
jelentették. Az egyik legfontosabb gondolat ezek közül, 
hogy az organikus fejlesztési szemlélet be kell kerüljön 
a Kapolcsi Művészeti Napok tervezésébe. Megindult a 
Völgyfutár, két falu helyi értesítője. Megalakult a Kapol
csi Vendégvárók Köre. Néhány pályázat is megíródott és 
a térség táji-természeti komplex problémáinak szakmai 
kibontására, a megoldások koordinálására az önkor
mányzattal és az érdekcsoportokkal egyetértésben a 
Pagony iroda munkatervet készített.

Herczeg Ágnes

A TÁJFEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI 
A KIS RÉGIÓK SZEMPONTJÁ
BÓL A DÖRÖGDI-MEDENCE 
KAPCSÁN

Ez a történet a jelenben zajlik, a múltban gyökeredzik és 
a jövőben válhat egy új történetté. Több szálon szövődik, 
véletlen és véletlennek vélt események láncolataként. A 
kusza háló csomópontjait szemlélve ráismerhetünk 
azokra a jegyekre, amelyek jellemzik helyzetünket és 
megoldásra váró problémáinkat a mai Magyarországon, 
a kistelepülések szempontjából.

A  történet helyszíne a „Dörögdi-medence”, ami ilyen 
néven nem lelhető fel egy térképen sem, öt kis falu, Öcs, 
Pula, Kapolcs, Taljándörögd és Vigántpettend tartja 
magáénak. A  Balatonfelvidék és a Bakonyalja találkozá
sánál elterülő, festőien szép, magas fekvésű medencét 
kisebb-nagyobb dombok veszik körül. A kapolcsi Király
kő bazaltszikláiról letekintve a csertölgyes erdőségek, 
szántók, legelők, felhagyott gyümölcsösök mozaikképébe 
ékelődnek a kis települések.

A háború előtt a hagyományos paraszti gazdálkodás, 
erdőművelés, a helyi ipar és kereskedelem virágzott itt. 
Az Eger-patakának bő vízére számtalan vízimalom épült. 
A  települések gazdasági- és lakosságmegtartó erejét jól 
mutatja az, hogy például Kapolcson felekezetenként 
külön kocsmát tartott fenn a lakosság. A  szellemi élet és 
önszerveződés gazdaköröket, egyleteket hozott létre.
A háború után, mint mindenütt, a kényszerű téeszesítés, 
a tulajdonviszonyok megváltozása, a közigazgatás 
államilag diktált átrendeződése az eltelt évtizedek alatt 
a térség területhasználatának átstrukturálódásához,

pontosabban egykori szerves struktúrájának elvesztésé
hez vezetett.
Az egykori gazdálkodó mezőgazdasági munkássá lett, s 
az új generációk elvesztették közvetlen kapcsolatukat a 
földdel, eltűnt az apáról fiúra szálló tudás, amely a 
természet és a benne tevékenykedő ember szerves 
együttéléséből táplálkozott. A  lakosság egy része a 
jobban fizető iparba vagy bányába ingázott, vagy vég
képp elhagyta a falut.

A lakosság számának radikális csökkenését és a fiatalok 
elvándorlását felgyorsította az a hosszútávú településfej
lesztési koncepció, amely megfogalmazta az egyes 
települések igazgatási, gazdasági funkcióit, intézményi 
ellátottsági szintjét és hierarchiáját. A  szerepkör nélkül 
maradt falvak „buldózer" nélküli lerombolásához vezetett 
ez.
A legnagyobb gond az országos településfejlesztési 
koncepcióval az, hogy külső célokat határozott meg, és 
az ennek megfelelő struktúrát és működést alakította ki. 
Nem vette figyelembe azt a történelmi, tájfejlődési 
folyamatot, amely az ökológiai és társadalmi viszonyok 
egymásra hatásában él. Nem alapozott a tájban élő 
ember tapasztalatára, érdekére, érdeklődésére és készsé
gére, nem adott helyet a „hely szellemének”, vagyis 
annak, hogy minden falu, hegy-völgy, patak, dűlő és 
erdő külön jelenség, ami a maga egyediségével illesz
kedik egy teljes összefüggés láncolatába.
A kényszerű külső rend megváltozása és a direkt politika 
a belső egyensúly felbomlásához, a kulturális és társa
dalmi önszerveződés szétzülléséhez vezetett a Dörgödi- 
medencében is.

Az ipar- és az infrastrukturális fejlesztés elkerülte a 
térséget. A  Balaton felől érkező, tömeges turizmus még 
igazán nem jelent meg. Az elhagyott házakat városból 
érkezők vásárolták meg. Az idetelepülök, felismerve a 
tájban rejlő szépséget, egy más értékeléssel szembesítet
ték az itt lakókat. Az ide szervezett kulturális progra
mok, és kezdeményezések lehetőséget jelentenek az 
őslakosok számára egy új önértékeléshez.

A politikai változások után, napjainkban a kárpótlás és 
a privatizáció vált a legfontosabb kérdéssé, amely a 
települések életében sorsdöntő változást hoz. A  földtulaj - 
doni viszonyok megváltozása, az önkormányzatok 
létrejötte, valamint az állam visszahúzódása a direkt 
gazdasági irányításból olyan helyzetet eredményeznek, 
amelyben az emberek sorsának irányítása saját kezükbe 
kerül, olyan körülmények között, amikor nő a munka- 
nélküliség, a fiatalság teljesen elszakadt a gazdálkodás, 
a vállalkozás hagyományos ismeretétől. Nincsenek 
mezőgazdasági gépek, a hitelfeltételek nem arányosak a 
családi erőforrásokkal, a mezőgazdaság piaca bizonyta
lan. Az idegenforgalom fogadásához szükséges alapfelté
telek hiányoznak.

Ebben a helyzetben az őt település környezetvédelmi 
népfőiskolát hirdetett meg 1991 januárjában a Függeüen 
Ökológiai Központ támogatásával, és a helyi szellemi élet 
képviselőinek összefogásával, arról, hogy hogyan lehet 
megoldani a felmerült súlyos problémákat.
A  mi irodánk, a Pagony Bt ezen a ponton kapcsolódott a 
történethez. Felkértek minket a Pécselyi-medence 
üdülésfejlesztési tervpályázatára készített korábbi 
munkánk ismeretében, amely hasonló adottságú telepü
léscsoport természeti, táji és szociális összefüggéseit 
vizsgálta, tartsunk előadást a népfőiskolán. A  felkérés 
több szempontból is megtisztelt bennünket. Előző évben 
már jártunk a területen egyhetes táj megfigyelési gyakor
laton Jochen Bockemühl professzorral és élvezhettük a
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helybeliek vendégszeretetét. Akkor két ok vezetett minket 
e térségbe. A Balaton-felvidék és Bakonyalja festői 
szépsége és a Balaton mögötti régió helyzete és sorsa, 
valamint a kíváncsiság, miért választotta városi fiatalok 
egy csoportja Kapolcsot, Csórom-pusztát élete új színte
rének.
Nagy volt az izgalom, hogyan és mivel álljunk az itt lakó 
emberek elé, akiknek egy része még emlékezik a múltbéli 
dolgokra, a fiatalok pedig tele kérdéssel és szorongással, 
hogyan lehet e régióban megmaradni és jövőt formálni. 
Előadásunkban visszatekintettünk a tájfejlődés története 
szempontjából fontos csomópontokra, amelyek a jelenle
gi helyzet kialakulásához vezettek. Az embernek a 
természettel való viszonyában bekövetkezett változása, 
amely a természettel szemben a lineáris célok érvényesí
tését jelenti, olyan környezeti állapotot hozott létre, 
amelynek következményeivel nem tudunk megbirkózni, 
így e térségben is gond az ivóvíz, szennyvíz kérdése, a 
patakok kiszáradása, a monokultúrából és nem az 
ökológiai adottságokból kiinduló helytelen földművelés, 
erdőművelés következménye, a földek termőképességé
nek romlása. A mezőgazdasági termelés és feldolgozás 
elválasztása, a helyi ipar és kereskedelem elsorvadása. 
Erre az idős népfőiskolái polgárok elmesélték, hogyan is 
volt ez az ő gyerekkorukban. A beszélgetés során azon
ban hangsúlyoztuk, hogy a régi gazdálkodás és struktú
ra vissza nem állítható. Közös erőfeszítésre van szükség 
az itt lakók és a szakemberek között, hogy a jelenlegi 
adottságokból kiindulva, megtalálják a lehetőségeket e 
problémák megoldására. A  fiatalok közül sokan türel
metlenül kérdezték, ha elkészülne egy olyan munka, 
amelyet bemutattunk, mikorra valósulhatnának meg a 
lefektetett elképzelések.
A tervek és elképzelések akkor válnak elevenné, ha 
ennek létrejöttében az érintettek akaratukkal, törekvé
sükkel, személyes és közösségi áldozatvállalással részt 
vesznek, ezt oly módon magukénak érzik, hogy ennek 
felhasználásával és segítségével tudnak erőforrásokat 
megmozgatni a gyakorlati megvalósítás érdekében. Ha 
nem ez történik meg, minden ilyen munka sorsa a 
fiókban porosodás. Ehhez annak felismerése szükséges, 
hogy ebben a helyzetben, amelyben vagyunk, a dolgok 
nem felülről oldódnak meg, e kistelepülések sorsa az itt 
élő emberek kezében van. ehhez legfeljebb a szakembe
rek ismeretét használhatják fel. Ami létrejön, az e dolgok 
ötvözete.
Az előadásunk után kialakult beszélgetés hatására 
eldöntöttük a szervezőkkel együtt, hogy a népfőiskola 
további rendezvényein is részt veszünk.

A  népfőiskola befejezésekor megfogalmazódott az az 
akarat, hogy jó volna az öt település összefogása, közös 
stratégia kidolgozása, az egymáshoz közelítő célok 
megfogalmazása, ami arról szól, hogyan lehet tájilag 
egységesen kialakítani a térség új arculatát, amelynek 
alapját az ökológiai szemléletű gazdálkodás, a biológiai 
mezőgazdaság és az erre szerveződő bioélelmiszer 
feldolgozás jelentené. A településeket veszélyeztető, a 
Balaton felől érkező iparszerű turizmus helyett hogyan 
lehet kialakítani az üdülés olyan formáját, amely nem 
elpusztítja és átformálja e terület arculatát, hanem 
sajátos, egyedi karakterét erősíti. Ahol a turizmusból 
befolyó jövedelem nemcsak a külső befektetők zsebébe 
vándorol, hanem a települések fejlődésének alapja lehet. 
Mindez csak idealizmus, ha ezek az elképzelések nem 
illeszthetők be az ökonómiai környezetbe.

A problémák megoldására a települések önerőből nem 
képesek, külső erőforrások szükségesek.
A népfőiskola lezárása után az elhangzott elképzelések 
alapján kidolgoztunk egy programot. A térség komplex

táj vizsgálatára és értékelésére, amely a természeti, 
környezeti, gazdálkodási, területhasználati, tulajdoni, 
gazdasági szociális, igazgatási, kulturális, stb. viszonyait 
elemzi történeti folyamatában, és megmutatja a lehetősé
geket, mely irányba kell hatni, fejleszteni, befektetni, a 
kitűzött célokat érvényesíteni, vagy új célokat megfogal
mazni. Ezzel párhuzamosan pályázati lehetőségek 
merültek fel, ennek keretében az FM támogatásával a 
balatonfüredi Natourplan elkészítette a térség komplex 
fásítási programtervét. A  nemzetközi, kis régiók fenntart
hatóságát támogató alapítványhoz benyújtott pályázat 
azonban nem járt sikerrel, és a települések pénzhiánya 
is lelassította az eseményeket.

Ezen a nyáron irodánkból ketten részt vettünk Svájcban 
egy táj rendezőknek tartott konferencián, ahol egy 
előadás keretében, egyik munkánk ismertetése kapcsán 
beszéltünk a kis települések és régióik gondjairól és 
lehetőségeiről. Ezt követően Dr Susanne Züst zürichi 
biológusnö felajánlotta anyagi segítségét egy közös 
munka előkészítéséhez. A berni Biológiai Mezőgazdasági 
Kutató Intézet munkatársaival együtt létrejöhet egy 
szoros együttműködés a biogazdálkodásra berendezkedő 
gazdálkodókkal, ami a tájvizsgálat eredményeit figyelem
be véve, segítséget nyújthat a szakmai ismeretektől a 
piaci lehetőségek feltárásáig.
Ez a lehetőség újabb lökést adott a munka folytatásához, 
és megfogalmazódott egy szándéknyilatkozat a települé
sek és a történetben eddig résztvevők között az együtt
működésre.

Az öt település mindegyike más adottságú. Más a 
lakosság összetétele, más a földek helyzete, a külterületi 
viszonyok, különböző a területen kívül fekvő települések
hez és területükhöz való viszonyuk. Egyben azonban 
azonosak a területi együvé tartozás tudatos felvállalása 
mellett, mindegyikük olyan „kicsi” és „hátrányos helyze
tű”, hogy' nagyobb esélyük van egy szövetségi rendszer
ben saját céljukat elérni, mint egyedül, szűk egyéni 
kereteik között.
A kis falvaknak meg kell oldaniuk a munkanélküliség 
kérdését, vállalkozások, a gazdálkodás feltételeinek 
megteremtését. Amennyiben a térség lakói és az itt lévő 
vállalkozók a piac. és a környezet természeti értékeinek 
megőrzése érdekében, amely az ökoturizmus megjelené
sének alapfeltétele, a biogazdálkodás útját választják, 
ennek kereteit az önkormányzatok együttműködésével, 
és a közös cél érdekében hozott összehangolt szabályo
zással lehet elérni. Miután e térséget érinti a Balaton- 
felvidéki Nemzeti Örökség Park elképzelt területe, hol 
határaival, hol pedig területileg, a települések saját 
céljukat összeegyeztethetik a nagyobb regionális törekvé
sekkel.
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A  települések infrastrukturális fejlesztésére nagy szük
ség van. A  fejlesztések összehangolása, esetleg közös 
megoldása kifizetődőbb lehet, mintha minden egyes kis 
település egymaga törekszik e beruházások elvégzésére. 
A  terület természeti, kultúrtörténeti emlékeinek feltárá
sa, e pontok egymáshoz való felfűzése gyalogos, kerékpá
ros turizmus számára elősegíti, hogy a faJvakhoz kap
csolható falusi turizmus több napos, hetes itt tartózko
dás programját hozza létre.
Már van kezdeményezés az országosan ismert Kapolcsi 
Kulturális Napok kiteijesztésére térben és időben, amely 
a többi település kapcsolódását eredményezheti.

E közös gondolkodás, közös munka reményében állnak 
e történet szereplői a jövő elé, s hogy ez az ügy utópia 
marad-e, vagy sem, az mindnyájunkon múlik. No és 
azokon, akik megtehetik, hogy anyagi forrásaikat egy 
hosszútávú jövőbe fektessék.

A  36-41. oldalakon közölt légifelvételeket a m. kir. térképészeti 
intézet készítette Bierbauer Virgil: Magyarország repülőgépről 
c. könyve (Officina, Budapest 1937.) számára. A  képek a tihanyi 
félszigetet (36), a Hemád folyó egy szakaszát (37), a Csorvás 
tanyát (38), egy Nyíregyháza környéki csoportos tanyát (39), a 
Tolna megyei Tófű (40) és a Baranya megyei Majs (41) községe
ket ábrázolják.

KÜLTERÜLETEK 
HASZNOSÍTÁSA
Beszélgetés Ángyán Józseffel és Ónodi 
Gáborral

Illyés Zsuzsa: Tulajdonképpen mivel foglalkoztok és hogy 
kerültetek kapcsolatba a külterületek szabályozásának 
témájával?
Ónodi Gábor: 1983 óta dolgozom a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem Építészeti Tanszékén, építészmérnök
ként. A  külterületek problémáival az alföldi tanyák 
rekonstrukciójára és fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán 
kezdtem foglalkozni. Ennek folytatásaként minisztériumi 
megbízás alapján vizsgálatokat végeztünk konkrét alföldi 
tanyás térségek fejlesztési lehetőségeiről. A  tervpályázat 
ugyanis építészeti tervpályázat volt, de a benyújtott 
tervekből, majd a vizsgálatainkból is kiderült, hogy az 
alföldi tanyák nem értelmezhetők az épületeik alapján, 
hanem csak úgy, ha a tanyához tartozó mezőgazdasági 
területeik használatát is elemezzük. Ennek alapján 
kezdtünk dolgozni Jóskával, olyan területi vizsgálatokat 
végeztünk, melynek eredményeiből a tanyasi gazdaságok 
működésére is lehet következtetéseket levonni. 
Érdekes, hogy tavaly tavasszal ki akartak írni egy újabb 
tanyai építészeti pályázatot, amelynek a zsűrijébe 
meghívtak, de már a program összeállításánál megakad
tunk, mikor kiderült a programot összeállító bizottság 
számára, hogy általánosságban tanyai épületről nehéz
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