
Tegyük védett területté, arborétummá
a tiszakürti parkot!

A Tiszazug K—Ny-i irányú felező tengelyén fekszik Tiszakürt. Közvetlenül
a falu mellett terül el a majdnem 30 kat. holdas park, melyet még a XIX. században
telepített a szarvasi Bolza grófokkal rokon Bolza József. Hozzáértő, jó-ízlésű kerté-
szét Erdélyből — Székelyföldről — hozta ide: K. Tompa Lászlót, aki segített meg-
vetni a szép park alapjait. A park szerényebb és kisebb mása a szarvasi arborétum-
nak. A Bolzák a fák változatossága mellett a virágok, lágyszárú növények, bokrok,
cserjék változatosságára is törekedtek. A fiúnevelő intézetté átalakított kastély előtt
valamikor hatalmas rózsaágy volt rengeteg rózsa félével tarkítva, a nagy díszkert
akácfélékkel, főleg lilaakáccal kerítve. A park ÉK-i szélén fácánost, a DNy-i szélén
teniszpályát és pavilont telepítettek. (Ez utóbbi helyén épült 1960-ban a szabadtéri
színpad, mely sajnos, máris elhanyagolt állapotban van: kissé megsüllyedve, körü-
lötte papírosdarabok százai eldobálva.) A kastély előtt létesített Bolza József két
pálmaházat is: ezek süllyesztett melegházaiban szubtrópusi és trópusi növények dísz-
lettek. A növénykedvelő gróf ritka virágokat és primőrzöldséseket is termeit.
A parkban állandó alkalmazottként főkertész és erdőőr dolgozott. Az utolsó erdőőr,
Köböl János 1960-ban halt meg. A főkertész mellett ún. ,,kertészbojtárok" tevékeny-
kedtek. Olyan nagyarányú mag- és lermésgyűjtés, csemetenevelés kereskedelmi cé-
lokra, mint a szarvasi arborétumban, Tiszakürtön nem volt. Bolza elsősorban saját
gyönyörűségére telepített, és erősen őrködött afelett, hogy idegenek ne tehessék be
oda a lábukat.

1945 után megváltozott a helyzet. A Bolza-földeket (1935-ben 3400 kat. hold)
felosztották, a park pedig a tiszakürtiek kezébe került. Azóta szabad a bejárás, a
séta, a pihenés, a gyönyörködés a hatalmas fák árnyékában (tölgy, kőris, platán, dió,
nyír, nyár, tiszafa, különböző fenyők, stb.), a legrekkenőbb nyáron is üdezöld, füves
tisztásokon. Eddig nem is lenne baj, ha ezt a népvagyont kellően meg is védték volna,
vigyáztak volna rá, sőt gyarapították volna, az anyagi lehetőségeket hasznosították
volna. De eltűntek a kerítések, a pálmaházak, pavilon, fácános, teniszpálya, rózsa-
kert, és eltűnt rengeteg fa is! Az elmúlt évek során magam is láttam, amikor ha-
talmas fákat vágtak ki, felesleges ,,ritkításokat" végeztek, s a hatalmas fenyőfákat
karácsony tájékán büntetlenül csonkolták „karácsonyíá"-nak. Ma már nehéz meg-
állapítani a kivágott fák számát, fenyőt meg lecsonkolás nélkül nem lehet látni.
Kétségbeesett segélykiáltásként merednek a levegőbe a megcsúfolt fenyők, vádolva
a lelketlen, embertelen, a népvagyont semmibe vevő fapusztítókat! Az itt „folyó"
barbár erdőirtásról már 1954-ben írtam, és felhívtam az illetékesek figyelmét, java-
solva, hogy szüntessék meg a park pusztítását. (Jászkunság, 1954. dec. hó, I. év-
folyam, 3. szám, 7—12. oldal.)

Pedig tenni kell valamit, mert ez a park igen sokoldalúan tudna hozzájárulni
gazdasági és tudományos életünk fejlesztéséhez, az Alföld, elsősorban Szolnok me-
gye fásításához, erdősítéséhez, az emberi élet megszépítéséhez, a pozitív tájformá-
láshoz, ha védett területté nyilvánítanák, és arborétummá fejlesztenék. De a védett
területté nyilvánításon nemcsak puszta rendeletet értek, hanem mai jogi, társadalmi,
slb. lehetőségeink minden eszközével érvényt is kell szereznünk egy esetleges rende-
letnek, határozatnak, és e rendelet, határozat nyomán pezsgő életnek kell megindul-
nia a leendő tiszakürti arborétumban! (Arborétumon olyan területet értünk, amelyen
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különböző talajokon a vidék és más, eltérő éghajlatú és talajú területek fáit, cser-
jéit, bokrait, növényeit nevelik, tudományos kísérleteket folytatnak, csemetekertet
létesítenek, magvakat és terméseket szállítanak más területekre.)

Miért égetően szükséges a tiszakürti park arbotrétummá fejlesztése, védett te-
rületté nyilvánítása?

1. Korszakunk egyik döntő tudománya a biológia és ennek sok segéd- és alkal-
mazott tudománya: növény- és talajföldrajz, erdészet, növénynemesítés, agrobioló-
gia, agrokémia, mikroklimatológia, botanika, stb. Ez az arborétum, mint tudományos
intézmény sok célszerű kísérlettel járulhatna hozzá biológiai és talajtudományi ágaink
fejlődéséhez, ezek gyakorlati alkalmazásához, az alföldi táj pozitív megváltoztatásá-
hoz. Nézzünk csak egyet példaként: az erdősítés tudományát! Tiszakürt község és
a Tisza-gát között fekvő leendő arborétum fiatal folyami öntéstalajon települt, de
van ezen a kis területen már lazább, szénsavas meszet tartalmazó altalajú, vastag
humuszú talaj is, sőt sötétszínű, agyagos, mésztelen. erősen kötött réti agyagtalaj is.
Ez utóbbi aszálykor még a dúslombú tölgyfák alatt is kemény rögökre repedezik. Nos,
Szolnok megye bővelkedik az itt leírt talajnemekben, s ezen a változatos talaj komplexu-
mon csodálatosan szép, hosszú évek barbár pusztításai után is változatos, hatalmas pél-

A tiszakílrti park és környéke.
Mérték: kb. 1 : 6250.

1. Szabadtéri, színpad. — 2. Fiúnevelő Intézet (volt Bolza-kastély). — 3.
Tiszafa. — 4. Szelídgesztenyefa. — 5. Sportpálya. 6 Csonkolt ezüstfenyők.
— 7. 25 m-es lombkorona átmérőjű platán. — 8. Csonkolt fenyők. — 9.
Dió—törgy-társulás, nyírfák és csatorna a „Nagy árok tava" nevű Tisza-

morotvában. — 10. Szivattyútelep.

dányokkal tömegesen rendelkező erdőszigetet sikerült létrehozni. Megvalósult, élő
példa Szolnok megye erdősítési perspektívájához! Szerencsés módszer volt itt átvenni
a szarvasi arborétum gyakorlatát: idegen tájak magvait, 1—2 éves csemetéit ültetni
el később kivágásra ítélt nagyobb fák árnyékában. így az aszályos Közép-Alföld ég-
hajlati viszonyaihoz igen jól alkalmazkodott fiatal hajtások hatalmas fákká nőttek.
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A szarvasi és tiszakürti arborétumok a legjobb bizonyítékok arra, hogy meg lehet
honosítani sokféle idegen haszonfát az Alföldön, s ezek magvait, terméseit, fiatal
csemetéit tovább lehet adni a többi alföldi tájnak, ahogyan ezt Szarvason is csinálják.

2. A felnövekvő nemzedék szellemi fejlődése szempontjából nem közömbös az
sem, hogy a Tiszazug és a Közép-Tiszavidék (sőt távolabbi területek!) tanulóifjúsága
minél több ilyen biztató jelet lásson: higgyenek az Alföld nagyarányú erdősíthető-
ségében, lássák ehhez az élő, funkcionáló példákat, és maguk is kedvet kapjanak
ilyen pályákhoz, munkálatokhoz. Ugyancsak hasznos és eredményes látogatásokat
tehetnek itt egyetemi, főiskolai és akadémiai hallgatók, tudományos szakemberek is.
Nem arról van szó, hogy egészségtelen versenyt támasszunk pl. Szarvasnak, Vácrátót-
nak, Debrecennek, stb.-nek, hanem a változatokat, a lehetőségeket kell szaporíta-
nunk, és ezeket meg is kell mutatnunk azoknak, akik egykor a helyünkbe lépnek.

3. Nem lehet elhanyagolni a leendő arborétum gazdasági jelentőségét sem.
Magvak, termések begyűjtése, csemetekert létesítése, dugványozási, oltási lehetősé-
gek megteremtése, s ezeken keresztül az Alföld erdősítésének elősegítése: olyan cél;
ami jövedelmet, visszatérülést is jelent, de előbbre viszi az Alföld erdősítési prob-
lémáinak megoldását is, haszonfa-szúkségletünk kielégítésének emelését.

4. Igen sok előremutató dolgot (tudományos és gyakorlati-mezőgazdasági szem-
pontból egyaránt) megtudhatnánk a park élete és fejlődése, nemkülönben a benne
kialakult mikroklíma közötti viszonyokról, ha a Szegedi Tudományegyetem Éghajlat-
tani Intézete itt is végezne a tenyészidőszakban néhány éven keresztül részletes mik-
roklíma-vizsgálatokat, mint Tiszaug mellett tették néhány évvel ezelőtt. (Benedek
Éva: Mikroklímakutatás a Tiszazugban. Földrajzi Értesítő, 1954. év 3. füzet, III. év-
folyam, 544—553. oldal.) Ugyancsak célszerű lenne 4—5 ásott és lezárt kút segítségé-
vel talajvízszint-ingadozásokat is mérni. Állandó meteorológiai állomás felállítása is
szükségessé válik a védett területié nyilvánítás után, nemkülönben növényíenológiai
megfigyelések megindítása, de fontos gyógynövény betelepítési munkát is lehet vé-
gezni. Mindezt azonban csak nyugodt körülmények között lehet megcsinálni, a park
mai állapota mellett nem. Fontos és eredményes már most is a növényasszociáció-
vizsgálat, megfigyelés. A tölgy—diófa-társulás pl. gyönyörűen díszlik és fejlődik a park
ÉK-i szélén a „Nagy árok tava" nevű egykori Tisza-morotván keresztül húzódó csa-
torna környékén. Látjuk tehát — de más hasonló példákból is tudjuk régóta —, hogy
a diófa igen szereti az ártéri talajokat. Akkor viszont miért nem telepítjük tömege-
sen ezt a sok szempontból fontos és nehezen pótolható haszonlát!? A szomorúfűznek
gigantikus példányát láthatjuk itt, nemkülönben pompásan fejlett nyírfákat (másik
fontos haszonfánk!). A nagyüzemi mezőgazdaság igen megkönnyítené és meggyorsí-
taná Szolnok megye hasonló talajú és fekvésű területein a diófa nagyarányú telepí-
tését. Ez a javaslat nemhogy nem áll ellentétben Alföldünk erdősítési céljaival, de
egyenesen elősegítené azt!

A dr. Kakas József-féle AlCöld-erdősítési tervtérkép széles pasztát irányoz elő
a Tisza alföldi szakaszán. De nemcsak a Tisza 2 gátja között, az ún. hullámtéren,
hanem a gátak külső lábánál is, ahogyan ez kicsiben Tiszakürtnél is megvan.
Az ÉNy-i és északias irányú szelek pusztításának megfékezése fontos és sürgős cé-
lunk, ezért kell minél hamarabb védőerdősávokat, szélvédő fasorokat telepítenünk.
A Tiszazugban éppen fontos és gazdaságos lenne a tiszakürti tapasztalatok alapján
az ÉK—DNy-i és É—D-i irányú védőerdősávok telepítése a Tiszától keletre — mind-
járt a Tisza-gáttól kezdve az első védőerdősávot —, mivel így a Tiszazug finom me-
szes homokját még jobban meg tudjuk védeni a szél szállító és szárító ereje ellen.
A Tisza-gát keleti szélére javasolt és tervezett első védőerdősáv telepítéséhez Tisza-
kürt adja a példát, csak „másolni" kell! A második védőerdősávot nagyjából ott
kell telepíteni, ahol a Tiszazugon keresztül húzódik a műút Martfű—Tiszaíöldvártól
Tiszasas—Csépáig. Ez az út nagyjából ÉK—DNy-i irányú, tehát az ott telepített má-
sodik védőerdősáv az ÉNy-ias szelek ellen jó védelmet jelentene. A harmadik
védőerdő-csoportot a tiszazugi lepelhomokíoltok körül kell telepíteni, hogy ezt
a kiváló, mészben gazdag, humuszos homokot még biztosabb alapjává tehessük a
nagyarányú szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelésnek. Ne feledjük el, hogy Szolnok
megye, ill. gazdasági-földrajzi „nyelven": a Közép-Tiszavidék szőlő- és gyümölcs-
ellátó körzete a Tiszazug lesz, de szerepe meglesz külkereskedelmünkben is. Magam
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Csonkolt ezüstfenyők.
Szlankó István felvétele.

25 m átmérőjű lombkoronás platánfa törzse.
Szlankó István felvétele.



Tiszafa.
Szlcnkó István felvétele.

A parkot átszelő csatorna.
Kaposvári Gyula felvétele.



is tapasztaltam 1958-ban Prágában, hogy sorba álltak a bolgár és a magyar para-
dicsomért és más, vitaminban gazdag zöldségekért, de ezt tapasztalja minden Német
Demokratikus Köztársaságot, Lengyelországot és Csehszlovákiát járt tanítványom,
ismerősöm, sőt ugyanezt írják ismerőseim a skandináv országokból is. Az Alföld
magas napfénytartama (a napos órák nagy száma), a talajok kiváló összetétele és
még sok más tényező így válik külkereskedelmi, anyagi-pénzügyi valósággá: jöve-
delemmé. A fent vázolt perspektíva is a magyar valóság egy része, ezt kell nekünk
gyorsan és ügyesen realizálnunk. A leendő tiszakürti arborétum kiinduló pontja,
mag- és termés-ellátója, kísérleti telepe, mintája, követendő példája, megvalósítható
„prototípusa"' lehet egy egész Szolnok megyét behálózó védőerdősáv, védőerdőpászta
és erdősziget komplexumnak, aminek teljes kiépülése és fejlődése után beláthatat-
lan eredmények születnek: csapadékvíz- és hóié-tárolás, talajvízszint-emelkedés, ter-
méseredmények emelkedése, egészségügyi viszonyok javulása, talajkiszáradás ellen
való eredményes védekezés, tájesztétikum fejlődése, fa-ellátás megjavítása.

Mi tehát a teendő?
A védetté nyilvánítás realizálását röviden a következőkben látom. Szakkép-

zett, csupaszív, csupamunka erdész-kertész és egy olyan erdőőr személyének bizto-
sítása, aki megvédi a leendő arborétum minden fáját, minden fűszálát, akinek szív-
ügye az arborétum jelene, fejlesztése, gyarapítása. Mindkettő részére a leendő arbo-
rétum szélén megfelelő lakást kell építeni, velük törődni kell, munkájukat állandóan
figyelemmel kell kísérni, úttörő tevékenységüket megfelelően kell értékelni és segí-
teni. Műszakilag legelső és legfontosabb feladat az arborétum erős, megbízható kö-
rülkerítése megfelelő anyaggal, ahol szükséges: esetleg kőfallal is, legalábbis szét-
húzott téglakerítéssel, felül a kerítés koronáján erős és sűrű szögesdróttal, ahol meg
drótkerítés lenne, ott sűrűn átszőve ugyancsak szögesdróttal. Sürgősen ki kell tele-
píteni a labdarúgó pályát is. Ezt a szükségességet emberi módon meg kell értetni a
tiszakürtiekkel. Tiszakürt vezetőivel, a sportolókkal. A régi tiszakürti sportpálya kör-
nyéke is alkalmas a parkosításra, fásításra, gyorsan növő bokrokkal, cserjékkel ezt
hamar meg lehet csinálni, az is a falu mellett van, ill. volt. Aki ismeri a tiszakürti
parkban a sportpálya elhelyezkedését, az látja, tudja azt is, hogy a park károsodása
nélkül ott sokáig nem lehet labdarúgó-mérkőzéseket tartani. El kell határolni pon-
tosan és műszakilag is a fiúnevelő intézet épületeitől és területétől a leendő arbo-
rétumot. (Mindez nem bizalmatlanság és exkluzivitás, de a szomorú tapasztalatok azt
mutatják, hogy bizonyos szigorúságra szükség van. Amikor az égetően szükséges és
sürgős Alföld-erdősítést szeretnénk megoldani, nem érünk arra rá, hogy hosszas rá-
beszélésekkel és ráhatásokkal akadályozzuk meg a fapusztítást, a parkdibolást.) Ter-
mészetesen a park látogatása továbbra is szabad lenne előírt keretek és lehetőségek
között, de meg kell akadályozni minden rongálást, karácsony tájékán pedig kettő-
zött figyelemmel kell őrködni, esetleg társadalmi erők bevonásával is.

A szarvasi arborétumban figyeltem meg több alkalommal is, hogy órák hosz-
száig bolyongott az ember a 85 holdas területen, de félóránként bukkant fel hol itt,
hol ott egy-egy erdőőr, figyelmeztetve azokat, akik a nagy táblákra kiírt megfelelő
viselkedésről elfeledkeztek, sőt, ha arra szükség volt: szép csendesen el is távolították
az illetőket az arborétumból. A fákat, bokrokat, cserjéket, virágokat meg kell jelölni
névtáblákkal, hogy tanuljanak, művelődjenek is az ott járó emberek. Szarvason pl.
Hódmezővásárhelyen gyártott majolika-táblácskák vannak a fákra erősítve. Persze,
kezdetben időtálló festéssel fáraírt szöveg is elegendő lenne, mint a szentesi arbo-
rétumban van. El kell készíteni a park pontos térképét, az ott található fontos fák,
növények kataszterét, olcsó prospektusról és országos propagandáról kell kellően
gondoskodni. Az 1945 óta kivágott, kipusztított fákat, cserjéket, bokrokat, virágokat
fokozatosan pótolni kell, sőt tovább kell fejleszteni a park állományát.

Még a területi fejlesztésre is van lehetőség Tiszainoka felé, az EK-i oldalon
a Tisza-gát és Tiszakürt község között, igy többféle talajon lehetne újabb növénye-
ket, fákat teleníteni kísérleti célokra is. Ezen az újonnan erdősítendő Tiszainoka felé
fekvő részen célszerű lenne biológiai megfigyelések céljára egy mesterséges mocsa-
rat és benne egy mesterséges szigetet telepíteni, ha ügyesen ki lehet küszöbölni a
maláriaveszélyt. Ti. ezen a mesterséges szigeten és mesterséges mocsárban, melyet
meredek betonfal venne körül, a Tiszazug vízi állatai és rágcsálói kapnának elhelye-
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zést természetes környezetükben. Igen értékes tudományos megfigyelések számára
nyílnék itt lehetőség. Ilyen építményt Szófiában láttam 1955-ben. A leendő arboré-
tumban gondoskodni kell padokról, rossz idő esetére fedett pihenő helyekről, ké-
sőbbi távlatban pedig néhány odaülő szoborról, a madárvédelem megszervezéséről,
sziklakertről, amelyen, ill. amelyben és amelynek környékén — megfelelő magas-
hegyi, hűvös mikroklíma kialakulásáról műszakilag gondoskodva — hegyi növénye-
ket is lehet meghonosítani. Részletes talajtérkép összedolgozva a növényíöldrajzi tér-
képpel: csak még jobban elősegítené az arborétum egész Szolnok megyére kiterjedő
erdősítési funkcióját. A perspektívában nem utolsó sorban szerepelhet a víziélet a
Tiszán, camping, evezés, sporthorgászat, vadászat stb., egyszóval: az idegenforga-
lom is.

Mindez természetesen rengeteg, de szép és országépítő feladat! Aki vagy akik
ezt vállalják és meg is csinálják, azok beírják nevüket a magyar nép örökkévalóságába,
mert ez a mi örökkévalóságunk: a munkánk nyomán fakadó eredmények, sikerek,
győzelmek. Nyilvánvalóan anyagi kérdés is. De a fentebb csak szinte vezérszavakban
és hiányosan felsorolt, érintett, említett, felvetett sürgős teendők nem egy napra
szólnak, de nem is egy emberöltőre. Végső konklúzióm, elsősorban nem anyagi kérdés
a tiszakürti arborétum ügye, hanem ember, ill. emberek ügye. Lelkes, hozzáértő,
nagy elszánású, jóízlésű, növény- és természetszerető emberek összefogása. Hit ab-
ban, hogy jót, nagyot alkotnak, tevékeny részesei Alföldünk erdősítésének és sok tu-
dományág továbbfejlesztésének, sok-sok új felfedezésnek, végső fokon: népünk sok-
irányú felemelkedésének. Csak ezt a munkát valahol és nagyon gyorsan és akár-
milyen kezdetlegesen is, de el kell kezdeni, ha a személyi adottság megvan hozzá.

így szövődik össze a tiszakürti arborétum megvalósításán keresztül is a mű-
velődési forradalom, a mezőgazdaság fejlesztése, az erdősítés, a tájformálás és táj-
esztétikum, az egészségügy és a gazdasági élet sok-sok ága szoros szálakkal egymás-
sal. Azt hiszem, hogy nem lesz erőltetett ideráncigálás az sem, ha megemlítjük —
legalább címében — a művelődéspolitikai határozatokat is. Mert a park, az arboré-
tum, az erdősítés kultúrát is, kulturálódási is jelent.

A tiszakürti arborétum gyors és alapos megvalósítása — elsősorban megyei
szinten — fejlődésünk újabb realizálása lenne. Akik ennek az ügynek „bábái", akik-
nek a tiszakürti arborétum megvalósítása szívügyük, ne feledkezzenek el Szántó
Kovács János ide is vágó mondatáról: „Ha egy öreg ember kimegy a szőlőbe, s az
úton talál egy diót, felveszi és valahol elülteti, jól tudja, hogy ő annak a gyümölcsét
nem fogja élvezni, hanem a jövő nemzedék". (A magyarországi munkásmozgalom
1848—1917-ig. Bp., 1957—58., 167. old.)*

Dr. Varga Lajos

• A t iszakürt i p a r k védett terü le t té nyi lvánításának gondolntát először 19€0. május 19-én a
Hazafias Népfront Szolnok megyei küldöt tér tekezletén D r . S z a b ó J ú l i a , a kunszent-
már ton i j á rás küldötte vetet te fel. Cikkünk ezt a Helyes kezdeményezést, kívánja támogatni .
(Szerk.)
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