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BesZédes	neveK	A-Z
Az utóbbi hónapokban a latin növénynevek világában barangoltunk. Természetesen amit itt 

bemutattunk, csak töredéke annak, amiről írni lehetne, ezért ez szubjektív válogatás eredménye. 
Aki továbbra is érdeklődik egy-egy növény iránt, arra biztatjuk, hogy kutakodjon tovább, 

a nagyobb külföldi botanikus kertek és egyetemek honlapján sok hasznos és hiteles információt 
lehet találni nemcsak a növények gondozásáról, hanem gyakran a latin neveik magyarázatáról is. 

laikus kertészek is megtanulhatják a nagy gonddal nevelt növényeik tudományos nevét. 
A komolyabb kertészeti múlttal rendelkező országokban ez teljesen természetes és magától értetődő 

mindenki számára, akár kertészkedőként, akár kirándulóként érdeklődik a növények iránt.

A sericeus szó 
azt jelenti, selymes, 

mint például ennek a 
boroszlánnak (Daphne 
sericea) a felülete. Leve-

leit és bimbóit finom, 
selymes szőrzet 

borítja.

A varjúháj (Sedum) 
nemzetség tagjai 

legtöbbször sziklák, 
kövek között 

nőnek, „ülnek”. 
A sedo latin szó, 

jelentése: ülni.

Az árvalányhaj nemzetség néhány szép kerti díszfüvet, vala-
mint hazánkban védett fűfélét is tartalmaz. latin nevüket 
nyilván a virágzat ihlette, a stuppe ógörög szóból származik, 
aminek jelentése kóc. A képen a csinos árvalányhaj (Stipa 
pulcherrima) látható a Budai-hegyekben.

A hatalmas méretűre növő 
amerikai mamutfenyő nevét a 
sequoia és a dendron = fa sza-
vak összetételéből alkották. A 
sequoia egy cseroki (cherokee) 
indián szó, félvért (is) jelent, így 
nevezték azt az embert, aki a 
cseroki jelekből álló szótagírást 
1819-ben megalkotta. ő egy né-
met-amerikai fehér kereskedő 
és egy indián lány gyermeke 
volt, aki a tennessee folyó part-
ján indián faluban nevelkedett 
cse roki indiánként, angolul nem 
is tudott. „szótárának” köszön-
hetően a cseroki törzs nagy ré-
sze írástudóvá vált. A képen 
egy Sequoiadendron gi gan teum 
törzse látható.
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A syl va ti-
cus, syl  vester, syl -

vestris, sylvicola sza-
vak erdeit, erdőlakót je-

lentenek, az így elnevezett 
növények élőhelyére utal-
va. A képen a bükkfa (Fa-

gus sylvatica) erdei avar-
ban csírázó magon-

cai látszanak.

A tardus, tarda, tardiana szavak későit jelentenek. Ahogyan már említet-
tük, az ilyen tulajdonságokat mindig az adott nemzetségen belül kell érte-
ni. Képünkön egy árnyliliomfajta látható, a Hosta x tardiana ’Halcyon’. Az 
árnyliliomok nemzetségén belül több csoportot különítettek el néhány jel-
lemző tulajdonság alapján. A tardiana csoport fajtáira jellemző a kisebb 
méretű, erősen kékesszürke levélzet, valamint a – viszonylag – késői kihajtás 
és virágzás. Finom, ízléses kombinációt alkotnak árnyas kertrészekben.

Az orgona latin neve a görög syrinx (= síp) szó 
származéka, és üreges szárára utal. tulajdon-
képpen régebben más növényekre is alkalmaz-
ták ugyanezt a nevet, például a jezsámenre, 
amelynek még inkább sípszerű, belül lyukas a 
szára. A képen egy törpe orgonafaj, a Syringa 
meyeri ’Palibin’ fajtája látható, amely nagyon 
értékes kerti növény. Alacsony termetű, gazda-
gon és hosszan virágzik, és nagyon intenzív az 
illata. A háttérben pedig egy szintén kelet-ázsi-
ai orgonafaj, a Syringa komarowii bimbós ágai 
látszanak.

A semper- azt jelenti, mindig, örökké, és a latin nevekben olyan tulajdonságot jelöl, ami – legalábbis látszólag – örökkévaló.  
A házi kövirózsa (Sempervivum tectorum) egy régi hiedelem szerint háztetőre ültetve megvéd a villámcsapástól, tűzvésztől, 
összetartja a tetőfedő palákat, sőt, még téli vitaminforrásként is használhatók ehető levelei. A tectum szó latinul tetőt jelent.
A jobb oldali képen egy hegyi kövirózsafaj, a Sempervivum montanum, a bal oldalin az európai, más néven örökzöld ciprus 
(Cupressus sempervirens) látható.
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A képün-
kön látható euró-

pai zer geboglár (Trollius 
euro paeus) tudományos ne-

ve azon kevesek közé tartozik, 
amelyeket egy élő nyelvben hasz-
nált elnevezésből latinosítottak. 
Conrad Gessner svájci természet-
tudós a 16. század közepén a 

német trollblume = gömbvi-
rág névből alkotta a 

Trollius nevet.

A púpliliom (Tricyrtis) a hazai kertekben még nem gya-
kori, pedig teljesen télálló, kedves árnyéki növény. Igaz, 
későn virágzik, elvileg nyár végén, ősz elején, de hűvö-
sebb helyeken a virágnyílás elhúzódhat októberre. Ha 
jól érzi magát, mert nedves, humuszban gazdag talaj-
ban, nem túl meleg helyen élhet, akkor föld alatti fehér 
rizómáival jól terjed. Virágai elég aprók, de nagyon ér-
dekesek. Vöröses pöttyök borítják a lepelleveleket, a 
külső három lepel tövénél pedig kis púpszerű képződ-
mény van. Latin neve – Tricyrtis – is ezt mondja: tri = há-
rom, kyrtos = púpos (görög szó).

A tulipán latinul is Tulipa, és hogy 
ez honnan jön, arról mindenféle 
feltételezések vannak. leginkább 
azt fogadják el a szakemberek, 
hogy – bár török szóból származik 
– a turbán (tulband) szóból ered a 
neve, tulajdonképpen egy tévedés 
folytán A törökök ugyanis a tuli-
pánt lale-nak nevezik. Mindeneset-
re ekkora karriert befutott nö-
vényből talán nem is létezik még 
egy. Ha már az előbbiekben a tarda 
szót is tárgyaltuk, akkor álljon itt 
egy kép a tien-san hegységben ho-
nos, de mára már számos kertben 
is megtalálható Tulipa tarda fajról.

A macskagyökér helyett gyakran magyarul is használjuk a valeriána nevet 
erre a gyógynövényre. A Valeriana a középkorból származó neve, a valere latinul 
azt jelenti: egészségesnek lenni. Ez a nemzetség is sok fajt tartalmaz, 
a képen például egy szépséges magashegységi faj, a Valeriana montana látható.

A xanth- 
előtag a latin ne-

vekben sárgát jelent. 
A képen nagy, narancs-

sárgás foltot alkotó, Xan-
tho ria nevű zuzmó gya-

kori az olaszországi do-
lomitok mészkő-

szikláin.

összeállította: józsa kata


