A dunai partfal

„Bokrok közt lapul a Duna, ez a zöldszemű
szörnyeteg homokos ágyán.
Pikkelyes hátát csattogva veri a kacagó Nap
s fent könnyű fény játszik a fák koronáján.”
Bányai Kornél versének részlete
csaknem pontos képet rajzol nagy
folyónk közvetlen környékéről, de
Dunaújvárosnál van még valami,
amit a költő Vadember című
versében hiába keresünk: a partot
kísérő löszfal. Ennek az omlékony –
a folyam jobb partján hosszan
végighúzódó – löszhalomnak a
tetején élünk mi magunk. És ha
valami baj van a jégkorszaki
üledékből kialakult partfalunk állékonyságával, akkor mi, városlakók is
nagy bajba kerülhetünk.
De hát valójában mi is a
probléma ezzel a fallal, illetve
miféle szerzet a sokat emlegetett
lösz? A legtömörebb meghatározás
szerint „a szél útján a levegőből
lerakódott
porszerű
anyagból
képződött, vas-hidroxidot, meszet
tartalmazó
üledékes
kőzet.”
Többnyire
hozzáteszik,
hogy
egyúttal kitűnő termőföld is. Azt
már viszont csak az itteni és más
Duna-menti partmozgások után
kezdték a szakértők hangsúlyozni, hogy ez az összetömörödött portömeg sok és
koncentráltan megjelenő víz hatására eredeti térfogatának jelentős részét elveszíti,
tehát összeroskad. Ha pedig egy város alatt a talaj roskadozni kezd, az már több
mint feltűnő, arra már illik komolyabban odafigyelni.
Errefelé, vagyis a szűkebb és tágabb környéken nem hallottam azelőtt, hogy
a lakosság lösznek nevezte volna ezt a szélhordta földet. Az agyagtól
megkülönböztetendő, egyszerűen csak „sárgafőd” néven emlegették Az egyik
szaklexikonunk ezt írja róla:
„Világossárga színű, porózus, meszes földnemű törmelék-kőzet, mely a
legkülönbözőbb kőzetek elporlott, igen apró szemcséiből alakult. Gyakori benne a
különböző alakú és nagyságú mészkonkréció (löszbabák)… Richthofen mutatta ki
először, hogy a lösz nem vízi, hanem… a szél által felkavart pornak a levegőből
való leülepedése. Lösz csak mérsékelt csapadékkal bíró vidékeken képződhetik,
amikor is finom gyökerű fűvegetáció köti meg. Ilyenformán a lösz mint rétegzetlen
vastag takaró fejlődik ki, főleg dombos vidéken a széltől elfordított lejtőkön.

Képződésének főideje a pleisztocénbe esik. Legklasszikusabban fordul elő a lösz
Kínában, nálunk pedig különösen a dunántúli megyékben található nagy
kiterjedésben, ahol mint kitűnő kultúrtalajt becsülik.”
Néhány sort egy másik meghatározásból is idézünk:
„Lösz a jégkorszakban a folyók
kiszáradt árteréből kifújt porból,
szélárnyékos oldalakon v. szélcsendben
történő porhullásból létrejött, sárga
színű, laza, üledékes kőzet. Mivel
mindig füves növényzettel fedett, száraz
mezőségeken alakult ki, szerkezetét a
füves
növényzetnek
köszönheti.
Folyóink hordalékának megfelelően a
hulló por mindig meszes volt. A
gyökérnyakak által a szélfújástól
megvédett por mésztartalma a fű
függőleges gyökerei mentén, gyökérsavakban oldódva, függőleges csövecskékben
vált ki. Ez a lösznek annyira függőleges szerkezetet biztosít, hogy az
útbevágódásokban teljesen függőleges falakkal áll meg. A dunántúli lösznek kb. a
fele finom homok, és csak 10% agyagos részt tartalmaz… Hazánk mezőségi és
erdőtalajainak legértékesebb része lösztalaj. Jó kultúrállapotban a löszön kialakult
talajok szerkezete kifogástalan, de elporosodott, leromlott állapotban az erózió
ezeket a talajokat pusztítja legnagyobb mértékben.”
A fenti meghatározások részben kiegészítik egymást, de nem tesznek
említést a Duna jobb partján ugyancsak „függőleges falakkal megálló” löszről,
amely falak ráadásul az évek során rendszeresen leomlottak, jellegzetes lösztörmeléklejtőt alakítva ki a magaspart és a folyampart között.
A témával foglalkozó különféle dolgozatok tudományoskodó szóhasználatát
mellőzve talán sikerül röviden összefoglalni és elmondani a lösszel kapcsolatos
további fontosabb tudnivalókat. Ez annál inkább is sikerülhet, mert korábban egy
másik fejezetben már szó volt a földtörténeti korokról, köztük a jégkorszakokról is.
Nos, a mi tágabb vidékünk a Közép-Mezőföld kistáj nevet is viseli, hiszen
korábban, amikor a természeti tájakról beszéltünk, nem említettük a geológiai alapú
osztályozásokat. Hogy mennyire „tág”, az egyéni megítélés kérdése: területe 1430
négyzetkilométer.
Ennek a vidéknek a mélyebb részeit hajdan borító, majd visszahúzódó
Pannon-tenger medrének agyagos üledékein a pliocén korra (12-2,8 millió éve)
egyenetlen felszín alakult ki. A pleisztocén legelején (félmillió éve) ezt a felszínt a
folyóvizek eróziós munkája elsimította, tehát elhordta, ill. feltöltötte. Az
alsópleisztocénban a terület mozaikszerűen feltöredezett, majd az egyes blokkok
ilyen vagy olyan mértékben kiemelkedtek, a középső rész pedig megsüllyedt.
A kiemelkedő blokkokat ugyancsak a pleisztocén időszakban szél által
szállított porból keletkezett lösz fedte be. A lösztakaró vastagsága ÉK-en (Penteleilöszplató) 20-60 m, DNy-on átlagosan 20-40 m. Az így kiformálódott kistáj ma 97
és 204 m tengerszint feletti magasságú, ezen belül a Pentelei-löszplató 150-180 m,
enyhe ÉNy-DK irányú lejtéssel. A Duna mentén húzódó, a táblát határoló partfalnak
a vízszinttől mért magassága 50-60 m.
Láthatjuk, hogy a pleisztocén és a lösz fogalma szinte összeforr. Ez a jeges
korszak jelentésű földtörténeti kor félmillió éve, egészen a mai napig tart, ám a
löszhullás tényleges időszakáról eddig még nem esett szó. Valószínűnek látszik,

hogy a jég munkája következtében képződött por a pleisztocén jeges (glaciális)
periódusaiban, illetve azok után keletkezhetett, amelyek 40-150 ezer évvel ezelőttre
tehetők. Az is nyilvánvaló, hogy ha ez a por vándorútra kelt is, nem kis időt
igényelt, amíg a szálló porból 50 méter vastag szilárd kéreg rakódott le. Az
embernek önkéntelenül eszébe jutnak Madách Imre sorai a Tragédia egyiptomi
színéből, amikor Lucifer ezt mondja a fáraónak:
„Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti, s elröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll.
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy századévben már néhány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa.
S mindezt nem a mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölő földindulás cselekszi,
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg.”
Ám ha meggondoljuk, hogy a löszképződéshez még összefüggő fűtakaró is
szükséges, akkor az ülepedés és megkötődés feltételei nem is lehetnek olyan nagyon
régiek. Vagyis a mi löszrétegeink kora csupán néhány tízezer évvel mérhető. Ezek
után próbáljuk egy kicsit közelebbről is megvizsgálni a löszképződés időszakát.
Tudjuk, hogy a pliocén vezette be a jégkorszakot. Előzőleg, a föld életének
nagyobbik felében, sok millió éven át bolygónkon az éghajlat forró és száraz volt. A
kontinenseket addig nem fedte jég. Az eltelt évmilliók során az élővilágban fajok és
formációk nagy tömege alakult ki, ám az éghajlati viszonyok ugrásszerű
rosszabbodása leszűkítette az életteret. Az éghajlat-eltolódás folytán a sarkok
eljegesedtek, ezért Közép-Európában, Észak-Amerikában és Közép-Ázsiában
megjelentek az első telek. A növényvilág jelentősen elszegényedett, a hideget nem
kedvelő növényfajok kihaltak, vagy a délebbi régiókba vonultak vissza. Sok állatfaj
is kihalt ezekben az övezetekben, különösen kevés emlős maradt meg.
A nagy eljegesedési periódusokban rendkívül nagy hideg volt, mely hatalmas
területekre terjedt ki. Ismereteink szerint az utolsó jégkorszak 125 ezer évvel ezelőtt
kezdődött, 50 ezer éve érte el tetőpontját, s körülbelül i.e. 8000-ben ért véget. De hol
volt, és mit csinált ezalatt ősünk, a korabeli ősember? Ma már róla is egyre többet
tudunk. Mindannak, amire leginkább kíváncsiak vagyunk, jó összefoglalását találjuk
Harenberg könyvében:
„A Mindel- és a Riss-eljegesedés közötti meleg időszakban, azaz mintegy
350-200 ezer évvel ezelőtt élt Közép- és Észak–Európában a Homo sapiens
steinheimiensis… A neandervölgyi ősember, aki 150 ezer évvel ezelőtt lépett ki az
őstörténet sötétjéből, bár kezdetben szintén kellemes éghajlati viszonyokat talált, kb.
80 000 ezer évvel ezelőtt fokozatosan meg kellett küzdenie a jéggel és a faggyal.
A neandervölgyi ősember a Würm-jégkorszakbeli nagy jégmező déli
szegélyén élt. Élettere hasonlított a mai eszkimók életteréhez. Hazája a kietlen, jeges
tundra, mely csak Dél-Európában ment át füves sztyeppbe és ritkás tajgába – erdős
vidékbe… Az európai neandervölgyi ősember mintegy 40-35 ezer évvel ezelőtt
kihalt,… keletről ugyanebben az időben egy vadásznép vándorolt be Európába,
amely a mai Homo sapiens összes jellegzetességével rendelkezett. Ezek a cromagnoni emberek… Hordákba verődve a vége felé járó jégkorszak mamutját,
hatalmas barlangi medvéjét és más nagyvadját is üldözőbe vették. Képesek voltak
összefüggően beszélni… Eszközeik nemcsak sokrétűek voltak és speciális célra

alkalmasak, hanem igen precízen megmunkáltak is… A cro-magnoni ember egy sor
finom technikát fejlesztett ki. Egy dél-franciaországi barlang, Bara-Bahan
sziklafalán majd 40 000 évvel ezelőtt jelezte pontokkal egy emberi kéz
körvonalait… A híres spanyolországi Altamirában és a nem kevésbé ismert lascauxi barlangban nagy kifejezőerejű, sokszínű mesterműveket alkotott.”
Miközben tehát a lösz hulldogált, az ember és a természet tette a maga
dolgát. A síkságra csak ritkán merészkedő, kőeszközeiket csiszolgató őseink
bizonyára „testközelből’” figyelhették meg a löszképződés egyes fázisait. Hogy
milyen is lehetett ez a löszhullás, arról talán a szaharai homokviharok példáján
kaphatunk valamelyes képet.
A nagy nyugati Erg (arabul: nagy homokvidék) a Szahara északnyugati,
mintegy 78 ezer négyzetkilométer nagyságú térsége. Rupert O. Matthews
könyvében ezt olvashatjuk róla:
„Mintegy 15 000 évvel ezelőtt Észak-Afrika és Európa nagyobbik részét még
jég borította, az Erg és a Szahara többi része is gazdag és termékeny terület volt. A
történelem előtti korok embere olyan barlangrajzokat hagyott ránk, melyek
vadászparadicsomként ábrázolják a mára teljesen elsivatagosodott vidéket.
Bolygónk éghajlata azonban fokozatosan megváltozott, s a gleccserek
megolvadtak vagy visszahúzódtak… Mivel már nem volt elég csapadék, ami
összetarthatta volna a talajt, az fokozatosan felbomlott, s elvesztette
termőképességét. A geológia szempontjából nézve igen csekély időn belül változott
a valaha termékeny gazdag terület szüntelenül mozgó homoktengerré…
Egy-egy szélroham sokszor teljes hosszában végigsöpri az Erget, ám
sebessége fokozatosan lassul az útjába kerülő akadályok miatt. Nyomában hatalmas
mennyiségű homok emelkedik a levegőbe, s gyakran olyan sűrű felhő alakját ölti,
hogy semmit sem lehet látni miatta…
A sivatagi homokviharok gyakran 48 km/h sebességgel haladnak. Az
örvénylő homok ilyenkor tömör falként emelkedik, mely szinte bármiféle előjel
nélkül jelenik meg. Magassága elérheti az 1,6 km-t, s gyakran 480 km szélességben
hömpölyög. Az üvöltő-bömbölő szél minden hangot elnyel, a homok miatt pedig
sötétségbe borul a környék…
Az ilyen nagy szélviharok nem csak a sivatagban éreztetik hatásukat. A
szaharai homok eljutott a Földközi-tengeren át Dél-Európába, néha még NagyBritanniába is. 1947-ben egy algériai homokvihart követően a svájci Alpok egy
részét rózsaszínűre festette a Szaharából származó vörös por.”
Tudjuk, hogy a legkorábbi, 8000 éve keletkezett mezőgazdasági kultúrák az
eljegesedéstől mentes vidékeken jöttek létre. Több évezredig tartott, amíg a kőkor
vége felé a jégtömeg elolvadt. A peremvidéken ez mintegy 10 000 éve kezdődött el,
és a gleccserek Közép- és Észak-Európáig csak 2000 évvel később vonultak vissza.
Skandinávia például 6000 körül lett teljesen jégmentes.
És hogy időjárásunk még később sem nyugodott meg, arra Erdélyi István
korábban idézett könyvében találhatunk bennünket is közelebbről érintő példákat:
„Az életföldrajzi adatok és azokon belül a növénytani elemek (fanevek)
jelentősége különösen a finnugor népek közös előde osztódása idejére vonatkoztatva
nagyon fontosak… Az elkülönülés Kr. e. 2600-2100 között történt, amikor is a
lombos erdők északi és keleti határai az Urálon túl megváltoztak, ugyanis ott a táj
elmocsarasodott. Ez a holocén kor nagy klímaromlása, az első „kis jégkorszak”
beköszöntése.”
A löszképződés addigra nyilván befejeződött, a további klímaváltozások
viszont már a mi őshaza-béli elődeinket is érintették:

„… Kr. e. XIII. század körül egy xerotermikus maximum hatására a nyugatszibériai ligetes sztyepp észak felé kezdett nyomulni, a tajga visszaszorult, és az ott
élt népek félsivatagos, vagy legalábbis arid sztyeppén találták magukat. A lakosság
– az ősugorok – déli csoportja, a magyarság ősei, a Kr. e. XII-VIII. század között a
lovasnomád életmódra voltak kénytelenek áttérni, ami etnikai differenciálódáshoz
vezetett.”
Vándorló nomád őseink tehát már a löszön tenyésző füvet legeltethették
állataikkal. És mivel a lösz kiváló mezőgazdasági talaj is, talán nem véletlen, hogy
Kínában 6000 évvel ezelőtt az első termesztett növény, a köles vad változata a
Hoangho középső folyásánál egy erdőtlen terület lösztalaján tenyészett.
A vidékünket borító lösztakaró tehát lényegében a Homo sapiens korának
képződménye. Valószínű, hogy a kínai vadköleshez és társaihoz hasonlóan, hatezer
évvel ezelőtt már a mi lösztakarónknak is kialakult az a speciális, a tájra jellemző
növényzete, amelyről korábban már szó volt.
Ami a létrejött alapkőzet-talajt illeti, a Dunaújváros térségében lerakódott
löszréteg felsőbb zónáiban
zömmel makroporózus szerkezetű iszapos homokliszt,
mélyebb szakaszán a kötött
képződmények a meghatározók. Az egész egy vízzáró
agyagrétegen fekszik, de maga
is agyagrétegekkel (vörös
színű kövér agyag) szabdalt
rétegsorokból áll. Ezeket a
rétegsorokat kisebb-nagyobb földmozgások hatásai érintették, amelyek a felszínen is
nyomon követhetők. Sok esetben a vízfolyások is ezeket a nyomokat követik.
Az agyagrétegek fölött a löszrétegsor általában vizet tartalmaz, hiszen az
agyag elzárja a lefelé mozgó víz útját. A pannon rétegek vize nagyobb mélységben
található, de a lösztakaró esetében igen változatos a kép. Fenn, a magaspart
térségében a talajvízszint átlagosan 20-25 m, néha azonban kevesebb. Az
úgynevezett löszhátak alatt 4-6 m, a völgyek aljánál 2 m körüli. Fontos
hangsúlyozni, hogy a városias beépítés miatt igen nagyok az átlagtól eltérő
ingadozások, de még fontosabb, hogy a vasmű területén jelenleg az átlagosnál jóval
magasabb a talajvízszint.
Márpedig a lösszel nem szabad viccelni. Ha nem vesszük figyelembe azokat
a szabályokat, amelyeket a lösszel kapcsolatban egy Duna menti település különféle
építési munkálatainál mindig feltétlenül be kell tartani, akkor könnyen pórul
járhatunk.
„Sokan emlékeznek arra, hogy előbb 1964. február 24-én, majd 1965. április
30-án nagyarányú, kiterjedt partomlás történt Dunaújvárosban. A víz hatására
omlékonnyá váló löszpad roggyant meg előbb a Radar tájékán, majd a kórház
környékén. Az omlást a talajvízszint-emelkedés okozta, ez utóbbi pedig feltehetően
a csövek és vezetékek vizéből táplálkozott a normálisnál nagyobb mértékben. Ludas
volt a Duna is, amennyiben alámosta és kikezdte a magas löszpartot.”
A fenti sorokat Miskolczi Miklós írta 1978-ban, egy idegenforgalmi célokat
szolgáló tájékoztató kiadványban. Hogy akkor hányan emlékeztek, és hogyan, azt

nem tudom. Azt viszont igen, hogy a HétNap című helyi újság 2004. május 25-iki
számában Csongor Györgynek a témába vágó írása így kezdődik:
„A régi dunaújvárosiak még emlékeznek arra a riadalomra és döbbenetre, amit
az 1964. február 29-i partcsúszás okozott.”
A korabeli eseményekről beszélgettem nemrégiben Bányi Zoltánnal, aki a
katasztrófát követően a vasmű dolgozójaként részt vett a helyéről jócskán elmozdult
I. számú szivattyúház és a hozzá tartozó csővezetékek újbóli beüzemelésének
munkáiban is. Az ő emlékezete szerint a megcsúszás február 28-án történt.
Jómagam, bár az első omlást követő napon láthattam a lecsúszott radari
barakkokat, a part alatt vízszintesen eldőlt erdőket és a vízmederben szigetként
feltorlódó omladékot, nem emlékszem a pontos időpontra, fogalmam sincsen, hogy
mikor történt. Nem is fogok most a végére járni, hiszen több helyen is utána lehet
nézni. Az viszont valószínű, hogy ekkora (és ilyen kiterjedt) talajmozgás errefelé
több ezer éve nem igen lehetett.
Talán többeket érdekelne, hogy vajon milyen lehetett a csúszás előtti állapot,
illetve mi történt a tragédiát követő években? Mi a helyzet manapság a partvédelmi
művekkel? Jó lenne minél több kérdésre választ kapni, hiszen ma az említett
területen helyezkedik el városi közcélú zöldfelületeinknek egy jelentős része, köztük
több hektárnyi véderdő is. Pillantsunk tehát vissza egy kicsit az időben, hátha
találunk valami ide vonatkozó régi emléket.
Egy 1715-ben kelt összeírás számba veszi a Pentele határában levő földeket, és
többek között megállapítja:
„A földek közepes minőségűek… A rétek jók, szép szénát teremnek… A
legelők elegendők… Egy kapás szőlő 1, esetleg 1 ½ urna bortermést hoz. A bor egy
évig sem tartható el, gyenge minőségű… Erdejük nincs. Tűzi- és épületfát öt
mérföldnyi távolságról pénzért szerzik be.”
Részlet egy másik jegyzőkönyvből, amely az urbárium bevezetésekor, 1768.
április 22.-én készült:
„Az Urasághoknak magoknak az határban, sőtt az T. Vármegyében sem lévén
erdejek, azért az szegénységnek sem lehet fajzása, nádlás eránt hasonló értetődik.”
Ez a „fajzás” szó megtévesztő lehet, tulajdonképpen faizás akart lenni, ami
nem más, mint bizonyos erdei haszonvételek összessége. Az erdőbirtokos
„Urasághok” erdeiben a jobbágyoknak joguk volt tűzifát szedni, makkoltatni,
házépítéshez épületfát kitermelni, stb. A nádlás a nádasokra vonatkozó hasonló jog.
Ám ha a földbirtokosnak nem volt erdeje, illetve nádasa, ezek a jogok sem
érvényesülhettek.
A fentiekkel csak azt kívánom alátámasztani, hogy a tizennyolcadik században
az omladozó partszakaszon még nem lehettek erdők, hiszen nem voltak az egész
határban sem. Hogy mi volt itt, arról több forrásból is képet kaphatunk.
1823. október 19.-én legelőszemlét tartottak a pentelei határban. Nagy Lajos
erről többek között ezt írja:
„Az első vizsgálat alkalmával… a falutól délre lévő legelőt szemlélték meg.
Ez a legelő… keletről… a Duna mentében volt. Alsó vége nagyobb dombokat és
völgyeket, a Duna melletti partszakadásokat és vízmosásokat foglalt magában, az
északi része pedig egyenesebb és rónább föld volt. A föld színe féllábnyira fekete
homok, alatta sárga agyag. S mivel a legelőt emberemlékezet óta nem művelték,
nem javították, egészen vadmezővé vált: vadeper, szörfű, kakukfű, kutyatej és sikár
fű borította a magasabb helyeket. A völgyekben, tehát a lapályosabb és vízállásos
helyeken azonban szelídebb mező volt, s jó füvet találtak az országút mentén is.”

Igen figyelemre méltó, hogy Nagy Lajos szövege – bár nyilvánvalóan nem
egyezik szó szerint az eredeti forrás szövegével – mennyire pontosan leírja a
magaspart eredeti flórájának néhány lágyszárú növényét. A „sikár fű” azonos a
korábban már említett, a löszfal növényzetére jellemző fenyérfűvel (Andropogon
ischaemum), a „szőrfű” pedig másképpen mondva a fenyérsás (Carex ericetorum);
de a jól ismert „vadeper”, mai nevén szamóca (Fragaria), a kakukkfű (Thymus) és a
kutyatej (Euphorbia) nemzetségek bizonyos fajai is régóta otthon vannak ezen a
tájon.
Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy tapasztalataim szerint az emberek egy
része már nem tudja, hogy mi is a kutyatej. Sokan a pitypangot hiszik annak, talán
azért, mert szintén fehéres színű nedve van. Pedig a kutyatej egészen másféle
növény, könnyen utána lehet nézni.
Láthattuk tehát, hogy
erdőknek még mindig nem
sok nyomuk van a partfal
környékén. A rossz parti
legelők további sorsa sem
egészen világos. A dunapentelei jobbágyok legelő elkülönítési perének egyik iratában (1824) olvasható, hogy
„a Duna partján lévő
vízmosások, szakadások és
vontató utak a Jobbágyságnak kiméretendő fentebbi
járandóságokból kihagyattatnak.”
Az 1847-48 évi országgyűlés munkájának egyik fontos eredménye az
úrbériség megszüntetéséről szóló IX. törvénycikk. Ennek végrehajtására vonatkozik
a X. törvénycikk „az összesítésről, legelőelkülönözésről és faizásról”. A törvény
értelmében a földesúri birtokokon a jobbágyságnak eddig járó haszonvételi jogok a
jövőben megszűnnek, viszont ezeket a jogokat a földterületekből kihasított, a
jogokkal arányos birtokrészekkel meg kell váltani. Az ilyen kihasított részeket az új
tulajdonosoknak közbirtokosságok formájában, közösen kell használniuk.
A forradalom és szabadságharc, majd az azt követő események jócskán
késleltették a törvény végrehajtását, így az úrbéri viszonyok jogi felszámolására
csak 1859-ben került sor.
Néhány évvel későbbről, 1864-ből való a Duna Pentele mezőváros helyleírása
címet viselő tudósítás „Zalay Ferenc kath plebános, esperes” tollából. Ez a
dokumentum képet ad a helységnek a Dunával határos többi parti részéről is, ezért
érdemes beletekinteni:
„Határa dombos, földjének fölülete meszes homokkal kevert agyagos
televény, alatta kavicsokon nyugvó agyag, helyről helyre mészkő képezi az agyag
alzatát. Határterülete 12016 hold 847 négyszögöl (1 hold = 1200 négyszögöllel)
tagosított birtok, szántó, rét, szőlő, legelő s benne 169 hold terméketlen föld,
melynek 7000 holdja 11 közbirtokos család közt van felosztva…
Aranyászó. A Duna mellett a hegy aljai szőlők felső részénél mintegy 100
lábnyi hosszan tart. Itt a folyam áradása vagy locsolása által Nagy Konstantin
idejebeli becses aranypénzek, láncok, lemezek, gyöngyök, temérdek épület és edény
darabok találtatnak, e helyütt világosan kivehető az egykori Anamari római
városmaradvány sülyedése, melynek e tájon kelle léteznie egy magasságban a ma

’Öreghegy’ szőlő kerttel. Ez 300 holdat foglal el. A Duna felé eső felső részeiben
igen sok nyoma van az eltünt városnak… Azonban nagyobb része leszállván
jelenleg ’Hegyaljának’ hívatik, mely mintegy 800-1000 öl hosszan a Duna színétől
18-20 láb magasan áll. Szőlőtők és gyümölcs fákkal ellátva igen kellemessé teszi a
Duna mentét…
Táborállás a város északi részén… 130 holdnyi szőlőkertjével… Keletre a
Duna felé 36-40 lábnyi partja alatt 24 úgynevezett szilvás, de más gyümölcsös
kertek, melynek partját, mint a hegyaljáét a Duna mossa…
Legelőik a Duna melletti partok és szakadékok között, a várostól délkeletre
mintegy 400 holdnyi területen.”
Erdőkről most sincs egy szó sem, ezért nem igen lehet hova tenni a „regényes
fekvésű, akác és más fákkal bőven beültetett Duna Pentelét”, amelyet ugyanez a
dokumentum ír le. Vagy mégis?
Már szót ejtettünk róla, hogy a tizennyolcadik század közepétől milyen
gyorsan divatba jött az akácfa a hazai településeken. Az utak mentén, mezsgyéken,
művelésre alkalmatlan területeken már szép számmal lehetett itt akác, anélkül, hogy
ezek a fásítások erdőt alkottak volna. Még nem is olyan régen ismeretes volt errefelé
a remész vagy remísz fogalma, ami tulajdonképpen csenderes-t jelentett, és a francia
remise (römiz) szóból torzult magyar szóvá. Néhány négyszögölnyi, vagy holdnyi
területen a mezőgazdasági területek között ligeteket, fákat és bokrokat ültettek
vadpihenőnek, méhlegelőnek és más hasznos célra. Én Mezőfalván láttam először
ilyet, az pedig tiszta akácból állt. Még manapság is látni néhányat a határban..
Valószínű, hogy Pentelén a partfal környékén is lehetett már ilyesmi a XIX.
században. A növekvő lakosság mezőgazdasági tevékenysége, illetve az intenzív
legeltetés (birka és kecske) nagymértékben megingatta a löszpart stabilitását.
Elődeink is tudták, hogy mit kell tenni ezzel az izgő-mozgó területtel: lehetőleg
növényzettel megfogni. Úgy gondolhatták, hogy az amerikai akácfa erre is igen
alkalmas lesz, nem csak méhlegelőnek. A korabeli szakirodalom ezt írja:
„A talajkötés vízmosásos területek és kopárok erdősítésével kapcsolatos
művelet, melynek célja, hogy az elmosás veszélyének kitett, csuszamlásra hajlandó
talajt gyepesítéssel, fonásokkal és rózsagátakkal szilárdítsa mindaddig, amíg a
megtelepedett erdő gyökérzete veheti át ezt a szerepet…
A talajcsuszamlást megakadályozhatjuk, ha a hegylejtőkön mély gyökérzetű
fanemeket telepítünk, és az így keletkezett erdőt sarjerdő üzemmódban, rövid
vágásfordulóval kezeljük, hogy a megterhelés minél kisebb legyen.”
Az erdők telepítése az omladékos parti részeken védelmi, kárelhárítási célból
tehát már akkor megkezdődhetett, és hogy miért éppen akáccal, arról már ugyancsak
bőven volt szó. Ennek a munkának a további szakaszairól, majd az erdőbirtokossági
társulás megalakulásáról nincsenek forrásaim, de valószínű, hogy a huszadik század
első évtizedében megkezdődött folyamszabályozási munkálatok siettették, esetleg
állami forrásokból is finanszírozhatták ezeket a telepítéseket. Erre az 1930-as évek
bizonyos eseményeiből, illetve Farkas Gábor tanulmányának a község
elöljáróságának munkájáról szóló részéből is lehet következtetni:
„A vízmosásos partok megkötéséhez nagyobb pénzösszegre lett volna
szükségük. Ezt azonban már nem tudták előteremteni. Az országgyűlési képviselő,
Farkas Elemér interveniált a kormánynál segélyért, amely több ízben kisebbnagyobb összegben meg is érkezett. 1937-ben a vízmosások lekötésére, s a gátak
építésére Dunapentele 7800 P. államsegélyt kapott.”
Őri Zoltán összegyűjtötte a fellelhető adatokat a közelmúlt kisebb-nagyobb
partcsúszásairól. Anélkül, hogy ennek a részleteibe most belemennénk, elmondható,

hogy egyáltalán nem volt
előzmény nélküli, illetve
váratlan esemény a legutóbbi
csuszamlás sem. A falu
krónikás
plébánosa
által
említett eset, tudniillik a
hajdani római város területe
egy részének „leszállása”
annak
idején
vélhetően
ugyancsak komoly omlás
lehetett, és nem kis riadalmat
kelthetett. Mivel tehát a löszprobléma már korábban is
felmerült ezen a vidéken, nem
világos, hogy a vasmű és az új város építésénél ezt miért nem vették kellő súllyal
figye-lembe? Láthatólag megelégedtek azzal, hogy kiépült az ipari területet és a
Dunát összekötő alapvető infrastruktúra (sikló, szivattyúházak és csővezetékeik,
csatornák), de a lakótelep és a folyam közti területet rendezetlenül, funkció nélkül
hagyták, pontosabban: elhanyagolták. A lakótelepet határoló felső part éléről
csodálatos kilátás nyílt az alföldi tájra, de az építkezéseknél anyagmozgatásra
használt csillék vágányainak környéke (a mai Kossuth-kilátó) gazban állt. A kikötői
öbölben felejtett keszonok mellett kialakult „szabadstrand”-ot innen felülről egy
igen meredek, veszélyes és nagyon poros csapáson lehetett megközelíteni, viszont
ha kéz- és lábtörés, vagy egyéb sérülés nélkül lejutott az ember a part alá, jót lehetett
inni valamelyik forrás egészséges, jóízű vízéből.
A régiek azt mondták,
hogy a huszadik század
elejére a folyamszabályozás
következtében Pentele elvesztette korábbi szoros
kapcsolatát a Dunával. De a
városépítés a megmaradt,
vagy időközben kialakuló
kapcsolatokat is alaposan
átrendezte. Az új, védelmi
célú erdők telepítése csak
igen kis mértékben terjedt ki
a parti területekre, az
omladékos, csúszásveszélyes részek valójában nem számítottak a települési
zöldfelületi rendszer részének. A már meglévő, sarjaztatott akácerdők többnyire
közbirtokossági tulajdonban voltak. Az emlékezetes partomlásig tulajdonképpen
semmi különös nem történt ezen a vidéken. Hacsak az nem, hogy a város egyre
közelebb húzódott a partélhez, egyre több lakóház és más épület (pl. kórház), illetve
közmű építésével kísértették a tervezők az egyensúlyt, a part állékonyságát eddig
úgy-ahogy biztosító természeti erőket.
1964. februárjában tehát megmozdult a part. Akkor úgy mondták, hogy
„kagylósan csúszott”, vagyis lefelé és a Duna irányába egyaránt elmozdult a város
és a folyam közötti jókora földtömeg. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a
csúszás – amit természeti katasztrófának nyilvánítottak – hatalmas anyagi, és

pénzben ki sem fejezhető károkat okozott. Ráadásul két egymást követő csúszás
következményeit kellett elviselni. Egyszer talán valaki majd ennek is megírja a
hiteles történetét.
Számomra az marad a legemlékezetesebb, hogy a közvetlenül a folyam
partjára épült egyes számú szivattyúházat a mozgó földtömeg úgy sodorta magával,
hogy az épület – bár több mint 30 méterrel elmozdult a vízmeder felé és kissé el is
fordult – tulajdonképpen „állva maradt”, és ma is azon a helyen van, ahova a
természeti erők tették. Mindezt az érintett területen a csúszást megelőző, majd
azután is folyó geodéziai felmérésekből lehetett megállapítani. Egyébként a
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat helyi kirendeltségének munkatársai
már korábban, a partcsúszás előtt jelezték az illetékeseknek, hogy a magaspart
térségében elhelyezett geodéziai jelek közül több nincs a helyén, némelyik 1 métert
is elmozdult vízszintes irányban. A katasztrófa tehát nem váratlanul következett be,
de ma már nincs kitől megkérdezni, hogy miért nem vették komolyan az előzetes
figyelmeztető jeleket.
Idézzük most ismét
Miskolczit:
„„A védelem terve
hamarosan elkészült. Széles
kő- és kohósalak-támasztékot
kapott a part (ennyivel keskenyebb
lett
az
öböl
víztükre). Teraszosra képezték ki az egyébként is
omlékony magas partot, s
végül talajvíz-figyelő és elvezető rendszert építettek a
város alatt.”
Csongor György is a városlakók emlékezetére apellál, amikor ezt írja:
„Emlékeznek arra is, hogy az állami forrásokból finanszírozott partfal
rendezés, a város altalajának víztelenítésére kiépített csáposkutak sora, horhosok és
szivárgók rendszere, valamint a kevésbé ismert 900 méter hosszú víztelenítő táró, az
építkezéseknél bevezetett „lösz szabvány” együttesen biztosítékul szolgáltak és
szolgálnak arra, hogy a 40 évvel ezelőtti partomlás nem ismétlődhet meg. Vagy
mégis…?”
Erre az utóbbi kérdő mondatra még visszatérünk, de folytassuk az idézetet egy
másik, igen fontos mondattal:
„Az 1964. február 29-ei nagyméretű partmozgásokat követő helyreállítási
munkák befejezése (1969.) óta a törmeléklejtőben és a magaspart 2×150 m széles
sávját magába foglaló tilalmi területen minden tereprendezési, illetve rendezési
munkát csak a partvédelmi rendszerbe beillesztve, a MÉLYÉPTERV hozzájárulása
alapján lehet végezni.”
És amiről eddig nem esett szó: létrehoztak egy speciális szakmai, majd tanácsi
szervezetet (költségvetési üzemet) az érintett területen esedékes védelmi és
gazdálkodási feladatok ellátására.
Bányi Zoltán – akiről már elmondtuk, hogy közvetlenül a katasztrófa után
közeli kapcsolatba került a partcsúszás következményeivel – 1967. június 1-én lett
annak a – helyi vízmű szervezetében működő – kis csapatnak a tagja, amely a
magját képezte a következő esztendőben megalakított tanácsi költségvetési
üzemnek. Mert addig állami beruházásként (DUNABER), erre a célra kinevezett

kormánybiztos felügyelete alatt, zömmel idegen kivitelezőkkel folytak a
partrendezési és védelmi célú munkák. Nem árt tudni, hogy a csúszásveszélyes talaj
biológiai védelmének kérdésében kezdetben egyáltalán nem volt a helyi
szakembereknek lehetőségük arra, hogy véleményüket érvényre juttassák. A
későbbiekben a zöldfelületek meg-tervezése és kialakítása szerencsére már
nagyobbrészt a költségvetési üzem feladata lett.
Miskolczi Miklós lényegében az 1978-as állapotokról is tudósít, amikor ezt
írja: „A mai látogató tehát, amikor megcsodálja a ligetes Duna-partot, vagy kedvére
sétál az árnyas fák alatt kiépített utakon, a partvédelmi rendszer hétköznapi előnyeit
élvezi.” Vagyis a partoldal és környékének rendezése addigra már mások által is
„megcsodálható” fás, ligetes,
sétányokkal is jól ellátott, zöldfelületi jellegű rekonstrukciót
eredményezett.
A későbbiekben sok vitát
váltott ki a Partfigyelő- és
Fenntartó Költségvetési Üzem
tevékenysége. A megfigyelés,
tehát a geodéziai mozgásvizsgálat és a mindenkori talajvíz

magasságának megfigyelése, valamint a stabilitás érdekében
megépített létesítmények üzemeltetése mellett az évek során
többször is sor került kisebbnagyobb tereprendezésekre, vízelvezető járdák, sétautak építésére,
és nem utolsó sorban rengeteg
füvesítésre, fa- illetve cserjeültetésre. Az üzem vezetője, Varga
István különösen fontosnak tartotta
olyan növénytakaró – mint biológiai védőháló – létesítését a partvédelmi területen,
amelyet a rendelkezésre álló kevéske tanácsi költségvetési keretből fenn is lehet
tartani. Ezt a problémát célirányos gépesítéssel oldották meg úgy, hogy a gépeket is
a saját megtakarításaikból vásárolták. Mivel jóval olcsóbban dolgoztak, mint a
városi zöldfelületek zömét gondozó társvállalat, talán érthető, hogy a két céget
többször is össze akarták vonni. Eddig szerencsére ez még nem sikerült senkinek
sem. De – ahogy mondani szokták – többen mindig dolgoznak rajta.
1986-ban tudományos konferenciát rendeztek Dunaújvárosban, melynek
témája a város és a Duna kapcsolata volt. A bevezető előadást Fejes László tartotta,
aki többek között elmondta:
„A kétnapos rendezvény egy országos konferencia sorozat része, melyet a
Magyar Urbanisztikai Társaság, a Magyar Hidrológiai Társaság, az Építőipari
Tudományos Egyesület országos vezetősége kezdeményezett néhány éve a vízparti
városok gondjainak, helyzetének feltárására, vizsgálatára.”
Sokunk véleményét fejezte ki alábbi megállapítása:

„Dunaújvárosnak, mint Duna menti városnak kapcsolata a Dunával nem éri el azt
a szintet, amit a Duna kínál
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.”
Nem véletlen tehát, hogy a partvédelmi terület alsó részéről szólva is ezen a
„szemüvegen” keresztül nézi az ottani helyzetet, az akkori állapotokat:
„Az alsó Duna-parti kazetták területe az elmúlt években spontán módon
vállalati szabadidő központok sávjává vált, megtette ezzel az első lépést a város és a
Duna közötti intenzívebb kapcsolat létrehozásában. A 26. ÁÉV és a DV
csónakházának bővítésén és továbbfejlesztésén túl további 8 vállalat és gyár,
valamint a városi vízisport szövetség kapott lehetőséget. Összefogással megindult a
különböző közművek kiépítése is. Az időközben elkészült ZRT rögzíti, hogy a
meglévő területeket közösségi célra kell fenntartani, de egyben irányt szab a további
fejlesztések mikéntjének is.”
Ez a bizonyos ZRT, vagyis a zöldterületi rendezési terv természetesen nem
tudta azóta sem megoldani az akkori problémák többségét, emellett mára még új
nehézségek is jelentkeztek a város és a folyó kapcsolatában, de a löszpart
állapotában is.
A mára Partfenntartó Vállalattá lett önkormányzati szervezetről
és működéséről az interneten minden
fontosabb információt megtalálunk.
Ám úgy tűnik, hogy a XXI. század
küszöbén a város lakosságának ismét
szüksége van olyan, tömören
megfogalmazott tájékoztatásra is,
mint amilyet Csongor György adott
közre a partvédelmi szakemberekkel
történt beszélgetés alapján:
„Dunaújvárosban
jelentős
talajvédelmi probléma okozója lehet a löszmagaspart állékonyságának elvesztése…
Az eltelt évtizedek alatt folyamatosan előkerültek a löszproblémákból, de
tervezési és kivitelezési hibákból eredő épületkárok, csúszások, közmű károsodások.
Ezek állandó helyreállításokat, javításokat igényeltek, pl. a Duna és a magaspart
közötti
törmeléklejtő
csúszásának
helyreállítása,
rendezése,
épületek
helyrebillentése, közművek kijavítása, patakrendezések stb… Jelenleg is
előfordulnak a geomorfológiai változásokból származó épület-, közmű- és úthibák,
rézsűmozgások.”
Arra viszont nem igen lenne szükségünk, amiről a továbbiakban olvashatunk,
hiszen ezek a sorok a helyzet romlásáról szólnak:

„A partvédelem része a partfal stabilitásának geodéziai mérések általi, évente
kétszeri ellenőrzése. E mérések a kőtár alatti partszakaszon elmozdulást regisztráltak
2002. óta. Azóta a helyzet romlott… A három-négy évtizede kialakított rendszer
működésében mind több a bizonytalansági tényező, amit egyértelműen
megfogalmazott a jogutód Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. jelentése is (hajdan az
illetékes minisztérium szakértő cégre, a Mélyéptervre ruházta a dunaújvárosi
partvédelem felülvizsgálati, véleményezési feladatait)… A talajvízszint rendszeres
mérése céljából a város partközeli területein fúrt 198 észlelőkút közül 40 nem
működik. Emiatt a kórház, valamint a kőtár közelében nem lehet kellően
megbizonyosodni a talaj-vízszint változásairól…
Egy másik gond, hogy az ipari övezet alatti 900 méter hosszú táróban nemrég
a víz mellett iszap is megjelent. Ebből arra lehet követ-keztetni, hogy a Dunaferr
vízelvezető rendszerében (bob-pálya és környéke) hiba keletkezett, áramló víz jut
valahol a talajba.”
Mindezek után nem teszem fel azt a kérdést, hogy vajon váratlanul érne-e
bennünket – ne adj’ isten! - egy esetleges partcsúszás, hanem inkább Matthews
könyvéből idézek egy látszólag egészen más témával kapcsolatban:
„Ausztriában, ahol az Alpok területének 35%-a van, a lesiklópályák együttes
hossza eléri a 6000 km-t, ami 200 km-rel hosszabb, mint az ország teljes
vasúthálózata. Az alpesi erdők hosszú sávjait tüntetik el, hogy a síelők igényeinek
megfelelően viszonylag egyenletes felületű, biztonságos lejtőket kínáljanak. Az
erdőirtás következtében azonban a hegyoldalak elvesztik korábbi stabilitásukat. A
fák gyökerei ugyanis összetartják a talajt, akadályozzák az eróziós folyamatokat s a
vízmosás kialakulását. Az ágak felfogják a havat, ezzel részben mentesítik a talajt, a
fatörzsek pedig akadályt képeznek a pusztító hófúvásoknak. A fáktól megfosztott
lejtők így azután ideális körülményeket teremtenek a veszélyes lavinák s
talajcsuszamlások kialakulásához. 1987 nyarán például 20 napon belül 60-an lelték
halálukat talajcsuszamlás következtében, s összesen 650 város és falu szenvedett
súlyos károkat az Alpok vidékein.”
Természetesen nem kívánok
egyenlőségi jelet tenni az Alpok és a
dunaújvárosi löszpart közé semmilyen
tekintetben sem. Ám a civilizációval
járó intenzív területhasználat mindkét
esetben hatalmas földtömegek állékonyságának megbomlásához vezethet. Ha ez a használat egyúttal mellőzi

az állékonyság jól körülírható
feltételeinek betartását is, akkor a
tragédia, vagyis a földcsuszamlás
bármikor bekövetkezhet.
A partvédelmi terület mára
városunk egyik legszebb zöldfelületévé is vált, de a rajta
létesített szoborparknak is egyre
nagyobb a híre. Igen kívánatos
lenne, ha a part állékonyságáról is

jobb híreket kaphatnánk, nem pedig annak megbomlásától kellene félni. Mennyivel
hasznosabb volna, ha tőlünk telhetően ma is a város és a Duna normális
kapcsolatának megteremtésén dolgozhatnánk! Ennek a munkának keretében
célirányosan tervezhetnénk és valósíthatnánk meg azokat a növénygyűjteményeket,
arborétumokat, amelyek ezen a sajátságos termőhelyen otthonosan éreznék
magukat, és mindannyiunk épülésére szolgálhatnának.

Az alább bemutatandó növénycsalád nálunk élő egyetlen faja a
partcsúszás utáni rekonstrukciós kísérletek egyik kevéssé sikerült módját
példázhatja a két vasműs szivattyúház közötti partoldalon. A városban több
helyen fává nőtt, megdőlt példányait pedig addig kellene kivágni, amíg komoly
balesetet nem okoznak.

11 Ezüstfafélék
(Elaeagnaceae)
A növénycsaládot három nemzetség 50 faja alkotja. Az északi mérsékelt
éghajlati övben terjedt el, kistermetű, örökzöld vagy lomhullató fák és cserjék
alkotják. Leveleik szórtan, vagy átellenesen állnak, ép szélűek, többnyire aprók.
Hajtásaik gyakran tüskések. Apró, csupasz virágai egyivarúak. Lehetnek egy- vagy
kétlakiak. Néhány faj termése ehető.

Keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia (Linné)
Jellemzése: Közepes méretű lombhullató fa. Levelei lándzsásak, keskenyek, ezüstös
színűek. A levelek felszíne
sötétebb zöld, a fonáka
ezüstösen csillagszőrös. A
hajtásaik is gyakran hamvas
színűek.
Erős
tövisek
találhatóak a vesszőkön.
Apró, sárga virágai nyár
elején a levelek tövében
nyílnak, édeskés illatúak.
Termése édes, ehető, 1 cm
nagyságú, fehér bogyó.
Vörösesbarna,
kezdetben
sima kérge érdessé, rostossá
válik. Gyökérzete nem túl
erőteljes, ezért az idősebb és
magasabb törzset nevelő fák
megdőlhetnek.
Származási hely: NyugatÁzsia
ártéri
területei,
tengerparti területei.
Egyéb: Gyakran olajfűz
néven nevezik. Termése az
olajfa terméséhez hasonló,
levele a fűzfáéhoz, innen a
találó elnevezés. A madarak
kedvelik bogyóját.

Felhasználása: Elsősorban szegélynövényként használják erdősávok széleinek
lezárására. Forgalmas utak mellett, védőfásításokban gyakran láthatjuk
lombozatának kiváló pormegkötő képessége miatt. Jó mézelő növény.

Helyi jelentősége: Legnagyobb számban a 6-os út
melletti védőerdősáv szegélynövényeként
találkozhatunk
vele. Parkjainkban idősebb,
magas törzset nevelő egyedeit
láthatjuk. Jól tűri a városi
szennyezett körülményeket, de
tövises,
erős
növekedésű
hajtásrendszere miatt forgalmas közlekedési útvonalak
közelében nem célszerű telepíteni.

