Szűcs Gábor

A BALATONI NEMZETI
PARK KIALAKÍTÁSÁNAK
TÖRTÉNETE
Az 1970-es évek második felében a balatoni üdülőkörzet regio
nális rendezési tervének készítésekor merült fel az a gondolat,
hogy a Balaton--felvidéken és a balatonparti részeken ne csak
egymástól független kis területek kerüljenek természetvédelmi
oltalom alá, hanem létre kellene hozni a tó északi partján a védett
területeket összekötő és kiegészítő Balatoni Nemzeti Parkot.
1990-ben a Magyar Köztársaság kormánya újra napirendre
tűzte a BNP kialakításának programját.
1992-ben kezdték el azokat a kutatásokat, amelyek a
lé treh o za n d ó nem zeti park elő k ész íté sét szolgálták. Az
Igazgatóság Balatonkenesétől a Kis-Balatonig terjedő terület
feltárására, állapotának, védett értékeinek felm érésére, a
védendő terület zónabeosztására, a veszélyeztető tényezők
kiszűrésére és kezelési javaslatok kidolgozására szakértőkből
álló csoportot kért fel, amely három éves kitartó munkával
felmérte a természeti kincseket.
A nemzeti park tervezett területén 9 fokozottan védeti nö
vényfajt azonosítottak a hazai 48-ból; a területen további 40
védett növényfaj található. Az érintett vidék az ország területének
1%-a, ezen az országosan védeti fajok 40%-a megtalálható. Ez
kivételesen gazdag flórát jelent.
1995-re elkészült a tervezett nemzeti park létesítésének
előtanulmánya, 1996-ban a minisztériumoknak küldendő végle
ges egyeztető anyag.
A svájci-magyar együttműködésen belül kialakult az elkép
zelés, hogy a svájci fél vállalja természetvédelmi turisztikai infor
mációs rendszer tervezését és kiépítésének részbeni finanszíro
zását. Mintaterületnek közös megegyezéssel a Káli-medencét
választották.
A Káli-medencét kiemelkedően gazdag természeti ritkasá
gai, tájképi értéke és kultúrtörténeti emlékeinek gazdagsága
miatt 1984-ben már Tájvédelmi Körzetté nyilvánították. A mint
egy 9111 ha területből fokozottan védett terület 394 ha volt. A
Káli-medence területén Salföld, Kékkút, Köveskál, Mindszentkálla, Kővágóörs, Szentbékkálla, Balatonhenye, Monoszló tele
pülések, valamint Kapolcs és Monostorapáti külterületének déli
részei találhatóak Kultúrtörténeti és építészettörténeti vonatko
zásokban jól kutatott terület. Gazdag táji adottságai miatt minden
olyan kérdés és megoldandó probléma felmerül itt, amely az
egész nemzeti parkra jellemző.
Rövid időn belül be kellett járni, meg kellett ismerni a terü
letet ahhoz, hogy a tájban évszázadok alatt végbement változá
sok láthatóvá váljanak előttünk, és ezek ismeretében tegyük
meg javaslatainkat egy természetvédelmi-turisztikai koncepció
kialakítására.
A tájat járva számos kérdés fogalmazódott meg lennünk;
vajon mit kell tenni azokkal a területekkel, amelyeken védett
növények élnek? Mit tegyünk a felhagyott szántókkal, rétekkel,
kaszálókkal? Mitől lesz újra élet ebben a tájban? Miből áll a táj,
csak a természeti adottságokból vagy benne van az ember mun
kája is? A balaton-felvidéki szőlőhegyek erdőirtások következ
ményei, ám ezt pusztulásnak vagy gazdagodásnak kell-e tekinte
nünk?
Ezek a kérdések elevenen vetődlek fel a svájci féllel való
tárgyalások során is, ahol ők azt a felfogást képviselték, hogy a
védett természeti értékek, területek csak ösvényről nézhetők

és a jelentősebbek még fel sem tárhatók. A magyar munkacso
port - vezetője Sonnevend Imre - szelídebb megközelítést kép
viselt, amely fontosnak tartotta az értékek bemutatását, Európá
ban ugyanis az ember földművelő tevékenysége által leti sok
színű a természeti világ, és ennek tudatosítása éppoly fontos,
mini az egyedi értékek szigorú védelme. Gondoljuk meg, hogy
ha hazánk 80%-át erdő borítaná mennyivel szegényebbek len
nénk!
Az információs rendszer ezért a jelentősebb botanikai, geo
lógiai, kultúrtörténeti, belterületi és szőlőhegyi építészeti éné
kek feltárását dolgozta ki, a megfelelő ismeretterjesztő hátiér
kialakításával.
A Káli-medence nemcsak a kultúrtörténet, hanem a tájtörté
net, gazdálkodástörténet eleven múzeuma. Mindezek alapját adja
az a természeti kincs, amely a geológiai, geomorfológiai adott
ságokkal, a gazdag és ritka növényvilággal és állatvilággal van
összefüggésben. Természeti, tájképi értékei, valamint kultúrtör
téneti értékei csak együttesen őrizhetők meg, amiben nagy sze
repe van az aktív védelemnek, a terület feltárásának, az értékek
bemutatásának, az ismeretterjesztésnek, mindemellett a tájka
raktert megőrző gazdálkodó tevékenységek ma reménytelen
nek tűnő életben tartásának. Az információs rendszer elemei:
- az egyes természeti, táji, tájképi, kultúrtörténeti értékek
megjelölése,
- az egyes értékek útvonalhálózatra való felfűzése,
- az információs központok kialakítása a medence „kapui
nál”, Salföldön a honos háziállatok és a hagyományos állattartás
bemutatása. Hegyestűn geológiai bemutató központ létesítése,
Kapolcson a nemzeti park szomszédságában a Dörögdi-medence, mini a nem védett területek természeti, táji értékei hétköz
napi védelmének bemutatása,
- információs központok összekötése számítógépes rend
szerrel.
- információs, ismeretterjesztő kiadványok - térkép, túraka
lauz, faluismertetők - készítése,
- táblarendszer kiépítése.
A medence lakott területein kívül 108 tájképi, természeti
és kultúrtörténeti nevezetességet jelöltünk meg.
A medence tervezett úthálózata két különböző úttípusból
tevődik össze;
- A medencét átfogó, nagy úthálózat, amely az összes tele
pülést összeköti, és érinti a legjelentősebb értékeket. Ezt követve
hosszabb, egy-két hetes vándortúrával a medence bebarangol
ható, megismerhető,
- Az egyes településekből egynapos túrautak indulnak, hurokszerűen. A vendég nap mint nap kis körűtakát tud megtenni
a medencében anélkül, hogy' a szálláshelyét meg kellene változ
tatnia.
A tá b la re n d sz e r egységei:

Nemzeti Park tábla
A tábla a Nemzeti park teljes területét ábrázolja, rajta külön meg
jelölve a legjelentősebb énékeket. Háromnyelvű leírás foglalja
össze a nemzeti park megalakulásának történetét, nevezetessé
geit és a zónabeosztásos védelmi rendszert.
Belterületi információs építmény és tábla
Az építmények egy-egy falu építészeti karakterét összegzik. A
tábláknak építményben való elhelyezését Somogyi Győző kö
veskáli kezdeményezése alapján fejlesztettük ki. Az építmény
ben elhelyezett tábla Káli-medence térképet, belterületi térképet,
helytörténeti leírást és közhasznú információkat tartalmaz.
Külterületi információs tábla
Kilátópont tábla
Az információs rendszer tanulmányterve 1996. október 15-re ké
szült el. Az anyagot a svájci tel szakmailag olyan színvonalasnak
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ítélte, hogy még abban az évben kezdeményezte a kiviteli tervek
kidolgoztatását és biztosította a magyar felet a kivitelezés anyagi
támogatásáról. 1997 tavaszán elkezdődtek a részletes felmérések,
majd a7. egyeztetések a polgármesteri hivatalokkal, az érintett ha
tóságokkal, a Káli-medencét magukénak érző lakosokkal. Ezzel
egyidőben felkérték a Pagony Irodáta Káli-medencével szomszédos
Bazalt-hegyek információs rendszer-tanulmánytervének elkészíté
sére. 1997 őszére elkészültek az első információs térképek, A teljes
táblarendszer csak 1998 őszén került a helyére. Átadásán megjelent
a svájci magyar nagykövet, Dr. M. Bundi a svájci Szövetségi Nemzeti
Park Bizottság elnöke, és Tardy János helyettes államtitkár.
Itt mondunk köszönetét azoknak, akik ezt az óriási munkát
elvégezték: Sonnevend Imre, Pabó Zsigmondné és a természetvédelmi területek vezetői a BNP, Parolini a svájci partner részéről.
Számítógépes grafika: Horváth Nóra és Nagy Attila, grafika So
mogyi Győző, építmény- és táblatervek: Ertsey Attila és Vincze
Attila, falutörténet-kutatás: íllyés Zsuzsanna és Sonnevend Imre,
térkép-digitalizálás: Koílányi László, angol és német fordítás:
Ware Borbála és Sass Manuéla, kivitelező: Priczel Vilmos és veze
tő tervező a Pagony Táj- és Kertépítész Irodából: Herczeg Ágnes
és Szűcs Gábor.
Fent: a Káli-medence falvaiba tervezett táblaházak; lent; az információs
rendszer felavatásán készült csoportkép; a salfökli ház átadása; a kapolcsi

MIND4ZENTKÁLLA

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park - Káli
m edence inform ációs rendszere
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BNP.) létrejöttét a KözépDunántúli Természetvédelmi Igazgatóság (KDTT) több éves
előkészítő munkája előzte meg, míg létrejöttét 1997. szeptember
17.-én kihirdették. Az 1990-97-ig tartó folyamat megvalósítási
lépéseinek előkészítésébe kapcsolódtak be - az akkori svájci
magyar nagykövet, Ódor László előkészítő munkájával, a KDT
Igazgatóság mellett a Balatoni Szövetség közreműködésével a svájci Graubünden régió képviselői egy természetvédelemnem zeti p a rk-tu rizm u s terv kezdem ényezésével. A svájcim agyar korm ányközi program alap gondolata a löm eges
turizmus elkerülése, a még értékeit őrző lerületen ennek
megakadályozása, a turizmus szelíd, természeti értékeket feltáró
és megőrző módja, a környezeti állapotot javító beruházások,
infrastrukturális fejlesztések szorgalmazása, a helyi gazdálkodás
természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő módjának
kialakítása, kis beruházások előkészítése volt.
Ennek érdekében a terv céljának tekinLeue a Balaton-felvidék természeti, táji, kultúrtörténeti, építészeti értékeinek
feltárását; a helyi mezőgazdasági tevékenység új alapokra
helyezését, helyi termékek feldolgozását, belső és külső piac
megteremtését; ezáltal az itt élő lakosság életfeltételeinek
javítását, a munkanélküliség visszaszorítását; a természetközeli
turizm us kidolgozását; a term észetvédelem , nemzeti park
stratégiájának továbbépítését; együttműködések életre hívását:
környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó infrastruktúra
fejlesztését.
A svájci-magyar együttműködés végső célja az volt, hogy
eljussanak az egyes falvak fejlesztéséhez.
Ez az élet sok területére kiterjedő munka az 1994-es politikai
változás miatt az egyeztetésnek ezen a szintjén megakadt. Sze
rencsére a természet védelmének fontossága tovább tudta vinni
a résztvevőket egy szűkebb együttműködés irányába, így a segít
ségnyújtás 3 éves program keretében továbbfutott. Ez a lépés
már közvetlenül összekapcsolódik a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park információs rendszerének kialakításával.

Százholdas pagony
A VIII. kerületi Horváth Mihály
téren I2(X)m2-en játszótérként
elevenítettük fel Micimackó
történetét és a mese színhelyeit.
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DAT - Pécsi D ohánygyár Kft kertje. A dohánygyár század eleji épületegyüttesének egykori kertjéből n em m aradt fenn sem mi. A tervezéskor a
századelő korának kertépítészeti hangulatát idéztük Fel a virágágyakban é s a form aképzésben é s a felhasznált anyagokban.

Tihanyi Apátság kvadruma (a képet lásd a 9 oldalon)
A Tihanyi Bencés Apátság megbízásából készült a felújítás alatt
álló apátság belső udvarának - kvadrumának - kertépítészeti
kiviteli terve. Figyelembe kellett venni az apátság kerthasználati
elképzeléseit, a műemléki elvárásokat.
A kert formai kialakításának alapgondolata, hogy a kert az
emberiség története során összekötő kapocs a makrokozmosz
és mikrokozmosz között. Szimbóluma a paradicsomi állapotnak
az isteni, teremtett és az ember által megművelt, létrehozott földi
térnek. Mai tudatunk a középpontba a Napot helyezi, A Nap a
kozmikus intelligencia, amely megnyilatkozikjézus Krisztus iste
ni természetében. A keresztény hit és hagyomány párhuzamot
von Krisztus és a Nap között.
A kert szervező motívuma a ciszterna fölé helyezett kút,
amelynek fedőrácsa fényes sárgarézből készült Nap motívum.
A kút oldalán az éves ritmust megjelenítő csillagképek jelei réz
korongon vannak ábrázolva. A tizenkét részből álló kút fehér
márványába csillagformák mélyednek. A kút kávájába vésett fel
irat - ÓRA ETLABORA - azt a benedeki alapgondolatot jeleníti
meg, amely éves és napi ritmust ad az európai ember életének,
egyensúlyt hirdetve a lelki élet, a szellemi és testi munka között.
A Nap a kerti kompozícióban a kút fölött helyezkedik el. A víz
az élet kezdete, az élet forrása, a megtisztulás eszköze, az újjászü
letés eleme az ember számára. János evangéliumában Jézus, mint
az élő vizek forrása jelenik meg (Jn 4, 7-26). A keresztény közhit
szerint Jézus megnyitotta a paradicsom megrekedt forrását az
embereknek, hogy ujjászülethessék benne.

A kút körűt koncentrikus körökben különböző burkolt, gye
pes és növénnyel beültetett felületek a Nap körüli bolygópályá
kat jelképezik. A Merkúr, Vénusz köre után a Föld körén belül
jelenik meg az a négyszög motívum, amely a kert művészet törté
netében a paradicsom képe, világmodell.
Az egészet kiemelt, téglából kialakított növényágyak foglal
ják keretbe és választják el az épülettől. A kvadrumban ilyen
formában nem volt helyük növényágyaknak, de fontos a belső
udvarba megjeleníteni mindazokat a kultúrnövényeket, amelye
ket az ember évezredek óta használ, s amelyek hasznát és hasz
nálatát a bencések terjesztették el Európában és hazánkban. Az
apátság pecsétjével jelzett cserépedényekben elhelyezett dél
szaki növények a hely mediterrán karakterét tovább fokozzák.

Héviz —meghívásos pályázatként indult. A kórház a tulajdonában
lévő Hévizi-tó és környzetének kertépítészeti terveire adott
megbízást. Történetileg a fürdőhely kiépülése, egyedi karaktere
határozta meg a köré növekvő települést, ma azonban nincs igazi
kapcsolata a várossal. Elsősorban a településszerkezeti elveket kel
lett megfogalmazni, hogyan tehet ezt a kapcsolatot újlx>l megterem
teni. Olyan funkciókat helyeztünk el - sétány, kápolna, Zenepavi
lonok, kioszkok és kávéteraszok - amelyek a nap minden szaká
ban vonzóvá teszik az itt tartózkodást. A tó környékén is nagysza
bású átalakításokat kell elvégezni, hogy létrejöjjön a fürdőhely!
hangulat, Egységes kertépítészeii-fürdőhelyí tárgykultúrára tettünk
javaslatot, (a képet lásd a 10. oldalon)
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Németi villákért - nagy szintkülönbséget kellett áthidalni úgy,
hogy a kertben mégse domináljon az épített jelleg. A tulajdonost
meg kellett győzni, hogy a budai hegyvidék fafajait ültessük a
kertbe, hiszen nem attól jó és szép a kert. ha minél több külön
legességet ültetünk ki a faiskolai kínálatból.
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Falukép-megújítási tervek - A falukép helyreállítására készítendő tervek
célja az vök, hogy a közterületek karakteres, faIvánként hagyományosan
eltérő jellegét kidomborítsa, javaslatot adjon az utcák, a terek ennek megfelelő
kialakítására, a kerítések, kapok anyaghasználatára, formai jegyeire. Azokat a közterü
leteket, amelyek 30-40 éve még természetesen fejlődtek, az infrastruktúra-fejlesztés nagy mértékben
átalakította (aszfalttal burkolt járdák, utak, légkábelek és trafók, mérnöki megjelenésű hidak, stb,). Az
elvégzett fejlesztések, a megjelenő reklámok, a feliratok nem vették figyelembe a falvak arculatát, nem
illeszkedtek szemcsén abba a kialakult falust környezetbe, faluképbe, amelyet célunk hosszú távon is
megőrizni. A tervek célja az volt, hogy Dóba. Farkasgyepű, Ganna. Noszlop, Magyarpolány, Németbánya,
Szőc településeken a hagyományos településkép helyreállítása megkezdődjön. A tervek alapján a munkák
elindullak, pályázatokat írtunk ki közösségi fasor- ültetésekre, temetőrekonstrukcióra.
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