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A városokat és falvakat átszövő kondicionáló és díszítő zöldfelüle
tek, a kertek, a parkok és az erdők főként üdülési, rekreációs és telepü
léshigiéniai szerepük, valamint környezeti károkat mérséklő hatásaik 
okán kerülnek olykor a figyelem középpontjába - és mint ilyenek is - 
messze jelentőségük alatti mértékben. Pedig nem pusztán fiziológiai és 
funkcionális jótéteményeikkel válnak életünk fontos részévé, de szá
mos szellemi tartalom hordozói is: környezetkultúránk megjelenítői, 
az ember-természet kapcsolatot képezik le, tükrözik annak átformáló
dását, ugyanakkor a művészi igénnyel megalkotott kertek az épületek
kel egyenrangú műemlékek, kultúrtörténeti értéket képviselnek. Nem 
utolsósorban említendő pedig a zöldfelületek szociológiai szerepe, 
amennyiben ezek a társadalmi kapcsolatok alakulásának is fontos 
színterei. A fiziológiai, az ökológiai, a funkcionális és a szellemi tarta
lom együttese a település zöldfelületeit lényeges szimbólummá avatja, 
az összekapcsolódás, az összefQzöttség jelképévé. Materiális, létező 
zöld szövetként összeköttetést teremtenek a növényborította felületek 
között az urbánus területeken is, élhető, lakható, „humánus” tájjá 
teszik a település és környéke együttesét, átvitt értelemben pedig ösz- 
szekapcsolódik bennük a természet és a kultúra.

1998 áprilisában „ Táj és Városfejlődés” címmel rendezett Nápoly
ban konferenciát az Európa Nostra, a kontinens egyik legjelentősebb 
nem kormányzati szervezete, amely az európai kulturális és természeti 
örökség megőrzését és érvényre juttatását, a közös európai örökség 
létezésének tudatosítását tekinti feladatának. A szervezet által évente 
rendezett fórumokon mind nagyobb hangsúlyt kap a természeti érté
kek megóvása. Ennek jegyében választották szekcióülés témájául a 
zöldfelületek és az urbanizáció összefüggéseinek vizsgálatát. Jelen 
tanulmány a konferencián elhangzott előadás bővített szövegét tartal
mazza.
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AZ ERDŐK ÉS A TÖRTÉNETI KERTEK KIALA
KULÁSA ÉS ÁTALAKULÁSA BUDÁN

Budapest, a Duna mentén települt magyar főváros, három önálló 
történelmi elödtelepülés - Óbuda, Buda és Pest - egyesítésével jött 
létre 1873-ban. Buda, évszázadokon át az ország királyi székhelye, a 
jobbparti dombvonulatokon és völgyoldalakon terül el, a főváros mai 
területének egyharmadára terjed ki. A városfejlődés és a zöldfelületek 
összefüggései vonatkozásában meghatározó jelentőségű egysége a 
városnak. Buda körül húzódik az a hegyeket borító természetes erdő
gyűrű, amely jelentős részben, mindmáig fennmaradva, az egész 
nagyvárost szolgálja. A kertépítészet történetében is több évszázaddal 
korábbi emlékek nyomaira bukkanhatunk itt, mint Pesten, és a budai 
városrész fejlődésében a főváros egészéhez viszonyítva számos jelleg
zetesség, egyedi vonás mutatkozik, amely indokolja az önálló bemuta
tást.

Buda történelme nem adja azt a töretlen felfelé mutató ívet, amely 
sok más, hasonlóan gazdag adottságokkal bíró európai ország királyi 
székhelyét jellemzi. A fellendülés periódusait többször a pusztulás 
követi, az első fénykort, a reneszánsz időszakát a török uralom, a 
második nagy felvirágzást, a századfordulót a világháborúk pusztítása 
követi. A város történelme az újrakezdések, az újjáépítések sora, 
amelyek a korszellem és az igények változásával nem mindig feltétle
nül az előzőek szerves folytatásaként mentek végbe.

Jelen tanulmányban a település létrejöttének és fejlődésének főbb 
momentumait, a történeti kertek kialakulását és átalakulását, valamint 
az erdők szerepének változását két fő szakaszra bontva ismertetem. 
Elsőként a főváros elődtelepüléseinek egyesítést megelőző időszakot, 
majd az 1873-től a napjainkig teijedő korszak főbb átalakulását és 
jellemzőit mutatom be.
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A főváros egyesítését megelőző évszázadok főbb jellemzői. Az 
elődtelepülések kialakulása, Buda történeti kertjeinek létrejötte és 
az erdők szerepe.

Budavára annak a végvárvonalnak egyik legfontosabb tagja, 
amely a Kárpátok gyűrűje és az Alföld vízjárta vidékeinek határzóná
jában, gyűrűként, félkörben helyezkedett el a történelmi Magyarorszá
gon. Kiemelt helyzetét, jelentőségét a dunai átkelő adta. Ennek létre
jöttét a Pesti-síkság felöl a Duna túlpartján kiemelkedő középhegységi 
lánc vonulata révén összeszűkült ártér tette lehetővé. Nem véletlen 
tehát, hogy, amint a régészeti leletek tanúsítják, a Kr.e. 4. évezred óta 
lakott hely. A bronz- és a vaskori kelta és illír telepeket a rómaiak is 
meghódították. A birodalom itt hozta létre Aquincum néven a keleti 
limest alkotó Duna mellett Pannónia Inferior provincia központját. 
Pannónia elnevezése (panis = kenyér) - egyes feltevések szerint - a 
kenyérbőségre, a gabonatermesztésre alkalmas területek kiteijedt vol
tára utal. A castrumában lakó légionáriusok felügyelték a folyami 
átkelést, védve a tartományt a barbár betörésektől. Az óbudai dombol
dalakon kialakított első kertek a villa rusticák környékén létesített 
szőlőskertek voltak. Az erdők irtása után a szőlőskertekben az erózió 
megakadályozására vízrendezési, talajvédelmi intézkedéseket kellett 
foganatosítaniuk. A római katonavárost feltárásakor több méter vastag, 
évezredes feltöltés borította, amely nem csak dunai öntés, de lejtőhor
dalékból is állott, jelentős mennyiségű kővel, amely csak a szőlők 
teraszainak szárazon rakott támfalaiból kerülhetett a művelés felha
gyása után az alsóbb területekre.1 A római birodalom összeomlása és a 
népvándorlások után az avarok mintegy kétszáz éven át birtokolták a 
területet, mintegy előkészítették a magyar honfoglalást. A római és 
avar kori építmények jelentős részben elpusztultak.

A népvándorlások után új fejlődési utat jelentett a honfoglalás, 
amelyet követően Buda a magyar törzsek fejedelmi központjává vált 
a Kr.u. 9. században. Miután a keresztény Arpád-házi királyok a 10-
11. században székhelyüket Esztergomba és Székesfehérvárra tették, a 
tatárjárást (1241-42) követően ismét Buda, a végvárvonal fontos tagja, 
lett - immár végérvényesen - a hatalmi központ. A Kárpát-medence 
szívében, a hegységek és a síkság találkozásánál, a természeti adottsá
gok sokfélesége teremtette kikristályosodási ponton, szárazföldi és vízi 
utak találkozásánál három település fejlődött egymás mellett és egy
másra utáltán. Megszületett a majdani főváros csírája. A Duna a fő
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városszerkezet alakító tényező, az alapvető és meghatározó természeti 
elem, amely nagyban befolyásolta és befolyásolja a város életét, for
málódását. A több ezer km hosszú folyam a város felett 30-50 km-re 
töri át az ország Északi-középhegységének mészkővonulatát a Duna
kanyarban, hogy azután kilépve a hegyek lábához, meglassúdott folyá
sával szétterítse hordalékát a bal part síkságain, és szigeteket építsen, 
és a Budai-dombok lábánál létrehozza azt a páratlan adottságú helyet, 
amely az ország központjának szerepére leginkább alkalmas.

IV. Béla a tatárjárást követően a Várdombon, a „növi Montis 
Pestíensis”-en, a Pesti-Új-hegyen2 királyi palotát, és mellette, a fenn
síkon, fallal körülvett települést építtetett, amely befogadta a menekül
teket, támadás esetén a pestieket is. 1255-ben Buda városi rangot ka
pott. A fejlődés ezután csaknem háromszáz évig töretlen. Várkertekről 
ez időből még nem maradtak fenn írásos emlékek. Vadaskertek azon
ban már fontos szerepet kaptak, amelyek eredetileg szigeteken létesül
tek, mivel itt volt lehetőség a vadállomány „zárt területen” tartására. A 
Dél-Buda magasságában húzódó Csepel-sziget volt az egyik első 
Buda környéki vadaskert. Nyúlon, fácánon és foglyon kívül őz, dám 
és szarvas élt itt nagy számban. Az Árpád korban ugyanakkor itt volt a 
lótenyésztés központja, itt legelt a királyi ménes.3 Eszak-Buda, Óbuda 
közelében a Nyulak szigete - a mai Margitsziget - eredetileg királyi 
mulatókertként szolgált, és - mint neve is mutatja - nyúlás terület lehe
tett, valószínűleg egyéb vadfajokkal együtt.4 A 13. században itt léte
sült az első budai kolostorkert, a király által építtetett dominikánus 
kolostorhoz kapcsolódóan. A kolostort IV. Béla leányáról, Szt. Mar
gitról nevezik ma Margitszigetnek.5

Buda várából a 14. századból származnak az első kertleírások. 
Luxemburgi Zsigmond, német-római császár megépíttette a gótikus 
stílusú Friss Palotát, és elrendelte a környék rendezését. Ambrosius 
Traversani Camalduense követségben járván Zsigmondnál, fallal és 
élősövénnyel körülvett kertekről, valamint halastavakról emlékezik 
meg, amelyeket bámulatosnak és élvezetesnek ír le.6 A fénykor azon
ban reneszánsz uralkodónk, Mátyás (1458-1490) korában következett 
be. Az 1400-as években az udvar gyakori vendégei az olasz humanis
ták, művészek, építészek ( Averulinus és Camicia Chimenti), tudósok, 
dalnokok, költők és történetírók (Galeotto és Bonfini). A palota körül 
pompás kert létesült, amelynek pontos leírásai maradtak ránk. E kor 
kertjeiről Bonfini, Oláh Miklós és Taurinus tollából maradtak ránk 
leírások.7
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A királyi kertek egyes falakkal elhatárolt részeit kapukon lehetett 
megközelíteni. A kőfalakon belül márvány villa (aula marmorea) és 
tornyok emelkedtek, mint kerti pavilonok, ezüstmázas cseréppel fedve, 
szép kilátással. Köves utak vezettek a virágos, pázsitos részeken s a 
gyümölcsösön át. Díszes kutak s nagy madárház, benne sziklák, fács- 
kák, bokrok gazdagították a kertet A kert egyik különleges dísze és 
szórakozásra alkalmat adó eleme a „tévelyítő”, a fákból kialakított 
labirintus volt. Az útvesztő után a madaras (avária) tárult a szemlélő 
elé, benne gyümölcsfák sorakoztak szép rendben. A ligetben vashálók 
mögött élték világukat a hazai és külföldről hozatott madarak. Itt tar
tották a király kedvenc madarait, a hollókat és a vadászathoz idomított 
sólymokat, valamint számos hazai énekesmadarat és az egzotikus, 
meleg égövről származó ritkaságokat. Itt, a budai várkertben voltak 
ketrecekben elhelyezve Mátyás király oroszlánjai. Az oroszlánokat 
Mátyás a firenzei Signoriától kapta ajándékba, azokat 1469-ben hoz
ták Budára. A kövecses utak füves térségek, tarkavirágos rétek, rózsa
ligetek és ibolyaágyások mellett, díszes fasorok között haladtak a 
mesterséges barlangok, „hűtőzők” és a halastavak felé. Mátyás kezdte 
meg a mediterrán növények, a Buxus és a Myrthus meghonosítását. 
Megtalálhatók voltak a kertben a vízvezeték által táplált díszes me
dencék és szökőkutak is. A kertnek elkülönített, fontos részét alkotta a 
veteményes, amelyben nemegyszer még a király is dolgozgatott 
„fenséges” kezével.8

A későbbi, 1541. évi és az 1620-as években megjelent fametszetek 
a leírásoknál lényegesen szerényebb, kőfallal körülvett kerteket ábrá
zolnak. 1-3. ábra.

A várdombon fallal körülvett város szőlőskertekre és erdőborította 
hegyoldalakra néz. Budán a középhegység Duna felé ereszkedő domb
jai három gyűrűt alkotnak. A legbelső a folyam partja mentén húzódik, 
a Várhegy, a Nap-hegy - oldalán a Tabán mezeje - és a Gellérthegy 
alkotja. A település megművelt és beépített területe a közöttük húzódó 
völgyekben, majd a domboldalakon fokozatosan teijedt sugárirányban 
a Várdomb alkotta központtól egyre távolabb. A következő zóna észa
kon a Hármashatár-hegy, a Rózsadomb, nyugaton és délen a Sváb
hegy és a Sas-hegy. Ez utóbbiak kapcsolódnak a külső gyűrűhöz, a 
napjainkban is jelentős részben erdő borította régiókhoz.

A budai hegyek lankáin elsőként Aquincum római polgárai ter
mesztettek szőlőt és készítettek bort. A középkori szőlőskerteket elein
te a több évszázadig műveletlen, beerdősült domboldalak tisztásaiból 
hasították ki, majd az erdők felégetésével jutottak újabb területekhez.
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A 13. század okleveleiben már gyakran szerepelnek a budai szőlőbir
tokok, az óbudai promontóriumok. A termelés ezután kiterjedt a 
Gellérthegy, a Sas-hegy és a Rózsadomb lejtőire is. „Budát az itteni 
polgárok nagyszabású kereskedése, az adományozott árumegállító és 
vásártartási jog emelte hatalomra. Később kiterjedt szőlőgazdaságuk a 
városi polgárságot még teljesebb és általános jólétbe juttatta.”9 A sző
lőművelés kiterjedt a mai Nagy-Budapest hegy- és dombvidékeire és a 
Pesti-síkságra is, így - Zolnay megállapítása szerint - az összefüggő 
szőlőzóna révén „a nagy-budapesti térség a korai magyarság számára 
nemcsak természeti táj volt, hanem kultúrtáj”.10

A hegyek ormán és a magasabban fekvő oldalakon az erdőtakaró 
érintetlen maradt. A középhegységek 300-400 m magasság feletti át
hatolhatatlan, sűrű erdőségei az északi és nyugati védvonalat alkották. 
A hegységkaréj erdei szolgáltatták a tűzifát, és a megtelepedéstől kez
dődően folyt itt a vadászat is. A Buda környéki hegyek királyi vadász
erdők, ahol Mátyás Nyéki Vadaskertje létesült. Bonfini 15. századi 
történetíró beszámolójában szelídített vadállatokat is említ. Oláh Mik
lós Hungária című művében írt a vadaskertről: „Budától északra van a 
királyi vadaskert; Nyék a neve. Kerítéssel övezték. Erdeje nem éppen 
sűrű, kellemetes tisztások tarkítják. Szélén királyi vadászkastély áll, 
nagyszerű épületekkel.”11 A vadállomány szarvasokból, vaddisznók
ból és őzekből állt. Lamberg K. jelentéséből megtudjuk, hogy 1529- 
ben a kert már teljes pusztulásnak indult, a szarvasok és vaddisznók 
kiszabadultak.12 „A budanyéki vadaskertben állott vadászkastély kör
nyékén kertművelés is folyt. Az 1500-as években kelt királyi szám
adáskönyvek arról tanúskodnak, hogy a kertészek az öreg fákról sze
dett gyümölcsöt a király asztalára vitték és virágot szállítottak Buda 
templomaiba.”13

A török hadak betörése, Mohács, majd Buda (1541) eleste után a 
145 esztendőn át tartó török uralom lényegében alakítja át a kerteket 
és a kertkultúrát, elpusztítva számos alkotást, ugyanakkor új elemekkel 
gazdagítva azokat. Legjellemzőbb momentum, hogy míg a korábban a 
virágdísz szinte kizárólag a liliomra, a rózsára és az erdők, mezők 
virágaira korlátozódott, ekkor a virág válik a kert fő ékességévé. A 
gyönyörködtetésre, pihenésre szánt kertekben nagy táblákban ültették 
a bódító illatú, színpompás virágújdonságokat A Buda megtartásáért 
vívott csatákban, majd a vár visszafoglalásának küzdelmei során, 
1686-ban a kertek elpusztultak.14 4. ábra.

A török hódoltság korának másik fontos, említést érdemlő ténye a 
hévizek hasznosítása, a fürdők létesítése. A rómaiak fejlett fürdőkul
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túrájának emlékei Óbudán az ásatásokból kerültek felszínre. A Római 
Birodalom nagyszabású alkotásait elsöprő népvándorlásokat kővetően 
azonban csaknem ezer éven át kihasználatlanul maradtak a hőforrások, 
amelyek Buda páratlan természeti kincsei. A török fürdők a Gellért
hegy és a Várhegy aljában épültek, közülük többet a múlt század for
dulóján kibővítettek és napjainkban is üzemelnek.

A török hódoltságot a 18. században a Habsburg fennhatóság vál
totta fel. A művészetekben, az építészetben és a kertépítészetben ekkor 
válik uralkodóvá az Európában már-már lecsengő barokk. A rene
szánsz budavári palota romjainak feltárását és átépítését Mária Terézia 
uralkodása alatt, 1749-ben kezdték meg, majd ezt követően került sor 
a kertek rekonstrukciójára, immár a 19. század elején, amikor a tájképi 
angolkert is megjelenik a hazai kertművészeti alkotásokban. Az új stí
lus elterjesztésében kiemelkedő szerepet játszik Petril Bernhard kert
tervező mérnök, aki 1793-tól a Budai várban a déli kertrész rekonst
rukcióját irányítja. 1808-tól Tost Antal, a budai királyi palota kertésze 
folytatja a kertek építését. Munkásságának eredményeként létesült 
vadgesztenyefasorokkal és pompás, illatozó virágokkal és cserjékkel 
ékesített angolkertekről Franz Schams, a kor krónikása fest szemléle
tes képet. Az új palotakertben a hagyományos fafajokon és rózsaágyá- 
sokon túl már számos külhoni növényt telepítettek, és készítettek 
sziklakertet is. Az 1800-as években folyamatosan tovább épült a park, 
s kiegészül a keleti és a nyugati oldal kertjeivel.15 5. ábra.

Budán a 18-19. században azonban már nem pusztán a várkert az 
egyetlen említést érdemlő díszkert. Jóllehet a környékbeli dombokat 
borító, fő megélhetést adó szőlőskertek rekonstrukciója a legfőbb 
jellemző, az 1700-as években megjelennek a nemesi paloták és a ki
alakuló polgárság házai körüli kertek is. Buda város tanácsa az 1720- 
as esztendőben a Várhegy napnyugati oldalán, a „Hosszú falnál” ket
tős fasor létesítését határozta el, amely „Promenád”, ma is kedvelt 
sétahelye a budaiaknak. Ez idő tájt létesül az első botanikus kertünk, 
és a Várhegy lábánál kiépülő Krisztinavárosban az a páratlan szépségű 
magánkért, amely a Nitzky-, a későbbi Horváth-kert alapjait vetette 
meg. Ez volt az első barokk kert a városban, amelynek tervrajzai 
ugyan megsemmisültek, de a korabeli leírásokból ismerjük. Kultúrtör
téneti jelentőségét adja, hogy ebben a kertben állott közel száz eszten
dőn át a magyar nyelvű színjátszás nyári hajléka.16 6-7.  ábra.

1785-ben, II. József felvilágosult Habsburg-császár - aki Pest és 
Buda egyesítését már ekkor célul tűzte ki és ezzel együtt fejlesztésüket 
is szorgalmazta - uralkodása idején rendeltetett el az első közpark
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létesítése a Duna jobb partján. A Várhegytől nyugatra, a Rózsadomb 
lábánál elterülő síkon, a Városmajorban. A korábbi katonai gyakor
lótéren, ahol később grófi nyaraló és major, valamint kertészet volt 
található, a budai polgárok annak fejében alakítottak ki közkertet, 
hogy az uralkodó részükre házépítésre rendelkezésre bocsátotta az 
időközben Pestre költözött botanikus kert területét. A kor ízlésének 
megfelelő, barokk kert terveit Tallherr József állami építész készítette 
el. Az 57 hektáros területen hárs-, nyár- és szilfasorokkal, valamint 
sövényekkel határolt fő- és kereszttengelyek vezettek, igényes virág- 
kiültetésekkel szegélyezett köröndök és erdőszerü telepítések szerepel
tek. 8. ábra. A park kedves kirándulóhelyévé vált mind a budai, mind 
a pesti lakosságnak. A lampionos esti kivilágításban rendezett népün
nepélyekről és a majálisokról szívesen emlékeztek meg a korabeli 
leírások.17 A 19. század első felében a parkot átépítik. Az 1858-ból 
származó felmérési terv már angolkertet ábrázol. 9. ábra.

A 18. századi budai sétányok, magánkertek és parkok a Dunától a 
Hüvösvölgyig terjedő sávban, abban a völgyek alkotta tengelyben 
létesültek, amely ma is a főváros egyik legfontosabb sugárirányú zöld
folyosója, növényborította zónája, amelyen keresztül az északnyugati 
uralkodó szélirányból a Budai-hegyvidék friss levegője a pesti belvá
ros felé áramlik. 10. ábra.

A 19. század a hazai kertmüvészet igen gazdag korszaka. József 
nádor, Pest-Buda fejlesztését és a kertek, parkok építését erősen párto
ló és elősegítő országnagy, 1808-ban megalakította a „Királyi Szépítő 
Bizottságot”, hogy előkészítse a város szabályozási és szépítési tervét. 
Ekkor több jelentős városi park létesült. A pesti oldalon, az egykori 
városerdő helyén nagyszabású nemzeti park létesítését határozták el. 
1818-ban kezdték építeni és évtizedeken át folyamatosan bővítették 
Nebbien Henrik tervei alapján Európa egyik első nagyszabású köz
parkját, a Városligetet, amely méltán vívta ki a kortársak nagyrabecsü
lését Európa-szerte. Fásítások kezdődnek a Duna-parton, és ekkor újul 
meg tájképi kertként a török időkben elnéptelenedett és évszázadokon 
át magára hagyott Margitsziget is.

Az erdők területe a 18-19. század folyamán folyamatosan csök
kent. A török megszállást követően a szőlőművelés terjeszkedése, 
miként a honfoglalást követően is, az erdők fogyatkozását vonta maga 
után. Az 1790. évi birtokösszeírás szerint Buda város erdőterülete 
1320 ha, ugyanakkor a szőlő kiterjedése 2150 ha volt. 11. ábra.

Mátyás király Nyéki Vadasparkja a hódoltság alatt elpusztult és 
helyreállítása nem történt meg. Napjainkban mindössze néhány falma-
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radvány és a Hűvösvölgy „Vadaskert” dűlőneve őrzi emlékét. A budai 
erdők ezt követően elsősorban tűzifanyerésre szolgáltak, gyenge saij- 
erdők voltak, letermelték őket, amint a használható tűzifa méretét 
elérték. Az építőanyagként szolgáló fát a Dunán szállították Budára.18

Városfejlődés és zöldfelületek Pest-Buda egyesítését kővetően

A múlt század hatvanas éveiben a főváros elődtelepülései néhány 
jelentős építészeti alkotással büszkélkedhettek, összességükben azon
ban szerény városkák voltak. 72-75. ábra. A Lánchíd megépítése 
révén (1842-49) létrejött az állandó összeköttetés a Duna két partján 
fekvő települések között. Buda, Óbuda és Pest városokat 1873-ben 
egyesítették Budapest néven. A politikai körülmények kedvező feltéte
leket teremtettek ahhoz, hogy a század európai műveltségű és széles 
látókörű, hazafias érzelmű, reformer magyar nemessége tevékenysé
gének eredményeként páratlan városfejlődés induljon meg. Két új 
Duna-híd épült, délen a Ferenc József-híd, ma Szabadság-híd, északon 
a Margit-híd. További lendületet adott az új építkezéseknek a vasút
építés, valamint az államalapítás ezeréves évfordulója 1896-ban. 14. 
ábra. Az építészettörténeti példák közismertek. A várostörténet ke
vésbé hangsúlyozott eleme a kertek története és a város budai részének 
sajátos fejlődése.

A történeti térképek tanulsága szerint a múlt század utolsó évtize
deiben Buda beépített területe töredéke mind a mainak, mind a kora
beli Pest városénak. A Várhegy történelmi városmagján kívül mindösz- 
sze a belső hegyvonulat alkotta gyűrű völgyei és völgyoldalai, a Tabán 
és a Krisztinaváros, valamint a Duna-parton a Víziváros és a Rózsa
domb „lába” ad helyet lakóterületeknek. Az első városrendezési 
koncepciók a múlt század hatvanas éveiben készültek. Buda első 
részletes felmérési és szabályozási térképe 1876-ban jelent meg. Eb
ből látható, hogy tulajdonképpen nem voltak nagyarányú fejlesztési 
tervek. „A Vár megmaradt hagyományos központnak, a szőlőterüle
tekhez pedig senki sem kívánt hozzányúlni. Egy-két park a Vízi
városban, néhány villa a Gellérthegyen, ez jelentette volna a fejlesz
tést.”19 A térkép páratlan részletességgel ábrázolja az akkori szántókat, 
réteket, szőlős- és gyümölcsöskerteket, díszkerteket. Megtalálhatók 
rajta a korban már felépült hegyvidéki villák, zöldvendéglők.
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A fejlődés útja ezután a budai hegyvidékre, a Rózsadombra és a 
Sváb-hegyhegyre vezet, amely a polgárság kedvelt kiránduló- és üdü
lőhelyévé vált, s gyönyörű kertekkel övezett nyaralók, szanatóriumok 
épültek a második világháborúig. Elsőként a kirándulókat és a látoga
tókat a Zugliget környéke vonzotta magához. 15. ábra. „Még ekkor is 
élt Mátyás király nyéki vadászvillájának és vadaskertjének emléke, s a 
kitelepülök egyenesen a királyi példa alapján választották meg a he
lyet. A legfőbb és szinte kényszerítő ok azonban, hogy a vízben felet
tébb szegény budai hegyvidéknek ez a pontja bővizű forrással dicse
kedhet.” Eközben folyamatosan bővítették a várkerteket és újjáalakí
tották a Városmajort. A vár alatti „General Wiese”, a katonaság meze
je, a mai Vérmező is kertté épült ki.

A királyi palota bővítésére 1875-ben „Királyi Várépítési Bizott
ság” alakult. Az épületegyütteshez kapcsolódóan felépült a Lánchídtól 
délre, a Duna-parton „Várkert bazár”, amelynek pavilonját és lép
csőkkel, pergolákkal, teraszokkal megalkotott kertészeti architektúrá
ját Ybl Miklós, a kor egyik legnagyobb magyar építésze tervezte és 
valósította meg. A Várhegy fennsíkjának kertjei és sétányai is tovább 
épültek. 1895 után a Nagyboldogasszony-templom helyreállításához 
kapcsolódóan felépítették a középkori tornyokat idéző, de áttört kő
csipkékkel díszített, vitatott műértékű épületegyüttest, a Halászbás
tyát és az alatta elterülő területeken kerteket alakítottak ki. A várker
tek a teljes Duna-parti oldalon megújultak. Az új királyi park az 
„Ellyps” nevet kapta, azokról a szerpentint formáló ellipszis alakú 
utakról, amelyek már egészen korán, a középkorban, mint vízszállító 
utak épültek ki a meredek vároldalakon. 16. ábra. Az új terv valódi, 
pompás teraszkertet álmodott, ahol a szobrokkal ékesített, támfalakkal 
védett kertrészeket fák, cserjék sokasága és virágos sziklakertek díszí
tették. A gyönyörű elképzelések csak részben valósultak meg. A létre
jött kerteket pedig a második világháború ostroma pusztította el.21 
Történelmük során ekkor harmadízben semmisültek meg Budavár 
kertjei. A várkertek rekonstrukciója „modem tájképi” stílusban történt.
17. ábra. A pázsit és a felnövekedett fák nyugodt lombtömegében 
talán nem is merül fel bennünk, hogy milyen sok minden hiányzik 
közös kultúrtörténeti örökségünkből itt, a Vár oldalán.

A városmajori parkot a lelkes városvédőknek többször kellett 
megóvniuk a beépítéstől. Létesítését követően egy évszázadig ez teljes 
mértékben sikerült is. Az 1880-as években azonban házsort emelnek a 
déli határvonalán, és - az új városrendezési terv részeként - vadgeszte
nyefákból álló sétányt létesítettek az északi oldalon, a Rózsadomb
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tövében. Századunk húszas éveiben, amikor a parkok létesítése újabb 
lendületet vett, a Városmajorban angol stílusúvá átalakították át a 
kertet, templomot építettek, szobrokat helyeztek el és körsétautat lé
tesítettek. 18. ábra. A Rózsadomb tövében húzódó sétányt kísérő 
négyes fasor, amelyet később mintegy 5 km távolságon meghosszabbí
tottak a Hűvösvölgy irányában, a legutóbbi időkig fennmaradt. A lég
szennyeződésre érzékeny, pusztuló bokrétafák helyére a Városmajor 
hosszában ostorfák kerültek. Az igényesen kivitelezett modem, föld
ben vezetett öntözőcsövekkel ellátott, idősebb fákból álló telepítés a 
szakembereket dicséri. Ezzel együtt szomorúan kell tudomásul ven
nünk, hogy ismét eltűnt múltunk egy darabja.

Az óbudai és budai hegyoldalakat borító szőlőskertek mára már 
szintén végérvényesen eltűntek. Csakúgy, mint a környezetükben ki
alakult, egyedülállóan hangulatos, apró házacskák sora alkotta, girbe- 
gurba utcákkal átszőtt, festői városnegyedek is, ahol kisvendéglők, 
kocsmák, zöldvendéglők sokaságát találhattuk. E romantikus hangula
tú városnegyedek megszűnéséhez nagyban hozzájárult a múlt század 
végi fíloxéravész, amely kipusztította a budai szőlőket. Az ország 
számos más borvidékén megindult és meg is valósult az újratelepítés. 
Az ország fővárosában azonban múlt század végén „világ-város” 
épült.

A figyelem a pesti oldalra összpontosult, ott a lakóterület rohamos 
növekedése mellett számos pompás középületet emeltek. Budán az 
üdülési igények megjelenése és növekedése révén az erdők megőrzése 
és jóléti szerepük növelése vált fontossá. A szőlők helyén részben 
zöldséges-, gyümölcsös- és virágoskerteket hoztak létre, főként azon
ban erdőket telepítettek. A gazdaság, a szerény jómód alapja meg
szűnt. A szentimentálisán idillinek lefestett egykori városnegyedeket, 
amelyekben a komfort nélküli házak állapota végletesen leromlott, 
századunkban sorra lerombolták. Helyüket a Tabánban közpark, Óbu
dán gigantikus, embertelen lakótelepek foglalták el, amelyek között 
néhány műemlékcsoport szigetszerűen fennmaradt. A szőlők helyére 
telepített gyümölcsösök és erdők jelentős része az üdülő, majd a lakó
terület terjeszkedésének esett áldozatául.

Az török kiűzését követően folyamatos volt a budai erdők területé
nek csökkenése. Az erdők irtását a múlt század második felében bekö
vetkezett nagyarányú szőlőpusztulás akasztotta meg. Az 1859-től 1900-ig 
terjedő időszakban rátértek a főváros erdeinek terv szerinti kezelésére, 
de ezután is erőteljes tarolások folytak. A fővárosi erdőkre 1883-ban, 
az 1879. évi erdőtörvény alapján készült az első rendszeres használati
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terv.22 Az új koncepció előírta a területek gyarapítását. 1859 - 1943 
között a Budapesten 1364 ha erdőt telepítettek, amely azonos az 1790. 
évi összeírásban szereplő teljes budai erdőterülettel. A múlt század 
végi tervek mai értelemben is korszerű erdőgazdálkodási elveken 
alapultak.

Az erdők hasznosítását tekintve ekkor jelentkeztek mind erőtelje
sebben az üdülési igények. A budai hegyvidéken épített nyaralók 
tulajdonosai és a szanatóriumok közönsége mellett a városi lakosság is 
tömegesen keresett felüdülést az erdőkben, amelyek a közlekedési 
pályák kiépítésével a múlt század utolsó évtizedeiben immár könnyen 
megközelíthetővé váltak. Kocsiutakat vezettek a Pozsonyi-hegyre és a 
Tündér-hegyre, átadták a hűvösvölgyi villamosvasutat és a városma
jori közkertből a Sváb-hegyre vezető fogaskerekű vasutat építettek. A 
ma is működő villamos- és hegyivasút jól szolgálja hegyvidék tömeg- 
közlekedését.

A főváros élt az új erdőtörvény adta lehetőségekkel, és módosított 
kezelési tervet dolgoztatott ki, amely előírta hogy „megfelelő és al
kalmas üdülési helyeket kell kialakítani a nagyközönség számára”.23 
Megindult tehát az erdők parkerdővé alakítása. Komoly szerepet ját
szottak ebben az akkoriban megalakult „civil szervezetek”, a Buda
pesti Hegyvidék Turista Egyesület”, a „Zugligeti Turista Egyesület”. 
A „Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti Osztálya” 1889-ben 
kiadta a főváros és a Dunakanyar első turistatérképét. Ezeknek a szer
vezeteknek nagy érdemük, hogy áldozatos munkával elősegítették a 
pihenő- és sétaerdők kialakítását, felszerelését. Jelzett sétautak épültek 
padokkal, menedékkunyhókkal. Erzsébet királyné tiszteletére emelték 
az ő nevét viselő kilátót.

A századforduló előtti két évtizedben kialakult üdülőerdők kezelé
sére vonatkozóan az Országos Erdészeti Egyesület 1900-ban, a szé
kesfőváros tanácsához intézett szakvéleményében, „az erdőkben köve
tendő gazdasági rendszabályok tárgyában”, a következőket fejti ki: 
„Eljárásunkban abból a szempontból indultunk ki, a melyet tudomá
sunk szerint a tekintetes Tanács is elfoglal, hogy ti. a székesfőváros 
tulajdonában levő s a közönség által sűrűn látogatott erdőkben a gaz
daság czélja más nem lehet, mint ezeket az erdőket oly állapotban 
fenntartani, a melyben azok, mint üdülőhelyek hivatásuknak állandóan 
megfelelnek. Az elkerülhetetlen gazdasági műveletek legyenek tehát 
olyanok, hogy általuk a budai hegyvidék lélekemelő szépsége csorbát 
ne szenvedjen.”24 A szakvélemény a századfordulón megfogalmazza 
mindazokat az erdőkezelési irányelveket, amelyek ma is iránymutatók
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a parkerdők és a sétaerdők kezelésében. Ezek közül legfontosabbak: 
az esztétikai érték előtérbe helyezése, a változatos állományok kialakí
tása, a tarvágások kerülése, a megfelelő feltáró úthálózat kiépítése.

A második világháborúig növekvő területü erdőket a háború alatt 
és az azt követő néhány évben jelentősen sújtotta a nagymértékű, 
engedély nélküli fakivágás, amellyel főként tűzifát termeltek ki. A tar
vágások felújítása sok esetben elmaradt, és a túlgyérített szálerdők 
állapota is leromlott. 1949-ben a teljes fővárosi erdőterület az állam 
tulajdonába és az államerdészet kezelésébe került, 1955-ben pedig 
parkerdővé nyilvánították, jelentősen csökkentették a fakivágást és meg
kezdődött a kopárok fásítása. 1976-ban készült el Budapest és Környéke 
Zöldövezeti Programterve, amely a főváros egész területére 4600 ha 
erdősítést javasolt.25 Az azóta eltelt időben a pesti oldalon valósultak 
meg új telepítések. A budai hegyek erdőterülete nem növekedett, a belte
rületi erdőknél a lakóterület terjeszkedése folytán csökkenés állt be.

A Budapesti Erdészet kezelésében álló 7200 ha erdő túlnyomó 
többsége, 5400 ha a budai oldalon található. A budai külterületi erdők 
természetvédelmi oltalom alatt állnak, így a további beépítésektől 
elvben megóvottak. Gondot jelent azonban esetenként a természetvé
delmi érdekek és a közjóléti funkció összeegyeztetése. A védett nö- 
vény- és állatfajok élőhelyeit veszélyezteti a tömeges látogatottság, az 
ellenőrizhetetlen, illegális szemétlerakás, továbbá a nagy területű idős 
állományok szükségszerű kitermelése. A fenntartási támogatás csök
kenése mellett komoly nehézségeket okoz a parkerdei berendezések 
megóvása és felújítása, amelyek a mind gyakoribbá váló rongálások 
következtében sérülnek. A Budapesti Erdészet 15 éves fejlesztési 
koncepciót dolgozott ki, amelyben az idős erdők fokozatos, természet- 
szerű felújítását irányozza elő, megkímélve a területet a tarvágásoktól.

Az 1978-ban létrehozott Budai Tájvédelmi Körzet a Budai-hegy- 
ség tájképi, természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzését szolgálja. 
A 10.234 hektárra kiterjedő területhez tartoznak a budai városkörnyék 
védendő, főként erdős tájegységei és a főváros közigazgatási határán 
belüli erdők, valamint a belterületben két zárványként megmaradt egy
ség, a Gellérthegy meredek, a beépítéstől mindeddig megkímélt oldalai 
és az értékes szildagyep vegetációval borított Sas-hegy „sapkája”. Ez 
utóbbi fokozottan védett terület igazi kuriózum a főváros szívében.

A városfejlődés és az agglomerálódás újabb és újabb konfliktuso
kat vet fel. Egyike ezeknek a budai belváros és a villanegyedek teher
mentesítése az átmenő forgalom alól, amely révén a környezet minő
sége javulhat zajterhelés és a légszennyezettség csökkenése révén.
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A cél a Budapest elkerülő autópálya körgyűrű építése. így az utak 
menti zöldfelületek nem esnének szükségszerűen a pályaszélesítések 
áldozatául, a növények és az emberek egyaránt kedvezőbb létfeltétele
ket találnának. Az elkerülő út azonban a város északnyugati határában 
a természeti értékekben gazdag, védett területeken haladhatna át, vagy 
a lakóterület alatt alagútban! Ehhez sem a természetvédelmi szakható
ság, sem az érintett lakosság nem járul hozzá. Jelenleg a főváros ez év 
telén elkészült új rendezési tervében nem szerepel tervezett autópálya az 
északnyugati határzónában. Felmerül a kérdés, mi a helyes megoldás.

A ZÖLDFELÜLETEKET ÉS A VÁROSSZERKEZET 
EGÉSZÉT ÉRINTŐ FŐBB ÁTALAKULÁSI FOLYA
MATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, POZITÍVUMOK, 
NEGATÍVUMOK, KONFLIKTUSOK

A Duna partján a római időkben és a kora középkorban létrejött 
három települést - Óbudát, Budát és Pestet - 1873-ban egyesítették 
Budapest néven. Az erdős hegyek övezte városban Budán, amely a 13. 
századtól királyi székhely, a reneszánsz korban, majd a 18-19. század
ban létesítettek pompás történeti kerteket. Emellett a hegyoldalakon az 
erdőirtások nyomán fejlett szőlőkultúra alakult ki, amely a filoxera- 
vész után nem újult meg. A településterület a 19. század végéig sze
rény fejlődést mutatott, ezt követően azonban határozott terjeszkedés
nek indult. Kezdetben üdülők, szanatóriumok, polgári villák épültek, 
majd fokozatosan átadták helyüket a lakóterületeknek.

Budapest főváros robbanásszerű növekedése, ipari centrummá vá
lása ellenére a budai városrész jelentős része - Bel- és Nyugat-Buda - 
kívül esett az ipartelepítés zónáján, így megmenekült az ebből adódó 
erőteljes környezetszennyezéstől, valamint az uniformizálódástól. Az 
északi határzónában, valamint a déli városrészben és a fővároshoz kap
csolt, egykor önálló településeken, Nagytétény, Budafok, azonban foko
zódó ipari területfoglalás és környezetterhelés mutatkozott. A Csepel- 
sziget, a középkori vadaskert vált Budapest nehézipari központjává.

A lakóterületek terjeszkedése ellenére a budai városrész mintegy 
felén fennmaradt a kertes családi házas beépítés. A villanegyedek és a 
kertvárosi zóna egységes zöldfelületként fejtik ki városklíma javító 
hatásukat. A Budai-hegyvidéken azonban nőtt a beépítés sűrűsége.
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A parkokkal, nagy kertekkel övezett, második világháborút megelőző
en épült polgári villák kertjei felaprózódtak, főként társasházakkal 
épültek be. A déli és az északi városrészben létesült lakótelepek beton
rengetegei durva városképátalakítást hoztak az érintett külterülethez 
kapcsolódó régiókban, megszüntetve a város és a természetközeli kör
nyező táj harmonikus csatlakozását.

Budán, a domborzati tagoltságnak is köszönhetően a Bel-Budáig 
nyúló kertes beépítés és az itt megmaradt természetes vegetációjú, ma 
már természetvédelem alatt álló területek - Sas-hegy és Gellérthegy - 
növényborította felületei zöld szövetként hálózzák be a főváros budai 
oldalát. A zöld hálózat folyamatosságának megszakadása azonban 
megkezdődött. A Dunától a Várhegy lábától északnyugati irányba 
kivezető völgyvonulatban a történeti kertek láncszemeit felfűző zöld
folyosó is szigetessé vált, többszintes háztömbök szakítják meg.

A bel-budai történeti kertekben - Várkert, Tabán, Horváth-kert, Vá
rosmajor - többszöri átalakítás, a háborús pusztításokat követő újjáépítés 
történt. Ma ezek közparki funkciót betöltő, modem kertek, ahol az ere
deti térszerkezet és díszérték már nem jelenik meg. Egyedi karakterük is 
sokhelyütt elveszett. Közjóléti használati szerepük és környezetvédelmi 
funkciójuk jelentős, kultúrtörténeti értékek hordozóiként azonban már 
kevéssé tekinthetők. Kertépítészeti örökségünket csak nyomokban je
lenítik meg. Jelenleg a meglévő zöldfelületek meg-felelő szintű fenntar
tása és megőrzése is komoly nehézségek árán oldható meg, így a törté
neti kertek korhű rekonstrukciójára, amely a jelenlegi igényeket is szol
gálva valósul meg, kevés remény van. Elsődleges volna a világörökség 
részét képező Budai Vár és a Duna-parti vároldal parkjainak fejlesztése.

A Budai-hegyvidéken, a Rózsadombon, a Sváb-hegyen és Óbudán 
épült, a második világháborút követően államosított, korábban magán- 
tulajdonú kastélykertek, polgári villák és szanatóriumkertek állapota 
erősen leromlott, vagy felparcellázásnak esett áldozatul. A területi 
egységben megmaradt ősparkok rekonstrukciója apró lépésekben folyt 
és folyik ma is. Az intézmények és villák közelmúltban történt és 
jelenleg is folyamatban lévő privatizációját követő újjáépítés ad némi 
reményt a korhű rekonstrukcióra, a műemléki védettség alá nem tarto
zó épületek kert-jeinél azonban, ellenőrzés híján, a modem jellegtelen 
kialakítás veszélye is fennáll.

Nagy-Budapest létrehozásával erdőkkel, kertekkel átszőtt falvak 
csatlakoztak a fővároshoz. Az agglomerálódás révén a vonzáskörzet 
falvai felöl és az északi, valamint déli határzóna iparterületei felöl, a 
fővárosba Dél-Budán bevezető autópálya felöl lényegesen nőtt a köz
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lekedésből adódó légszennyezési terhelés és a kertvárosok beépített 
területe folyamatosan nőtt. A szőlős-, gyümölcsös zártkertek és a hét
végi üdülőkertek lakóövezetté válása a 70-es 80-as években számotte
vően megnövelte a beépített területeket.

A Budát övező erdőgyűrü a jelenlegi belterület hegyvidéki zónájá
ban fokozatosad csökkent, helyét üdülő-, majd lakóterületi kertes 
beépítés foglalta el. A külterületi erdők, a külső hegykoszorún összes
ségében fennmaradtak. Az erdők megőrzését szolgálja és segíti a Bu
dai Tájvédelmi Körzet létrehozása. Az erdők szerepe számottevően 
átalakult. A korábban elsődlegesen vadászterületként szolgáló budai 
erdők a múlt század végén alakultak fokozatosan üdülőerdővé, gyó
gyászati és rekreációs funkciójuk mind határozottabbá vált. Napjaink
ban az erdők kezelésénél több esetben ütköznek a természetvédelem 
és a jóléti erdőgazdálkodás céljait szolgáló érdekek.

KONKLÚZIÓK

A városfejlődés és a zöldfelületek átalakulása tekintetében három, 
különböző szinten jelentkező probléma vethető fel.

Elsőként a kulturális örökség részét képező történeti kertek vonat
kozásában megállapítható, hogy az üdülési, rekreációs szerep vált el
sődlegessé, háttérbe szorítva esztétikai követelményeket és a mai funk
cionális igényekkel összeegyeztetett, autentikus rekonstrukció igényét.

Másodikként, a város zöldfelületi rendszerét érintően tapasztalhat
juk, hogy az elmúlt évszázad beépítései következtében a várost behá
lózó „zöld szövet” területe számottevően csökkent, feldarabolódott, 
folyamatossága megszűnt. A hosszú távú fejlesztés során megoldandó, 
hogy zöldfolyosók létesítésével a növényborította felületek összekötte
tése, helyreállítást nyeljen.

Harmadikként a várost és környékét magába foglaló táj egészét te
kintve is konfliktusok egész sorát találjuk, amelyek nem pusztán a vá
roskörnyéken létesült ipartelepek és lakótelepek drasztikus ökológiai és 
esztétikai tájdegradációt okozó hatásával függnek össze. Új funkcionális 
és ökológiai tájhasználati konfliktusok jelentkeznek a kertvárosi és az 
erdőborította térségekben is a természetvédelem és a jóléti, rekreációs 
szerep összeegyeztetése, az új beépítések területigénye, valamint a belső 
városnegyedek közlekedési tehermentesítésének megoldása terén.
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