ELÕSZÓ
kozás döntõ tényezõje lett volna az egypártállam bukásának.
Legföljebb úgy értékelhetem, hogy jelezte a hatalmon lévõknek, értékpusztító tevékenységükben egy fokkal továbbléptek
a tûréshatárnál, és hogy a továbbiakban majd kisebb lépésekben
kell haladniuk, ha nem akarják kockáztatni terveik sikerét. Vagy
éppen csak ki kell várni a megfelelõbb pillanatot, lelkiállapotot,
társadalmi bénultságot, amelyben az öngyilkos folyamat egyegy újabb akciójára sor kerülhet. De elegendõ lehet az agymosás megfelelõ szinten tartása, a valóságosnak és jogosnak beállított szakértõi vélemények sulykolása, amelyek a teljes tanácstalanság és tehetetlenség állapotára kárhoztatott emberek
számára egyedüli kiútként a hivatalok jóakaratába és a hivatalos
álláspontot képviselõ tudósok bölcsességébe vettett hitet kínálják. Ebben a tekintetben alapvetõ változásról nemigen beszélhetünk. A Duna gátja Visegrádnál! – ez a gondolat a nyolcvanas
évek végén mégis áttörte a bénultságot. Most a Duna alsóbb
szakaszát fenyegeti vízlépcsõk építése, hogy a segítségükkel
tengerjáró hajók közlekedését lehessen biztosítani az EU elvárásainak (?) megfelelõen. A Tisza legújabb szabályozási tervei
szintén a hajózást szolgálnák. Újra és újra ugyanaz a szemlélet:
valamilyen parciális, elsõsorban vélt, de többnyire rövid távon
és korlátozott körben gazdasági elõnyökkel kecsegtetõ terv
végrehajtása érdekében diadalmaskodik a vágy: leigázni, járomba fogni a természetet. Még egy utolsó hasznot kifacsarni belõle,
mielõtt végképp megszüntetjük a minket, embereket fenntartó
és éltetõ életfeltételeket.

Tavaly jelent meg Czigler László: Ne zavard vizeinket! címû
könyve. A szerzõ 15 évérõl szinte naplószerûen beszámoló
személyes rémtörténet valójában az ország egyik legsúlyosabb
problémáját ismerteti (mondhatom azt is, mint általános tünetet),
a Balaton ellen a XIX. század közepe óta folyó ádáz hadmûveletet, amelynek hivatalos támogatása, de legalábbis hallgatólagos
tudomásul vétele nem csak töretlen maradt, hanem végzetesen
felgyorsult az elmúlt 15 év alatt.
Az olvasó elõtt – semmi máshoz nem tudom hasonlítani –
egy újkori Gulliver-történet bontakozik ki, ezúttal azonban nem
fikció, hanem tényfeltárás formájában; egy olyan országról,
amelynek vezetõ hivatalnokai, törvényének õrei és értelmisége
(tisztelet a kivételnek) folytonos jó szándékukat hangoztatva
az ország tönkretételéhez járulnak hozzá. A probléma ott lépi
át a teljes abszurditás határát, ahol a hangoztatott szándékokkal
ellentétes következményekkel járó tevékenységnek jogi hátteret biztosítanak, és az is elõfordulhat, hogy – mint a könyv errõl
beszámol –, törvényesen alá nem támasztott karhatalmi lépésekkel támogatják. A tudatos károkozásnak, az elemi közérdekek iránti közömbösségnek és megvetésnek, az önérdek kergetésének, a baráti kapcsolatokon belüli igazodás kényszerének
és a technikai fejlõdés mindenhatóságába vetett vakhitnek az
érthetetlen, át nem látható szövedéke áll elõttünk, amikor rémülten tapasztaljuk magunk és környezetünk kiszolgáltatottságát.
Nem tudom elfogadni azt a gyakori vélekedést, hogy 17
évvel ezelõtt a nagymarosi duzzasztómû elleni széleskörû tilta-
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Úgy tûnik, mintha a tûréshatár mára elenyészett volna.
A Balaton a Dunához hasonlóan nem csak egyike a magyarországi földrajzi tényezõknek (ahogy egyébként persze semmi
se csupán az). A Balaton – ami már talán inkább a képzeletünkben él, mint a valóságban, vagy csak néha, kivételes alkalmakkor és kivételes helyekrõl mutatkozik meg a lényege
szerint – a Magyarországról vagy a Kárpát-medencérõl bennünk
élõ összkép egyik legfontosabb motívuma. Lehet, hogy ez a
kép nem nevezhetõ általánosnak, mindenki számára azonosnak,
mégis megkockáztatom, hogy a túlnyomó többség számára a
szülõfölddel való azonosulás, az identitás élményének a tájra
vonatkozó elemei közül kihagyhatatlan (kinek-kinek személyes
élményeivel színezve), ahogy a Duna és az Alföld, ahogy a
Hegyalja vagy Budapest. És amennyire a Balaton valóságos
képe – ez a szociális és ökológiai katasztrófa jeleit magán viselõ
kép – elszakad a Balaton eszményi képzetétõl, amelynek elementáris élménye még mindig felidézõdik, ha lenézünk a tóra
a tihanyi apátságtól vagy a Badacsony környéki hegyekrõl, úgy
válik kiszolgáltatottabbá, sérülékenyebbé saját identitásunk.
Úgy tûnik, a Balaton mint élõlény és mint fizikai jelenség is
a mohó birtoklási vágynak esik áldozatul. Miközben a Balaton
melletti ingatlanok potenciálisan 30 százaléka eladó (!), ezeket
az ingatlanokat (ezek egy részét) tovább értéktelenítve (a víztõl
elszakítva) építenének be újabb területeket, meghódítva azokat
a víztõl. Ennek a mohóságnak nem szab gátat az sem, hogy
tudható, mielõtt lenyelnék a falatot, az ehetetlenné válik: éppen
azt teszik élvezhetetlenné, amire vágynak – de nemcsak a maguk számára, hanem mindenkinek és véglegesen.
Véglegesen persze csak emberi távlatban, hiszen a tó túlélné az embert, ha az ember többé nem kívánná kihasználni és
meggyógyítani, ahogy állat- és növényfajok sokasága is köszönhetné megmenekülését az ember kipusztulásának. De ez az
egyetlen kiút? Vannak, akik tudják, mi a teendõ, ám õk a tudomány és a haladás ellenségeinek minõsülnek, legjobb esetben
örökös akadékoskodóknak. Valójában azonban a nagy többség
tudja, nyilván még azok is, akik az ellenkezõjét teszik. Nem
tételezhetem fel, hogy csupán szellemi visszamaradottságról
van szó, amikor a Balaton megmentésének vízügyi projektjei,
újabb dunai vízlépcsõk, a dél-balatoni lápon át vezetett, amúgy
felesleges (ám technológiai bravúrt jelentõ) völgyhíd építése,
az óbudai hajógyári szigeten lévõ egyedülálló római kori leletegyüttesre ráépítendõ kaszinók, az erdõk folyamatos irtása, Budapest mindeddig megmenekült történelmi negyedeinek átépítése, felsõoktatási rendszerünk diadalnak beállított ellehetetlenítése, a hajléktalan-kérdés megoldatlansága, a mezõgazdaság
vagy a kisvállalkozók tönkretétele kerülnek szóba. Inkább a
tudás és az erkölcs között tátongó szakadékról.

A Balaton természetes ökoszisztémáját és az emberi beavatkozás következtében fellépett káros következményeket
Czigler László könyve részletesen és pontosan összefoglalja. A
kérdésre azonban feltétlenül fontosnak tartottuk e melléklet
formájában újra felhívni a figyelmet (ahogy a kilencvenes években – az elsõk között – az ártéri gazdálkodás jelentõségére,
amelynek Czigler László is szakértõje és mai alkalmazásának
sürgetõje – írásai: Népszabadság, 2006. április 8. Csak a gond
van vele…, június 12. Mégiscsak a gond van vele…). Ennek
kapcsán igyekszünk az egymással összefüggõ különféle tényezõket vázlatosan ismertetni. Kézenfekvõ és a legeredményesebb megoldás, hogy elsõsorban az említett könyvbõl vett
idézetekre támaszkodunk és azokat egészítjük ki más szerzõk
másfajta megközelítést tükrözõ írásaival. A dokumentumok több
esetben az eredeti szövegeknek a jelen anyag áttekinthetõségét
szolgáló részletei.
Az egyes szövegrészek utáni forrásmegjelölés:
(Czigler 2005) – Czigler László: Ne zavard vizeinket… SciAm
Magyarország Kft. 2005.
(Czigler 1995) – A fenti kötetben közölt dokumentum, Czigler
László: Aktuális gondolatok, megjegyzések, fejlemények a
Balaton helyzetérõl 1995. augusztus 3.
(Czigler 1997) – A fenti kötetben közölt dokumentum, Czigler
László: A szakértelem diadala, avagy a Balaton végromlása
prof. Dr Nemcsók János tevékenysége nyomán 1997.
december 2.
(Czigler 1999) – A fenti kötetben közölt dokumentum, Czigler
László: Vélemény az M7-es autópályáról és a hozzá csatlakozó elképzelésekrõl, 1999. június
(Czigler 2000) – A fenti kötetben közölt dokumentum, Czigler
László: Ami a jelentésekbõl kimarad, avagy kiegészítés a
Magyar Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottságának
2000. október 10-11-i kihelyezett balatoni ülésén elhangzottakhoz 2001. február 1.
(Horváth) – Horváth Benõ: A Balaton parti sávjának értékelése
és terhelhetõségének vizsgálata (kézirat, 2003)
A melléklet dokumentumait Száger Péter vendégszerkesztõ állította össze. Köszönettel tartozunk valamennyi szerzõnek, akik
hozzájárultak írásaik közléséhez, a keszthelyi Balaton Múzeumnak
a képek egy részének közlési jogáért. Az írásokat kísérõ képek
nem kötõdnek közvetlenül azok tartalmához és mondanivalójához, de kiegészítik a Balatonra – elsõsorban annak a szórakozni
vágyók általi birtokba vételére – vonatkozó képünket, de célunk
nem az, hogy örömöt szerezzünk a nosztalgiát keresõknek.

Gerle János
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ha a vihar miatt háborog a bensõje, kiokádja terheit fövenyeire,
a laposan kifutó partjaira. Az elsõ csonkolás, a Sió csatornaszerû
kibõvítésével és az egy métert apadt vízszintû Balatonról a KisBalaton levágásával kezdõdött 1818 és 1837 között. Levágták
a Balaton egyik lábát, tõbõl! Fiatal a szervezet, a seb beheged.
Egy lábbal is lehet élni, igaz bicegve.
A második csonkolás 1863 után a siófoki zsilip megépítésével, majd a déli vasút kiépítésével és így a Balatonfenyvestõl
délre fekvõ rejtelmes és valaha Somogyvárig elnyúló Nagyberek
lemetszésével következett be. A karok elvesztését a tapolcai
és a keszthelyi lápok levágásaként is felfoghatjuk, igaz lemetszették a tihanyi felsõlápot és sok apró öblöt is Sívánkról. Beforrnak a sebek, éktelenek a metszéslapok, de él a tó. Nem halt
bele a Balaton. Végtagok nélkül is lehet élni, igaz tehetetlenül.
Az életfunkciók mûködnek, van anyagcsere, de korlátozottak
a test lehetõségei. Gyarapodni, duzzadni, vizeit ismét kifuttatni
már nem tudja a tó, hisz idõközben kiépültek partjára az üdülõtelepek, már csak az apadás lehetõsége nyitott. De még így is
szép és csodálatos a tó, így szeretjük! És jönnek a további megpróbáltatások.
A skalpolás! Nem is haj, valóságos sörény a milliárdnyi
nádszál tavunk testén. Bõrét metélik, haját tépik a tónak, amikor
a csonkolás után a megmaradt nádasokat irtják és a természetes
partszakaszokat beépítik, a fövenyeket kikövezik. Eleinte csak
itt-ott szakítanak ki egy területet. A kisebb bõrveszteséget kiheveri az ember, még akkor is, ha a mély metszések miatt az a jó
néhány tenyérnyi bõr a testén már nem tud regenerálódni többet. A heges foltok azonban gyarapodnak, a szélesen feszülõ
háton és domború mellkason már alig van szabdalatlan bõrfelület.
Egymást érik a hegek, a mennyiségi veszteség félõ, hogy minõségi veszteségbe csap át. Talán a szemérmes hónaljak és has
tájéka még ép.
És jönnek a további megpróbáltatások. Elveszik termékenységét. Nem onthatja magából a rovarok milliárdjait, kirepítve tó
testének tonnányi anyagát a mindenségbe, mert az árva- és
csípõszúnyogok zavarják embertársait. Korábbi hínármezõinek
és halainak sem adhatja át tó testét, mert embertársa undorodik
a hínártól, sástól és termékeny iszaptól, ahol a halacskái
szaporodtak és élelem után kutattak. Olyan a tó embertársa,
hogy a hasát csiklandozza a süllõhínár, lábát pedig megvágja sás
és a kagyló. Kényes erre az ember, de arra nem, hogy naponta
tonnányi napolajat vigyen testén a tóba, ha kívánja azt annak
teste, ha nem.
Háborog a gyomra a tónak és alig kap levegõt a finom
olajrétegtõl. A tó horgász barátai, a tó szerelmesei, mert így
nevezik magukat, a tó testébe „kész” és számára idegen halak
tonnáit nyomkodják be, majd émelyítõ csalik és ragacsok alkalmazásával nyomban ki is rángatják azokat onnan. Ez már csaknem erõszak, pedig ontaná Õ a gardát, süllõt, keszeget és a
kövér pontyot úgy, mint régen, mint amikor még senki nem
tett halat a tóba, csak okosan kivett a tó termékeny áldásából.
Ilyen a tó. Így szeretjük, így is gyönyörûnek látjuk, de nem
vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy csonka,
megtépázott és erõszak áldozata. Mi, elõdeink és napjaink felelõtlen fejlesztõi csonkították meg. Mást várunk a tótól, mint amire
az képes. Ismerjük meg a természetét, fogadjuk el olyannak
amilyen. Alkalmazkodjunk a Balatonhoz és ne a magunk képére
akarjuk formálni és idomítani minduntalan, mert belepusztul.
Gyógyítsuk, ápoljuk, segítsük felépülését, költsünk rá, de tudjuk

A „legyõzzük a természetet” jelszó abban az esetben lenne
csak észszerûnek mondható, ha két, egymástól
függetleníthetõ természetet tételezhetnénk fel: egyet
mibennünk magunkban, és egyet, a legyõzendõt, rajtunk
kívül. A rideg valóság viszont az, hogy nincs két természet.
Ugyanaz munkál bennünk, ami körülöttünk, és ha ez
utóbbit „leigázzuk” – magunkat bénítjuk meg, torzítjuk el,
esetleg pusztítjuk ki végérvényesen.
(részlet Pap Gábor egy 1986-os elõadásából)
A Balaton problémájának nagyon egyszerû a megoldása.
Nem „legyõzni” kellene a természetet, hanem vele
harmóniában élni. A természeti folymatokat felhasználva,
támogatva és irányítva vissza kell állítani a Balaton és az õt
tápláló összes berek és vízfolyás ökológiai rendszerét. A
megoldhatóságot egyetlenegy esemény tudja megakdályozni,
hogyha a déli part berkein végérvényesn olyan beruházást
valósítanak meg, amely ellehetetleníti az eredeti élõvilág
helyreállítását. Jelenleg éppen ez történik. Az M7-es
nyomvonala minden lakossági és szakmai tiltakozás ellenére
a berkeken kerül átvezetésre. A Balaton végsõ pusztulása
innen kezdve törvényszerû.
(Czigler 2005)
A Balaton vizével koccintottak csütörtökön az utasok azon
a konferenciahajón, amelynek fedélzetén a tóparti vállalkozókat tömörítõ Mi Balatonunk Közhasznú Egyesület vezetõi
szándéknyilatkozatot írtak alá a legfontosabb balatoni
szervezetek – a Balaton Fejlesztési Tanács, a Magyar
Turizmus Zrt. és a Balatoni Regionális Idegenforgalmi
Bizottság – irányítóival. Megállapodtak egy reklámalap
létrehozásában, amelybõl a régiót népszerûsítõ
kampányokat indítanak.
(Népszabadság, 2006. június 2.,)

Márkus Ferenc

A MEGCSONKÍTOTT BALATONRÓL
Képzeljük el, fogjuk fel a Balatont a maga teljességében, mint
élõ szervezetet. Az is. Önállóan mûködõ ökológiai egység. A
Balatont képzeletünkben, az ökológiai szemléletesség okán
úgy is megjeleníthetjük, mint egy embert. Anyagcseréje van,
tápanyagot fogad be és ad ki, tehát táplálkozik és lélegzik. Ezt a
18 (ezer) éves fiatal lényt oldott tápanyagukkal és hordalékukkal
folyók, patakok, források és csapadékféleségek táplálják. A tápanyagot barátunk, a tó a napsugár segítségével és alapvetõen
végtelen számú algái révén megemészti: náddá, szúnyoggá,
rákká, hallá, madárrá alakítja. A salakot az üledékbe ágyazza
vagy további vízrendszerbe, a Sión keresztül a Dunába továbbítja.
Fényes tekintetû ismerõsünk a mindenkori feltételek, a befolyó
vizek és a csapadék függvényében gyarapodik vagy fogy,
áramlatok keringenek rendszerében. Folyamatosan kapcsolatra
törekszik parti és szárazföldi környezetével, fövenyei és nádasai
segítségével, ha még ismerjük ezeket a természetes kiterjesztéseit e kedves tavunknak. Ha túl sok ételt nyomnak le a torkán,
felkavarodik a gyomra, algái burjánzó szaporodásba kezdenek,
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azt, hogy mi lehet belõle, ha már épül, szépül. De ne várjuk
többet a Balatontól, mint amire képes, mert ez is rengeteg, amit
így adni tud számunkra, csonkított állapotban.
Sekély tótól nem várhatjuk el, hogy úgy viselkedjen, mint
egy stabil vízszintû, mély vizû, hegyvidéki svájci, északolasz tó.
Nem lehet egyszerre stabil vízszint és gyorsan melegedõ selymes víz egy sekély dunántúli süllyedékben. Mert vagy gyorsan
melegszik egy sekély tó, de nem stabil a vízszintje, vagy stabil
a vízszint, de a víz kemény és hideg marad, legfeljebb a felszíne
melegszik fel.
A természet törvényei szerint, és azok „csaknem” olyan
szigorúak, mint az ember alkotta jogszabályaink, nincs a Balaton
gyógyítására gyors megoldás. Gyorsan csak tönkretenni lehet
valamit, a rendbehozatalhoz idõ kell, különösen akkor, ha a
rendbehozatal tárgya ökológia rendszer és nem egy meghibásodott autó.
Vérátömlesztés, egy másik folyó vizének elvonása és a
tóba történõ bevezetése nem állítja talpra a gyengélkedõt, ha a
vérképzõ szerveinek regenerációját nem segítjük elõ. A sekély
tavaknak, így a Balatonnak is természetéhez tartozik, hogy periódusonként elapad a vizük, különösen, ha a pufferkapacitását
biztosító öblözeteit jó száz éve már csonkoltuk. A Balaton azért
így sem fog kiszáradni, de a tartós alacsony vízszintre számítani
kell. A száraz periódusok hét-tíz éves ciklusokban váltják
egymást.
A legfontosabb, amit tehetünk, hogy megértjük a természet
mûködésének rendjét, alkalmazkodunk a helyzethez, elfogadjuk, hogy mire képes a tó, különösen így az ember által alaposan
szabdalt állapotában. Vegyük figyelembe, hogy klímaváltozás
is próbára teszi „páratlan” alkalmazkodó képességünket és
ehhez illesszük cselekvési programunkat. Ha nem így teszünk,
tovább hajtjuk azt a folyamatot, amely ilyen állapotba juttatta a
tavunkat és még nagyobb pusztulást idézünk elõ. Adjunk vissza
mind több teret a tónak, kapcsoljuk vissza az elszakított öblözeteket, segítsük a halak természetes szaporodását, ne irtsuk a
nádat, hínárt.
Alakítsuk át a teljes vízgyûjtõ földhasználatát, szántók helyett csak erdõk és gyepek kapjanak teret és a föld tulajdonosai
ehhez agrártámogatást. A Balaton ökológiai problémáit saját
vízgyûjtõjén belül oldjuk meg, ne vonjuk el ökogyarmatosító
módjára egy másik vízgyûjtõ vizét. Gondoskodjunk tavunk vízgyûjtõjének jobb vízháztartásáról. Vessünk gátat a további beépítéseknek és a burkolt felületek bõvítésének. A helyi vízkörzés feltételeinek biztosítása érdekében jelentõsen növelni kell
az erdõborítottságot. Ha valahol, akkor itt támogassuk az erdõsítést, mert az új telepítésekhez támogatás kell. Tisztítsuk meg
a teljes vízgyûjtõ szennyvizeit és szûrõmezõn keresztül juttassuk
vissza a rendszerbe, közvetetten a Balatonba, és ne vigyük ki a
rendszerbõl, hiszen ez is hiányzik a tó vízháztartásából.
Segítsük a bakonyi karsztrendszer vízháztartásának helyreállítását. Ez mind záloga és egyben ára a Balaton védelmének
és rendbehozatalának. És végül a megfelelõ döntési szinten
történõ tervezés és döntéshozatal kérdésérõl is gondoskodni
kell. A Balaton ügye országos ügy és nem helyi, vagy regionális
kérdés. Ne rövidtávú és helyi érdekek alapján szülessenek helyi
tervek és döntések, hanem a fenntarthatóság szempontjait
érvényesítõ és országos érdekeket szolgáló stratégia valósuljon
meg a Balaton érdekében.

A MEGRABOLT BALATON
Ha a Balaton vizébe nézünk, magunkat látjuk. Ötlettelennek,
bátortalannak, apadónak és kiszolgáltatottnak mutat minket a
zöldes víztükör, s tán jót kuncog is magában, persze kárörömbõl,
mert ha már nem szeretjük, ne is zsírosodjunk belõle. Apadni
kezdett, bûzt áraszt, és néha haltetemeket hord a hátán. Pusztulását nincs fülünk meghallani.
A Balaton a magyar tájak utcalánya. Festõje még csak-csak
akad, ám sem költõje, sem írója, sem komponistája nincs. Így
aztán nincs sem szavunk, sem érzésünk, hogy milyen is lehet a
Balatont szeretni, s miként juthatnánk általa közelebb a Mindenható titkának megismeréséhez. A Balaton, ha már nem is a
Dunával, de még a kecses és kokettáló Szeged szõke Tiszájával
sem kelhet versenyre, s akkor még meg sem emlékeztünk a
titokzatos Bakonyról vagy a magyar fájdalom városáról, Kolozsvárról. A Balaton a magyar profaneitás, az e világ, a haszon, a
test és az élvhajhászat világa. A tónál nem emelkednek föl az
emberek, nem idõznek el a gondolatnál, mire föl e nyomorúságos földi vándorlás. A Balatonnál inkább üzletet csinálnak,
meggazdagszanak, „kikapcsolódnak” és „szórakoznak”. A tó
lényege nem a Festetics-kastély és a tihanyi apátság falai közt
lakik, hanem a mellettük álló kis ajándéküzletben. A meztelen
nõi hátsót mutató képeslapon: ÜDV-özlet a Balatonról.
A Balaton bajai tünetek, a sokkal mélyebb, a terjedelmében,
okaiban és távlataiban végig nem gondolt új magyar válság
tünetei. Hisz Magyarország népe, e populáció nem tudja, mi is,
ki is valójában, s mit is kezdjen magával. Meg mihez kezdjen a
Balatonnal, s az õ panaszaival. A folyton „ejrópázó” való magyar
világ az elmúlt jó tizenöt évben úgy lett ugyanis összetákolva,
hogy ne lehessen benne szót ejteni a közös ügyek hosszabb
távú alakulásáról, hogy ne lehessen benne stratégiákat alkotni
és egymással megvitatni. Vagy ha születnek is végre tervek,
azokat ne lehessen végrehajtani. Valahogy mindent a rövid táv,
a percnyi lét gondolata határoz meg, s a „száz napok” világában
sem akarat, sem erõ nincs a bajok orvoslására.
Amik persze számosak. Hajlamosak vagyunk a balatoni
embereket úgy számon tartani, mint „akiknek könnyû”, akiknek ott vannak a külföldi turisták, akik a szobakiadásból, lángossütésbõl és vízibicikli-bérlésbõl nyáron annyi jövedelemre tudnak szert tenni, hogy abból egész évben vidáman megélnek. A
helyzet azonban más. Nem azért, mert kevés jövedelem származik ezekbõl a tevékenységekbõl, hanem azért, mert nem a
helybéliek profitálnak belõle. Helyesebben egyre kevésbé a
helybeliek. A Balaton ugyanis amolyan vadnyugattá vált (vagy
talán az is maradt) az elmúlt évtizedben, ahol a szezon alatt
évente egyre több és több – no nem turista, hanem – magát
vállalkozónak nevezõ kalandor tûnik föl. Nemcsak magyarok,
hanem egyre nagyobb számban külföldiek is. Akiknek a Balaton
a határvidék, ahol már nincsenek pandúrok, ahol nem érvényesek a civilizált világ szabályai, ahol mindent szabad. Ahol megtehetik azt, amit otthon félelembõl vagy önbecsülésbõl nem
tesznek, nem tehetnek meg. Ahol nyugodtan lerombolhatják a
védelem alatt álló régi épületeket, és helyükön tornyos, oszlopos, gipszoroszlános, citromsárga szörnyûségeket építhetnek
maguknak. Ahol a polgármesterek és jegyzõk jóindulata megvásárolható. S ahol ott van még a szobáztatás, ami jórészt adó-
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zatlanul folyik, meg a magyarországi emberek illegális alkalmazása, ami után szintén nem gyarapszik az APEH kasszája. Ezzel
persze nem azt akarom mondani, hogy a külföldi ingatlanvásárlók
és kisberuházók mindegyike kalandor lenne. Ám a jelenség ma
olyan méreteket öltött, hogy mindenképpen beavatkozást igényelne, már csak azért is, mert a Balatonnál megtermelt jövedelmet nemhogy nem fordítják vissza a térség gazdaságába, de
még a tágabb politikai közösség is alig részesedik belõle.
A problémával a kiesõ adóbevételek miatt szembesülõ
települési önkormányzatoknak azonban alig van jogosítványuk,
a központi döntéshozók pedig a külföldiek mûködésének szabályozását szervilis módon alárendelték az EU-csatlakozás ügyének. Nehogy Bécsben, Münchenben vagy Berlinben morogjanak a magyar szabályozás miatt. Persze mindezzel csak annyit
érünk el, hogy támogatjuk az amúgy is jobb anyagi körülmények
közt élõ külföldi betelepülõt, mert az általa és a hozzá érkezõ
vendégek által használt közösségi infrastruktúra a mi adófizetõ
forintjainkból épül és újíttatik föl. És akkor nem is beszéltünk
arról, hogy a Magyarországon megtermelt jövedelem jelentõs
részét a külföldiek kiviszik az országból, nem itt fektetik be. Ez
történik a nyári balatoni vállalkozások magyar részével is, mert
hogy központjuk az esetek nagyobb részében nem a Balatonnál
van, így – ha már fizetnek egyáltalán – adójukat sem oda fizetik.
A rablógondolkodásban nincs helye a hosszú távnak. A
kalandorok nemhogy unokáikra, de még gyermekeikre sem
gondolnak. Õk nem a jövõt, hanem a jelent látják a Balatonban.
A balatoni elõrejelzések szerint negyven év múlva a mainál jó
húsz százalékkal kevesebben fognak élni a Balatonnál, föltéve,
ha a térség nem tud tartós és vonzó boldogulási lehetõségeket
kínálni az itt születõ és fölnövõ, meg az ország más részein élõ
fiataloknak. Persze ehhez növelni kellene az oktatási, különösen
a felsõoktatási intézmények kapacitásait, ösztönözni kellene a
fiatal házaspárok ingatlanszerzését és vállalkozásindítását. De
mindenekelõtt korlátok közé kellene terelni a kalandorgazdaságot, hisz attól, aki harmincévesen minimálbérért hajt a dolgozóit a tb-nek gyakran be sem jelentõ vállalkozónál, nem lehet
elvárni, hogy az elsõ adandó alkalommal ne keressen másutt
magának boldogulást. A kalandorgazdaság kiszorítja a hosszú
távon megélni, gyereket nemzeni és alkotni kívánó embereket,
és persze egyre inkább kiszorítja a minõségi szolgáltatásokra,
különlegességekre vágyó jobbmódú hazai és külföldi turistákat
is. Évrõl évre kevesebb a turista, és akik jönnek, azok is az alacsony igényû vendégek sorát szaporítják.

A Balatont vissza kellene adni azoknak, akik mindennapi
életét élik, azoknak, akik nemcsak a nyári szezonban akarnak
itt nagyot kaszálni, hanem akik a turisták elvonultával évrõl évre
komótosan visszaszerzik maguknak a nyárra elrabolt helyüket.
Mert az õsz a Balatonnál a fölszabadulás ideje, mikor újra helyiekkel van tele a parti borozó, mikor a kastélyparkban újra lehet
gyereket sétáltatni, mikor újra önfeledten lehet kiabálni a Badacsony tetején, s mikor a ritkás vendéglõben újra van idõ trécselni
a pincérrel a magyaros szûzérme ízérõl.
A Balatont azonban senki sem fogja visszaadni azoknak,
akik szeretik. Azt nekik kell visszavenniük, s ezt nemcsak kérniük
kell, alázatosan fölterjeszteniük, de követelniük. Hangosan,
erõvel, zúgolódva, robajjal. Hogy hallható legyen, hogy ellenállhatatlan legyen. A Balaton az ország egyetlen régiója, ahol van
az embereknek regionális azonosságtudatuk, ami nem Pestrõl
területpolitikailag megkreált „rajon”, hanem valóságosan létezõ
gazdasági és társadalmi egység. A magyar területpolitikáról
mindent elárul, hogy ez az egyetlen valódi régiónk, ám regionális
önkormányzata nincs, és nem is tervezik, hogy lesz. Tizenhárom
KSH-kistérség nyúlik így-úgy bele a Balaton térségébe, ám csak
három kötõdik teljes területével a tóhoz. Ez pedig botrány, mert
az azonos problémákkal küzdõ, azonos érdekekkel bíró balatoni
szervezetek, önkormányzatok számára nem teremt a magyar
államigazgatás lehetõséget, hogy közösen lépjenek föl gondjaik
megoldása érdekében. Persze tudható, hogy miért van ez így,
hisz semmilyen hatalmi központ nincs a tónál, még egy nyomorult megyei székhely sem esik a partra. Igazi periféria a Balaton,
a hatalommal alig rendelkezõ magyar vidékek egyike, amibõl
persze a hatalmi centrumokban, a turizmusfejlesztõ fõbizottságokban sokan éldegélnek, ha hagyják õket az idõk végeztéig.
A Balaton megrablásának akkor lehet véget vetni, ha a
térség közigazgatási és önkormányzati egységet alkot. A balatoniak végre gazdái lennének a tónak. Az itt élõk döntõ többsége
támogatja az egységesülést, és ennek kivívásához lassan megteremtõdnek az intellektuális feltételek is. Nem hiányzik más,
csak néhány ötletgazdag és bátor politikus, aki hajlandó szembeszegülni a velejéig korrupt és megújulásra képtelen budapesti
pártpolitika rögtönzõ diktátumaival, aki hajlandó nemet mondani a Balatont megrabló kalandoroknak meg az általuk megvásárolt közhivatalnokoknak és jogászoknak, s aki hajlandó belátni,
hogy balatoni autonómia nélkül az itt megtermelt jövedelmek
kiáramlását és a tó pusztulását nem lehet megállítani. Aki végre
tudja, meri és teszi a dolgát: bátran szereti a Balatont.
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Alapvetõen három nézõpontból vizsgálhatjuk a Balatont, illetve a Balaton problémáit.
Van egyszer, legbelül, maga az ökológiai probléma,
amelynek megismeréséhez nélkülözhetetlen az ökológiai-biológiai szemlélet. Van aztán az ökológiai problémát létrehozó,
illetve azt létrejönni hagyó, felette szemet hunyó! emberi társadalom problémája, amelyet leginkább a történelem és a szociológia felõl közelíthetünk meg. Végül, legkívül a társadalmi
folyamatokat irányító, jogrendszernek nevezett, elvont emberi kreálmány (ebben az értelemben tehát csupán absztrakció)
problémája, illetve a megértéséhez szükséges jogi szemlélet .
Ahogy távolodunk a belsõ, ökológiai magtól, úgy lesz egyre
kuszább, egyre zavarosabb, egyre átláthatatlanabb a kép. Míg
az élõ anyatermészet mûködését áttekinthetõ és megmásíthatatlan fizikai törvények irányítják, addig a társadalmi folyamatokat szabályozni hivatott jogrendszert különbözõ érdekek
nyomására keletkezett, érthetetlenül fogalmazott, követhetetlenül újra és újra megváltoztatott, sokszor hozzá sem férhetõ

szöveghalmaz rögzíti. Arról nem is beszélve, hogy a jogérvényesítés nehézségei és a törvények betartatásának köztudott
bizonytalansága kérdésessé is teszik a jogrendszer kívánatos
mûködését.
A Balatont tönkretevõ folyamatok megértéséhez egyaránt
szükséges mindhárom nézõpont vizsgálata és értékelése.
Fontossági sorrendet tenni köztük nem érdemes, hiszen
mindhárom egy-egy oldalát mutatja a valóságnak.
De ahogy házat építeni is csak szilárd alapra érdemes, a
Balaton tárgyalását is a leginkább megalapozott ökológiai
nézõpont áttekintésével érdemes kezdeni. Az ökoszisztéma
mûködésének rendje természetébõl fakadóan megkérdõjelezhetetlen, ezzel szemben az emberi tevékenység lehetõségeit
és korlátait meghatározó feltételek jogszerûsége napjainkra
egyszerû jogértelmezési kérdéssé vált. A tó ökoszisztémájának
vázlatos ismertetése után áttekinthetõvé válik, hogy az emberi
beavatkozás egykori és napjainkban zajló folyamatai milyen
irányban befolyásolják a Balaton sorsát. (Száger Péter)

A TERMÉSZETES ÖKOSZISZTÉMA ELEMEI
lógiai, ökológiai és településszerkezetei eltérések miatt minden egyes berek más és más, egymástól lényegileg különbözõ problémákat és megoldásokat vonz, ezek egymással való
felcserélése végzetes ökológiai következményekkel jár. Az
M7-es tervezett, a berkeken végigvezetett útvonala önmagában képes a Balaton elpusztítására. (Czigler 1995)
• Ezen aggályunkat közöltük politikai államtitkár úrral, aki
erre semmit sem reagált, de meglepõ módon egy év múlva
új alternatíva jelent meg, amely a Nemcsók úrnak adott,
útvonallal kapcsolatos rövid tájékoztatás alapos félreértelmezésén alapulhat, és egy másik, szintén iszonyú nagy
többletköltséggel járó, szintén környezetkárosító megoldást
eredményezett volna.
Nemcsók úr Balaton-védõ tevékenysége során azért
annyit törõdhetett volna a berkekkel, hogy a legális és illegális
hulladéklerakást megakadályoztassa. (Czigler 1997)

A Balatonba befolyó vizek közül legnagyobb a Zala folyó. Õ
szállítja a befolyó víz 43 %-át. További 40 % víz érkezik a különbözõ berkeken, lápokon, „bozótosokon” keresztül. A maradék
17 % pedig az északi part szõlõhegyeirõl fut alá. A szõlõhegyek
kis patakjaitól eltekintve az összes többi vízfolyás, azaz a víz 83
%-a valamilyen lápos, berkes területen halad kersztül. Az általa
hozott szennyezõdések, növényi tápanyagok lerakódtak és a
lápi növényzet testébe beépültek. Az így összegyûlt, majd elhalt
növényi anyagból jöttek létre a Balatont környezõ berkek
vékonyabb-vastagabb tõzegrétegei. Az északi parton egy ilyen
nagyobb terület van, a Tapolcai-láp. A Zala folyó a Kis-Balatont
hozta létre. A déli parton Balatonberény és Fonyód között, a
parti turzás mögött jött létre a Nagyberek, valamint Fonyód és
Zamárdi között is egy-egy berek választja el egymástól a szomszédos településeket. (Czigler 2005)
A berkek

A Balatonból egy helyen folyhat ki a víz, a Sión keresztül. Ennek
eredési helye, azaz foka miatt az ott lévõ települést
értelelemszerûen Siófoknak hívják.
A török idõkben az ország egész területén a védekezés
egyik hatékony eszköze volt az elmocsarasítás, nehezítve ezzel
az ellenséges csapatok mozgását.A Balaton vízszintje ekkor több
méterrel magasabb volt a jelenleginél. Szigligetet ezért hívják
Szig-ligetnek, valaha Tihany is sziget volt, Marcali pedig vízparti
település. Szigetvár elestében is fontos hadászati tényezõ volt a
hosszú, forró, csapadéktalan nyár, mely szinte elapasztotta az
Almás patakot és kiszárította a várost védõ mesterséges mocsarat. Az Alföld addig jól mûködõ fokgazdálkodása is ekkor szûnt
meg, szintén a védelmi célú elmocsarasítás miatt.
A Balaton feltöltését, illetve az ehhez szükséges lecsapolást
leginkább a környék földbirtokosai szorgalmazták, akik új
termõterületekhez akartak jutni. Krieger Sámuel Mária Terézia
uralkodása idején (1776) a Mura folyót kötötte volna össze egy
csatorna révén a Zalával, majd a Zalát a Balatonon keresztül a

• Gyûjtõfogalom, mely a víz mentén található nagyobb, a
feltöltõ szukcesszió különbözõ stádiumában levõ változatos,
összefüggõ ökoszisztémákból – mocsarakból, lápokból,
nádasokból, magassásos társulásokból, puhafás ligetekbõl
stb. tevõdhet össze. Általában ezek a vízmenti ökoszisztémák rendkívül szoros és sokrétû kapcsolatban vannak a
természetes vizekkel, ennélfogva rendkívül jelentõs szerepet töltenek be a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztémákban:
víztározó és szûrõzónát képeznek, növelik a víztér mikroklimatikus hatásait, szûrik, tisztítják és szabályozzák a talajvizet, betöltik a génbank szerepét, menedékül szolgálnak,
csökkentik a terhelést. (Horváth)
• Ahhoz, hogy a Balaton ökológiai rendszerét és ezáltal a
vízminõséget helyreállítsuk, elengedhetetlenül szükséges
ezeknek a berkeknek a rekonstrukciója, hisz rajtuk halad át
a Balatonba jutó vízmennyiség jelentõs része. (Czigler 2005)
• A déli part berkei nagy mértékben befolyásolják a parti öv és
ezen keresztül a tó egészének vízminõségét. A geomorfo-
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ták a Balatoni Halászati Rt-t, mely ekkortól kizárólagos
halászati joggal rendelkezett. A természetes süllõszaporulat
pótlására megkezdték süllõivadékok telepítését. Ettõl
kezdve a halállomány összetételét nem a természet szabályozta, hanem a Halászati Rt. A fogassüllõ jó áron eladható,
keresett exportcikkünk volt a két világháború között. A
halászati fogási csúcs 1952-ben 1963 tonna volt.
1965. márciusa és júniusa között Fonyód és Balatonfenyves partjainál nagyméretû halpusztulást észleltek. Az
országos riadalmat keltõ katasztrófa során a legkülönbözõbb
halfajok tetemei borították el a vízfelszínt a tó Tihanyig
terjedõ részén. A szakértõk szerint a fogassüllõállományt
érte a legnagyobb veszteség, több mint felük elpusztult. A
vizsgálatok szerint az összesen 500 tonnás elhullás döntõ
mértékben a DDT használatának volt a következménye.
A tóban mindmáig ez volt a legnagyobb mértékû halpusztulás. Az elpusztult fogasállomány helyettesítésére a következõ évben megkezdték az angolnatelepítést. Csak a Balatonba négymillió angolnát telepítettek. Az elszaporodott
hínár irtására egy távol-keleti növényevõ halat, az amurt is
meghonosították. Majd amikor a hínár kipusztult és helyette
megjelentek az algák, akkor az algaevõ busát telepítették
be 1973-tól 1983-ig.
1975. február-márciusában tömeges halpusztulást észleltek a Balaton délnyugati medencéjében. A katasztrófát
több tényezõ (jégmentes, enyhe tél; hatalmas vándormadárpopuláció hónapokig tartó megtelepedése a tavon, s ürülékük vizet szennyezõ volta; a szokásosnál alacsonyabb vízállás; szélcsendes idõjárás, stb.) együttes hatása okozta. Az
elhullott állomány becsült összsúlya 70 tonna volt. Az elhullás okainak tisztázása folytán ettõl kezdve rendszeresen
vizsgálták a Balaton és befolyó vizeinek növényvédõszermaradék koncentrációját.
1991. július-augusztusában tömeges angolnapusztulás
történt a Balatonban. Az elhullott állatok összsúlyát több
mint 350 tonnára becsülték a szakemberek. A katasztrófa
okairól ellentétes vélemények is napvilágot láttak, valószínûleg több kedvezõtlen feltétel (pl. parazitafertõzõdés, a
víz szokatlan felmelegedése, stb.) egybeesésérõl lehet
beszélni.
Az 1995-ös angolnapusztulás pedig már a mai történet
része. (Czigler 2005)
• A halpusztuláshoz két dolog kell: a pusztulást kiváltó ok és
a hal. Mivel Nemcsók úr az okot nem tudta megszüntetni,
ezért – mint azt több fórumon el is ismerte – a tó majdnem
teljes halállományát lehalásztatta. Minden Balaton környékén lakó ember tapasztalhatta, hogy a Balatoni Halászati
Rt. hajói gyakorlatilag a partig kijönnek halászni. A Balaton
a kb. 10 000 tonnányi busán kívül érdemi mennyiségben
más halat már nem tartalmaz. (Jellemzõ példa a Balatonfüredi Horgász Egylet borheti halfogó versenye, ahol a profi
sporthorgászok tömege nem volt képes annyi halat fogni,
hogy abból mindnyájuknak halászlét fõzzenek és szégyenszemre a Halászati Rt. biztosította az alapanyagot.)
A halállomány zömének lehalászásával Nemcsók úr
felborította a tó táplálékláncát, ezzel megfosztotta a külvilág
behatásaira reagáló egyik védekezõ rendszerétõl és egy
fontos önszabályozó rendszert iktatott ki. A busák többsége
képes közvetlenül fogyasztani az algákat (nem történik

Sión és a Sárvízen át a Dunával. Ehhez lecsapolták volna a Balaton
jelentõs részét, így a parti birtokosok 129.738 holdnyi új termõterülethez juthattak volna. Az érintett vármegyék tihanyi gyûlésükön elfogadták ezt a tervet! Két évtized múlva F. J. Maire is
beépítette a Balatont fantasztikus terveibe, amelyek révén Bécset a Kárpátokon át kötötte volna össze Dnyeszterrel. Felújította
Krieger tervét Beszédes József is a Kolosvártól Grétzig hajókázható Országos Nagy Tsatorna tervében.
A török kiûzése után a vizimalmok duzzasztói akadályozták
a víz lefolyását. Az 1827. évi XXXIII. Törvény rendelte el a
Balaton szabályozását, de csak 1842. október 2-án alakult meg
a Balatoni Anyavízszabályozási Lecsapolási Társulat. 1847-ben
lebontják a kiliti malomgátat, így 34,5 km2 területnyi föld vált
mûvelhetõvé. 1852-ben Eszterházy Pál herceg „a közérdekre
tekintettel” önként elbontatta ozorai malmát. További két méteres vízszintcsökkentést tett indokolttá a déli parton épülõ Fiumei
vasútvonal, amelyet 1861-ben adtak át. A vasútvonal jégzajlás
elleni védelmére a vízszint szabályozására pedig megépült a
Sió-zsilip, avatását 1863. október 25-én tartották.
A vízállás csökkentésével megszûnt a Balaton kapcsolata
az õt övezõ berkekkel. A különbözõ lecsapoló társulások csatornákkal szabdalták össze a berkek területét. A vízfolyásokat egyenesen átvezették a berkeken, így azok nem tudták megszûrni
a szennyezõdéseket, nem volt hová lerakni az iszapot, ezért
ezek egyenesen a Balatonba kerültek. Ezeket a hatásokat természetesen a tó megpróbálta kivédeni. Az északi parton megjelent a nád, amely jórészt megkötötte a behordott iszapot. A
többlet tápanyagon elszaporodott a hínár.
Borbás Vince, a tó egyik jeles kutatója már 1900-ban jelezte
a problémát: Midõn a múlt évtized közepe táján a balatoni
hínár ellen a vészharang megkondult, mind a vidék népét,
mind a tudományos férfiút mélységes aggodalom vagy kételkedés töltötte el, vajon a kedvelt Balaton vizét nem fenyegeti-e
komolyabb veszedelem?
1893-ra a Balaton nyugati medencéjének gyors feliszapolódása miatt már másodszor telepítik beljebb az 1864-ben épült
keszthelyi fürdõházat. A vízügyi mérnökök ezen eseményektõl
teljesen függetlenül tovább folytatták a Zala szabályozását, új
medret ástak, töltéseket építettek, a lápokat lecsapolták. A Zala
és a Kis-Balaton természetes viszonyainak megszüntetése 1874tõl 1937-ig tartott. Csak 1938. január 7-én rendeli el az akkori
földmûvelésügyi miniszter, hogy a Balatoni Kikötõk Felügyelõsége készítsen tervet a Keszthelyi-öböl iszapkotrására. Nem
kizárt, hogy e döntést az is motiválta, hogy az elõzõ évben
befejezett csatornakotrások után a kotrógépek munka nélkül
álltak. (Czigler 2005)
A halak
• A Balaton és a környezõ berkek kapcsolatának megszüntetése a halállomány mennyiségére is drasztikus hatással volt.
A halak a berkekbe jártak ívni, itt történt a nász, s itt nevelõdött fel a halivadék. Itt volt a bölcsõdéjük, az óvodájuk és
az iskolájuk is. Mivel a természetes ívóhelyek megszüntével
nem pótlódott a kifogott halállomány, ez már húsz év múlva
számottevõ halászati károkat eredményezett.
Migazzi Vilmos 1880-ban Keszthely és Balatongyörk
között kaliforniai lazacot telepített a tóba, mely tájidegen
fajként rövidesen kipusztult. 1899-ben az addigi sokbérlõs
rendszer helyett egy központi szervezet alakult. Létrehoz-
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meg a táplálékláncban a méregfelhalmozódás), ezért ez a
halfaj bírta legtovább a Balaton egyre toxikusabb körülményeit. Tehát a Balaton bombái közül a busabomba ketyeg
a leglassabban. A busa rezisztenciáját az is segíti, hogy ezek
a több tíz kg tömegû halak a felvett toxinok jelentõs részét
zsírszöveteikben kiválasztják, így az kikerül az anyagcsereforgalmukból. (Pusztulásuk csak akkor várható, ha felhalmozott tartalékaikat mobilizálni kényszerülnek.)
Milyen nemes elgondolás a biokémikus Nemcsók úr
részérõl, hogy – mint az a Népszabadság 1997. június 17-i
számában olvasható – a lehalászandó busákat ingyenesen
kiosztaná a szociális, illetve gyermekintézmények között.
1996-ban a „kiváló” vízminõség mellett is volt folyamatos
szórványpusztulás, de a partokra kisodródott haltetemeket
minden reggelre eltakarították. Ez az önkormányzatok részérõl természetesen helyes intézkedés volt, de nem megoldása a problémának. (Czigler 1997)
A következõ nagyszabású, szervezett feltöltések az 1960-as és
1970-es években zajlottak, ekkor egyenesítették ki a déli partot,
mintegy 1000 ha nagyságrendû terület került feltöltésre. Ezeken a feltöltéseken állnak ma a siófoki és széplaki szállodasorok.
(Moldova György: A Balaton elrablása)
A nádasok
• A nád jelentõségét, ökológiai szerepét a part menti ökoszisztémákban szemléletesen illusztrálja globális elterjedése. A nád a vízpartok legelterjedtebb növénye, a nádasok
képezik a parti ökoszisztémák meghatározó részét. Bár a
nádas mint növénytársulás meglepõen fajszegény, állagának változatosságával mégis rendkívül összetett, változatos
életteret és gazdag táplálékforrást nyújt számos állatfaj,
mindenekelõtt a rovarok, puhatestûek, halak, kétéltûek,
hüllõk, madarak és emlõsök számára. Vízszûrõ hatása következtében gazdag tápanyagforrás, vizes és szárazföldi
ökoszisztémák közötti áthidaló szerepe következtében
mind a vízminõség megõrzésében, mind a változatos élõvilág fenntartásában döntõ szerepet tölt be nemcsak a part
menti, hanem a vízterek globális anyagcsereforgásának
fenntartásában is. A szelek hatása következében mindezek
a hatások a Balaton esetében még nagyobb súlyt kapnak.
Ezért ennek a Balaton térségében rendkívül veszélyeztetett
társulásnak a megõrzése, fenntartása döntõ jelentõségû
lehet a vízminõség stabilizálásában. A balatoni nádasok
jelenleg évi 72 000 tonna nádtermést eredményeznek,
melynek foszforlekötése hozzávetõleg 37,9 tonna.
1968
1976
1984
1993
1999

pusztul, ott az új telepítés nem fog rögzülni és szaporodni.
Meg kell várnunk, amíg e helyeken a vízminõség és az
ökológiai rendszer egyéb paraméterei lehetõvé teszik, sõt
elõsegítik a nádas visszatelepítését. (Czigler 1995)
A tópart
• A természetes part minden víztér szerves része, védõrendszere, amely a part felõl érkezõ stresszhatásokat semlegesíti. Területének fenntartása, vitalitásának, pufferelõ képességének megõrzése a víztér elengedhetetlen feltétele. Ha
túlzottan beépítjük, megfosztjuk alapvetõ funkcióitól és a
következmények a vízminõség kiszámíthatatlan változásaiban fognak jelentkezni. A nyílt víztérben élõ planktonikus
organizmusok gyors változásokra képesek, ezzel szemben
a parti sáv mindenekelõtt ökoton jellegébõl adódó biológiai
sokszínûségével a stabilitás biztosítéka, ahonnan a legkülönbözõbb hatások semlegesítésére is megvannak a megfelelõ válaszok.
A tó újkori történetének fõ jellemzõi a nagy összefüggõ
vízfelület és az uralkodó északi szelek hatására kialakult
jellegzetes szél alatti nádas az északi és a fövenyes part a
déli oldalon. A Balaton esetében a szél hatását nem lehet
eléggé hangsúlyozni. A szél hatására a Balaton egész víztömege (1800 millió tonna) mozgásba lendül. Sekély tóról
lévén szó, a szél kinetikus energiáját felvevõ roppant tömeg
hatása az egész víztérben megnyilvánul. Az eddigi partren-

1800,0 hektár
1679,6 hektár
1271,7 hektár
1128,0 hektár
1107,5 hektár

A nádasok területének alakulása a Balaton területén –
a KTM-TVH jelentés alapján, 1996 (Horváth)
• Mivel a tóban termelt algatoxin a magasabb rendû növényeket pusztítja, nem tartjuk meglepõnek, hogy a nádtelepítési kísérletek eredménytelenek. Ahol az életerõs, meggyökeresedett nádas az ökológiai körülmények miatt
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A párolgás és a csapadék közötti különbség következtében a tó vízszintje 5-10 m ingadozásra volt képes. Magas
vízálláskor a víz áthágta a fövénygátat és elárasztotta a berkeket. Ebbõl adódóan parti öve idõnként tekintélyes méreteket öltött. Jól mûködött az önszabályzó rendszer: a part
mentén és a víztérben keletkezett, többé-kevésbé szerves
eredetû anyag egy részét a hullámok a fövénypartra vetették, a finomabb részeket pedig a visszaáramló víz a fenékáramlásokkal a nádasokba szállította. Magas vízálláskor pedig
az egész rendszer a nádszegélyekkel együtt átöblítõdött,
ugyanakkor a víz kiterjedése által elért berki vizekbõl génállományát is feltöltötte, ezzel biztosítva a biodiverzitás
fennmaradását.
Az összes parttípus közül a tó által teremtett fövenypart
alakult át a legnagyobb mértékben. Szinte felfoghatatlan,
hogy az üdülési komfortot tökéletesen kiszolgáló homokpartot miért éppen az üdülésre hivatkozva semmisítették
meg, és helyébe a vízpartot használhatatlanná tevõ hullámtörõ kövekkel rakták ki, úgymond az elhabolás (lebontás)
megakadályozása végett! Amikor köztudott, hogy a tengerpartok és óceánok legjobb hullámfogói a fövenypartok,
amelyek nem hogy elhabolódnak, hanem a hullámok hatására gyarapodnak! Más a helyzet, ha egy vízparton épült
városmag, kikötõ esetében, de a Balaton déli partja mentén
elsõsorban az üdülésrõl és az üdülési igény kielégítésérõl
van szó.
A másik, talán még fontosabb érv a fövenypartok helyreállítására – a Balaton természetes tisztulásában betöltött
szerepük. A hullámverés erejét csillapító fövenypart vízminõség szempontjából legfontosabb szerepe a hullámok által
szállított laza üledék és törmelék fogadása. Ez nem csak a
víz felszínén úszó törmelékre, hanem a víz fenekén görgetett anyagokra is vonatkozik. A hullámseprû effektus az
évi 72.000 tonna megtermelt nád és a hozzá kapcsolódó
hínár és más szerves termelék szabad víztérbe került menynyiségének egy részét a fövenyre vethetné – ha volna.
Amivel csökkenteni lehetne a tó belsõ terhelését. Jelenleg
a tóban megtermelt biomasszának a szabad víztérbe került
része évekig morzsolódik a vízben és elõbb-utóbb a nádasba
verve a nádasokat teszi tönkre. Ezen túl ott van a kövekkel
kirakott partok, a nehezen megközelíthetõ víz, a víztérben
felhalmozódó üledék, a lábtöréssel veszélyeztetõ, vízben
elszórt nagyméretû kövek, a lejáratok elõtti sorbanállás
problémája.
A part és a parti funkciók zsugorítása a vízszintszabályozással kezdõdött. A dél-balatoni berkek 1822-1863 között fûzõdtek le véglegesen a Balatonról. Az 1863 utáni
vízszintcsökkenés a Kis-Balatont is leválasztotta, majd 1922tõl a Zala-árok megépítésével teljesen kikapcsolódott a
Balaton hidrológiájából. A vízszabályozások hatására a széles
sávon mûködõ part ökoton jellege, a különbözõ vízi és
szárazföldi ökoszisztémák közötti átmeneti zónák, a mocsarak, nádasok, magas sásosok és rétek, bokros füzesek
területe csökkent, területük a Balaton vízrendszerétõl véglegesen elszigetelõdött.
A vízszintingadozás megszüntetése mintegy 150-200
km2-rel csökkentette a parti öv kiterjedését, ami funkcióinak
mintegy 80 %-os csökkentését idézte elõ. A part további
szûkítését a vasút megépítése jelenti. A vasúti pályát a

dezések és szabályozások során ennek a hozzávetõleg mintegy 1,3 milliárd kW teljesítményre képes víztömegnek
csak a negatív hatásaira építettünk. Aminek következtében,
hasonlóan a Zala szabályozását követõ kis-balatoni munkálatokhoz, itt is óriási összegeket emészt fel egy olyan
rendszer következményeinek az elhárítása, amelyet már
eleve pozitív elõjellel lehetne és kellene mûködtetni. Az
üledék felkeveredik, a fenékig ható hullámok számtalan
seprûként söpörnek végig a tó fenekén és hányják a partra
vagy verik a nád közé a hordalékot. A kis mélység következtében már a parttól távolabb kialakul a hullámtörés
jellegzetes vonala, aminek következtében ebben a sávban
nem tudott kialakulni stabil hínártársulás. A felkavart aljzat
következtében átrendezõdik a fenéküledék és vele a benton is, az iszap szél alá és a mélyedésekbe kerül, a víztest
planktonállományának jelentõs része elpusztul, erõs áramlások keletkeznek, melyekre a tó megbillent vízteste is
hatással van, a szél megszûnésével a megbillent víztest
libikókaszerû mozgásba jön, kialakul a tó lengése – a seiche.
Az uralkodó északi szélnek kitett déli part mentén a hullámok hatására tekintélyes fövenypart képzõdött, amely
leválasztotta a KisBalatont és a berkeket a Balaton vízterétõl.
Ezzel szemben a szél alatt levõ északi part, különösen a
part mentén található öblök, az ellentétes irányú fenékáramlatok hatására lassú feliszapolódásnak indulnak, kiváló
lehetõséget nyújtva a nádasok megtelepedésének.
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látvány élménye érdekében közvetlenül a part mentén vezették. Megépítése után a parti sávot gyakorlatilag a vasúti
pályától lehet figyelembe venni, ami az eulitorális lépcsõ
további 10 %-os megsemmisülését eredményezte. A még
fennmaradt menedék jellegû öblözetek a túlterheltség
következtében gyorsan töltõdnek fel.
A leszûkült part már nem tudja kielégíteni a növekedõ
üdülési igényt. Ezért a part feltöltésére, a föveny és nádasok
felszámolására és védgátak kiépítésére kerül sor. Ezzel a
parti öv állandó vízborítás alatt levõ részének, az infralitorális
lépcsõnek a felszámolása is megindul. A parti funkciók
felszámolásának legneuralgikusabb pontját a kiépült partvédmûvek jelentik. A hullámtörésre konstruált függõleges
partfalakra a hullámok nem képesek kivetni a felkavart
uszadékot, így a tó belsõ terhelése évrõl évre növekszik.
Ennél is nagyobb problémát jelent a törmelék és egyéb
lebegõ szennyezõdések, mûanyag stb. további sorsa, amelyet a hullámok egyéb fenékhordalékkal a nádasba vernek,
ott felhalmozódik, bomlásnak indul és a nád pusztulását
okozza. 107,5 km-nyi a kiépített part, melynek nagyobb
része – közel 70 km – a vízminõség szempontjából rendkívül fontos funkciót játszó déli partra esik. A parti abráziós
funkciók felszámolása, a fövenypartok, turzások eltûnése
hosszú távon a nádasok megsemmisülését és a vízminõség
instabilitását fogja elõidézni. Az OKI 1982-1991 között, a
vízpartok mentén és a strandok környezetében végzett
vizsgálatai egyértelmûen kimutatták, hogy a part menti
szennyezések szignifikánsan nagyobbak, mint a parttól
távolabb esõ, nyílt vizeken.
Fövenypart esetén ez a szennyezõdés a partok mentén
jelentõs mértékben csökkenne. Hiszen a szennyezés egy
részét a hullámok a partra vetik, az általuk gerjesztett áramlások pedig a megmaradt szennyezés gyorsabb eloszlását
segítik elõ.
A parti sáv problémáinak megoldása, mint a legösszetettebb, konfliktusokkal terhelt feladat, a mai napig várat
magára. A keskeny sávhoz, ahol a víz a szárazfölddel érintkezik, eltérõ érdekek kapcsolódnak. Minthogy ezek az érdekek sokszor ütköznek, esetleg ellentétesek egymással, a
vízpart az eltérõ érdekek állandó konfliktusainak színtere.
Más az elvárása a vízparti telektulajdonosnak, más az önkormányzatnak, a turistának, a halásznak, a jachttulajdonosnak
és megint más a természetvédõnek. Ezért a Balaton konfliktushelyzetének szenvedõ alanya nem annyira a víz, mint
az annak védelmét szolgáló partvonal. A part menti feltöltések és az ennek következtében kialakult vízminõség védelmét biztosító természetes parti funkciók megszûnése,
illetve veszélyeztetése olyan méreteket öltött, hogy az
eltérõ érdekek és értelmezések konfliktusainak kezelése
céljából sor került a partvonal jogi lehatárolására.
Bármennyire eltérõ érdekek jelentkeznek is a parthasználat kapcsán, egy közös vonás azért van. A víz minõségének javítása és fenntartása az a közös nevezõ, amelyben
az összes érdekelt egyetért. Minthogy a vízpartoknak kiemelten fontos, vízminõség megõrzõ szerepe van, úgy
gondoljuk, hogy a part mentén kialakult helyzetet is errõl
az oldalról helyes megközelíteni.
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A vízminõség romlása következtében kialakult helyzet
miatt már az elõzõ évtizedben a hatósági munka elsõdleges
eszközeiként építkezési korlátozásokat alkalmaztak.
Ugyanakkor ezek a nem túlságosan népszerû megoldások
voltak a közvélemény támadásainak fõ célpontjai. Minthogy az ilyen jellegû korlátozások nehezen illeszthetõk
jogrendünkbe, a közeli jövõben várható a fennálló építési
korlátozások feloldása. Ezért a regionális terv felülvizsgálata
szükségesnek tartja …az építési tilalom, illetve következményeinek részletes és tárgyszerû felmérését és értékelését,
valamint az új fejlõdési periódus területfelhasználási
folyamatainak tervszerû és tudatos befolyásolását, annak
ellenére, hogy a Balaton térségére vonatkozó rendezési
tervek és a megvalósult állapot között állandóan növekszik
a távolság. A parthasználattal kapcsolatos problémák is
tovább torlódtak, csak a súlyosságuk növekedett. Ennek
hatására kiindulópontnak elfogadjuk azt a magatartást, hogy
a tervnek a vízminõség javulását kell szolgálnia: feltételeket
kell teremteni a vízminõségvédelmi intézkedések számára, …a területrendezés, a regionális rendezési terv, az
általános rendezési tervek, a rekonstrukciós tervek a partrendezési tervek alapján koordináltan valósuljanak meg.
Egyszóval a partrendezési tervnek a rendezési terv irányadó
vezérfonalának kell lennie.
A Balaton térségében elvégzett vízrendezési és vízszabályozási munkálatok hatására a Balaton természetes tisztulását ellátó õsi part közel 90 %-ban megsemmisült. Ennek
következtében a megmaradt part nem képes funkciói ellátására. A funkcióképességének nagy részét elvesztõ part a
megnövekedett terheléseket már nem képes feldolgozni.
Csupán idõ kérdése, mikor fog a parti ökoszisztéma védrendszere összeomlani, magával ragadva és instabillá téve
a nyíltvízi ökoszisztémákat is.
A déli és északi természetes parttípus a vízminõség
megõrzésének, az ökológiai stabilitásnak fontos elemei. E
két rendszer jelentõs mértékben függ egymástól. Fövenypart nélkül a nádasok tönkremenek, az iszap nem kötõdik
meg. Minthogy a nád megõrzésének fontos eleme a fövenypart léte, el kell indítani a kísérleteket a fövenypartok
kialakítására. A meglévõ partvédek elé kikotort homokot
kell teríteni az arra megfelelõ szakaszokon. A kísérleteket
3-500 m-es partszakaszokon lehet végezni úgy, hogy két
végük le legyen védve. Ezzel az eljárással növelni lehet a
két legkritikusabb partvonallal kapcsolatos problémát: a
temészetes part arányát növeljük, egyúttal bõvítjük a strandterületek nagyságát.
A fennmaradt összefüggõ nádasok és a mögöttük lévõ
területek (berkek, erdõfoltok stb) közötti kapcsolatot meg
kell teremteni. A partmenti élõvilág megújulását egyedül
ezek a génfolyósók biztosítják a Balaton-part irányába. Az
összefüggõen beépített partszakaszoknál pedig meg kell
keresni a lehetõséget zöldterületek kialakítására. Ezekkel
a beépítettség monoton jellegét fel lehet oldani, másfelõl
lehetõség nyílik az ökológiai zöld folyosók kialakítására.
Különösen a vegyes beépítésû szakaszok esetén kell erre
figyelemet fordítani, hiszen ezek a területek várhatóan sûrûn
beépített parttípusá alakulnak. (Horváth)

A BALATON LEGYÕZÉSE
Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottságának 2000. október
10-én Keszthelyen tartott kihelyezett ülésén Szabó Mátyás, a
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója közölte: Gyakorlatilag az a tevékenységünk célja, hogy 70 és 100 cm között
tartsuk a Balaton vízszintjét … az elmúlt három évben 1,2
milliárd köbméter vizet engedtünk le a Balatonból. Gyakorlatilag a Balaton vizének 60 %-át kicseréltük három év alatt.
Szabó Mátyás ezután megemlítette, hogy váratlanul elmaradt a
csapadék, s 2000 októberére 59 cm lett a Balaton, amire az azt
megelõzõ 50 évben egyszer volt példa. Ezért drámainak ítélte
a helyzetet a bizottság elõtt, s állította, hogy ugyanaz év áprilisa
óta nem engedtek le vizet. Mint kiderült ez is hazugság volt.
1999-ben a Balaton vízszintjének évi átlaga 106 cm volt, a
legalacsonyabb szint 81 cm, ugyanebben az évben mindössze
16 napig volt zárva a Sió zsilipje. Egész évben hatalmas vízmennyiség zúdult le a Sión, a már 1998-ban megkezdett eljárást
folytatva 12 napig 3 méter fölött, 91 napig 2 méter fölött, 58
napig 1,5 méter fölött, 53 napig 112-139 cm között engedték a
vizet. Ebbõl is kirívó tény, hogy augusztus közepén a 100 cmes Balatonból kezdték leengedni a Sió-csatornán a 205-210 cmes vizet, elérve, hogy 90 cm alá szorítsák a Balaton vízszintjét.
2000 januárjától április végéig folytatódott a nagy leeresztés,
januárban a minimum is 214 cm volt. Eközben a Balaton 0 ponthoz mért magasága januárban 101 és 113 cm között, februárban
98 és 105 cm között mozgott. Áprilisban ismét sok vizet engedtek le, a Sió-csatorna mérési pontján átlagosan 140 cm volt a
vízmagasság. Május-júniusban 21 napig engedtek le 10-45 cm
vizet. Július 3-tól augusztus végéig 1 nap kivételével folyamatosan eresztettek le többnyire 25 cm vizet – miközben júliusaugusztusban a Balaton vízmagassága 75, illetve 63 cm-re csökkent. Szeptemberben 4 napig folyt le 10-20 cm víz, október 1tõl november 15-ig folyamatos volt a többnyire 10 cm-es vízleeresztés. (Szabó Mátyás ekkor számolt be a drámai helyzetrõl).
A Balaton vize 52 centiméterre csökkent 2000. november 25én, ez az év minimuma. 2001-ben a jelentkezõ szárazság ellenére nem állt meg a Balaton szándékos lecsapolása. A vízszint
átlaga egész évben 61 és 93 cm között mozgott, 4 hónapig a
minimum 53 és 57 cm között. Ennek ellenére, január 8-tól március 28-ig megszakítás nélkül eresztettek le 15 cm vizet a Sión.
Áprilisban zárva tartották a zsilipet, május 21-tõl október 6-ig
viszont – a száraz és forró nyár és a vele járó párolgás ellenére –
folyamatos volt a víz-leeresztés. A Balaton minimuma ezekben
a hónapokban 53 cm, az átlaga 63-80 cm volt. Amint azonban a
víz túlhaladta a 80 cm-t, nagyobb vízmennyiséget engedtek le.
E tudatos mûvelettel 2001 második felében tartósítani tudták a
60 cm körüli értékeket.
1810
1810-1822
1822-1863
1863 után
a Sió rendezése után

108,0 – 109,5 m
107,5 – 108,5 m
106,5 – 107,0 m
105,0 m
104,5 – 104,8 m

A Balaton közepes vízszintjei
az Adria tengerszintje feletti magasságban (Horváth)

2002-ben a a Balaton vízmagassága feltûnõ módon a téli
hóolvadás után sem mutatott változást: maximum 78 cm, mindössze 2 napig, május 14-15-én. Egész évben ekkor volt a Balaton
a legmagasabb. A minimumot október 10-én mutatta, ekkor
mindössze 37 cm volt. (Zsigovits Edit)
A Balatoni Vízügyi kirendeltség vezetõje, Fejér Vilmos nyilatkozata: A jelenlegi alacsony vízszint a Balaton természetes
jellegzetessége. A sekély vízállás különösen a parti vegetációnak
kedvez, hiszen a nádas csak így tud terjeszkedni, megerõsödni, és a halaknak ívási helyet biztosítani. A szakértõ vélekedése
szerint a tó szintjének stabilizálásával az ember ártana a Balatonnak, ugyanis megszûnne a természetes szintingadozás. (Népszabadság-Online 2003.08.03.)
2002 végén, 2003 februárjában az akkor hivatalban lévõ
környezetvédelmi és vízügyi miniszter asszony az általa átszervezett apparátus szakvéleményére hivatkozva többször nyilatkozta, hogy nem kell félni a Balatonon a vízhiánytól. A télen
olyan sok hó esett, hogy az elolvadva nyárra visszatölti a Balaton
vízszintjét a normális értékre. Napjainkra mind e vélemény,
mind Kóródi Mária minisztersége a múlté, az apparátus maradt.
E megcáfolódott vélemény után nézzük a tényeket!
A siófoki szennyvíztisztító megtisztított vizét a Sió-csatornába ereszti be. Ezzel csak egy baj van, hogy a megtisztított víz
alig különbözik a szennyvíztõl, így a Sió-csatornába kieresztett
végtermék az üres mederben megáll, ott bepang és poshadni
kezd. Átható bûze nyáron, déli széljárásnál beteríti a várost.
Természetesen nemcsak az illatkavalkád miatt, hanem közegészségügyi okokból is, ezt a bûzölgõ anyagot el kell távolítani,
aminek legegyszerûbb módja, ha kinyitják a Sió zsilipét, és a
Balatonból származó vízzel elmosatják a mederben pangó trutyit.
Akármit is nyilatkoznak az illetékesek hivatkozva az alárendeltjeik által vezetett zsilipnapló adataira, kényszerûségbõl rendszeresen eresztik a Balaton vizét.
A siófoki szennyvíztisztító hatástalansága miatt a tervezõ
és a kivitelezõ között per is indult, a tervek voltak-e rosszak,
vagy az építés során nem tartották be az elõírásokat. A peres
felek mindegyike idõközben felszámolás alá került, de a jogvita
legjobb tudomásom szerint tavaly még nem zárult le.
A 2002-2003 években nemcsak azért volt alacsony a vízállás,
mert a siófoki szennyvíztisztító miatt muszáj volt minden nap
megcsapolni a Balatont, hanem a tó leeresztésével a déli part
berkeinek a vízszintjét is tudták csökkenteni. Minden bizonnyal
így könnyebben lehet építeni a lápon keresztül az M7-est.
A kilencvenes évek második felében a vízügy egyik fõ
célkitûzése volt, hogy a Balaton-parti településeket megóvja
attól, hogy „a Balatonon végigvonuló árvíz” elöntse azokat. E
célból komolyan tervezték a Sió-zsilip és -csatorna teljes átépítését, hogy a jelenlegihez képest kétszer olyan gyorsan lehessen
leereszteni a vizet. Komoly aggodalommal gondoltak arra, hogy
ha a Balaton vízgyûjtõjén az ezer évente egyszer elõforduló
gyakoriságú felhõszakadás lenne, akkor a Zala folyón leérkezõ
víz megemelné a Balaton vízszintjét, és az szerintük kiöntene.
Erre az egész akcióra 1995-ös áron számolva 3,7 milliárd forintot
szántak. Igen nagy volt a dúlás-fúlás körükben, amikor az egyik
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konferencián nagylelkû ajánlatot tettem, hogy ezt a problémát
saját pénzemen megoldom. Felajánlottam, hogy ingyen és bérmentve rendelkezésükre bocsátok egy telefonkártyát, amelynek segítségével a zalaegerszegi vízügyes (ezer évente egyszer) felhívhatná siófoki kollégáját: Nálunk itt nagyon esik az
esõ, nyissátok ki a zsilipet! Mire a Zalán végigérne az árhullám,
addigra a Balatonban lenne elég hely, hogy azt befogadhassa.
Amikor az országban – a Bokros csomag idején – minden
fillér számított, akkor a vízügy erre a célra akart kivenni 3,7
milliárd forintot a kormány és az adózók zsebébõl. Majd tíz év
elteltével most sem különb a helyzet. Most amikor a pénzügyminiszter takarékossági csomagot hirdet, jó volna észrevenni,
hogy a déli parton folyó sztrádaépítés költségei nemcsak 18
milliárddal drágultak, de közel 100 milliárd forintot lehetne
megspórolni, ha azt nem az ingoványos berekre építenék.
A vízleeresztési kényszerûség újnak beállított, de valójában,
újra felmelegített ötletek, többszáz éves, leporolt nagytávlati
koncepciók melegágya lett. Moldova György A Balaton elrablása c. könyve is érinti ezt a kérdést.
Vannak olyan vízügyi elképzelések amelyek szerint a Balatont a Drávából, a Rábából, a Dunából, a Sió csatornából lehetne
visszafelé feltölteni. Egyesek zsebének ez húsos, jól jövedelmezõ beruházás lenne. Emelkedõnek felfele vinni a Duna
vizét!!! Rengeteg zsilipet, szivattyút kellene meg-, illetve beépíteni. A szivattyúknak szinte folyamatosan kellene mûködniük
nagy beruházási és fenntartási költségekkel. Mindezt persze az
adófizetõk terhére.
A Dráva, mint nemzetközi határfolyó vizének elvezetése
viszont rengeteg nemzetközi jogi problémával járna. Amíg
Hágában mi tiltakoztunk, hogy a szlovákok elterelték a Dunát,
és a mi vízhányadunkkal is energiát termelnek, a Dráva esetében
a horvátoknak lenne joguk tiltakozni, ha a határfolyó vizét saját
célokra vonnánk el. A Dráva osztrák szakaszán épült vízierõmûvek épp a kritikus aszályos idõszakon tartják vissza a folyó vizét,
ezért ha a Drávából ebben az idõszakban veszünk ki vizet, akkor
a Duna-Dráva Nemzeti Park védett élõhelyeitõl fosztanánk meg
a létezésükhöz szükséges vizet.
A Rába elvezetése ellen a kisalföldi gazdák már tiltakoztak,
hisz õk tudják, hogy aszályos idõszakban nékik is minden csepp
Rába-víz aranyat ér. Arról nem is beszélve, hogy mindhárom
folyó vizének összetétele lényegesen eltér a Balaton vízösszetételétõl, így átvezetve, azt jelentõsen megváltoztatná.
Szintén ilyen nagy távlati koncepció lett volna egy víztározó
a Balaton-felvidék tetején, ahova fel lehetne szivattyúzni a Balaton vizét (lehetõleg egy védett nádas területére telepítve a
vízkiemelõ mûvet). A hegy tetején lévõ víztározóból aztán
ugyanerre vissza is ereszthetnék a vizet, vagy beleereszthetnék
az Eger patakba, és akkor Szigliget mellett folyna vissza, vagy
pedig a veszprémi Séden keresztül a Balatont megkerülve a
Sióba folyhatna.
Az M1 Élesben címû mûsorában is szóba került, hogy vajon
eresztik-e a Balaton vizét. Obersovszky Péter mûsorvezetõ kérdésére a Kóródi Mária által kinevezett balatoni miniszteri biztos,
Szabó Mátyás, úgy nyilatkozott, hogy Nagy gazemberek
lennénk, ha ilyenkor engednénk a vizet! A mûsor alatt folyamatosan érkeztek az sms-ek, melyek tanúsították, hogy rendszeresen történik leeresztés, sõt még az adás ideje alatt is folyik a
víz a Sió-csatornában.Az illetékesek ezek után is minden elképzelhetõ fórumon bizonygatták, hogy õk nem eresztik a Balaton-

ból a vizet, s akár hajlandóak a zsilipet lelakatolni, lebetonozni,
hogy mondandójukat alátámasszák. Természetesen a lakatot
éjszaka ki lehet nyitni tartalékkulccsal, de még ez sem kell ahhoz,
hogy a Balatonért aggódókat félrevezessék.A sajtónak mutogatott, és a parti sétányról látható zsilipen kívül van még egy
zsilip bent az üzemi terület mélyén. A nagyközönség által látható
zsilipre azt tehetnek, amit akarnak. A másikon kényelmesen,
senkitõl sem zavartan lehet leereszteni a Balatont. Aki nem
ismeri a helyszínt, annak elég csak elõvennie Siófok város turistatérképét, hogy állításom igazáról meggyõzõdjön. A kikötõ
közepén található sziget egyik oldalán van az egyik, másikon a
másik zsilip. A zsilipektõl induló csatornaágak nem sokkal a
Baross híd elõtt egyesülnek.
A vízügyi mérnököknek nem sikerült egyetlenegy ökológiai rendszert sem helyreállítaniuk, ami nem jelenti azt, hogy ez
a feladat megoldhatatlan. Érthetetlen, hogy miért vízügyesek
próbálkoznak egy számukra idegen szakterület problémájának
megoldásával. (Czigler 2005)
A jogos-jogtalan vízszintszabályozásnak nevezett tevékenységen kívül még két sebbõl vérzik a Balaton. A lakossági
vízkivétel egy 1988-as adat szerint a nyári hónapokban elérheti
a napi 193.000 köbmétert! Azóta jelentõsen drágult a víz, ami
visszavetette a lakossági fogyasztást. Másfelõl divattá vált
medencét építeni még a vízparti telkeken is. A 2000. évi CXII.
(Balaton) Törvény 21. §-a nem engedi a felszíni csapadékvizeket bejutni a tóba, csak tisztítás után, a tisztított szenyvizekrõl
viszont a 9. § (2) bekezdése így rendelkezik: Az üdülõkörzet
területén keletkezett tisztított szennyvíznek a Balaton vízgyûjtõ területérõl történõ kivezetésérõl a gazdasági és mûszaki
szempontok mérlegelésével kell gondoskodni. (Száger Péter)
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Fenékkotrás
• Nemcsók úr a kitermelt zagyot továbbra is az északi part
karsztvidékén helyezné el, de most már sokkal politikusabban fogalmaz, így elhagyott bányaterületek rekultivációjának nevezi az elképzelését. Ez nem változtat a lényegen, továbbra is a karsztvízbázis és a Hévízi-tó szennyezése
lenne a végeredmény.
A történelem elõtti eutróf állapotok következtében a
tó üledékében a mélyebb rétegek foszfortartalma akár az
iszapfelszín többszöröse lehet. Reméljük, ezen rétegeket
nem fogják elérni.
A fenékkotrásról fenntartjuk véleményünket:
– A zagytér kialakításakor, a nádas elpusztításával, annak
szûrõfunkciója is megszûnt.
– A nádas helyén kialakított zagytérben elhelyezett iszap
foszfortartalma érdemben nem kerül ki a Balaton vízrendszerébõl.
– A bentoszban (fenéklakó életközösség) élõ élõlények a
tó legnagyobb foszforeltávolítói közé tartoznak, a kotrás
az õ életüket, tevékenységüket szünteti meg.
– A kotrás ugyanúgy felkavarja az üledéket, megbolygatja
a víz-üledék egyensúlyi állapotot, mint ahogy az a viharok
alkalmával történik. A viharokról bizonyított, hogy növelik
a víztérbe jutó foszfort; akkor az ugyanolyan hatású kotrás
miért csökkenti?
Ez a tevékenység évente kb. 100 millió forintba kerül.
(Czigler 1997)

A KIS-BALATONI
VÍZVÉDELMI RENDSZER
mint a Balaton elszennyezõdésének forrása
A többmilliárdos költséggel megtervezett és részben meg is
épített KBVR építését a 70-es évek végén javasolta és határozta
el az Országos Vízügyi Hivatal azzal a céllal, hogy a sekély,
náddal benõtt tavakban a városi, ipari és mezõgazdasági szennyvizekkel terhelt Zala folyó vize itt magától megtisztuljon. A
tervezés elgondolása már akkor is túlhaladott, szakszerûtlen
volt, mert szennyezett vizeket tavakban megtisztítani nem lehet.
Itt csupán a legfontosabb növényi tápanyagok (szén-, foszfor-,
nitrogénvegyületek) átrendezése történhetett meg. A tervek
és munkálatok a talajvizsgálatok kedvezõtlen jelzései dacára, a
biológus szakvéleményeket mellõzve készültek és indultak el.
E beadvány elkészítõjének kétségeit, az építés ellen szóló véleményét az illetékes szervek nem vették figyelembe. A terveket
elfogadták, a megépítést elhatározták és azonnal megindították.
Az elsõ szakasz üzembe helyezése után kiderült, hogy nem
mûködik megfelelõen. Ezekbõl a tavakból oldott szén- és huminvegyületek jutnak a Keszthelyi-öbölbe. A foszfor pedig az alsórendû élõlények testébe zárva jut el ugyanoda. Megvolt az indoka, hogy rendszer mûködését felülvizsgálják, a továbbépítésrõl
az addig végzett vizsgálati eredmények alapján döntsenek.
Az elõzõ kormány által kinevezett Balatoni Kormánybiztos
elsõ nyilatkozatában kijelentette, hogy a KBVR-t tovább kell
építeni és be kell fejezni. Tette ezt akkor, amikor alapos tudományos vizsgálatok már bebizonyították, hogy a rendszer mûködése folyamatosan káros hatást gyakorol a Balaton vízminõségére.
A második, sokkal költségesebb szakasz megépítése és
üzembe helyezése után kísérletekkel bebizonyították, hogy a
nádassal borított rendszerbõl elfolyó víz igen sok oldott szerves
szenet és hunin anyagot szállít a Keszthelyi-öbölbe. A fenti
anyagiok széntartalama a levegõbõl származik, és most már a
Balaton vizét teszi szennyezettebbé. A fentiek következtében
a KBVR nemhogy javítaná a Balaton vizének minõségét, hanem
rohamlépésben rontja azt.
Ezért javaslom a KBVR építésének azonnali leállítását,
szakértõk vizsgálják felül a rendszer eddigi mûködését, annak
hatásait a Balaton vízminõségére és biológiai történéseire. Újra
meg kell határozni az eddig megépített tavak üzemeltetésének
és hasznosításának lehetõségeit.
1998. október 26.
Dr Woynarovich Elek
Széchenyi-díjas, egyetemi tanár

A dolog érdekessége vagy inkább tragikuma, hogy a KBVR I.
elárasztott területét olyan helyen jelölték ki, ami soha nem volt
a Kis-Balaton része, nagyrészt magassások, mocsárrétek, telepített erdõk, és aranyvesszõs gyomtársulások borították. Ráadásul
a VITUKI (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet) egyik
vezetõ munkatársától kiderült, hogy semmiféle felmérés nem
készült az elárasztás biológia következményeirõl! A védõrendszer alapelgondolása: a víz töltsön minél több idõt a tározókban.
(Moldova György: A Balaton elrablása)
A Magyar Tudományos Akadémia az 1970-es években az algásodásra, a Kis-Balaton szûrõfunkciójának elvesztésére és mindezek
veszélyeire figyelmeztette az akkori magyar kormányt. Megszületett a Kis-Balaton rekonstrukciójára vonatkozó kormánydöntés, a konkrét kiviteli tervek elkészítésével az illetékes vízügyi szerveket és kutatóhelyeket bízták meg, amelyek kidolgozták a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszert (KBVR).
A KBVRendszer nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket,
nem teljesítette a kormányhatározatban kitûzött célokat (vízminõség védelem, tápanyag visszatartás), hiszen ez az elhibázott
beruházás nemhogy a Zalán érkezõ tápanyagot szûrné ki, hanem a több ezer év alatt összegyûlt, a tõzegben megkötött
tápanyagokat oldja fel és bemossa a Balatonba. A tápanyagokkal
együtt barna, fekete színû huminanyagokat is bemos a vízbe,
ami egyrészt a színe miatt a fürdõzõkben vált ki ellenérzést,
másrészt szerves széntartalmánál fogva a legkülönbözõbb hatású baktériumoknak jelentõs tápanyagkészletet biztosít.
Az elhibázott KBVR-t az eredeti terv készítõi sokadjára tervezték újra, de semminemû érdemi javulás nem történt – véleményem szerint a kísérletezgetéseik számát korlátozni kellene
ugyanúgy, ahogy például a magasugrásban három sikertelen
kísérlet után a versenyzõ kiesik –, csak újabb kiadásai voltak a
magyar államnak Jelenleg sincs olyan elfogadott koncepció,
mely mind a kormány szándékának, mind a közakaratnak megfelelõ eredményt tudna produkálni.
A KBVR I. üteme nem köt meg tápanyagot, csak a tápanyagterhelés dinamikáját változtatja, a kiugró csúcsokat „elsimítja”. Az I. ütem területén az algák felveszik és beépítik a
testükbe a foszfort. A víz foszfortartalma ez által csökken, de
nem csak a víz, hanem vele együtt a benne lebegõ algák is
továbbjutnak a II. ütem területére, ahol elpusztulnak, testükbõl
kiszabadul a megkötött foszfor, így jut tovább a Balatonba.
A II. ütem területén elpusztuló algák szervezetük bomlástermékeivel, a belõlük felszabaduló algamérgekkel súlyos hatással
vannak a II. ütem élõvilágára, annak degradációját okozzák.
Ennek szemmel látható eredménye, hogy többek között a Ramsari Nemzetközi Egyezmény hatálya alá esõ nádas több mint
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fele már elpusztult és a nád rothadásával keletkezõ szerves
anyag is a Balatonba jut. Az eredeti tervekben az ingói láp területén szûrõfunkciójú nádas szerepelt, melyben kvázi laminárisan
áramlott volna a Zala vize, hogy ott megtisztuljon. Ehelyett a
nádas egyre gyorsuló ütemben pusztult, és nyílt vízfelület alakult
ki. Ekkor az egyik tervmódosítás során úgy döntöttek, hogy ide
nem is nádas, hanem algás tó kell (ha már úgyis kipusztult a
nád). (Czigler 2000)
Mérési adataink független akadémiai kutatóintézetektõl származnak, eredményeiken szintúgy akadémiai pecsét van, mint
az ennek az ellenkezõjét terjesztõ „hivatalos” oldal mérésein.
Ezen felül mindezt igazolja egy külföldi szakértõi csoport által
mért 176 %-os foszforvisszatartási tényezõjû mérési eredmény.
Azonban mindennek a bizonygatása fölösleges, ha megtekinti
az ember a Zala folyót. Mielõtt belép a KBVR-be, szép, tiszta
folyó; mikor elhagyja és belép a Balatonba, zavaros, sötét színû,
habzó, szagos lé. (Czigler 2005)
Az algásodás történeti áttekintése
• A Balaton elmúlt 130-140 éves története a növényi tápanyag dúsulásának története. Az 1861-63-tól datálható
bentonikus eutrofizáció (nagytestû vízi növények elszaporodása) közel 100 évig uralkodó folyamata volt a Balatonnak
Természetesen az idõjárás és más tényezõk függvényében
a hínár mennyisége, biomasszája évrõl évre változott, de
folyamatosan növekvõ tendenciát mutatott. 1973-ban ez
a folyamat odáig fajult, hogy a Keszthelyi öbölben a vízi
jármûvek propellerére tekeredõ hínártól már nem lehetett
közlekedni.
1974-ben megtörtént a csoda! Eltûnt a hínár (mennyisége nagymértékben visszaesett). Kezdetét vette a planktonikus eutrofizáció a vízben lebegõ mikroszkópikus algák
elszaporodása). Az algák mennyisége, biomasszája ugyanúgy évrõl évre változott, de folyamatosan növekvõ tendenciát mutatott (nemcsak mennyiségük, de fajösszetételük
is változott, egyre agresszívebb fajok jelentek meg és váltak
dominánssá, 1994-re egyeduralkodó lett a Cylindrospermopsis raciborskii). Ez a folyamat 1994-ig tartott, mikorra is
a tó tejes egészében hipertróf (nagyon zöld) lett.
1995-ben ismét csoda történt. Eltûntek az algák (koncentrációjuk az elõzõ évek töredékére esett vissza), a tó
nyáron átlátszó lett és a nagytömegû hínár sem jelent meg
újra, a megjelent hínárfa összetétele is lényegesen eltért az
1974-es állapottól. A tó hirtelen átlátszóvá válását Nemcsók
úr azonnal saját dicsõségének tulajdonította, holott a folyamat már akkor megtörtént, amikor õ még csak az irodája
berendezésével volt elfoglalva.
Ettõl kezdve ha fúj, ha esik, ha süt a nap, ha nem, ha
hideg van, ha meleg van, ha magas a vízszint, ha alacsony,
a vízminõség a sajtó híradásai szerint mindig kiváló. Az elsõ
csoda oka közismert. A két típusú eutrofizáció váltásának
oka az algák és a hínár közötti, fényért való versenyben
keresendõ. A tó aljáról, az iszapból kihajtó hínárnövény
növekedéséhez fényre van szüksége. Ha az algák olyan
gyorsan szaporodnak el a vízben, hogy már a kisméretû
csíranövényt le tudják árnyékolni, akkor a hínárnövényke
– mivel fényhiány miatt nem tud fotoszintetizálni – elpusztul, így az algák válnak uralkodóvá. Ebbõl következik az a
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tény is, hogy ha a vízszintemelés hatására a hínárnövénykének növekedése során nagyobb vízoszlop magasságot
kell leküzdenie, akkor az algák nagyobb valószínûséggel
tudják a hínárt kiszorítani.
A második, csoda az elõzõhöz hasonlóan akkor következett be, amikor az uralkodó növényzettípus (esetünkben
az alga) biomassza produkciója csúcsát elérte. Ekkora
algasûrûség mellett éjszakánként az algák légzése miatt a
víz oxigéntartalma erõsen csökken, ami egyrészt a halakra,
de különösen a fenék közelében élõ halakra veszélyes,
másrészt az algáknál is fulladást vált ki.
Természetesen ezellen az algák is megpróbálnak védekezni. Ennek egyik lehetséges módja, hogy mérgeket termelnek, s ezáltal próbálják a többi alga szaporodását akadályozni. Az algák létért folyó küzdelmének eredménye,
hogy az általuk termelt, emberre is veszélyes toxinok megjelentek a Balatonban. Ezek a mérgek az embernél fõleg a
máj, illetve az idegrendszer normális mûködését gátolják.
(Czigler 2000)
• A mikrobiológiai jellemzõk napjainkra kedvezõek, hiszen
a 70-es, 80-as évek tömegturizmusának visszaesésével,
illetõleg részben a csatornázás eredményeként az alapvetõen fekál eredetû baktériumok száma nagymértékben
visszaesett. Ezen paraméterek folyamatos, sõt a jelenlegi
kéthetes mintavételi sûrûségnél gyakoribb kontrollja közegészségügyi szempontból a strandokon véleményünk
szerint elengedhetetlen, de ezek a mikroorganizmusok
alapvetõen nem befolyásolják a tó ökológiai folyamatait,
hisz magas oxigéntartalmú élõvízben rövid idõn belül elpusztulnak (Pl. a strandokon mérhetõ coli érték szabályos
napi ritmust követ, a legtisztább reggeli, a legszennyezettebb a késõ délutáni idõszakban.)
A másik jellemzõ paraméter a klorofill-a. 1994 elõtt, a
planktonikus eutrofizáció idõszakában az algakoncentrációt
a nyári hónapokig fokozatosan emelkedõ, majd újra a minimumra csökkenõ érték jellemezte. Azaz a nyári melegben
volt a legzöldebb a tó. Napjainkra ez a görbe számottevõen
átalakult. Ha az üdülési szezonon kívül is veszi valaki a
fáradságot és megtekinti a Balatont, akkor 1994 után meglepõdve tapasztalhatta, hogy a tó május végéig a planktonikus eutrofizációnak megfelelõ ütemben bezöldül, nyárra
hirtelen átlátszóvá válik, szeptemberben újra bezöldül, végül a lehûlõ vízben a megszokott módon csökken az algák
mennyisége. Azaz a klorofill tartalom éves görbéje úgy
néz ki, mintha az 1994 elõtti ívét a nyári idõszakban valami
erõvel lenyomta volna.
Nem véletlen, hogy Kling István úr, az Országgyûlés
Környezetvédelmi Bizottságának 2000. október 10-i tihanyi
ülésére készített jelentése az utóbbi három év klorofilladatait csak a nyári idõszakra (06. 01. – 08. 31.) közli. Külön
kiemelendõk ezek a megállapításai: Augusztusra a magas
hõmérséklet ellenére az algák számának csökkenése volt
tapasztalható, majd a strandszezon végére, mint ahogy
azt az elõzõ években is tapasztaltuk, az algák szaporodása jelentõs mértékben megnövekedett. A maximum
értékek azonban az üdülési idényen kívül, szeptemberben jelentkeztek. Mindkét mondat egyértelmûen jelzi,
hogy tisztában vannak azzal, hogy az augusztusi kánikula
ellenére abnormális az algaszám-csökkenés.

Mi az algák nyári eltûnésének az oka? Kevés a tápanyag
a tóban? Nem, hisz az üledék több évre elegendõ növényi
tápanyagtartalommal rendelkezik, ezért tartják egyesek
szükségesnek a fenékkotrást.
Hideg volt a nyári idõjárás? Hideg volt a víz? Nem. Az
elmúlt évtized legmagasabb vízhõmérsékleti értékeit 2000.
nyarán mérték.
Magas volt a vízállás? Nem, az elmúlt 50 évben egyszer
volt hasonlóan alacsony vízállás.
Sok algafogyasztó szervezet volt a vízben? Nem. A
mérési adatok azt mutatják, hogy ezek száma is töredékére
esett vissza.
Ezek szerint 1995 óta június és augusztus között valamilyen, az elõbbiektõl független tényezõ akadályozta az algák
szaporodását. Ezek a kékalgák által termelt toxinok voltak,
melyekrõl Kling úr jelentése egy árva szót sem tartalmaz.
(Czigler 2000)
Toxicitás, mérgek
• 1994-ben a tó bezöldülését a trópusi eredetû, melegigényes
kékalga faj (Cylindrospermopsis raciborskii) okozta. Nemcsók úr el akarta kerülni, hogy a Balaton vize a kékalgáknak
(cyanobaktériumoknak) – és a turistáknak is – kellemes
25-26 °C-ra melegedjen fel, ezért megemeltette a vízszintet, hisz a nagyobb víztömeg lassabban melegszik át. Hogy
ez a cyanobaktérium számára kedvezõtlen ökológiai körülmények közé kényszerült, válaszlépésként jelentõs
mértékû toxin termelésébe kezdett.
Az idén nyáron két másik cyanobaktérium volt a tóban
az uralkodó (Aphanizomenon flos-aquae és Microcystis
jéruginosa), de ebben a szituációban õk is kénytelenek
voltak mérget termelni. A Balatonban lévõ méregkoktél
az alábbi összetevõket tartalmazza:
1. Cylindrospermopsin. Idegméreg. A toxicitás a
Balatonban elérte a 9 mg/testsúlykg (!) értéket. Ez az algaméreg az idén nyáron Brazíliában egy ivóvíztisztítási hiba
miatt 144 ember halálát okozta. (A Balaton a környék legnagyobb ivóvízbázisa.)
2. Neosaxitoxin. Szintén idegméreg. Fõleg tengerparti
népeknél, nagyszámú, bénulásos tünetekkel járó humán
mérgezést okozott már vízi élõlények (pl. kagylók) fogyasztását követõen. A halálesetek oka a méreg táplálékláncban való feldúsulása.
3. Microcistin. Májméreg. Figyelemre méltó jelenség,
hogy szájon át a szervezetbe jutva a halálos dózis 90 száza-
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lékáig észlelhetõ klinikai tüneteket nem okoz, így eredményez rövid idõn belüli halált.
Természetesen a trópusi eredetû C. raciborskii nem
érte be ennyivel és idén októberre kiválasztódott a hidegtûrõ, méregtermelõ változata, amely idén õsz elejére, 16 °Cos vízhõmérséklet mellett ismét a tó uralkodó fajává vált.
Jövõ tavasszal már ez a – Nemcsók úr intézkedése miatt
kifejlõdött – szuper képességekkel felvértezett cyanobaktérium fog támadásba lendülni.
Mint ezt 1995-ben jeleztük, a Nemcsók úr által a trofitás
jellemzésére használt klorofill-a tartalom csak egy idõjárástól
függõ tüneti paraméter. A tó valós állapotát nem a pillanatnyi
bezöldülés mértéke jellemzi. Mára a tó potenciálisan nagyfokú trofitási képessége a vízben jelenlévõ toxinok miatt
nem tud érvényesülni (a vízben lebegõ életmódot folytató
élõlények jelentõs része elpusztul) és így a víz átlátszó
lesz. Ezt a jelenséget használta fel Nemcsók úr arra, hogy az
átlagpolgárral elhitesse, a Balaton kiváló vízminõségû.
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
felsõ vezetésének központi problémája nem a toxicitás
elhárítása, hanem annak titokban tartása volt. A környezetvédelmi miniszter úr a romló állapotokra való minden
figyelmeztetésünket elengedte a füle mellett és, mint közölte, az azzal való foglalkozást idõpocsékolásnak tartja.
Továbbra is mindenben azokra hagyatkozik, akik eddigi
pályafutásuk során nagymértékben hozzájárultak a jelenlegi
tragikus helyzet kialakulásához. (Czigler 1997)
• A toxinok megjelenésével a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség, a MTA Tihanyi Limnológiai Intézete
és az illetékes ÁNTSZ-ek is tisztában vannak. A kékalgák
által termelt toxinok rendkívül veszélyes mérgek, némelyik
a ciánnál is százszor-ezerszer mérgezõbb (azonos koncentráció mellett). A világ több pontján okoztak már tömeges
emberhalált.
Alacsonyabb koncentráció esetén a következmények
nem ilyen tragikusak, rövid távú hatásként hányás, hasmenés, bõrirritáció fordulhat elõ, akár 5 napos lappangási idõvel. Így sok esetben rejtve marad, hogy adott tünetek oka
a kékalgák által termelt méreg lehet. Azok az idegrendszert,
májat, immunrendszert ért behatások, melyek más betegség kifejlõdését segítik elõ, az orvosi gyakorlatban nehezen
kiszûrhetõk.
A toxicitás megjelenése a Balatonon nem egyedülálló
jelenség, az a világ számos országában elõfordul. Nem
véletlen, hogy az elõzõ kormány Balatonért felelõs politikai

államtitkárát sok országból keresték meg kutatási együttmûködés lehetõségével, hisz ezen országok tudósai sem
tudják a problémát megoldani. Azok az immáron klasszikusnak számító módszerek, melyek mély tavak esetében
(pl. Bodeni-tó) sikerre vezettek, nem alkalmazhatók vagy
teljesen hatástalanok a folyamatosan felkavarodó sekély
tavaknál. (Czigler 2000)
Szúnyogirtás
• Szükségesnek tartották a rajzó árvaszúnyogok permetezését, irtását. Az árvaszúnyogok jelentõs tömegei pusztultak
el, helyüket a gyötrõ szúnyog foglalta el. Az árvaszúnyogok
pusztítása kapkodó, értelmetlen lépés volt. Az árvaszúnyogok a tó egyik legfontosabb – ingyenes – foszfor eltávolítói. Az árvaszúnyog lárva állapotában a fenéküledékben
lerakódott foszfort a táplálkozás során felveszi, kifejlett
szúnyogként testébe építve magával viszi. Kirepülésükkel
és a parton való elpusztulásukkal évente több tonna foszforral lesz kevesebb a tóban, ami most bennmaradt Az árvaszúnyog lárva a tó ökoszisztémájában jelentõs szerepet
tölt be, többek között õ képezi az angolna egyik legfontosabb táplálékát.
Az új fajok (bacilusok, fonalférgek) betelepítésével
történõ, biológiainak elkeresztelt árvaszúnyogirtás végzetes lehet a tó ingatag ökológiai egyensúlyára, nem beszélve
ennek irdatlan anyagi vonzatairól, továbbá, hogy ilyen nagy
területre a megfelelõ metodika még ki sincs dolgozva.
(Czigler 1995)
• A szegedi Bay Zoltán Intézet egyik kutatója beszámolt
arról, hogy az 1995. évi permetezést végzõ cégtõl mintát
kért a permetezéshez használt vegyszerbõl. Két hónapi
hiábavaló kutatómunkája után derült ki, hogy a készítmény
már lejárt szavatosságú volt és hatóanyaga elbomlott. Ha
valóban ezzel a hatóanyagtartalom nélküli szerrel történt
1995-ben a szúnyogok elleni permetezés, akkor mitõl döglöttek az angolnák és Nemcsók úr mit mutatott ki a szervezetükben?
Alapos felkészültségû professzorunk egy, a világban
ismert, biológiainak nevezett szúnyogirtást vezetett be. Az
eljárás azon alapszik, hogy ha a szúnyoglárvákat a fejlõdési
stádiumuk egy adott, rövid idõszakában egy bacilusfaj

(Bacilus thüringiersis israeliensis) megfertõzi, akkor azok
elpusztulnak. Ez az eljárás csak úgy eredményes, ha
folyamatosan minden szúnyogkeltetõt figyelünk és mindegyik esetében a megfelelõ pillanatban végezzük el a
beavatkozást. Ez természetesen minden helyre, azok eltérõ
adottságai miatt más és más idõpont. Magát a kijuttatást –
az eredeti technológia szerint – csak a pocsolyák stb. területére korlátozva, megfelelõ védõfelszerelésû személy végzi
el, és gondoskodnak a terület izolálásáról, illetõleg a megfelelõ figyelmeztetõ táblák elhelyezésérõl. Ám professzor
urunk egyszerûsítette ezt a túl komplikált ejárást, nem áldozván elegendõ pénzt a megfelelõ gyakoriságú folyamatos megfigyelésre, ezért egy általa kiválasztott idõpontban helikopterrõl a teljes Balaton környékét lepermetezte,
vele együtt természetesen a napozókat, parton sétálókat,
a kerti pecsenyesütögetõket, játszó kisgyerekeket. És mikor
nyilvános fórumokon a hallgatók felteszik a kérdést, mitõl
vannak ilyen istentelen nagy kiütéseik szúnyogirtás után,
államtitkár urunk kerüli az egyenes válaszokat.
Természetesen, mivel nem a kidolgozott, hatásos kijuttatási technológiát alkalmazzák, ezért volt minden esetben
szükség kiegészítõ vegyszeres permetezésre is, amely
ugyanazzal a készítménnyel zajlik, mint ami állítólag 1995ben az angolnapusztulást okozta. Arról, hogy ez a szer most
miért nem okoz angolnavészt, dr. Nemcsók János profeszszor, diplomás szakbiológus, a biológiai tudományok doktora
mélyen hallgat. (Czigler 1997)
• 1996-ban és 1997-ben nem történt érdemi árvaszúnyograjzás. Oka feltehetõleg az egyre inkább toxint termelõ cyanobaktériumokkal hozható összefüggésbe. Egyrészt az élõ
kékalgák által kiválasztott méreg, másrészt a folyamatos
pusztulásuk során elhalt, a fenékre süllyedõ kékalgasejtekben felhalmozott mérgek, amelyek a szabadba kerülnek
és az aljzathoz kötött életmódot folytató szúnyoglárvákat
elpusztítják. Ezzel a halak egyik legfontosabb táplálékbázisa, egyúttal a legnagyobb méretû foszformegkötõ és eltávolító mechanizmus szûnik meg. Így a tó egyik újabb védekezõ rendszerét sikerült kiiktatni. Természetesen ugyanez
az oka a kagylópusztulásnak is. (Czigler 1997)
A part meghódítása
• A Balaton látványa, üdülõértékeinek felfedezése a kisajátításra csábította az embereket. A Mikovényi, Beszédes által
elindított tószabályozás 1810-ben a tó lecsapolásával, a SióSárvíz vízrendszer szabályozásával kezdõdött. A zsilip megépítésével a vízszint ingadozását elõbb 2 méter alá, az 1870es évek végétõl átlagosan 30 cm alá szorították. A vízszint
szabályozásával megteremtõdtek a feltételek a Balaton
partjának kisajátítására.
1861-ben épült meg a Balatont Budával összekötõ vaspálya a déli oldalon, közvetlenül a part mentén. A vasút
szorosan partot követõ vonalvezetése nemcsak a part
biológiai mûködését korlátozta, hanem a vízpartra vágyó
embert is arra késztette, hogy tovább töltse fel a partot,
hogy a vízhez hozzáférhessen. Az országúti közlekedés
követte a vasút példáját és azzal párhuzamosan még egy
gyûrût vont a tó köré. Az így kialakult kettõs abroncs egyértelmûen meghatározta a települések szerkezetét és fejlõdésük irányait. A fõváros felõl érkezõ forgalmat fogadó déli

16

part mentén a nyomás erõteljesebben jelentkezett, elõbb
a siófoki agglomeráció olvadt egybe Zamárdival, majd a
Balatonföldvár és Balatonlelle közötti partszakasz épült
össze. Ezzel egyidõben a Fonyód-BalatonmáriafürdõBalatonberény közötti partszakasz is összekapcsolódott.
Végül a Balaton déli partja mentén a beépítettség összeért,
összefüggõ településrendszer jött létre. Az idegenforgalom
(tömegturizmus) szempontjából kevésbé kedvezõ északi
part kiépítettsége messze elmarad a déli partétól. Ennek
ellenére itt is láthatók azok a folyamatok, amelyek a déli
part teljes beépítettségéhez vezettek. A kritikus részek a
Keszthely-Balatongyörök, Badacsonytomaj-Révfülöp, Balatonfüred-Balatonalmádi és a Balatonkenese-Balatonfûzfõ
közötti szakaszok.
A beépítések elsõsorban a parti sáv rovására és valamikori területén mentek végbe. A tömegturizmus az 1980as években hihetetlen méreteket öltött, és az infrastruktúra
nem tartott lépést a megnövekedett forgalommal. Nem
csoda, hogy a 80-as évek végén a Balaton vízminõsége
elérte azt a mélypontot, amelynek része volt az idegenforgalmi válság kialakulásában.
A déli part beépítésével a fövenypart szinte teljesen
eltûnt, nádasok is csak foltokban maradtak meg. Az északi
part mentén a beépítettség mintegy 35 %-os, de további
növekedésével kell számolni. A nádasok egy része még
megvan, de gyors pusztulásuk prognosztizálható. Könnyen
belátható, hogy a Balaton általános krízisállapotának fõ
okozója a nem megfelelõ parthasználat. (Horváth)
Az üdülõk által okozott terhelés
• A Balaton mentén a strandok száma 109 (más adatok szerint
120). Összterületük 1.390.000 m2 vagyis közel 140 ha, ami
140.000 strandoló egyidejû befogadására képes. Ez kétségkívül túlontúl kevés, de egyben rámutat a Balaton túlzsúfoltságának egyik fontos tényezõjére – a strandok hiányára! A
meglévõ strandok összhossza mintegy 30 km-re tehetõ,
ami a Balaton parthosszának 11,3 %-a. (Horváth)
• 1994 óta minden évben a szezon végén az illetékesek úgy
nyilatkoztak, hogy az idén több turista volt, mit tavaly. Ha
az errõl szóló híradásokat komolyan vennénk, és az évente
bejelentett növekedéssel számolnánk, napjainkra már nem
is lenne feltûnõ, hogy alig van víz a Balatonban, hisz a sok
turistától nem látnánk a vizet. Ha lemegyünk a Balaton
partjára, valóban alig látunk vizet, de nem a sok üdülõvendég miatt, ráadásul az a kevés ember, aki még a Balatonon
nyaral, az sem a jól fizetõ társadalmi csoportok közül kerül
ki, elég megnézni a külföldi rendszámú gépkocsik típusát,
márkáját, életkorát.
A vendéglõkben, ahol néhány évvel ezelõtt leülni sem
lehetett, napjainkban a pincérek az ajtóban állva lesik, hátha akad egy-egy betévedõ vendég. A kezdetben három
hónapos szezon elõször kéthónaposra szûkült, aztán hathetes lettt, majd már csak egy hónapig tartott. (Czigler 2005)
Az idegenforgalom bevétele a fizetõképes kereslet
nagyságától függ, a költõpénzzel alig rendelkezõ turisták
csak a tó biológiai terhelését növelik. Egy hely idegenforgalmi értékét minden esetben növeli, ha minél több látványosság, kulturális érték található a területén. Emiatt és
nemzeti kincseink védelme miatt is károsnak tartjuk, hogy

a régi KVBR helyére lépõ új elgondolás 25 fontosnak minõsített régészeti lelõhelyet árasztana el.
A horgászturizmus lehetne az egyik tényezõje az egyre
rövidülõ szezon meghosszabításának. A horgászokat kölönbözõ indokokkal elkezdték kiszorítani a tó környékérõl,
valószínûleg azért, hogy ne tûnjön fel, hogy alig van hal a
Balatonban. (Czigler 1997)

Somogyi György

BALATON, GYÓGY- ÉS TENGERFÜRDÕ
A föld- és néprajzkutató Sziklay János A Balaton és vidéke címmel, 1890-ben kiadott könyvében nem gyõzte hangsúlyozni,
hogy egy vidéknek ékes külseje már magában is olyan tulajdonság, melyet nemzetgazdaságilag értékesíteni lehet. Vajha
megérhetném – írta –, hogy munkámnak ama része, mely a
jelenlegi állapotokkal foglalkozik … mihamarabb a múlté
lenne. Hogy megváltoznék rövid idõ alatt minden … sétány
foglalná el a szebb öblök nádasait, modern épületek sorakoznának egymás fölé a lankákon, s ne beszélhetne a tárcaíró
csupán a víz fodrait bíborra festõ napsugárról … hanem
zengné a vidám élet krónikáját, a munka diadalát, s a fényt,
gazdagságot, mely nélkül a Balaton vidéke mindig egy bájos
arcú hamupipõke marad, holott a vidékek fejedelmei közt
van helye.
Sziklay hangvételét pedig még gazdaságilag sem indokolja
munkájának ama része, mely a jelenlegi állapotokkal foglalkozik, nem beszélve a balatonmenti lakosság néprajzi, kulturális
értékei iránti érzéketlenségérõl. Õ maga írta, hogy ekkoriban –
tehát a 19. század végén – a Balaton vidékén aránylag csekély
gonddal és fáradsággal szerzett jólét uralkodik, s szerinte ez
teremt meglehetõs közönyt a haladás iránt. Adatai alapján ez
az ország egyik legsûrûbben lakott területe, jóllehet csupa apró
határral bíró, kevés lakosú helységbõl áll. A Veszprém megyére
esõ 704 négyzetkilométeren 24 községe van 63 0001akossal,
a Somogy megyei 1527 négyzetkilométeren 58 község 38.000
lakossal, végül a Zalába tartozó 1363 négyzetkilométeren 86
község 75.000 lakossal. A tájegység egyetlen nagyobb városa
Veszprém a maga tízezer lakosával, amennyi lelket együtt számlál Keszthely és Sümeg, öt-ötezer fõvel. Ez a közel kétszázezres
népesség jószerivel a szõlõbõl él: évi két-háromszázezer hektós
bortermésével a budapesti és a bécsi borpiac fõ felvásárló helye. A szõlõ miatt röst a nép – véli Sziklay, s valósággal üdvözli
a filoxéra néhány évtizeddel korábbi pusztítását, mert az szerinte
megmutatta a módot, hogyan lehet más eszközzel is, talán
még hasznosabban kizsákmányolni elõnyeit a természetnek.
E hasznosabb kizsákmányolásra nézve, a déli partbirtokosoknak már korábban is voltak ötleteik: földterületüket a haszontalan víz lecsapolásával, vagy a tó felületének medermélyítéssel elérendõ zsugorításával kívánták növelni. A kiszárítás
gondolatával már a rómaiak is eljátszottak, és a dolgot némelyek
Mária Terézia uralkodásának idején is fontolgatták. A 19. század
végéig létezett a partbirtokosok Balatonlecsapoló Társulata,
melyet a Déli Vaspálya Társaság is támogatott a célból, hogy a
pályaromlás veszélyét a víz szintjének leszállításával hárítsák
el. A víztõl pár lépésnyire haladó vaspálya töltései ugyanis meg-
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akadályozták a Világostól Berényig húzódó meredek löszpartok
további alámosását, de most a töltést kellett újabb és újabb védmûvekkel – kõhányással, faültetéssel – védelmezni. A lecsapolási tervek esztelensége a Balaton tudományos tanulmányozása
során bizonyosodott be, de ez a többé véget nem érõ tanulmányozás sem vált minden tekintetben az érintettek – vagyis a
víz, a föld és az itt élõk – javára.
A tudományos gondolkodás térhódításával együtt jelentkezett maga a nagy víz hasznosításának igénye. Ezt fokozta a
századvégnek az egyre egészségtelenebb nagyvárosi életformával együttjáró egészségkultusza, ami a puszta lételemeket
– a földet, a vizet, a levegõt – is kezdte gyógytényezõnek tekinteni. Ekkor szoktak rá arra, hogy becsméreljék a balatoni embert
azért, mert – úgymond – fél a víztõl, csak barmait hajtja bele, s
még tisztességes hajót sem tud készíteni, így követ is csak télen
szállít a túlsó partra, mikor a jégen szekérrel tud közlekedni. A
tóban még lábat sem mos, aminek borzalmait arról a tihanyi
bíróról terjesztett rémtörténet hivatott igazolni, akinek három
évig le sem jött a csizma a lábáról, míg a csizmákkal együtt
végül a lábait is amputálni kellett. Ettõl fogva tekintették az
õslakókat javíthatatlan iszákosoknak, és életformájukat – ennek
megfelelõen – egészségtelennek.
Az úri közönség egészségét eközben olyan eredeti ötletekkel kezdték védelmezni, mint az, hogy Almádiban például reggel harmatos, a nap egyéb részeiben pedig öntözött fûben,
takaratlan lábbal sétálnak, illetve elkerített parkokban, erdõrészletekben gyorsan sétálnak, futnak a czél felé. Ezt a tevékenységet (melyet ma kocogásnak neveznénk) A Balaton írásban és képben címû könyvébõl imént idézett néprajzkutató,
Sági János már 1902-ben is komikusnak – ámbátor roppant
egészségesnek – találta, és nem nehéz elképzelni, hogy mi volt
arról, mondjuk, egy mezítláb szénát kaszáló balatoni parasztember szakvéleménye.
A Magyar Földrajzi Társaság 1891-ben alakult Balaton Bizottságának kilenc évi kutatómunkáját összegezték azok a kiadványok, melyek A Balaton tudományos tanulmányozásának
eredményei címmel a századfordulón jelentek meg. A balatonparti fürdõk és üdülõhelyek leírása dr. Bolemann István tollából
származott. A Bécsben képzett, kiváló fürdõorvos ugyan divatos
balvéleményeknek minõsítette a Balaton vizének gyógyhatásáról
keringõ híreket, de örömmel üdvözölte mindazt, ami e balvéleményeknek köszönhetõen a tó körül bekövetkezett. Néhány
természeti adottságot maga is gyógytényezõként emlegetett:
elõször fürdés a hûs vízben, másodszor a tisztább levegõ,
egyáltalán a jó éghajlati viszonyok és fõleg az erõsebb napfény.
Csakhogy a Balaton korábbi hírnevét nem ezeknek a
gyógytényezõknek köszönhette, hanem Fürednek, Füred pedig a savanyúvíznek. Aki e gyógyhelyen a tó hideg vizébe is
bemerészkedett (mint az ott már 1837-ben mérföldeket úszó
Wesselényi Miklós), az különcöknek kijáró bámulat tárgya lett.
A Balatonban vett hideg fürdõ azonban hamarosan valósággal
hazafias kötelességgé vált. 1848-ban már a köztudatban érlelt
felfogást erõsítette meg Török József orvostudornak – A két
magyar haza elsõrangú gyógyvizei és fürdõintézetei címû
könyvében közölt – a kedélyre földerítõ hatást gyakorló javallata, mely a tiszta, derült légbeni mozgás, a nagyszerû tónak
s regényes partjainak tekintete mellett a balatonbani fürdõzésekre is kiterjedt. Ez a változás pedig nem kis mértékben volt
annak köszönhetõ, hogy a füredi fürdõélet a nemzet öntudat

erjesztõ közegévé vált: a Balaton partján formálódott nemzetgazdasági érdekké az az igény, hogy a hazai nagyurak pénzüket
ne külföldi fürdõhelyeken költsék el, hanem itthon élvezzék
mindazt, ami az alpesi nagy tavaknál vagy a tengerparton számukra kellemetes. Ettõl fogva – hazafias érzülettõl vezérelve –
tekintették a Balatont is gyógyfürdõnek és tengerfürdõnek, s
kérték tõle számon a nála látogatottabb, külhoni üdülõhelyek
valamennyi jó tulajdonságát.
Az elsõ Hidegfürdõ – vagyis a Balatonba épített fürdõ- és
úszóház – természetesen Füreden létesült, a területet birtokló
tihanyi apátság jóvoltából. A nevezetes szõlõvészt követõen aztán
egyre-másra épültek fürdõtelepek a tó közelében kipusztult
szõlõk helyén, amelyet újsütetû vállalkozók siettek fölvásárolni.
Így lett szõlõhegybõl üdülõhellyé Almádi, de Alsóörs, Révfülöp
vagy Ábrahámhegy is a szõlõvész nyomán vált nyaralóteleppé.
A déli parton a somogyvári Széchenyi grófok és más partbirtokosok is követték ezt a példát. Miután, a Déli Vaspálya Társaság
jóvoltából, 1861-tõl a fõvárosból leggyorsabban Siófokot lehetett
elérni, itt létesült az elsõ, úgynevezett gyógyfürdõ, amelynek
talaja – a Siófok Balatonfürdõ Részvénytársaság tíz pesti orvostudor által hitelesített szakvéleménye szerint – absolute immunis
homok volt. Ezt a homokot aztán szerte a déli parton a legkiválóbb tengeri fövenyhez hasonlították, az északi part egyes fürdõházai körül (például Keszthelyen) az ott iszapos tófenéket is
ezzel homokolták ki, sõt mesterséges strandfürdõk részére, vagonszámra külföldre is szállították. Említett könyvében Sziklay
is valóságos tengeri fürdõnek nevezi a Balaton déli parját, nagyszerû porondjával, a minõ plage csak az Északi és Keleti
tengereknél fordul elõ.
A siófoki mérsékelten hideg fürdõ gyógyászati javallatai
egyébként (1897-ben) elsõsorban idegkórok voltak. Ideges
izgékonyság és ideggyengeség, zsábák, gerinczagyi bántalmak
esetén gyorsítva az anyagforgalmat, a test táplálkozási viszonyait hivatottak javítani, s ez által az idegrendszer életerejét
fokozni. Szóba került még ideggyengeségen alapuló emésztési zavar, idült gyomor és bélhurut, sápkór, nõi nemi szervek
bántalmai és görvélykór is. Volt természetesen fürdõorvos,
továbbá massage és svéd gimnasztikai gyógyintézet. Mindez a
füredi gyógyhely szellemét idézte, ahol viszont, szinte mindig
a savanyúvíznek tulajdonították ugyanazokat a gyógyhatásokat.
Bolemann szerint azt tapasztalták, hogy a betegek fõleg
testi, szellemi kimerültség, fáradtság és túlerõltetés okozta
betegségekbõl lábadtak fel a Balaton partján – s mivel a tengeri
fürdõk ugyanezen bántalmak esetén szoktak volt jót tenni, a
gyógyulás okát a tengerhez való hasonlóságban keresték. Ahogy
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a Balatont a földtan tudósai is õsidõkbõl visszamaradt tengernek
tekintették, úgy az orvosok is a tengervíz és part gyógyhatásait
vélték viszontlátni. Árapály okozta hullámverésrõl, a tó vizének
sótartalmáról, a levegõnek ásványos sókkal való telítettségérõl
és hasonlókról beszéltek. Az összes hazai fürdõk ismertetése,
1903-ban, még mindig ezt a felfogást képviselte. A déli part
elõnye a plázs, az a homokmart, mely Kenesétõl egész Balatonszentgyörgyig húzódik, a minõ még tengereknél sem található
mindenütt, úgy, hogy e részen a Balaton egyenesen a tengeri
fürdõ pótlójául tekinthetõ; sõt, mivel vize tetemesen melegebb,
fõleg ideges gyermekekre nézve, a legjelesebb orvosok meggyõzõdése szerint, jótékonyabb hatású a tengeri fürdõknél. Jóllehet Bolemann – a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága
nevében – a tengerre való utalásokat már három évvel korábban
ugyanolyan indokolatlannak minõsítette, mint a Balaton hígított
savanyúvízként való reklámozását. Utóbbiról az volt az adatokkal alátámasztott véleménye, hogy mindazok az ásványos
részek, amelyek a füredi savanyúvízben elõfordulnak, megvannak ugyan a Balaton vizében is, de csak olyan mennyiségben,
amennyit bármely jó kútvíznek analyzisénél is még feltalálhatunk. Igaz – írta –, hogy a vele összehasonlított, európai tavak
között a legtöbb szilárd maradék a Balaton vizében van, de
hígított ásványos víznek nevezni ettõl még csak a többi tó
vizével szemben jogos, míg összehasonlítás nélkül tekintve,
csak nagy fenntartással fogadható el.
1907-ben A Balaton összes fürdõ- és üdülõhelyeinek leírása
mégis fenntartás nélkül nevezte a nagy tavat föleresztett savanyúvíznek, és ezt ugyanazzal a Schuster tanár által elvégzett
vegyelemzéssel támasztotta alá, amellyel szemben Bolemann
fenntartásait hangoztatta. Ezt az elemzést Schuster János – aki
mint pesti egyetemi tanár és az akadémia rendes tagja, latin és
német helyett magyar nyelvû szakkifejezéseket igyekezett
meghonosítani – több, mint hét évtizeddel korábbi ezer gramm,
szûrkövön átcsepegtetett Balaton-vízbõl készítette, s a tudományos körökben inkább nyelvújítási kísérletként keltett figyelmet:
Szénsavas mész 0,06820 gr / Szénsavas kesrenyéleg 0,10794
gr / Szénsavas szikenyéleg 0,05617 gr / Kénsavas mész 0,00238
gr / Kénsavas hamanyéleg 0,00977 gr / Kénsavas kesrenyéleg
0,06384 gr / Kesrenyhalvag 0,01367 gr / Kovasav 0,01784 gr /
Timany és vaséleg 0,00070 gr / Szerves anyagok 0,01820 gr /
Félig kötött szénsav 0,10808 gr – Összesen 0,46679 gr
A roppant tudományosnak hangzó ásványrészarány, továbbá a tó nagy kiterjedése, a víz folytonos mozgása azonban a
századelõn bármelyik idegenforgalmi vállalkozónak elég volt
ahhoz, hogy a Balatonnak egyszerre gyógy- és tengerfürdõ hírét

keltse. A természetes adottságok Füreden is egy kis konyhasó
hozzáadásával támogatva, fürdõkádakban érvényesültek, nemkülönben maláta-, fenyõ-, korpa és szappanfürdõk, továbbá
jól berendezett s a zuhanyok minden nemeivel ellátott gõzfürdõ, valamint hideg savanyúvíz-medencze-fürdõ formájában.
A siófoki szállodák földszintjén lévõ kádfürdõkben pedig a Balaton vize volt Schwarz-rendszerû kádak falaival érintkezõ
gõzzel felhevítve oly módon, hogy természetes tartalmából
semmit se veszítsen.
Gyógyhatást annak a balatoni iszapnak is tulajdonítottak,
amely a tengerfürdõ képet egy kicsit zavarta ugyan (ezért is
igyekeztek arra az északi parton a délirõl hurcolt homokkal ittott fátylat borítani), viszont a gyógyfürdõ képbe annál jobban
beleillett, (ezért a homokos déli part fürdõházaiba is vittek belõle). Ennek az iszapnak az összetételét az idézett leírás szintén
egy legalább fél évszázados nyelvemlék formájában közölte,
Heller Flórián tudor, vagyis, az ún. Heller-próba révén nagy
hírû vegyész, Johann Florian Heller vegyelemzésére hivatkozva.
Kávéházi élet, korzózás nemigen volt. A mulattató fürdõkben kötelezõen fizetendõ gyógy- és zenede sem kifejezetten
azonos érdekeket szolgált. A siófoki korzón például már reggel
fél nyolctól kilencig – este fél hattól kilencig – a Magyar Királyi
Ötödik Honvédkerület zenekara által szolgáltatott térzene szólt,
de a gyógyteremnek a vendégek rendelkezésére álló zongoráján is naphosszat klimpíroztak. Szombatonként táncmulatság,
gyakori hangversenyek. Közben vonatfütty, hajókürt, csónakmotorok berregése. Az ültetett fenyvesben légfürdõzõ vendégtõl néhány lépésre, a Sió torkolatában pedig rendesen ott füstölgött a gõzhajózási vagy a halászati részvénytársaság valamelyik
hajója. Füreden egy galamblövölde a mûködése osztotta meg
a kedélyeket, ahol versenyenként egy-kétezer galambot lõttek
halomra. De nem volt messze az az idõ sem, amelyet Cholnoky
húsz évvel késõbb jellemzett így: Repülõgépek zúgnak, motoros
csónakok búgnak, autók robognak (mármint Füreden).
A balatoni falvakat elözönlõ városiak az õslakók viselkedését
is alaposan megváltoztatták. Sági említett könyve (minden korábbi forrásra is jellemzõ módon) még a helybéliek vendégszeretetét dicsérte azzal, hogy – például Szepezden a háztartáshoz
szükséges tejet, vajat, fõzeléknemût olcsón adták át az ott
nyaralóknak, jóllehet hangos lett a falu a fürdõvendégek zajától.
Cholnoky viszont már arról számolt be, hogy a tihanyiak hányaveti módon viselkedtek az üdülõkkel, nem adtak el sem baromfit, sem tojást, sem tejet, a fürdõbódékat szüretkor fölgyújtották, a facsemetéket kivágták. Az események akkor vettek
ilyen fordulatot, mikor a borászat és halászat biztosította megélhetésétõl a szõlõvész meg a halászati részvénytársaság által megfosztott népesség végképp vendéglátásra adta a fejét. A vendégsereget semmiféle hányavetiség sem állíthatta meg: fürdõházak, szállodák és üdülõtelepek tulajdonosainak, ingatlanügynököknek, építési és szállítási vállalkozóknak az érdekei fûzõdtek
ahhoz, hogy egyre többen keressék fel a magyar tenger partját.
Ennek érdekében – a reklámiparban azóta is kegyesnek tekintett – csalásoktól sem riadtak vissza. A századelõ jellegzetes
terméke például az a balatoni képeslap, amely a kívánatosnak
tekintett állapotokat megelõlegezve, idegen tollakkal ékeskedik: a Balaton vizére osztrák tavakon közlekedõ hajókat, a sétányokra ott soha nem járt embercsoportokat montíroztak. A
fényképészek mûtermeikben hasonló megfontolásból festettek
elõszeretettel balatoni idillt arra vágyó, alkalmi fotómodelljeik
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mögé – jóllehet ez az idill határozottan távolodott a valóságtól.
A magyar tengert a nagyvárosi fürdõvendég körülbelül egy
évszázada találta meg, és mostanában kezdi elveszíteni. Mármint
azt, amit akkor oly boldogan fedezett föl benne: hogy az a természet különleges csodája, s nem csak egy nagy darab víz,
amibõl jó boltot lehet csinálni. Még mindig a természetnek – és
a vele összhangban élõ ember kultúrájának – a maradványai
képezik azt a csalétket, ami a városlakókat idecsalja, de magukkal
hozott igényeik itt éppen azt pusztítják, amiért még érdemes
idejönniük. A balatoni fürdõ nagyvárosi strandra kezd hasonlítani,
ahol bõvül a megvásárolható élvezetek választéka, de egyre
csökken a természetbõl meríthetõ öröm. A Balaton szerelmese
egy betonteknõ peremén, irdatlan vízicsúszdák közt döbben
rá, hogy itt valójában szerelme tárgyának hervadó bájait árusítják.
Azok az utazók, akiknek lelkes beszámolói egykor az üdülõk
áradatát elindították, felüdülést a víztõl és a levegõtõl, a susogó
nád hangjától és a mosolygó szõlõ látványától reméltek, a természet csendjébe szerettek bele, és kedvesüket legszívesebben úgy tették volna magukévá, hogy közben megõrizhesse
ártatlanságát. Azt azonban nem akarták belátni, hogy ez az el-

lentmondás csak egy jó házasságban oldódhat fel. Pedig a balatoni ember és a tó együttélését nem egyszer maguk is ilyen jó
házassághoz hasonlították. Mégis ritkán állhatták meg, hogy a
férjet ne vádolják állapotbeli kötelességeinek elmulasztásával,
és ne képzeljék be maguknak, hogy egy ilyen szép asszonyt
õk jobban megbecsülnének. Helyzetük fonákságát még azok
a tudós fürdõvendégek is csak ritkán ismerték fel, akik a századforduló táján kezdték a Balaton képét alaposabban tanulmányozni, mikor a nekilendült fürdõélet azt már jelentõs mértékben
megváltoztatta. Ebbõl az idõbõl alig van olyan útikalauz, amely
a föllendülés elõtti állapotokat ne szidalmazná, s ne szorgalmazná
e vidéknek az elmaradottságból való, további fölemelkedését –
aztán ugyanõ ne sóhajtozna a régi szép idõk elmúlásán, elvesztésén valaminek, ami többek között az õ jószándékú igyekezete
folytán megy veszendõbe. A történõk és történendõk kétarcúsága csak néhány évtizeddel késõbb, az akkor még érintetlen Koloska-völgyben sétáló nagy földrajztudóst, Cholnoky Jenõt késztette arra az – említett, s mindmáig idõszerû – állásfoglalásra, hogy
az ott visszaálmodható csodaszép békességet akár mesterségesen is fenn kellene tartani, a mai fejlõdés zûrzavarában is.

VÉGSÕ LESZÁMOLÁS?
Az 1960-as években, amikor a környezetvédelmet még nem
tartották fontosnak, az M7-es nyomvonalát a mezõgazdaságilag
értéktelen lápokon tervezték keresztülvezetni. Ezt a nyomvonalat azóta sem bírálta felül senki, habár az 1996. évi LIII.
számú természetvédelmi törvény minden lápot mint élõhelyet
„ex lege” védetté nyilvánított. A lápok védelmével foglalkozik
még a Nemzeti Természetvédelmi Program is és az 1995. évi
LIII. számú környezetvédelmi törvény is megemlíti. Ha nem
sorolja is fel, nem nevezi is meg külön a területet, az akkor is a
természetvédelmi törvény hatálya alá tartozik.
Késõbb az Alkotmánybíróság egyik döntésében kimondta,
hogy a lápot akkor is lápnak kell tekinteni, ha a földhivatal nem
ezen a címen tartja nyilván, hanem például szántóként. Legújabban azt is definiálták, hogy minden tõzeg talajú vizes élõhelyet
– a tudományos tényekkel összhangban – jogilag is lápnak kell
tekinteni. Mellesleg több nemzetközi egyezményt is aláírt Magyarország a vizes élõhelyek és a biodiverzitás megtartása érdekében, de még a saját törvényeinket sem vagyunk képesek
betartani és betartatni, nemhogy egy nemzetközi egyezménynek érvényt szerezni. (Czigler 2005)
Az M7 autópálya nyomvonala (minden autópályát kb. 500
m széles szennyezett zóna övez, melyet Nyugat-Európában
már a nyomvonal kijelölésénél kötelezõ érvénnyel figyelembe
vesznek) éppen a berkeken, illetve azok védõ pufferzónáin
vezet keresztül. Így annak megépülte után esély sincs többé
arra, hogy a Balaton vízminõsége helyreállítható legyen.
Jogilag a probléma megoldható lett volna, ha az úthoz
szükséges területet védetté nyilvánítják, ahogy azt jellegének
megfelelõen meg is kellett volna tenni. Ha az autópálya
megvalósul, és utána a közlekedésbõl származó terhelés
megjelenik, az ökológiai rendszer örökre sérül és a több mint
tízezer év alatt összegyûjtött összes tápanyagterhelést a
Balatonba fogja pumpálni. Az M7 tervezett meghosszabbítása

turisztikai szempontból is elhibázott, nem távolítja el a terhelést
a parti településekrõl, nem tárja fel és nem vonja be a turizmusba
a háttértelepüléseket. (Czigler 2005)
Az elsõ elképzelés szerint az utat közvetlenül a Balaton
déli partján vezették volna végig. Ennek az elképzelésnek elõnye nincs, hátrányai a következõk:
– A nyomvonal végighalad a déli part összes berkén, ami
gazdaságilag indokolatlanul nagy többletköltséget okoz,
ugyanis ezeken a lápos területeken az út alapozása (hogy
késõbb az út ne süllyedjen el a mocsárba) különleges, a
szokottnál lényegesen drágább technológiát igényel.
– Ahogy rájöttek, hogy a Kis-Balaton szûrõfunkcióját helyre
kell állítani, elõbb-utóbb a Balaton többi berkén is helyre
kell állítani a szûrõfunkciót. Ám ha autópálya vagy gyorsforgalmi út szeli ketté e lápos-mocsaras területeket, nincs
lehetõség az eredeti ökológiai szerepkör visszaállítására.
– Mivel a nyomvonal túl közel fekszik a jelenlegi településhatárokhoz, lehetetlenné teszi ezek továbbfejlõdését.
– A településeken belül okoz súlyos környezetszennyezést
(zaj, poliaromás szénhidrogének stb).
– A déli part víztõl távolabbi településeit nem kapcsolja be
sem az idegenforgalomba, sem az ország vérkeringésébe.
– Nincs összehangolva a kormány által tervezett dél-dunántúli
(Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd) közlekedés-, ipar-,
gazdaság- és térségfejlesztési elképzelésekkel.
Fenti problémákkal megkerestük Nemcsók János akkori
államtitkár urat, aki felvetéseinkre a tõle megszokott – be nem
váltott – ígérethalmazzal reagált, de egy év múlva a tervezõ
Laposa úrral együtt új, „saját” elképzeléssel állt elõ. Ez az elképzelés igen hasonlított az általunk csak fõ vonalakban vázolt megoldáshoz. A következõ érdemi tervet szintén Laposa úr és csapata készítette. Az M7-es nyomvonalát sikerült az elõzõnél
messzebbre vinni a Balatontól: Lepsény magasságában az út
lendületes fordulattal Kaposvár felé veszi az irányt, majd tovább-
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halad Nagykanizsa felé. Természetesen így a Balatont megközelíteni szándékozóknak is kell egy új utat építeni, melyet az elsõ
elképzelésben szereplõ autópálya nyomvonalán építenének
meg. A terv egyetlen elõnye, hogy megépülne a Budapestrõl
Kaposvárra vezetõ autópálya. Hátrányai:
– A déli parton végigvezetett gyorsforgalmi út az autósztráda
elõzõ pontban felsorolt összes hátrányát produkálja, hiszen
a nyomvonalak megegyeznek.
– Hátrány Kaposvár számára, hogy a déli part megközelíthetõsége érdemben nem javul, így a délrõl jövõ forgalom
bekapcsolódása sem a balatoni turizmusba.
A mindkét tervben szereplõ problémák kiküszöbölésére, illetõleg további elõnyök biztosítására javaslom, hogy elõször tekintsük át, hogy a dél-dunántúli régió közlekedésének milyen
funkciókat kell kielégítenie.
– Biztosítania kell a Balaton déli partjának megközelítését
Budapest irányából, a letenyei határátkelõhely felõl, és déli
irányból a fõleg Kaposváron át érkezõ turizmus részére.
– Biztosítania kell a Letenye-Budapest kapcsolatot.
– Meg kell teremtenie a kormányzat által tervezett Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd közlekedési útvonalat.
– Biztosítania kell a Balaton környéki turizmus mozgáslehetõségét úgy, hogy a környezetvédelmi szempontok teljesüljenek és a háttérterületek turizmus igényei szerinti
bekapcsolása is megtörténjék.
Véleményünk szerint ezeknek a szempontoknak az alábbiak szerint lehet legolcsóbban (természetesen a megfelelõ
pontosításokkal) eleget tenni: Az M7-es útvonalát Tác környékéig kétszer három sávos autópályává kell fejleszteni. Innen
ágazhatna ki Litér-Veszprém irányában az északi oldal forgalmát
összeszedõ út, melynek elsõ 20 kilométere autópálya lehetne.
(Célszerû létrehozni a kapcsolatot a 8-as úttal is.)
Zamárdiig a meglévõ félpálya teljes autópályává építendõ
ki. Így megtakaríthatnánk a második elképzelésben szereplõ,
Lepsénytõl Kaposvárnak induló sztráda kb. 20 km-ét. Zamárditól
Lengyeltótiig húzódna – természetesen a domborzati, ökológiai
szempontok figyelembe vételével – a következõ szakasz, sûrû
leágazásokkal mind a vízpart, mind a háttértelepülések felé. Itt
az autópálya már olyan messze menne a berkektõl és a településektõl, hogy sem ökológiailag, sem turisztikailag nem lenne
zavaró, de az autósoknak még megéri, például BalatonboglárBalatonföldvár viszonylatban az autópályát használni a keskeny
és zsúfolt parti út helyett. Tudjuk, hogy ez a szakasz több dombhátat is átszel, de az M3-as is áthalad a Gödöllõi-dombságon és
nincs szükséges két lankás dombhát között Európa legnagyobb
völgyhídjára.
Az út innen délre fordulna, hogy a Nagyberket, amely majdnem akkora, mint a Kis-Balaton, kikerülhesse és Somogyvár
magasságában Marcalit érintve haladna Nagykanizsa felé. A
turisztikai igények kielégítésére Lengyeltóti és Fonyód között
gyorsforgalmi út épülne, illetõleg ezen út folytatásaként az üdülõövezet mögött Balatonfenyvesig folytatódna, ahol a már
meglévõ, a települések mögött, de még nem a lápon haladó
jelenlegi 7-es utat gyorsforgalmi úttá kellene bõvíteni.
Somogyvár térségébõl sztráda-leágazás indulna Kaposvárra,
ahonnan Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd autópályaként folytatódna. Marcali és a fenékpusztai Zala-átkelés között autópálya,
a Kaposvár és Dombovár közötti sztráda-szakaszról Siófokra
autóút létesítendõ.

Ez az elképzelés kielégíti a felsorolt szempontrendszert:
létrehozza a fõváros és Letenye közötti kapcsolatot, biztositja a
Letenye-Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd útvonalat, ökológiailag a legkevésbé terheli a Balaton környékét, úgy, hogy a turisztikai szempontok is teljesüljenek. Ezen felül biztosítja a GrazZalaegerszeg felõl érkezõ forgalom kapcsolódását a déli parthoz,
illetõleg része egy Szombathely-Zalaegerszeg-Kaposvár-EszékBelgrád útvonalnak (így Kaposvár nemcsak egy sztráda menti
település, hanem több fõ közlekedési irány keresztezõdésében
álló város lenne, ami a tervezett fejlesztési koncepció eredményességét tovább fokozná). A Kaposvár felõl érkezõ turizmus
tóhoz juttatása is megoldódik. (Czigler 1999)
A miniszter urat (2002-ben Csillag Istvánról van szó) tájékoztattam arról, hogy az M7-es Balatonszárszó-Ordacsehi szakaszának
megépítése, lápon, berkeken történõ átvezetése a környezetvédelmi törvénybe, és mint természetpusztító tevékenység, a
Büntetõ Törvénykönyvbe ütközik. Ezen túlmenõen több nemzetközi egyezményt is sért, valamint lényegesen drágább, akár
a kétszerese is lehet egy más nyomvonalú változatnak. A lápon
20 km annyiba kerül, mint szárazföldön 40. Ha a minisztérium
csak néhány kilométerrel arrébb teszi az utat, 30 milliárd forintot
meg lehetett volna spórolni, nem beszélve az egyéb ismert
elõnyökrõl. A kõröshegyi szakaszon ez a különbözet több mint
50 milliárdra nõtt, amit azzal indokoltak, hogy Közép-Európa
leghosszabb völgyhídjára van szükség a somogyi dombságban.
Ha valóban komolyan vennénk az Európai Uniós irányelveket, még olcsóbb lenne a sztrádaépítés, és a tranzitfolyosó
létrehozása során nem csak az autópályát, hanem a vasútvonalat
is egy egységben, egymás mellett valósíthatnánk meg. Lényegesen kevesebb földmunkára lenne szükség. A vasútvonal, mint
európai szállítási tranzitútvonal jelenleg a déli part településein
húzódik keresztül nem kevés zajterhelést okozva. Az évrõl évre
ismétlõdõ, vasúti átjárókban bekövetkezõ tragikus szerencsétlenségeket is elkerülhetnénk, ha az üdülõterületeket elkülönítenénk a nagy európai szállítópályáktól. (Czigler 2005)
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Zsigovits Edit

TÉNYEK A BALATON
TERVEZETT ELPUSZTÍTÁSÁHOZ
Alaphelyzet
A Vízügy körébe tartozó intézmények (Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság – eddigi igazgatója Szabó Mátyás, utóda Kumanovics György; annak intézménye, a Siófoki Balatoni Kirendeltség – vezetõje Fejér Vilmos; a Vízügyi Fõigazgatóság – jelenleg
a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium besorolása
alatt – fõigazgatója dr. Varga Miklós; a Budapesti Mûszaki Egyetem
vízügyi tanszékének vezetõje, Somlyódi László professzor; valamint a VITUKI és megbízott szakértõk – például Papp Ferenc)
dolgozták ki a Balaton partjának újrahasznosítását.
Szempontok
– A Balaton felkészítése az EU-csatlakozásra,
– új, minõségi turizmust hozni a Balatonra,
– egyes gazdasági érdekcsoportoknak, bankoknak, pénzembereknek parti területet biztosítani,
– kiszorítani a partról az eddigi „part-bitorlókat”, állami és
önkormányzati üdülõket, gyermektáborokat, kempingeket, honvédségi, miniszteriális ingatlanokat,
– eltüntetni a magántelkek parti jellegét,
– feltölteni a még vizes, nádas parti sávot 100-250 méter
mélységben, többségében az északi oldal eddigi természetes partszakaszán, 127,5 kilométeren – ezt a mûveletet az
ún. jogi partvonal mentén hajtanák végre (errõl a vonalról
kizárólag a vízügyesek tudtak, õk húzták meg a 70-es években, s bár az Alkotmánybíróság azt 1996-ban eltörölte,
nem vezették vissza a földhivatalokban e belterületté átminõsített területeket),
– mindezek tudatában hozták meg a 2000. CXII. ún. Balatontörvényt, amelynek 16. §-ában elrejtették e manõvert.
(Tipikus állami korrupció: kinéznek valamit és annak végrehajtására törvényt hoznak)
A végrehajtás
– A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság siófoki kirendeltsége 1998 második felében megkezdte a Balaton lecsapolását: Szabó Mátyás 2000. október 10-én Keszthelyen a
Parlament környezetvédelmi bizottságának ülésén bejelentette, hogy leeresztettek 1,2 milliárd köbméter vizet a
2 milliárd köbméteres Balatonból. Ezt a vizet soha többé
nem pótolták, sõt – Szlávik Lajos, a KVM fõosztályvezetõje
szerint – folyamatosan engedték tovább. A Sió-csatorna
zsilipjének megnyitására minden nap dr. Varga Miklós adott
engedélyt.
– A KDVízig siófoki kirendeltsége megszerkesztette a Balaton
ún. part-rehabilitációs térképeit, amelyek tele vannak szándékos hamisításokkal. (Nemlétezõ kikötõk bejelölésével,
létezõ nádasok eltüntetésével, átminõsítésével kilométeres
kiterjedésekben)
– A nádminõsítést a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak kellett
volna elvégeznie, helyette ebben is a siófoki vízügyi kirendeltség járt el. A 22/1998-as, nádról szóló rendelet pontosan
leírja, hogyan kell felmérni a nádasokat. A jelenleg érvény-
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ben levõ nádtérképet 1998/99-ben a PentaGrid Kft. készítette, õk viszont csak rajzolták a hamisításokon alapuló
térképet. A légi felvételeket – úgymond a Balkán-háború
miatti repülési tilalom miatt – egy horvát céggel készíttette
el a siófoki kirendeltség. (Ha magyar helikopter nem repülhetett ebben az idõben a Balaton fölött, miként tehette azt
meg egy háborúban álló másik állam helikoptere? A kikötõ
építésekben a horvát maffia érdekelt. Így készült el engedély nélkül Balatonfûzfõn Vitézy Tamás vitorláskikötõje –
Magyar nagy halak az Adrián. Népszabadság, 2003. április
26., Zsidai Péter: Balaton-harács. Élet és Irodalom) Tény
viszont, hogy a horvátok, ha repültek egyáltalán, nem vették észre, hogy például a Kõvágóõrshöz tartozó Pálkövén
a már legalább 15 éve meglevõ strandbõvítés helyén nincs
nádas – ahogy az aztán a PentaGrid-térképen szerepel. A
PentaGrid szerint az állítólagos légi felvételeket a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetemnek kellett volna szakmailag pontosítania, a nádminõsítést elvégeznie. Ezt azonban senki
sem tette meg, mert a Balatonrendes-Révfülöp nádtérképén több hektáron nem szerepel a meglevõ, ma is látható,
lefényképezhetõ nád, a többit pedig gyepként, egyéb besorolású területként tüntették fel. Ismereteink szerint az
Eurosens Kft. készített légi felvételeket. Kérdés viszont,
hogy mikor, mi célból, s hogy miért nem ezeket használták?
– Az egyetlen védett balatoni mocsári égerláperdõ helyén is
fehér folt van, ezt kiirtásra ítélik. (Kõvágóörsi és a Balatonrendesi VÁTI–MeH-terv). E helyen közhasznú sávot, vízgazdálkodási területet jelöltek be a KDVízig. térképein,
mûszaki leírásaiban.
– Rengeteg, összesen 250 kikötõt akarnak létesíteni a Balatonon – már megkezdték az építkezést a védett nádasokban is. A balatonrendesi nádasban öt kikötõt terveztek bejárókkal, stranddal, kiszolgáló egységekkel együtt. Balatonszepezden hatot, s mintegy 700 méter hosszan feltöltik a
parti sávot zaggyal, ezt nevezik megtévesztõ módon nádrehabilitációnak. Szakmai vélemények szerint a nád ezzel
az eljárással 1 év alatt elpusztul.
– Még így is „túl sok nád maradt”, ezért a siófoki vízügyi
kirendeltség kb. 2 éve maga is készíttetett felvételeket,
amelyeken sok helyen már nyomaiban sem maradt meg a
nád. Az idézett nádrendelet szerint öt évenként kell nádminõsítést végezni. 2003-ban tehát enélkül nem is kezdhettek
volna hozzá a part rendezéséhez. Több szakember, Ponyi
Jenõ, Heródek Sándor (a Tihanyi Limnológiai Intézet vezetõ
munkatársai) leírta: a Balaton menthetetlenül elpusztul, ha
megfosztják még megmaradt természetes partjainak élõvilágától. Ezt írta le Márkus Ferenc, a WWF Magyarország
igazgatója, korábban a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park
igazgatója is. (A megcsonkított tó. Népszabadság, 2003.
július 15.) A természetvédelmi felügyeletek a nádpusztításhoz cinkosként asszisztáltak.
A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park legutóbbi igazgatója,
Kovács Béla esetenként maga kérte a nád törlését, átminõsítését, a Balaton-törvény 20.§-a ugyanis közsétány kialakítását írja elõ, „feltéve, ha az a természetes környezetet
nem sérti”. A törvényre hivatkozva – szerintük – a déli part
maradék nádasait is el kell tüntetni. Balatonkenesén, Paloznakon, Szepezden, Ábrahámhegyen stb. következetesen
a nádasokban jelöltek ki sétányt – többnyire magántelkek

elõtt, ahol még megmaradt a nád – miközben a meglévõ
sétányokat átadták befektetõknek. Szabadi-Sóstón 1,2 km
hosszban 6,5 hektár parti ligetet, szabadstrandot szerzett
meg az OTP-Kaposvár.
– A vízügyi tervek ahhoz a VÁTI-hoz kerültek, amely a 2000es Balaton-törvényt is elõkészítette, s tetten érhetõen megrendelésre jelölt be feladatokat. Az egyes tervezett kikötõknek már megvan a gazdájuk, vagy például a kenesei-aligai
löszfalon azon a szakaszon írta elõ a „felszíni mozgásveszély
elhárítását”, ahol Balatonfõkajár polgármestere, aki 2000ben 350 méteres partszakaszhoz jutott, lejáratot akar teraszosítani a Pannon-tenger maradványán. Ugyanezt a felszíni
mozgásveszélyt bejelölték a badacsonyi bazalton is, hogy
így azt beépíthessék lakáscélú építményekkel. Így jutott
parthoz Paloznak, Balatonrendes, összesen 11 háttértelepülés, hogy a külterületi nádasokat is beépíthessék. A
Vízügy egyébként a külterületi 50 méteres parti sávot is
vízgazdálkodási területté nyilvánította, nemcsak a mederben levõ területeket (Balatongyörök). Ezt sehol nem engedi
meg a törvény. (A Balaton-törvény bûne az is, hogy a Kálimedence, a Somogyi rezervátumok egy része kikerült a
természeti védettség alól!)
– A VÁTI a Nemzeti Településfejlesztési Hivatalnak átadott
terveiben a Vízügy összes hamisítását átvette, s maga kínkeservesen igyekezett eleget tenni a megrendelõk kívánságának. Balatonfõkajár polgármestere már vagyonkezelõt is
szervezett a 350 méteres Balaton-part, a mögötte levõ löszfal és a távlati terveiben szereplõ kisajátítandó területek
hasznosítására. Balatonrendes kb. 50 állandó lakossal rendelkezõ mini-településnek „összegyûlt” 37 millió forintja reprezentatív kultúrház építésére (már át is adták) – a balatonrendesi nádas öböl beépítése ugyanis „nagy falat”.
– Mindezt a legnagyobb csendben akarták véghezvinni.
Ennek érdekében évek óta megfizetik a sajtót. A környezetvédõket pályázatokkal fizették ki, ál-civil szervezeteket
hoztak létre, mint pl. Szabó Tivadar balatonellenes Balaton
Szövetsége. A balatoni települések, vállalkozók tízmilliókat
kaptak. Információink szerint szõlõs területet, nádas telkeket ajándékoztak. Dr. Varga Miklós az utóbbit elismerte.
Rengetegen tudnak a Balaton-ügyrõl: alkotmánybírák,
ügyészek – az Alkotmánybírósághoz benyújtott keresetek,
ügyészségi vizsgálatok húzódnak. Hallgatnak egyetemi
tanárok, közhivatalnokok, féltik az állásukat. A balatoni
polgármestereket ígéretekkel hallgattatták el, s õk némasági fogadalmat tettek. A legtöbb helyen nem is tudják, mi
készül. A VÁTI-tervekbõl nem olvasható ki minden, a Vízügy térképét meg teljesen elrejtik. A lakosságnak, üdülõtulajdonosoknak több helyen olyan rendezési tervet mutattak
be, amely a part-rehabilitációs tervek kézhezvétele, véleményezése és jóváhagyása elõtt készült.
– A VÁTI-MeH-tervek napokon belül kötelezõ érvényû miniszteri rendeletté váltak. (Elfogadásukat tudtunkkal egyedül Kenese utasította vissza teljes egészében).
– A Vízügyi lobbi közben tovább dolgozik. Szlávik Lajos lett a
tárcaközi bizottság koordinátora. Somlyódi László tanszéke
15 millió forintért elkészített egy 400 oldalas tanulmányt,

amely az MTA elnöke elé kerül. Ez további alacsony vízállást
„prognosztizál” – annak megfelelõen, ahogy ezt már eltervezték. Papp Ferenc tanulmányában ezt írta le 2001-ben,
s a Balaton 50-80 köbméter/sec leeresztésével számolta ki
a tó alacsonyan tartásának módját. (Ebben segített a néhány
száraz év). Száz éves tapasztalat viszont, hogy ha a Balatonból a megszokott, s kizárólagosan tavaszi 12 köbméter/
sec-nál csak 50 %-kal több vizet engednek le, az a Balaton
kiszáradásához vezet. Somlyódiék az eddigi szabályozás
szerinti minimum 70, maximum 110 cm-es vízállást meg
akarják változtatni, s ismereteink szerint maximum 70 cmben szabályoznák a víz szintjét. Ennek Papp Ferencnél kifejtett gazdasági oka, hogy alacsony vízállásnál (2003. szeptemberében 27 cm volt a siófoki 0 ponthoz viszonyítva)
olcsóbban és gyorsabban építhetik be a partokat, kotorhatják ki a kikötõk helyét, s nem kell túl magas védmûvet
építeni. Az északi oldalon sok helyütt legalább 2 méteres
partfalat kellene kibetonozni egy 110 cm-es vízállás esetén
a szûkített mederben, azaz a 283/2002. évi kormányrendelet szerinti új parton a vízben. Ezért soha többet nem
engednék visszaszaporodni az 5 évvel ezelõtti víztömeget.
A tó életmûködésére viszont végzetes lenne ennek végrehajtása. (A tanulmány az MTA-tól – ismeretünk szerint –
visszakerül véleményezésre Persányi Miklós miniszterhez,
aki, biológus létére a vízügyeseitõl kér véleményt! A kör
bezárul: azok hagyják jóvá a Balaton kivégzését, akik azt
kitervelték, megkezdték!).
– A Balaton-terv motorja Veszprém megyében Bóka István,
Fideszes képviselõ, Balatonfüred polgármestere, de valami
módon sokan elkötelezõdtek a mostani koalícióból is.
Kolber István (Bóka után jelenleg õ a Balatoni Fejlesztési
Tanács elnöke) megszállottja a kikötõépítésnek, Baráth
Etele az egész Balaton-projektet benyújtotta Brüsszelben,
s 1,4 ezer milliárdot remél az EU-tól – a Balaton elpusztítására.
Tóth András, Keller László, Nagy Sándor, s most már Persányi
Miklós is tudja, mit jelent „a Balaton jelenlegi partvonala”
földhivatali bejegyzés. A meder betöltését.
– Az úgynevezett Balaton-ügyrõl gyakorlatilag minden vezetõ politikus tud. Illés Zoltán az MTV Mélyvíz címû adásában és az ATV-ben elmondta, hogy ez ingatlanspekuláció,
amire – bevallása szerint – saját pártjából életveszélyesen
megfenyegették. Nemcsók János állítólag vizsgálódik: Az
alacsony víz több mint káros címen nyilatkozott. Láng
István akadémikus, az Országos Környezetvédelmi Tanács
elnöke tehetetlen, bár Alkotmánybírósághoz akart fordulni.
– Levelek tucatjai mentek el Szili Katalinhoz, Lamperth Mónikához. Turi-Kovács Béla Balatonakaliban esetleg érintett
is a tervezett zagykirakásban. Herényi Károly segítséget
ígért, hol marad? Lendvay Ildikó már decemberben azt írta:
túl késõ fellépni.
(A cikk írója ellen Szabó Mátyás, a Balaton akkori miniszteri
biztosa, és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság rágalmazási
pert indított, amit az újságírónõ 2005. márc. 23-án elsõ fokon
megnyert. Idén januárban a Fõvárosi Bíróság másodfokon is
jogerõsen felmentette Zsigovits Editet a rágalmazás vádja
alól. – Élet és Irodalom Online, 2006. 01.27.)
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E tanulmány elolvasása után, azt hiszem, senkiben nem maradt kétség afelõl, hogy a Balaton természetes partjainak megõrzése létfontosságú. A valóság az, hogy a Balatonra nyaranta
visszajáró ember évrõl évre azt tapasztalja, hogy itt is épül
valami, ott is épül valami, emitt lett egy kikötõ, amott eltûnt
a nád, kivágták itt az erdõt és a többi, és a többi. Ilyenkor
általában mindenki felteszi magának a kérdést: Hát ez meg
hogy lehetséges? Mint azt a fentiekbõl érezni lehet: a jogi
szabályozás túlságosan elburjánzott ahhoz, hogy nem-ügyvéd
állampolgár átláthassa. De aki veszi a fáradságot, és átrágja
magát a törvények, határozatok egymást keresztezõ, alá-,
felé-, mellérendelõ útvesztõin, az sem talál egyértelmû válaszokat a különbözõ kérdésekre. Sajnos oda jutottunk, hogy
vízparti területek manipulálása, ezáltal a Balaton megmaradása jogértelmezés kérdése lett (!), ahelyett, hogy illetékeseink
rég belátták és kimondták volna: a Balaton túl van építve,
természetes rendszerébõl semmit elvenni nem lehet, amíg
az ökológiai folyamatok rendje helyre nem áll. Ha ez az álláspont valakiben alkotmányos aggályokat keltene, az gondolkodjon el, hogy mire is való az Alkotmány, nem mindannyiunk érdeke-e hogy megmaradjon élõvíznek a Balaton.
A tó életébe történõ beavatkozások hatásának megítéléséhez az eddigiek bõségesen elegendõk. Összegezve a fentieket
érdemes még összevetni az emberi beavatkozás négy alapvetõ
motivációját egykor, a bajok kezdetekor és jelenleg, hogy azt
is érzékeljük, 100-150 év elteltével szinte pontosan
megfeleltehetõk egymásnak az ember természetet figyelembe
nem vevõ, önzõ törekvései.
Egykor:
a. a földbirtokosok igénye újabb mûvelhetõ földterületekre,
b. a vasútvonal parti kiépítése a mûködtetésében és építésében érdekeltek igényei szerint,
c. a társadalom anyagilag tehetõs (városi) rétegének kívülrõl
generált, elõre programozott igénye önnön szórakoztatására és mértéktelen, szûklátókörû élvhajhászására,
d. az uralkodó rendszer (politikai, gazdasági, társadalmi,
katonai stb.) szándéka az ellene való lázadás, illetve a
valódi szabadság feltételeinek megszüntetésére.
Jelenleg:
a. tucatszám épülnek vízparti luxus-lakóparkok, wellness
és konferenciaközpontok, szórakozóhelyek, amelyekhez
újabb és újabb helyeket kell foglalni,
b. az M7-es új szakaszát a Balaton számára létfontosságú
berkeken vezetik keresztül, két somogyi lanka között
Közép-Európa leghosszabb völgyhídjával, az autópálya
építésében érdekeltek igényei szerint,
c. minap félpályás útlezárással tüntettek Keszthelyen a jetski és egyéb motoros szórakoztató eszközök Balatonon
való engedélyezésért, indokolva ezt a turizmus fejlesztésének álszent igényével. Balatonfüreden néhányszáz méterre a parttól, a mediterrán hangulatot idevarázsoló görög
falu (!) mellé aquaparkot építettek a táját elcsúfító óriási
kék és zöld csúszdákkal, hogy legyen valami „élményük”
az ide látogatóknak,
d. a „minõségi turizmus” álarcába bújtatott koncepciót a
Turisztikai Hivatal vezetõje a Klub Rádió Boss magazinjában leplezte le: nem kell 1,2-1,5 millió turista a Balatonon. Legyen csak 5-600 ezer, de az fizessen! Vagyis legyen
a Balaton újra a gazdagoké. (Száger Péter)

Czigler László

BALATONI VÉGJÁTÉK
Márkus Ferenc A megcsonkított Balatonról írt cikkében szemléletesen fiatal élõlényhez hasonlítja szeretett tavunkat. Végigveszi megcsonkításának, megnyomorításának történetét.
Szegény tavunk – mint élõlény – nem tûrte passzívan az
ásóval, markolóval, dózerrel történt csonkításokat. Nemcsak a
sebek hegedtek be, hanem próbált aktívan védekezni az Õt
ért behatások ellen. A Kis-Balaton és a berkek, a lápok elvesztése
után kifejlesztette az északi part nádasait, így próbálva pótolni a
berkek tisztító funkcióját. A hasonlatnál maradva, mintha új vesét
és májat növesztett volna. Az Országház egyik freskóján, a Festetics uradalom marháit Keszthelynél még a nád nélküli északi
parton hajtják be a vízbe. Igaz, ez a kép a Sió-csatorna megnyitása
elõtti állapotot ábrázolja.
A fokozódó tápanyagterhelést ezek az új nádasok már az
1900-as évek elejétõl nem tudták teljes mértékben megkötni.
Elkezdett a hínár szaporodni, remek búvóhelyet nyújtva a rengeteg halnak. A berkek kiiktatásával a halak elvesztették legfõbb
ívóhelyüket, így a halállomány drasztikusan lecsökkent. Ekkor
szervezték meg a Balatoni Halászati Rt-t (1899), aki egyedüli
tulajdonosa lett a halászati jogoknak. Elsõ intézkedései között
szerepelt a haltelepítés bevezetése. (Itt már szükség volt emberi
beavatkozásra, a Balaton nem tudott adekvát válaszlépést adni.)
A század harmincas éveiben a fenéklakó kagylók idõnkénti
robbanásszerû elszaporodása (gradációja) jelezte a tó megborult
egyensúlyát, és okozott a fürdõzõk körében riadalmat. 1938ban a Keszthelyi-öbölben a nagy mértékû feliszapolódás miatt
elrendelték az iszap kotrását. 1965-ben több mint 500 tonna
hal pusztult el, valószínûleg a tóba bemosódó DDT hatására.
Ezt a pusztulást a fogas állomány azóta sem heverte ki. Fogasok
pótlására angolnát telepítettek. Az ekkorra már nagyon elszaporodó hínár irtására egy távol keleti növényevõ halat, az amurt
honosították meg. Az amur derekasan nekiállt a hínár legelésének, s 1975-re (más okokkal együttes hatásként) a hínár gyakorlatilag eltûnt.
Ezt a tó sem hagyta válasz nélkül. Megjelentek az algák,
amelyek gyorsabban szaporodnak, nagyobb mennyiségû tápanyagot tudnak felvenni, mint a hínár és a nád. Csupán ronda
spenótzöld lett tõlük a Balaton. Az illetékesek sem maradtak
tétlenek és elkezdték az algaevõ busa betelepítését. 1975 tavaszán ismét sikerült egy szép nagy halpusztulást összehozni.
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1. szívrendszer; 2. solar plexus (napfonat csakra) zónája; 3. szexuális
zóna; 4. jin terület; 5. jang terület; 6. gyökércsakra; 7. koronacsakra

Ebben az évben jelent meg a Balatonban egy addig ismeretlen
kékalga faj, amely képes a toxintermelésre. 1990-es évek elsõ
felét többszöri angolnapusztulás jellemezte, a tó algás korszaka
1994-ben tetõzött és egyben véget is ért.
Ez volt az utolsó idõszak, amikor a tavat ért tápanyagterhelés
és a biomassza-produkció korrelációban volt egymással, azaz a
nagyobb terhelésre nagyobb mennyiségû hínár, alga termelõdött. 1994-ig tavunk nyomorék volt, de egészséges.
A tó megcsonkításánál sokkal nagyobb tragédia érte a tavat.
Meg akarták gyógyítani.
Az 1975-ös halpusztulás után megkérdezték a biológusokat
mi a teendõ, hogy ilyen ne fordulhasson elõ még egyszer. A
válasz egyszerû volt. Legalább a Kis-Balatont helyre kell állítani,
ez tisztítja meg a Zala folyót, ami az összes befolyó víz több mit
40 százalékát adja. Jó, mondták erre a vízügyesek, majd megtervezzük. Épült is rendesen gát, terelõ töltés, zsilip, áteresz,
még két felnyitható hajóhíd is. Kotortak itt is, ott is, amott is.
Minél többet tüsténkedtek, serénykedtek, annál nagyobb lett a
probléma. Akárhogy kotortak, markoltak, dózeroltak a Zalán,
egyre feketébb lett a víz. A 18 vagy 20 ezer éve felhalmozódott
tõzeg feloldódott, és folyt be a Balatonba.
Ismét megkérdezték a vízügyesek a biológusokat: hát ez
meg hogy került ide? A válasz egyszerû volt. Régesrégen a KisBalaton úgy mûködött, hogy a Zala hozta a tápanyagot, a KisBalaton élõlényei éhségükben ezt bekebelezték, testükbe beépítették, haláluk után a tó fenekére leülepedtek és ott szépen,
lassan eltõzegesedtek. De akkor most miért fekete a víz? Mert
fordítva mûködtetitek a rendszert. Jön a Zalán a tápanyag, ti
meg hozzámosatjátok az elmúlt 18 ezer év szennyezõdését,
pedig a Zala már nem is olyan koszos. Nincsen már mûtrágyázás,

nincsenek szarvasmarha telepek, és még Zalaegerszegen is
csak feleannyi szennyvíz képzõdik, mióta a vízdíjat jól megemeltétek. A pusztítást, csonkítást még csak-csak elviselte a megnyomorított tó, de félõ, hogy a ti mentõakciótokba belepusztul.
Az a baj, és ez már tényleg nagy baj, hogy 1995 óta bármilyen az idõjárás, bármilyen a vízállás, bármely paraméter bármilyen értéket vesz fel, az illetékesek a mért adatok alapján azt
jelentik, hogy a vízminõség kiváló. Nem hazudnak, csak nem
mondanak igazat. A Balaton vízminõségét az érvényben lévõ
szabvány szerint két paraméterrel jellemzik. Az egyik közegészségügyi és a bacilusokat méri, ez az adat turisták hiányában elég
alacsony. A másik a klorofill-a koncentráció, amellyel az algák
mennyiségét mérik, ami a tápanyagbõség ellenére alacsony.
1995-ben nagy változás történt a tó szervezetében, nem a
megfelelõ reakciót, immunválaszt adja a környezeti hatásokra.
A beömlõ tápanyagdús, humuszban gazdag vizek és az iszapban
felhalmozott (több mint 10 évnyi bezöldülésre elegendõ) tápanyagraktár ellenére tavunk nyáron nem zöldül be, átlátszó
marad. Politikusaink, illetékeseink ujjonganak a médiában, a
tudós ember meg megkérdezi, hogy mi akadályozza meg a
bezöldülést, az algák szaporodását, hiszen tápanyag van bõven,
a nap süt, a víz nyáron meleg, és ilyenkor minden eutróf tónak
törvényszerûen be kell zöldülnie, hacsak külsõ vagy belsõ toxin
meg nem akadályozza. Kívülrõl érdemben mérgek nem jutnak
a Balatonba, azt a tóban a kékalgák (klorofillal rendelkezõ baktériumok) termelik. A toxintermelõ kékalgák megjelenésével
a tó élõvilága önmaga ellen fordult. Hasonlatunknál maradva
leukémiás lett. Most már a mûtét kevés, visszavarrhatjuk levágott
lábait, pótolhatjuk elveszett karjait, már csak a betegséget terjesztenénk ki a visszaoperált részekre. Úgy kell megoperálni a
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beteget, hogy közben az anyagcserefolyamatait is helyre kell
állítani. Egyszerre kell operálnunk, gyógyszeres kezelést adnunk, õssejtterápiát folytatnunk, besugároznunk, szinte minden
létezõ kezelést fel kell használnunk. Itt kell nagyon vigyáznunk,
hogy mikor mit teszünk, mert betegünk, állapotára való tekintettel, már az intenzív osztályon fekszik, és kis tévedésbõl is nagy
tragédia lehet. Nemcsak a mûtétnek kell sikerülnie, hanem a
betegnek is túl kell élnie azt.
Szerencsére több mint 12 éve minden elõrejelzésem pontos volt, így bizakodhatom abban, hogy a tóban zajló folyamatokról az elképzeléseim helyesek. Nem dicsekvésként írom le,
hogy az 1997-es kis-balatoni halpusztulást 1996 augusztusában
elõre jeleztem, és ez a tény még a világ túlsó végén is felkeltette
adott emberek figyelmét. Az 1995-ös angolnapusztulást is több
héttel elõre jeleztük, ugyanakkor a tihanyi Limnológiai Intézet
még a pusztulás napjának reggelén is a kiváló vízminõségrõl
papolt.
Tudom, az olvasó szeretne részleteket megtudni a megoldásról, de ezzel nem szolgálhatok. Két okból is: Egyik, hogy
betegünk pillanatnyi állapotát és így a kezelés mikéntjét rengeteg külsõ idõjárási tényezõ befolyásolja, így mérnöki értelemben
vett ütemterv, forgatókönyv nem készíthetõ. Itt a kapitánynak
kell állnia a hajóhídon. Másik, hogy a biológusszakma már
többször járt úgy, hogy a javasolt megoldást a vízügy értelmezi,
áttervezi, kiegészíti, és amikor nem sikerül, akkor a biológusokat
akarják megtenni bûnbaknak.
A tóban zajló folyamatokat még csak-csak értem, de ami a
partján zajlik, az számomra érthetetlen. Zsigovits Edit cikkében
sokat ír különbözõ ingatlanmachinációkról. Bennem állandóan
egyetlen kérdés motoszkál, amire nem találom a választ. Ha
valakik pénzt, idõt, fáradságot, energiát, kapcsolatot nem kímélve dolgoznak azért, hogy minél több ingatlant megszerezzenek
a vízparton, akkor – feltételezésem szerint – azért teszikezt,
hogy a befektetéseikbõl minél több hasznot húzzanak. Józan
ésszel azt várhatnánk, hogy a part körüli ingatlanokat megszerzõ
emberek és gazdasági csoportok elemi érdeke a tó megmentése, hisz egy halott tó partján értéktelen a befektetésük. Ennek
a befektetõi magatartásnak azonban nyomát sem látom. A tó
csak akkor alkalmas profit termelésére, ha megmentjük az élõvilágát, ahhoz viszont néhány környezetvédõ és újságíró kiabálása nagyon kevés (igaz, nekik nincsenek vízparti szállodáik).
Az eddigi ingatlanok megszerzõinek kellene a leghatározottabban fellépniük a még meglévõ nádasok védelme érdekében.
Esetünk a klasszikus legelõprobléma vizes változata. A befektetõk kedvéért leírom. Legyen egy legelõnk, amely legfeljebb
10 tehenet tud fûvel ellátni. Ki lehet terelni a tizenegyediket,
tizenkettediket, tizenharmadikat, akár a huszadikat is. A legelõ
nem tudja mind a 20 tehenet eltartani. Még csak nem is az
történik, hogy 10 tehén jól fog lakni, és a létszám felettiek éhenhalnak, hanem elpusztul az összes tehén és a legelõ is tönkremegy. Azért érdemes lobbizni, hogy valaki mind a 10 tehenet
megszerezze, de azt nem tudja elérni, hogy a legelõ 20 tehenet
tartson el. A rossz adottságú teheneket (szakszervezeti üdülõ)
le lehet, sõt le is kell cserélni jófajtájúakra (ötcsillagos szálloda),
de akkor sem lehet 10-nél többet kiengedni a legelõre.
A Balaton nem menthetõ meg, ha a berkeket és lápokat
nem állítjuk helyre. 11 éve folyamatosan kiabáltam, hogy az
M7-est ne a déli part berkeibe építsék (kaptam is a fejemre).
Nem azért kiabáltam, mert mûszakilag nehéz mocsárba építeni.

Ez a mérnökök dolga. Nem azért kiabáltam, mert nagyon drága
a mocsárba építkezni. Ez a pénzügyesek dolga. Nem azért kiabáltam, mert a mocsárba nem fog a sztráda befektetõket vonzani. Ez a közgazdászok dolga. Azért kiabáltam, hogy – az élõlény
hasonlathoz visszatérve – visszaadhatók legyenek a Balatonnak
a déli part berkei, és ne végtag nélküli torzó maradjon.
Kiabálásom óta már a negyedik miniszterelnök van, volt
jobbos kormány, balos kormány, de egyiknél sem sikerült elérni,
hogy ne pusztítsák el a berkeket. Igyekeztem minden pártban
jó érzésû embereket találni, sajnos mindig kisebbségben maradtunk. Szinte mindig csak az éppen ellenzékben lévõ párttal
szimpatizáló sajtó hozta le írásaimat, interjúimat. Az M7-es engedélyezési eljárása a volt FKGP-s Turi-Kovács Béla minisztersége
alatt zajlott, a FIDESZ-es Orbán Viktor kormányzása idején. Az
építkezést az MSZP-s kormányzás alatt az SZDSZ-hez kötõdõ
Csillag István gazdasági miniszter pályáztatta. Az elsõ útszakaszt
Gyurcsány Ferenc és Kóka János adták át, és Persányi Miklós
közben elfeledkezett a vizes élõhelyek védelmérõl aláírt nemzetközi egyezményeinkrõl. A környezetvédelmi miniszterek
közül egyiknek sem jutott eszébe, hogy minden láp a törvény
erejénél fogva védett. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a
déli part hosszú idõ óta az MDF-es Herényi Károly körzete.
Ezek után merje valaki állítani, hogy adott kérdésekben nincs
politikai konszenzus.
A déli part berkeinek keresztülmetszése után, már csak
Kis-Balaton és a Tapolcai-láp maradt meg arra, hogy megpróbálhassuk gyógyítani a tavat. Ebben a helyzetben különös gondot kell fordítani a legkisebb vízparti nádas megõrzésére is. A
megmenthetõség határán táncolunk, de pillanatnyilag azt sem
tudjuk, hogy a határvonal melyik oldalán. Egyet tehetünk, azonnal le kell állítani a vízügy szörnyû beavatkozásait, és helyreállítani a Kis-Balaton eredeti funkcióját. A Tapolcai-lápot újra mûködõképessé kell tenni, és meg kell védeni minden négyzetcentiméter nádast.
Aztán majd meglátjuk, hogy ennyi elég lesz-e.
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A BALATON
EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSBEN
A Balaton problémájának helyes megközelítéséhez meg kell
értenünk, hogy az milyen szerepet játszik Európa egészének
összefüggésében.
Egy tájnak vagy egy kontinensnek minden darabja maga is
organizmus, amely több dimenzióaból tevõdik össze. Mindanynyian tapasztaljuk a fizikai dimenziót, azonban a továbbiak
túlságosan finomak ahhoz, hogy fizikai szemünkkel érzékelni
tudjuk õket. Ez nem jelenti azt, hogy ne volnának a holisztikus
érzékelésnek olyan útjai, amelyeken át az emberi tudat közel
férkõzhet hozzájuk.
Ebben az esetben az érdekel minket, amit az életenergia
(vitál-energia) dimenziójának nevezünk. Ez a létnek az a dimenziója vagy szintje, amely az életenergia földfelszínen történõ
áramlásáért felelõs. Az életenergiával összefüggésben magunk
elé képzelhetjük Európát, mint olyan organizmust, amely egy
központi energiatengely köré szervezõdik. Európának ez a
gerince Kréta szigetétõl indulva árthalad a Balkánon, KözépEurópán és Skócián, és egészen Izlandig nyúlik. (Lásd a rajzot.)
A gerinc mellett elhelyezkedõ országoknak meghatározott
szerepük van ezen az organizmuson belül. Ha képzetet alkotunk Kréta és Görögország régiójáról, mint ahol a Föld mélyébõl
húzódnak elõ az alapenergiák, akkor ezt összehasonlíthatjuk az
emberi testen a gerinc végét alkotó farcsonttal. A gerinc mentén
továbbhaladva a Balkán következik, amely Európa szexuális
zónáját képviseli. A Kárpát-medence és benne a Balaton nem a
Balkánhoz tartozik, mégis fontos szerepük van abban, hogy
Európa szexuális zónája megfelelõen mûködjék.
Mit jelent egy táj vonatkozásában ez a kifejezés? Olyan
helyeket és tájakat értünk ezen, amelyek képesek arra, hogy

rajtuk életminõség szülessen. Az életnek arról a minõségérõl
beszélek, amely zölddé teszi bolygónkat, a legkülönfélébb
lények, növények, állatok emberek otthonává.
Életerõk generálásához a helynek polarizált energiára van
szüksége. A két pólust a jin (nõi) és jang (férfi) erõk jelentik.
Hol találhatók Európa szexuális zónájának jin és jang aspektusai?
Ha ennek centruma a Balkán Szarajevóval a közepén, akkor a
nõi pólust az egykori Pannón-tenger területe képviseli a közepén a Balatonnal. Ennek megfelel a visszahúzódott tenger fogalma, amely azonban, egy láthatatlan szférában továbbra is
jelen van ezen a területen. A víz a tájban a nõiség hordozója.
Az ellentétes póluson Dél-Itáliát találjuk, ahol az aktív vulkánok a férfiasságot (jang) képviselik. A tûz a tájban a férfiasság
hordozója.
A Balatont úgy kellene tekintenünk, mint a végtelen magyar
síkságon nyugvó nõi erõ láthatatlan tengerének látható reprezentánsát. Ebben az értelemben a Balaton a kapu a magyar
síkság és Európa szexuális zónája jin minõsége felé. Ez azt jelenti,
hogy ahhoz, hogy a tudatunkba felvegyük a magyar síkság
lényegét, a Balatonra van szükségünk, mint amin át ezt megtapasztalhatjuk. Ugyanez fordítva: a Föld organizmusának (a Gaia
tudatosságnak)a magyar síkság nõi erõinek mozgásba lendítéséhez, hogy Európa organizmusán munkálkodhassanak, a
Balatont kell használnia manifesztációja kapujaként.
Ebbõl a nézõpontból tekintve a tó súlyos ökológiai problémái a jelenkor civilizációjának a nõi erõkhöz és minõséghez
való eltorzult, gátolt, megbénult viszonyából erednek. Mint maszkulin kultúra nem vagyunk képesek befogadni a finom, mégis
erõteljes feminin erõket. Minden erõnkkel megpróbáljuk elnyomni a jelenlétüket és aktivitásukat.
A Balaton ökológiai fenyegetettsége arra kell hogy emlékeztessen mindannyiunkat, hogy felül kell vizsgálnunk a saját
magunkban és az európai kultúrában is mélyen élõ nõi kreativitással szembeni elutasító magatartásunkat.
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