Egy zöld metropolisz
– Sencsen
48

49

A vá r o s
Kína déli részén a Guangdong provincia tartományi székhelyeként is működő
szubtartományi jogú város Sencsen. Közvetlenül határos a Dél-kínai-tenger partján
elterülő, 263 szigetből álló Hongkong városával. A 70-es években még alig 30 ezer fős
vásár- és halászfaluból megapolisszá fejlődött nagyváros mára magáénak tudhatja az
ország legforgalmasabb kikötője címet, helyet ad a legnagyobb és legsikeresebb kínai
vállalatoknak, és a Kínában található külföldi befektetések egyik kiemelkedő központja, mely az ezredfordulóra a világ egyik leggyorsabban fejlődő városává nőtte ki magát.
Az 1979-ben városi rangra emelkedett falu gyors fejlődését a vasútvonal fejlesztésének és egy új gazdasági modell bevezetésének köszönhette, népessége napjainkra több
mint 400-szorosára növekedett.1

tet hozzanak létre a hazai vállalkozások
és a külföldről beáramló tőkebefektetések
számára, a politikai elit pozícióját nem
befolyásolva. A terv sikeresnek bizonyult.
A kiemelt övezetek számára megengedett
külgazdasági nyitás és a 2000-es évekig
érvényben lévő gazdasági ösztönzők, mint
pl. adó- és vámkedvezmények, lakhatási
támogatás, illetve kötvénykibocsátás hatására megindult egy gyors technológiai
fejlődés, előmozdítva és fenntartva az
innovációt és a növekedést Kína más régióiban is.2
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Szöveg, fotó: Botka Szilvia
Lianhuashan park
– rekreáció sokféleképpen

SHENZHEN–A GREEN METROPOLIS
Shenzhen is a major sub-provincial city in and the provincial seat of Guangdong province in southern China. In the 1970s, it was nothing more than a
backwater fishing village of merely 30,000 inhabitants. However, by the turn of the millennium, it had expanded into one of the fastest growing cities
in the world. Most of the city parks in Shenzhen still preserve ancient symbols reminiscent of classical Chinese gardens. The entire system of symbols
cannot be perceived in a single glance. As the visitor passes by the details of the landscape, new opportunities arise for meditation and introspection.
All city parks, however small or large, are dominated by an impressive background of skyscrapers.
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K í s ér let a vá lt o z á s r a
Mao Ce-tung halála után a szegénységben élő Kína gazdasági fejlődését megfogalmazó új irányelvek részeként megszületett a Különleges Gazdasági Övezetek
koncepciója. 1980-tól Sencsen válhatott
ilyen speciális területté, a programban
részt vevő régiók között elsőként. A Különleges Gazdasági Övezetek vezetői viszonylag szabad kezet kaptak, önálló gazdasági szabályokat alkothattak − eltérően
az ország többi területétől. A cél az volt,
hogy egy liberálisabb gazdasági környeze-

A kínai reform, a nyitás és modernizáció
atyjának, Teng Hsziao-pingnek, valamint
a városvezetésnek és a városfejlesztésnek köszönhetően több terv is kezdett
kirajzolódni a város gyors fejlesztésére.
Az 1986-ban meginduló építési munkálatok során hat csomópontot − növekedési gócpontot −, és az ezeket összekötő autópályákat építették meg. 1996-ra
az urbanizáció ugrásszerű növekedésével a különleges zóna már 645 négyzetkilométer nagyságúra növekedett, majd
további 1000 négyzetkilométer földterület bevonásával tovább bővült, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel
(autóutak, metró stb.) együtt. A 2000ben készült városfejlesztési tervek már

nem számolhattak túl sok beépítetlen
területtel, de a nagy kiterjedésű zöldfelületek csökkentése helyett inkább a
régebbi építésű, alacsony lakósűrűségű
épületek megújításával biztosították a
város bővülését. Mára Sencsen területe több mint 2000 négyzetkilométert
foglal el, lakóinak száma 2017-ben 12,5
millió fő volt.
Az urbanizáció ilyen mértékű növekedése a világon egyedülálló. És itt még
nincs vége. A kínai kormány további
terveiben a Gyöngy folyó deltájában
elhelyezkedő városok, köztük Sencsen,
Hongkong, Kanton és Makaó hatalmas
megapolisszá olvadnak össze, mely a
Greater Bay Area nevet fogja viselni.
Ez nemcsak fizikai összekapcsolódást,
hanem gazdasági, kulturális és politikai
integrációt is jelent majd. A gazdasági
növekedésen túl remélhetőleg fontos
modell van kialakulóban a fenntartható
együttműködésre Kína és a világ más országai között. 2

Források:
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sencsen
2 http://www.geopolitika.hu/hu/2018/04/11/
Shenzhen-a-kinai-sikertortenet/
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Licsi park – kőtenger
Nemzetközi Kert és Virág Expo park
– víz fölött kanyargó híd faragott gránitból
Nemzetközi Kert és Virág Expo park
– romantikus kép há z zal, tóval, híddal
Central park
– hagyomány és modernitás békességben
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Sencseni látkép Hongkong irányába

S z imb olik a

Az ott töltött hetek során igyekeztem eljutni a közel 13 millió lakót számláló település hongkongi határ és a tengerpart
felé eső központi városrészének néhány
érdekesebb pontjára. A felhőkarcolók
közé ékelődő közösségi terek, a burjánzó
zöldfelületek felkutatása tömegközlekedéssel vagy gyalogosan igazi kihívást jelentett. A nedves szubtrópusi éghajlatú
országrészben az augusztus hónap a legforróbb, 26-32 fokos átlaghőmérséklettel. Ez a monszun időszaka: a folyamatos
napsütést csak a heves záporok szakítják meg, napjában többször. A páratartalom ehhez igazodik: 70-95%-os, eső
után páraköd van, és amikor nem esik,
akkor is vizes minden. Ezen a tájékon az
esernyő a mobiltelefon után a második
legfontosabb használati eszköz.
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L á t oga t á s a v ilá g t ú l s ó f elén
2019 augusztusában lehetőségem nyílt családi kísérőként eljutni a világ egy tőlünk
távoli pontjára, Kínába, annak is egyik legfejlettebb déli szegletébe, Sencsen városába. Látogatásom során betekintést nyertem a metropolisz hétköznapjaiba, egyszerű szemlélődőként felfedezve azt a nagyvárosi környezetet, amelyben az emberek
mindennapjaikat élik.

P a r kok
Meglepő volt számomra, hogy a mindössze 40 éves Sencsenben a több lépésben
megtervezett városszerkezetnek és a célzatos táj- és városépítészeti elgondolásnak
köszönhetően a nagy népsűrűség ellenére milyen sok a zöldfelület és a park. A délkelet felől hegyekkel határolt, hosszú és keskeny formájú város szövetébe tudatosan
illesztett parkok viszonylag egyenletesen tagolják a sűrű beépítésű gyári, lakó- és
irodaövezeteket.
A metropolisz kiterjedése a parkok méretében is tükröződik: egyenként látogatva
őket sem volt elég egy nap, amiért a kimerítően páradús levegő is felelős lehetett.
Itt persze nem kell senkinek túl messzire utaznia ahhoz, hogy lehetőséget találjon
az elvonulásra, meditálásra vagy rekreációs parkhasználati igényeinek kielégítésére,
hiszen a környezetében bizonyosan talál egy erre alkalmas nagyobb zöldfelületet.
A lakóhelytől távolabb eső parkok is viszonylag gyorsan megközelíthetők a várost
minden irányból átszövő metróvonalakon.

A legtöbb városi parkban jelen vannak
a jól nyomon követhető ősi szimbólumok, melyek a klasszikus kínai kerteket
idézik. Hangsúlyos látványelemként, de
valamilyen közösségi funkciót is betöltő,
táncnak, sportolásnak, elmélkedésnek
helyet adó fedett épületek, díszes pagodák sorakoznak, rendszerint valamilyen
nagyobb vízfelület partján. A hegyeket,
hegyláncokat idéző méretesebb szikladarabok, feliratokkal díszített, bölcsességeket hirdető óriáskavicsok, vagy éppen az
átgondolt térrendezés eredményeképpen
a park hátterében valóban felbukkanó
hegyvonulat látképe fogadja a látogatót.
A romantikus tájat idéző tartalmakat
egybefűző nagy kiterjedésű vízfelületek,
csatornák, a vízszintesen kanyargó vagy
magasba ívelő hidak, és persze a mindenütt buja, de mégis elrendezett növényzet
gyönyörködtet bennünket.
A szimbólumokban visszaköszönő tartalom nem egyszerre értelmezendő, a
sétálva bámészkodó előtt a környező táj
mindig újabb és újabb részlete tárul fel,
lehetőséget adva egy-egy kertrészben az
elmélyülésre, meditációra.
Bármekkora is a városi parkok mérete,
az összképbe szinte mindig beletartoznak a felhőkarcolók parkon kívül sorakozó tornyai.

Tér h a s z ná la t é s jelent ő s é ge
A nagy lakósűrűségű városban az egymáshoz közel épített, magas lakótelepi
tömbök a leggyakoribbak, a viszonylag kis
alapterületen álló épületek szintjein kis
lakásokkal. Az európai viszonyokhoz képest a rendelkezésre álló élettér a gyakran
többgyermekes, vagy a nyugdíjas korosztállyal együtt élő családok számára igen
kicsi. A zöldfelületekre, parkokra, vagy a
tengerre néző luxuslakótelepek nagyobb
lakásai ez alól persze kivételek. A kis alapterületű lakások miatt az itt élő emberek
életében a parkok és közösségi terek fontos szerepet játszanak, ez a nagyobb élettér a második otthonuk.
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L i a n h u a s h a n p a r k – parkra néző
lakóhá zak, irodák 
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A külső terek használatát az éghajlat is
jelentősen befolyásolja. Erre a legalkalmasabb időszak az enyhébb, hűvösebb
esti vagy a hajnali, kora délelőtti órák −
a szabadban tartózkodás ilyenkor élvezhető igazán. Kora reggel a város apraja-nagyja kimozdul, hogy részt vehessen
a parkokban tartott tornaórákon, pingpongedzéseken, vagy a hagyományőrző
tajcsi foglalkozásokon. Hétvégente a kiépített játékasztalok körül férfiak gyülekeznek, és megkezdődnek a kártya- és
a go-csaták. A széles karimájú rizskalapot viselő parkfenntartók mindenhol ott
vannak, folyamatosan ápolják és takarítják a zöldfelületet.
A nap legmelegebb óráiban a parkhasználat az árnyasabb részek kivételével
minimális, az emberek a város alatt kiterebélyesedő légkondicionált, plázákkal,
irodákkal, tömegközlekedéssel összekapcsolt gyalogos aluljáróhálózaton és
metróútvonalakon közlekednek. A szürkülettel induló órákban azonban gyorsan
beindul az élet. A munkából hazatérők,
az idősek, fiatalok, gyermekes családok
tömegesen lepik el a parkokat, közösségi
tereket, ez alól kivétel a szorgalmáról híres fiatal felnőtt, aki közismerten a késői
órákat is a munkahelyén tölti. Az utcákon
zene szól, az emberek birtokba vesznek
minden létező felszíni teret, táncolnak,
sportolnak, mozognak, sétálnak egészen
a késői esti órákig, kihasználva a hűvösebb időjárást. A gyorsan érkező, sokszor
tájfunnal is kísért zápor gyakran felrúgja
a napi rutint, de távoztával gyorsan helyreáll a megszokott életvitel.



L i c s i p a r k – gránittömbökből épített
go- és kártyaasztalok a parkban



Lianhuashan park
– a kavicsszegély nem csak dekoráció



Lianhuashan park
– átlagos hét végi z súfoltság a par k kilátópontján



C e n t r a l p a r k – távoli hegy vonulat mint
a z összképet egybefoglaló tájképi elem


L i c s i p a r k – táncfoglalkozás
a tóparti pagodában egy kis esővel


Lianhuashan park
– hétvégi sárkányeregetés a parkban
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Sencsen Bay park
– parkfenntartás, növényápolás

Növénykiültetés
a metrólejáró fölött 
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Felf e d e z et t kö z ö s s é gi t er ek
A városrész magas épületei között haladva méretes teresedések, bevásárló- és
sétálóutcák bukkannak elő, bennük a
munkahelyükre, éttermekbe, bevásárlóközpontokba igyekvő emberek sokaságával, és az őket kiszolgáló épített környezettel. A sokféle anyagú és mintázatú
flaszterek, minőségi anyagokból megépített, igényesen kivitelezett növényágyak,
ülőfelületek, utcabútorok együttesei a
modern közösség életének mindennapos
díszletei. A teraszok, kávézók és éttermek a tradicionális kertszemlélet és kerthasználat miatt a parkokból kiszorultak,
a bevásárlóközpontokban, élményparkokban vagy azok környezetében vannak
inkább jelen.
Említésre méltóan lóg ki a sorból az a
tengerparthoz közel eső OCT Loft kreatív kultúrpark, melyet egy rozsdaövezeti
gyártelepen alakítottak ki. Egyedi megjelenésével, művészi megfogalmazású tereivel különleges szigetként ágyazódik a
fiatal város szövetébe. Itt lelassul a világ:
meghitt kávézók, éttermek, galériák váltják egymást, nincs tömeg, nincs rohanás.



Kondipark és sportpálya
a park peremén


Sencsen
– bevásárlósétány a belvárosban

Növény h a s z n á la t
A szubtrópusi környezet a dús lombozatú,
nagy és látványos virágzatú, párakedvelő
növényfajták otthona. A parkok tervezett
növényágyásaiban megjelenő fajták közül
néhány a hazai virágboltok cserepes dísznövényeiként már ismerős. A kúszóliánok,
hatalmas méretű és súlyú levelekkel rendelkező pálmák, filodendronok, broméliaés aráliafajták, flamingóvirág-kiültetések,
cikászmezők, kaucsukfák, fikuszfajták
mind-mind a dzsungelek sokféleségét idézik. A trópusi éghajlatú város parkjainak
díszítésére felhasznált cserje, egynyári
vagy évelő dísznövények közül néhány
tág tűrésű fajtát a hazai közterületek
növénykiültetéseiben is megtalálhatunk.
Ilyen például a babérmeggy, a borbolya,
a meténg, néhány tollborzfűfajta, egyes
bambuszfajták, az egynyári kakastaréj
színárnyalatai, a büdöske és a díszcsalán.
A nálunk hajtatott, cserepes dísznövényként ismert amarillisz mezőszerű kiültetéseit rendkívül látványosan alkalmazzák.

OCT Loft kreatív kultúrpark



Central park
– modern skanzen
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Licsi park
– cikászmező


Central park
– amarilliszágyás közparkban

Licsi park
– kültéri ivókutak 
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Central park
– látványelemként illesztett
gránittömb padok

É pít et t kör ny e z et , a z a nya gok
s ok f éle s é ge, minő s é g
A kertes házak teljes hiánya, valamint a városon, országon belüli vidéki
térségek messzisége miatt az itt élők
anyatermészettel és annak élővilágával
fenntartott kapcsolata a környező parkokban és közösségi tereken eltöltött
időre korlátozódik. Ennek a szabadidőnek az értéke az épített és természeti
környezet minőségével arányos. A meglátogatott helyszíneken szinte kivétel
nélkül a minőségi anyaghasználat, az
egyedi ötleteket is megvalósító precíz
kivitelezés nyomon követhető.
A minőségi térhasználat része a kényelmi
funkciók magas színvonalú jelenléte − a
folyamatosan karbantartott illemhelyeket, közösségi épületeket, funkcionális
tereket, berendezési tárgyakat is ideértve.
További parktartozékok a kiszolgáló- és karbantartó épületek, a szeméttároló szelektív szigetek, a hatalmas
zöldtömeg fenntartásából származó
komposztálódombok.
Egy városban, ahol monszun idején naponta többször is jelentős mennyiségű
csapadékkal kell számolni, a vízelvezetés megoldása különösen fontos. A
gyepfelületbe süllyesztett víznyelők, a
túlméretezett folyókák gondoskodnak
a víz fokozatos, folyamatos elvezetéséről. Még így is előfordul, hogy az érkező
áradat a parkok mélypontjain megáll,
járhatatlanná téve több száz négyzetméternyi zöld- és burkolt felületet.



Licsi park
– esztétikus szelektív sziget


C ent r a l park – k omp o s z t s z iget


Central park
– fából épült közlekedő
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Az emberek értékelik és tisztelik a természetet, érzékenyek környezetük tisztaságára. A nagy népsűrűség ellenére
sincs eldobott szemét az utcákon − a
városlakók lelkiismeretesen használják
a közterületeken, parkokba kihelyezett
dekoratív térformáló elemként is közreműködő hulladékgyűjtőket, szelektív
gyűjtőszigeteket, melyeket naponta
többször ürítenek.

Összegzés
A környezet minősége, legyen az természeti vagy épített, meghatározóan hat az
itt élő emberek életminőségére. A zöldfelületek jelenlétét és könnyű elérhetőségét egy ennyire sűrűn lakott városban
nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A város lakóinak jó közérzetéhez a parkokon és a legmodernebb irányzatokat
követő közterületi térrendezésen túl a
friss levegő, az elektromos üzemű kerékpárok, gépkocsik és buszok használata,
a jól működő modern tömegközlekedési
hálózat és a színvonalas közellátás is
hozzájárul. Fejlesztések, felújítások, folyamatos fenntartás, rengeteg új ötlet és
kreativitás − talán így lehetne legjobban
összegezni a látottakat.
A Különleges Gazdasági Övezetek kísérleti program hatása az elmúlt 40 év
sikertörténete, amely figyelemre méltó
változásokat hozott az 1979-ben még a
nyitás és a reform helyszíneként kiválasztott halászfalu azóta is folyamatosan
gyarapodó lakóinak életébe. Az emberek
szeretnek itt élni, mert a rohamosan fejlődő város számukra garancia a jólét és
gazdagság nyújtotta biztonságra.



Sencsen Bay park
– ülőfelülettel kombinált növényágyás
perforált acéllemezből


Lianhuashan park
– egyedi ter vezésű S pad gránitból,
fa ülőfelületekkel


Lianhuashan park
– túl a funkcionalitáson
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