
„Őseitek parányi fészkeket raktanak? Szed
jétek össze a romokat, s tegyetek belőle 
mély alapot jövendő nagyságnak." Kölcsey 
175 évvel ezelőtt papírra vetett tanácsát 
ma -  még -  meg lehet fogadni. Hiszen a 
történelmi Magyarország társadalmi, gazda
sági, kulturális, művelődési, életmódbeli 
emlékezetét őrző kastélyok -  arisztokraták, 
nemesek és polgárok családi lakóhelyei -  
jelentős része szerte az országban és a Kár
pát-medencében áll még, ha sokszor le
pusztult, romos, siralmas állapotban is. Ho
gyan lehetne a XXI. század haszonelvű fo
gyasztói társadalmában megőrizni, hely
reállítani és átörökíteni a következő nemze
dékeknek a letűnt világ építészeti maradvá
nyait? Az egyre igényesebb hazai és külföl
di turizmus növekvő keresletére építve a 
hasznosítás egyik legelterjedtebb formája a 
saját értékeit bemutató kastélymúzeum 
mellett a különleges vendéglátást kínáló 
kastélyszálloda.

Napjainkban már mintegy kilencven kas
télyban, kúriában és más történelmi épület
ben működő szálloda várja Magyarországon 
a vendégeket. E bővülő kínálatból nyújt

gazdag ismertetőt a Múltidéző szálláshelyek 
cimű új idegenforgalmi kiadvány, amely öt
venkét honi kastélyszállót mutat be szóban 
és képben az érdeklődők számára. A 
Hotelinfo Kft. által szerkesztett és kiadott 
háromnyelvű (magyar, német és angol) ké
peskönyv hasznos és érdekes áttekintést 
nyújt a magyarországi vendégváró ódon há
zakról -  Balatongyöröktől Zsédenyig, Nagy- 
cenktől Mezőhegyesig, Pécsváradtól Kéke
dig - ,  bemutatva történetüket és jelen álla
potukat, továbbá az általuk nyújtott szol
gáltatások skáláját, színvonalát és árát is 
feltüntetve.

A patinás kastélyok vonzerejének érzé
keltetésében nagy szerepe van a tömör szö
vegeket kiegészítő látványos művészi fo
tóknak, amelyek szerzője Bagyinszki Zoltán 
gyulai fotóművész. A magát képirónak ne
vező családi vállalkozó -  eredetileg földrajz 
szakos tanár és népművelő -  az elmúlt év
tizedekben mintegy ötszáz magyar kastélyt 
és feleannyi várat, várromot keresett fel és 
fényképezett a Kárpát-medencében. A múl
tunkat -  jó  értelemben megszállottan -  ku
tató és megörökítő művészt nem csoda,

hogy tiszteletbeli tagjává választotta a Ma
gyar Történelmi Családok Egyesülete is. El
nöke, gróf Nyáry János a nagy ősök kései -  
s nemegyszer nehéz sorsú -  leszármazottai 
nevében a következő gondolatokkal ajánlja 
a történelmi értékek iránt fogékony, igé
nyes mai nemzedékek figyelmébe az ódon, 
de nem ósdi, mert fe lú jíto tt, megszépített 
és a kor igényeihez igazított vendégváró 
szálláshelyeket bemutató szép könyvet: 
„Legyen ez a kiadvány mementó, ugyanak
kor a jövőbe, előremutató cél. Megmenteni 
gyökereinket, hiszen egy nemzet sem létez
het múltja megbecsülése nélkül!"

(Múltidéző szálláshelyek -  Kastélyszállók 
Magyarországon, Hotelinfo Kft., Budapest, 
2001. Ármegjelölés nélkül)

F. S.
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Vízről -  jelenben és jövőben
Felüdülés, nyári melegben kellemes olvas
mánya lehet a vízpartra vágyakozóknak a 
Balatoni körkép, az Ön-Kor-Kép önkormány
zati folyóirat ez évi 5. száma. Kikötőfejlesz
tésekről és kerékpárutak fejlesztéséről, az 
egészséges életmód szükségességéről és a 
táj értékeinek bensőségesebb megismerését 
biztosító tervekről olvashatunk abban a tu 
dósításban, mely szerint a jelenlegi 3500 
helyett megfelelő szabályozás betartásával 
akár 15-20 ezer kishajót is elbírna a tó. A 
kontinens nyugati felének tavaira -  több 
szakember szerint -  ki lehet tenni a „meg
te lt" táblát, ezért ez jó  turisztikai tartalék
nak számít. Viták és eljárási gondok nehe
zítik a kerekezők élményútjának számító 
Balaton körüli kerékpárút építését, de 
2002-re 95 százalékban elkészül.

Mi foglalkoztatja az itten i önkormányza
tokat? A szerkesztőség a turisták érdekében 
megvalósuló programok kapcsán a magyar 
tenger mellett élők önkormányzatait kérdez

te. Fontos ez, hiszen a szezon a nyári hóna
pokra korlátozódik -  s utána az o tt élők ér
dekeinek védelme kerül a középpontba. 
A települések vegyes érzelmekkel kísérik a 
kiemelt üdülőkörzettel kapcsolatos terveket, 
a Balatonról szóló törvény megvalósulását, 
kevésnek tartják a feladatokhoz rendelt 
anyagi források nagyságát. Balatonfűzfőn a 
tó melletti lakott részeket elkerülő út hiánya 
és az utóbbi időben újra növekvő bűzterhe
lés a gond. Európa legvirágosabb városa, 
Siófok, mely őrizni szeretné ezt a címet, nö
velni akarja a város parkjainak felületét, 
megkezdte gyógyvízprogramját. A víz a té
ma Balatonföldváron is, csak éppen szenny
víz és annak gyűjtése, kezelése. Enélkül 
ugyanis nincs építési engedély, hálózatra 
pedig nincs pénz, így elsorvadhatnak a vá
ros és az idegenforgalom kis háttérfalvai -  
figyelmeztetnek a szakemberek.

A lap egy másik írása a több m int kétmil
lió, közcsatornába bekötött magyarországi

lakás kapcsán a szennyvízgazdálkodás, az 
elvezetés ökológiai, államigazgatási, tech
nológiai gondjaira mutat rá. A legégetőbb 
kérdés évszázadokra előretekintve is az, 
hogy megfelelő minőségű és mennyiségű 
vízbázis marad-e a Balaton körül.

(Ön-Kor-Kép, 2001. május)
L. T.
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