Kertész leszek…
„Kertésznek lenni szép s dicső dolog.
Kedvére lomb, fasor, virág s a fű
virul, nemesbül s szebb formákat ölt.
És ez a szép és ez a gyönyörű.”
(Győry Dezső: Kertész)
Elszomorodom, ha arra gondolok, hogy már nem tudom megkérdezni tőle:
mi a véleménye erről vagy arról a fákkal kapcsolatos kérdésről. Most történetesen
arról, hogy mit szól mindahhoz, amit itt írok. Sokat vitatkoztunk, több kérdésben
nem értettünk egyet, de mindig tiszteletben tartottuk egymás álláspontját. Hatalmas
szakmai élettapasztalata, fiatalos munkabírása révén szinte mindenütt hallatta a
szavát, ahol a települési környezet, különösen pedig a városi növényzet gondjairólbajairól volt szó, vagy ahol konkrétan cselekedni kellet azok érdekében. Legutóbb
Székesfehérvár fáinak számbavételében segédkezett, igen nagy lendülettel és
lelkesedéssel.
Nemrégiben egy volt kollégám
azt kérdezte tőlem, nem ismerek-e valami Radó Dezső nevű egyént. Ő maga
nyugdíjasként a Hivatal egyik részlegénél (irodájánál) dolgozott, ahol
éppen egy csomó felesleges könyvet
selejteztek ki. A senkinek sem hiányzó,
„selejtes” könyvek sorában feltűnt neki
Radó Dezső: Városok zöld szigetei című
könyve, és mivel nekem is akkoriban
jelent meg Zöld értékeink- ről szóló, a
dunaújvárosi fákra a figyelmet felhívni
szándékozó könyvecském, felajánlotta,
hogy az én könyvem egy dedikált
példányáért cserébe nekem adja amazt.
Radó Dezső bácsi – mert számomra az volt - több könyvét dedikálta nekem,
de ez az egy - amely most már csak a volt tulajdonos intézmény bélyegzőjével
ékeskedik – történetesen hiányzott közülük. Mivel a könyv szerzője időközben
elhunyt, tulajdonképpen hálásnak kellene lennem a selejtezésért, hogy ezáltal
hozzájutottam még ehhez a példányhoz is. A dolog persze nem ilyen egyszerű, mert
én akkor arra gondoltam, hogy ha a mi városunk így bánik egy országos hírű,
Dunaújvárosban is többször járt, néhányszor szakértőnek is meghívott
kertészmérnökkel, akkor az én kis könyvecskémet is nemsokára a kiselejtezett,
semmire sem való irományok között fogjuk viszontlátni. Jó esetben valaki majd
éppen úgy próbálja megmenteni, mint most mi az említett könyvet, de az sem biztos.
Hát érdemes ezért erőlködni?
A következő gondolatom viszont már az volt, hogy én bizony senkinek nem
teszem meg azt a szívességet, hogy megkönnyítsem számára a helyileg is,
országosan is fontos szellemi értékek megsemmisítését, az igénytelenség, az
érdektelenség ilyen mértékű eluralkodását a városban. Kidobják, vagy sem, én
bizony tovább folytatom azt, amit elkezdtem. Mert a közöny és egyéb
tisztességtelenség sokszor éppen a kellő ellenállás hiánya miatt tud felülkerekedni.

Radó Dezső ízig-vérig budapesti volt. Jól ismerte a főváros fáit, a velük
kapcsolatos gondokat-bajokat, és ismereteit másokkal is szívesen megosztotta. Több
könyvet is írt, amelyeket olvasgatva az embernek az az érzése, hogy fákról szebben
írni rajta kívül kevesen tudnak. „Budapesti parkok és terek” című könyvében
különösen nagy figyelmet szentel az esztétikai kérdéseknek.
„Egy fa önmagában is szép.
Az esztétika fogalomrendszerében a
’természeti szép’ kategóriájába tartozik, amely a szépség gyűjtőfogalmának egyik válfaja. Gondoljunk
például a hárs szép, szabályos
lombkoronaformájára, egy tavasszal
virágzó vadgesztenyefára, a platán
lapokban leváló kérgére, vagy az
igénytelen levelű, ám a gyöngyrajzolatú kérgével gyönyörködtető
ostorfára. A fa szemlélése felidézi a
benne lejátszódó természeti törvényeket, amelyek a fényre irányultságban, a gyökérzet szívós táplálékkereső útjában szinte a tudatosság
látszatát keltik.
Külön tartalmat kap a fa látványa a városban, mondjuk egy ház
előtt. A ház, mint az ember hajléka, az
előtte álló fával otthonosabb, melegebb együttest alkot, amely együttesben szerepe van a háznak is, a fának is.
A fa feloldja a merev tégla- vagy betonépítmény geometrikus formáját, mintegy élő
keretbe foglalja azt. A fényképész vagy a televízió operatőre is úgy veszi fel a házat,
hogy a képmező oldalán a fa vagy annak belógó ága keretezze a látványt.”
A költők szebbnél szebb képekkel, hasonlatokkal írják le mindazt, amit
számukra a fák látványa jelent. Bajram Dzsütdijev türkmén költő egyik szép versében
például ilyenformán:
„Szeretlek juharfa. Szépen erősödsz,
Bár csak kövek közé vered gyökered.
Vihart, sebes vizet derekasan állsz:
Állhatatos vagy, mint maguk a hegyek.”
(B.D.: Juharfa)
Ha a magunkfajta közember a mindennapi beszédében nem is ilyen
emelkedett és költői módon, de mindenesetre másképpen beszél a fákról, mint
mondjuk egy anyacsavarról, vagy egy motoros fűnyíró gépről. A fa élő szervezet,
melyet már a régi költők is megénekeltek, különösen ha virága, termése, esetleg egész
formája miatt különösen szépnek tartották. A városi környezetünkben élő különféle
fák a mi életünkben persze nem az öncélú szépelgés tárgyai, hanem nagyon konkrét
funkciót, funkciókat töltenek be akár egyenként, akár csoportosan. Ezek mellett a
rendeltetések mellett egyúttal esztétikai hatásuk is különféle lehet.

„Külön jelentősége van az
utcai fasornak, amikor a fák már
úgyszólván tájképet alkotnak, a
természeti szépségnek egy másik
kategóriáját az egyedin túl a
’csoportosan szép’ látványt valósítva
meg. Az utca fasor nélkül csupán cső,
amelyben csak közlekedni lehet, de
fasorral övezve már sétálásra is
alkalmassá válik. A házak monoton
sorát a fasor megtöri, emberi
léptékűvé tagolja. Egy fasor nélküli
utcában a járda csupán az autók által a gyalogosok számára fenntartott maradék, míg
a fasor által a járda az emberi tartózkodás külön megformált tere, zöld lombsátor
koszorúzta külön kis világ. Meleg, otthonos hangulatot áraszt, és kedvezően
befolyásolja kedélyállapotunkat, akár tudatosodik ez bennünk, akár nem.”
Radó Dezsőnek ezt a megállapítását már csak azért is érdemes megjegyezni,
mert bizony városunk fasorait illetően lenne még elég tennivalónk, hogy azok
maradéktalanul betölthessék kondicionáló szerepüket, egyúttal összetételük, állapotuk
és főleg elhelyezésük miatt esztétikailag is mindazt nyújtani tudják, amiről fentebb
szó volt. Tudnunk kell, hogy egy városban ma már igen tudatos, célirányos szakmai
munkával kell kialakítani mindent, amit hajdanán, amikor még jóval kevesebb ember
élt együtt valamely településen, maga a természet végzett el.
„A fák látványa – mint a
természet egy elemének látványa –
jótékony hatást gyakorol az emberre. A
természettel való mélyen átérzett – ha
nem is mindig tudatos - érzelmi
kapcsolataink eredménye, hogy a
természetben gyönyörködni tudunk,
hogy közelségéből felfrissülést, erőt
meríthetünk. Az ókor nagy bölcselője,
Arisztotelész azt írta, hogy a természet
’az, ami magától lett’. Nos, ha még nem
is tudunk mindent a természetről,
ismereteink lényegesen bővebbek, mint
Arisztotelész korában. Annyit már
mindenképpen megtanultunk, hogy nem
szabad megvárni, amíg a fák maguktól
szaporodnak – vagy éppenséggel nem
szaporodnak -, hanem ültetnünk kell
őket.
Meg
kell
teremtenünk
növekedésük feltételeit, ellenpontjaként
a nagyon is művi környezetnek, amelyet
a városok léte jelent. Így fejtik ki a fák
rekreációs (rekreáció=felüdülés, a munkaképesség újjáteremtése) hatásukat. A fák
ellentétét képviselik mindannak, amit a város kő-, beton- és aszfalttömegével,
forgalmával, zajával, szennyezett levegőjével és vízével jelent.”
A városi fákkal kapcsolatos tudatos tevékenységek összehangolásához, a
zöldfelületekkel való szakszerű gazdálkodáshoz az is szükséges, hogy még jobban

megismerjük ezeknek a növényeknek az élettevékenységét, kondicionáló képességük
részleteit, lehetőségeit, határait. Ha visszatérünk néhány pillanatra a fák temperáló
(hőszabályzó) képességéhez, akkor erről Radótól még egyebeket is megtudhatunk.
Abban a bizonyos selejtezésre ítélt könyvben (Városok zöld szigetei) olvashatjuk:
„A fák alatt a hőmérséklet jelentősen alacsonyabb, mint a mellette akár
néhány méterre levő más területeké. Mi az oka ennek a jelenségnek? Nem csupán az
árnyékhatás, hanem a fás területek különleges sugárzási viszonyai is… A sugárzott
energia körülbelül 70 %-át a levelek elnyelik. Mire használja a lombtömeg ezt a
nagyon sok energiát? Egy nagyon kis részét átalakítja kémiai energiává, ez az a
mennyiség, amely az asszimilációhoz szükséges. Az elnyelt energia többsége
azonban a párologtatáshoz kell. Más szóval a fák a párologtatáshoz szükséges
energiát környezetüktől vonják el, így idézik elő környezetükben a kellemesebb
klímát… Egy fás terület évente, négyzetméterenként 300-400 liter vizet is
elpárologtat… Ezen az adaton keresztül eljutottunk a klímaszabályozás egy másik
fontos eleméhez, a légnedvesség növeléséhez. A fák által produkált 5-6 %- os
páratartalom növekedés nem csekély, ha figyelembe vesszük, hogy a városok
szélsőségesen alacsony páratartalmú körzeteiben legtöbb az orr- és garatmegbetegedések száma.”
Természetesen nem azt akarjuk állítani, hogy a növények párologtatásának
fontosságát Radó Dezső fedezte volna fel, sőt azt sem, hogy erre a körülményre ő
hívta volna fel elsőnek a világ figyelmét. Már régóta ismert és használt viszonyszám
az a párologtatási együttható, amely – a kertészeti lexikon meghatározása szerint „… a növények által 1 g szárazanyag előállításához felhasznált vízmennyiséget fejezi
ki g-ban.” Ugyanitt olvasható, hogy annak „…nagysága növényfajonként nagyon
különböző, de a fajokon belül is eltérő lehet, mert a fajta és különféle környezeti
tényezők (víz- és tápanyagellátás, hőmérséklet, fény) befolyásolják.” Ráadásul a talaj
növények nélkül is párolog, ezért kétféle együtthatót is használnak: csak a növények,
illetve a növényzet és a talaj együttes párologtatásának adatait.
Eddig ez talán világos, nyilván a laikus által is könnyen érthető. Minél több
növény van egy adott területen, annál kedvezőbbek ott a hőmérsékleti, de
általánosságban az egyéb környezeti viszonyok is. Aztán meg az is közismert, hogy
növényborítás nélkül az olyan lejtős terep, mint az itteni löszpart is, könnyen
lemosódik, újra és újra csak rongálódik, esetleg ismét leomlik. Ha viszont valaki a
tudományoskodó görög-latin szóhasználattal él, és a párologtatási együttható helyett
transpirációs koefficiens-t mond olyan környezetben, ahol erről még nem sokan
hallottak (például valamely városi, pénzügyekről döntő testület színe előtt), akkor
nevetség tárgya lehet az egész ügy, amelynek érdekében az ominózus kifejezést
használták. Mint ahogyan az is lett a dunaújvárosi partvédelmi művek igazgatójának
az akkori tanácsi illetékesek részére döntő érvnek szánt eszmefuttatása a még
intenzívebb növénytelepítés szükségességéről a partomlás után „tereprendezett”, de
egy ideig még csupasz löszparton. Jókedvű hivatalnokok sokat kuncogtak rajta, hogy
milyen „jópofa” dolgokat tud mondani ez a Pista!
Radó Dezső eddig idézett soraiból az is kiviláglik, hogy milyen sok oldalról
közelíti meg mindazokat a kérdéseket, amelyekkel életében foglalkozott. Más
fejezetekben már ízelítőt adtunk helytörténeti, vagy növénytörténeti munkásságából,
de egyetemi tankönyve (Településgazdálkodási ismeretek 1987) is gazdag anyagot
tárgyal. Mégis, amivel legbehatóbban, minden máshoz képest alaposabban
foglalkozott, az a városi növényzet különféle produkciói, produktuma és a növények
tényleges értéke közötti összefüggések vizsgálata volt. Úgy gondolta, hogy a városi
fáknak az embert kell szolgálniuk, tehát legelőször is számba kell venni mindazt, amit

szolgáltatni tudnak. Hogyha ez megvan, akkor a már nyilvánvaló szolgáltatások
értéke könnyebben meghatározható. Ő maga tízféle ilyen hasznos dolgot talált, illetve
vizsgált meg. Ezek közül először talán a fák pormegkötő képességével kapcsolatos
tapasztalatait érdemes megismerni, annál is inkább, mert ez itt nálunk,
Dunaújvárosban is fontos, sőt elsőrangú kérdés; különösen azóta, amióta különböző
városfejlesztési kérdések kapcsán minduntalan bizonygatni kell, hogy a fák ilyesmit
egyáltalán tudnak. De lássuk, hogy mit is mond erről a kérdés igazi, legkiválóbb hazai
szakértője:
„A fák lombtömege óriási
jelentőségű a por megkötésében.
Lamp adata szerint a keletkező
pormennyiség 70%-át a fák
lekötik. A fák lombtömege
szűrőként viselkedik, amelyen
megtapadnak a porszemek, majd
az eső lemossa a levéllemezeken
megtelepedett port és a szűrő újra
üzemképes. Számtalan vizsgálat
áll rendelkezésre a fák szűrőhatásával kapcsolatban, ezek
átlagosan 30 és 60 tonna közötti
porszűrést mutattak ki egy hektár
zárt fatelepítésre vonatkoztatva
(körülbelül 30 tonnát a fenyőállományokra és 60 tonnát lomblevelű fák esetében.) Saját, a fák
porszűrő képességére vonatkozó
vizsgálataimból álljon itt néhány adat egy 30 éves mezei juhar (Acer campestre)
’teljesítményéről’. A fának körülbelül 40 ezer levele van 22 lombköbméter
kiterjedéssel, a vegetációs időszakban – amelyet a teljes lombkifejlet elérésétől
számított 170 napban határoztam meg – körülbelül 100 kg port kötött meg.
Ilyenformán egy levélre 2,5 gramm pormennyiség (a korona belsejében kevesebb, a
külső felületen több), 1 lombköbméterre pedig körülbelül 4,5 kg jut. Ha Budapest
közterületeinek fáit 30 éves fákra
számítom át, 350 ezer fához jutok el (a
valóságos adat közelít a 600 ezerhez),
így a fák porlekötő teljesítménye 35 ezer
tonna. A budapesti parkok és fasorok
teljes növényzete pedig - ebbe a cserjék
és pázsit is beleértendő – körülbelül 50
ezer tonnát képes ’teljesíteni’. (Radó D.
1970).”
Újra és újra csak azt kell
mondanunk, hogy mindazt, amiről
fentebb szó volt, a mindennapi életben
magunk is megtapasztalhatjuk. Mert
egyrészt ugye köztudott, hogy egy olyan
ipari városban élünk, amelynek vasipari
üzemei különféle szennyező, az emberi
egészségre ártalmas anyagokat, köztük

nem kis mennyiségű szálló port engednek településünk légterébe; ugyanakkor a
növényzet – különösen pedig a gyár közelébe telepített véderdők fái – levélzetén az
esztendő minden szakában nagyon jól megfigyelhető a megfogott, vagyis a levegőből
kiszűrt porszennyeződés. Ez tehát egy olyan kézzelfogható, mondhatnánk „látható
szolgáltatás”, mint amennyire ugyancsak kézenfekvő, mert egyúttal „érezhető
szolgáltatás” az árnyékolás és légkondicionálás, illetve annak kedvező hatása is.
Csak be kell húzódni a tűző napról a fák alá, máris vitathatatlan tényként érzékeljük,
hogy a fák valamit „tudnak”, ami jó nekünk. De vannak másképpen, nem ennyire
közvetlenül érzékelhető hatások is, amelyeket leginkább akkor lehet megtapasztalni,
ha, hiányoznak, azaz nincsenek. Erről sem haszontalan Radótól egyet és mást
megtudni.
„Vizsgáljuk most meg a növények oxigéntermelését. Régebben nagyon
leegyszerűsítve úgy vélekedtünk, hogy a növények csupán széndioxidot lélegeznek
be, és oxigént szabadítanak fel. Ma már pontosabb képünk van a növények
életműködéséről és tudjuk, hogy a légzés közben termelt oxigén egy részét maguk a
fák használják fel. A mai kutatások ezért úgy vizsgálják egy fa oxigénproduktumát,
hogy levonják az általuk felhasznált mennyiséget… A kutatók szerint…egy 100 éves
bükk /Fagus silvatica)…egy év alatt 200 kg oxigént termelt a vegetációs időszak
folyamán. Ez a mennyiség több mint egy felnőtt ember évi oxigénszükséglete.
Köbméter-számításaimból kiindulva… egy 80 éves fa képes megtermelni egy ember
évi oxigénszükségletét. Ugyanez várható el két 70 éves, vagy öt 50 éves fától. Az
előbbi lombkoronája több mint 200 köbméter, az utóbbi 82 köbméter darabonként.
Tovább folytatva a számítást megállapíthatjuk, hogy egy köbméter lombtömeg a
vegetációs időszakban körülbelül 400-440 gramm oxigént juttat a légkörbe.
Hogyan képesek a fák arra,
hogy megajándékozzanak bennünket a létfontosságú oxigénnel? Úgy, hogy a növények
életműködésének egyik leglényegesebb eleme az asszimilációs folyamat, ami azt
jelenti, hogy a növény a
környezetből felvett anyagokból
építi fel saját testét. A növények
a levegő széndioxidját zöld
festékanyaguk és a napenergia
segítségével a fotoszintézis során
megkötik, majd az asszimiláció
egyik további lépésében a víz bontásával oxigént tesznek szabaddá. A reakció első
szakasza a széndioxidifikáció és redukció, a második szakasza a víz fotolízise. Az
idős és fejlett bükkfa esetében megvizsgálták a felhasznált széndioxid mennyiségét,
és úgy találták, hogy a fa által 100 év alatt megkötött szén 40 millió köbméter levegő
széndioxidjából származik. Egy köbméter levegőben 0,5 gramm széndioxid található,
így a fa teljes felhasználása 20000 kilogramm széndioxid, vagyis gyakorlatilag annyi,
mint amennyi oxigént felszabadít életműködése alatt.”
Ebből a mélyenszántó, de világosan megfogalmazott eszmefuttatásból annyi
talán mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a fák rengeteg oxigént juttatnak a
levegőbe. És mivel azt is jól tudjuk, hogy a mi emberi életünknek is egyik
legfontosabb lételeme a levegőben található oxigén, a logikai kör bezárható. A Föld

oxigénkészletét előállító és folyamatosan reprodukáló növényzet – és a növények
közül is különösen a fák – ugyanolyan fontosak minden ember számára, mint a víz.
Lassan másfél évszázada már, hogy Jókai Mór megírta gyönyörű – és egyúttal
nagyon tanulságos – regényét, a Fekete gyémántok-at. A könyv ma is jó kapaszkodó a
különféle földtörténeti korok és azok élővilága közötti eligazodáshoz. Ki gondolná,
hogy a szerzőnek még olyasmiről is volt tudomása és véleménye, mint amilyen a mi
mostani témánk.
Hozzá kell azonban tennünk, hogy senki sem róhatja fel a jeles írónak, ha az ő
idejében éppen nagyban „dúló” nyelvújítási divat hullámai által sodortatva, néha
bizony összekeveri a kémiai elemek neveit. Ma már sokan nem tudják, hogy az
oxigén magyarított neve éleny, a nitrogéné pedig azót volt. Egyik sem bizonyult
tartósnak, szemben a higany - és részben - a horgany nevekkel, mert hiszen ezeket ma
is használjuk. Szóval Jókai a növények anyagcsere forgalmában fontos szerepet játszó
széndioxidot valahogyan összekeverte a nitrogénnel, tehát azóttal. Ámde mindez nem
ok arra, hogy ne figyeljünk fel az alábbi sorokra:
„A pliocénben semmi állat sem fogyasztotta a fát. Nőtt az egymásra. Hatszáz
lábnyi föld alatti erdők rétegei bizonyítják, hogy ezredévekig egyik erdő a másik
romjain nőtt fel, s ismét egymást temette el.
Aztán az erdőbőségnek más következése is volt. Tudja azt minden ember, hogy
a falevél a megfordított állati tüdő. A tüdő élennyel táplálkozik, s azótot lehel vissza,
a falevél pedig az azótot szívja fel táplálékul s élenyt lehel ki.
Az ősvilágban tehát ezerszerte több az éleny, mint most, a légkör csaknem
egészen abból állt. Az állatok serege nem volt képes azt elfogyasztani, a
növényóriások működése túlnyomó volt az állatoké felett.”
Szinte minden nap hallhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy manapság éppen fordított a
helyzet. A földet körülvevő, és az élethez nélkülözhetetlen levegő egyre kevesebb
oxigént tartalmaz, mert az emberiség a légkör összetételét egyre nagyobb mértékben
megváltoztatja. Ennek csak egyik, de jól ismert formája a földön élő növényzet
mennyiségének drasztikus lecsökkentése, különösen a hatalmas esőerdők fáinak
mértéktelen kitermelése által Az amúgy is környezetszennyező módon viselkedő
emberiség képessé vált egy képtelen produkcióra: meg tudja fojtani önmagát
De ezt még nem mindenki hiszi el, hiába járt iskolába, akár szakirányú
egyetemre is. Az emberi természet kiváló ismeretéről bizonyságot téve Radó Dezső
úgy gondolta, hogy a települések parkjaiban, útjain vagy terein ezrével található, de
tulajdonképpen elég kevésre becsült fáknak úgy lehetne biztonságos védelmet
teremteni, ha minden kétséget kizáróan meg lehetne határozni azok pénzbeli értékét.
Úgy, hogy azt mindenki elfogadja. Ahogyan mindnyájan szó nélkül tudomásul
vesszük azt is, hogy mondjuk kedvenc éttermünkben a pacalpörkölt ennyibe és
ennyibe kerül. Sőt, mi még magyar módra rá is licitálunk, és hajdani mágnásoktól az
isten tudja, hogy mi módon eltanult gesztusok kíséretében borravalót is adunk.
Mindezt úgy, hogy közben tartozunk a lakbérrel, a közüzemi díjjal és még más
egyebekkel. A környezetünkben élő, az egészségünket védeni hivatott, a nem kis
költséggel telepített és még több munkával nevelgetett fákkal pedig alig-alig
törődünk.
Hát az biztos, hogy a sokat emlegetett települési fákkal nem vagyunk olyan
nagyvonalúak, mint például ezzel a most említett pacallal, hiszen a fákra annyit sem
tudunk áldozni, hogy megadhassuk nekik a legszükségesebb fenntartást. De így van
ez mindennel, aminek kevés becsülete van. Adjunk hát értéket a fáknak, hadd legyen
egyúttal becsületük is! Az érték megállapításának alapja pedig ne a nagyvonalú

becslés, hanem valami olyasmi legyen, ami jól és egyértelműen mérhető, azaz legyen
mihez hasonlítani a pénzértéket.
Ilyen etalonnak tartotta Radó Dezső a
fák, és általában a növények lombozatát Ha
igaz az, hogy a növények értéke azok hasznos
szolgáltatásainak értékével arányos, a szolgáltatásé pedig a lombfelülettel, akkor már
csak a lombmennyiség minél gyorsabban és
könnyebben végrehajtható megállapításának
módszerét kell kidolgozni, így máris
eljutottunk a fák pénzbeli értékéhez. Persze
így elmondva ez nagyon egyszerű, de a
valóságban annál nehezebb. Nézzük, hogy
mennyire:
„A fák valóságos értékének megállapításához azok jutottak közelebb, akik felismerték, hogy aktív elemnek a városi díszfák
lombozatát kell tekinteni, mert minden
mérhető és nem mérhető hatás a levelekkel
függ össze. Ilyenformán több kutató foglalkozott a levelek méretével és azok
felületének nagyságával hozta összefüggésbe például az oxigéntermelést. A
legismertebb példa – amely gyakran szerepel a szakirodalomban – Srassburger és
Walter német kutatók által 1950-ben megvizsgált 100 éves bükkfa…, amelynek 1600
négyzetméter levélfelülete 200 kg oxigént termelt évente, a vegetációs időszak
folyamán. Ahhoz, hogy a fák valóságos értéke meghatározható legyen,
tanulmányozni kellett azok valóságos fejlődését…”
És most megszakítom az idézetet, mert a továbbiakból sok minden kiderül
ugyan, de az nem, hogy Radó Dezső – saját elmondása szerint – húsz esztendőn
keresztül rakosgatta egymás mellé különféle fák leveleit, és mérte azok igen
változatos felületét, számolta az egész lombfelület nagyságát. Az ilyesmit hívták
régen sziszifuszi munkának. A fák fejlődésének fentebb említett „tanulmányozása”
tulajdonképpen igen alapos mérési és összehasonlítási tudományos kísérletek mellett,
hosszú ideig folyt, amelynek – szerényen – csak az eredményeiről, a végső
következtetések közreadásával számol be a szerző. A félbeszakított idézet pedig így
folytatódik:
„…és több mint ezer – különböző korú és fajú – példány leveleinek és
koronatérfogatának megmérése után kiderült, hogy a fák általában szabályos, három
dimenzió szerint fejlődnek, így azok nagysága lombköbméterben kifejezhető.
Kiderült az is, hogy a lombköbméter… nagyjából kifejezi a levelek felületét is,
amennyiben a kis levelű fajoknál a kisebb levélfelületet nagyobb levélszám egyenlíti
ki, míg a nagy levelűeknél a nagy egyedi felület természetesen kisebb levélszámnak
felel meg.”
Nem érdemes a részletekbe mélyebben belemenni, hiszen ezzel a rövidke írással
nem egy növény-értékelési módszer részletes ismertetése a célunk, csak emlékezni
szeretnénk egy kiváló kertészre, aki egyúttal kiváló ember is volt, és aki olyasmit
hagyott ránk, aminek mi, dunaújvárosiak is hasznát vesszük. A lényeget mégis el kell
mondanunk. Az évekig tartó munka eredményét a szerző két táblázatban dolgozta fel,
és ezekre hivatkozva írja:
„E két – több mint ezer egyed vizsgálata alapján összeállított – táblázat
meggyőzhet bennünket arról, hogy a lombköbméter a fák értékelésének megbízható

alapját adja, kiterjesztve az egyéb növényekre pedig lehetővé teszi a zöldfelületek
értékének megállapítását is.”
Meg kell mondanom, hogy engem meggyőzött, hiszen azóta, hogy
megismerkedtem Radó Dezső munkásságának ezzel a részével, magam is
megpróbáltam az értékképzésre vonatkozó elméletét a saját, a zöldfelületek számbavételére és nyilvántartására vonatkozó munkám keretében hasznosítani. De a
meggyőzésen túl baráti kapcsolat, sőt közös munka is lett a dologból. A legnagyobb
eredménynek mégis azt tartom, hogy a Radó-módszer lényegének, vagyis a növények
lombozatának nagysága alapján, illetve abból kiindulva elkészülhetett a Dunaújváros
fái és zöldfelületei értékének megállapításához egy helyi eljárás, amely bizony sok
vonatkozásban eltért az általa a gyakorlatban alkalmazott értékelési módszertől.
Mérhetetlenül sajnálom, hogy ezt már nem láthatta, hogy nem mondhatta el róla a
véleményét. Mert mindig volt mondanivalója, véleménye, megfogadható tanácsa.
Úgy hiszem, hogy közvetve a jövőben is módunk lehet hasznunkra fordítani azt
a sok szakmai tapasztalatot és tudást, amit az évek során felhalmozott. Hiszen – mint
elöljáróban is említettük – sok könyve megjelent és sokféle témát feldolgozott. Jules
Rado álnéven még sci-fit is írt egy képzelt környezeti katasztrófáról, hogy ezzel is
felhívja a figyelmet az egyre súlyosabb következményekkel járó, különböző eredetű
környezeti ártalmakra.
Kérem, ne dobják a szemétbe egyetlen könyvét sem!

És most ismét három olyan család következik, melyeknek tagjai igazi városi
fáknak számítanak nálunk. Szépek is, várostűrők is. Hát kell ennél több?

06 Liliomfafélék
(Magnoliaceae)
A család 12 nemzetségből áll. A nemzetségeket mintegy 200 faj alkotja. A
fajok többsége Ázsiában és Japánban őshonos. Kisebb hányaduk az amerikai
kontinensen fordul elő. Örökzöld, vagy lombhullató fák és cserjék egyaránt
megtalálhatók közöttük. Leveleik szórt állásúak, általában ép szélűek. A fajok
többségét feltűnő, kétivarú, egyesével a hajtások végein álló virág jellemzi.

Japán liliomfa Magnolia kobus (Candolle)
Jellemzése: Közepes termetű, laza
ágrendszerű lombhullató fa. Levelei
visszás tojásdadok, a levél válla
elkeskenyedő. A levéllemezek vastagok, bőrneműek. A levél felszíne
sötétzöld, a fonákuk világosabb.
Krémfehér virágai kora tavasszal,
lombfakadás előtt a hajtások csúcsán
nyílnak.
Termése
narancsvörös
magok-ból álló, hosszúkás, tobozszerű
burok-ban fejlődő terméscsoport.
Szürke színű kérge sima felszínű
marad.
Származási hely: Japán és Dél-Korea
hegyvidéki erdőterületei.
Egyéb: Meszes talajviszonyokat legjobban
elviselő
magnóliafajunk.
Gyakran - a virág alakja után tévesen tulipánfának nevezik.
Felhasználása: Díszfaként terjedt
el közparkjainkban. Szélvédett
fek-vésben kora tavaszi intenzív
virágpompájával díszít.
Helyi jelentősége: Többször történt megtelepítésére kísérlet, sajnos sikertelenül. A magas mésztartalmú mezőföldi talajon levélzete megsárgul, és növekedése
leáll. Párás környezetben a Dunaparti törmeléklejtőn találkozhatunk
néhány fiatal képviselőjével, de
fejlődésük itt is lassú. Talajcserével, félárnyékos fekvésben
érdemes megpróbálkozni ültetésével.

Tulipánfa Liriodendron tulipifera (Linné)
Jellemzése: A levél alakja
jellegzetesen négykaréjos, a
csúcsa kicsípett. A levél
tenyérnyi nagyságú, ősszel
intenzíven sárgára színeződik.
A fa igényeinek megfelelő
helyen terebélyes, tojásdad
alakú lombkoronát fejleszt.
Virága a tulipán virágához
hasonló, magyar elnevezését is
erről
a
jellemzőjéről
kölcsönözte. A virágtakaró
három
visszahajló
csészelevélből és hat sárgán
erezett, zöldes sziromlevélből áll. A virág átmérője nyíláskor a 10 cm átmérőt is
elérheti, közelről megszemlélve különleges színfolt a nyári időszak közepén. A
termés nem feltűnő, ősszel a vesszők végein kihegyezett világosbarna szivarok rejtik
a nehezen csírázó magokat. A fa kedveli a közepesen nedves talajt. A jó
fényviszonyokat dús virágzással jelzi.
Származási hely: ÉszakAmerika keleti felén található
erdők.
Egyéb: Megyénkben az alcsuti
arborétumban van egy 180 éves
példánya.
Felhasználása: Díszfaként ültetik közparkokba, gyűjteményes
kertekbe. Kiskertbe különleges
levélalakja és virágzata miatt
megfelelő térállásban egyre
gyakrabban ültetik.
Helyi jelentősége: A Babits M.
utca közepén, déli fekvésben
található egy idősebb egyed,
melynek koronája néhány éve erőteljesen
visszaszáradt. A lombkorona a gallyazást
követően az utóbbi évek csapadékosabb
időjárásának köszönhetően szépen újul.
Fiatal csemetéi keleti fekvésben a Vasmű
u. és Erkel kert közötti területen
találhatóak.

18 Szappanfafélék
(Sapindaceae)
Melegégövi területeken elterjedt, 150 nemzetségbe sorolt, 1500 fajt számláló
növénycsalád. Lombhullató fák, cserjék és lián termetű növények tartoznak közéjük.
Leveleik szórt állásúak, egyszerűek, szárnyasan vagy hármasan összetettek. Apró
virágaik egyivarúak, ötszirmúak. Termésük szárnyas tok- vagy makktermés.

Csörgőfa Koelreuteria paniculata (Laxmann)
Jellemzése: Közepes termetű,
gömbölyded
koronát
nevelő
lombhullató fafaj. Levelei páratlanul szárnyaltak, hosszúkás alakúak, nagyok. A kis levélkék is
lehetnek szárnyaltak. Lombja
ősszel aranysárgára színeződik.
Nyár közepén, júliusban virágzik.
Sárga színű, apró virágokból
összetett, kúpos virágzatát a
hajtások végein hozza. Termése
felfújt toktermés, mely éretlenül
zöld, majd fokozatosan az érés során
megbarnul. Kérge világosbarna színű, kissé
repedezett. Szárazságtűrő fafaj.
Származási hely: Kína, Korea erdőségei.
Egyéb: Nyár közepén kevés virágzó növény
van,
ezért
a
méhészek
a
virágok
nektárhozamáért nagyra becsülik. Újabban
oszlopos növekedésű fajtáját is szaporítják.
Virágával, lampionhoz hasonló termésével és őszi lombszíneződésével egyaránt
figyelemre méltó díszítő értéket képvisel. Magyar elnevezését az őszi, szeles
időszakban zörgő toktermésének hangjáról kapta.
Felhasználása: Közepes termetű koronája
és jó várostűrése miatt szűk utcák fásítására
alkalmas.
Helyi jelentősége: Sokfelé láthatjuk
városunkban, a Múzeum mellett, a Bocskai
utcában láthatóak szép alakú egyedei.
Szárazságtűrése, valamint közepes méretű
koronája miatt a Szabadság krt. mellett és a
Béke körúton húzódó garázssor előtt
fasorként telepítették. Oszlopos növekedésű,
kifejlett méretű képviselőire a Baracsi úton csodálkozhatunk rá néhány év múlva.

23 Szivarfafélék
(Bignoniaceae)

Legfőképpen a trópusi és szubtrópusi éghajlati övben terjedtek el. A családba
120 nemzetségbe sorolt 850 faj tartozik. Fák, cserjék, liánok és lágyszárú fajok
egyaránt vannak közöttük. Leveleik általában összetettek, átellenes, vagy örvös
levélállásúak lehetnek. Virágaik feltűnőek, tölcsér- vagy harang alakúak, a gyakran
összeforrt szirmú párta fodros szélű. Termésük tok.

Szívlevelű szivarfa Catalpa bignonioides (Walter)
Jellemzése: Közepes termetű, ritkás koronát nevelő lombhullató fa.
25 cm nagyságú levelei széles
tojásdadok, ép szélűek, szíves vállal, erős levélnyéllel. Melegkedvelő, viszonylag későn fakad.
Harang alakú, feltűnően díszes
virágait nagy bugákban, júliusban
hozza a hajtások végein. Az egyes
virágok mintegy 5 cm nagyok,
pártájuk sárga, a torokrész bordó
mintázattal tarkított. Termése karcsú hüvelyre emlékeztető, hosszú
tok, mely télen is csoportosan a fán
marad.
Származási hely: Észak-Amerika
délkeleti erdőségei.
Egyéb: Leveleiben található illóolajtartalma miatt
szúnyogriasztó hatással rendelkezik. Gömbkoronájú
„Nana” fajtája légvezetékek alá is ültethető. Nagy
levelei miatt az erős légmozgásnak kitett helyeket nem szereti.
Felhasználása:
Városfásításoknál
szoliter díszfaként a legszebb. Nagyméretű levélzete mediterrán hatást
illetve, vízparti jelleget kölcsönözhet
környezetének.
Helyi jelentősége: Kifejlett idős
példányai többfelé megtalálhatóak, a
Bartók B. utcában és a Vigadó
utcában is áll néhány képviselője.
Gömbkoronát nevelő fajtája a Petőfi
ligetben szegélyezi a szabadtéri
színpad nézőterét.

