
125 

 
 

 
Szakirodalmi figyelő 

 
 

VÖRÖS É. (2008): A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. – A Debre-
ceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 85. Szerkesztő: JAKAB László 

 

A botanika iránt érdeklődök körében, mintegy 10–15 éve hallhattunk arról, hogy Debrecenben hazánk 
növényfajairól szintézis jellegű etimológiai szótár készül. A valóban hiányolt munka első részének – a 
gyógynövényeinket feldolgozó kötet – megjelenéséről a Magyar Nemzet „Könyves-ház” rovatában 
olvasható bemutatásból értesültem. Ebben Büky László profi megoldásokat alkal-mazva emelt ki a 
„kiadványból,” a laikus olvasót megfogó érdekes népi neveket, sőt még egy szép növényrajzot is csatolt a 
bemutatáshoz. Utóbbi reklámfogás ugyan kissé félrevezető, merthogy a könyvben egyetlen rajz, vagy kép 
sem található, úgy vélem azonban, hogy még azok a vásárlók sem érzik majd becsapottnak magukat, akik a 
vaskos kötetben képekre is számítottak. Azért nem, mert Vörös Évának nagyon gondos gyűjtőmunkával, 
szerkesztéssel sikerült megvalósítania a bevezetőben kiemelt célkitűzését: „Arra törekedtem, hogy a 
feldolgozott gyógynövények eredetét, létrejöttének okát lehetőség szerint megmagyarázzam, hogy 
bemutassam szótörténetüket és, hogy dokumentálhassam a magyar növénytani nomenklatúra (nevezéktan) 
alakulását, fejlődését.” Utóbbi tekintetében – „A magyar névadás vázlatos története” – című fejezet ad, 
egyértelmű tájékoztatást. Az egyes fajok népi és tudományos nevének (neveinek) megismeréséhez a Németh 
László-i türelmes, lelki megközelítés nélkülözhetetlennek tűnik. Az orvos-író szerint: „A botanika nem 
annyira tudomány, mint lelkiállapot; a növénynevek, mint Apollón, Aphrodite, Niobe nevei nem adatok, 
hanem élmények nevei, s csak az tudhatja őket igazán, akinek elég csönd van a lelkében, hogy ezek az apró 
istenek – füvek és virágok – mint nevet-kívánó személyiség «ragadhassák meg». Létezik-e még ilyen csend a 
rohanásra, a gyorsaságra, a zakatolásra, az állandó villogásra felépített korunkban, amikor a felszínesség, a 
felületesség mindent áthat? Meggyőződésem, hogy létezik és eddig sem gyakran találkozhatott az ember az 
erdőkben, réteken növényhatározóval járó diákokkal, családokkal. Jellemző ugyanakkor, hogy egy filosz 
képzettségű könyvtáros ismerősöm szerint – aki „átolvasta” Vörös Éva könyvét – „ma talán már nem 
szabadna ilyen terjedelmes használati útmutatással terhelni az olvasót.” Igyekeztem őt meg-győzni arról, 
hogy ez a munka szótár és nem olvasókönyv. Van, aki csak azt keresi benne, hogy az általa ismert név mióta 
„jegyzett” és kihez kapcsolódik? Mások élvezettel fogják felfedezni a szócikkek etimológiai részét, amely 
igazi kultúrtörténeti kalandot jelent. A szerző erről, többek között az alábbiakat írta: „A névmagyarázatokban 
igen gyakran visszatérnek ugyanazok a név-adási és eredetbeli típusok (pl. a névadás alapja, tükörfordítás; 
idegen mintát követő névadás.)” Sokan lesznek, akik a szótár végén található „latin név szerinti mutatót” 
forgatják majd gyakran, amelyben nemcsak a feldolgozott növények összes elnevezése található meg, hanem 
a növény rö-vid jellemzésével együtt, az „orvosi felhasználás” is. Utóbbival összefüggésben hiányolom, hogy 
az irodalomjegyzékben nem szerepel Szabó László Gyula, 2005-ben kiadott „Gyógynövény-ismereti 
tájékoztató” című könyve. 

A hatalmas munka ezernyi neve és hivatkozása, talán soha nem lehet hibátlan. Típusként én kettőt 
emelek ki: A ’Vadvirágok” című Búvár zsebkönyvnek rajzait Csapody Vera készítette, nem pedig Cs. István. 
A sárgaliliom tudományos neve nem Iris pseudoacorus (47. old.). Ilyen – hiba-jegyzékkel javítható– 
ritkaságoktól eltekintve, a legteljesebb elismeréssel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a kitűnő valóban 
szintézist adó összefoglaló munkát, köszönetet mondva a szerzőnek, a lektoroknak, a kiadónak. 
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MOLNÁR V. A. (2009): Növények és emberek. Egy szeretetre méltó tudomány története. – Kitaibel 
Kiadó, Biatorbágy. 200. old. 
 

Minden társadalom fejlődésének egyik legfontosabb alapja múltjának ismerete. Érvényes ez a társadalmi 
működés egyik lényeges elemére, a tudományra is. A szerző előző könyvében (az ugyanennél a Kiadónál 
2007-ben megjelent igen szép és sikeres Kitaibel Pál élete és öröksége című kötetében) a magyar flórakutatás 
első, hősi korszakát mutatta be, a neves tudós munkássága ismertetésének keretében. Újabb kötete teljessé-
gében tekinti át a flórakutató és leíró botanika tudományának gyökereit, 16. századi reneszánszát, majd új 
útjait s végül Linné és korával bekövetkező kiteljesedését. Linné nevezte a flóra megismerésére irányuló 
tevékenységet Scientia amabilis-nek, és e felfogás szívünkben ma is változatlan. 

Linné szerint a legnagyobb elismerés, amely egy botanikus-természetkutatót érhet, ha róla egy 
növénynemzetséget neveznek el. A műben mintegy 220 nemzetség és névadó szerepel! Ez a „kitüntetés” és a 
benne részesültek bemutatása adja jórészt a kötet vázát, beleszőve a növényismeret fejlődése több 
szakaszának és végül Carl Linné sokoldalú munkásságának bemutatásába. Utóbbi egyben az első, alapos és 
részletes magyar nyelvű Linné-biográfia. Mint a Kitaibel Pálról írott kötetben itt is számos új, alig vagy 
egyáltalán nem ismert, fontos és tanulságos mozzanat tárul fel az életrajzban.  

Megismerhetjük például Linné gondolkodásának fejlődését a fajok állandóságának kérdésében, ahogy 
eljutott az új fajok hibridizációval történő keletkezésének lehetőségéhez. Igen tanulságos mondata: „Míg 
Linné, valamint elődei, kortársai és követői a "Mi?", "Hol?" és "Mire használható?" típusú kérdésekre 
keresték a választ a növényekkel kapcsolatban, addig Darwin felbukkanása után már sokkal inkább a 
"Hogyan?" és "Miért?" típusú kérdések foglalkoztatták a kutatókat.” a „Ki kicsoda a növény-nemzetségek 
neveiben” című fejezetben további 120, ábécésorrendben szereplő nemzetségnévadó következik. A „kitün-
tetett” nemzetség névadók biográfiája fáradságos apró munkával készített színes csokrot alkot, amely 
ismerete gazdagítja az olvasó tudását, lelkesíti a flórakutatás iránti elkötelezettségét.  

A kötet gazdagon, szépen és ötletesen „öltöztetett” a nemzetségnévadók arcképével, szebbnél szebb 
virágok fotóival, klasszikus munkák illusztrációival, az elődök kutatási környezetének, körülményeiknek 
érzékeltetésével.  

Molnár V. Attila könyve egy új és hézagpótló, különleges botanikatörténet, a növénynemzetségek 
névadásának története. De rajta keresztül elkötelezett és nagy tudású tevékeny emberek hősi eposza is elénk 
tárul az ismeretfejlesztésért és a tudásért folyó örökös küzdelemben. Lebilincselő írásmű, amelyet nehéz 
letenni olvasása közben!  

Szólni kell a Kitaibel Kiadó és a Mackensen Nyomda teljesítményéről is. A kötet felépítése, a grafikák és 
fotók színhelyes kivitelezése, elhelyezése magas színvonalú hozzáértésről tanúskodik. Nem kis részük van 
abban, hogy a kötetet öröm kézbe venni, lapozni és olvasni. Köszönjük szép és ízléses munkájukat!  
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