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besZédes nevek A-Z
Folytatjuk kalandozásunkat a latin növénynevek világában. 

Helyszűke miatt a lista korántsem teljes, de talán így is nyújt egy kis segítséget 
vagy szórakozást a kertbarátoknak. Akinek van kedve, tartson velünk most is 

az érdekes „játékban”, hiszen ebben az időszakban a kertben még nem sokat lehet tevékenykedni.

Depressus = lecsepült (általában ta-
lajhoz simuló hajtásrendszerű). Ez a 
kőtörőfű (Saxifraga depressa) az Al-
pok erdőhatár fölötti sziklavilágában 
él, ahol már csak a hozzá hasonló, na-
gyon alacsony növésű évelők és tör-
pecserjék képesek megmaradni.

A jól ismert és kedvelt dália Anders Dahl (1751–1789) svéd botanikusról kapta a 
nevét, aki Linné tanítványa volt. Sokáig úgy tartották, hogy Dahlt linné tisztelte 
meg azzal, hogy ezt a Mexikóból származó növényt róla nevezte el. csakhogy 
amikor a dáliát 1791ben először Európába hozták, mégpedig Madridba, akkor 
Linné már régen halott volt, sőt két éve Dahl is.

Dendrobium jenkinsii. A dendron je-
lentése fa, a bios pedig életet jelent 
– ennek az orchideanemzetségnek a 
tagjai fákon élnek.

A deciduus, decidua jelentése lombhullató. Akárcsak a vörösfenyő (Larix 
decidua), az egyetlen európai lombhullató fenyőféle. nagyon szép, ligetes állo-
mányai élnek Európa hegységeiben, amelyek ősszel aranyszínbe öltöznek. 
Kertekben is gyakran lehet látni, igen fényigényes, ezért ha túlságosan szűk a 
helye, gyorsan felkopaszodik.
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A gyűszűvirág (Digitalis) latin nevét a növény német elnevezésé-
ből (Fingerhut = gyűszű, gyűszűvirág) alkották: digitus = ujj.

A kasvirág latin neve (Echinacea) jobban jellemzi a vi-
rágzatot, mint a magyar elnevezés, mert a fészekvirág-
zat belső, csöves virágai által alkotott ún. kögvirágzat 
olyan, mint egy sün. Az Echinos pedig görögül sünt je-
lent. napos időben kellemes, édeskés illatot áraszt a vi-
rág, de közel hajolva beleszúrhat az orrunkba.

A szívvirág (Dicentra) onnan 
kapta a nevét, hogy két 
sarkantyúja van (dis = kétszer, 
kentron = sarkantyú).

A dryad fában lakozó nimfa az ógörög mitológiában, 
a drys szóból származik, ami tölgyfát vagy olajfát je-
lent. A havasi magcsákó latin neve azért Dryas, mert 
levelei bizonyos tölgyfákéhoz hasonlítanak. Nagyon 
hálás sziklakerti növény.

A den  ti culatus 
azt jelenti, finoman 

fogazott, mint ennek a 
szépséges, a Himalájá-
ból származó kanka-

linnak a levele (Pri-
mula denticulata).

A kisvirá-
gú hu nyor (Helle-

bo rus dumeto rum) ha-
zánkban is honos, kora 

tavasszal virágzik fák, bok-
rok alján, alig észrevehe-

tő. A dumetorum azt je-
lenti, cserjésből, bo-

zótosból való.



60

Az ismertebb tavaszi kankalin-
hoz hasonlít a képen látható su-
dár kankalin (Primula ela tior). 
Az elatior azt jelenti: magasabb. 
virágszárai általában hosszab-
bak, mint a nagyon hasonló ta-
vaszi kankalinéi.

Az eri előtag a latin nevekben rendszerint „gyapjas” külsőt jelez 
(erion = gyapjú). A hąocsaras réteken élő gyapjúsások latin neve 
Eriophorum, vagyis gyapjút viselő (phoros = visel, hordoz).

A szamárkenyér is szú-
rós virágzata miatt kap-
ta a görög sünre emlé-
keztető Echinops nevet.

A formosus (ill. formosa) azt jelenti, szép, 
gyönyörű – mint például a Leycesteria for-
mosa (dudváslonc) nevében –, de nem té-
vesztendő össze a formosanával, amely vi-
szont arra utal, hogy Formosa szigetéről va-
ló (ez volt régen Tajvan neve, és szintén 
szépsége miatt nevezték így a portugálok). 
Ezt fokozza a formosissima: legszebb. Példá-
ul a képen látható mutatós hagymás nö-
vénynek, a jakabliliomnak Sprekelia for mo-
sissima a latin neve.

Eranthis . 
A téltemető tu-

dományos neve szó 
szerint tavaszi virágot 

jelent: er = tavasz, anthos 
= virág. (ne feledjük, 
ezek is ógörög szavak, 

de latinos formát 
adtak nekik.)

A pimpók 
(Po  ten tilla) kö-

zül jól ismert és ked-
velt kerti növényünk 
ez, amely neve szerint 

is cserjés, cserje-
szerű (fruti co

sa).
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A fuksziák Leonhart Fuchs (1501–1566) tübingeni német orvosbotanikusról 
kapták a latin nevüket (Fuchsia). Az ő legfontosabb érdeme a gyógy
növényeket bemutató, nagyon igényes fametszetekkel illusztrált könyv.

Nemsokára nyílik a hóvirág (Ga-
lanthus), amelynek tudományos 
neve azonban tejvirágot jelent 
(gala = tej, anthos = virág).

Ennek a gumós kúszóliliomnak a 
latin neve Gloriosa, ami azt jelenti: 
dicső, tündöklő, pompás. Valóban 
ilyen a virága.

A tárnicsok vagy enciánok 
általában kékek. De van 
köztük sárga is, és a nem-
zetség a nevét (Gen tiana) 
éppen az egyik sárga mi-
att kapta. ugyanis a név 
Gentius illír királynak állít 
emléket, aki állítólag felfe-
dezte ennek a sárga tár-
nicsnak a gyökerében rej-
lő étvágygerjesztő, emész-
tést segítő gyógyhatást. 
Keserű ízű karógyökeré-
ből a mai napig készítenek 
likőröket.

összeállította: józsa kata

A bog lárkák 
(Ra   nun cu lus) nagy-

számú nemzetségébe tar-
tozik ez a gyönyörű kis ma
gashegységi virág, amely-
nek fajneve gla cialis, va-

gyis gleccser melletti, 
gleccser közelében 

élő.

A lángszínű 
vagy rezes sásli-

liom (Hemerocallis) 
fajneve (fulva) azt 

jelenti: rőt, sár-
gásbarna.
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A sorokban megbúvó ka-
kukktojások kezdőbetűi-
ből egy zöldségféle nevét 
állíthatjuk össze. Tavasz 
végén vetjük, júliustól ké-
ső őszig növeszt ízletes le-
veleket. Ha ősszel a töve-
ket lehullott lombbal, le-
kaszált fűvel betakarjuk, 
akkor a friss leveleket már 
március végén szedhet-
jük, mint tavaszi vitamin-
forrást.

1. Sárgaborsó, vajbab, medvehagyma, vörös lencse
2. Magyal, magnólia, mályvacserje, áfonya, madárbirs
3. cseresznye, sárgabarack, narancs, málna, szilva
4. Kúpvirág, gólyahír, csillagfürt, borzaskata
5. citromfű, lestyán, oroszlánszáj, rozmaring, kakukkfű
6. rizs, köles, lóbab, hajdina, árpa
7. pritamin, cecei, debreceni sötétzöld, kápia, bogyiszlói

A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

címünk: kertbarát magazin, 1591 Budapest, pf.: 294. 
Beküldési határidő: 2020. március 15.

A Kertbarát Magazin november–decemberi számában 
közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet 
Orsós Lajosné csánigi olvasónk nyerte.
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FüvÉSZKert
1083 Budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

téli nyitvatartás (március 31ig): 
mindennap 9-16 óráig.

kezdő gyógynövényismereti 
tanfolyam

Február 21., március 6., 
március 20., április 3., április 17., 
16.30–18.30: elméleti foglalkozások 

a Füvészkertben
Április 4. (ápr. 11.); április 18., 

9.00: terepgyakorlat
(a tanfolyam ára 30 000 Ft)

A Szamóca Kiskertész Klub 
programjai a Füvészkertben
január 25.: Trópusi küldetés

február 8.: sivatagi expedíció
február 22.: Növények álruhában

március 7.: Mesebeli lények 
és növények

március 21.: tavaszkereső

Nemzeti BotaNikus kert
Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/

nemzetibotanikuskert

Március 31ig a téli nyitvatartás 
szerint (8.00–16.00 óráig) 

látogatható a kert. 
Az üvegházi gyűjtemény trópusi 

háza, valamint Orchidea 
és Broméliaháza télen is látogatha-
tó, az üvegházi nyitvatartási rend a

 honlapon olvasható.
Aktuális látnivalók, növényi 

érdekességek a botanikus kert 
Facebookoldalán.

január 25., 11.00–13.00: 
Kerttörténeti és kertművészeti séta 
ingyenes szakvezetéssel a magyar 

kultúra napja alkalmából

MAGyAr róZSAtárSASáG
magyarrozsatarsasag.blogspot.com

(nAIK Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézet, 1223 Budapest, 

Park utca 2.)

február 15.: nemesítőház 
szortimentjének bemutatása  

– Kohári György előadása
március 7.: A japán kert titkai 

– Bíró tamás előadása

csapody vera 
NövéNyBarÁt kör

TIT Stúdió Egyesület (Bp., XI., 
Zsombolyai u. 6.). Az összejövetelek 

17 órakor kezdődnek.
www.tit.hu

január 23.: Kirándulások
a totes Gebirge mészkőhavasain 

– Halász Antal

február 6.: Az elektroszmog elleni 
védelem növényekkel, 

növénykultúrákkal és más elemekkel 
– Szulyovszky lászló

február 20.: A taxonómia 
és nevezéktan kertészeti

 vonatkozásai – dr. Barina Zoltán
március 5.: Klubtagok kiselőadásai
március 19.: Egy nap az Aragatson 

– Antalffy Elayne

SZeGedi FüvÉSZKert
Szeged, lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

Mindennap látogatható, 
február 28-ig a téli nyitvatartás 

szerint (9–16 óráig), 
márciusban pedig 9–17 óráig.

Budai arBorétum
1118 Budapest, villányi út 29-43.

budaiarboretum.szie.hu

A téli nyitvatartás szerint 
(február 28ig) hétfőtől péntekig 

az alsó és a felső kert egyaránt 
látogatható 8.00–16.00 óra között; 

munkaszüneti napokon 
pedig csak az alsó kert, 

ugyancsak 8.00–16.00 óra között.
Március 1jétől a kertek 18.00 óráig 

tartanak nyitva.

szarvasi arBorétum
Szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

Az arborétum egész évben, 
mindennap látogatható 

reggel 8.00 órától sötétedésig.
Előzetes időpontfoglalás alapján 

csoportok szakvezetést kérhetnek, 
az interaktív botanikai múzeumot, 

Pepi gróf varázstanyáját pedig 
ugyancsak minimum 15 fős 
csoportoknak nyitják meg, 

előzetes bejelentkezés alapján.

édeNpoNt 
kertlÁtogatÁsok

www.edenpont.com

A kertek már megtekinthetők 
a honlapon, a látogatások 

időpontjairól lapzártánkkor 
még nem volt információ, 

ám aki a kiszemelt kertre kattintva 
jelzi az érdeklődését, 

azt automatikusan értesítik 
a szervezők, ha megvan 

az időpont.

Bárki jelentkezhet házigazdának is, 
aki büszke a kertjére 

és szívesen megmutatná 
más növénykedvelőknek. 

A látogatók maximális létszámát, 
illetve a látogatás időpontjait 

mindig a házigazda határozza meg. 
A részletek a honlapon olvashatók.

Előfizetési megbízás
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél,
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, a +36-1-767-8262-es
telefonszámon, vagy a honlapunkon: www.magyarmezogazdasag.hu
Kérjük olvashatóan töltse ki, s küldje a Magyar posta Zrt. Levél
Üzletág Központi Előfizetési és Árucsoport címére: 1900 Budapest



64

November–decemberi számunk megfejtése: Várnai Zseni: Hull a hó
„Vastag hóbunda alatt kenyérmagvak alszanak, puha ágyban telelnek, s kikeletkor kikelnek.”

A felajánlott könyveket Mihályi Miklós ebesi; Rada László Gáborné borotai; 
Simon Gyuláné bázakerettyei rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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Megnyílt a DoBAy KErTÉSZET webáruháza 
virágkedvelők és hobbikertészek részére!
több száz muskátli és balkonnövényfajta frissen csomagolva az üvegházból.
Tervezze velünk a tavaszi balkonláda- és kerti beültetéseket!

www.dobaywebshop.hu

következő 
számunkból   

Probléma a meszes talaj? 
Bemutatunk néhány kiváló 
mésztűrő liliomfát.

A papiruszsás rostjaiból készítették az ókorban 
a papiruszt, az írásra alkalmas anyagot. 

Elmeséljük, hogyan változtatta meg a világot.

Sokféle hortenziát ismerünk, de mindig dilemmát okoz, melyiket hogyan 
és mikor metsszük, ezért összefoglaljuk a fontos tudnivalókat. 

Megjelenés: 
2020.

március 20.

Tippeket adunk, hogyan készítsünk izgalmas 
és mozgalmas növénykompozíciókat. 

Csalánt ne csak teába tegyünk, hanem például palacsintába 
is. 
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