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ZÁDORI IVÁN ─ NEMESKÉRI ZSOLT ─ NÉMETHY SÁNDOR 

Változó kultúrtájmenedzsment-kihívások 

a Cumberland-szigeten 

 

Bevezetés 

A 147 négyzetkilométernyi Cumberland-sziget Atlanti óceáni partvidékén található szám-

talan partmenti sziget egyike az Egyesült Államokban. A parttól 5 kilométernyire lévő, 28 

km hosszan, mocsarakkal, szakállbroméliával benőtt tölgyerdőkkel, pálmákkal, dűnékkel 

és hosszan elnyúló homokos tengerpartokkal tarkított sziget az Atlanti óceán partján, Flo-

rida és Georgia államok határán helyezkedik el. A szigetet csak hajóval lehet megközelí-

teni, híd nem köti össze a szárazfölddel, az amerikai National Park Service (Amrikai Nem-

zeti Park Szolgálat) által működtetett hajójáratok a szigettől 11 kilométerre fekvő St. Marys 

városkából indulnak, ahol regisztrálják a látogatókat. A Cumberland-szigetet a külvilággal 

összekötő rendszeres hajójáratokra nem vihetők fel kisállatok, kajakok és autók sem. Vi-

torlások és egyéb hajók csak a sziget meghatározott részén köthetnek ki. Naponta 300 lá-

togatónál többen nem mehetnek a szigetre és a turistaszezonon kívüli időszakokban vannak 

olyan napok, amikor szünetelnek a hajójáratok. A meglehetősen alacsonyan fekvő szigeten 

nincsen kiépített úthálózat, boltok, szállodák sem, ahol a látogatók valóban az érintetlennek 

tűnő természetben érezhetik magukat, sátrazhatnak az erre a célra kialakított táborhelye-

ken, kirándulhatnak a sziget több mint 80 kilométernyi ösvény- és úthálózatán, megfigyel-

hetik a sziget növény- és állatvilágát, a híres vadlovakat és természetesen a különböző ko-

rok kulturális emlékeit is megtekinthetik. A Cumberland-sziget azonban nem volt mindig 

nemzeti park, a korábbi évszázadokban több, jól elkülöníthető, jellegzetes tájhasználat kö-

tődik az egyes periódusokhoz. A jelen tanulmány e változó, ugyanakkor jól elkülöníthető 

kulturtáj-menedment folyamatok állomásainak, szakaszainak felvázolására vállalkozik, 

bemutatva azt a sajátos kíséreletet, amely a múlt század második felében a sziget nemzeti 

parkká válásához vezetett. 
 



Zádori Iván ─ Nemeskéri Zsolt ─ Némethy Sándor 

3 6  T A N U L M Á N Y  

 

A Cumberland-sziget áttekintő térképe1 

Kezdetek 

A Cumberland-sziget az Egyesült Államok partvidékét Floridától Virginiáig határoló szi-

getek láncolatának egyike. E szigetek a szárazföld felől érkező, folyók által a kontinentális 

talapzatra lerakott hordalékból jöttek létre, és a tengerszint megemelkedésével váltak szi-

getté. A Cumberland-sziget első ránézésre nem feltétlenül tűnik különleges helynek, állat- 

és növényvilága nem különösebben speciális, a környező, hasonló szigetek alapvetően tel-

jesen hasonló ökoszisztémákkal rendelkeznek, máshol is vannak elvadult lovak, épületro-

mok és a különböző töténeti korok emlékei, amelyek természetesen érdekesek, de ennél 

sokkal érdekesebb dolgokat is lehet Amerika keleti partjain találni. Ami igazán különle-

gessé teszi ezt a helyet, az a most már több mint 40 éve folyó  „kísérlet”, amelynek ered-

ményeképpen a sziget nemzeti parkká vált, és ahol párhuzamosan figyelhető meg a kultúr-

történeti emlékek megőrzésére vonatkozó törekvés, a természet és az eredeti ökosziszté-

mák fenntartása, illetve az eredetihez közeli állapot visszaállítása, valamint azok a speciális 

tulajdonviszonyok és jogok, valmint az abből fakadó érdekellentétek. Ezek az eltérő meg-

közelítések sokszor nem működnek harmonikusan, és amelyek lényegében 4 évtized után, 

a mai napig is sokszor nehézkessé teszik a nemzeti park menedzselését.2 

                                                      
1 https://blueridgeimpressions.wordpress.com/2015/04/08/the-carnegie-mansions-of-cumberland- island-

georgia/. A tanulmányban található fotók a szerzők felvételei. 
2 Bullard, M. (2005) 
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Az Egyesült Államok keleti partja jóval nagyobb kiterjedésű volt, és az első közösségek 

sok esetben a partvonalat részesítették előnyben, ahol jóval egyszerűbben tudtak élelemhez 

jutni. A folyamatosan emelkedő tengerszint azonban ezeket a kezdeti telepeket az évezre-

dek folyamán elmosta, és a közösségeket egyre nyugatabbra, a mai partvonal irányába 

nyomta. Így a korai településnyomokat a víz alatt lehet keresni. Geológiailag a sziget a 

szárazföldről érkező hordalékból épült fel, a tengeráramlások és a változó tengerszint fo-

lyamatosan formálták a partvidéket és alakították ki a partmenti szigetek, csatornák, sós 

mocsarak ökológiai rendszerét. A nagyrészt üledékből, homokból álló szigetet folyamato-

san hódították meg a partvonalra jellemző növények és élőlények. A szubtrópusi éghajlatú 

sziget jelentős részét tölgy, fenyő és legyezőpálma-erdők borították. A Cumberland-szige-

ten 500 növény és 450 állatfaj él, amelynek jelentős része megegyezik a partvidék élővilá-

gával, de kevésbé sokszínű.3 A sziget jelenlegi területén a legrégebbi emberi megtelepedés 

nyomai kürülbelül 4000 évesek. A jelentős területű, ugyanakkor erőforrásokban nem túl 

gazdag sziget azonban hosszú évszázadokon keresztül viszonylag kis, néhány száz fős 

gyűjtögető, vadászó-halászó közösség életfeltételeit volt csak képes biztosítani. A szigeten, 

illetve a part menti területeken élő Timucua indiánok több állandó települést is létrehoztak 

a szigeten. Annak ellenére, hogy új növényeket és állatokat telepítettek a szigetre, illetve  

égetéses földművelést folytattak, jelentős mértékben nem alakították át a sziget ökoszisz-

témáját. A 17. században, tehát az első európai megtelepedés időszakában a szigetet és a 

szomszédos partokat a Tacatacuru törzs lakta. A központot Tacatacuru néven ismerték a 

sziget déli végén. Az európai gyarmatosítás idején a spanyolok legalább hat falu nevét 

rögzítették a szigeten, és tizenegyet pedig a szárazföldön találtak. A legjelentősebb korai 

megtelepedés nyomai a sziget déli részén (Dungeness) találhatók, ahol a településnyomok 

mellett az indiánok által elfogyasztott hatalmas mennyiségű felhalmozódott kagylóhéj is 

utal a hely folyamatos használatára. 
 

 

                                                      
3 Dilsaver, L. M. (2004),15. p. 
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Gyarmati időszak 

A szigeten először a francia Jean Ribault szállt partra 1562-ben. Az európaiak megjelenése 

két lényeges dolgot eredményezett a térségben: egyrészt a behurcolt betegségek néhány 

évtizeden belül a lakosság jelentős részét kiírtották, másrészt e partmenti területek az rivá-

lis nemzetek amerikai játszótereként egyfajta ütközőzónát eredményeztek a térségben, több 

megerősített telepet, erődítményt létrehozva a partokon és a partmenti szigeteken is. Érde-

kes tehát, hogy nem az angolok és a spanyolok, hanem a franciák próbálkoztak először 

gyarmatosítással a térségben, de a spanyolok hamarosan kiszorították őket. 

A spanyol gyarmatosítást követően a Cumberland-sziget a spanyol-floridai Mocama 

missziós tartomány része lett. A spanyolok, akik az 1550-es években jutottak el először a 

szigetre, San Pedro szigetnek nevezték el a Cumberland-szigetet. A felfedezőket elsősor-

ban a sziget fái, különösen a tölgy és fenyőfák érdekelték, amelyek hajóépítéshez jó alap-

anyagnak bizonyultak. A spanyolok 1603-ban építettek egy helyőrséget és egy missziót is, 

San Pedro de Mocama néven. Az első telep mellett hamarosan további két telep létesült a 

sziget különböző részein. Az 1680-as évekig a sziget története a folyamatos konfliktusok 

miatt elég viharos volt, körülbelül 300 őslakos és a spanyol misszionáriusok csoportja élt 

a szigeten, a missziós telepeket a szárazföldről is látogatták az indiánok. Az 1680-as évek-

ben azonban az angolok egyre inkább megpróbálták kiterjeszteni a területeiket,  a rendsze-

res fegyveres konfliktusok és kalóztámadások miatt a lakosság jelentős része a szárazföldre 

húzódott vissza, a sziget pedig gyakorlatilag lakatlanná vált. Ez a periódus már intenzíveb-

ben és láthatóbb módon formálta át a sziget ökoszisztémáit, mivel az behozott új növények 

és állatok, a fakitermelés, valamint a mezőgazdasági tevékenységek folytatására alkalmas 

területek megtisztítása nem múlt el nyom nélkül, másrészt a terület egy gyéren lakott, üt-

közőzónává, határvidékké vált a rivális angol és spanyol hódítók között. A nemhivatalos 

határ a Cumberland szigethez elég közel ső szárazföldi St. Marys folyó lett.  

Néhány évtizeddel később angol James Oglethorpe 1733-ban érkezett a georgiai partvi-

dékre és több települést is létesített, 1737-ben a sziget északi végén erődítményt épített (St. 

Andrews), San Pedro szigetét pedig a 13 éves Vilmos hercegről, Cumberland hercegéről, 

II. György király fiáról nevezte el. Szintén Oglethorpe volt, aki a szigeten létrehozta a 

Dungeness nevű telepet, és a sziget déli részén is erőd (Fort Prince William) épült. Az 

erődítésekre azért volt szükség, hogy megvédjék az határtól északabbra fekvő angol tele-

püléseket a floridai spanyoloktól. 

1742-ben a spanyolok, válaszul Oglethorpe korábbi, St. Augustine elleni támadására, 

lerohanták a szigetet. A helyzetet csak az angol flotta feltűnése mentette meg. A sziget 

ekkortól ismét elhagyatottá vált, mert az angolok nem építették újra az erődöket, így a 

terület újra egyfajta senkiföldjeként ékelődött be a spanyol és angol területek közé. A nem 

ellenőrzött lakatlan terület viszont hamarosan menekülők, törvényen kívüliek és kalózok 

tanyájává vált. Az 1763-as Párizsi egyezmény az angoloknak juttatta Floridát és végetvetett 

a korábbi évtizedek feszült gyarmati konfliktusainak.4 Az új helyzet hamarosan földigény-

lők seregeit hozta a szigetre, akik ültetvényeket szándékoztak létrehozni a területen. A ter-

vezett tevékenységekből azonban igazán sikeres és jövdelmező ágazattá hamarosan a faki-

termelés vált. 1770-re lényegében két ember, Thomas Lynch és Alexander Rose szerezte 

meg majdnem a teljes szigetet. A fakitermeléstől eltekintve, komoly természetáltalakító 

tevékenység ekkor még nem változatta meg számottevően a szigetet, illetve nem jobban, 

mint az őslakos és a spanyol használat. 

                                                      
4 Dilsaver, L. M. (2004), 24. p. 
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Ültetvényes időszak 

Az ültetvényes időszak az a periódus a Cumberland sziget történetében, amelyben az ere-

deti ökoszisztémák legnagyobb átalakítása történik meg. Az amerikai függetlenségi háború 

és az amerikai polgárháború közötti évtizedek alatt a sziget több mint fele ültetvénnyé vá-

lik, ahol gyapotot, citrusféléket, rizst, indigót és zöldségeket termesztenek. A két eredeti 

tulajdonos, akik a szigetet eleve 12 részre osztják, hogy nagyjából mindegyikük hasonló 

paraméterekkel rendelkező földterülethez jusson, nem rendezkedik be tartósan a szigeten, 

így a területek ezekben az évtizedekben számtalan kézen mennek át, és megkezdődik az 

egyes birtoktestek felaprózódása is. A szigetet behálózzák az ember alkotta építmények, 

kerítések, öntözőárkok, utak, az ültetvényeken dolgozó rabszolgák települései mellett fel-

épülnek az ültetvényesek házai, kastélyai, birtokközpontjai, templomai, temetői is. A tar-

tósabb anyagból épült épületek egy része mészkő, homok, osztrigahéj és víz keverékéből 

készült a tabby nevű, betonszerű anyagból épült fel – az őslakos indiánok által felhalmozott 

héjak a szigeten hatalmas mennyiségben rendelkezésre álltak. A sziget legsikeresebb és 

legpiacképesebb terméke kétségtelenül a gyapot volt. A partmenti szigetek klímája külö-

nösen kedvezett e növénynek (saját elnevezése is volt a partmenti szigeteken termelt gya-

potnak – sea island cotton). A sziget lakossága 65 fehér ültetvényes és 455 rabszolga ebben  

az időszakban.5 

A polgárháború komoly változásokat eredményezett: a felszabadított rabszolgák jelentős 

része elhagyta a szigetet, így a korábbi ültetvényeket munkaerő hiányában már nem lehetett 

megművelni. A korábban meglehetősen jól élő ültetvényesek komoly veszteségeket szen-

vedtek el, és nagy részük igyekezett áruba bocsátani földjeit. A korábban sem folyamatosan 

használt földek egy részét lassan visszahódította az erdő. Volt, aki lovak tartásával kezdett 

foglalkozni, mások olajfa-ültetvényeket próbáltak létrehozni a szigeten, de a korábbi in-

tenzív mezőgazdasági tevékenységek már nem tértek vissza és a természet megkezdte visz-

szahódító munkáját. A Cumberland-sziget egyre népszerűbb turistacélponttá kezdett válni 

ebben az időszakban, így például sokan felkeresték az Amerikai Függetlenségi Háború 

hősének, Nathanael Greene-nek az omladozó házát, vagy éppen a szintén háborús hős, az 

                                                      
5 Dilsaver, L. M. (2004), 31. p. 
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akkorra már legendás Henry Lee tábornoknak a sírját, aki a szigeten hunyt el és először itt 

is temették el. 
 

 

Gazdag elit-korszak 

Az amerikai polgárháborút követő időszakban egyre több gazdag északi látogatta meg a 

déli területeket, turistaként, illetve olyan helyet keresve maguk és családjuk számára, ahová 

a zord telek elől visszavonulhattak. Pontosan ilyen okok vezérelték az 1880 -as években 

Thomas M. Carnegie-t, az acélmágnás Andrew Carnegie testvérét és feleségét, Lucy-t, 

hogy birtokot vásároljanak a Cumberland szigeten, majd folyamatosan vásárolva, megsze-

rezték a sziget 90%-át. 1884-ben elkezdték felépíteni kastélyukat Greene omladozó házá-

nak (Dungeness) helyén, a sziget déli részén. Ezzel párhuzamosan igyekeztek megszerezni 

a sziget minél nagyobb részét. A kastély elkészültét Andrew már nem élte meg, 1886 -ban 

43 évesen távozott az élők sorából. Felesége és kilenc gyereke azonban, eladva a pitts-

bourgh-i otthonukat, teljesen a szigetre költözött és csak a forró nyári hónapokban mentek 

északra nyaralni. A Dungeness nevű, 59 szobás kastély, a kertben, illetve a sziget más 

részein felépült épületek, üvegházak, vízgyűjtők és víztornyok, hűtőház, füstölő, meden-

cék, sportpályák tökéletesen kiszolgálták a családot, akik igyekeztek egyfajta önellátásra 

berendezkedni. Természetesen nem tudtak mindent maguk előállítani, de gyümölcsöt és 

zöldséget termeltek, tehenészetük volt, baromfit és sertést is tartottak a család és vendégeik 

igényeinek kiszolgálására. A saját hajóikkal pedig megteremtették a rendszeres szárazföldi 

összeköttetést is, hogy ne szenvedjenek semmiben hiányt. A család több mint 200, szigeten 

lakó alkalmazottja tevékenykedett annak érdekében, hogy ez a kis birodalom működjön. 

A szigeten komoly társasági élet zajlott, a Dungeness-t gyakran látogatták a család ba-

rátai, családtagjai, ismerősei is, akik hosszabb-rövidebb időt töltöttek el a szigeten, ahol 

lehetett kirándulni, a tengerparton piknikezni, vadászni, horgászni, vagy éppen bálokon, 

estélyeken résztvenni. Nyilvánvaló, hogy az önellátásra való törekvés ellenére csak az acél-

gyárból származó bevételekből lehetett működtetni a rendszert, a családtagok nem igazán 

végeztek „hagyományos” munkát és kereső tevékenységet, sokkal inkább utaztak, szóra-

koztak, és intenzív társasági életet éltek.  Amikor a gyerekek felnőttek, anyjuktól a sziget 
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egy-egy részét, és pénzt is kaptak, hogy felépíthessék a szigeten saját otthonaikat, illetve 

felújítsák a korábbi épületeket. 1899-ben az anya, Lucy, a vagyon egybentartására és a 

birtok működtetésére egy tröszöt hozott létre. 

A bizalmi vagyonkezelés olyan szerződéses viszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa 

a vagyonrendelő, vagyonát vagy annak egy részét elkülöníti és ideiglenes jelleggel átru-

házza a bizalmi vagyonkezelőre, azzal a céllal, hogy a bizalmi vagyonkezelő a rá ruházott 

vagyont kezelje, adminisztrálja, gyakorolja a tulajdonosi jogokat, értékét megőrizze és 

gyarapítsa, a vagyonrendelő által meghatározott kedvezményezettnek vagy kedvezménye-

zetti körnek kiadja.6 A gyerekek így átruházták vagyonelemeiket az anyjukra, tehát a bi-

zalmi vagyonkezelőre, aki ezt menedzselte, két alapkikötéssel: egyrészt a pittsburgh -i Car-

negie irodaházból származó bevételek a birtok fenntartását kell, hogy szolgálják, és csak 

az ezen felül maradó egyéb bevételek oszthatók fel az életben lévő gyerekek között. A 

második rész pedig kikötötte, hogy a gyerekek nem oszthatják fel és adhatják el a sziget 

egyes részeit, egészen a legutolsó életben lévő gyermek haláláig, hacsak nem döntenek 

erről a gyerekek együttesen.7 

E bizalmi vagyonkezelés első időszaka sikeres volt, hiszen a bevételek bőven fedezték 

a birtok fenntartását és a gyerekek, valamint családtagjaik kiadásait. Lucy 1916-os halála 

után egy darabig minden rendben ment, azonban szinte elkerülhetetlen volt, hogy az örö-

kösök elkezdjenek gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a sziget erőforrásait (fakiter-

melés, tejelő állattartás, idegenforglami beruházások, sőt, még bányászat is – egy ilmenit 

nevű ásvány iránti kutatás és kedvező eredmények esetén bányászat) jobban kihasználva, 

növelni a bevételeket, illetve valahogyan pénzt csinálni az örökségből, amely az egyre job-

ban fogyatkozó bevételek mellett egyre komolyabb összegeket emésztett fel, ráadásul az 

utódok szétszóródva a világban, és már nem nagyon használták a kastélyt és a birtokot. 

Természetesen nem gondolta mindenki így, ezért elkerülhetetlenül konflikusok alakultak 

ki a családtagok, illetve a családtagok családtagjai között. 

A sziget északi része egészen más pályát futott be. Az amerikai polgárháborút követően 

egyrészt néhány kisbirtokos tovább gazdálkodott a területen, a felszabadított rabszolgák 

egy része is a szigeten maradva gazdálkodott, másrészt a  19. század végén és a 20. század 

elején a több fogadó és hotel létesült a sziget északi végén. A legjobb hotel a High Point 

környékén helyezkedett el, és vonzotta az emelkedő középosztálybelieket a környékről és 

távolabbi vidékekről. A látogatók gőzhajókkal érkeztek, és élvezték a sziget nyújotta hor-

gászati, vadászati és strandolási lehetőségeket. Fekete lakosok döntően a szállodákban dol-

goztak: pincérek, szakácsok, mosodák, kocsisok voltak. A High Pointot és környékét 1930-

ban vette meg az atlantai Candler család, akik a Coca Colából gazdagodtak meg. 

Mivel mindkét nagybirtokos család fontosnak tartotta a sziget értékeit, és nem voltak 

rákényszerítve arra, hogy lényegesen beavatkozzanak a sziget életébe és megzavarják a 

természetes ökoszisztémákat, így viszonylag érintetlenül került a sziget National Park Ser-

vice kezelésébe nemzeti parkként az 1970-es években. Természetesen nem minden család-

tag gondolkodott így, ezért érdekes folyamatként figyelhető meg, ahogyan az egyre jobban 

terebélyesedő családok újabb generációi, távolabb kerülve a korábbi generációk számára 

meghatározó idilli állapottól, egyrészt érdeklődésük csökken, másrészt, miután érzelmileg 

kevésbé kötődnek a korábbi használathoz, időről időre felmerül a sziget más típusú, üzleti 

hasznosításának lehetősége is, a titániumbányászattól kezdve ananászültetvények kialakí-

tásáig, vagy éppen tehenészet kialakításával kapcsolatos tervekig. Fontos megjegyezni azt 

is, hogy időről időre „külső” szereplők, befektetők is érdeklődtek a sziget – elsősorban 

                                                      
6 Sándor I. (2014) 
7 Dilsaver, L. M. (2004), 49. p. 
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turisztikai célú - hasznosításával kapcsolatban, az 1960-as években még a NASA is érdek-

lődött a sziget esetleges űrközpontként történő kiépítése iránt.  

 

A védelem korszaka 

1954-ben a Carnegie család néhány tagja meghívta a Nemzeti Park Szolgálatot a szigetre, 

hogy a szervezet felmérje annak alkalmasságát egy védelem alatt álló nemzeti park (nem-

zeti tengerpart) kialakítására. Ezzel párhuzamosan Georgia állam is lépéseket tett annak 

érdekében, hogy állami parkot (state park) alakítsanak ki a Cumberland -szigeten. Az ese-

mények azonban több mint egy évtized múlva, 1968-ban gyorsultak fel igazán, amikor 3 

Carnegie-örökös (Tom, Henry és Andrew Carnegie) a sziget háromezer hektárját eladták 

egy ingatlanfejlesztőnek, Charles Frasernek. Az egyre valószínűbb turisztikai hasznosítás 

ellen számos családtag, politikus, környezetvédelmi aktivista és szervezet emelte fel a sza-

vát. Az egyre inkább jogi útra terelődő és egyre bonyolultabbá váló ügy összekovácsolta 

azokat a szereplőket, akik a szigetet meg szerették volna menteni.  

Az összefogás és az egyre intenzívebb nyomásgyakorlás miatt Frazer kénytelen volt el-

adni az ingatlanfejlesztésre vásárolt területet a Nemzeti Park Alapítványnak. Ugyanez az 

összefogás segített a nemzeti parkkal kapcsolatos törvényjavaslatot átvinni az amerikai 

kongresszuson, amelyet végül 1972. október 23-án Richard Nixon elnök írta alá és ezzel a 

Cumberland-szigetet nemzeti tengerparttá alakította. A Carnegie család eladta a szigetet a 

szövetségi kormánynak, így a Cumberland-sziget nagy része nemzeti park lett.8 

A Cumberland-sziget északi részén elhelyezkedő Kis Cumberland-sziget, amely szinte 

nem is igazi sziget, hiszen csak egy mocsaras-lápos terület választja el a Cumberland-szi-

gettől, továbbra is magántulajdonban van, és a nagyközönség nem látogathatja. Annak el-

lenére, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság folyamatosan igyekszik a magántulajdonban lévő 

                                                      
8 Cumberland Island National Seashore, Georgia. https://www.nps.gov/cuis/index.htm 
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földterületeket megvásárolni a Cumberland-szigeten, kisszámú ember – elsősorban a ko-

rábbi tulajdonosok leszármazottai - még mindig birtokolnak területeket, illetve használnak9 

eladott területket, ingatlanokat a sziget nyugati és északi részén, bár csak nagyon kevesen 

élnek egész évben, életvitelszerűen a szigeten. 

 

 
 

Összegzés helyett: tanulságok 

Már a nemzeti park létrhozásánál is lényeges kérdésként merült fel, hogy mit kell pontosan 

a szigeten megőrizni. Az elmúlt évszázadok alatt a Cumberland-sziget eredeti ökosziszté-

máit kezdetben mérsékelten, majd egyre intenzívebben módosította az emberi tevékenység. 

E beavatkozások jelentős mértékben átalakították az eredeti állapotot, mesterséges környe-

zetet, építményeket, utakat hozva létre a sziget egy részén, és az eredeti állat - és növény-

világ is jelentős átalakuláson ment át, amellett, hogy az intenzív humán használat nem ős-

honos fajokat is meghonosított a szigeten. A 20. századot azonban a gazdasági, gazdálko-

dási tevékenységek hanyatlása jellemezte a szigeten, amelynek eredményeképpen a ko-

rábbi humán konstrukciók egy része eltűnt, vagy romlásnak indult, és a természet elkezdte 

visszahódítani a sziget jelentős részét, és a korábbi, elsősorban haszonállatként a szigetre 

telepített állatok (lovak, disznók) elvadulva alkalmazkodtak a megváltozott feltételekhez. 

Ilyen előzmények alapján az elsődlegesen a turisztikai hasznosítás tűnt kézenfekvőnek, el-

sősorban a történelmi, kulturális emlékek bemutatatására koncentrálva.  

Hosszas viták során azonban az az álláspont kerekedett felül, hogy a korábbi történeti 

korok kultúrtáj-használatának meglévő emlékeit megőrizve, valamint a nem őshonos elva-

dult állatokat (különösen a jelentős turisztikai attrakciónak tekinthető lovakat) megtartva 

próbálják a sziget növény és állatvilágát a lehető legzavartalanabb formában menedzselni. 

E zavartalanságot azonban némileg beárnyékolja, hogy annak ellére, hogy a nemzeti park 

jelentős része védelem alatt áll, továbbra is vannak magántulajdonban lévő részek, és a 

                                                      
9 Több esetben olyan adásvételi konstrukciókra is sor kerül, hogy a tulajdonosok eladták a tulajdonukat a 

Nemzeti Park Szolgálatnak, amelyet azonban életük végéig használhatnak.   
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tulajdonjogból fakadó olyan területhasználati jogok, amelyekkel a tulajdonosok élnek, és 

a park elképzeléseivel ellentétes területhasználatot valósítnanak meg.  

Ez a stratégia természetesen azt is előrevetítette, hogy a látogatások lehetőségét (tehát 

nem elzárt területként kezelve a szigetet) csak szabályozva lehet biztosítani, annélkül, hogy 

a szigeten jelentős turisztikai infrastuktúra épüljön ki. A park látogatószáma jelenleg napi 

300 főben maximalizált. A szigetet csak hajón lehet megközelíteni, kiépített híddal, úttal, 

alagúttal nem rendelkezik, tehát a rendszeres hajójáratokon kívül nincs permanens száraz-

földi összeköttetés, mint ahogyan a szigeten sem épül ki szilárd burkolatú úthálózat, sem 

jelentős kiszolgáló infrastruktúra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincsenek boltok, 

éttermek, üzletek, vagy a manapság oy divatos látogatóközpontok sem a szigeten. A Nem-

zeti Park Szolgálat a szigetet a külvilággal összekötő hajójáratok kiindulópontjában, a szi-

gettől 11 kilométerre fekvő St. Marys városkában létesített egy látogatóközpontot, ahonnan 

a látogatók regisztráció után indulhatnak a sziget felfedezésére. A Cumberland-szigeten 

csupán kempingezésre alkalmas területek vannak, vizesblokkokkal és mellékhelységekkel, 

áramellátással, valamint kialakított tűzrakóhelyekkel, más kiszolgáló infrastruktúra azon-

ban nincs. 

A kísérlet, ami az 1970-es évek óta zajlik, működik. A jelenlegi kultúrtájmenedzsment 

nem tekinthető tipikusnak, hiszen hasonló jellegű parkok esetében általában jobban kiépí-

tett infrastruktúra próbálja meg vonzóvá tenni az adott területre jellemző természeti és kul-

turális értékeket.  A Cumberland-sziget népszerűsége viszont pontosan a sajátos terület-

használat miatt tekinthető jelentősnek, annak, hogy a hozzáférés korlátozott és különös 

azért, mert nem tipikus termékről van szó, amely a külvilágot érdekli10, noha van jó néhány, 

hasonló adottságokkal bíró terület az Egyesült Államok keleti partján.  

Lényeges azonban megjegyezni, hogy a park sikeres működtetése mögött folyamatos 

konfliktushelyzetek húzódnak meg. A korábban már említett, fontos kínálati elemként 

megjelenő vadlovak például rendszeresen viták tárgyát képezik. Egyesek szerint a lovak 

őshonosak a szigeten, ezért nem indokolt beavatkozni a populáció életébe, mások a lovak 

(és a korábban már szintén említett disznók) számának korlátozását tartják időszerűnek, 

csak akkora populációt meghagyva, amelyet a sziget komolyabb zavarok mellett képes el-

tartani. Ugyanígy folyamatos vita tárgyát képezi a napi 300 fős látogatószám-limit. Vélhe-

tően e látogatószám duplája sem okozna komoly zsúfoltságot a szigeten, jelen pillanatban 

mégis az a koncepció tekinthető meghatározónak, amely a számot továbbra is 300 főben 

határozza meg. Lényeges feszültségforrás a járműhasználat a szigeten. A park alkalmazot-

tai rendelkeznek néhány autóval, illetve a sziget egyéb tulajdonosainak is vannak – első-

sorban sportcélú – járművei (quadok). Ezekkel a járművekkel a területet használú tulajdo-

nosok például rendszeresen közlekednek a 27 kilométernyi tengerparton, amely szintén 

konfliktusokat okoz, hiszen az idelátogató (döntően hátizsákos) turisták, akik betartják a 

sziget játékszabályait, nem nézik jó szemmel azokat, akik viszont nem így  használják az 

emberi beavatkozás hiányában egyre érintetlenebbé váló természetet. Ehhez kapcsolódik 

természetesen az is, hogy időről-időre előkerül, hogy mégis kellene a turisztikai infrastruk-

túrát fejleszteni, a változó fogyasztói igények kielégítése érdekében. Hasonlóan problémá-

kat eredményez a sziget különböző korokból származó kulturális, épített örökségének vé-

delme. Egyrészt a párás, meleg, szubtrópusi éghajlat miatt ezek az épített emlékek folya-

matosan pusztulnak, másrészt – ahogyan más területek esetében is megfigyelhető – rend-

szeres érdekkonfliktusokat eredményez, hogy mit indoklolt, és mit nem érdemes megőrizni 

a következő generációknak. 

                                                      
10 Zadori, I. (2016) 
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Ősszességében elmondható, hogy a Cumberland-sziget példája különleges és az elmúlt 

közel 50 év eseményeit nyomon követve sikeres alternatívának tekinthető a többé-kevésbé 

eredeti természeti ökoszisztémák és kulturális örökségelemek védelme, megőrzése érdeké-

ben, ahol a Nemzeti Park Szolgálat folyamatosan arra törekszik, hogy menedzselje és fenn-

tartsa azt a sajátos egyensúlyt, amely a turisztikai hasznosítás és a megőrzés prioritásai 

között húzódik meg. A sikeresség lényeges eleme a hozzáférés klubjószág-jellegű korláto-

zottsága, illetve a különleges, külvilág számára is érdekes termék, amely folyamatosan je-

lentős keresletet generál. 
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