Fák a városban
„Ó, nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?”
(Tóth Árpád: A fa.)
Másutt már elég alaposan megbeszéltük, hogy az emberi civilizáció korábbi korszakaiban
hogyan éltek a városlakó emberek a fák nyújtotta kedvező
hatásokkal, és tudjuk, hogy elég
régi az ebből fakadó szoros
kapcsolatuk az ugyancsak városlakóvá lett növényekkel.
Néha mégis megdöbbenünk és
elcsodálkozunk egy-egy konkrét
adat hallatán, hiszen a „történelmi idők” helyszínei és
eseményei leginkább politikai
események, csaták és a hozzájuk
fűződő
évszámok
formájában rögződnek emlékezetünkben. Bizonyára így van
ez Rómával, mármint azzal az
ókori birodalmi fővárossal is,
amelyről egyébként nagyon sok mindent tudunk.
Leltározás
Lewis Mumford amerikai építész sok érdekes dolgot tud a városokról, és
ezeket az ismereteket meg is osztja velünk. Többek között azt is, hogy mi mindennel
rendelkezett Róma városa a birodalomnak még viszonylag békésebb, a bukást
megelőző korszakában. A város a történelemben című könyvében olvashatjuk:
„A Rómára vonatkozó első átfogó leltár sajnos késői keletű, egy hivatalos
felmérésben bukkantak rá, keltezése i.sz. 312-315. De már egymaga a ’tartalom’
egyszerű fölsorolása is segít a fennmaradt romok elmosódott körvonalainak
kitöltésében. Íme: 6 obeliszk, 8 híd, 11 nyilvános fürdő, 19 vízelvezető csatorna, …3
színház, 28 könyvtár,…1790 palota, 46 602 bérkaszárnya. Lanciani mindehhez még
926 kicsi, magánkézben levő fürdőt ad hozzá – számítása szerint 62 800 városi polgár
egyidejűleg vehette igénybe a fürdőket -, a 18 fórumot vagy közteret, 8 campust, tehát
egész éven át füves parkot, melyet a tömegek, Sztrabón megállapítása szerint,
’labdázásra, karikázásra vagy birkózásra’ használtak, továbbá azt a mintegy 30 parkot
és kertet, melyeket eredetileg gazdag polgárok létesítettek saját kényelmükre, és
melyek végül is a közterületekbe olvadtak bele.”
Ugye, micsoda fantasztikus számok! Mármost, ha ezek láttán önkéntelenül is
számolni és összehasonlítgatni kezd az ember, akkor nagyon érdekes és furcsa
következtetésekre juthat saját korának, városának körülményeit illetően. De ne

számolgassunk, hanem próbáljunk még egy kicsit vizsgálódni a városi fákkal
kapcsolatban. Arról tudunk, hogy a római köztereken szívesen alkalmazták a
gyalogos- és járműforgalom elválasztására az élősövényeket, de a parkokba ültetett
fákról, azok fajtájáról, esetleg mennyiségéről ebből a leltárból semmi nem derül ki.
Pedig nyilvánvaló, hogy a sok park egyúttal sok fát is jelentett. Bizonyára Róma
városának parkjaiba és köztereire is jutott a Plinius által „árnyékadó” volta miatt
emlegetett, idegenből behozott platánból, de valljuk meg, hogy a fafaj összetétel
dolgában elég tájékozatlanok vagyunk.
Talán jobban járunk, ha nem megyünk vissza ennyire távolra az időben, hanem
csak néhány száz évre próbálunk visszatekinteni. Idehaza viszonylag kevés adatot
találunk, legfeljebb csak azokból a régi magyar személynevekből következtethetünk,
amelyeket Rapaics Raymund említ a XIV-XV. századból. Ilyenek például: Bodza,
Kökény, Kőris, Meggyes, Som. Hiszen az őshonos növényeket az egyes országokban
bizonyára jól ismerhették korábban is, de nem biztos, hogy a régi városok utcáin,
terein szívesen látták őket. Mert a „külhoni”, itthon addig nem ismert növények, fák
száma addigra már elég szépen megszaporodott a külföldi újdonságok iránt fogékony,
és nem utolsó sorban vastagabb pénztárcájú nagybirtokosok, egyéb növénybarátok
kastélyparkjaiban, arborétumaiban. Tuskó Ferenc írja: „A XV. és XVI. század
utazásai Európában nem élő, ismeretlen új növények felfedezését jelentették. A
külföldi növényeket külön kertekbe ültették és nevelték, amelyeket botanikus
kerteknek neveztek el. Ekkor kezdik a növényeket szárítással tartósítani. A száraz
növények gyűjteményét szárazkertnek - hortus siccus – nevezték, amelynek később
herbárium lett a neve.”
Stirling János a XVI-XVII. század magyar reneszánsz kertművészetéről írott
könyvében megemlékezik Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertjéről, amely
annak az időnek egyik legismertebb városi kertje volt. Többek között ennek leírását is
tartalmazza az első valódi magyar kertészeti szakkönyvnek tartott Posoni Kert című
könyv, melynek szerzője Lippay János. Mielőtt bármit mondanánk erről a kertről,
feltétlenül meg kell említeni, hogy a korabeli kertek sorában több pozsonyi, és más
városokban (Selmec, Lőcse, Eperjes, stb.) létesített orvosi és botanikus kertről van
tudomásunk. Ezek egyike-másika később – az örökösök adományozásainak
köszönhetően, akárcsak Rómában – városi köztulajdonba került. A pozsonyi Heindel
Ferdinánd ügyvéd kertjéről már használható növényjegyzék is maradt ránk.
A Posoni Kert bevezetőjében Lippai a még korábban létezett kertekre is utal,
amelyek talán már az emlékezetben sem élnek:
„Viseltettem attúl- is mivel hogy sajnáltam, hogy a’ mi kegyelmes Ersek
Urúnknak illyen nevezetes, és gyönyörűséges kerte, mint a’ Posoni kert, a’ ki még
más Országokbann-is számot tenne; minden emlekezet nélkül, örök feledékenységbe,
az maga hamujabann temettetnék-el:
mint a’ régi Magyar-Országi Királyoknak, Kyrályné-Asszonyoknak,
Fejedelmeknek, Uraknak szép, rendes, csínos, hasznos vigasztalo kertei…még az embereknek elméjekből-is, tellyességgel ki-töröltetett.”
Ami az érseki kert fáit illeti,
azok a hazai őshonos „vad” fákból,
így nevezetesen „fagyal fábúl, bik
fábúl, Spanyor bodzábúl, mind
kékbül s mind fejérbül, és több e’

féle csemetékbül”, esetleg néhány
idegen eredetű, néven nem nevezett
fából, „…vagy külömb külömb féle
gyümölcsfákbúl; úgy mint mogyoró
fábúl, birs alma fábúl, meggy, hajagmeggy, Spanyor meggy, Spanyor
hajag-meggy, mindenféle szilva,
cseresnye, som és több e’ féle fákbúl”
– álltak. Valószínű tehát, hogy
ezekben a városi kertekben még
többségben lehettek a hazai fák és
cserjék, vagyis a kertek telepítői egy
meghatározott,
viszonylag
szűk
„készletből” válogathattak. Ezt a
véleményt a már említett Heindel-féle növényjegyzék, pontosabban annak a fákra és
cserjékre vonatkozó növényállománya is megerősíti. Ám a következő századokban
már ugrásszerűen megnőtt az alkalmazható növények száma, a hazai fajok lassan
háttérbe szorultak. Terpó András erről így ír:
„A mai magyarországi növényzet a glaciális periódusok után alakult ki… Az
időszámításunk kezdete táján lezáruló nagy természetes flóramozgások után a mai
Magyarország növényzete a következőképpen alakult:
Az összes növényfaj 97 kétszikű és 16 egyszikű családba tartozik (a
megközelítőleg 400 zárvatermő családból 340 kétszikű, 60 egyszikű). Honos fás
növényeink 23 családba tartoznak…Ha flóránk életforma-megoszlását nézzük, akkor
a fás növények fajszáma rendkívül csekély, 5,95 %, ezen felül vannak még a…
cserjék 25 %-kal. Ez utóbbi nélkül mintegy 130 honos fás növénnyel (fatermetűek és
cserjék) számolhatunk… A honos fák és cserjék az elmúlt évszázadokban a földesúri
parkokban, a várárok mentén és a nagyobb folyókkal átszelt helységekben töltöttek be
zöldterületi funkciókat…” Amerika felfedezését követően azután előbb lassabb, majd
egyre gyorsabb ütemben kezdtek tért hódítani a városok közterületein, fasorainak és
parkjainak alkotó részeként a külföldről behozott fák és cserjék. Hazai növényeinkről
ettől kezdve egyre kevesebb szó esik.
Tisztelet a kivételnek, mert néhányukról azért tudunk valamit. A XIX.
században Georg Raff német szerző (a kor divatja szerint Raff György-re magyarítva)
színes képekkel illusztrált könyvet írt gyermekek számára a növényekről, állatokról és
ásványokról. A könyvet magyarra fordította és „a’ kor’ kívánatához alkalmazva
kijavította STANCSICS MIHÁL.” A szép képeskönyv 1846-ban jelent meg Pesten, és
csak mellékesen jegyzem itt meg: nem
valószínű, hogy ezért börtönözték volna be
szegény Táncsics Mihályt, hiszen abban semmi
Habsburg-ellenes dolog nincsen. A fákról is
kevés szó esik benne, de azért némelyikről
mégis mond valamit a német szerző. A
hársfáról például ezt:
„Sétahelyekre való, ’s az országutak’
mellékeit és szentegyházak’ környékeit szokás
vele beültetni.”
Nyilván itt a németországi szokásokról
van szó, és az embernek óhatatlanul az unter
Linden – tehát a „hársak alatt” – szókapcsolat

ismerős csengése jut eszébe, akár úgy, mint egy híres berlini utca és egyben sétahely
neve, akár egy valaha közkedvelt sláger címe. Magyar szöveggel, Ráthonyi Róbert
előadásában ez a dal így kezdődött: Váci utcán, váci utcán…Ha pedig tovább
nosztalgiázunk, akkor ezen a nyomon máris eljutottunk a „vén budai hársfák”-ig,
amelyek, mint tudjuk „békésen suttognak”. De hát ez már későbbi történet.
Maradjunk még Táncsicsnál, illetve Raffnál. Igaz, hogy nem őshonos fánk, de
már egészen meghonosodott itt is, meg a németeknél is a vadgesztenye, amelyről a
szerzők ezt írják:
„Egyébiránt
a’
vadgesztenyefa virágával és
gyümölcsével inkább czifraságra, mint haszonra való.”
Tehát az isten is
díszfának teremtette, és
bizonyára már abban az időben is egyszéles körben
elterjedt, városi köztéri fafaj
volt. De sokan nehezen
fogadták el azt a tényt, hogy
a „cifraságon” kívül nincs
egyéb haszna egy fának,
hogy nem tud olyasmit, amit
előtte egyik társa sem tudott.
Ezért aztán azon sem
csodálkozhatunk, hogy az
1800-as évek elején felsőbb rendeletre a pesti Városliget területét fehér eperrel és
akáccal ültették be, mert ezektől a fáktól valami olyasmit reméltek, amit a már ismert
és megszokott hazai fákról nem feltételeztek. Például a homok megkötésének, vagy a
vizenyős talaj kiszárításának a képességét. Komoly emberek egészen komolyan hittek
abban, hogy a külföldi növényekkel legtöbb problémánk majd megoldható lesz. A
nagyobb baj talán az volt, hogy az új növények erőltetett és meggondolatlan
alkalmazása mellett irtani kezdték a honos fajokat.
A XX. század a városok fejlődésében a települési zöldfelületeket illetően is
fontos változásokat hozott. A kertészek igyekeztek a külföldi példákat utánozni, és
sokszor a földrajzi, éghajlati és egyéb helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyva,
csak a divat kedvéért meghonosítottak olyan növényeket, amelyek hosszabb távon
többet ártottak, mint amennyi hasznot hoztak, vagy mint amennyi gyönyörűséget
okoztak az adott környezetben. A divat követése ezen a téren is annyira jellemző lett,
hogy Terpó méltán állapítja meg a kétes értékű eredményt:
„Ha nem vesszük figyelembe a Kárpát-medencében mintegy ezer év óta
termesztett déli eredetű gyümölcsfákat, amelyeket szinte már flóránk eredeti tagjának
tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a városainkban domináló 12 csoportba sorolt fás
növények közül nem nagy szerephez jutottak a honos növények…
Zöldterületi fáink rendszertani összetétele az elmúlt években a
környezetszennyeződés ellenére tovább bővült. A terjeszkedő városokba eredeti
erdőrészek is beékelődtek…. A zöldterületek idegenföldi növényei (exóták) további
27 családból kerültek ki, Magyarország zöldterületeinek fás növényzetét így mintegy
53 család 440 faja alkotja…
A lakótelepekhez szorosan kapcsolódnak az őket övező zöldterületi, erdőjellegű
ültetvények. Ezek túlnyomó többsége teljesen amerikai eredetű taxonokból áll.”

A szerző itt példaként említi az Amerikából és Ázsiából származó nyárakat, az
akácot, vörös tölgyet, sima fenyőt, zöld duglászt és más fafajokat. Ehhez a
felsoroláshoz nyugodtan hozzátehetnénk még a fekete fenyőt, hiszen ez a tőlünk
délebbre honos fa is szinte elengedhetetlen, mára megszokott összetevője
városkörnyéki erdeinknek.
Ami Dunaújváros fáit, vagyis a mi
fáinkat illeti, azokkal kapcsolatban
megbízható leltárral sajnos nem
szolgálhatunk. Egyszerűen azért nem,
mert még senki sem vette számba őket.
Ha egyszer majd ez is megtörténik,
akkor a fakataszter is elkészülhet. Addig
is igyekszünk a városi fák mennyiségét a
lehető legjobban megbecsülni. Amikor
ennek a könyvnek a megírására
készültünk, megpróbáltuk összeírni és a
növényrendszertan szabályainak megfelelően felsorolni azokat a fákat, amelyek városunkban élnek. Megígérhetjük, hogy
ebből a listából nem marad ki egyetlen olyan fafaj sem, amely akár eredeti őshonos
növényként, akár idegenből behozott vendégként fontos része zöldfelületi
rendszerünknek. De azt, hogy melyikből mennyi, vagyis hány darab van, azt egyelőre
nem tudjuk megmondani. A becsült adatokról másutt majd még lesz szó.
A feldolgozandó fákkal kapcsolatos előkészítő munka során mindenesetre
összeállítottunk egy nagyvonalú statisztikát. Merő kíváncsiságból megvizsgáltuk,
hogy a nálunk szóba jöhető, és a könnyebb áttekinthetőség céljából készített listánkon
szereplő növénycsaládok közül hányban fordulnak elő őshonos, tehát hazai fák, illetve
a listából mennyi az európai növény. Az eredmény:
hazai:
46 %
európai:
67 %
(Nincs tévedés, vagy ellentmondás, hiszen a hazai is az európainak a része.)
Ezután azt vizsgáltuk meg, hogy ezekhez a családokhoz tartozó 73 nemzetség
esetében milyen ugyanez az arány. Itt a következőkre jutottunk:
hazai:
40 %
európai:
50 %
Ha ugyanezt a statisztikát elkészítenénk a
feldolgozandó fafajokról, azután pedig a taxonokról, akkor tovább
csökkenne az európai, és
még tovább a hazai fák
aránya. El is készítjük,
mihelyt teljes lesz a
dunaújvárosi fákat felsoroló lista.

A zöld művi környezet.
Néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Dunaújvároson kívül a világon
még igen sok új város létezik. Ezek a vadonatúj városok vagy városrészek mindenütt a
helyi éghajlatnak megfelelő mesterséges zöldfelületek kialakítását igénylik. Olyan
zöldfelületekét, amelyben az ott lakó ember kellemesen érezheti magát.
Eddig jobbára azt igyekeztünk kideríteni, hogy a régi, illetve a mostani időkben
milyen fafajokat próbált az ember városi lakóhelyének közelébe telepíteni. Ma már
nagyjából tudjuk, hogy egy adott helyre milyen növényeket ültessünk, és hogy ezek
milyen bánásmódot igényelnek. Azt is láttuk, hogy a jelenlegi városi közcélú
zöldfelület fogalma jóval tágabb, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt volt, ezért az
egyes települések és önkormányzatok felelőssége is megnőtt annak fenntartásával
kapcsolatban. Perényi Imre az építész szemszögéből szól a mai városi zöldfelületekről
Városi környezet – városépítészet című, 1975-ben megjelent könyvében:
„A zöldfelület a város egészének és bármely területi egységének alkotóeleme…
Kívánatos, hogy a növényzettel fedett területek átszőjék az egész várost, amelyek kapcsolatban vannak
a város körüli erdő- és vízfelületekkel, s az összefüggő, országos zöldterületi rendszernek erdőknek és réteknek, folyóknak és
tavaknak – is részei. E rendszer
védelme és fenntartása az emberi
környezet egyensúlyának fenntartásához szükséges.”
Látható, hogy itt már jóval többről van
szó, mint fák és egyéb növények ötletszerű
ültetgetéséről, mert időközben a növényzettel
borított felületek a városoknak más létesítményekkel egyenrangú, fontos elemeivé lettek,
amelyekkel a várostervezőknek is számolniuk
kell. Csakhogy ez a számolás igen nehéz,
hiszen most vannak alakulóban azok a
szabályok, amiket a zöldfelületek tervezésénél
be kellene tartani. A szabályok megteremtőinek pedig illene ismerniük a zöldfelületeket
alkotó növények, fák bizonyos jellemzőit,
tulajdonságait. Mindezek mellet maguk a
városlakók sem látnak tisztán ezekben a
kérdésekben, legalábbis Radó Dezső szerint
nem. Településgazdálkodási ismeretek című
jegyzetében így vélekedik:
„Meg kell állapítanunk, hogy a lakosság jelentős része még nem értékeli
eléggé a városi zöldfelületeket. A fákkal kapcsolatos szemlélet történelmi
lépéshátrányban van a város fejlődésével. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a

városok lakossága a faluról elszármazott emberekkel növekszik. Sajnos a fa útjában
áll sok „tősgyökeres” városi embernek is. Szinte felsorolhatatlan, hogy egyes
városlakók mennyi kifogást találhatnak a fában.”
Másutt még szó lesz róla, hogy Radó Dezső fő működési területe a főváros
volt, bár kiválóan ismerte a többi város zöldfelületeit is. Úgy tűnik, hogy a budapesti
és a dunaújvárosi ember fákhoz való viszonya nem egészen azonos, hiszen nálunk a
város, a park és az erdő együtt, a lakosság szeme előtt született, és soha nem a fák
ellen emelt kifogások jellemezték az említett viszonyt. És talán nem tévedek, ha azt
hiszem, hogy az idézet folytatásában megfogalmazott gondolatok ellen egyetlen
dunaújvárosi ember sem protestálna különösebben.
„Hangsúlyozni kell egy fontos elvet, mielőtt magunkra vonnánk az
egyoldalúság vagy elfogultság vádját. A fa az emberért van, s nem adódhat olyan
helyzet, hogy a fa az emberek érdekei fölé nőjön, azaz szembe forduljon az emberrel,
akiért a fákat ültetjük. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a fákat ki kell
vágni. Például, amikor a megnövekedett fa valamilyen veszély forrása lehet,
belenyúlik a közlekedési űrszelvénybe, vagy ferde törzsével valóban baleset okozója
lehet. Ki kell vágni a fát akkor is, ha veszélyezteti a mellette lévő lakóház épségét, a
ház alapját, falait, erkélyét, vagy a háztetőt. A kidőlőben lévő fákat is el kell
távolítani.”
Mindezek lényegében szakmai kérdések, és szerencsére régen volt az már,
amikor egyesek úgy gondolták, hogy a fakivágásokról pártbizottságokon kell
dönteni.
1978-ban Budapesten tartották a VI. Dendrológus Tanácskozást, vagyis a fákkal foglalkozó
szakemberek soron következő
konferenciáját. A résztvevők a
városi növényzetre váró különleges körülményekről, a speciális,
sivár termőhelyről, és az ide
kényszerített növényekről egyaránt
szóltak. Dr. J. Chmelar Brnoból
megállapította:

„A városi környezet rend-kívül
igénybe veszi a fás növé-nyeket….A
környezeti tényezők befolyásolásához és a
városi zöldfelületek fenntartásához ökológiai
szemléletre van szükség …A városi
zöldövezetben levő fák életére vonatkozó
ökológiai adatok gyűjtése még csak a
kezdetnél tart.”
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
városi fákra vonatkozó egyéb adatok
gyűjtése dolgában sem állunk jobban, hiszen
a legtöbb település megbízható kataszterrel,
tehát mennyiségi nyilvántartással sem
rendelkezik róluk. Ami a termőhelyi

körülményeket illeti, azokról már többet
lehet mondani. Ám sok jót nem. Az
alábbiakat Dr. A. Lukasiewic, poznani
professzortól idézzük:
„A kemény felszín nem teszi
lehetővé az esővíz és a levegő behatolását
a talajba. Az erősen letaposott föld, amely
a fa törzsét körülveszi, itt semmi szerepet
nem játszik. A talaj és a levegő
nedvességhiánya következtében a nyári
hónapokban a növényzet ellankad,
kiszárad, végül pedig elhal. A kiszáradási
folyamatok,
gyakran
a
fiziológiai
szárazság és szennyeződés hatása a talajba
hatoló legkülönbözőbb mennyiségű kémiai
anyagok miatt még inkább fokozódik (pl. a
jegesedés elleni kiszóráskor). Az ilyen
feltételek között élő növények föld feletti
és alatti részei egyaránt a legnagyobb
mértékben ki vannak téve a mechanikai
károsodásoknak (az utcák csatornázása, közművesítése, a közlekedési forgalom). A
levegő a legnagyobb mértékben telített a portól és a kipufogó gázoktól. A
növényeknek el kell még viselniük a talaj és a levegő napi és az évi nagy hőmérsékleti
ingadozásait is. Számolni kell még a betegségekkel és a kártevőkkel is, amelyek a
legyengült példányokra intenzívebben hatnak. Ilyen körülmények között a természetes
biológiai folyamatok menete felborul, a növények életképessége csökken, esetleg el is
pusztulnak…
A leírt környezetben a növényzet egyes fajainak viselkedése különböző, és
azok biológiai, ökológiai tulajdonságaitól függ.”
Szóval megpróbálunk szabályokat alkotni a városi zöldfelületekkel
kapcsolatban úgy, hogy közben a
növények jelentős részét „méltatlan”
körülmények közé kényszerítve, a
maradékelv alapján létesítünk zöldfelületeket. Ugyanakkor elvárjuk
ezektől a „mindentudó” kis zöld
akármiktől, hogy védjék egészségünket, javítsák közérzetünket, miközben mi magunk következetesen ezek
karban- és életben tartásán akarjuk
megspórolni a költségvetés túlköltekezéseit. Tisztelt jogszabály-alkotó hölgyek és urak! Nem kívánunk túl sokat ezektől
a szerencsétlen növényektől?
De ne morgolódjunk, úgysem figyel oda senki. Inkább lássuk, mit mondanak
mások, például a Dunaújváros turisztikai fejlesztési koncepciója című tanulmány
(1988) készítői a mi zöldfelületeinkről:
„A hagyományos turizmust ritkán vonzzák az olyan modern ’iparvárosok’
mint Dunaújváros, ha mégoly sok is bennük a parkosított terület. Parkokat, de
folyópartot is sok városban, szép természeti tájat vidéken csaknem mindenütt találhat

a turista. A lakótelepek meghatározó látványa, az iparváros arculata, a levegő
szennyezettsége mind olyan jellemzők, amelyek távol tartják a tömegturizmust.”
A fenti sorokból szinte süt a fővárosi ember „vidéket” lenéző pökhendisége, és
nem hiszem, hogy a zöldfelületeinkkel kapcsolatos problémák megoldása, vagy azok
legcélszerűbb használata (hasznosítása) kérdésében a jövőre nézve ebből a kútfőből
kellene merítenünk. Nekünk viszont sajnos még nincsen saját koncepciónk. Van
viszont további véleménye Perényinek az általános követelményekről:
„A város fajlagos zöldfelület-szükségletére vonatkozó megállapítások a
szakirodalomban igen ellentétesek, és lényegében tapasztalatokon alapuló adatok… A
nagyobb városok lakói… mind messzebb távolodnak a természettől, többféle
ártalomnak vannak kitéve, mint a kisebb települések lakói, ezen pedig elsősorban csak
nagyobb összefüggő zöldterületek – városi erdők – létesítésével lehet segíteni.”
A jól ismert gondokon kívül más problémák is adódnak a – most már mindenki
által szükségesnek és fontosnak tartott – városi közcélú zöldfelületekkel
kapcsolatosan. Mőcsényi Mihály professzor a gyakorlati kertész szemszögéből nézve
tesz néhány olyan megállapítást, amelyek általában ismertek, de eddig igazából senki
nem figyelt fel rájuk. Pedig nagyon komoly figyelmet érdemelnének a következő
sorok, amelyeket „A tömeges lakásépítés zöldfelületi vonatkozásai” (1977) című
írásából idézünk:
„Lakótelepszerű településrészek a múltban is keletkeztek, olyanok,
amelyeknek területén közkertek is vannak. Ezeknek a közkerteknek az esetek
többségében alig van használati értékük: területük adódik, mégpedig azért, mert az
épületek benapozásához, a köztük levő terek átszellőzéséhez bizonyos távolságok
szükségesek. A magyar várostervezési gyakorlatban – néhány tiszteletreméltó
kísérlettől eltekintve – alig van olyan példa, amikor a tervezők az épületek egymáshoz
viszonyított elhelyezésénél jól használható kerti terek komponálására törekedtek
volna…. a lakókörnyezetnek szabad ég alatti hányadával ritkán foglalkozott valaki…
A kert képét, funkcióját ezért többnyire nem érlelt elvek, hanem föld alatti vezetékek,
mechanikusan vezetett ’tűzoltóutak’ és egyéb – gyakran csak kényszerképzetként
kezelhető -, a szűkebb szakterületen belül értelmezett, ’költségvizsgált’ létesítmények
határozzák meg…
Hazánkban a zöldfelületek rendszerének nincs hatósági szerve, illetve
nincsenek olyan ’pozíciók’, ahonnan komplex értelemben intézkedni lehetne. Az
OÉSZ a közparkokra vonatkozóan tartalmaz ugyan a területi védelemre vonatkozó
utalásokat, de ezek betartatására nincs ’hivatalos hely’. Tulajdonképpen az sincs
meghatározva – Budapesten sem -, hogy mely zöldfelületi részegységek tartoznak a
közparkok vagy véderdők körébe, azaz mi képezi a zöldterületet.”
Ne gondoljuk, hogy a fenti észrevételek egy örökre eltűnt korszakra
vonatkozó, ma már nem érvényes megállapítások! Mert Mőcsényi ugyanezt – ha
ugyan nem különbeket - a mai állapotokat illetően is leírhatná. És ugyanúgy aktuális
mindaz, aminek okán Barna Gábor, az Urbanisztikai Társaság elnöke Paneles építés –
települési környezet (1978) című írásában – a zöldfelületek konkrét említése nélkül, de
rájuk utalva – a lakótelepek téralakításáról elmélkedik. Mivel Dunaújváros jó része
maga is egy sajátos, hatalmas lakótelepnek tekinthető, talán érdemes odafigyelni.
„Az építészet és a városépítészet hivatása, hogy a végtelen térből kihasítsa
azokat az építészeti tereket, amelyek alkalmas helyei, keretei a társadalmi
mozgásoknak, az életnek.
A lakótelepek építésénél, főként a paneles házgyári rendszer eredményeként
létrejött lakótelepeknél mintha az építészet lemondott volna ősi hivatásáról, a
téralkotásról… A lakótelepeken álló épületeket, azok nagyságát, sivárságát teszik

felelőssé azért, hogy köztük nem érzi magát városban az ember, hogy nem tudnak
kialakulni lakóhelyi közösségek, meg talán még egyes idegrendszeri károsodásokért
is. Pedig nem az épületek önmagukban felelősek ezért. A legszebb, legváltozatosabb
beépítésű lakótelep, a megmozgatott és színezett épülettömegek sem oldják meg a
’lakótelepiség’ problémáját, ha nem alkotnak az ember…szabadtéri cselekvései
számára alkalmasan alakított és berendezett építészeti, pontosabban megfogalmazva:
városépítészeti tereket…Látható és érzékelhető tereket, amelyben biztonságtudattal, a
védettség, az intimitás tudatával végezheti az oda szánt cselekvéseket…A tér és az
utca nem divatjamúlt fogalom, jóllehet régi, eddig volt valójában már soha nem
támadhat fel.
A téralkotás hegemóniájának visszaállítása oldhatja meg a városi környezet
mai esztétikai nyomorúságát.”
Jól tudjuk, hogy soha nem szabad általánosítani, ha lakóhelyi környezetünkről
van szó, hiszen a mi városunk sem csupa rosszul megtervezett lakótelepi részegységek
halmaza. Erre Miskolczi is felhívja a figyelmet, amikor összehasonlítja az egyes
városrészeket egymással:

„Más, és szemben áll ezzel a
Belváros, legjobb ökológiai helyzetével,
parkjaival, fáival, nyugodt architektúrájával, huszonöt év alakította kiegyensúlyozott emberi kapcsolataival. Dunaújvárosi Svájcnak mondják a Vasmű út,
Építők útja, Szórád Márton út és Kossuth
Lajos utca által bezárt területet… Húsz
éve lakni az Ady Endre utcában… jobbára
egyet jelent a konszolidált életformával,
életnívóval. A városrész megjelenésében
korántsem mintázza a hagyományos
belvárosok képét, társadalmában azonban

képviseli a mai magyar városok úgynevezett jobb övezeteit.” (M.M: Város lesz,
csakazértis…1980). Ugyanitt a szerző azonban azt is megjegyzi, hogy a maga részéről
a Kertvárosba nem szívesen költözne, mert „…a Kádár-völgy után még ma is mintha
más világba érne az ember.” Ezt magam is tanúsíthatom, mert én is ebben a
városrészben laktam néhány évig, és így a magam bőrén érezhettem, hogy Miskolczi
megállapításainak megfogalmazása óta a helyzet nem javult. Sőt!
Pedig gyönyörűek a fák, és az embernek nemesebb gondolatai is
támadhatnának, ha a környezet egyéb vonatkozásban is emberhez méltó volna.
Olyasfélék, mint mondjuk Anne Creuchet francia költőnőnek:
„Mióta a fény
Gyökeret vert ebben a kertben
Láthatatlan madár
Jár a levelek lépcsőházában
Föl-le és én
Mint a jávorfa
Bátran eltaszítom
A felhőket hogy
Felszabadítsam a szívem.”
Csongor György tollából egy alpolgármesteri bejárást követően 2003-ban Igazi
kertváros is lehetne címmel rövid írást közölt az egyik helyi lap. Íme egy részlete:
„A hatvanas években kezdődött el az akkor perifériának számító mai Kertváros
építése, részben középblokkos tömbházakkal, építőmunkások családi házaival. Az
1964. évi partcsúszást követően a kezdetben ’cs’ lakások néven említett függőfolyosós
lakóházak befogadója is ez a városnegyed lett, ahol szép számmal épültek újabb
családi házak is. Napjainkra a Béke városrész, az Interspár áruház jócskán túllépték a
város nyugati szélének vonalát, a Kertváros beékelődött a többi városrész közé…
A Kertváros fái megnőttek, szemrevalóak, gyönyörű zöld környezetben állnak
az épületek. Igazi, ligetes kertvárossá lehetne formálni az egykori perifériát, de csak
közös akarattal és szívós türelemmel.”
A városi zöldfelületek problémái elválaszthatatlanok a különféle városi terek
alakítása, berendezése és használata kérdéseitől, hiszen azok nem saját magukért
vannak, hanem azért, hogy nagyon is konkrét szerepet töltsenek be a város életében.
Ezért itt nem csupán „esztétikai nyomorúság”-ról van szó, hanem bizonyos sajátságos
szereptévesztésről. A tervező senkinek sem tesz külön szívességet azzal, ha az
épületek közötti tereket igen nagy gonddal és alapossággal a rendeltetésnek megfelelő
funkciók ellátásához ugyanúgy megtervezi, mint mondjuk az épületeket és
közműveket. Itt mindenki a környezet megóvásáról, védelméről beszél, miközben az
emberek nagy tömegei rosszul megtervezett és kivitelezett művi környezetben élnek,
és próbálnak békességben meglenni vele. Ám ez sok esetben egyszerűen lehetetlen,
mivel a környezet tönkretétele nélkül az adott tér nem használható. Bárkinek szívesen
szolgálok konkrét példákkal, ha nem hiszik el.
Persze tudunk mi nagyon szépeket mondani arról, hogy mit kellene tenni,
meg hogy komplex városi problémáról van szó. Gerle György alább következő
megállapításaival teljes mértékben egyet lehet érteni, de ha összevetjük a valóságos
állapotokat a kívánatosakkal, akkor nem sok okunk van a hurráoptimizmusra
zöldfelületeinket illetően sem. Az idézett részlet a szerzőnek 1977-ben megjelent, A
város és a környezetvédelem című írásából való.

„A környezetvédelem elsődleges célja – a fogalom szó szerinti értelmezésétől
eltérően – önmagunk, társadalmunk, természeti kincseink, anyagi és szellemi javaink
védelme, mégpedig magunk és utódaink életfeltételeinek, egészségének, munkaképességének és anyagi-szellemi jólétének biztosítása végett. A szó szerint értelmezett
környezetvédelem mindehhez csak eszköz… Egyre inkább teret hódítanak azok a
törekvések, amelyek egyrészről az optimális ökológiai-ökonómiai követelmények,
másrészről pedig az adott feltételek figyelembevételével reálisan megtervezett távlati
környezeti állapot elérésére irányulnak. Ez utóbbi a tervszerű környezetfejlesztés,
amely a gyakorlati szóhasználatban ma még beolvad a környezetvédelem fogalmába.
A megkülönböztetés témánk szempontjából különösen jelentős, minthogy a település
– és annak fogalomkörében kiemelten a város – történelmileg hagyományosan
’fejlesztett’… - környezet. Pontosabban: ’művi környezet.’

Félreértések elkerülésére: téves az
a felfogás, amely a környezet védelmét a
’természeti környezet’ védelmével azonosítja. Az embernek a környezetére
gyakorolt hatása folytán ugyanis az ember
által lakott, illetve használt térségekben
szó
szerint
értelmezett
természeti
környezetről már nem beszélhetünk, hanem csak a ’műviesedettség’ különböző
fokozatairól. A ’művi környezet’ legfejlettebb foka pedig az urbanizált környezet,
azon belül is a városi környezet. Ily módon a környezetvédelem feladatainak egyre
nagyobb arányú beolvadása a tervszerű környezetfejlesztés feladatkörébe maga után
vonja azt a követelményt is, hogy a tervszerű területrendezés-területfejlesztés,
valamint a városrendezés és városépítés egyre nagyobb mértékben foglalja magába az
általa szervezett térségek környezetvédelmi-környezetalakítási feladatainak tervét.”

Úgy vélem, manapság
senki nem hiszi azt,
hogy a városi, netán
lakótelepi környezetében élő fák és parkok
csak úgy, maguktól
jöttek volna létre, és
elég jól ismerjük már
azokat a mechanizmusokat, amelyek városi
lakóhelyünket és annak
egész térségét - mint
minden ízében művi
környezetet - kialakítják.
Ha pedig ez így van,
akkor a városlakó azt is méltán elvárhatja, hogy a pénzéért használható árut kapjon a
zöldfelület legkülönbözőbb elemei formájában is. (Persze tőle meg ugyanakkor
elvárható, hogy ugyanazt a valamit rendeltetésének megfelelően használja.) Ezzel
csak oda szerettem volna kilyukadni, hogy amióta az ember nem barlangokban él,
hanem valamelyest alakítania, tehát építenie is kell saját lakókörnyezetét, azóta
szabályoznia is kell ehhez a környezethez, az itt élő többi emberhez való viszonyát is.
A bonyolult, sokrétű modern életforma az efféle szabályozásokat – és főleg a
szabályok betartását – különösen megkövetelné.
Ám a zöldfelületeket illetően sem a létesítési, sem pedig a használati (ebbe a
fenntartás is beleértendő) szabályozás nem egyenrangú más egyéb szakterületeken
kialakult gyakorlattal. Mert érdemes például utánajárni annak – akinek van rá ideje,
próbálja meg -, hogy manapság Dunaújvárosban milyen következményei lehetnek
annak, ha valaki gépkocsijával fél kerékkel feláll a járdára ott, ahol ez tilos, és
milyenek, ha ezzel a kocsival napjában többször is áthajt a parki füvön, sétaúton,
játszótéren, ahol elvileg ugyancsak tilos lenne ilyesmit művelni. Az utóbbit az
ablakom alatt szinte naponta megteszik, természetesen büntetlenül. Számtalan egyéb
példát lehetne még felsorolni a mindennapi életből, de most talán elég ez az egy is.
Szinte naponta találkozhatunk az ilyen, vagy hasonló esetekkel. Biztosíthatom a
dolognak utánajáró önként vállalkozót, hogy ő maga is tapasztalni fogja: ma nem
minden szabály arra való, hogy betartassák; és a zöldfelületekkel kapcsolatos
szabályok betartatása semmiféle hatalomnak sem fontos annyira, hogy ezekre
komolyabban odafigyeljenek. Talán majd idővel ez is megváltozik.
Nem kenyerem a fekete humor, különösen akkor nem, ha olyan fontos, közös
dolgunkról van szó, mint az egészségünk védelmére hivatott városi zöldfelületek. Bár
őszintén sajnálom a parlagfű virágpora miatt szenvedő embertársaimat, sajnos csak
nevetni tudok az ellene vívott „küzdelem” formáján és hatékonyságán. De hát
szerintem igazán vicclapba illő az a sok látszatintézkedés, meg az a törvénykezési és
végrehajtási pipogyaság, amivel időnként felkeltik a figyelmünket, miközben egyre
több lesz a parlagfű! Ezért valójában azt gondolom, hogy települési közcélú
zöldfelületeink ügye akkor oldódik majd meg, akkor kerül a helyére, amikor egyéb, a
közterületekkel kapcsolatos fontos problémát is képesek leszünk európai módon
megoldani. Ha például a parlagfüvet csak annyira is vissza tudjuk szorítani, hogy
miatta ne rúgjanak bennünket ki az EU-ból. Ehhez persze előbb meg kellene
valakiknek ijedniük idehaza. Csakhogy a magyar igen bátor! Akár a cigány lova…

Városi erdők
Az erdőkkel majd még bővebben is foglalkozunk, most csak néhány sajátos
dologra szeretném a figyelmet felhívni.
Dunaújváros új város, tervezett város, és ennek köszönhetően sok
zöldfelülettel rendelkezik. Az itteni fák egy része a városi parkokban, utak mellett és
különféle közösségi létesítményekben, más részük a városi erdőkben – méghozzá
városi tulajdonú erdőkben – található. Ezek az erdők a fennsíki részen, de bizonyos
mértékig a parti lejtőn is, a város építésének megkezdésével egyidejűleg tervszerűen
telepített, védelmi célú állományok (véderdők). Ugyanakkor a város rendelkezik még
a Szalki-szigeten és egyéb Duna menti területeken korábban már megvolt, vagy azóta
telepített erdőkkel is. Az önkormányzat tulajdonában ma mintegy 300 hektár erdő van,
és a város belterületén minden erdő egyúttal véderdő is.
Szirmai Viktória 1988-ban megjelent könyve, a Csinált városok éppen a mi
városunkról szól, és szerzője többek között azt is vizsgálat tárgyává tette, „hogy a
Dunaújvárost fejlesztő tervezés törekedett-e az emberi közösségi igények kielégítésére.” Hát, ami az erdőket illeti, elmondható, hogy bizonyos mértékig
törekedett, csak nem egészen szerencsés kézzel nyúlt a megvalósításhoz. Ám mielőtt a
saját erdeinkről beszélnénk, érdemes az erdőkről általában is néhány szót ejteni,
méghozzá Madas András könyvéből idézve. Erdészeti politika című, 1978-ban írott
könyve egyébként bőven foglalkozik a városi erdőkkel is.
„Az erdők iránti igények a történelmi korszakok során változtak: századunk
első felében elsősorban azt várták, hogy az erdők az emberiség fában jelentkező és
gyorsan növekvő szükségleteit elégítsék ki.
A hatvanas években a fejlett térségekben két irányban növekedett meg az
igény nagymértékben: egyrészt az életszínvonal emelkedése lehetővé tette a
gépkocsiforgalom növekedését, ami – a szabad idő bővülésével – az emberek millióit
vitte az erdőkbe felüdülés, szórakozás céljából, másrészt az ember természeti
környezetének ijesztő mértékű romlása, szennyeződése elleni védekezés hívta fel a
figyelmet az erdők fokozottabb szerepére.”
A magam részéről nyugodtan
ki merem jelenteni, hogy Dunaújváros (vagy régi nevén Dunapentele,
majd Sztálinváros) vonatkozásában
nem az életszínvonal növekedése és
a megnövekedett gépkocsiforgalom
(hol volt még mindez az ötvenes
évek legelején!) hívta fel a figyelmet
az itteni erdőknek nem fakitermelési, tehát védelmi és jóléti jelentőségére, illetve szerepére. Mert ezeket
az erdőket már eleve ilyen céllal hozták létre, és soha senkinek eszébe nem jutott
volna üzleti célú fatermesztésre fogni őket. Jól példázza ezt az a köztudott, példa
nélkül álló szervezési intézkedés, hogy az erdők telepítését a pentelei határban
„kivitelező” erdészeti csoportot 1951 nyarán a Székesfehérvári Állami Erdőgazdaság
állományából felsőbb intézkedésre áthelyezték az újonnan megalakult Dunapentelei
Kertészeti Vállalathoz. Az itteni, állami tulajdonú erdők kezelője ezek után a gyakran
változó nevű, de mindig Székesfehérvár székhelyű állami erdőgazdaság helyett az
ugyancsak sűrűn változó nevű, de mindig itteni, helyi városi tanács lett. A

rendszerváltás után ezek az erdők
önkormányzati tulajdonba kerültek, az
erdészeti szakmai szervezet ugyancsak.
De lássuk tovább Madas
Andrást:
„Fedezhetők-e a jóléti feladatok
a fatermékekből származó árbevételekből, ha nem, honnan lehet és kell
biztosítani
az
ezek
ellátásához
szükséges pénzügyi fedezetet? Milyen
funkcióknak kell elsődlegességet adni
időben és térben, és mi lesz az ilyen
jellegű
intézkedések
kihatása
a
távlatokban a nemzetgazdaság, az egész társadalom fejlődésére? Egyáltalán milyen
funkciók teljesítését várhatja a társadalom az erdőktől ma és a távlatokban?
Ezek és az ezekhez hasonló kérdések a hatvanas évek vége felé már egyre
gyakrabban vetődtek fel nálunk is, …de napirendre kerültek az erdészettel foglalkozó
nemzetközi fórumokon is.”
Madas és munkatársai aktívan részt vettek az erdők rendeltetését kutató
munkában, és 1972-ben már alapvető megállapításokat tettek. Ezek a megállapítások
különösen a városkörnyéki erdők státuszával, a települések és a környezetükben levő
erdők egymáshoz való viszonyának tisztázásával kapcsolatosan fontosak.
Itt jegyzem meg, hogy néha hajlamosak vagyunk gyorsan elfelejteni hazai
szakembereink nemzetközi viszonylatban is jelentős munkásságát, pedig
megérdemelnék, hogy időnként szó essen azokról az eredményekről, amelyeket nekik
köszönhet a világ.
Kutatóink megállapításai, illetve javaslatai tehát így szóltak:
„Az erdők sokrétű funkcióit három alapfunkcióba kell összevonni úgy, hogy
ezekbe az erdő valamennyi funkciója beilleszthető legyen, mindenki könnyen
megértse, és a funkciók finanszírozási kérdéseiben is adjon kellő eligazítást.
Ennek megfelelően az erdők alapfunkciói a következők:
termelés,
környezetvédelem,
szociális-üdülési szolgáltatások.”
Jellemző, hogy amíg a
tudósok és az érdekelt szakemberek
megvitatták az erdők rendeltetésével
kapcsolatos problémákat, addig mi
itt helyben próbáltuk jobb belátásra
bírni a megyei földhivatalt, amely az
összes belterületi erdőnket kertnek
nyilvánította az ingatlannyilvántartásban. Ez azt jelentette, hogy
ezek az erdők lényegében kikerültek az erdőtörvény hatálya alól, ezzel együtt
különleges védettségük is megszűnt. A fura intézkedés egy helytelenül értelmezett
jogszabályi passzus miatt történt, de ezt a félreértelmezést semmiféle égszakadásföldindulás nem tudta a helyére mozdítani. Még az olyasmi sem, mint mondjuk egy
igazán alapvetőnek mondható változás, a politikai rendszerváltás, tehát a jogállam

létrejötte. Persze valami történt már ez ügyben, de a dolog máig nincs rendben. Úgy
tűnik, hogy Madasék sikeresebbek voltak:
„Az erdők hármas alapfunkciójának fogalma hamar gyökeret vert nálunk nem
csak a szakemberek körében. A VII. Erdészeti Világkongresszuson, 1972-ben Buenos
Airesben mint a VI. bizottság elnöke előterjesz-tettem és javasoltam egységes
használatát. A hármas funkció meg is jelent a világkongresszus dokumentumaiban és
Deklaráció-jában is.”
Ugyanebben a könyvében megpróbálja pontos definícióját adni azoknak a
város környéki erdőknek, amelyekre eddig az erdészek nem sokat hederítettek, kivéve
a mi erdészeinket. De nehogy azt gondoljuk, hogy a mai gyakorlat jelentőségüknek
megfelelően bánik velük! Mára már divat lett róluk beszélni, de hogy jelentőségükhöz
méltó helyet foglalnának el a településpolitikában, arról egyelőre szó sincsen. No de
ameddig valaminek nincsen igazi gazdája, addig igazából nincs is kivel beszélni róla,
nem hogy komolyan tenni érte valamit…
Tehát az említett definíció: „A zöldövezeti erdők a városokhoz, községekhez,
üdülőhelyekhez, ipartelepekhez közvetlenül csatlakozó erdők, fásítások és egyéb,
tartósan zöld növényzettel borított felületek összefüggő rendszere, melynek funkciója
az, hogy a káros természeti és művi hatásoktól védje az előzőekben megjelölt
objektumokat, illetve a lakosságot.”
Hát igen, ez valóban szép kerek megfogalmazás, csak így egy kissé a
levegőben lóg, nem sok mindenre használható. A mai erdészeti politika nem igen tud
vele mit kezdeni, mert nem ismeri a városok speciális problémáit, mert ma is
ugyanúgy mezőgazdasági szemléletű, mint régebben volt, amikor ez még pozitív
dolognak számított.
Ettől függetlenül, mi mindig azt gondoltuk, hogy nem kell szégyenkeznünk a
város erdői miatt, hiszen sok szempontból egyedülálló helyzetben vagyunk, nemcsak
az erdőket, hanem az egyéb zöldfelületeket illetően is. Ha viszont elolvassuk, amit
erről Balassa Gyula, az erdészet egykori legfelsőbb irányítója 1964-ben írt, akkor egy
kicsit elbizonytalanodunk.
„A városkörnyéki erdőkről még annyit: e tekintetben mi még szerencsések
vagyunk. Városaink java része kisebb-nagyobb erdők szomszédságában vagy
legalábbis könnyen elérhető közelségében fekszik, s kellemes kirándulóhelyekkel
rendelkezik, nem is beszélve Budapestről, mellyel ilyen vonatkozásban kevés európai
főváros vetekedhet.
Kivételek is vannak azonban. Veszprém környékének kopársága közismert –
bár itt újabban sok új erdőt telepítettünk -, Győr, Dunaújváros környéke is elég fátlan
és még fátlanabb számos alföldi mezővárosunk, mely felett nyári estéken vastag
porfelleg lebeg, s húzódik be a házakba, tüdőkbe.”
Balassának városunkra vonatkozó fenti állításával már jóval korábban vitába
szálltam, hiszen nem lehet közömbös a számunkra, hogy milyen kép alakul ki rólunk
az erdészeti szakmai közvéleményben. Éppen ezért az eddiginél nagyobb figyelmet
kell szentelnünk azoknak a véleményeknek, amelyek a bennünket, helyzetünket és
lehetőségeinket jobban ismerő szakemberektől származnak. Ilyen erdész szakember
többek között Mészöly Győző is, akinek Parkerdők Magyarországon című könyve
1981-ben jelent meg. Ebben a könyvben a mi védelmi célú erdeink parkerdővé
fejlesztett részeivel is foglalkozik. Kár, hogy akkori megállapításainak a város egyéb
lehetőségeire vonatkozó részei ma már nem igazak.
„A parkerdő a Duna jobb partját kísérő 50 m magas löszparton telepített város
déli-délnyugati részén, a város belterületén helyezkedik el, két, csaknem egyforma
nagyságú (31 és 28 ha) erdőtömböt alkotva. Az erdő telepítése az 1950-es évek elején

azzal a céllal indult meg, hogy védőövezetként válassza el a lakóterületet a Vasműtől.
A város rohamosan növekvő lakosságának kedvelt helyévé vált a város szívében levő
zárt fiatal erdő. Így már 1974-ben megkezdődött az erdő feltárása és jóléti
berendezése.”
Tudnunk kell, hogy ez a „feltárás” és „jóléti berendezés” nem a város
kezdeményezésére és főleg nem a város költségén kezdődött és valósult meg. A város,
mint az itteni erdők kezelője és fenntartója csak hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
vasmű szomszédságában levő véderdők parkerdővé alakítását állami pénzen
megtervezzék. A tervek megvalósítására, vagyis a kivitelezési munkákra a pénzt
ugyancsak az állam biztosította. Az állami célcsoportos beruházásként kezelt
átalakítási munkák kivitelezésével a város saját erdészeti szervezetét bízták meg, de a
megépült parkerdei létesítmények fenntartásáról a továbbiakban már a városnak saját
költségvetéséből kellett volna gondoskodnia. A mai állapotokat is jól ismerve,
Mészöly sorait olvasva helyenként úgy érzem magam, mintha kést forgatnának
bennem. Mert ezek az átalakítási munkák a szemem előtt, mondhatnám az én
közreműködésemmel folytak. Legtöbb mozzanatukra úgy emlékszem, mintha ma lett
volna. A parkerdő megvalósítása Nagy István és Horváth Tibor dunaújvárosi
erdészeink munkája.
„A déli parkerdőt 1977-ben alakították ki…Az erdő vegyes fafajú… záródott
állományokból áll. A sétautakkal feltárt, erdei ülőgarnitúrákkal, esőkunyhókkal,
játszóterekkel felszerelt parkerdő nagy látogatottságnak örvend, iskolások és
óvodások kedvelt tartózkodási helye. A Vasmű és a környező üzemek dolgozói
munkába menet vagy jövet szívesen választják a parkerdőn keresztül vezető utat…
A nyugati parkerdő… faállománya – a déli parkerdőhöz hasonlóan – vegyes fafajú
záródott erdő, amelyet a tornapályán kívül csak nyiladék és erdei ösvények tagolnak.
Felszínét a „Kádár-völgy” teszi változatosabbá.
A déli parkerdőben játszóterek, a nyugati parkerdőben erdei tornapálya és
labdajátékra alkalmas széles nyiladék áll rendelkezésre. A Duna-partra érkezőt a
Szalki-sziget szépen rendezett erdős, parkos környezete fogadja, ahol a kempingben
szálláslehetőség van, a strand és az étterem nyújt szolgáltatást.”
Itt érdemes néhány gondolat erejéig megállni, és néhány szót szólni arról a
tudományos tanácskozásról, amelyet három országos szakmai szervezet
kezdeményezésére rendeztek városunkban a nyolcvanas években. Ezen a
tanácskozáson Fejes László a Hidrológiai Társaság helyi szervezetének előadójaként
A pihenés-kikapcsolódás lehetőségei Dunaújváros-Rácalmás térségében címmel
tartott előadást, amelynek néhány részletét érdemes itt felidézni. Legelőször is azt,
ami miatt tulajdonképpen ma is méltán fájhat a feje azoknak, akiket egyáltalán érdekel
lakóhelyük és annak közvetlen környezetének sorsa:
„Dunaújvárosnak, mint Duna menti városnak kapcsolata a Dunával nem éri el
azt a szintet, amit a Duna kínál a számunkra. Gyakran a városépítés erőltetett üteme
korlátozta a tágabb kapcsolatépítést a folyóval, ezért érezzük szükségét annak, hogy
alapos helyzetfelméréssel, a kérdések tisztázásával alakítsuk azokat a lehetőségeket,
melyek a jövőben a folyóhoz, mint természetes környezethez kapcsolnak bennünket.”
A Szalki-szigetről bővebben is volt szó:
„A sziget déli részén találhatók az ipari létesítmények: DV ipari kikötő, VOR
dunaújvárosi gyára és a gabonasilók, míg ettől északra az ellátó és szolgáltató
egységek: révátkelés, vízirendészet, hajóállomás, halászcsárda, camping,
szabadstrand. Az elmúlt 15 év alatt jelentősen átalakult a sziget: mintegy 100.000
négyzetméter terepfeltöltés és rendezés, parkerdő kialakítás és telepítés, szabadstrand
kialakítás, úthálózat és közvilágítás rekonstrukció történt, valamint a strandöböl

kotrása 110.000 köbméter iszaptól több mint 7 millió Ft-os költséggel. Ezzel
lényegesen javult a környezet és a strand vizének minősége. Sürgető feladat a
továbbfejlesztés, mert nyári napokon mintegy 10.000 fő veszi igénybe. Folytatni kell a
tereprendezést, füvesítést, fásítást, parkerdő kialakítást, meg kell oldani a különböző
rendezvényeknek (pl. Vasasnap) helyet adó terület létrehozását. Bővíteni kell a
campinget és biztosítani kell távlatban az ifjúsági és úttörő tábor létrehozásának
lehetőségét. De mindenek előtt legfontosabb és folyamatos feladat a strandöböl
vízminőségének megóvása, ezen belül is a szerves anyagok és az iszap öbölbe
jutásának megakadályozása, különösen a szigeti létesítmények szennyvíz
elvezetésének megoldása. A camping bővítése után a felette levő mellékágban ki
lehetne alakítani csónak kikötőt is, melyet a nemzetközi Duna túra, de a helyi igények
is indokolnak. Sok hát a tennivaló, de reméljük, összhangba kerül vele a tenniakarás
is.”
A konferencia résztvevői egyetértettek azokkal a gondolatokkal is, amelyek
lokális tennivalókon kívül a tágabb, térségi összefüggésekre is felhívják a figyelmet:
„Szükségesnek látszik Dunaújváros és környéke szabadidős és üdülőterületei
összehangolt, a térség legjobb kihasználását eredményező fejlesztési koncepció
kidolgozása… A Dunaújváros-Rácalmás közötti üdülőterület a Szalki szigeti
területhez csatlakozva, azt kiegészíti és azzal együtt lényegében összefüggő
üdülőterületet alkot… Még itt is sok a feladat, de létkérdés és meghatározó a
mellékágakban megfelelő vízfelület létrejötte. Ez ösztönzést adhat a további
fejlődésnek.”
Aki manapság is figyelemmel kíséri a szigeten levő állapotokat, az
tapasztalhatja, hogy a Mészöly és Fejes által felsorolt akkori szolgáltatások közül már
csak úgyszólván a Halászcsárda igaz, bár egyelőre még létezik a fás környezet is.
Sokan vannak, akik szeretnének vele valamit kezdeni. Olyasmit, ami a város
lakosságának is hasznára, örömére szolgálhatna. Ilyen célú javaslatot tőlem is kértek
2002-ben, amelyből most néhány sort idézek:
„…A sziget erdői az erősen megváltozott talajviszonyoknak megfelelően
igen sokfélék, és nem mindig a tájra jellemzőek. Az
erdőként nyilvántartott területek egyes részei nem is
mindig valódi erdők, hanem inkább parkok, vagy
ilyenek létrehozására irányuló kísérletnek tekinthetők. A sziget észak-déli
tengelyében még meglévő
idősebb állományok a hajdani tölgy-kőris-szil ligeterdők helyén többnyire ma is keményfa, vagy azzal elegyes
erdők. A feliszapolódott részeken puhafa ligetek, vagy ezek helyett nemesnyárasok
állnak. Az utóbbi évtizedekben feltöltött, erősen megmagasított részeken kultúrfajok,
sokszor táj-idegen növények alkotnak sehova be nem sorolható együtteseket…

A Szalki-szigeten álló erdők
mindenkor a Duna-ártér összefüggő
zöldfelületi rendszerének részei kell,
hogy legyenek. Amellett, hogy
jellegzetes kultúrtájon létesültek,
ahol csak lehetséges, meg kell
őrizniük természeti jellegüket is. A
mai erdőket mindenképpen át kell alakítani, és tovább kell fejleszteni, de ezt a munkát
csak az egész sziget és térsége fejlesztési elképzeléseivel összhangban lehet
megtervezni. Ha az eddigi esetleges fejlesztések helyébe tudatos, szakszerű és
célirányos tervezés lép, akkor a szigeti erdők betölthetik a nekik szánt funkciót,
funkciókat. Ezek pedig leginkább védelmi és jóléti funkciók lehetnek.”
A további teendők, a legelőbb elvégzendő feladatok sorában is a
legfontosabbnak a következőket láttam:
„ - Meg kell teremteni az erdészeti üzemterv, az ingatlannyilvántartás és a
valóságos állapot közötti összhangot az államigazgatási és szakmai érdekeltek
együttműködése révén.
- El kell végezni az erdészeti üzemtervben megjelölt, illetve a helyzet
megkövetelte erdészeti munkákat.
- Sürgősen el kell készíteni azt az erdőkre vonatkozó fejlesztési koncepciót,
amelyben a sziget erdőinek, illetve jelenlegi erdőterületeinek további sorsát illetően is
megfogalmazódhatnak az alapvető elképzelések.”
Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban egyébként ma sem tudnék mást mondani.
Legfeljebb egyre sötétebb képet festhetnék a sorra elmaradó karbantartási munkákról,
a már általánossá váló pénzfedezet hiányról.
∗
1987-ben jelent meg a Magyar Urbanisztikai Társaság kiadásában a Városok
évkönyve című kiadvány. A könyv statisztikai részéből többek között kiolvasható,
hogy Budapest, Pécs és Szolnok után Dunaújváros rendelkezik a legnagyobb
települési zöldfelülettel az országban, a parkerdők mennyiségét illetően pedig csak a
főváros, Miskolc és Székesfehérvár előz meg bennünket. Ez a statisztikai helyzet
alapvetően azóta sem változott. Annál inkább a politikai helyzet, és azzal együtt ennek
az igen jelentős mennyiségű zöldfelületnek a státusa, a vele való bánás, gazdálkodás
és törődés feltételei.
Fák a városban. Parkok, fasorok, vagy szóló fák, erdők, és újabban
fagyűjtemény, védett növényekkel. A mi fáink. A dunaújvárosi erdők ráadásul
különleges helyzetűek, hiszen az országban egyedülálló módon városi önkormányzati
tulajdonban vannak. Ki kellene végre találni, hogy a mai körülmények, a jelenlegi
gazdasági és politikai viszonyok között hogyan lehetne őket hosszabb távon
fenntartani. De nem is jól fogalmazok. Mert fenntartani (vagyis jó karban tartani) csak
akkor tudjuk, ha egyúttal életben is tartottuk őket. Hiszen lassan most már ez a kérdés.
Városunk erdeiről persze az elmondottaknál jóval többet tudunk, és a
következőkben mindezekről még szó lesz. Akárcsak a többi zöldfelületről, növényről.
Befejezésül most szó szerint közlöm Dunaújváros megyei jogú város települési
környezetvédelmi programja (2002) azon pontjait, amelyek a zöldfelület
gazdálkodásban elérni kívánt célokról szólnak:

„Az erdők vonatkozásában összefüggő zöldfelületi rendszer kiépítése a cél,
amely a 6. számú főútvonal véderdősávját a Duna társulásaival megszakítás nélkül
kötné össze.
A véderdők szerkezetének átalakítása, a nyárfaállomány kemény lombos
fafajokra való lecserélésével.
A város szempontjából nagy jelentőségű a város és a Duna közötti partvédelmi
művön, valamint a Kádár-völgyben tervezett arborétum fejlesztése.
A Szalki-sziget növényzettel való gazdagítása, intenzívebbé tétele szükséges.
A városi zöldterület szempontjából az utak melletti védőfásítások és fasorok szerepét kell
kiemelni. Erre a jövőben fokozott
figyelmet kell fordítani.
A lakóövezeti zöldterület
mennyiségének
megőrzése,
a
csökkenés megállítása, a meglévő
területek intenzívebbé tétele, a
megváltozott lakossági igényekhez
történő igazítása.
A virágos területek megnövelése, ahol lehet, a lakosság
bevonásával.”
Mindezeket inkább nem
kommentálom, hiszen a környezetvédelmi programot - benne az
erdőkre vonatkozó részt is - a
képviselőtestület elfogadta. Kívánom, hogy ez a program egyszer
meg is valósuljon!
Csak hát az ilyen tervek megvalósítása során általában valami mindig
közbejön, ahogyan Baranyi Ferenc versének címe és refrénje is mondja:
„Valami mindig közbejön: létfontosságú semmiségek
miatt halasztjuk mindig azt, ami életté tenné a létet,
pedig adódna még idő kifogni az adott időn,
igen, adódna még idő, de
valami mindig közbejön.”

A városi fákról írtakhoz kapcsolódva elmondható, hogy a következő
három növénycsalád fái igazán városlakók, hiszen erdei faként nálunk nem
ismeretesek. Az is közös bennük, hogy valamennyien idegenből kerültek
hozzánk, de olyan jól alkalmazkodtak, hogy mi is a magunkénak érezzük őket.

13 Rutafélék
(Rutaceae)
Az egész világon megtalálhatók a család 150 nemzetségbe sorolt 1500 fajának
képviselői. Nagyobb fajszámban a melegebb éghajlatú területeken fordul elő. Fák,
cserje termetű növények és liánok tartoznak a családba. Levelei többnyire összetettek,
megdörzsölve aromás illatúak. Zöldes, sárgásfehér virágaik általában ötszirmúak.

Hármaslevelű alásfa Ptelea trifoliata (Linné)
Jellemzése: Kis termetű lombhullató fa. Levelei három levélkéből összetettek. A levélkék kihegyezett tojásdad alakúak, épszélűek.
Fényes, sötétzöld levelei megdörzsölve aromás illatúak. Ősszel lombja sárgára színeződik. Nyár elején hozza a hajtások végén
sárgászöld bugákban virágait. Termése kétmagvú, szárnyas lependék, mely az érés során halványzöldből világosbarna színűvé
alakul. Sötétszürke kérge sima.
Származási hely: Észak-Amerika keleti felén levő nedves talajú erdőterületeken őshonos.
Egyéb: Levele illóolajat tartalmaz. Leveleinek alakját tudományos elnevezése is
tükrözi.
Felhasználása: Szép lombszíneződése miatt
díszfaként terjedt el.
Helyi jelentősége: Szegélynövényként
többfelé találkozhatunk képviselőivel.
Többnyire
többtörzsű
bokorfaként,
nagyobb cserjeként fordul elő. Az Építők
útján
az
út
melletti
határoló
szegélynövényként jól betölti szerepét.
Magról természetes módon újul, többfelé
előfordulnak természetes magoncai. Őszi
lombszíneződése élénksárga színével
figyelemre érdemes.

Mézesfa Evodia hupehensis (Dode)

Jellemzése: Közepes termetű, terebélyes koronát nevelő lombhullató fa. Páratlanul
szárnyaltan összetett levelei 11 tojásdad alakú, kihegyzett, ép szélű levélkéből állnak.
Fényes, sötétzöld levelei ősszel sokáig a fán maradnak. Apró, fehér virágai nagy
bugákban nyár közepén nyílnak, illatosak. Termése apró fényes magot tartalmazó,
vörösbarna színű tok. Szürkésbarna kérge sima marad.
Származási hely: Kína, Korea hegyvidéki erdőterületei.
Egyéb: Kártevője nem ismert. Fiatal
korában fagyra érzékeny lehet.
Felhasználása: Virágai a nyári,
virágtalanabb időszakban kiváló
méhlegelőt biztosítanak. Újabban e
tulajdonsága mait ültetvényszerűen
próbálkoznak telepítésével.
Helyi jelentősége: Néhány korosabb
egyede jelzi jó várostűrő képességét.
A Dózsa Gy. u. - Szórád M. u.
csatlakozásánál áll néhány idősebb
fa, mely mindenképpen figyelemre
méltó. Nagyobb arányú elterjedését nehezíti, hogy megfelelő méretű facsemetéi igen
ritkán kaphatók.

Amuri parásfa Phellodendron amurense (Ruprecht)
Jellemzése: Kistermetű, tojás alakú koronát nevelő, kétlaki lombhullató fa. Levelei szárnyaltan
összetettek. A kis levélkék széle
ép, tojásdad alakúak, kihegyezettek. A fényes, sötétzöld levelek
ősszel sárgára színeződnek. Nyár
közepén nyíló virágaik zöldes
színűek, egyivarúak. A porzós
virágokból a portokok hosszan
kicsüngenek. Termése éretten
fekete színű. Szürkésbarna kérge
bordázottá válik.
Származási hely: ÉszakkeletÁzsia nyirkos talajú hegyvidéki
területei.
Egyéb: A jövőben védett természeti értékeink közé sorolhatjuk.
Felhasználása: Hazánkban leginkább arborétumokban, gyűjteményes kertekben találkozhatunk
vele.
Helyi jelentősége:
Ritkasága miatt érdemel figyelmet. A
fa két képviselője a
Vasmű u. Gagarin
téri átjárója mellett
nem hívja fel magára a járókelők
figyelmét, hiszen
sem
lombozata,
sem virágzata nem
feltűnő. Botanikai
ritkaság, melyet a
fafaj jelentőségének megítélésénél
figyelembe
kell
venni. Nedves körülmények között erőteljesebb növekedést mutatna.

14 Bálványfafélék
(Simaroubaceae)

A család képviselőit 20 nemzetségbe és 150 fajba soroljuk. Ázsia trópusi,
szubtrópusi és mérsékelt éghajlatú területein élő fák és cserjék. Leveleik szórt
állásúak, gyakran szárnyaltak. Apró virágaik ötszirmúak, termésük szárnyas tok.

Bálványfa Ailanthus altissima (Miller)
Jellemzése: Közepes termetű, egyenes törzset nevelő lombhullató fa. Ágrendszere szabálytalan, ritkás.
Levelei nagyméretűek, 4060 cm hosszúak lehetnek,
páratlanul szárnyaltan öszszetettek. Színük sötétzöld,
a levelek csúcsa lándzsásan
kihegyezett. Levélnyelük
erőteljes, az alapnál kiszélesedő. Levele szétdörzsölve
kellemetlen
szagú.
Virágait július végén a
hajtások csúcsán hozza.
Kétlaki növény, termős virágai bőséges nektárhozammal rendelkeznek. Ősszel érő
magjai repítőszárnyasak. A szárnyak mindkét végükön csavarodottak. A termések
ősszel vörösre színeződnek. Kérge sötétbarna színű, sima felszínű marad az idősebb
egyedeknél is. Gyökérsarjakról is jól terjed.
Származási hely: Kína hegyvidéki erdőségei.
Egyéb: A városi szennyezett körülményeket jól tűri.
Sokfelé agresszíven terjeszkedik, erősen gyomosít. A
termés színeződése szerint válogatják ki a kertészeti
fajtákat.
Felhasználása: Díszfaként került hazánkba, azonban
erőteljes terjeszkedése miatt a mai időkben tervezetten
már nem telepítik, hiszen beavatkozás nélkül is
szaporodik. Gyors növekedése miatt fája rendkívül puha.
Farostlemez- és papírgyártáshoz használják fel alapanyagként.
Helyi jelentősége: Városunkban gyakran találkozhatunk
képviselőivel. A Duna-part törmeléklejtőjén a rézsű
megkötésében játszik szerepet. A lakóövezeti zöldterületeinken sokszor magoncai
fejlődnek fává. Általában az idős egyedek mellett fiatal sarjai is megtalálhatóak. A
kifejlett fákat csak elöregedésükkor vágjuk ki, azonban a fiatal, rendszertelenül
kihajtó sarjakat rendszeresen vissza kell metszeni. Jó sarjképzése miatt rézsűkre is
ültethető, azonban magára hagyva kezelhetetlenné válik.

17 Vadgesztenyefélék
(Hippocastanaceae)
Kis fajszámú növénycsalád, összesen 2 nemzetségbe tartozó 15 lombhullató
fa- és cserjefaj tartozik ide. Tenyeresen összetett, átellenes állású leveleik és feltűnő
négy- vagy ötszirmú, hajtásvégi bugákban nyíló virágaik vannak.

Közönséges vadgesztenye Aesculus hippocastanum (Linné)
Bokrétafa
Jellemzése: Szabad térállásban
hatalmasra növő lombhullató
fa. Levelei nagyok, 5-7 db
visszás tojásdad, tenyeresen
összetett levélkéből állnak.
Levélnyele hosszú és erős. A
nagy, felálló bugákban a
krémszínű virágok a hajtások
végén, május elején nyílnak.
Termése ősszel felhasadó
tüskés tok, mely egy, esetleg
kettő fényes, nagy, barna
magot rejt. A mag egyik
oldalán
világosbarna
folt
található. Rügye nagyméretű,
fényes,
kissé
ragadós,
halványbarna színű. Kérge
sötétbarna,
idős
korában
pikkelyessé válik.
Származási hely: Kutatások
alapján bizonyított balkáni
eredete. Albánia, Görögország
északi, Bulgária déli részén
található erdőségekben találtak
rá őshonos állományaira.
Egyéb: Termése az erdei
vadak
tápláléka.
Levele
csírázásgátló anyagot tartalmaz, ezért a fák alatt más növény nem tud fejlődni. A
melegebb déli országokból kiindulva az utóbbi években az egész országban elterjedt a
levelek foltosságát előidéző molykártevője. .
Felhasználása: A századfordulón sokfelé ültették útjaink mellé, nagyobb parkokba.
Népszerűsége azóta is töretlen, bár az utóbbi években bekövetkezett – a fák esztétikai
értékét csökkentő - kártételek miatt kisebb mértékben telepítik. Nem túl szilárd fája
könnyen munkálható, fapapucsot, gyermekjátékot készítenek belőle.

Helyi jelentősége: Idős fák elszórtan, szabad térállásban a városban mindenfelé megtalálhatóak.
Az Építők útjától kezdődően a
Petőfi ligeten át a Római városrészig sokfelé láthatjuk. Legjelentősebb fasorok a Martinovics
utcában és a Vasmű úton találhatóak. Mindkét fasor viszonylag
fiatal korúnak mondható, erőteljesen fejlődik. A vasmű úti fasorban tavasszal pirosas színben
pompázó fákat is láthatunk. Ezek a
fák a közönséges vadgesztenye és a
vörös vadgesztenye hibridjeként
keletkezett hússzínű vadgesztenye
(Aesculus x carnea) képviselői .

