
                        Az árnyékadó 
 
 

                     „Lombpagodás platánnak 
                      felfénylik foltos kérge; 
                      levelek s fények látnak 
                      öröklétet a szélbe.” 

                                              (Günter Eich: Niederschönhausen) 
 

Caius Secundus Plinius római botanikus - Dr. Kádár Zoltán szerint az 
„élővilág legnagyobb római kutatója” -  Vespasianus császár uralkodásának idején írta 
meg a Természet históriája című többkötetes nagy művét. Ebben találhatók a 
következő sorok: 

„A fák hasznosságának ecsetelése után bizonyára – és joggal – mindenkit 
meglep, ha hallja, hogy van olyan fánk is, amely távoli vidékről pusztán árnyat adó 
volta miatt került hozzánk. Ez a platán, melyet az ión tenger egyik szigetére azért 
telepítettek, hogy ott Diomédész sírját díszítse. Innét került át Szicíliába, így az egyik 
legelső volt az Itáliában meghonosodott fák között. Napjainkban már a morinusokig 
eljutott és szinte mindenütt megtalálható, ahol adót fizetnek Rómának. Így a leigázott 
népek még a platán árnyékáért is adót fizetnek.” 

Bájos szójáték és szellemes gondolat az árnyékadó platánfa és az árnyékáért 
Rómának fizetett árnyékadó összekapcsolása. Azt sajnos nem tudom megítélni, hogy 
az eredeti latinban is ugyanilyen jól hangzik-e, vagy pedig a fordító, Tóth Sándor 
érdeme a frappáns mutatvány. Mindenesetre a dolognak az a része feltétlenül igaz, 
hogy a platán kellemes árnyékot nyújt tikkasztó nyári napokon az alatta hűsölőknek, 
ezért Európában már régóta többfelé ültetik „pusztán árnyat adó volta miatt”. 
Haszonfaként nem terjedt el, az erdőkből hiányzik. 



Mielőtt továbbmennénk, tisztáznunk kell valamit. A „platán” szó egy 
növénynemzetség neve, és ezen belül több faja is ismeretes. Plinius művéből nem 
derül ki, hogy melyik platánról is van szó, pedig érdekes lenne megtudni. De hát 
sajnos Linné nem volt kortársa a római tudósnak, így még egy darabig el fognak 
vitatkozni a szakemberek arról, hogy a nálunk leggyakrabban ültetett, vagyis a 
juharlevelű platán vajon a kelet-európai keleti és az észak-amerikai nyugati platán 
keresztezéséből származó hibrid, netán a keleti platán egyik változata, esetleg önálló 
faj, amely „valahol Európában” valahogyan átvészelte a nehéz időket. 

Radó Dezső írja „Parkok és erdők” című könyvében: „A (Margit) sziget 
faállományát elsősorban a platánok jellemzik, de ezek sem őshonosak. A miocén 
korszakban, úgy 15 millió évvel ezelőtt már ’jártak’ nálunk, később azonban elvitte 
őket a jégkorszak. A mai fák már a 19. és 20. század faiskoláiból kerültek ki. Az 
1830-as árvíz után például József nádor, majd utóda telepített platánokat a szigetre. 
Ezek többsége a család alcsúti gazdaságából származott.” 

Másik írásában (Budapesti parkok és terek) újabb történetet olvashatunk a 
platánokról. 

„Térjünk vissza a múltba, az 1840-es évekhez… Ekkor kezdte meg Széchenyi 
István akcióját az első pesti sétatér felépítéséért. Pest város 1842. évi március 15-i 
gyűlésén szólalt fel, amikor is …terveit a közönség elé tárta: ’Mondhatnám politicai 
tekintetből akarnék egy sétateret állítani. Az embereknek egymáshoz kell simulni!… 
Az ily összesimulásra egy tisztességes sétatér, ahol mindenféle színű (rendű és rangú) 
ember összejő, a legalkalmatosabb eszköz. Ma köszöntik egymást, holnap egymástól 
cigarrót gyújtanak… aztán békével megy mindenik tovább a maga dolga után. Kérem 
tehát alázattal a tekintetes Rendeket, méltóztassanak engem – és pedig mondom 
politicai szempontból – egy sétatér felállításában pártolni.’” 

Mielőtt folytatnánk a történetet, gondoljuk meg, hogy gróf Széchenyi Istvánról, 
a legnagyobb magyarról, a „Hídember”-ről van szó, tehát nem akárkiről! Ha mostani 
dolgaink néha vontatottabban haladnak, mint ahogyan azt szeretnénk, emlékezzünk rá, 
hogy ez a kiváló férfiú, aki vélhetően bármelyikünknél több hatalommal, lehetőséggel, 
egyúttal nagy kitartással és főleg sok pénzzel rendelkezett, egy egyszerű sétatér 
(fasor) kialakításának szándékával milyen nagy fába vágta a fejszéjét! Ma úgy 
mondanánk, hogy egy teljes választási ciklusra volt szükségük a „tekintetes Rendek”-
nek… 

„Négy évi erőfeszítés után, 1846. március 3-án gróf Széchenyi Istvánné 
Seilern Crescence ünnepélyes mozsárdurrogás közepette ’Virulj!’ felszólítással 
elültette az első platánt. 1846. május 31-én Széchenyi örömmel konstatálta, hogy a 
beültetett platánok mind megeredtek.” 

Hogy miért is akart valójában ez az „izgága” Széchenyi mindenáron fákat 
ültetni a pesti utak mellé? Erre talán Radónak egy másik könyvéből - melynek címe A 
temető csendje – kaphatunk választ: 

„Az európai halálozási statisztika élén elfoglalt első helyünk nem példa 
nélküli. A XIX. század közepén már ’jártunk’ ezen a helyen, kortársak szerint azért, 
mert városaink fuldokoltak a porban. Igaz, 1852-ben például a pesti városi tanács 
elrendelte az utaknak májustól szeptemberig vízzel való locsolását, ám ez a víz 
fertőzött volt, így por helyett baktérium került a levegőbe. A vezető halálozási ok 
ekkor, és még hosszú ideig a tbc volt… Rövid kirándulásunk a múlt századba 
meggyőzhet bennünket arról, hogy mély gyökeret vert népünkben a környezet 
elhanyagolásának készsége. Ettől gyakori halálaink sem tudtak megszabadítani 
bennünket.” 



Úgy tűnik, hogy a fenti sorok ma is érvényes igazságot hordoznak. Mert hát 
kérem, ilyen a magyar virtus, ez a fontolva haladás! Egyébként is: minek úgy sietni? 
Hogy Széchenyiék hány fát ültettek el, arról nem szól a fáma, de a híradás még 
megjegyzi: „Néhány közülük ma is /1985/ virul a Szabadság tér déli részén. 1930-ban 
az első ültetés helyén felállították a ’Virulj’ díszkutat, Telcs Ede alkotását, amelynek 
domborműve az ültetés jelenetét ábrázolja.” 

Radó tudósítása után izgalmas lesz bepillantani a magyarországi idős fák 
legfrissebb listájába. No, de hogy ennyire izgalmas, azt magam sem gondoltam volna! 
Bartha Dénes könyvében /1994/ ugyanis hiába keressük a Szabadság téren „viruló” 
fákat, bizony egyet sem találunk… Hát persze, a fák az egyik közléstől a másikig 
elpusztulhatnak, de hogy még a könyvben se legyen hírük-hamvuk!  
            Természetesen szerepelnek más idős platánok (egyébként valamennyi 
juharlevelű) az említett jegyzékben. Meglepő módon a legidősebb 500 éves, amely 
Körmenden a kastélyparkban található, de vannak jócskán 300 évesek is, mint például 
Zala megyében a „Pölöskei platánok”. Fejér megyében ennél jóval fiatalabb „öreg” 
fákat jegyeznek: az alcsúti arborétumban két 160 évest, valamint Dégen, 
Nádasdladányban és Vereben egy- egy 150 esztendőset a kastélyparkokban. Szűkebb 
térségünkben Előszálláson a Cifrakertben van egy 120 éves platán, melynek 636 cm a 
törzskerülete, a magassága pedig 30 m. Feljegyezték még róla, hogy az alsó ágai 
korábban letörtek. 

De lássuk a dunaújvárosi, a 
fentieknél jóval fiatalabb, ám a 
városban elég szép számmal 
előforduló, termetes platánfákat. 
Annak idején, a lakótelep építésének 
kezdetén itt minden párthatározat 
alapján történt, így a zöldterületek 
létesítése is. Miskolczi Miklóstól 
tudjuk, hogy a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének 1950. 
novemberi határozata többek között 
kimondta: „Az üzem mellett épülő új 
szocialista városban 1954-ig négyezer 
család számára kell állandó lakást biztosítani… A várost el kell látni közművekkel, 
iskolákkal, kórházzal, …étkezőkkel, vágóhíddal, a területét parkosítani kell.”(M.M.: 
Az első évtized.) 

 A párthatározatot pedig ugyebár végre kell hajtani, ha törik, ha szakad! Talán 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy zöldfelületeink legértékesebb részei ma azok a 

belvárosi zöldfelületek, amelyek a legelső 
időkben készültek; amikor még jutott rá 
elég pénz, hogy mindenből a legjobbat 
követelhessék meg. És hogy az meg is 
valósulhasson, arra a kiemelt (sőt 
túlságosan is kiemelt) beruházás 
keretében „pártunk és kormányunk” 
külön gondot fordított. Mert lehetséges 
ugyan, hogy - mint Miskolczi írja - „a 
tanácsi vállalatok közül… 1951 
augusztusában megalakult Kertészeti 
Vállalatnak mindössze… ötven dolgozója 



volt”, de az általuk elvégzett munka igen tiszteletre méltó. A mára „felnőtté” vált 
parki növényzet azoknak az 
embereknek a munkáját dicséri, 
akik ennek a vállalatnak a 
dolgozóiként ültették, gondozták, 
és nem utolsósorban megóvták 
számunkra mindezt. Ugyanis 
ennek a vállalatnak kellett 
megbirkóznia a parképítés és 
véderdő telepítés hirtelen rászakadt 
gondjával (ráadásul virág- és 
csemetetermelést, illetve árusítást, 
sőt még a zöldségtermesztést is a 
nyakukba varrták!) Mára a híre is feledésbe ment ennek a kis cégnek, mert a későbbi 
vállalat-összevonások során előbb egy városgazdálkodási, majd egy ingatlankezelő- és 
városgazdálkodási vállalat – mondhatnánk nagyvállalat – keretében maga a 
zöldterületi tevékenység is egyre inkább háttérbe szorult. Volt olyan időszak, mikor a 
későbbi utódszervezetnél nem dolgozott egyetlen kertészmérnök sem, és talán 
hihetetlen, de a Római városrész parkjainak egy része úgy épült meg, hogy a szakcég 
kertépítő részlegénél nem volt növényeket ismerő munkatárs, nemhogy felsőfokú, de 
még betanított munkás szinten sem! Egyébként ez, de a mai helyzet is a mindenkori 
városi döntéshozók felelőssége, hiszen „legfelülről” már régóta nem szólnak bele az 
ilyesmibe.                                                                                                      

Ez után a kis kitérő után menjünk vissza a platánokhoz, hiszen itt most 
elsősorban róluk van szó, köztük is a mi fáinkról, a mi platánjainkról. Mert 
szerencsére van belőlük bőven! A legelső dunaújvárosi parkok tervezői – köztük sok 
neves kerttervező – bátran nyúltak az igényesebb növényválasztékhoz, egyúttal 
valamiféle speciális kísérleti terepnek is tekinthették ezt az új várost, ahol egy kicsit 
önmagukat is „megvalósíthatják.” Így aztán nem meglepő, hogy az ötvenes évek 
elején megépült zöldfelületek fa- és cserjeállománya igen vegyes, tele 
különlegességekkel, de őshonos növényekkel is. A fák közül jelentős szerep jutott a 
platánoknak, melyeknek életkorát egy 1995. évi felmérés alkalmával – 
meggyőződésem szerint – alaposan „alábecsülték.” Az akkor 35 évesnek tartott 
platánok 1960-ban bizony már igencsak szép fácskák voltak, hiszen többségüket úgy 
5-6 évvel előbb ültethették. Ez természetesen csak a belső városrészre vonatkozik, 
például a Petőfi ligetre, de mondhatnánk, hogy a Dózsa mozi környékére is. Az 
utóbbihoz bizonyságul egy Miskolczi-idézet: 

„Korabeli tudósítás szerint… a mozinál… lefüleltek egy gépkocsivezetőt, aki 
autójával rágázolt a frissen épített parkra. A park ekkor egyet jelentett a városi élettel, 
a már terhes ideiglenesség megszűnésével…” A továbbiakban azt is megtudhatjuk, 
hogy 1954-ben 11, 7 millió forintot kapott a város, amelyből többek között „… 
tellett… utak, parkok járdák építésére. Ez volt az első olyan pénzösszeg, amellyel 
szabadon… rendelkezett a városi tanács.” 

Ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy amikor 1963-ban a városi tanács 
építési osztályán dolgoztam, akkor a parkfenntartás költségvetési keretösszege évi 4,5 
millió forint volt. Tessék, lehet számolni és hasonlítgatni!  

Ha már a parkoknál tartunk, feltétlenül meg kell, hogy mutassam, mit talált 
városunk krónikása egy korábbi, városépítőket toborzó szakszervezeti brosúrában, 
amely az 1951-es városképet is szemléltetni kívánta: „Az utcák képe nem sivár, mint 
az amerikai életforma gyári páriája számára tervezett utcák. A házak és az úttest 



között, a gyalogjárók mellett tavasszal, nyáron és ősszel illatozó virágok pompáznak.” 
Hát igen, az efféle demagógia miatt azután már azt sem hisszük el, ami igaz ugyanott, 
ugyanerről, csak a dátum egy kicsit későbbi (1958-as): „Ebben az évben egyébként 12 
400 négyzetméter új pázsit és 5440 díszcserje díszítette már a várost.” Ez utóbbi 
szöveg is demagóg, de már finomabban az. „Új” pázsitról beszélni ott, ahol „régi” 
sohasem volt?… De hát így jobban hangzik, többnek látszik. A lényeg az, hogy 
ekkora pázsitfelület és ennyi cserje egy belvárosnyi területen férhetett csak el, vagyis 
a belvárosi parkok 1958-ban már készen voltak, növényzetük a helyén volt, köztük a 
fák is. Az itteni intézmények és növényzetük nagy része is megvolt. (Talán a 
gimnázium és a mögötte levő iskola lehetett csak kivétel; ezek helyén akkor még üres, 
salakos terület éktelenkedett.) 

Az akkoriban elültetett platánok 
ma már igen tekintélyes méretű fák, de 
nem egyformák. Szabad állásban, vagy 
a többi fához képest kedvezőbb 
pozícióban jóval vastagabb törzsűek, 
terebélyesebb koronájúak, mint sűrű 
fasorban egymás között szoronkodva, 
esetleg közművezetékek között fuldo-
kolva. Az utóbbiak így azután fiata-
labbnak látszanak kortársaiknál, vagyis 
megtévesztik az életkorukat megbe-
csülni kívánó szakembereket. Akár-
hogyan is van, az tény, hogy 
Dunaújvárosban ezek a szép fák már a 
városképhez tartoznak, hiszen legtöbb-
jük több évtizedet is megért.  
 A platánfák az idevágó irodalom 
szerint vízigényes növények, ezért azt 
gondolhatnánk, hogy a mi száraz 
löszfennsíkunk – Ady Endrével szólva 
– nem kimondottan a „platánfa álma”, 

ahol a legjobban érezhetné magát. Ráadásul ez a helyzet még romlott is, amikor az 
1960-as évek elején történt partmozgások után a partfal stabilizálásának érdekében a 
város alatt jelentős talajvízszint csökkentést hajtottak végre. 

Úgy tűnik azonban, hogy a növények nem mindig a „nagykönyv” szerint 
viselkednek, ahogyan ezt más fák esetében is megtapasztalhattuk. Még a 
betegségekkel szemben is eltérő lehet az ellenállásuk. Egy gombakártevő pusztítása 
miatt a fővárosi platánok egy részét visszavágták, lecsonkolták, hogy új, egészséges 
koronát növeszthessenek a fák. Nálunk erre nem volt szükség, elegendőnek bizonyult 
a gombaölő vegyszerek alkalmazása. Ettől függetlenül jobban oda kell figyelnünk 
rájuk, mint más, a környezeti ártalmakat jobban tűrő fákra. Persze az ártalom fajtája 
válogatja, mert a platánok például azok közé a növények közé tartoznak, amelyek 
kiválóan elviselik a kéndioxiddal szennyezett levegőt, ahogyan azt Hans-Günther 
Dassler:  ”A légszennyezés hatása a növényzetre” című könyvében olvashatjuk. 

Természetesen nemcsak a számára szélsőségesebb viszonyok között, hanem 
ahova igazából való, tehát a nedvesebb helyeken is találunk platánfát; így például a 
Szalki-szigeten, vagy az alsó Duna-parton. Az elején azt mondtuk, hogy nem lett erdei 
fa belőle, de a mi erdeinkben bizony van néhány. Ám a mi erdeink egy kicsit 



„kísérleti” erdők is, és itt nem mindig az általános szabályok érvényesülnek. Erről 
egyébként másutt már volt szó… 

Nálunk a legidősebb, tehát belvárosi platánok közül első nekifutásra egy 
példány, történetesen a Gorkij-udvarban levő szép fa kap természeti védettséget. A 
Kis Vasmű út hosszú fasora már másik generáció, ezt később ültették, de úgy tűnik, 
hogy szerencsés kézzel, mert a fákkal eddig komoly probléma még nem volt. 
Ugyanakkor a Vasmű út páratlan oldalán közművek közé, valamint a Kis Dózsa 
György úton közvetlenül a házak közelébe ültetett fák példaként szolgálhatnak ahhoz, 
hogy miként nem szabad egy városban a platánokkal bánni. 
            A juharlevelű platánok, amelyeket a rómaiak „csak” árnyékukért ültettek, 
részei lettek egy „késő-pannon” város zöldfelületi rendszerének, amelybe kiválóan 
beilleszkedtek. Mert sem erőszakosan terjeszkedni, sem a talajt mértéktelenül 
kizsarolni nem akarják, csak szolgálni és védeni bennünket portól, légszennyezéstől, 
gutaütéstől, meg ki tudja még, mi mindentől. Így hát mi is „csak” ezért ültetjük őket!  

A platánfával kapcsolatban még megemlíthetjük, hogy több európai országban 
az országutak mellé is előszeretettel ültették ezt a szép formájú, de elég terebélyesre 
megnövő fát. Minél zsúfoltabbak lettek az autóutak, annál több vigyázatlan autós 
tapasztalhatta meg, hogy milyen kemény ennek a fának is a törzse. Egyszóval 
balesetveszélyeseknek nyilvánították az egészségvédelmi céllal ültetett fákat, és ezért 
kivágták őket. Nem sokkal később nálunk is erre a sorsra jutott út menti fasoraink 
legnagyobb része, de nem tudok róla, hogy ezt versben is megénekelték volna, úgy, 
mint a franciák. Mert Raymond Queneau verse, amelynek a címe Exodus, elég friss 
élményeken alapulhat. 

 
           „Az országutak mentén nem nőnek már platánok 
           rendre elvándorolnak nyugalomra vágynak 
           eleget irdalták törzsüket 
           a veszett járművek az iram-őrület 
           fém férgei s elég volt a köz vádaskodása 
           hogy az ő kérgükön szárad minden közúti dráma.” 
 
Lám, a franciák is hiányolják a platánfa árnyékát! Mert igaz, ami igaz, mi 

magunk is csak most láthatjuk igazán – mióta megnőttek a fák -, hogy mennyire más 
dolog kánikulai melegben a Kossuth Lajos utcai járda platánjai alatt sétálni, mint 
valamilyen fátlan közterületen törölgetni magunkról a verejtéket. 

Ám senki ne gondolja, hogy az árnyékhatással, egyáltalán a felüdüléssel 
kapcsolatban a platánoknak valamilyen kiemelt, kitüntetett szerepet szánunk. Mert a 
legtöbb dunaújvárosi – sőt Dunaújváros környéki – fa is igen hasznos, mondhatnánk 
nélkülözhetetlen eleme annak a zöldfelületnek, amely bennünket körülvesz. A sokféle 
szép díszfa, díszcserje és egyéb parki meg erdei növény. A Duna menti, mára már 
nagyrészt átalakított természetes környezet, az új telepítésű városi erdők, valamint a 
rendezett partfalon kialakított sajátos növényzet a maga módján a pihenés, felüdülés 
céljait is szolgálja.  

Ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy a növényzet és a víz együttes 
jelenléte már magában is különleges feltételeket biztosíthat a rekreációra, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a mi városunk ilyen szempontból kiváló adottságokkal 
rendelkezik. Olyan adottságokkal, amelyeket az új város alapítása óta távolról sem 
használtunk ki. Nem azért, mintha ezeket a kitűnő feltételeket nem ismertük volna fel, 
hanem többnyire azért, mert a velük kapcsolatos tennivalók a mindenkori fontossági 
sorrendben soha nem kerülhettek a lista elejére. Az a földrajzi adottság, hogy 



Dunaújváros a nagy európai folyam, vagyis a Duna partján épült, mintha valami 
mellékes körülmény lenne, és nem igen befolyásolná az itteni emberek mindennapi 
életét. Érdekes lenne például megkérdezni a dunaújvárosiakat, hogy közülük ki és 
mikor csónakázott utoljára a Dunán? 

 Annak idején néhányan még hittünk abban, hogy a Hidrológiai Társaság, az 
Építési Tudományos Egyesület és az Urbanisztikai Társaság célirányos szakmai 
rendezvényein sokoldalúan megvitatott, a város, városkörnyék és a Duna 
kapcsolatának helyreállítására vonatkozó javaslatok az illetékes fülek által 
meghallgatásra találnak. Az eredményt mindannyian ismerjük. A sok hasznos ötlet 
Csipkerózsikája mély álomba merült, és csak most kezd nagy nehezen ébredezni. A 
kérdés csupán az, hogy mennyire kitartó a királyfi, aki csókolgatja. 

A korábban már említett, a vízparti városok dunaújvárosi tanácskozásán Fejes 
László által csaknem húsz évvel ezelőtt megtartott előadás a pihenés és kikapcsolódás 
lehetőségeivel foglalkozott városunk és a szomszédos Duna menti települések 
térségében. Ennek befejező mondatait most, vagyis a XXI. század első évtizedében 
minden változtatás nélkül közlöm: 

„Az üdülés, a szabadidős tevékenység egyik alapfeltétele és vonzereje a 
vizsgált terület táji adottsága, értéke. A Dunaújváros környéki sziget- és vízivilág 
komoly lehetőségek forrása. Addig is, amíg megfelelő pénzeszközök nem állnak 
rendelkezésre az üdülő területek konkrét kialakítására, legalább az értékek 
megóvására kell törekedni, összehangolva a térségben folyó vízrendezési, 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatokat a kialakítandó üdülőterületek 
érdekében, a mi érdekünkben, a társadalom, az ember érdekében.” 

Azt gondolom, hogy a feladat ma is ugyanaz lenne. Vagy manapság talán csak 
magánérdek létezik, és a többi merő naivitás? A magánnyárfák, magánplatánok 
magánárnyékával mi, csóró széplelkek ne is foglalkozzunk? Netán fizessünk érte 
árnyékadót? 

Füstölöghetünk, morgolódhatunk, de annyi bizonyos, hogy a mi platánfáinkra 
legalább már emlékezni lehet. Hiszen hosszabb ideje élnek, mint a legtöbb városlakó! 
Így aztán az idősebb generációban, köztük a városból elszármazottak némelyikében 
kellemes, (vagy kevésbé kellemes) emlékeket is ébreszthetnek. Olyanformán, mint 
Galaktion Tabridze grúz költőben a szindiszi platánok, amelyek versírásra ihlették: 
 
                         „Két régi platán, két erős iker, 
                         koronátokon tobzódik a nap -  
                         -------------------------------------- 
                                    Borítanak-e arany paplanok? 
                                    Sápad már az ősz a lombotokon? 
                         Szívem idegen, szívem csavarog, 

             emléketeken elszomorodom.”  
 
Én viszont már azért sem szomorodom el, mert ismerőseimnek egy igen 

jelentős része azt gondolja, hogy a Vasmű úti platánfák tulajdonképpen juharok, 
illetve fogalma sincsen, hogy micsodák. Hiszen eddig is azt állítottam, hogy sajnos 
nem ismerjük a bennünket körülvevő fákat. Inkább örülök annak, ha valaki legalább 
idáig jutott annak az olvasásában, amit a fákról írtunk. Az már azt jelenti, hogy 
vannak, akiket közelebbről is érdekel: kifélék-mifélék is a tikkasztó melegben hűsítő 
árnyékot adó fáink? 

 
 



                   07  Platánfélék 
                  (Platanaceae) 
 
 

Egyetlen nemzetség hét faja alkotja a családot, amelyek többnyire Észak-
Amerikában őshonosak. Nagytermetű, lombhullató fák tartoznak a csoportba. 
Egylakiak, a repítőszőrős makkocskák gömb alakú terméscsoportot alkotnak. 
Könnyen kereszteződnek egymással. Nagyméretű leveleikből eredően vízkedvelőek. 
 
 
Közönséges platán  Platanus x hispanica (Miller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jellemzése: Egyike a legnagyobbra fejlődő lombhullató fáinknak, kifejlődve 30 m 
magasságot és szélességet is eléri a lombkorona. Nagy, 20-25 cm méretű, tenyeresen 
osztott, három-, ötkaréjú levelei fejlődnek. A levélszél mélyen hasogatott. A levél 
alapja kiszélesedik a vesszők csatlakozásánál. Ősszel a fák alatt vastag rétegben 
„zörögnek” a barnára színeződött levelek. Virágzata nem feltűnő, nyár elején 
találhatók a vesszőkről lecsüngő, 1-2 cm nagyságú pirosló gömbök. A porzós virágok 
sárgásak. Ősszel a termések 2-3 cm méretű kemény gömböket alkotnak, melyek 
felszínén a magok szorosan egymásnak préselődve helyezkednek el. A termés sokáig 
a fán marad, tavasszal kezd el felbomlani, beborítva repítőszőreivel a fa környezetét. 
A fa külső kérgét nyár közepén nagy lapokban leveti, ezért a fa törzse foltosnak 
látszik. Kedveli a nedves talajviszonyokat, legszebb példányai a magas talajvízszintű 
területeken fejlődnek. Ezeken a helyeken a laposan növő vázágai „lekönyökölnek” a 
talajszintig és innen indulnak tovább. 

Származási hely: Származása pontosan nem 
ismert, mert a hazai fajokat a nyugati platán 
(Platanus occidentalis) és a keleti platán 
(Platanus orientalis) hibridjei képezik. Nevé-
ből eredően feltehetően Spanyolországban 
kereszteződött először ez a két alapfaj. 
Egyéb: Nem megfelelő környezeti 
körülmények között betegségek támadják. A 
levelek károsításával veszélyezteti a fákat 
egy apró rovar, a platán csipkés poloska, 
mely a téli időszakban a kéregrepedések alá 

húzódik. Az ágak száradását a fával együtt élő gombabetegség okozza.  
Felhasználása: Díszfaként 
elsősorban vízközeli terüle-
tekre ültetik. A múlt század 
elején terjedt el hazánkban. 
A Margit-szigeten, de szá-
mos kastélyhoz tartozó 
parkban is hatalmas példá-
nyai találhatóak. 

Helyi jelentősége: A város építésével 
egy időben fasoraink nagy részét e 
fajjal telepítették, így sokfelé 
találkozhatunk képviselőivel. Néhány 
fiatalkori egyed az Üdülősor alatti 
mozgóvizes partszakaszon található. 

Ahol az idős fák gyökérzónáját szilárd burkolattal látják el, vagy állandó 
közműbontással bolygatjuk gyökérzetét, ott lassú pusztulásra vannak ítélve egyedei, 
mert a nagy felületű lombozat párologtatásához nem jut elegendő nedvesség a 
gyökerekhez.  


