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-lakla ttetetlőre "av ttetréerléf re%dner e wü%ér sőtnelej sonjaS.wettelü% 

.gem tlusólav av"ah lüvíq nemle"if teteze!röq a "av ,tnékasázam 
 

inedzeq lőrlöle nálatlá"e e-daba% :sédréq a lüremlef nebtese za nebbE 
xtsézevre%rét őslüq a 

 
XXX lleq :tlődle ráM xe-daba% "oH 

 
,men ráka ,tekő wüjtere% ráka ,wenzetél wazáhnoteb a weze "oh ,!ét zA 

,wosoráv %éq men wepeletókal a nátuiM .inludaba%gem tehel men wülőt 
.sáltóp!áih nabájólav wusátíkalatá za 
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,wőtehet évűkétré na+o wetel%ér a ed ,"em men sátílláa%%iv ilebrét A 
a +ema ,tetelüretdlöz A .ttetehdeke'id %érsoráv igér a lenne+ima 

,%el bbesekétré er"e _ lavátlúm wevé za _ levésédőljef órakat!évön 
"oh , _ lüvíq noza _ tsoM .inatíkala wujnávíq éttelülef bbótahlán%ah 
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Nyíri Attila:           „Boldog, kinek a barátai a fák” 
           Muir János 
 
 

Lakótelep fásítása 
 
 

A kopár nagyvárosi lakótelep 
 
Megközelítőleg félmillió paneles lakás épült fel eddig hazánkban, s ez 
ez magával hozta a „panelbetegségeket” is.  
Ezért akinek módjában áll, sem lakótelepi, sem házgyári otthonba nem 
költözik. A magyarországi paneles lakóházak és az ezekből létrejött telepek, 
városrészek az úgynevezett „rendeltetésszerű városrendezés korszakában” 
születtek. Sajnos jelentős részük e rendszer félreértett vagy erőltetett alkal- 
mazásaként, vagy a környezetet figyelmen kívül hagyva valósult meg. 
 
Ebben az esetben felmerül a kérdés: szabad-e egyáltalán elölről kezdeni 
a külső térszervezést? 
 
Hogy szabad-e?  Már eldőlt: kell !!! 
 
Az tény, hogy ezek a betonházak léteznek, akár szeretjük őket, akár nem, 
tőlük nem lehet megszabadulni. Miután a lakótelepek nem kész városok, 
az átalakításuk valójában hiánypótlás. 
 
 

A zöldfelület hiánya 
 
A térbeli visszaállítás nem megy, de a részletek olyan értékűvé tehetők, 
amilyennel a régi városrész dicsekedhetett. A zöldterületet, amely a  
növénytakaró fejlődésével – az évek múltával – egyre értékesebb lesz, 
használhatóbb felületté kívánjuk alakítani. Most – azon kívül – , hogy 
„tüdőként” szolgál a házrengetegben, csak kevés helyen nyújt pihenést, 
s érdemtelenül kis szerepet kap az ott lakók közérzetének javításában. 
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:tegésttihgem da men trem ,t%érsám ,evzednereb 'nin trem ,t%ér"E 
ite%étípé sé ite%étreq wetelülef nezE .élef actu za ,molagrof a ttoti! 
nekepeletókal a _ "av lekke!évös ólorátahréT .wótahrázel lekközök%e 

so!ávtál ráka zE .larros=árag _ óláglo% tnéklafrét óltóp t!áih sótrat 
actu za +ema ,lüröq wazáh a luvásődév "av ,tahláglo% si tnéksálorátah 

.dév lótámlagrof 
 
 

 epere% tez!évön A 
 

sálámrofteze!röq a ,ezök%e sege!él a ze wente%étípé za ,tez!évön A 
,géspé% ttetniket wanúlécnö za ,widóllaq nabiaguz óstáh wanárátkélleq 

,nekegéstlöq a lleq inatíro% aH .ttodóloros ebérökmolagof géssemelleq 
.wan"ahle te+ema ,ősle za ze 

 
-noteb a sé wazáh a wátlaflef lunalatsáltág teketelülef dlöz isoráv A 
ne+im gideP .gáriv ,pe" ,rokob a séveq lút ,tlaf%a za sé őq a wos lút ,watu 

Xtakazáhnoteb ttodi%no"a za éssegésrebme wnéntehet neűre%"e 
 

-emlaf serü ,%apoq a ,gáriv a entehnelejgem nabkokalba ,neke+ékre zA 
_ anrab _ agrás sápmop nebődi%ő +ema ,dlöz a ántufeb lőrlüvíq tekőz 

.tláv erkení% söröv 
 
 

 meledév tnim ,!évön A 
 

-zíbgemgel sé bbó'logel meledévteze!röq a ,lórkáf a gém wnutló% men S 
,wájtívajgem nebkétrém"an totaljahgé isoráv a wezE .lóriánotakzöq bbótah 

.tamlatrájaz a sé ,tégéstteze!!e% őgevel a evtnekkö' 
 

,lánkáf A .si waúsátah ózo+ába%őh wokrap ,wetezevödlöz a ,nekeze lúT 
-%ah ságloráp a to- # 11134) lukalatá nabánoroq a rám a- 111\

11 sázrágusőh a .lp 
# 12 wa' neppéknodjalut "í ,(le wenle! wegetérlével őslef a to- # 1333 ,lef lán 

.arámá% we!évön a ,gijalat a tuj gési!!emőh 
 

Egyrészt, mert nincs berendezve, másrészt, mert nem ad meghittséget: 
nyitott a forgalom, az utca felé. Ezen felületek kertészeti és építészeti 
eszközökkel lezárhatók. Térhatároló sövényekkel vagy – a lakótelepeken 
tartós hiányt pótló térfalként szolgáló – garázssorral. Ez akár látványos 
határolásként is szolgálhat, vagy védősávul a házak körül, amely az utca 
forgalmától véd. 
 
 

A növényzet szerepe 
 
A növényzet, az építészetnek ez a lényeges eszköze, a környezetformálás 
kelléktárának hátsó zugaiban kallódik, az öncélúnak tekintett szépség, 
kellemesség fogalomkörébe sorolódott. Ha szorítani kell a költségeken, 
ez az első, amelyet elhagynak. 
 
A városi zöld felületeket gátlástalanul felfalták a házak és a beton- 
utak; túl sok a kő és az aszfalt, túl kevés a bokor, gyep, virág. Pedig milyen 
egyszerűen tehetnénk emberségessé az agyonszidott betonházakat! 
 
Az erkélyeken, ablakokban megjelenhetne a virág, a kopasz, üres falme- 
zőket kívülről befutná a zöld, amely őszidőben pompás sárga – barna – 
vörös színekre vált. 
 
 

A növény, mint védelem 
 
S nem szóltunk még a fákról, a környezetvédelem legolcsóbb és legmegbíz- 
hatóbb közkatonáiról. Ezek a városi éghajlatot nagymértékben megjavítják, 
csökkentve a levegő szennyezettségét, és a zajártalmat. 
 
Túl ezeken, a zöldövezetek, parkok hőszabályozó hatásúak is. A fáknál, 
pl. a hősugárzás 2/3 -a már a koronában átalakul (63% -ot a párolgás hasz- 
nál fel, 31 % -ot a felső levélrétegek nyelnek el), így tulajdonképpen csak 6 % 
hőmennyiség jut a talajig, a növények számára. 
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-maráőgevel setni%zív sé segelőggüf a wájlosá+ofeb wetelülef dlöz A 

tsédőzpékgom% a wázzo+ádaka ,tásádaka%lef alopukaráp a witíges ,tsál 

tőgevel a itírömöt ,tá- # 113-3 sázráguspan a ile!le aráp ittölöf wosoráv A. 

.takoga!a őze!!e% 

 

-ze s,ezzekéf tsárájlé% ódoklaru za vás dlöz a "oh ,!émletevöq sotnoF 

wamlatrárop a gém wokrap ,wetezevödlöz A .tsézőlle%lút a ajgofgem latlá 

(intökel tegési!!emrop samlatah sepéq si űf a rám .lp) .wájtívajiq si té%ér "e 

tlov trop a wesepéq wáf sobmol ,gadzag nabkagá za ,weűlevelűt ,workob A 

.inetnekkö' eré- 7\
1 wenégési!!em 

 

,el da tnégi%ko gq é112,1 tnéknáró nebzökim ,af"löt sődnet%e 5 nelte"E 

gém _ etnevé _ af"löt a ,neze lúT .inle!le sepéq todi%koidné% gq é111,11 

´´´´ lelefgem za "oh ,el töq tetelü"evné% ,trop ózoko tráq i!!a  

ttetípéeb i!-111m 6 tnékne"e ,5556 .bq zE) .wanásátíjúlef őgevel i!-111m 

(gem lelef wenégési!!em őgevel ővevlüröq tazáh idála' óllá netelüret 

-nM , -nZ , -bP "í) takoga!a őzegrém se"e wenlöbö%ükiq si wedlöz bé"E 

.si takáborkim soráq gém ed ,(tnéripzneb sé teketelü"ev 

 

.si takamlatrájaz a witnekkö' neűmletré"e ed ,ráb nebkétrém bbesiq lügéV 

-kö’jaz Bd 33-3 wánóz ttotísáf se- m 5-4 ,ti!- m\
Bd á123,0 .lp ődre zA 

-aicnevkerf zH 713-71111 .lp ,bbasagam a nesönölüq ,wantahda tsátah őtnek 

,we!évön űlevel sosúh ,gatsav a temledévjaz bbojgel A .lüleb no!ámotrat 

workob sé wáf újánrápűt űsédejretiq selé% a lüzöq weűlevelűt a 

.wanatjú! (.bts nordnedodor ,su%kat ,surdéc) 
 
 

A zöld felületek befolyásolják a függőleges és vízszintes levegőáram- 
lást, segítik a párakupola felszakadását, akadályozzák a szmogképződést. 
A városok fölötti pára elnyeli a napsugárzás 10-12 % -át, tömöríti a levegőt 
szennyező anyagokat. 
 
Fontos követelmény, hogy a zöld sáv az uralkodó széljárást fékezze, s ez- 
által megfogja a túlszellőzést. A zöldövezetek, parkok még a porártalmak 
egy részét is kijavítják. (pl. már  a fű is képes hatalmas pormennyiséget lekötni) 
A bokrok, tűlevelűek, az ágakban gazdag, lombos fák képesek a port volt 
mennyiségének 1/1000 -ére csökkenteni. 
 
Egyetlen100 esztendős tölgyfa, miközben óránként 1,7 kg oxigént ad le, 
2,3 kg széndioxidot képes elnyelni. Túl ezen, a tölgyfa – évente – még 
annyi kárt okozó port, szénvegyületet köt le, hogy az megfelel 400 000  
m3-nyi levegő felújításának. (Ez kb. 800, egyenként 500 m2-nyi beépített területen 
álló családi házat körülvevő levegő mennyiségének felel meg) 
Egyéb zöldek is kiküszöbölnek egyes mérgező anyagokat (így Pb- , Zn- , Mn- 
vegyületeket és benzpirént), de még káros mikrobákat is. 
 
Végül kisebb mértékben bár, de egyértelműen csökkentik a zajártalmakat is. 
Az erdő pl. 0,16 dB/m -nyit, 50-100 m -es fásított zónák 10-20 dB zajcsök- 
kentő hatást adhatnak, különösen a magasabb, pl. 4000-11000 Hz frekvencia- 
tartományon belül. A legjobb zajvédelmet a vastag, húsos levelű növények, 
a tűlevelűek közül a széles kiterjedésű tűpárnájú fák és bokrok 
 (cédrus, taxus, rhododendron stb.) nyújtanak. 
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 wesérémlef ipeletókaL 

 

ná'paq sérémlef iaifárgoico% "e iókal peletókal itú iőllÜ itsepadub A 

:wátda tako%aláv őzektevöq a erkesédréq ttozorátahgem 

 

 # á111,1111233 őgevel %%oR 

 # é11,11233 we!émzétnizöq a wanzo!áiH 

 # é11,112 loságofiq takotnopme% ipéksoráv ,iakitét%E 

 # é0,12 widok%anap erletéte%%öókal A 

 # é1111,1111 widok%anap armolatrájaz sé armolagrof A 

 # é11,111 ajloságofiq tsézeletiviq ika%űm A 

 # é112,1 ajtrat wanilovát lút totnopzöksoráv A 

 # é0,11 gelűjedi"e tílme tságofiq ttezetel%ér nebkeitnef a ,eléfbböT 

 # é12,2 tólav inloságofiq lálat nájpala wotnopme% bé"E 

 # é1111,1113 tőze!ét vítagen ne+immes iq leme meN 

 # é0,5 

 

men wené+eh peletókal a "oh ,za .lp winűtiq lóbsátílláe%%ö sotazálbát A 

tőgevel a wemezü irapi őze!röq a .lp) nebétzektevöq asát%aláviq őlelefgem 

.wizoknávíkle e%ér sőtnelej waniókal pelet a (wize!!e% nesőre 

 
 

Lakótelepi felmérések 

 

A budapesti Üllői úti lakótelep lakói egy szociográfiai felmérés kapcsán 

meghatározott kérdésekre a következő válaszokat adták: 

 

Rossz levegő                 29,3 % 

Hiányoznak a közintézmények     7,2 % 

Esztétikai, városképi szempontokat kifogásol   7,2 % 

A lakóösszetételre panaszkodik     6,0 % 

A forgalomra és zajártalomra panaszkodik   4.4 %  

A műszaki kivitelezést kifogásolja    3,2 % 

A városközpontot túl távolinak tartja    1,7 % 

Többféle, a fentiekben részletezett kifogást említ egyidejűleg 2,0 % 

Egyéb szempontok alapján talál kifogásolni valót  5.6 % 

Nem emel ki semmilyen negatív tényezőt   13,4 % 

                  100,0 % 

 

A táblázatos összeállításból kitűnik pl. az, hogy a lakótelep helyének nem 

megfelelő kiválasztása következtében (pl. a környező ipari üzemek a levegőt 

erősen szennyezik) a telep lakóinak jelentős része elkívánkozik. 
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 sálláázzoh őlelefgem men A 
 

.noknótja za löbmöröd tti rám +ema ,lórjab a wnuló% nesemréme% lúT 
 

dlöF %ége za asátít%up ődreső iailízarb a "oh ,ő!repéq a ajtatumeB 
a gereseq náságáviq rosaf iazah "e rokima s ,ajtatzotlávgem tátaljahgé 
. Ytlov pé% ne+im gidepy "oh ,evré bbasotnofgel a gidnim gém ,ótísódut 

soráq ne+ím _ lammolakla segéstehel nednim _ ,inadnom enelleq le si tzA 
.a!áih we!évön sé wáf a ergés%ége za 

 
 

 egésőtnelej sétetlüaf A 
 

evtelli ,továsődév wnütehtípelet si lóbkorkob sé lóbkáf nebtese ősgéV 
-lép wos ed ,sátíllá za ze wizgnah ná'ruf nálat nabtanallip őslE .tokrap 
wéjre' sé wáf ttetetlü er+eh őlelefgem ,ttot%alávgem lój A .ajtí!ozib ad 

ttotírob laváramzúz ,lavóh "av %apu' neléT .wepé% nabka%vé nednim 
"av wujbmol ssirf la%savat ,wie"ür sotazotláv ,würe%dnergá setezgellej 

.ebteze!röq a tetelé %iv wüní%bmol i%ő sé wüsémret bbőséq ,wujgáriv 
 

-rőnelle ittőle ajupaq gá%ro!!em wideteh a tnire% etih wonámluzum A 
lőlef sétetlüaf a menah ,sárív!öq a sé sézmenúif a wa'men lénséz 

xe-wéssatá'obeb "oh ,lőtűtihzagi za wendöksőzedréq si 
 

erővöj a ,wizoglod wenővöj a őtetlüaf a "oh ,izejefiq si tza egerado' E 
.lánkaúrá%"ál a wendőljef nabbassal lakkos we!évön sáf a trem ,lodnog 

,ló% ervé téq-"e men ,lánékogáriv a bbasótrat tno%iv agástárab wáf A 
.si arámá% wniadótu wnulór wélme amén ,teknünneb lélút eri!bböt menah 

 
 

A nem megfelelő hozzáállás 
 
Túl szemérmesen szólunk a bajról, amely már itt dörömböl az ajtónkon. 
 
Bemutatja a képernyő, hogy a brazíliai őserdő pusztítása az egész Föld 
éghajlatát megváltoztatja, s amikor egy hazai fasor kivágásán kesereg a 
tudósító, még mindig a legfontosabb érve, hogy „pedig milyen szép volt”. 
Azt is el kellene mondani, – minden lehetséges alkalommal – milyen káros 
az egészségre a fák és növények hiánya. 
 
 

A faültetés jelentősége 
 
Végső esetben fákból és bokrokból is telepíthetünk védősávot, illetve 
parkot. Első pillanatban talán furcsán hangzik ez az állítás, de sok pél- 
da bizonyítja. A jól megválasztott, megfelelő helyre ültetett fák és cserjék 
minden évszakban szépek. Télen csupasz vagy hóval, zúzmarával borított 
jellegzetes ágrendszerük, változatos rügyeik, tavasszal friss lombjuk vagy 
virágjuk, később termésük és őszi lombszínük visz életet a környezetbe. 
 
A muzulmánok hite szerint a hetedik mennyország kapuja előtti ellenőr- 
zésnél nemcsak a fiúnemzés és a könyvírás, hanem a faültetés felől is 
kérdezősködnek az igazhitűtől, hogy bebocsátassék-e? 
 
E csodarege azt is kifejezi, hogy a faültető a jövőnek dolgozik, a jövőre 
gondol, mert a fás növények sokkal lassabban fejlődnek a lágyszárúaknál. 
A fák barátsága viszont tartósabb a virágokénál, nem egy-két évre szól, 
hanem többnyire túlél bennünket, néma emlék rólunk utódaink számára is. 
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 talsavaj isétetlÜ 
 

si takotopallá inátu sétetlü za rám _ ittözöq wazáhlenap a _ nabkniasoráV 
:őzektevöq a (.bts sázodnog ,sézötnö) evév ebmele"if 

 
:molsavaj tésétetlü wéjre'%íd sogáriv .1 

 
 akra!af segésnözöq %ilávo éisnálemA _ 
 aludnam epröt anán %uládgimA _ 
 anogro irá! iaroq ájlofinretlá ájelduB _ 
 trüfadud ónakkup %nec%erobrá ájetuloQ _ 
 mos sosúh %ám %unroQ _ 
 ecrömö%re' ájirgigoq %unitoQ _ 
 tónaz sazrob %utuzrih %u%itiC _ 
 afki% nordnedoláh nordnedomiláH _ 
 őse!ara segésnözöq %ediorigáná munrubáL _ 
 a=ór-jaj áilofillenipmip ázóR _ 
 ő##ev"nö" itri% ájidém ájeripS _ 
 afga+óh sóro"om átánnip ájelifatS _ 
 aksiramat llag ákillág %kirámáT _ 
 aksiramat iaroq ádnártet %kirámáT _ 

 
:molsavaj tésétetlü wáf%íd .11 

 
 rahuj iezem ert%epmáq rekA _ 
 rahuj reileptnom mutálu%%ep%nom rekA _ 
 af!ávláb ámi%%itlá %utnáljA _ 
 afrotso iteleq %ilárt%ua %itleQ _ 
 afrotso itagu! %ilátnedi%ko %itleQ _ 
 afsádúj iakirema %i%nedánaq %iqreQ _ 
 afsádúj segésnözöq murt%áukili% %iqreQ _ 
 a!ogalagere' átnáháji%ko %ugétarQ _ 
 aftsüze ájilofit%ugná %ungáelE _ 
 sirőq sogáriv %unro %uni%kárF _ 
 af!épel %otnáqájirt áji’idelG _ 
 afli%e!%ere' áréfi%áreq %unurP _ 
 cáka réhef ájicáqáodue%p ájiniboR _ 
 sráhtsüze ájetnegrá ájiliT _ 

Ültetési javaslat 
 
Városainkban – a panelházak közötti – már az ültetés utáni állapotokat is 
figyelembe véve (öntözés, gondozás stb.) a következő: 
 
1. virágos díszcserjék ültetését javaslom: 
 
–  Amelanchier ovalis    közönséges fanyarka 
–  Amygdalus nana    törpe mandula 
–  Buddleia alternifolia    korai nyári orgona 
–  Colutea arborescens    pukkanó dudafürt 
–  Cornus mas     húsos som 
–  Cotinus coggygria    cserszömörce 
–  Cytisus hirsutus    borzas zanót 
–  Halimodendron halodendron   szikfa 
–  Laburnum anagyroides   közönséges aranyeső 
–  Rosa pimpinellifolia    jaj-rózsa 
–  Spiraea media    szirti gyöngyvessző 
–  Staphylea pinnata    mogyorós hólyagfa 
–  Tamarix gallica    gall tamariska 
–  Tamarix tetranda    korai tamariska 
 
2. díszfák ültetését javaslom: 
 
–  Acer campestre    mezei juhar 
–  Acer monspessulatum   montpelier juhar 
–  Ailanthus altissima    bálványfa 
–  Celtis australis    keleti ostorfa 
–  Celtis occidentalis    nyugati ostorfa 
–  Cercis canadensis    amerikai júdásfa 
–  Cercis siliquastrum    közönséges júdásfa 
–  Crataegus oxyacantha   cseregalagonya 
–  Elaeagnus angustifolia   ezüstfa 
–  Fraxinus ornus    virágos kőris 
–  Gleditsia triacanthos    lepényfa 
–  Prunus cerasifera    cseresznyeszilfa 
–  Robinia pseudoacacia   fehér akác 
–  Tilia argentea    ezüsthárs 
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:molsavaj tésétetlü wő!ef ,wedlözkörö .111 
 

 a+obrob ailúj énáiluj %irebreB _ 
 aludnevel isovro ájilofit%ugna aludnavaL _ 
 ő!efe!egej iaizúladna opá%nip %ejibA _ 
 aftelé iteleq %ilátneiro átojB _ 
 űní% agrás _ aftelé iteleq anáN ájeruA? %ilatneiro átojB _ 
 surdéc %alta áqualG? áqitnáltá %urdeQ _ 
 surpic dnaljel iidnáljel %irápico%%erpuq %kI _ 
 surpic anozira áqinozirá %u%%erpuQ _ 
 akórob úga%zéhen ánibá% %urepinuJ _ 
 akórob iainigriv átitrápirT? ánájinigriv %urepinuJ _ 
 tazotlávní% _ ő!eftsüze áqualG? %negnup ájeqiP _ 
 űsévönepröt _ ő!eftsüze ázobolG áqualG? %negnup ajeqiP _ 
 ő!ef etekef árgin %uniP _ 
 ő!ef iedre %irt%evli% %uniP _ 
 ő!ef%álgud segésnözöq ii%eiznem águ%odue%P _ 

 
.iq metleme tekeűsérűt +ehőmret segésőslé% a wa' lánkátjaf tloroslef A 
-e%léc éllem watu za gelőf tekeze "Í (.bts őgevel tteze!!e% ,+ehőmret zará%) 

-ű!égi segésőslé% a,légem jaf i!!emalav ne+ehőmret lámroN .intetlü űr 
.avtímá%el teke 

 
bböt zohsálámrofteze!röq segés%ége za lleq men :motíllá lessédőző”geM 

-ka% nokor a ah ,ődnegelE .wnütlökle erneletgés%ége za ti!!ema tnim ,znép 
.wandoklodnog ttü"e wőtípétreq a sé we%étípé za ,wám 

.sázáhureb bbó'logel a sina"u anlov zE 
 
 

nabávah ótnobgéj .1991 ,tsepsiQ 

3. örökzöldek, fenyők ültetését javaslom: 
 
–  Berberis julianae    júlia borbolya 
–  Lavandula angustifolia   orvosi levendula 
–  Abies pinsapo    andalúziai jegenyefenyő 
–  Biota orientalis    keleti életfa 
–  Biota orientalis’ Aurea Nana   keleti életfa - sárga színű 
–  Cedrus atlantica’ Glauca   atlasz cédrus 
–  X cupressocyparis leylandii   leyland ciprus 
–  Cupressus arizonica    arizona ciprus 
–  Juniperus sabina    nehézszagú boróka 
–  Juniperus virginiana’ Tripartita  virginiai boróka 
–  Picea pungens’ Glauca   ezüstfenyő - színváltozat 
–  Picea pungens’ Glauca Globosa  ezüstfenyő - törpenövésű 
–  Pinus nigra     fekete fenyő 
–  Pinus silvestris    erdei fenyő 
–  Pseudosuga menziesii   közönséges duglászfenyő 
 
A felsorolt fajtáknál csak a szélsőséges termőhely tűrésűeket emeltem ki. 
(száraz termőhely, szennyezett levegő stb.) Így ezeket főleg az utak mellé célsze- 
rű ültetni. Normál termőhelyen valamennyi faj megél, a szélsőséges igényű- 
eket leszámítva. 
 
Meggyőződéssel állítom: nem kell az egészséges környezetformáláshoz több 
pénz, mint amennyit az egészségtelenre elköltünk. Elegendő, ha a rokon szak- 
mák, az építészek és a kertépítők együtt gondolkodnak. 
Ez volna ugyanis a legolcsóbb beruházás. 
 
 
Kispest, 1991. jégbontó havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



,erküt welél a ttel tlofú` 
 erknüme%kú/ a wetpélár s 

 
 
 
 

lünelteggüf wnülőT 
 
 
 

lammolagrof a wnüdök%üQ 
,ttala gé tlokrubeb a 

egésbböt "an werebme zA 
.tdapatár arsoráv a 

 
gászará% ,"af :sárájődI 

,lekedré mes tiknes rám 
,re%"ev gem !!e% ,ség=ü! sazáL 

…le wennem levő!eziv s 
 

,wanzodalluf lőtgerém A 
.gö+öpmöh tnékgemöt ed 

,wepéq ,wení% óludro'lúT 
.gör idlöf a ttel !ávláb s 

 
wannattapté% sé tláv t!árI 

,wosoráv tdazzudlef a 
,ózodavros a itevöQ 
.goj ahél ,neltekézré 

 
ludnigem ed ,bbótu-bbőlE 

,nódará él sok%ip a 
:atjar wan%ú wo!áktap tőR 

.ójah a nebőde++üs 
 
 
 

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zsúfolt lett a lélek tükre, 
     s ráléptek a tyúkszemünkre 
 
 
 
 
Tőlünk függetlenül 
 
 
 
Küszködünk a forgalommal 
a beburkolt ég alatt, 
Az emberek nagy többsége 
a városra rátapadt. 
 
Időjárás: fagy, szárazság 
már senkit sem érdekel, 
Lázas nyüzsgés, szenny meg vegyszer, 
s vizenyővel mennek el… 
 
A méregtől fulladoznak, 
de tömegként hömpölyög. 
Túlcsorduló színek, képek, 
s bálvány lett a földi rög. 
 
Irányt vált és szétpattannak  
a felduzzadt városok, 
Követi a sorvadozó, 
érzéketlen, léha jog. 
 
Előbb-utóbb, de megindul 
a piszkos lé áradón, 
Rőt patkányok úsznak rajta: 
süllyedőben a hajó. 
 
 
 
Kispest, 2006. január 20. 
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 neltetehet iknednim meN 
 nebézeq sros a zök%e 

 
 
 
 

ló% dekeN 
 
 
 

,muirávka nodolat%A 
,pére'gáriv nodo!ákráP 

;aktilaq "e nabdokalbA 
xgéle i!!e lőbte%émreT 

 
nebéregnet moroq sé tsüF 

,sevüf a tóp ,ót a "í tóP 
;ajgnah tegil nabáktilaQ 

.serü deklel ,+ékes da"áV 
 

tzöq ialaf a!atkalréB 
,letét a záh óllá nebme° 

;walaf ekrü% ,%ém ,talokaV 
.le %év nebbe dotalodnoG 

 
Xrebmenoteb ókallenaP 

;léttet%evle rám timalaV 
lezzőgnizneb getérmoroQ 

.lé denneb sé tlüpelet dáR 
 

mörötelé za wiz!áiH 
;trevgem "í +em' ,lőbdetelÉ 

,tlúm a wa' lé nabdiamlÁ 
.trebme daba% a dotahtál S 

 
,%ezré ta"áv la%%avat mÁ 

;tenezü za nöjgem rokiM? 
:gásdaba% a lút nolaf tzA 

.deken idlüq te%émret A 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Nem mindenki tehetetlen 
        eszköz a sors kezében 
 
 
 
 
Neked szól 
 
 
 
Asztalodon akvárium, 
Párkányodon virágcserép, 
Ablakodban egy kalitka; 
Természetből ennyi elég? 
 
Füst és korom tengerében 
Pót így a tó, pót a füves, 
Kalitkában liget hangja; 
Vágyad sekély, lelked üres. 
 
Bérlaktanya falai közt 
Szemben álló ház a tétel, 
Vakolat, mész, szürke falak; 
Gondolatod ebben vész el. 
 
Panellakó betonember! 
Valamit már elvesztettél; 
Koromréteg benzingőzzel 
Rád települt és benned él. 
 
Hiányzik az életöröm 
Életedből, 'mely így megvert; 
Álmaidban él csak a múlt, 
S láthatod a szabad embert.  
 
Ám tavasszal vágyat érzesz, 
'Mikor megjön az üzenet; 
Azt falon túl a szabadság: 
A természet küldi neked. 
 
 
 
Kispest, 1998. február 28. 
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wé!rá ilokop sé !éf i!!eM 
 
 
 
 

...%tehel bbe° 
 
 
 

tsoráv a mezén sé nabám a wollágeM 
,tájarom ólomrom lőbgés+ém avllahgem 
tsom ráv lavátalli nalatgnah nemá=eJ 

.tá nahor nokáf dlöz s ,aknal ódokzótjú! 
 

,teis mattala +em? ,ma+of a őge'eF 
;nokorvén avrá za attahtál tza ?"oha 

,deit a menednim ,mettő% tim? ,takomlÁ 
.nodotrapódokar rám wenlü wosám wa' 

 
wo+áriq a wátda néjedi záh-dáprÁ 

;wanráV iadub a tálaf sevé zá%bböt 
:wotláiq avtlokir tnék+áris ianuD 

Xdahsáiró noteb a lejótláiklef 
 

,metré wanlú!tá am iajraq wadih A 
;teleme sé tni%dlöf ?+ofe%%ö lóbsagam 

,metréq tamlagu! siq nabsáludroflef A 
.temeklel nebtétös a majlálatgem "oh 

 
,togáliv a matráj ,ttusám matlognaraB 

;tse"ele lavá!ú' ,tepé% enneb mattál 
:tsoráv a merémlef ,anuD a mettőlE 

.tsepaduB ,armomá% %tehel űrö!ö" gém 
 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Mennyi fény és pokoli árnyék 
 
 
 
 
Szebb lehetsz... 
 
 
 
Megállok a mában és nézem a várost 
meghallva mélységből mormoló moraját, 
Jezsámen hangtalan illatával vár most 
nyújtózkodó lanka, s zöld fákon rohan át. 
 
Fecsegő a folyam, 'mely alattam siet, 
ahogy' azt láthatta az árva névrokon; 
Álmokat, 'mit szőttem, mindenem a tied, 
csak mások ülnek már rakodópartodon. 
 
Árpád-ház idején adták a királyok  
többszáz éves falát a budai Várnak; 
Dunai sirályként rikoltva kiáltok: 
felkiáltójel a beton óriáshad! 
 
A hidak karjai ma átnyúlnak értem, 
magasból összefoly' földszint és emelet; 
A felfordulásban kis nyugalmat kértem, 
hogy megtaláljam a sötétben lelkemet. 
 
Barangoltam másutt, jártam a világot, 
láttam benne szépet, csúnyával elegyest; 
Előttem a Duna, felmérem a várost: 
még gyönyörű lehetsz számomra, Budapest. 
 
 
 
Kispest, 1996. december 14. 
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