellegű kapcsolatrendszerre épülő
centrum-vonzáskörzet relációk átalakulnak, illetve horizontális elemekkel bővülnek, így létrejönnek az együttélés laza, de kölcsönös kapcsolatrendszert manifesztáló településcsoportok, melyek a kapcsolatrendszer intenzitásának fokozódásával,
többoldalúvá válásával település-együttessekké alakulnak, majd a funkcionális
egységgé szerveződés minőségileg új stádiumba lépve agglomerációkká formálódnak. Felfogásunk szerint tehát a településcsoportok, a település-együttesek és az
agglomerációk egy, az urbanizálódási folyamat során megvalósuló, az azzal együtt
járó területi koncentrálódás által életre hívott fejlődési sor elemei, amelyeken túl
csupán formai elemek alapján különböztethetünk meg különböző településképződményeket. Ilyenek főleg KŐSZEGFALVI GYÖRGY munkássága nyomán ismertek, mint például az urbanizált terület, a városhármas, a település-pár, az urbanizált
tengely stb.
A magyarországi jelentősebb településképződmények területi elhelyezkedése
követi a településrendszer alapvető konfigurációs vázát.
A fejlődési sor három stádiuma (agglomeráció, település-együttes, településcsoport) tehát elsősorban a kapcsolódások intenzitása és sokoldalúsága révén különbözik egymástól. Vizsgálataink alapján hat település-csoportot, hét településegyüttest és tizenegy agglomerációt különítettünk el (5. ábra).
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5. ábra: Településcsoportok, település-együttesek és agglomerációk Magyarországon
Forrás: szerk. TÓTH J. (2011)

KŐSZEGFALVI GY. kutatásai nyomán elkülönített település-képződmények fejlettségi, strukturális és formai jellemzők alapján hét csoportba soroltattak. Összes
számuk 32 volt, melyek közül 3 agglomerációnak, 5 agglomerálódó térségnek, 3
urbanizálódó térségnek, 8 kisebb és 8 nagyobb városkörnyéki településegyüttesnek, 5 pedig várospárnak, illetve városhármasnak minősíttetett. A Központi Statisztikai Hivatal mintegy negyven válogatott adat, illetve mutató közzétételével 1985-től megkezdte a településképződmények bemutatását, fejlődésük, változásuk nyomon kísérését (6. ábra).
Egy évtizedes adatközlés után a Központi Statisztikai Hivatal 23-ra redukálta a
megfigyelt település-képződmények számát. Ezek így a korábbi 646-tal szemben
1996-tól 517 települést foglaltak magukban. Összevonások történtek a megmaradt
képződmény-elnevezésekben is.
A 2001-es népszámlálás adatainak részletes feldolgozásakor derült ki, hogy
újabb pontosítás válik szükségessé. A változtatás (2003) ezúttal nem érintette a
település-képződmények számát, de alaposan csökkentette az egyes formációkhoz
tartozó települések mennyiségét. Ez az általános csökkenés differenciált, konkrét
elemzésekre támaszkodó volt és esetenként növekedést is megtűrt. A pécsi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni, soproni, szekszárdi település-együttesekbe sorolt települések számának esetenként drasztikus csökkenése mellett a balatoni és az
egri agglomerálódó térség, valamint a szegedi és kaposvári település-együttesnél
növekedést tapasztalunk, míg néhány estben nem regisztrálható változás. Mindent
egybevetve a település-képződményekhez 2003-ban már csak 386 település soroltatik (6. táblázat).
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6. ábra: A magyarországi településrendszer strukturális változása
Forrás: KŐSZEGFALVI GY.

Két sajátosság mindenképpen megemlítendő. Az egyik az, hogy valamennyi
megyének van település-együttese. Ebben valószínűleg szerepet játszik a megyeszékhelyeknek a redisztribúcióban betöltött, természetesen nem önzetlenül ellátott
feladata, mely főleg az Országos Település-fejlesztési Koncepció időszaka (1971–
1984) alatt jelenthetett szignifikáns fejlesztési többletforrásokat. A rendszerváltás
óta pedig a megyékre épülő választási szisztéma ösztönzi az éppen aktuális képviselőket, hogy lobbizzanak a megyei vagy annak vélt érdekekért, így a megyeszékhely (megyei jogú város!) renoméjának megtartásáért vagy növelésért.
A másik karakterisztikus vonása a változásoknak, hogy az így létrejött helyzet
már egészen közel van a 2. ábrán bemutatott kutatási eredményeinkhez. Hasonlóság van a szintek számában, kicsit a tartalmában és a területi konfigurációban is
(4. ábra).
Az agglomerálódás folyamatának és stádiumának kutatása multidiszciplináris
feladat, melynek elvégzésében a geográfiának is lényeges szerepe lehet. A kérdéskör fontosságát aláhúzza, hogy ezekben a település-képződményekben él a magyar
népesség mintegy kétharmada és továbbra is, belső átrendeződések mellett is –
migrációs céltérségek. Minden lényeges ismérv, minőséget is reprezentáló mutató
alapján ezek Magyarország fejlesztési gócai, innovációs központjai, a legfejlettebb
termelőerők allokációi terei. A részletes kutatások feltárhatják azokat a szerkezeti
elemeket, melyekre építve hatékonyan, az egész ország javára fejleszthetők ezek a
településcsoportok, település-együttesek, agglomerációk.
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Az 1998. évi lehatárolás szerinti településszám

A 2003. évi lehatárolás szerinti
településszám

Budapesti agglomerációa/
Győri agglomeráció
Miskolci agglomeráció
Pécsi agglomeráció
Balatoni agglomerálódó térségb/
Egri agglomerálódó térség
Szombathelyi
agglomerálódó
térség
Zalaegerszegi
agglomerálódó
térség
Békéscsabai településegyüttes
Debreceni településegyüttes
Kaposvári településegyüttes
Kecskeméti településegyüttes
Nyíregyházi településegyüttes
Salgótarjáni településegyüttes
Soproni településegyüttes
Szegedi településegyüttes

79
30
17
62
41
8

81
29
13
21
52
10

45

31

44

29

10
18
13
18
12
19
21
10

10
9
14
9
5
9
6
12

Szekszárdi településegyüttes
Székesfehérvári településegyüttes
Szolnoki településegyüttes
Tatabányai településegyüttes
Veszprémi településegyüttes
Összesen

16
17
11
15
11
517

5
13
6
12
10
386

Megnevezés

6. táblázat: A település-együttesek lehatárolásának összehasonlítása
a/ Az agglomeráció területe nem változott, de 2002. október 20-án Nagykovácsi község
területrészéből Remeteszőlős néven, valamint Sződ község területrészéből Csörög néven új
község alakult.
b/ Az 1996. évi lehatárolás a part menti településeket, a 2003. évi lehatárolás a Balatontörvényben rögzített part közeli településeket tartalmazza
(2000. évi CXII. Törvény 2. számú melléklete).
Forrás: KSH
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7. ábra: Agglomerációk, település-együttesek (2003)
Forrás: KSH

4. Balaton
Az igazság az, hogy a balatoni településrendszer egészére irányuló vizsgálatoknak
híján vagyunk. Néhány szempontból történetek kísérletek, illetve néhány
mikrotérségre vonatkozóan rendelkezünk többé-kevésbé reális képpel, de a térség
egészét és a problematika teljességét átfogó, holisztikus szemléletű kutatás még
nem történt. A számos akadályozó tényező köréből ki kell emelni a szervező intézmény és erő hiányát, a közigazgatási és szervezési – tervezési széttagoltságot, az
érdekviszonyok kuszaságát, a pénzügyi források allokációjának nem mindig nyilvános módját.
Annak elkerülése céljából, hogy konkrét vizsgálatok hiányában szakmai közhelyeket hangoztassunk, a következőkben néhány tényleges sajátosság kiemelésére,
az azokból fakadó feladatok megfogalmazására szorítkozunk. Ezek közül az alábbiak nem maradhatnak ki:
• A Balaton-térség sajátosságai időben vizsgálva erőteljesen eltérőek. A térstruktúra lényegesen más a Festeticsek által fémjelezhető és Keszthely dominanciájával jellemezhető 18. században, mint a reformkor Balatonfüred
uralta időszakában, vagy a déli part vitalizációját jelentő, Siófokot kedvező
helyzetbe hozó, a 19. század harmadik harmadától számítható korszakban.
Ennek a lényegében napjainkig tartó intervallumnak is számos időszaka van,
melyek a nagy történelmi fordulókhoz (Trianon, II. világháború, rendszerváltozás) igazodva új és új feltételrendszert jelentettek. Ezen intervallumok
szerkezeti és térbeli sajátosságainak összegzett lenyomatát vizsgálja az, aki a
balatoni településrendszer mai képét azzal a szándékkal kutatja, hogy a fejlesztés leginkább adekvát és célszerű útjait megtalálja.
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• A Balaton-térség településrendszere nagyarányú és többszöri funkcionális
átalakuláson ment keresztül. Ez alapvetően a térség országos (és nemzetközi) munkamegosztásban betöltött szerepének változásából következett,
melynek során a túlnyomórészt agrártelepülések üdülési- turisztikai szerepkört vettek fel, másrészt azt is jelentette, hogy létrejött az elemek
hierarchizálódása, a központi szerepkörök koncentrálódása. Mindez úgy
folyt le, hogy az alacsonyabb hierarchia-szintű településekben is megmaradt
(legalább szezonálisan) az alapszint intézményrendszere.
• A balatoni településrendszer fejlődésében és differenciálódásában az átlagosnál nagyobb szerepet játszott a közlekedési feltártság javulása. Ez minden szinten érvényes, így a Budapest-Balaton reláció 19. századi vasúti és
20. századi közúti megteremtésére a térségi kapcsolatok kiépítésére, a kapacitások bővítésére, a településközi és településen belüli kapcsolatok feltételeinek javítására egyaránt.
• A térség földrajzi elhelyezkedéséből és a kialakult domináns funkcióból, az
üdülési-turisztikai szerepkörből adódóan a Balaton mindent befolyásoló jellegzetessége a szezonalitás. Ez azt jelenti, hogy a települések állandó lakosságszámának öt-tízszeresét kell ellátni szezonban úgy, hogy szezonon kívül
is megmaradjanak a normálisnak tekinthető ellátási szintek és életkörülmények.
• A térség fő funkciójából következően rengeteg a magán és közösségi nyaraló
és üdülő épület. Ezek kommunális ellátottsága, biztonsága, fenntartása, morfológiája számos speciális, másutt nem, vagy csak parciálisan megjelenő
probléma forrása. A legfontosabban ezek közül az adózási kérdések és az
üdülők – őslakosok közötti érdekellentétek.
• Ma már akár evidensnek is vehető (bár a közelmúlt szakmai vitái azt bizonyítják, hogy ma sem mindenki számára, és – főleg – az evidenciát a parciális érdekek markánsan felülírják), hogy a Balaton-térség településrendszere
agglomerációt alkot. Ez az agglomeráció multicentrikus, térben tagolt és
időben is – a szezonalitás miatt – eltérő intenzitású. Mai szintje azonban
egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy (a számtalan gát és ellenérdek mellett is) egységes kezelése – éppen az egységes működése következtében – az
egyedül célszerű út.
• A térség fő funkciójából adódóan a települések és rendszerük minden szférája (társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, természeti) speciális, így a kutatásban, majd az erre alapozott fejlesztésben különös figyelmet érdemel.
• A balatoni térség települései országos viszonylatban is sajátosak. E sajátosságok differenciáltan érvényesülnek és határuk időben is eltérő intenzitású.
A jelenség a balatoni városok országos sorrendben elfoglalt helyének változásán és a rangsorban elfoglalt helyezési számok hányadosán alapuló rangkoefficiensen keresztül mutatható be és számos részletes elemzés alapjául
szolgálhat (7–8. táblázat).
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1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1980

1990

2001

2010

Badacsonytomaj

292

295

284

292

278

284

283

289

283

294

307

315

317

317

318

Balatonalmádi

304

307

306

304

303

302

286

244

232

214

196

195

160

172

162

Balatonboglár

300

293

291

296

286

279

274

257

274

271

250

228

214

224

221

Balatonföldvár

324

325

326

326

327

327

327

327

327

326

325

324

322

322

322

Balatonfüred

233

235

250

259

252

242

239

223

210

174

148

105

96

103

103

Balatonfűzfő

322

323

324

324

325

325

308

283

298

263

227

246

253

267

269

Balatonkenese

262

264

278

293

297

300

291

269

284

264

276

284

280

298

295

Balatonlelle

284

292

298

302

301

301

293

287

275

275

270

261

252

253

249

Fonyód

317

321

318

315

313

308

307

304

295

287

274

265

244

246

244

Hévíz

315

318

321

321

321

321

319

319

316

296

310

240

268

266

266

Keszthely

105

101

97

92

90

87

87

79

79

66

62

56

53

56

55

Siófok

161

158

163

174

175

176

151

135

112

83

67

63

52

54

51

Zamárdi

308

311

317

318

318

317

314

309

309

313

312

318

321

320

317

Tapolca

119

113

106

117

116

121

120

132

139

124

103

80

74

74

84

Marcali

99

98

111

112

115

126

129

139

143

135

132

109

103

111

116

Tab

231

243

246

257

242

250

247

242

249

259

279

256

245

247

259

Lengyeltóti

248

240

248

254

263

271

284

284

281

282

295

295

294

294

292

Veszprém

35

36

40

42

43

46

43

35

42

33

23

17

15

15

16

Zalakaros

307

308

311

314

316

318

324

325

326

327

328

328

328

325

325

Enying

159

165

181

187

190

194

185

193

176

173

179

186

184

189

189

7. táblázat: A balatoni városok országos sorrendben elfoglalt helyének
változása (1870–2010)
Forrás: TÓTH J.
18702010

18701910

19101949

19491990

19902010

Badacsonytomaj

0,92

1,6

0,97

0,89

1

Balatonalmádi

1,88

1

0,31

1,45

0,99
0,97

Balatonboglár

1,36

1,05

1,04

1,29

Balatonföldvár

1,01

0,99

1

1,02

1

Balatonfüred

2,26

0,92

1,2

2,19

0,93

Balatonfűzfő

1,2

0,99

1,09

1,18

0,94

Balatonkenese

0,89

0,88

1,05

0,99

0,95

Balatonlelle

1,14

0,94

1,09

1,09

1,01

Fonyód

1,3

1,01

1,06

1,21

1

Hévíz

1,18

0,98

1,02

1,18

1,01

Keszthely

1,91

1,17

1,14

1,49

0,96

Siófok

3,16

0,92

1,56

2,15

1,02

Zamárdi

0,97

0,97

1,03

0,96

1,01

Tapolca

1,42

1,03

0,83

1,88

0,88

Marcali

0,85

0,86

0,8

1,39

0,89

Tab

0,89

0,95

0,97

1,02

0,95

Lengyeltóti

0,85

0,94

0,94

0,96

1,01

Veszprém

2,19

0,81

1,02

2,8

0,94

Zalakaros

0,94

0,97

0,97

0,99

1,01

Enying

0,84

0,84

1,08

0,96

0,97

8. táblázat: A balatoni városok országos rangkoefficiensének változása (1870–2010)
Forrás: TÓTH J.
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• Speciális funkciójuk révén a balatoni térség településrendszerének elemei a népességszám-változás tekintetében kedvező helyzetben vannak az egészében véve csökkenő lélekszámú Magyarországon belül. E fő megállapítás azonban árnyalható és
árnyalandó: a tó északkeleti részének települései növelik lélekszámukat a legutóbbi
adatok szerint is, míg a többiek inkább a csökkenés országos átlagnál kisebb arányával tűnnek ki (8. ábra).

8. ábra: A balatoni városok lélekszám-változási üteme országos összevetésben (2002–2010)
Forrás: TÓTH J. számításai alapján szerk. SZELESI T. (2011)

• A balatoni településrendszer térbeli differenciálódásának két aspektusa emelendő ki. Ezek közül az első a tóhoz való kapcsolódás intenzitása, melynek
alapján tóparti és háttér-településeket különíthetünk el. Mindkét települészónának megvannak a sajátosságai, melyek leginkább abban különböznek
szignifikánsa, hogy a belső zóna intenzívebb növekedéssel és funkcionális
fejlődéssel jellemezhető, míg a háttér-települések között inkább a hierarchiaszint differenciál. A másik tényező, mely a rendszer egyes elemei között különbséget generál mind a mai állapot, mind a jövőbeni perspektíva tekintetében, a mikrotérségek sajátosság-összlete. Itt különleges szerepük van az
egyes mikrotérség-központoknak (Balatonfüred, Siófok, Fonyód Keszthely,
Révfülöp) és a természeti szféra eltéréseinek is (9. ábra).
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9. ábra: A Balaton-térség mikrokörzetei
Forrás: TÓTH J.

• Nagy jelentősége van a Balaton-térség egységes voltának minél sokrétűbb
elismerésének. Ennek megfelelően elismerésre méltó az idegenforgalmi kiemelt kezelés ténye, de éppen az idegenforgalom sokrétű kapcsolatrendszere
okán nem elégséges. Szükséges lenne a térség, szervező központjául Veszprémet elismerni és a szükséges közigazgatási változásokat ennek függvényében és szellemében, az országos átalakításokkal összhangban végrehajtani.
• A formálódó balatoni agglomeráció egységének elismerése és a gyakorlatban való alkalmazása ugyancsak elengedhetetlen. Fel kell tárnunk ennek a
már ma is az országos átlag kétszeresét mutató népsűrűségű területnek (mely
szezonban akár ezer fős négyzetkilométerenkénti értéket is elérhet) a belső
szerkezetét és optimális fejlődési – fejlesztési irányait (9. táblázat).
Részrendszer

Településszám

I. Balatonfüred
II. Siófok
III. Fonyód
IV. Keszthely
V. Révfülöp
Összesen
Szárazföld

7
6
11
5
13
42

Ebből
város
4
3
4
2
1
14

Terület Lélekszám Népsűrűség
(fő)
fő/km2
(km2)*
255,8
34 061
133,2
243,86
31 391
128,7
359,58
26 981
75
154,66
32 148
207,9
240,18
9 584
39,9
1 254,08
134 165
107
660
134 165
203,3

9. táblázat: A balatoni agglomeráció adatai (2008)
Forrás: TÓTH J.
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A MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK SAJÁTOSSÁGAI
A BALATON TÉRSÉGÉBEN
DÖVÉNYI ZOLTÁN

1. A probléma felvetése és módszertani háttere
A Balaton környékének a vándorlási folyamatokban játszott szerepével kapcsolatban a probléma viszonylag egyszerűen megfogalmazható: milyen migrációs vonzóerőt jelenthet egy monofunkciós térség, ahol meghatározó az üdülés, pihenés,
rekreáció, turizmus stb., ráadásul mindez erős szezonalitással megterhelve.
Más megközelítésben úgy tehető fel a kérdés, hogy a balatoni üdülés, turizmus
stb. elég erős-e ahhoz, hogy migrációs célterületté tegye a térséget. Ez annál is
inkább problémát jelenthet, mivel az ország népességének hagyományosan alacsony szintű a mobilitása, utoljára az 1950-es és 60-as években voltak jelentősebb
vándormozgalmak hazánkban. Így az eredeti lakóhelyét elhagyni hajlandó népesség száma meglehetősen alacsony, ugyanakkor a konkurens vonzásterületek száma
nem csekély – elég itt a fővárosra és környékére utalni.
Mivel a migráció peremfeltételei időről-időre változnak, mindenképpen szükséges a téma vizsgálatát hosszabb időtávon megejteni, azaz addig visszamenni az
időben, amikor a Balaton térsége még belesimult a környékébe, a mai arculat még
nyomokban sem látszik. Praktikus okokból ez az időszak az 1780-as évekre tehető,
amikor a II. József uralkodása alatt elvégzett „népszámlálás” adatai alapján valamilyen kép már felvázolható a Balaton térségéről.
A vizsgált terület lehatárolásánál abból a közismert tényből lehetett kiindulni,
hogy a Balaton partján fekvő települések és az ezek mögött közvetlenül elhelyezkedő helységek között szinte minden szempontból jelentős különbségek és eltérések vannak. Így joggal merül fel a kérdés, hogy ez a kétosztatúság jelentkezik-e a
migráció terén is? A kérdés megválaszolása érdekében a vizsgálati területet is két
részre osztottuk:
• a parti övezetbe az a 42 település került, amelyek ténylegesen a tó partján
fekszenek. JANKÓ J. (1902) plasztikus kifejezését használva ezeket lehet a
„Balaton tükrére dűlő” településeknek is nevezni.
• A háttértelepülések közé egyéni mérlegelés alapján 32 helység került besorolásra. Az utóbbi azt jelenti, hogy a második vonal települései nem automatikusan kerültek be ebbe a csoportba, hanem csak abban az esetben, ha a Balatontól való távolságuk és a közlekedési útvonalak kiépítettsége megteremtette a szorosabb kapcsolatok létrejöttének lehetőségét.

Dövényi Zoltán

• Végezetül a vizsgálati terület kétosztatúsága abban is jelentkezett, hogy a
hagyományos déli és északi part megkülönböztetést is alkalmaztuk (1. ábra).

1. ábra. A vizsgálati terület övezetei és települései
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010)

2. Történeti fejlődés és migrációs korszakok
Mivel a Balaton-térség mai arculata, ill. társadalmi–gazdasági sajátosságai hoszszabb idő alatt alakultak ki, van lehetőség a korszakolásra, s ezen túlmenően arra
is, hogy ezekre vonatkozóan a migráció jellemző vonásait feltárjuk.
2.1. Pillantás a régmúltra
Évszázadokon keresztül a Balaton-térségébe igazából nem volt miért költözni. A
középkor évszázadaiban a tó nem sokat jelentett, lokális gazdasági jelentőségű
legfeljebb a halászat volt. A tartós megtelepedést a természeti viszonyok inkább
akadályozták, mint segítették: itt elegendő a tó vízszintjének jelentős ingadozására
utalni a Sió-zsilip 1863-as kiépítését megelőzően.
Így nem különösebben meglepő, hogy a Balaton mentén az 1784–87-es népszámlálás általában szerény népességszámú településeket talált. A helységek túlnyomó része néhány száz lelkes falu, s közülük messze kiemelkedik a mezővárosi
jogállású Keszthely a maga 4208 jelenlevő népességével (BENDA GY. 2001). A
jelenlegi balatoni központok közül Siófok lakosságszáma az ezret sem érte el, de
nem sokkal volt ennél népesebb Balatonfüred sem (1136 lakos). A korabeli hátrányos természeti viszonyokra utal, hogy a népesebb települések a Balatontól kicsit
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távolabb alakultak ki (pl. a déli oldalon Marcali és Lengyeltóti, északon pedig Sümeg, Tapolca, Szentkirályszabadja).
A 18. század záró évtizedei azonban azért is fontosak, mert nagyjából ettől az
időszaktól mutathatók ki a migrációt indukáló első impulzusok. Ez megfogható
néhány település – esetenként látványos – fejlődésével. Ebben a megközelítésben
elsősorban Keszthely dinamikus növekedését kell kiemelni: a mezőváros mint a
hatalmas Festetics-uradalom szervező központja éppen ebben az időszakban éli
egyik fénykorát, amit népességszámának gyors növekedése is jelez. Az 1828-as
országos összeírás adatai szerint közel hétezren élnek itt, s ez a lakosságszám egészen 1900-ig (!) lényegében nem változott (VIRÁG Á. 1997). Az 1828-as adattal
kapcsolatban azonban vannak kételyek, nehezen illeszthetők az 1785 és 1851 közötti trendekhez (BENDA GY. 2001).
Keszthely gyors népességnövekedésében a bevándorlásnak bizonyosan volt szerepe, mivel ekkora gyarapodás a korabeli természetes szaporodással nem magyarázható. BENDA GY. (2001) szerint a népességnövekedésen nagyjából fele-fele
arányban osztozott a természetes szaporodás és a migrációs nyereség. A bevándorlók egy része egy kb. 20–30 km-t nem meghaladó körzetből jött, de az iparosok
között jelentős a külföldiek aránya is (Cseh- és Morvaország, valamint Grác).
Bizonyos szempontból látványos Balatonfüred nekilendülése is ebben az időszakban. Szerény népességszáma ellenére egyre ismertebb lesz, ennek alapja azonban nem a Balaton, hanem a gyógyhatású szénsavas forrásai, az ún. savanyúvizek.
Fürdőhelyi jelentősége a reformkorban bontakozik ki, akkor neves politikusok,
művészek találkozási helye, s ez a társadalom más rétegeit is ide vonzotta. Ahogy a
kortárs írta: „Savanyúvize s fürdője Magyarországon az elsők közé tartozik” (FÉNYES E. 1851).
Füred azonban csak a nyári hónapokban volt Magyarország egyik központja, s
ez kevés volt ahhoz, hogy komolyabb bevándorlást indukáljon. Ezt jelzi többek
között lassan növekvő népességszáma is, amit hosszabb ideig még Balatonkenese
is felülmúlt.
A Balaton parti települések átfogó fejlődésében elengedhetetlen volt az archaikus állapotok felszámolása, a táj „modernizálása”. Ennek első lépése a közlekedési
viszonyok javítása volt, ami ebben az esetben a vasúthálózat kiépítését jelentette.
Ebből a szempontból egyértelműen a déli part volt kedvező helyzetben, mert itt
nyílt meg 1861-ben a Buda–Kanizsa közötti vasúti pálya. Ez azonban csak jelentős
késéssel kezdte dinamizálni a déli part településeit, akkor is csak néhányat, elsősorban Siófokot és Balatonboglárt.
Paradox módon a déli vasút megnyitásával – legalábbis a korabeli közvélekedés
szerint – egy olyan Balaton-parti település nyert a legtöbbet, amelyet ez a vonal el
sem ért: ez pedig Balatonfüred. Ebben volt is valami, mert rövidesen megoldották,
hogy a Budáról Szántódra menő vonat utasait innen gőzhajóval átvitték Füredre. Ez
az út mindössze öt órát vett igénybe (FRISNYÁK ZS. 1999).
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2.2. Az átmenet időszaka (1867–1919)
A dualizmus kora már csak azért is átmenetnek nevezhető, mert az üdülőfunkció
érzékelhető kiépülése csak az 1890-es évektől regisztrálható. Az I. világháború
előtt azonban ez még meglehetősen szerény dimenziókat takart: 15–20 üdülőhelyet
évente 20–30 ezer fürdővendég keresett fel (VIRÁG Á. 1997).
Ettől függetlenül azonban a part menti települések népességszáma ebben az időszakban már jó tempóban növekedett. Ez főleg az északi parti övezetre jellemző,
ahol 1870–1910 között mintegy 52%-os a népességszám gyarapodása, de a mutató
értéke a déli oldalon is meghaladta a 40%-t. A parti övezet és a háttér népesedési
mutatói már ekkor lényeges különbséget mutatnak, mivel itt délen 17, északon
pedig csak 13%-os a lakosság gyarapodása ebben az időszakban (1. táblázat).

1. táblázat: A népességszám alakulása a Balaton térségében (1870–2001)
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010)

Mivel ebbe az érába beleesik a hazai népességnövekedés legjobb néhány évtizede, a népességszaporodás meghatározó részét bizonyosan a természetes szaporodás tette ki. Ezt egy, az 1890-es években végzett vizsgálat is alátámasztotta: ennek
keretében sikerült igazolni, hogy a Balaton térségében a vándormozgalom intenzitása meglehetősen alacsony szintű.
„Mindezekből pedig kitűnik az, hogy a Balaton északi és déli partja között, Tihany vidékét a vele szemben fekvő Zamárdi vidékével együtt kivéve, a népesség
áramlása, kicserélődése csaknem semmi, a Balaton víztükre a népáramlások útjául
nem szolgált, ez a nagy vízfelület a mellette lakó népeket nem kötötte össze, hanem
inkább szétválasztotta; a Balatonnak tehát a mellette élő népek kialakulásában
egészen más szerep jutott, mint más hasonló vízfelületeknek, melyek a parti lakosság teljes összekeverődésének útjául szolgáltak s ennek oka kétségtelenül a népesség kizárólagosan szárazföldi természetében rejlik. A Balatonpart lakója nem vízi
ember, úszni közülük kevés tud, a Balatont szereti, mert fölségesen nyugodt, vagy
rettenetesen háborgó tömege imponál neki, de nem szeret benne fürdeni, nem szeret rajta utazni, még télen sem, mikor a jégpánczél több biztosítékot nyújt, mint a
gördülő hullám.” (JANKÓ J. 1902).
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JANKÓ J. (1902) térképen is ábrázolta azt a területe, ahonnan a Balatonmellékének népe a 19. században bevándorolt. Ezt a nem túlságosan nagy térséget
egyúttal néprajzilag különálló tájnak is tekintette (2. ábra).

2. ábra. A Balaton térségének migrációs szempontú lehatárolása a 19. század végén
Forrás: JANKÓ J. (1902)

2.3. A két világháború között: a nekilendülés kora
Az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum még olyan – látszólag marginális –
területeken is alapvető változást hozott, mint pl. az üdülés. Ez ugyan a 20. század
első évtizedében sem volt még széles tömegek problémája, az viszont Trianon után
egyértelmű lett, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia látogatottabb fürdőhelyei
mind kívül maradtak az új országhatárokon. Az 1920-as évek elejének válságos
éveiben ezek hiánya annyira még nem tűnt fel, a konszolidáció után azonban hamar
világossá vált, hogy az elveszett üdülőhelyeket valamiképpen pótolni kell.
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Nagy választék nem volt, így a Balaton hamar „képbe került”, s 1928-ban már
meg is született az első állami szintű Balaton-koncepció, majd 1929 májusában
törvény született a gyógyfürdőkről, üdülőhelyekről, az ásvány- és gyógyvizekről
(SIPOS P. 1999). A koncepciót és a törvényt jelentős fejlesztések is követték a Balaton térségében, lényegében ekkor jött létre a tömeges vendégforgalom infrastrukturális háttere. A (magyar) „tengerhez magyar” elképzelés az üdülővendégek számának ugrásszerű növekedését hozta magával, s a csúcsévnek számító 1937-es évben
Balatonhoz látogatók száma meghaladta a 200 ezret (VIRÁG Á. 1997).
A jelentős fejlesztések, az üdülési funkció megerősödése azzal a következménynyel is járt, hogy megnőtt a térség migrációs vonzereje. Értékelhető adatok ugyan
csak az 1920-as évekre vannak, de már ezek is mutatják a migrációs egyenleg kedvező alakulását. A vándormozgalom mérete is jelzi, hogy a pozitív változások jórészt a part menti övezetet érintették, a tó partjától kicsit is távolabb fekvő települések ebből kimaradtak (2. táblázat).

2. táblázat: A migráció alakulása a Balaton térségében (1921–2001)
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010)

Ezt a markáns különbséget jelzi az is, hogy a legnagyobb vándorlási nyereséget
elérő települések kivétel nélkül a parti sávban feküdtek. Ezek közül három már
korábban is a térség vezető települései közé tartozott, Balatonkenese és Balatonlelle vonzereje viszont jórészt ebben az időszakban alakult ki. Keszthely esetében egy
sajátos tényező is szerepet játszott a pozitív migrációs egyenlegben: a kisvárosban
jelentős számban telepedtek le nyugdíjas családok, ezért meg is kapta a „magyar
Grác” elnevezést (SIPOS P. 1999).
2.4. Az államszocializmus évtizedei: jön a tömeg!
Az 1940-es évek végétől új korszak kezdődött a balatoni üdülés történetében is.
Ennek egyik sajátossága, hogy az államhatalom ezt is igyekezett kézbe venni, így a
Balatonhoz pihenni érkezők jelentős része az állami, szakszervezeti, vállalati stb.
üdülőkbe kapott beutalókkal tudta igénybe venni a tó és környéke nyújtotta lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan az üdülési funkcióban mindvégig ott volt a magán194
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szféra is: ez jelentette egyrészt a saját tulajdonban levő villák és nyaralók számának
gyarapodását, másrészt pedig a magán kézben levő ingatlanok kiadását az ide érkező nyaralóknak („Zimmer Feri-effektus”).
Bár a balatoni üdülési szezon a néhány nyári hónapra korlátozódott, ebben az
időszakban jelentős tömegeket mozgatott meg. Az üdülés és a hozzá kapcsolódó
fejlesztések egyik nem elhanyagolható következménye volt, hogy a Balaton térsége
mint lakóhely is felértékelődött. Ezt egyértelműen jelzi, hogy 1949–1990 között a
vizsgált terület népességszáma közel 50%-kal növekedett (1. táblázat).
A jelentős gyarapodás azonban majdnem teljes egészében a parti övezet településeire jutott, mivel a háttér övezetben a lakosság száma lényegében stagnált. A két
önálló pályán mozgó terület népességfejlődése abban is eltért, hogy a háttértelepülések népességmaximumát – az országos trendeknek megfelelően – az 1980-as
népszámlálás regisztrálta, a parti övezetben viszont a legnagyobb lakosságszám
1990-ben alakult ki. A két zóna eltérő népesedési dinamizmusa következtében
folyamatosan csökkent a háttérövezet aránya a vizsgált térség teljes népességszámából: 1949-ben még közel 1/3 a részesedése, 1990-ben viszont már csak szűk
22% (1. táblázat).
A népességszám valamelyest eltérő módon alakult az északi és déli parton is,
mivel az utóbbi kis mértékben veszített a térség teljes népességből való részesedéséből. Ez inkább a háttérövezetet érintette, a parti zóna népességfejlődése lényegében párhuzamosan alakult.
A népességszám alakulásában a migráció teljesen eltérő szerepet játszott a parti
övezetben és a háttértelepülésekben. Az előző térségben 1949–1990 között a dinamikus népességnövekedés forrása döntő részben (90%) a migrációs nyereség, a
természetes szaporodás ehhez képest marginális jelentőségű. Ezzel szemben a háttér települések zónájában a jelentős természetes szaporodás kompenzálni tudta a
vándorlási veszteséget, s ezen felül még néhány száz fős tényleges szaporodást is
hozott (1–2. táblázat).
A vándorlási volumeneket a népvándorlások által kijelölt évtizedekhez kötve az
látszik, hogy ezek lefutása elég jól követi az országos trendeket. Ez többek között
azt jelenti, hogy az 1950-es és 1960-as évek nagy vándormozgalmai érintették a
Balaton térségét is, azaz az államszocializmus évtizedeit nézve ekkor alakult ki a
migrációs maximum. Ebben a két évtizedben a Balaton partvidéki övezete másodlagos bevándorlási térségnek tekinthető: a vonzóerő jelentősen elmaradt ugyan a
főváros, vagy a bányászati–nehézipari körzetekétől, szűkebb-tágabb vidék népességének egy része azonban szívesen választotta lakóhelyéül.
A jelentős beköltözési hullám az 1970-es évek elején megtört, az 1970–1990
közötti időszak már jóval szerényebb migrációs nyereséget hozott a parti övezet
településeinek. Ezzel együtt megváltozott az északi és a déli part aránya a pozitív
vándorlási szaldóban: az előbbi többlete fokozatosan elolvadt, s az 1980-as években már a déli part realizálta a nagyobb migrációs nyereséget (2. táblázat).
A háttértelepülések vándormozgalma jelentősen eltért a parti övezetétől: egyrészt mind a négy évtizedben veszteséges volt, másrészt nem követte annyira az
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országos tendenciákat. Az utóbbi téren a leginkább feltűnő, hogy a legnagyobb
vándorlási veszteség az 1980-as években alakult ki. Ez meghatározó mértékben az
északi oldalon volt jellemző, ahol pedig az előző évtizedekben pozitív migrációs
szaldók is kialakultak (2. táblázat).
Érdemes pillantást vetni arra is, hogy mely települések érték el a legnagyobb
vándorlási nyereséget az egyes évtizedekben. Az első öt helyezettet nézve kitűnik,
hogy ezek valamennyien a parti övezethez tartoztak. Az is jellemző, hogy elég
nagy a cserélődés ebben a körben, csak Siófok és Balatonfüred volt benne mindig a
„Top-5”-ben. A térség harmadik hagyományos központja, Keszthely az 1980-as
években már nem fért be az élbolyba.
Az 1950-es években a legnagyobb migrációs nyereséget elért települések között
leginkább Balatonfenyves felbukkanása meglepő. A szerény népességszámú, mondén-nek semmiképpen sem nevezhető falu migrációs vonzereje a kor történelmében gyökerezik: az 1950-es évek elején itt is működött egy, a kitelepítetteknek
létrehozott munkatábor, s ennek felszámolása után létrehoztak egy állami gazdaságot, ahol a – jobb híján itt maradt – kitelepítettek munkát találtak. Ezen túlmenően
a mezőgazdasági nagyüzem a környéken lakókra is gyakorolt vonzást, mint biztos
munkahely.
Az 1960-as népszámlálás adatai között szerepelt az is, hogy az egyes településekbe 1949–1960 között milyen arányban költözött be a népesség. Ezen a listán
főleg kisebb népességszámú helységek szerepelnek, ahol már a néhány száz főt
kitevő vándorlási nyereség is nagy fajlagos értéket jelentett (2. táblázat).
Az 1960-as években Balatonfűzfő a „kakukktojás”: migrációs vonzerejét a jelentős ipartelepítések munkaerő-igénye jelentette, nem pedig üdülőhelyi adottságai.
Az 1970-es években Balatonboglár, az 1980-as évtizedben pedig Fonyód került be
a „Top-5”-be, jelezve a déli part településeinek erősödő migrációs szerepét
(2. táblázat).
2.5. Rendszerváltozás után: minden változik, még a migráció is
Erre az időszakra összehasonlítható adatok csak 1990–2001-re vannak, mivel azóta
nem volt népszámlálás. Ezen évtized adatai is mutatják azonban, hogy a vándormozgalom alapvetően átalakult a Balaton térségében is. A legnagyobb változást az
jelenti, hogy a korábban mindig veszteséges háttér települések zónája ebben az
évtizedben már bevándorlási térség. Ez elsősorban az északi oldal „érdeme”, de
összességében a somogyi rész is nyereséges. A korábbiakhoz képest jelentősen
leapadt a parti települések vándorlási nyeresége, nagyságában elmarad a háttér
övezet értékétől is (2. táblázat).
Az új vándorlási szerkezet lényeges jellemzője, hogy először alakul ki az a
helyzet, hogy mind a négy területi egység migrációs szaldója pozitív. Ez azt jelenti,
hogy a parti települések is megtartották még valamennyire népességvonzó képességüket, ez azonban egyre inkább áttolódik a háttérövezetre. Így a korábbi, a szűk
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parti sávra korlátozódó bevándorlási terület jelentősen kiszélesedett, s a vándorlás
szempontjából egyre inkább elmosódik az éles határ a part és a háttér között.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az új migrációs térszerkezet jelentősen lecsökkent migrációs volumenek mellett alakult ki. Ennek egyik következménye, hogy
ebben az évtizedben már néhány száz fős vándorlási nyereséggel is be lehetett kerülni a „Top-5”-be. A korábban is szereplő központok közül erre az időszakra már
csak Keszthely és Siófok tudta megőrizni helyét az élbolyban, bekerültek viszont
olyan települések, amelyekre korábban aligha gondolt volna bárki is (Gyenesdiás,
Szent-királyszabadja, Cserszegtomaj). Ezek élre törése egyrészt a szuburbanizáció
következménye, másrészt jelzi azt is, hogy a Balaton térségébe bevándorlók már
nem csak a hagyományos központokat és a part közelségét keresik, hanem egyre
inkább felértékelődik a táji környezet és a lakóhely természethez kötődő attraktivitása.
A 21. század első évtizedére majd a 2011-es népszámlálás fog összehasonlítható
adatokat hozni, a migrációs alakulására azonban más forrásokból is lehet tájékozódni. A kistérségek 2000–2008 közötti vándorlási egyenlegét nézve a Balaton
térségében két olyan terület látszik, ahol pozitív a szaldó: az egyik a tó keleti medencéjét körülvevő sáv (balatonfüredi, balatonalmádi és siófoki kistérségek), a
másik pedig a hévízi és keszthelyi kistérségből álló ÉNy-i rész. A 2008-as, településszintű adatokból úgy tűnik, hogy ismét megerősödött néhány központi település
migrációs pozíciója (Siófok, Balatonfüred), mások viszont ebben az évben negatív
migrációs mérleget produkáltak (pl. Keszthely, Hévíz).
1990 után vált egyre inkább szembetűnővé egy jelenség, nevezetesen az „idegenek” megjelenése a Balaton térségében Arra a korábbi évszázadokban is volt példa,
hogy kisebb etnikai csoportok letelepedtek a tó környékén, ezek azonban – már
csak méretük miatt is – gyorsan asszimilálódtak. Így a Balaton térsége általában
„színmagyarnak” volt tekinthető. Ez a helyzet a rendszerváltozás után elsősorban
azért változott meg, mert az új jogszabályok lényegesen megkönnyítették a külföldi
állampolgárok ingatlanvásárlási lehetőségeit.
A külföldiek magyarországi ingatlanvásárlásainak területi megoszlását nézve
nincs különösebb meglepetés: Budapest után kevéssel lemaradva a Balaton tágabb
térsége következik (MICHALKÓ G. – ILLÉS S. – VIZI I. 2007; MICHALKÓ, G. – ILLÉS, S. 2008). A településszintű megoszlást (3. ábra) nézve néhány sajátosságra
mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet:
• A külföldiek ingatlanvásárlásainak súlyponti területe a Balaton nyugati medencéje, ahol még egyszerű falvakban (pl. Vörs, Rezi, Nemesbük) is tucatjával kerülnek ingatlanok – ezek alapvetően lakóházak – külföldi tulajdonba.
Ennek hátterében jelentős részben a „fürdőháromszög” (Hévíz–Zalakaros–
Csisztapuszta) áll: az ismert és elismert gyógyvizek vonzó hatása az ingatlanpiacon is tetten érhető.
• A közvetlenül a tó partján fekvő települések változatlanul élénk érdeklődést
váltanak ki az ingatlanpiacon, s ennek 1990 után markáns külföldi szála is
van.
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• Feltűnő aszimmetria mutatkozik a háttértelepülések övezetét nézve: amíg a
déli oldalon a parttól 15–20 km-re fekvő falvakban is érzékelhető a külföldi
tulajdonosok jelenléte, addig az északi oldalon ez ilyen határozottan nem jelentkezik.

3. ábra. A külföldiek ingatlanszerzéséhez kiadott engedélyek száma a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén (1996–2001)
Forrás: MICHALKÓ, G. – ILLÉS, S. (2008)
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BALATONFÜRED OKTATÁSÁNAK HELYZETÉRŐL,
JÖVŐBENI FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL
A KULTÚRA „FŐVÁROSÁBAN”
ANTAL GÉZA

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a
társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak szellemében.
Bevezetés
1.1. Települési jellemzők bemutatása. A kistérség földrajzi elhelyezkedése
A kistérséghez tartozó települések a Balaton partján és a Balaton-felvidéken helyezkednek el. A Balaton északi részén elterülő térség három kistájat foglal magába. Ezek a Balaton, a Balaton Riviéra Paloznaktól Zánkáig tartó része, valamint a
Balaton-felvidék Balatonszőlőstől Monoszlóig húzódó területe.
A térszerkezeti vonalak, s a kistérségi beosztás mindenképpen Balatonfüredet
teszik a térség középpontjává, a szolgáltató kisváros funkcióját ennek a településnek kell ellátnia.
A térségen belül alkörzeteket határolhatunk le, melyek társadalmi, gazdasági,
természeti szempontból összetartoznak. A határok, a településcsoportok nem minden esetben válnak el élesen egymástól, néhol egy-egy település két csoporthoz is
sorolható.
Balatonfüred városkörnyékéhez tartozik Aszófő, Balatonszőlős, Csopak, Paloznak, Lovas és Tihany. A közúti, és Csopak, Aszófő vonatkozásában vasúti kapcsolatai megfelelőek. Lakosaik nagy része, ha nem a kistérségen kívül dolgozik, Balatonfüredre ingázik, illetve a balatonfüredi lakosok Balatonszőlős irányába történő
kiköltözése is jelentős. Paloznak helyzete kivételes, mivel a szomszédos Balatonalmádi kistérséggel is szoros kapcsolata van, ezt bizonyítja a Lovassal közös körjegyzőség működtetése.
A kistérség partmenti tengelyét Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali Zánka és
Balatonszepezd alkotják. Természetesen funkcionálisan Balatonfüred és Csopak is
kapcsolódik ehhez az alközponthoz. Ez a térség voltaképpen két központú, hiszen a
város mellett Zánka is alközpontként jelenik meg, kapcsolatot teremtve a partmenti
és felvidéki települések között. A kistérség gazdasági potenciálja leginkább ebben
az altérségben koncentrálódik, és a további gazdaságfejlesztéssel összefüggő inf-
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rastrukturális beruházások is ezen a területen valósulhatnak meg. A szolgáltatást
nyújtó és termelő vállalkozások érdeklődése leginkább ezeken településeken érzékelhető.
A Balaton-felvidék északi előtérhez tartozik Pécsely, Vászoly és Dörgicse. Ezek
a települések hasonlóan a Balaton-felvidék nyugati altérséghez gazdasági és közlekedés földrajzi adottságaikat tekintve elmaradnak a kistérség partmenti altérségtől,
viszont turisztikai adottságaik egyedülállóak, de jelenleg csak elemeiben kiaknázottak.
A Balaton-felvidék nyugati altérség települései közé tartozik: Óbudavár, Balatoncsicsó Szentantalfa Szentjakabfa, Tagyon és Monoszló, melyek közös turisztikai
potenciállal rendelkeznek, de ezek is hasonlóan az északi előtérhez csak kis mértékben kihasználtak.
1.2. A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete
A térség településeinek foglalkoztatási szerepkörét vizsgálva a térség legnagyobb
foglalkoztató települése Balatonfüred, ahol 5314-en találtak munkát, közülük 1518
fő, a foglalkoztatottak 29%-a más településről jár be, akiknek azonban csak kevesebb, mint fele lakik a kistérség községeiben.
A foglalkoztatottak 35%-a a kistérségen belüli ingázással talált magának munkahelyet, ez az arány a községek egészére vonatkozóan viszont már elérte az 50%ot.
A térségben a foglalkoztatásra jellemző a nagyfokú szezonalítás, kiemelten a turizmus és a mezőgazdaság területén. Leginkább az időjárás, a szezonalítás, a vendégszám alakulása – melyek szoros összefüggésben állnak egymással – befolyásolják a foglalkoztatási trendek alakulását.
A Balatonfüredi Kistérségbe tartozó 21 településen 2007. január 1-én összesen
23 427 lakost regisztráltak (1. ábra). A térség lakossága Veszprém megye népességének 6%-át teszi ki. Ez az arány 1990 óta lényegében azonos értéken maradt. A
lakosság közel 60%-a a térség központjában, Balatonfüreden él. Mindössze két
településen: Csopakon (1905 fő) és Tihanyban (1397 fő) haladja meg a lakosságszám az ezer főt, egy településen, Zánkán közelíti meg az 1000 főt (944 fő) de már
ezzel is az aprófalvak kategóriájába esik. A kistérség 21 települése közül 15-ben a
lakosságszám nem éri el az 500 főt (1. táblázat).
Kistérség
Balatonfüredi

Települések száma
21

500 fő alatt
15

501 – 1000 fő
3

1000 fő felett
3

1. táblázat: A Balatonfüredi Kistérség településeinek lakosságszáma
Szerkesztette: ANTAL G. (2010).

A kistérség demográfiai folyamatainak alakulása nem mutat kedvező képet. A
természetes fogyás mértéke felerősödött, amely döntően az élve születések alacsony szintjéből adódik. A népességszámnak a megyei átlaghoz képest kisebb mértékű csökkenése a kedvező vándorlási különbözetnek köszönhető, ez nagyrészt
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ellensúlyozza a negatív természetes szaporodást. A halandóság szintje az országosnál kedvezőbb, így az itt élő népesség életkilátásai jobbak.

1. ábra: A kistérség lakosságának korösszetétele (fő)
Szerkesztette: ANTAL G. (2010)

1.3. A településen élők számára elérhető közszolgáltatások (Demográfiai adatok –
népességvándorlás – szociális helyzet)

2. ábra:A lakónépesség alakulása (fő)
Szerkesztette: ANTAL G. (2010)

A 2. ábrában közöltekből megállapítható, hogy Balatonfüred városának lakosság száma állandóságot mutat. A foglalkoztatást nézve szolgáltatásokban, kereskedelemben, helyi vállalkozások, idegenforgalomban dolgoznak az itt lakók.
A város igyekszik lehetőségeket biztosítani az itt élők számára a megfelelő életszínvonal, valamint a nyugodt, biztonságos család- és otthonteremtés kialakítására.
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A fenntartó tervei között szerepel a városi idegenforgalom és a turizmus további
fejlesztése.
A településen élő 0–18 évesek korösszetételére jellemző adatok a következők (a
népesség-nyilvántartás alapján). A vizsgált korosztály összetételét tekintve megállapítható, hogy a 6–14 év közötti gyermekek száma a legmagasabb. Aránylag magas a 15–18 évesek száma, ami a középiskolai korosztályt jelzi a városban. A 0–5
éves kisgyermekek száma összesen 595 fő. A demográfiai adatoknál a 0–18 éves
korosztály száma 2023 fő, ami a lakónépesség számához (13 482) viszonyítva 15%
a településen (3. ábra).

3. ábra A településen élő kiskorúak létszámmegoszlása (fő)
Szerkesztette: ANTAL G. (2010)

4. ábra A településen élő lakosság megoszlása
Szerkesztette: ANTAL G. (2010)

A 4. ábra jól mutatja, hogy a településen a lakosság megoszlásában magas
(85%) a 18 év felettiek aránya.
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A település népességének megtartása és növekedésének segítése érdekében az
infrastrukturális, szociális, közoktatási, közművelődési szolgáltatások iránti igény
folyamatos fenntartása és fejlesztése szükséges, mely kiemelt feladatai közé tartozik a település önkormányzatának.
A születések számának alakulása alapvetően meghatározza a következő évek
óvodai, általános iskolai demográfiai jellemzőit. A születések számának változását
1998-tól és 2006-ig terjedő időszak vonatkozásában, illetve az összes születések
számának évenkénti változását a 2. táblázat szemlélteti:
születésszám
változás

2000
95

2001
82
-7

2002
89
+7

2003
113
+24

2004
91
-22

2005
113
+12

2006
106
-7

2. táblázat: A Balatonfüredi Kistérség településeinek lakosságszáma
Szerkesztette: ANTAL G. (2010).

Az országos tendenciákkal megegyezően városunkban is csökken a születések
száma. Mindezek alapján valószínűsíthető az, hogy óvodában és az általános iskolában további gyermek, illetve tanulói létszámcsökkenés várható.
Balatonfüred városában a felnőtt lakosság száma 13482 fő, közülük a munkanélküliek száma 429 fő. A munkanélküliek számát tekintve a mutatószám az országos átlag körül van (5. ábra).

5. ábra: A településen élők szociális helyzete
Szerkesztette: ANTAL G. (2010)

Rendszeres szociális segélyben 45 háztartás részesül. A családok 45 gyermek
után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A szülők 172 gyermek
után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 25 fő azon gyermekek
száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről (6. ábra).
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6. ábra A településen élők szociális helyzete

2. A Társulás által vállalat közoktatási feladatok
Társulás a feladatellátása során gondoskodik többek között a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények
hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás
színvonalának javításáról, továbbá a közoktatási törvény 34. § a)-b), d)-f) és h)
pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok megszervezéséről.
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Intézményfenntartó Társulás Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának általános céljai:
• A közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének elősegítése, valamint esélyteremtés a hátrányos helyzet csökkentésére.
• A tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz.
• Szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése.
• A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása és segítése az oktatási-nevelési munka során, mindenki számára elérhető szolgáltatások bevezetése, a meglévő hátrányok csökkentése, az iskolai sikeresség javítása, a megfelelő pályaválasztás
támogatása.
• Diszkriminációmentesség, valamint az oktatási és társadalmi integráció támogatása.
2.1. Az iskolai nevelés-oktatás feladatait ellátó intézmények
Balatonfüred városában az általános iskolai oktatási feladatokat: a Radnóti, Eötvös,
Bem, Pécsely általános iskolák látják el. A középfokú oktatás intézményei: a Lóczy
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Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola valamint a Széchenyi Ferenc
Kertészeti Szakképző Iskola
Középiskolában az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
folyik.
A kistérség önkormányzatai önként vállalt feladatként nem látnak el középiskolai képzést, azt a Veszprém Megyei önkormányzat biztosítja.
2.2. A helyzetelemzés összegzése
• A Kistérségben biztosított az alapművészeti oktatás
• A közszolgáltatások minőségi színvonalának megtartása fontos feladat. Az
alapfeladatokon kívül a Kistérség önkormányzatai a közszolgáltatások egy
részét megyei, térségi együttműködéssel szervezi meg.
• Az óvodák kapacitásai megfelelőek. Létszám tekintetében az óvodai férőhelyek számának bővítésére nincs szükség.
• Az általános iskolákban biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljes körű oktatási ellátásának feltételei. A Kistérség intézményeibe járó
hátrányos helyzetű tanulók száma – az összlétszámhoz viszonyítva – 0,12%,
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóké pedig 0,009%. Az ország különböző kistérségeihez viszonyítva ezek az adatok rendkívül kedvezőek.
• Az összes bejáró tanulóhoz viszonyított bejáró HH-s és HHH-s tanulók aránya 21%.
• Az egyes évfolyamok osztályaiban megfelelő arányban találhatók HHH-s és
SNI-s tanulók. A lemorzsolódási adatok esetében az intézményekben az évfolyamismétlők aránya az intézményekben nem számottevő
• Nincsenek nagyszámú hiányzások ennek egyik legfontosabb oka a hiányzások következetes ellenőrzése, a gondos pedagógiai előkészület, az önkormányzattal, a szülőkkel való kapcsolattartás.
• A Kistérség intézményeinek továbbtanulási mutatói jó képet mutatnak.
• A gimnáziumokba jóval többen mennek, mint az országos átlag. Így a szakközépiskolák érettségit adó képzésre és a szakiskolai képzésre az országos
átlagnál kevesebben vesznek részt. Speciális szakiskolát az általános iskolákból nem választanak. Az általános iskola befejezése után minden tanuló
tovább tanult.
• A középiskolák esetén nem rendelkezünk HH/HHH tanulók arányainak,
számának adataival.
Az oktatás feltételeiben az intézményi feladat-ellátási helyek vonatkozásában
alig van különbség. A fenntartók mindent megtesznek azért, hogy az esélyt mindenki számára egyformán biztosítsák. Az intézmények rendelkeznek jól felszerelt
könyvtárral, mindenki számára biztosítják az informatika alapjainak elsajátítását,
minden általános iskolai tanuló nyelvoktatásban részesül. A szabadidő hatékony
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eltöltése érdekében nagyon sok sport és kulturális tevékenységet kínálnak az iskolák.
• Az országos kompetencia-méréseken az iskolák teljesítményei minden tekintetben az országos átlag feletti eredményt mutatnak. Így az iskolákban nem
tapasztalhatunk alulteljesítést az országos átlaghoz képest.
• Az elért eredményeket az iskolavezetés minden évben elemzi, a tapasztalatokat visszacsatolják az oktatás folyamatába. Ennek figyelemmel kísérése
továbbra is fontos feladat. A hozzáadott pedagógiai érték elemzése alapján
évente dolgozzák ki a fejlesztésre kerülő területeket.
3. Eredmények
„Múlt nélkül nincs jövő” – ahogy ókori filozófusok mondták egykoron; ill. „a jövőt
nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni” – a Nobel-díjas fizikus,
Gábor Dénes híres mondását idézve. A jelen és következő generáció jövőképét
részben a mostani döntéshozók és vezetők alakítják, ezért nagy a felelősségük.
Miként látják saját jövőjüket a mai középiskolások és egyetemisták, és milyen
előrejelzéseket fogalmaznak meg az ország jövőjéről a szakértők.
A jövőkutatás három módszertani elve, a komplexitás, a participativitás, valamint az alternativitás lehet egyes felfogás szerint. A komplexitás szellemében arra
törekedhetünk, hogy a valóság minél több területét vonják be a vizsgálódásba. A
participativitás elvének alkalmazásával azt akarjuk elérni, hogy a lehetséges jövőalternatívák kimunkálásában mindazok részt vegyenek, akik várhatóan abban a világban élnek majd, amelyet a generációk közösen alakítanak ki. Az alternativitással
pedig az egymástól minőségileg eltérő forgatókönyvek és jövőalternatívák minél
szélesebb körét akarjuk feltárni.
A három elv együttes használata új megközelítést eredményezhet, e témában
kutatók számára.
Az MTA Jövőkutatási Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Tanács
együttműködésének eredményeként jelent meg 2010. július hónapban az a tanulmánykötet, amelyben olvasható összegzés szerint a kutatók félelme az, hogy „hatalmas különbség alakul ki a társadalom különböző rétegei között, és megjelenik,
valamint erősödik kor, iskolai végzettség, illetve területi elhelyezkedés szerint. A
lemaradók kilátástalansága társadalmi konfliktus kialakulásának veszélyét hordozza magában.” Reményeik szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy „felismert
és közismert lesz a társadalom kettészakadásának problémája. A múlt tapasztalatai
és az új helyzetek felismerése segíti a társadalmi összhang megteremtését”. A Magyarország 2025 című könyv ezer példányban jelent meg.
A tanulmányból kapnak az országgyűlési képviselők, de eljuttatják a köteteket
az egyetemekre is, így nemcsak a döntéshozatalban, hanem az oktatásban is hasznosítható lesz.
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A Balatonról Lóczy Lajos emlékére 2008. június hónapban jelent meg Prof. Dr.
TÓTH JÓZSEF és WILHELM ZOLTÁN szerkesztésében BARANYAI GÁBOR a kötet
gondozója kiváló munkája eredményeként „Egy balatoni konferenciakötet elé”
Prof. Dr. Tóth József emeritus rector úr írása a szerkesztők nevében.
Ez a tanulmánykötet is arról szól, amiért a jelen konferencia is létrejött, évekkel
ezelőtti elhatározásunkat tettek követték, 2002. év óta Pécsi Tudományegyetem
Földtudományok Doktoriskolája és e műhely környéki és helyi tagjai összehívhatták a hazai geográfia jeleseit a Tudomány Egyetemek, a Magyar Tudományos
Akadémia aktív tudósainak együttműködésével egy néhány napos konferencia,
együttgondolkodás, az egyes tudományterületeken dolgozók eszmecseréjére, egyes
kutatási területeken dolgozók jelen és jövőbeni elképzeléseik eszmecseréjére.
E találkozások, tudományos konferenciák érlelték továbbá azt a gondolatot,
hogy szervezzük meg a Lóczy Lajos Balatoni Nyári Egyetemet, vigyünk Füredre
azon túl is továbbképzéseket, a különböző szakterületek bevonásával, megalapozva
egy későbbi felsőfokú intézmény állandósításának lehetőségét.
Ezen törekvés, ma is bátran kimondható a nehézségek nem voltak az átlagos
magyar szintnél nagyobbak, a támogatottságunk sem volt átlagos, a megszokott
hazai szintnél alacsonyabb.
Sajnos a sokévi munka nem hozta meg a várt eredményt. Mindezek ellenére továbbra is a mai napokon is folytatjuk azt a munkát, amit 2002. évben elgondoltunk,
jelen Konferencia is azt példázza nem fogyott lendületünk, tenni akarásunk, ismét
itt vagyunk, ismét konferencia színhely Balatonfüred, ismét itt vannak mind azok,
akikkel elterveztük, megvalósítottuk, hagyományt teremtettünk. terveinkben az is
szerepelt, hogy a Nyári Egyetem hallgatói minden évben megkapják az elhangzott
előadások anyagát, az azévi programfüzetekkel együtt. Elkészítettük honlapunkat
is, szép számú jelentkezést regisztrálhattunk, mindezek ellenére anyagi támogatottság hiányában nem tudtuk megvalósítani Balatonfüred első Nyári Egyetemét.
4. Összefoglalás
Ma 2010-ben talán újabb nekibuzdulással, újabb reményekkel kezdhetünk bele
elképzeléseink megvalósításába, ugyanis elmondhatjuk, hogy a jövőben nincs
olyan koncepció sem a város vezetése, sem egyéb szervezet részéről, akik megalapoznák Balatonfüred városban egy felsőfokú képzést. Mindenki láthatja, hogy a
város minden tekintetben egyértelműen alkalmas arra, hogy felsőfokú képzést biztosítson mind Balatonfüred, mind a vonzáskörzetéhez tartozó településeken élő
fiatalok és nem fiatalok számára egyaránt.
Most jelenthetjük ki igazán, hogy ebben a városban az infrastruktúra, a szellemi
és egyéb feltételek együtt vannak. Az éves szintű működési feltételek megértek
arra, hogy igazán komolyan vegye a város vezetése azt az együttműködést, amelyet
már évek óta letettünk az asztalra azzal, hogy teremtsük meg annak lehetőségét,
hogy a diákkorúaknak, felnőtt állampolgároknak ne kelljen hosszú órákat utazni,
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helyben lehessen az emberi erőforrást biztosítani, az oktatás fejlesztés kialakításával.
Még nem késő, de cselekedni kell, ha igazán akarjuk és akarja a város is, hogy
legyen felsőoktatása Balatonfürednek is, hisz a példák is azt bizonyítják, hogy
szükség van e területen is a fejlesztésre, fejlődésre. A jelen működő középiskolák
fogadtak be szakokat intézményeikbe, ami egyértelműen azt is mutatja, hogy szükség van a jövőben minden irányból a fogadóképességre. Ezt reméljük, továbbra is
ezért teszünk a jelenben és jövőben is, hogy megalapozzuk egy balatonfüredi felsőoktatási Intézmény megvalósításáért, mert belátható, hogy szükség van rá.
Oly sok területen van hiány, ahol elkelne a képzés megindítása, az is látható
azonban, hogy néhány területen túlképzés van, ehhez szükséges a hozzáértők konszenzusa, együttműködése, a közös együttgondolkodással megszületik a várva várt
iskola, amely valóban a kor igényének, szükségleteinek kielégítésén munkálkodik,
mindnyájunk megelégedésére.
IRODALOM
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2008): Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve.
ROP 3.1.3 – PARTNERSÉG ÉPÍTÉS A BALATON RÉGIÓBAN (2007): A kultúra jelene és jövője
a Balaton térségében (pdf):
Elérhetőség: <http://www.balatonregion.hu/bpp/ufiles/dok/436/1/1/Cserep_Laszlo.pdf>
[utolsó letöltés: 2010. december 1.]
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Lóczy Lajos Emléke Előtt Tisztelgő Közönség!
Ha lenne arra lehetőségünk, hogy a tudományos-fantasztikus regényekből ismert
időgépbe beszálljunk, és megnyomva egy gombot kilencven évvel visszamennénk
az időben, akkor ezt a sírt ugyanúgy körülállhatnánk, mint ahogyan azt most teszszük. Alig több mint 90 évvel ezelőtt, 1920. május 15-én helyezték ugyanis végső
nyughelyére LÓCZY LAJOSt, itt az arácsi temetőben. Történt mindez végakaratának
megfelelően, mivel ő már korábban úgy rendelkezett, hogy itt legyen a végső
nyughelye. Itt állhatnánk egy friss sír körül, amit bizonyára már virágok és koszorúk borítanak, de természetesen akkor még nincsen itt Stein Aurél legendás havasi
gyopárja.
A temetésen sokan voltak, megjelentek a magas rangú minisztériumi képviselők, államtitkárok, helyettes államtitkárok, és természetesen itt volt a szakma, itt
voltak a szakmák. A földrajzot CHOLNOKY JENŐ képviselte, ő mondott búcsúbeszédet a Földrajzi Társaság és az egész földrajztudomány nevében. És természetesen itt voltak a geológusok, az ő képviseletükben és az egyetem nevében Papp Károly, Lóczy egyik nagyon kedves geológus tanítványa beszélt. Megtörtént a végtisztesség, és nem sokkal később Cholnoky már azt írja, hogy nagyon bízik abban,
hogy Lóczy Lajos sírja egy tudományos zarándokhely lesz. És az is lett! Ami azt
jelenti, hogy viszonylag sűrűn megjelennek hozzánk hasonló szakmai közösségek,
és akkor elhangzanak Lóczy emléke előtt tisztelgő beszédek. Nyilván nem regisztrálják, hányan álltak itt és mondtak valamit Lóczyról, nagyon sokféle megközelítésben. Ebben a műfajban egy idő után már nehéz új dolgot kitalálni. De nem is az
a lényeg, hogy valami új, modern dolgot találjunk ki, a fontos az, hogy időről időre
meghajtsuk fejünket Lóczy Lajos tudományos teljesítménye előtt.
Egy méltatás keretében több féle dolgot lehet tenni, ebben a körben azonban
egyet nem tennék, nevezetesen felsorolnám Lóczy Lajos tudományos eredményeit,
mivel ez mindenki számára ismert.
Próbáljuk egy kicsit másként megközelíteni tudományos teljesítményét, például
arról az oldalról, hogy az Ő pályafutása, az a sok évtized amit a tudományban töltött, az véletlen, vagy egy eleve elrendelt pálya. Lóczy Lajos tudományos emléke
nem arról szól, hogy kutatunk és akkor nagyon-nagy eredményeket érünk, hanem
arról, hogy ez egy megszenvedett tudományos karrier. Ha az egyén Lóczy oldaláról
nézzük, akkor azt kell mondani, hogy zseniális elme. De nem minden adottsága
kedvezett annak, hogy tudományos pályára lépjen, ezért említem többek között,
hogy ez egy megszenvedett nagy tudományos eredmény. Néhány dolgot mondjuk
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ennek kapcsán: Lóczy színvak volt, ami egy matematikusnál nem számít, de színes
térképekkel dolgozó geológusnál, geomorfológusnál ez nagy probléma. Ahhoz,
hogy gyönyörű geológiai térképeket tudjon csinálni, meg kellett küzdenie ezzel a
hátrányos adottsággal is. Nem volt egy stílusművész sem, ez neki egész életében
problémát jelentett. Tehát ha valaki Lóczyt olvas – mindannyian olvassuk –, akkor
feltűnik neki, hogy nem Cholnoky stílusában írt munkákról van szó. Lóczy műveiben egy dologra kell koncentrálni, ez pedig a tartalom, ott pedig nincs gond. Pályája küzdelmeihez tartozik az is, hogy nehezen írt. Aki már látott Lóczy kéziratot, az
tudhatja, hogy az gyakorlatilag olvashatatlan, a korabeli nyomdászok ezt bizonyára
alá tudnák támasztani. Rengeteget javított, még a korrektúrákon is, és ez áll a hátterében annak, hogy ha Lóczy munkákat olvasunk nyomtatásban, akkor látható, hogy
viszonylag sok nyomdai hiba van benne.
Az írásnak nem volt művésze, de a szónak sem. Nem volt olyan magával ragadó
előadó egyéniség, mint Cholnoky. Egyetemi előadásain nem azzal nyűgözte le a
hallgatóit, ahogyan mondta, hanem amit mondott. Tehát írásban és szóban is a
magas színvonalú tartalom az, ami Lóczyt jellemzi és amire a figyelmet irányítani
kell. Ő igazán a terepen élt, hihetetlen teljesítményt tudott nyújtani a terepen, itt
volt igazán magával ragadó. Hallgatói közül sokan leírták, hogy mekkora élmény
volt vele terepen lenni, neki az volt a tanterme, az egyetemi előadója, amikor a
terepen magyarázhatott, előadhatta hallgatóinak a tudását. Ezt azóta is nagyon kevesen tudták a geomorfológusok közül megcsinálni.
Ha váltunk itt és egy másik aspektusból nézzük Lóczy pályáját, akkor azt
mondhatjuk, hogy nem volt egy vándormadár, 4–5 munkahelye volt összesen és
ezek között is voltak ismétlődések. Ezek a legkülönbözőbb helyek voltak az országban: Nemzeti Múzeum, a Műszaki Egyetem, a Budapesti Egyetem és a Magyar Állami Földtani Intézet. És ha megnézzük, hogy mit teljesített a különböző
munkahelyeken, akkor némi megdöbbenéssel látjuk, hogy tulajdonképpen nem
tudott mindent kihozni ebből a pályából, amit szeretett volna. Geográfusok vagyunk, de azt kell mondanunk, hogy Lóczy alapvetően geológus. Cholnoky valahol
azt írja, hogy Lóczy nem értékelte nagyra a földrajzot. (Nem kell mindent elhinni
Cholnokynak!). Mert ha meg akarjuk határozni, hogy Lóczy milyen műfajt művelt
a tudományban, akkor talán elfogadhatjuk Cholnokynak azt a megfogalmazását,
hogy Ő a geológia geográfusa volt. Ez nem zavarta abban, hogy emberföldrajzot is
oktasson az egyetemen, ha éppen erre volt szükség. Lóczynak nagy problémája
volt, hogy Hunfalvy halála után elvállalja-e a tanszéket az egyetemen, nehezen
szánta rá magát, tudta, hogy milyen feladat vár rá. És azt is tudta, hogy ez mekkora
nehézségeket okozhat. Mégis elvállalta, és valószínűleg érdemes megfontolni
Cholnokynak azt a megjegyzését, hogy ez egy „végzetes kinevezés” volt Lóczy
pályájára nézve.
Az egyetemen eltöltött két évtized, ha csak a szakmai teljesítményét nézzük
Lóczynak, úgy tűnik, hogy töretlen. De valóban rengeteg energiája ment el azzal,
hogy olyannal kellett foglalkozni, ami igazából elvette az idejét attól, amit a legszívesebben csinált, a tudományos kutatástól. Ami tehát egyik oldalról Lóczynak
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probléma, az a magyar geográfiának egy óriási nyereség. Gondoljunk bele, mekkora volt a kockázat, hogy a végül is autodidakta geográfusként működő HUNFALVY
JÁNOSt egy hasonló képzettségű utód követ! Akkor, az 1880-as évek végén a földrajztudományban a mércét Richthofen báró jelentette. Lóczy a maga személyével, a
magas szintű tudományával, tudásával, Richthofen szintjére hozta nem csak önmaga teljesítményét, hanem az akkori magyar természeti földrajzot is. Egyébként
nagy barátok voltak Richthofennel, nem csak a tudományban. Lehetett volna
Richthofen utódja a berlini egyetemen, megvolt a lehetősége, nem ment el. Ezzel is
mutatván és bizonyságot téve, hogy neki mennyire szívügye volt a magyar tudomány.
A következő döntésére szintén mondhatjuk, Cholnokyra visszatérve, hogy egy
végzetes választás, amikor visszamegy a Magyar Állami Földtani Intézetbe. Azt
gondolhatnánk, hogy az akkor már világhírű geológusunkat, Lóczy Lajost, tárt
karokkal fogadják az akkori Földtani Intézetben. Nem ez történik. Az a tíz év, amit
a Földtani Intézetben tölt el, nem mentes a nagyobb mélypontoktól sem. Tudományos teljesítménye továbbra is töretlen, de meg kell vívnia a kicsinyes harcokat
azokkal a geológusokkal, akik őt nem túlságosan kedvelték. Bármennyire is sajnálatos, kívülről jövőként fogadták azok, akik már ott dolgoztak a Földtani Intézetben. S eljön 1919, a Tanácsköztársaság, ami Lóczy életének talán a legmélyebb
pontja. Olyan fiatal geológusok, akiknek a pályáját mindig támogatta, az egyik még
tanársegéde is volt az egyetemen, a legdurvábban fordulnak ellene. Lóczy ekkor
már 70 éves. De nem csak a kora miatt viselte ezt nehezen.
És akkor hova vonulhat vissza? Természetesen Arácsra, hogy életének utolsó
évét, 1920. május 13-ig, gyakorlatilag itt töltse. De emberi nagysága itt is megmutatkozik, mert amikor fordul a kocka, akkor megkérdezik tőle, hogy akkor „mi
legyen ezekkel az ifjú titánokkal”. És akkor azt mondja, hogy „ne bántsák őket,
megtévesztett emberek”. Egy szavába került volna, hogy örökre kívül kerüljenek a
tudományon. Azt hiszem, hogy méltatlan lenne Lóczy sírjánál ezeket a neveket
elsorolni.
A fentiek miatt mondtam, hogy ez egy megszenvedett hatalmas tudományos teljesítmény. Elgondolkoztam még azon is, hogy, ha másként dönt, például, ha nem
megy el a MÁFI igazgatójának, hanem marad az egyetemen akkor mi történik?
Akkor valószínűleg nem érik azok a megaláztatások, mint amik a Földtani Intézetben érték. Nem azt mondom, hogy ebbe halt bele, de hogy nagyon nehéz utolsó éve
volt, az biztos.
Lóczynak később aztán megadatott, hogy tisztelgünk emléke előtt, mintegy zarándokhelyül keressük fel a sírját. El lehet gondolkodni viszont azon, Lóczy sírjánál állva, hogy minden nagy, arra méltó geográfus megkapja-e a kellő tiszteletet az
utókortól? Tudjuk-e egyáltalán, hogy hol és milyen állapotban van Cholnoky,
Prinz, Fodor, Mendöl, Bulla és a többiek sírja? Nagy felelősségünk van abban,
hogy Lóczy Lajos mellett többi kiemelkedő teljesítményű geográfusunk emlékét,
többféle formában is megőrizzük.
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Azt mondhatjuk, hogy Balatonfüred sok mindennel adózott Lóczy emléke előtt:
a gimnáziumot róla nevezték el, van Lóczy-barlang, utcát is elneveztek róla, de
továbbra is van teendő. Jó harminc évvel ezelőtt, az akkori Magyar Nemzetben egy
balatonfüredi lokálpatrióta, SZEKÉR ERNŐ azon kesergett, hogy Lóczy egykori
nyaralóján nincs emléktábla, s nincs azóta sem. A ház megvan, a tulajdonos német
állampolgár. Ebből gondolhatjuk, hogy jó állapotban van az épület. Tehát egy emléktábla elhelyezése úgy gondolom még hátra van. De nem csak Lóczynak vannak
kötődései Arácshoz, illetve Füredhez, hanem Cholnokynak is, aki gyerekkorában a
nyarakat itt töltötte, a családi nyaraló erre lehetőséget adott. Ez a nyaraló is megvan. A II. világháború legvégén a Teleki-féle Államtudományi Intézetet Balatonfüredre telepítették, s 1945 januárjában itt jelent meg a maradandó értékű KözépEurópa Atlasz. Ez az épület is megvan, egy emléktáblát el lehet helyezni a falán.
Mindez azt jelenti, hogy Balatonfüred még az eddigieknél is fontosabb hely lehet a
magyar geográfia történetében.
1949-ben, amikor Lóczy születésének 100. évfordulója volt, akkor, különböző
tanulmányok mutatták be, hogy mit is csinált ő geológusként, paleontológusként és
földrajzosként. A geográfusok nevében ezt a megemlékezést PRINZ GYULA írta.
Két mondatot idéznék belőle: „Az álmodozó, kicsinyes, saját érdekek érvényesülésének korában Lóczy a lendületes, haladó, szervező tudós volt, a magyar földrajz
legnagyobb történeti alakja. A magyar földrajztudomány büszke arra, hogy vállát
tarthatta a híd alatt, melyen Lóczy Lajos bement a magyar tudomány halhatatlanjai közé.” Nekünk, és az utánunk következő geográfus generációknak szent kötelessége, hogy ezt a hidat továbbra is a vállunkon tartsuk!
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ÖSSZEGZÉS A
„GEOGRÁFUSOK A BALATONÉRT”
C. KONFERENCIÁRÓL
TÓTH JÓZSEF

2010. augusztus 6–7–8-án, mintegy félszáz résztvevővel, Balatonfüreden az Uni
Hotelben zajlott le a konferencia, melyen 15 előadás hangzott el. A résztvevők
megkoszorúzták id. LÓCZY LAJOS sírját, megtekintették a várpalotai Trianonmúzeumot. A rendezvényt DR. ANTAL GÉZA szervezte és DR. BÓKA ISTVÁN polgármester nyitotta meg. A konferencián Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Piliscsaba, Szeged, Szombathely geográfus műhelyeinek képviselői vettek
részt.
A konferencia érdemi megállapításai az alábbiakban összegezhetők:
1. A Balaton-problematikát csak komplex megközelítésben szabad értelmezni. Ennek metodikai háttere (a tetraéder-modellre épített SWOT-, illetve
TÁGINTER-analízis adott).
2. A Balaton-kutatásban – a turizmus primátusának megtartás mellett – erősíteni szükséges az állandó lakosság életkörülményeire irányuló vizsgálatokat.
3. A kutatások MTA-támogatásának biztosítására folytatni kell a tárgyalásokat.
4. Alapvetőnek tartjuk a Balaton térszerkezeti pozíciójának tervezési és közigazgatási rendezését, az egységes Balaton-régió létrehozását. Ehhez országos szakmai kutatói összefogás és politikai akarat szükséges.
5. Létre kell hozni a pozitív szándékukat már kinyilvánított egyetemek és a
helyi vezetés részvételével egy szervező központot, mely (mindössze néhány fővel) a munkát koordinálná.
6. A munka részét képezné az egyetemek kihelyezett tanfolyamainak, konferenciáinak fogadása, a Lóczy Lajos Nyári Egyetem hazai és külföldi hallgatóival összefüggő szervező tevékenység, a három kötetes Balatonmonográfiával kapcsolatos menedzselési feladatok ellátása.
7. Szükséges egy megfelelő épület és a működési költségek biztosítása.
8. A résztvevők mindent elkövetnek, hogy – a Limnológiai Intézet bevonásával – elkészüljön a Balaton-monográfia (Lóczy Lajos több mint 30 kötetes
világhírű műve megjelenésének 100. évfordulójára).
9. A Lóczy-sír koszorúzásakor merült fel, hogy Balatonfüredet fokozott mértékben lehetne tudományos zarándokhellyé tenni: emléktáblával kellene
megjelölni a Lóczy-nyaralót, a Cholnoky-emléket és azt az épületet, ahol a
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Budapestről menekült Államtudományi (Teleki) Intézet működött a háború
alatt.
10. Az emléktáblák költségeire gyűjtés indult, mely mintegy 200 000 Ft-ot
eredményezett.
11. A konferencia anyagát még az idén megjelentetjük.
12. Ezt az összegzést eljuttatjuk Balatonfüred polgármesterének, a Magyar Tudományos Akadémia X. Osztályának és valamennyi kollégának.
Pécs, 2010. augusztus 12.
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