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Tanulmány

1. Nyelvünkben élt növényismeretünk

Történészeink szerint népünk középkora a 
sikeres honalapítástól (895–900) a végzetes 
mohácsi vészig (1526) tartott. E mozgalmas 
és sikeres, de inkább megpróbáltatásos több 
mint hat és negyed század, melynek folya-
mán, bár többet kellett forgatni a kardot, mint 
a tollat, a megmaradás a táj, a környezet isme-
retét, a benne való tájékozódást, annak békés 
és viaskodó kihasználását is megkövetelte.

A magyarság, más népekhez hasonlóan, 
anyanyelvében rögzítette, gyarapította és örö-
kítette a környezõ világról képzett ismereteit, 
fogalmait, közöttük a növények, virágok 
neveit is. „A nyelv elemei közül a szavak 
vannak a legszorosabb, legközvetlenebb 
kapcsolatban a nyelvet beszélõ nép történe-
tével. A szavakban tükrözõdik ugyanis 
legjobban a nép anyagi és szellemi mûveltsé-
gének, életkörülményeinek, gondolkodás-
módjának jellege és változása” (Benkõ, 
1995). A magyar nyelv önállóságában is 
maradandósága azon erélyének köszönhetõ, 
hogy ismétlõdõ idegen helyzetekben is ké-
pes volt megjelölni környezetének tárgyait  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
és jelenségeit úgy, hogy még a kölcsönzött 
kifejezéseket is saját szavaivá csiszolta.

A magyarság növényismereteinek gyö-
kerei a honfoglalás elõtti idõkbe nyúlnak 
vissza. A hazát keresõ vándorlások folyamán 
a gyakran változtatott környezet, a más ég-
hajlati és tájszerkezeti viszonyokhoz való 
alkalmazkodás, az újabb s újabb népekkel 
való kapcsolatok (békés csere, háborúskodá-
sok) kialakítása gyarapította a magyar törzsek 
szókészletét, bõvítette fogalomkörét.

2. Az Õshazában

Az õshaza (Magna Hungaria, talán a jelenlegi 
Baskíria) táj- és növényzetváltozatossága 
mérsékeltebb volt, mint a késõbbi szálláshe-
lyeké (Levédia, Etelköz). Ez a viszonylagos 
egyhangúság tûnik ki Lev Tolsztoj több mint 
ezer évvel az õsmagyarok elvándorlása utáni 
(XIX. század közepe) regényes leírásából is.

„Baskíriában a sztyepp nem egyszintû, ha-
nem vízfolyásokkal szabdalt. Felülrõl tekintve 
zöld szalagok kék gyöngyfüzéreihez hasonló. 
A zöld szalagok a bokrokkal szegélyezett kes-
keny folyók, a kék gyöngyök pedig az áradási 
tavak. Az árvalányhaj (Stipa pennata) kiter-
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jedt mezõkön talán ezer esztendeje borította 
a tájat, ugyanis annak gyökere nem pusztul 
ki. A sztyepp gyönyörû tavasszal, különösen 
a folyók és a tavak környékén. Kedvezõ 
években a sztyepp szénatermése jobb és 
bõségesebb a vizes völgyekénél. Az enyhe 
lejtõket kéklõ zsálya (Salvia nemorosa /ligeti 
zsálya, méhfûvirág/ S. pratensis /mezei zsálya, 
lóbárzsing/, S. verticillata /lózsálya/, S. nutans 
/kónyazsálya/), fehér üröm  (Artemisia ab-
sinthium /nesédfû, taplófû/), borsfû (Satureja 
vulgaris /szöszösfû, pereszlény/) és kakukkfû 
(Thymus vulgaris /vadzsombor/) borítja.

Tavasszal a levegõ enyhe és tiszta. A 
baskírok, az õseik szellemeivel együtt, min-
den tavasszal kiviszik a sztyeppre a télutáni 
ványadt lovaikat, bégetõ szennyes juhaikat, 
hogy azok nyárvégére a felismerhetetlen-
ségig feljavuljanak.

Az árvalányhaj buján kinõ, a hangafa 
(Amygdalus nana /törpe mandula/) és a 
vérállítófû (Sanguisorba minor /csabaíre/) 
virágba borul. Az eper (Fragaria collina /föl-
dieper, koseper/) egy kissé késõbb tûnik 
fel, amikor majd érni kezd a meggy (Prunus 
fruticosa).

Tavasszal a kivirágzott meggyfák fehérlõ 
ligetekként látszanak, melyek fölött szorgal-
mas méhek raja zümmög. Az aranyló méhek 
a rózsaszínû meggyfákra szállnak a nyomuk-
ban azok nyárra sötétvörössé válnak. A 
folytonos gyepeléstõl az árvalányhaj is kéklõ 
bíborszínûvé válik. Furcsa ez e tájtól idegen 
számára…

A szabadság és életkedv levegõje lebeg a 
sztyeppen. A jurtából kiárad a kumisz illata. 
Még a munkában megöregedettek is álmo-
dozásba merülnek” (Shklovszky, 1988).

Ez a tájleírás meglehetõsen jól egyezik 
a XIX. század végi magyar botanikatörténé-
szek elképzeléseivel is, akik szerint „az õsma-
gyarok lakta Volga és mellékfolyóinak vidéke 
ligetes, csalitos, itt-ott bozótos, mocsaras 
lehetett, melyen a felsorolt növények virultak” 
(Horváth, 1896).

Kétségtelen, hogy sokkal több növény 
virult azokon a tájakon az õsmagyarok idején 
és késõbb is, megismerésük azonban, ami 
közvetlen felhasználásukhoz kapcsolódott, 
érdektelen lehetett a termelõgazdálkodás és 
gyógyítás hiánya vagy alacsony volta miatt. 
Azokban a korokban ugyanis, de még jóval 
késõbb is, csak a fákat, a gabonát, a hasznos 
füveket és a gyógynövényeket ismerték 
(Rapaics, 1932).

A baskíriai tájleírásban elõforduló kilenc 
növénynév mellett finnugor hagyatéknak 
tekintik a nyelvészek és történészek a fagyal, 
fenyõ, fûz, hárs, mogyoró, nyár, nyír, szil, 
sás, nád, szeder, tapló, hagyma, köles, len 
és gabona neveket (Gombocz, 1936; Bartha, 
1988), valamint az olyan általános növényzeti 
fogalmakat mint: fû, fa és az olyan növényi 
részek megnevezését mint: gyökér, tõ, kéreg 
, ág, levél, rügy (Rapaics, 1940). Innen szár-
maztatják, õsiráni nyelvjárásokból, a méh és 
méz szavakat is (Bartha, 1988).

Az idõ messzesége (VII. évszázad fordu-
ló) és az emlékek tompulása is oka lehetett 
a hagyományok és növényismereti nyomok 
gyér voltának; a valóságos növényismeret 
még ebben a korban is gazdagabb lehetett.

3. Levédiában

A kulturális ökológia alaptétele szerint a táj 
mélyrehatóan és jellegzetesen határozta 
meg a benne élõ népet (Nagy-Tóth, 1996). 
Az Õshazához képest sokkal változatosabb 
vidéket, kedvezõbb földrajzi és természeti 
környezetet, gazdagabb élõvilágot és több 
hasznosítható növényt talált a magyarság újabb 
hazájában (Levédia), délebbre, a Don és Kubán 
folyók és az Azovi- (Meotisz-)tenger mellékén, 
a Kaukázus lejtõinek lombos-erdõs, ligetes, 
füves-sztyeppés tájain. A vidék, a természetes 
környezet változatossága, az enyhébb éghaj-
lati viszonyok, a föld termõereje, a társadalmi 
és más népekkel való kapcsolatok meghatá-
rozták az alapfoglalkozásokat (pásztorkodás, 
halászat-vadászat, állattartás, földmûvelés, 
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kézmûipar) és a megszerezhetõ megélhe-
tési javakat, amelyek együttesének eredõje 
a sajátos életmód és a népre jellemzõ kultúra 
kialakulása.

A magyarság Levédiában (700–800) még 
nem vált állandó földmûvelõ-kertészkedõvé. 
De az õshazabeli növényismereteit az új 
környezetében megtermõ hasznos növé-
nyek megtanulásával, számontartásával és 
esetleg gondozásával bõvítette; elsajátítva 
a szomszédságban élõ, fejlettebb termelõ-
gazdálkodást folytató népek ismereteit is. A 
bolgár-török és alán népek hatására ismerte 
meg a környezetében elõforduló gyümölcs-
fákat és a fontosabb élelmiszernövényeket. 
Levédiából, illetve e korból eredeztetik a 
következõ növényismereti és növénytermesz-
tési vonatkozású szavainkat: alma, körte, 
szõlõ, som, kökény, gyümölcs; árpa, búza, 
borsó, kender, komló, torma; gyopár, kö
körcsin, kikerics, bojtorján, cökény, csalán, 
gyékény, káka, kolokán, üröm; kocsány, 
kóró; gyertyán, gyürü, hanga, kõris; eke, 
sarló, szór, arat, tarló, tiló, csepû, orsó, kölyü, 
õröl, dara, ocsú, bor, seprõ, szûr.

Hogy Levédiában (és jelenben is) a nö-
vények megismerését mennyire közvetlen 
hasznuk határozta meg, szemléltetheti két 
onnan eredeztetett virág esete. „A gyopár 
szó õsi kincse a magyar nyelvnek és minden 
bizonnyal már Levédiából hozta magával a 
magyarság, természetesen a pusztai környe-
zetnek megfelelõ jelentésben” (Rapaics, 
1932). A szó alapja a „gyap”, „gyapjú”, ami 
szõrös, gyapjas növényre utal, illetõleg „gya-
pon”, „gyappan”, ami lángra lobbanást jelez 
(„ebbe aztán úgy bele gyappanik”, „ájtatos-
ságra gyaponjál”). Az akkori „gyopár” tehát 
olyan növény lehetett, amelyet szárazon 
tûzgyújtásra használtak. Ennek alapján, 
és földrajzi elterjedését is tekintetbe véve, 
elsõsorban a homoki szalmagyopár, sárga 
gyopár, molyfû (Helichrysum arenarium) 
virággal azonosították (Rapaics, 1932). 
Van azonban egy másik gyopár is (nem a 

mészkõsziklák virága), amely elsõsorban 
Erdélyben jobban elterjedt és rég ismeretes; 
nevezetesen a parlagi gyopár, gyapjasfû, 
szõrösfû, papírvirág, parlagi macskatalp (An-
tennaria dioica), egykori határrészek névadó-
ja, miként: „az Gioparos labon” (1667, Zabola, 
Háromszék vm.); „A’ Gyapáros Dombon” 
(1740, Gyerõvásárhely, Kolozs vm.) (Sza-
bó, 1984). Hozzáadva e két gyopárfajhoz 
a növényrendszertanilag jelenleg érvényes 
harmadikat, a havasi gyopárt (Leontopodium 
alpinum) is, nyilvánvalóvá válik az õsi szó, a 
hagyomány maradandósága a jelölt növény 
változásával szemben; igazolva ezáltal a 
botanikatörténészek egykori óvatosságát 
õseink növénytani ismereteinek megállapí-
tásában. „Az eredeti finnugor és honfoglalás 
elõtti török jövevényszavak vetnek némi vilá-
got az õsmagyarok növénytani mûveltségére, 
de tekintetbe kell vennünk, hogy igen sok 
ma használatos elnevezést más értelemben 
használhattak” (Gombocz, 1936).

A másik virág, amelyet a magyarság 
Levédiában (vagy már azelõtt is) ismert, a 
kökörcsin (lókökörcsin, leánykökörcsin, 
tikdöglesztõ /Pulsatilla grandis, P. nigricans/). 
A kökörcsin és rokonszavai „Kék, vadkék, 
kökény, kökörcsin azt bizonyítja, hogy a 
magyarságnak vannak olyan növénynevei, 
amelyek az õsi pogány hagyományokhoz 
tartoznak. Ez a szócsoport valahol messze 
keleten alakult ki török hatás alatt, s eredetét 
valamikor a VIII. században kereshetjük” 
(Rapaics, 1932). A kezdeti írásbeliség más 
növényekre is alkalmazta ezt a nevet, a 
köztudatban azonban változatlan maradt, 
mert meghatározta évszázados folyamatos 
használata. Összetört gyökerét sóval kever-
ve juhoknak adták himlõ ellen (Casanate 
Korvin-kódex, XV. század), leveleivel pedig 
lovak fekélyes sebeit gyógyították (Beythe, 
1583, cit. Gombocz. 1936, 12.). Föld feletti 
részeit kehes lovak füstölésére is használták 
a Szilágyságban (Monó) még a XX. század 
harmincas éveiben is. Bizonyára e használa-
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tait õrzi egyik régi neve (lókökörcsin), mert 
különben mint virág nem feltûnõ. A kökör-
csin színe mindig azt az általánosan ismert 
kéket jelentette, amelyet régente az erdélyi 
vagyonosabb vásárlók kétkedés nélkül meg-
rendeltek; „keókórchyn zin zoknya” (1560); 

„kökörcsin szín posztó” (1691, 1705); „kökör-
czien atlac” (1703); „kökörtsén szin Aranyas 
karkötõ” (1768) (Szabó, 1995).

4. Etelközben

Földrajzilag kedvezõbb, növényzetileg vál-
tozatosabb és bõségesebb tájakat, társadal-
milag pedig különbözõ kultúrájú népeket 
talált a magyarság a kelet-európai folyók 
(Dnyeper–Szeret) közötti, a Fekete-tenger 
északi partjai menti tartományokban (Etel-
köz, 830–860). E körülmények a magyarság 
életmódjában is jelentõs változásokat idéz-
tek elõ. Az itt talált természeti és népességi 
környezeti viszonyok között fokozódott 
bizonyára a már Levédiában kazár hatásra 
elkezdõdött nomád állattartó gazdálkodás 
szerkezetének átalakulása; növekedett a 
szarvasmarha- és juhtenyésztés aránya, s 
ezeknél is lényegesebb az, hogy megjelent 
az ekés földmûvelés. „A középkori Magyar-
ország gazdálkodási rendszerének, neveze-
tesen az ekés földmûvelésnek, szõlészetnek 
és az állattenyésztésnek a kezdetei a szal-
tovo-majaki kultúrkörben (Szaltov és Majak 
környékén feltárt kazárkori települések után) 
lelhetõk fel… Ha földmûvelésünk szláv 
hatásra a Kárpát-medencében alakult volna 
ki, akkor legrégibb szántó-vetõ szókincsünk 
nem csuvas, kazár lenne” (Bartha, 1988).

Csuvas szóból származtatják a dió, iráni 
kurdból a birs, alánból a kert, asz (Aszlár, 
Eszlár), asszony és gazda, oszétból a tölgy 
szavainkat, melyeket a makkal együtt Etel-
közben ismert meg a magyarság. Nagyon 
valószínû, hogy már itt (vagy még régebbrõl) 
ismerte a magyarság a cseresznyét, hiszen a 
Fekete-tenger déli partjai mentén, Giresun 
környékén kiterjedt erdõségeket alkotott. E 

helységtõl nyerte nevét is, melyet a rómaiak 
közvetítésével minden európai nyelv átvett 
(Settle, 1991). Alán eredetû a zöld szó is, 
amely valamely füvet vagy csak gyepet je-
lenthetett. Régente a kert csak kerítést jelen-
tett (Rapaics, 1940), s a Szilágyságban még 
az 1930-40-es években is a vesszõbõl fonott 
és szalmával fedett közkerítést értették alatta 
(akit csak a „kertugró-leánya” szeretett, az a 
kutyáé volt). Ebbõl az következne, hogy a 
magyarság Etelközben még nem volt ker-
tészkedõ nép, bár a gyümölcs fontos táplá-
lékát képezte (Rapaics, 1940). Ám ha a föld-
mûvelés és kertészkedés itteni meghonoso-
dását elfogadjuk (Bartha, 1988), akkor a 
kert fogalmán is megmûvelt és gondozott 
területet kell értenünk. „Dula király elrabolt 
leánya tanította meg Magort (Magyart) a kert 
ismeretére” (Rapaics, 1940).

5. Itthon, a Kárpátmedencében

A Kárpát-medencében úgyszintén az új 
földrajzi és éghajlati környezet, valamint a 
szomszédos népek kapcsolataiból adódó 
kényszerû feltételek, illetõleg az azokból 
következõ új feladatok és foglalkozások 
határozták meg a kalandozásoknak véget 
vetni és letelepedni kényszerült magyarság 
kultúrájának fejlõdését. „Az új hazában a 
helyhez kötöttség, a földmûvelés elkezdé-
se szabta meg a növényismeret fejlõdését” 
(Gombocz, 1936).

Bizonyos azonban, hogy a Kárpát-me-
dencébe érkezett honalapító magyarság már 
megfelelõ táj- és élõlényismerettel rendel-
kezett ahhoz, hogy az új feltételek között 
eredményesen gazdálkodhasson, állatokat 
tartson, növényeket gondozzon és termesz-
szen. „A honfoglalók mûveltsége fejlett és 
sokrétû volt… Az ugor magyarság az alapve-
tõ gabonanövények és termesztésük meg-
ismerését nem kerülhette el; bárhol is lett lé-
gyen lakóhelye” (Bartha, 1988). A vándorlások 
idejének életmódjából eddig kikövetkeztetett 
megismert és használt növények száma meg-
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közelíti a nyolcvanat. Ezekhez hozzáveendõk 
még az olyan alapvetõ élelmiszernövények 
mint az árpa, a búza és a köles, amelyet 
kétségtelenül ismerniük kellett, hiszen év-
ezredes földmûvelõ népek vonzáskörében 
is éltek (Kramer, 1962). A kultúrtörténelem 
által számon tartottakon kívül mindenkor 
sokkal több lehetett a szájhagyományokban 
öröklõdõ hasznos növények ismerete; miként 
az az írásbeliség megjelenése utáni oklevelek 
feljegyzéseibõl kitûnik.

A termelõgazdálkodás állandósulása és 
fokozatos fejlõdése mellett a növénytani 
ismeretek kibontakozását, legfõképpen 
pedig haladásának irányát a kereszténység 
felvételével járó írásbeliség, a tanulás terje-
dése határozta meg. Persze ez nem jelentette 
az öröklött növényismereti hagyományok 
kihalását; régi nevek (például kásavirág /Pri-
mula/, káka /Thypha/, ürüm /Artemisia/) 
és gyógyászati eljárások továbbra is megma-
radtak (és talán némely helyeken még ma is 
megvannak). Ezek figyelembevételével a kö-
zépkori magyar botanika kibontakozásának 
a következõ szakaszait lehet megjelölni:

a.) oklevél-(szájhagyomány-) szavak,
b.) szójegyzékek,
c.) szótárak.

a.) Oklevelek növényei

Az oklevelekben elõforduló magyar növény-
neveket csak akkor értékelhetjük eredmé-
nyesen és helyesen, ha a mûvelõdéstörténeti 
környezettant az egész Kárpát-medencére 
vonatkoztatjuk, mert a természet, a környezet 
érzékelése (percipiálása) a különbözõ nép-
csoportok sajátos ökológiai tapasztalata által 
valósul meg (Nagy-Tóth, 1996). „Kultúránk 
természeti képzetei, jelképei azt igazolják, 
hogy a Kárpát-medencében letelepedett 
magyarság a kulturális ökológia szerint egy-
ségesnek tekinthetõ” (R. Várkonyi, 1993). „A 
helységnevek az egységes magyar kultúra ré-
szeiben is összetartozó nemzet elemei” (Szabó 

– Péntek, 1996).

A magyar nyelvterület egészén levõ mint-
egy húszezer településnévbõl csaknem ezer-
nek valamely növénynév az alapja. Ezeknek a 
régi magyar településneveknek száz növényfaj 
képezi eredetét. Gyakoriságuk sorrendje 
a következõ: alma 57; mogyoró 43; som, 
körte, meggy, kökény, szilva 30-20; szeder 
20-10; kender, árpa 10-5 (Murádin, 1996). 
A településnevek eredetének egy része 
növénynevû személynév (Almás, Árpád, 
Kökény, Meggyes, Som) (Rapaics, 1932). A 
helységnevek gyakorisága és elterjedtsége a 
gyümölcsfák termõhelyeinek is bizonyítékai; 
Erdélyben több mint a Kárpát-medence más 
tartományaiban (Nagy-Tóth, 1998).

Sajnos a megszerzett szépséges, földraj-
zilag és ökológiailag egységes hazában sem 
lelte nyugalmát a magyarság. Mintha nem 
lett volna elegendõ az idegen népekkel 
való háborúskodás, egymás között is foly-
ton viszálykodtak, és osztozkodtak a már 
birtokba vett területeken. A sok pereskedés 
bizonyára csupán a táj- és növényismeretet 
gazdagította, ugyanis az ezek miatt ismétlõdõ 
határjárások leggyakoribb gyepüi /1212/, 
jelzõi (meta) a feltûnõ fák /1055/ (fûz 1001, 
szil 1015, kõris 1055, nyír 1055, berkenye 
1055, éger 1067, hárs 1093, nyár 1113, bükk 
1130, tölgy 1181, kökény 1228) vagy a számon 
tartott tájalakulások (sövény 1015, tó 1015, 
kert 1055, aszó 1055, láp 1055, bokor 1055, 
mezõ 1055, fû 1061, liget 1121, zsombék 
1137, erdõ 1138,mál 1156, berek 1158, rét 
1210, tarló 1212, semlyék 1244, irtoványok 
1271, cserjék 1358) voltak.

Különösen makacs osztozkodások foly-
tak a megmûvelt területek (szántók 1002, 
szõlõk 1075) és a rendszeresen megszedett 
gyümölcsösök (1130) és gyümölcsfák (som 
1001, alma 1009; veres alma 1296; dió 1015; 
körte 1055; aprókörtvél 1145, sárkörtvél 
1258, veres körtvél 1275, szürke körtvél 1295, 
kalamár körtvél 1304, remete körtvél 1325, 
csákán körtvél 1330, farkasakasztó körtvél 
1368, gyöngyös körtvél 1386, árpával érõ 
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körtvél 1395; mogyoró 1055, meggy 1220) és 
makkosok (1186) birtoklásáért. 

Nem kétséges, hogy az oklevelekben 
felbukkanó növénynevek csak egy részét, a 
feltûnõbbeket, a „hasznosabbakat” képezik 
az általánosan ismerteknek, mely utóbbiak 
száma jóval több kellett hogy legyen. Ez tûnik 
ki a késõbbi vagy egyidejû szójegyzékek 
viszonylagos bõségébõl.

Az oklevelekben, idegen (latin) írásszö-
vegekben felbukkanó növénynevek (az 
elõbbieken kívül még: fenyõ 1075, gyer
tyán 1242, szömörce 1282, tövis 1135) mint 
tájékozódási pontok, határjelek mindenki 
részérõl (még a jobbágyok által is) ismertek 
kellett hogy legyenek; és természetesen ma 
sem idegenek számunkra, talán a godolya 
(körte) kivételével.

A középkor évszázadainak hiteles anya-
gaiból (nem  csak oklevelek) összeszedett és 
azonosított növénynevek és növényismereti 
és termesztési fogalmak száma megközelíti 
a háromszázat (kb. 272). Ebbõl szabadföldi 
vadontermõ növény: 91, termesztett: 89, nö-
vényismereti és tájnévi fogalom: 92 (Benkõ, 
1990-1995). Néveredeti százalékos arányuk 
megoszlása a vadon termõ növények nevei-
ben 65 % õsi örökség, 30 % szláv kölcsönzés; 
a termesztett növényekben 35 % régebbi 
szerzemény, 27 % pedig szláv eredetû; a 
fogalmak közül 72 % õsibb eredetû és csak 
25 % a szláv elem.1

Az 1023 és 1300 között kelt 603 erdélyi 
oklevélben (Jakó, 1997) harmincöt növény 
neve fordul elõ; 13 termesztett, 17 szabad-
földi növény és 5 növényzeti szó. Nagy 
részük, természetesen, a Magyar nyelv 
történetietimológiai szótárában (TESz) is 
megvan, de az erdélyi anyagban találhatók 
korábbi említésûek; például a szõlõ és a szil-
va már az 1060-1063. évekbõl ismert. Ebben 
az anyagban található Rogerius beszámoló-

jának azon részlete (1241-1242), amelyben 
a tatároktól való megszökése után, a Kárpá-
toktól Gyulafehérvárig és onnan Frátáig 
(Kolozs vm.) tartó útja van leírva, s amelyben 
megrendítõen említi a tölgyfakéregdara és 
liszt keverékébõl készített fekete kenyeret, 
és a tönkrement falusi kertekben a fokhagy-
ma, porcsin (Portulaca oleracea) és hagyma, 
továbbá a mályva, cicardis és cicutaria (gém-
orr) maradványait. E növények megléte a 
korhoz képest fejlett növénytermesztést, 
következésképpen megfelelõ növényisme-
reti színvonalat jelez.

A termelõgazdálkodás fokozódása és a 
velejáró növényismeret bõvülése tûnik ki 
a kolozsmonostori konvent 1289-1484. évi 
jegyzõkönyveinek (Jakó, 1990, 1997) anya-
gából is, amelynek birtokpereskedési és 
hagyatéki tárgyai a legtöbb esetben gyümöl-
csösök, szõlõk, megmûvelt területek. Így 
például Deréte (Kolozs vm.): kúria és vele 
szemben csûrös- és gyümölcsöskert (1469); 
Felsõtök (Doboka vm.): szõlõhegy (1442); 
Bikal (Kolozs vm.): szántóföldeken, széna-
füveken és erdõkön osztozkodtak (1444); 
Kisbuda (Kolozs vm.): Cseresznyefabérce 
nevû erdõ eladása (1451); Kide (Kolozs vm.): 
Bekekörtvél nevû rét elfoglalása (1440). A 
jegyzõkönyvekben harmincöt növényrõl 
és vonatkozó fogalomról történik említés, s 
az oklevelekéhez képest több a termesztett, 
megszedett növény (búzaasztag, Bekek-
körtvély, cseresznye, meggy, kölesmezõ) 
és hasznosított terület (szénamezõ, irtovány, 
gyepü). Itt történik említés ültetett fûzrõl is 
(1430).

Élénk és jövedelmezõ termelõgazdálko-
dásról tanúskodnak a váradi püspökség 
középkori iratai is. Várad elsõ lakosai (1083–
1095) közül nem hiányoztak a szántóvetõk, 
vincellérek, méhészek és betegápolók. A 
Váradi Regestrum (1205-1235) a lakosság 
foglalkozásai között feltünteti a föld- és 
szõlõmûvelõket meg a méhészeket. Elvin 
püspöknek (1189-1200) Biharon öt szõlõje, 

 1 A cikk illusztrációs anyagaként szolgáló négy táb-
lázat megtekinthetõ a Magyar Tudomány honlapján 
www. matud.iif.hu.
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Micskén pedig palotája volt. Góg ispán (1231) 
a lelkészének egy ekényi (150 hold) földet 
rendelt és annak megmûvelésére szolgákat, 
akik neki arattak, fát hordtak és sert fõztek 
(amihez pedig árpa és komló is kellett). A 
lelkészeknek, egyébként, minden házaspár 
évenként egy véka búzát meg egy csirkét 
fizetett. Mindezek elõállításához megfelelõ 
növényismereti és termesztési tudás kellett. 

„Az õsök karddal szerezték e hazát, de pap-
jaink tartották meg azt számunkra kereszttel 
és ekével” (Bunyitay, 1883), és hozzátehetõ: 
ma a tudás fogja megtartani. 

A növényismeret bõvülésének jele a faj-
számnövekedés mellett a faj- és fajtamegkü-
lönböztetés (tölgy, cser; nyár, jegenye; vac-
korkörtvély, nagykörtvély, Bekekörtvély) 
is. De ezekben a régi okmányokban meglel-
hetõek a jelenlegi botanika újabb ágazatának, 
a növényzeti (vegetáció) kutatásoknak egyes 
ma használatos szakkifejezései is (gyep, töl-
gyes, nádas, gyékényes, somos).

b.) Szójegyzékek

A királyoktól kapott nagykiterjedésû birto-
kok és számos kiváltság, a kötelezõ job-
bágyi szolgáltatások révén a kolostorok 
szerzetesrendjei döntõen befolyásolták a 
termelõgazdálkodás folyamatosságát, s 
ezáltal a helyhez kötött életmód végleges 
kialakulását, az írásbeliség és mûveltség 
terjesztését. A kereszténység felvétele után 
létrehozott kolostorok (1003-1172) körül vált 
rendszeressé a földmûvelés és kertészkedés. 
A termesztett növények megválasztását és 
megismerését részben a szerzetes papok 
nyugat-európai tanulmányai határozták meg, 
részben pedig – kiegészítõen és szükségbõl 

– a helybelileg ismert és használt növények. 
Valószínûsíthetõ, hogy a megtelepedett 
magyarság által addig ismert és termesztett, 
begyûjtött némely õshagyományos növény 
feledésbe is merült.

Ismeretes, hogy a Nyugat-Európában 
termesztett legfontosabb kerti növényeket 

Nagy Károlynak (742-814), a frankok csá-
szárának tulajdonított jegyzék, a Capitulare 
de villis et cortis imperialibus (795) tartal-
mazza. Ebben a jegyzékben nyolcvankilenc 
növény termesztése van elõírva, melyekbõl 
hetvennégy lágyszárú (herba). Ez a magya-
rázata annak, hogy a szójegyzékek fõleg 
lágyszárú konyhakerti és gyógynövények 
neveivel gazdagították a középkori magyar 
növényismeretet.

A Praykódex (XII–XIII.század fordulója) 
összesen huszonhét magyar növénynevet 
tartalmaz, melyek közül tizenöt a Capitula-
re-ban is elõfordul (Rapaics, 1932). A szõlõ 
és boróka kivételével valamennyi lágyszárú, 
és csak kevés közöttük a magyar tájakra (is) 
jellemzõ. Legtöbbjük gyógynövény.

A Besztercei szójegyzék (1395 körül) a fü-
vek, gyümölcsök és fák körébõl kb. kétszáz 
növénynevet tartalmaz, de túlnyomó több-
ségük gyógy-, fûszer- és zöldségnövény. A 
TESz-ben elõforduló növénynevek egy része 
(kb. harminc) e forrásból származik.

A Schlägli szójegyzék (1405 körül) foga-
lomköre (4) és növénynév-jegyzéke (kb. 
250) is bõvebb, de sok szó ismétlõdik. E két 
szójegyzéket azonos származásúnak tartják 
(Rapaics, 1932).

A Casanate Korvin-kódexében (XV. szá-
zad vége) nyolcvanhárom magyar bejegyzés 
található, melyek közül negyvenkettõ itt for-
dul elõ elõször. Nagy számuk népies növény 
(bakfû, bogácskóró, farkasalma, farkashárs, 
gezemice, iglice, sárkerep, vadkék), más 
részük ezeknek is nyugati hatás eredménye. 
Két állatorvosi receptet is tartalmaz. Gombocz 
Endre (1936) szerint „ez az elsõ írott nyom, 
mely arra enged következtetni, hogy növény-
tannal, legalábbis mint az orvostudomány 
részével foglalkoztak a középkorban”.

A szójegyzékek közül a Praykódexet 
tekintik az elsõ magyar gyógynövényjegy-
zéknek. A növényismeret kibontakozására 
általában, a botanika tudomány fejlõdésére 
mindenkor talán a legserkentõbb hatással a 
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gyógyítás volt. A legtöbb gyógyír már a sumé-
roknál is a növényvilágból (kasszia, mirtusz, 
csombord, fûzfa, körte, fenyõ, füge, banán) 
származott (Kramer, 1962). Jelenleg is van 
olyan vélemény, hogy minden növény le-
hetséges gyógynövény. Nem véletlen, hogy 
a középkorból ismert növények nagy része 
ma is javallott gyógynövény.

A szójegyzékek fokozatosan gazdagodó 
növénynévanyaga bizonysága a növényis-
meret fejlõdésének. Ennek ellenére nem 
tükrözi a Kárpát-medence középkori nö-
vénytermesztésének és kultuszának akkori 
európai színvonalát. Az Anjou-királyok 
(1308-1437) és Mátyás király (1458-1490) 
korában jelentõs gyümölcsösök és mesés 
reneszánsz kertek keletkeztek, melyekben 

„a kertészet minden mûvével, a virágok kü-
lönféle fajtáival megrakott ágyak” léteztek, 
sajnos azonban a hársfa volt az egyetlen, 
amelyet megneveztek (Rapaics, 1932). 

A szójegyzékek a középkor legfontosabb 
iskolai feladataiként a latin nyelv tanításának 
az eszközei voltak (Rapaics, 1932). Szikszai 
Fabricius Balázs vallotta, hogy „tanítványai 
az õket körülvevõ tárgyakról tudjanak szaba-
tosan latinul beszélni, hogy a magyar fiúk a 
magyar viszonyok közt elõforduló tárgyakat 
tudják latinul megnevezni.” Az õ szójegyzé-
ke (Nomenclatura, 1590) több mint hatszáz 
növénynevet tartalmaz, a növényalaktani és 
növénykórtani, valamint más természettudo-
mányi fogalmak mellett.

A szójegyzékek vezettek el a szélesebb 
körû könyves botanika (mint szótárak, fü-
vészkönyvek) létrejöttéhez, mely azonban 
már a következõ korszakok eredménye.

6. Következtetések

a.) A magyarság növényismerete anyanyel-
vében gyökeredzik; azzal egyidejûleg gyara-
podott és fejlõdött.

A növényismeret folytonosan bõvült és 
csiszolódott az ekés földmûvelés és kertész-
kedés színvonaláig még a honfoglalás elõtt, a 
többször változtatott természeti és társadalmi 
környezetnek megfelelõen.

b.) A középkori növénynevek és nö-
vényismereti fogalmak eredetének 25-30 
százaléka szláv. A szláv jövevényszavak ará-
nya, a Kárpát-medencei új természeti viszo-
nyokon kívül, a kolostorok és nemesek bir-
tokain alkalmazott szláv eredetû jobbágyok 
nagyobb számának is tulajdonítható.

A Kárpát-medencébe letelepedett ma-
gyarság nem kényszerült termékbehozatalra, 
ami a növényismeret és termesztés akkori 
európai színvonalát bizonyíthatja.

c.) Az oklevelek és szójegyzékek magyar 
növénynevei csak kis része („kövülete”) az 
élõ nyelvben létezettnek, ami kitûnik olyan 
ma is használt és oklevelekben nem szereplõ 
régi nevekbõl (káka, kásavirág), amelyek 
bizonyára õsi eredetûek.

A honfoglalás és a kereszténység felvé-
tele után sok idõ telt el (talán százötven–két-
száz év) míg a magyarság saját népébõl 
kinõtt írástudói kinevelõdtek, akik az õsi és 
hazai hagyományokat és növényismeretet 
az akkori nyugat-európai kultúrával azono-
sítani tudták.

Kulcsszavak: anyanyelv és növényismeret, a 
magyar növényismeret kezdetei
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