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Érdekes növénynevek III.
páviángyökér J. Babiana (P. 203). A magyar növénynév a tudományos latin Babiana (<
holland babianer, R. babiaen ’majom, pávián’) nemzetségnévvel függ össze, amelyet a növénynek
azért adtak, mert azt majomeleségként hasznosították.
pocokrépa R. 1783: putzók-répa ’Helianthus tuberosus’ (NclB. 419), 1835: ua. (Kassai 4:
166). N. Nsz. 250: pucok répa ’ua.’ | Bálint 2: 139: pocokfarkú répa (Szeged) ’rövid növéső, vastag répafajta’. A pocok rágcsáló neve a botanika magyar szaknyelvének összetett növényneveiben
ma nem használatos, csupán a népi növényismeret terminológiájában fordul elı, elsısorban metaforikus terminusokban. A pocokrépa is ilyen alakfestı elnevezés, a csicsóka, társnevén földi alma
(~ német Erdapfel, francia poire de terre [NclB. 419]) népnyelvi neve. Benkı József révén került
magyar füvészeti szakkönyvbe. Késıbbi botanikusok nem vették fel nómenklatúrájukba, csak Kassai József „gyökerészı szótárában” bukkan föl, de a népnyelvben máig használatos.
pocokfarkú uborka J. kígyóuborka (Bálint 2: 139). A jellegzetes alakú, hosszúkás uborka
alakfestı neve Szeged környékén a pocokfarkú uborka. A kígyóuborka ma a termesztett uborka egyik
kultúrváltozatának, a Cucumis sativus var. anglicusnak (P. 144) a széles körben elterjedt neve. (Ez
az uborkafajta is Magyarországon, mint manapság sajnos szinte minden, elsısorban importáru.)
pondrófő J. Anagallis arvensis (Ethn. 48: 151). R. 1775: ua. (Csapó 288), 1925: ua. (HGy.
2: 268). A magyar írásbeliség igen korai forrásaiban már (mezei) tikszem néven emlegetett növény
pondrófő társneve e növénynek a népi orvoslásban való felhasználására utal. A Felvidéken a népi
gyógyászat fontos gyógyfüve: „pondró esetén a pondrófüvet megcsavarni és a sebbe nyomkodni,
vagy kenyérben, tésztafélében beadni, mire az állatból kipereg a pondró” (Ethn. i. h.). Csapó József
1775-ben veszett állatok marása ellen ajánlja: „akit a dühös állat megmart, annak sebjét e fő kinyomott levével vagy vizével kell mosni. A fő porát gyakran etessék vele”. A pondrófő mai latin Anagallis nemzetségneve igen régi, ókori eredető növénynév (Dioszkuridésznél görög anagallísz; Pliniusnál latin anagallis).
polipbromélia J. Hechtia (P. 209). A magyar összetételben az utótag a latin Bromelia (R. 1807:
MFővK. 222) nemzetségnévbıl származik, amely – Linné jóvoltából – Olof Bromel svéd botanikusnak (1639–1705) állít emléket. De a latin nemi elnevezés is személynévi eredető, J. Hecht (megh.
1837) porosz hivatalnok nevét ırzi. A polip elıtag minden bizonnyal a növény számos kacskaringós szárára utal.
ökörakadály R. 1845: ua. ’Resta bovis’ (Mősz. 351). A névadás szemléleti alapja az, hogy
− amint ugyanott olvassuk − „ha az ökrök ekével ének gyökerére akadnak, kénytelenek megálni,
olyly szélesen elterjednek ének gyökerei a’ földben”. A latin fajnévben szintén megvan a ’szarvasmarha, ökör’ állatnév (< lat. bos, gen. bovis < gör. bous ’ua.’). L. még az ökörgúzs szócikkét.
ökörérfő, ökörérıfő J. 1. Helleborus; 2. keserőfő p.p.; Veratrum album (MNöv. 81). R. 1799:
N. ökörérıfő ’Helleborus novus’ Pécsvárad, 1808: N. ökör-élé ’ua.’ Váralja (Kitaibel 167), 1833:
N. ökör-ér-fő /Bodrog Kisfalud/ (Kassai 1: 27), 1951: ökörérı fő ’Helleborus dumetorum’ (Soó
211). N. Nyr. 97: 337: ökörérıgyökér (Hosszúhetény) ’Helleborus odorus’. Borbás Vince szerint (Nyr.
30: 529) az ökörérfő hibás leírás. Az „ökörérıfő e fő értékének természeti tárggyal való kifejezése,
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ökröt ér a haszna”. Hihetıbb talán Fialovski névmagyarázata (uo. 320), aki a népnyelvi elnevezés
szemléleti hátterét a vastagon vörös erő levélben keresi. Így az elnevezés tulajdonképpen ökör-érfő. A
Helleborust, azaz hunyort régebben a tüsszentıporok készítéséhez használták fel, Melius már 1578ban prxszxktetx hunyornak nevezi (Herbarium). Német neve is Nieswurz (HGy. 65), azaz
’tüsszentıgyökér’.
ökörfarkkóró J. Verbascum (P. 195); Verbascum phlomoides (MoK. 5.20: 9). R. 1395 k.:
eker fark (BesztSzj), 15. sz. vége: ewkerfark koro (Casanate gl.), 1500 k.: ekerfark ’de Tapso barbato’ (StrassbGl.), ewkerfark/koro/ ’Tissus verbascus’ (CasGl. 86), 1525 k.: ewkewrfark ’Tapsus
barbatus’ (Ortus), 1540 k.: eker fark (HerbVinc.), 1578: xkxr fark ’ua.’ (Herbarium 146), 1585: ua.
(Cal.), 1588: xkxr-fark (FrankHasznK. 19), 1590: ua. ’Candela regia, verbascum’ (SzikszF. 11), ’Tapsus’ (uo. 29), 1595: ua. (FK. 115), 1604: xkxrfarkf× ’Verbascum, Asphodelus’ (MA.), 1643: ua.
(Com:Jan. 223), 1662: eökör farrk korro (PróbOrv. 302), 1703: ökör fark kóró (Botanicon), 1708: ua.
(PP.), 1728: ökörfarkú fő ’ua.’ (OklSz.), 1752: xkxr-fark kóró, -virág (PaxCorp. 305 és 223), 1762:
ökör-fark-fü ’Verbascum’ (PP. 952), 1767: ua. (PPB.), 1775: ökörfark (Csapó 203), 1783: ua. ’Wollkraut’ (NclB. 339), 1792: ökör fark [Váli 185], 1793: ökörfarkkóró ’ua.’ [Földi 37]), 1798: ua.
[Veszelszki 437]), 1800: N. ua. Izsák (Kitaibel 167), 1807: ökör farkkóró ’Verbascum’, ökörfarkfü
’Asphodelus’ (MFüvK.), 1813: ua. (OrvF. 382), 1832: ökörfark-fő ’Verbascum’ (Kreszn. 2: 96), 1833:
ua. (Dankovszky 707), ökör-fark-kóró ’ua.’ (Kassai 1: 357), 1843: ökörfark ’Verbascum’, ökörfarkfő
’Asphodelus ramosus, Orobanche major’, ökörfarkkóró ’Verbascum thapsus’ (Bugát 325), 1867:
ua. (CzF. 4: 1161), 1896: (Pallas 13: 643), 1925: ua. (MF.). N. Nyárádi 95: ua. (Marosvásárhely) |
MNy. 4: 33: ua. (Réty) ’Verbascum Austriacum és hozzá hasonló Verbascum-ok’ | Zelnik 20: ökörfark burján (Bogdánfalva) ’Verbascum phlomoides’ | Nagy 17: ökörfarkutëjakóró, ökörfarku fő
(Nagyváty) | Péntek–Szabó 328: ökörfarok (Erdély) ’ua.’ | Nyr. 86: 440: ua. (Kopács) ’Corydalis
cava’, 441: ökörfarkkóró (Várdaróc) ’Verbascum thapsiforme’ | Nyr. 29: 18: ua. (Kiskunság) |
SzegFüz. 2:.166: ökörfark (Szászfenes, Bonchida) | FöldrKözl. 22: 64: ökörfarkú kóró, ökörfarkkóró
(Balaton mell.) ’Verbascum; Centaurea scabiosa’ | Kovács 26: ökörfark (Szigetköz) ’Verbascum phlomoides’ | NéprÉrt. 33: 241: ökörfarkkóró (Cserszegtomaj) ’ua.’ | Herman:Pászt. 682: ua. (Alföld) ’Verbascum thapsus’ | Péntek–Szabó 301: ua. (Bánffyhunyad, Nyárszó), ökörfarok (Sztána) ’ua.’.
Alakfestı elnevezés; a gyapjas-bolyhos, gyakran kunkorodó virágok egy hosszú tengelyen
ülnek. A növény szára, levelei is molyhos szırrel borítottak. A régi, találó magyar belsı fejlıdéső
névnek idegen nyelvekben nincs megfelelıje. A magyar nevet Melius összefoglaló névnek szánta,
az ökörfark alaptagú jelzıs szerkezetek tíz önálló növényt különböztetnek meg, A szó alapjelentése
mutatja a névadás szemléleti alapját. (Hasonló növénynevek pl. a cickafark, macskafark, lófark,
bárányfark, borjúfarkfő, üszıfark.) A molyhos ökörfarkkóró német neve Wollkraut (Boerner 391),
amelynek a magyar gyapjúfő ’ua.’ (MNöv. 71) a megfelelıje. A szöszös ökörfarkkóró binominális
latin nevében az elıtag, a Verbascum már Pliniusnál elıfordul, és a barbascum megváltoztatásából
keletkezett. A barba ’szakáll’ szóból ered (Barbascum ’szakállas’). Ez a jellegzetes szırzetre utal,
levelét szırök szegélyezik; vö. olasz barabasso, barabasco (MoK. 5.20: 9). Feltőnı növény; a talajon lévı tılevélrózsa közepébıl egyenes, magas szár nı fel, a végén bugás virágzattal. Az ökörfarkkóró tájnyelvi neve Zemplénben és Nagykırösön az ökörfarkvirág (MNöv. 143), ökörfarkkóró-virág
(Nép és Nyelv 3: 187) R. 1884: N. Deregnyı (Nyr. 13: 235). A molyfogó ökörfark (Term. 36: 130)
’Verbascum blattaria’ nagyon hasznos növény, Plinius szerint magához csalogatja a molyokat, ezért
Rómában molyfőnek (= blattaria) nevezik. Mint azt Mollay Erzsébet írja (Növénynevek Mélius Herbáriumában. Bp., 1983: 57), a molyhos ökörfarkkóró egyik társneve, a királygyertya azon alapul,
hogy a száraz növény hosszú szára könnyen ég. A görögöknél phlomosz, azaz ’lángoló’ volt a neve.
Az ókorban ugyanis szárát szurokba mártva fáklyának használták, a levelébıl gyertyakanócot, olajmécseshez kanócot készítettek. A mi királygyertya elnevezésünket a németbıl fordították; vö. Königskerze ’ua.’ (Boerner 371), amely a régi latin candella regia (HGy.) megfelelıje. Misegyertya (MNöv.
143) neve toktermése alapján keletkezett.
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A növénynek régi története van a gyógyításban is. Növénytani családneve, a Scrophulariaceae
a scrofula szóból származik, amely − a tuberkolózis egyik formájával azonosított − krónikus nyirokcsomó-duzzanat régi kifejezése.
ökörfarkú csengettyőke R. 1864: ökörfarku csengetytyüke ’Campanula bonomiensis’ (Gönczy 126). Metaforikus terminus a javából. Mai neve csengıcske, illetve harangvirág (MNöv. 42).
Ez utóbbi szó szerinti megfelelıje a németben a Glockenblume ’ua.’ (Genaust 120). Mindegyik
elnevezés, akárcsak a tudományos nemi név, a Campanulla, mely a latin campana ’harang’ kicsinyítı képzıs alakja, a jelölt növény virágkoronájának formájára utal.
ökörfej-orchidea J. Stanhopea (Priszter 44). A búvárkosbor, viaszkosbor (P. 57) társneve.
Metaforikus terminus szintén, a virág alakjára vonatkozó elnevezés. A latin Stanhopea nemzetségnév
az angol politikus és tudós, Philip Henry Earl of Stanhope (1781–1855) nevét ırzi, aki a MedicoBotanical Society of London elnöke is volt.
ökörfülfő R. 1604: xkxrf×lf× ’Intubus maculosa’ (MA.), 1708: ökör-fül-fü ’ua.’ (MA. 180),
1762: ua. (PP. 952), 1832: ua. (Kreszn. 2:.96), 1843: ökörfülfő ’ua.’ (Bugát 325), 1867: ua. ’katángkóró’ (CzF. 4: 1161). Szintén metaforikus terminus. A latin maculosa fajnév ’foltos, színes’ jelentéső (< lat. macula ’folt, szeplı’). Az Intubus nemzetségnév eredetileg ókori növénynév.
ökörgúzs J: Ononis spinosa (MNöv. 83). R. 1578: xkxr gus ’Resta bouis, Anonis’ (Herbarium 48), 1643: xkxr gús ’pásintos fő’ (Com:Jan. 24), 1698–1703: ökörgusz ’ekeakadály’ (MedBorb.
168), 1783: ökör-gu’s ’ua.’ (NclB. 401), 1832: ökör-gúzs ’Ononis’ (Kreszn. 2: 96), 1835: ua. (Kováts
147), 1843: ua. (Bugát 325), 1845: ua. (Mősz. 352), 1867: ua. (CzF. 4: 1161), 1894: ökörguzs ’Ononis’ (Pallas 7: 945). Tudományos latin elnevezése (< görög onosz ’szamár’) spinosa (< lat. ’tövises’)
a növény föld feletti részének jellegzetességét írja le. Az ökörgúzs név esetében azonban fontosabb
a föld alatti rész, a növénynek ugyanis nagyon szívós a gyökérzete. Ez a magyarázata következı
hasonneveinek is: ekeakadály (R. 1578: Éke akadaly, Éke tarto f× ’felette erxs a gyxkere [Herbarium
48]), N. ekenyőg, eketartófő, ördöggúzs (MNöv. 83), ökörakadály, illetve az utóbbi német megfelelıje,
az Ochsenbrech (Herbarium 48). Vö. még ném. Ochsenkraut, Stalkraut ’ua.’ (NclB. 401).
ökörhagyma A göcseji Zalabaksán 1943-ban győjtött nyelvjárási növénynév, a jelentés megadása nélkül. Szétszedett leveleit daganatra kötik, mert eloszlatja azt (NéprÉrt. 35: 82). Másutt is
ismert a nyelvjárásokban; vö. ökörhagyma, jurda (Almamellék, Lukafapuszta, Terecseny [Nyr. 97:
333]. Az utóbbi jurda nevet a cigányoktól vették át, akik az ökörhagymát fiatalon szívesen fogyasztják.
ökörkalács J. Carlina acaulis (Péntek–Szabó 328). N. uo. 215: ua. (Magyarvalkó) ’ua.’. A bábakalács társneve Kalotaszegen, ahol jól ismert, fogyasztják is a gyerekek, mint arra az összetételek
-kalács utótagja is mutat.
ökörnyál R. 1834: ua. Hegyalja ’Tela aranearum’ (Kassai 3: 398), 1843: ua. (Bugát 325). Hasonneve: bikanyál. Ma már növénynévként nem használatos a szó, a levegıben lebegı pókhálószálakat jelöli.
ökörnyelv J. 1. borágó; 2. farkasszem (MNöv. 143). R. 1500 k.: eker nÿelw ’Buglossa’
(HerbVinc.), 1520 k.: xkxr nielux fiw ’Borago’ (uo.), 1525 k.: ewkewr nÿëlwew fÿw ’Buglossa’
(Ortus), 1533: xkxr nylue ’ua.’ (Murm. 1421), 1560 k.: eıkır nyelu ’Arnoglossa lingua bouina herba
est’; ıkır nyelu ’Buglossa herba’ (GyöngySzt. 2063; 3193), 1570: xkxr nyelw fw ’Buglossa; Ochsenzung’ (KoGl. 178), 1570 k.: eok†r nÿëlw fw (Ars Medica 642), 1585: ökör nyelo borago ’ua.’
(Cal.), 1588: exkxr nyelu ’Buglossa’ (FrankHasznK. 18), 1590: ua. (SzikszF. 10), 16–17. sz.: koz
ökor nyelw ’Echium, Lycopsis’ (Erlanger Herb. 170), 1604: xkxrnyelvf× ’Euphosynum’ (MA.), 1643:
mezei, vad ŏkŏr nyelv (Com:Jan. 25), 1653: xkxr nyelv f× (Apáczai: Magy.Enc. 217), 1669: xkxr
nyelv (Nadányi 508), 1683: ökörnyelvü ’Borago’ (Nyr. 40:.112), 1703: ökörnyelv (Botanicon), 1708:
ökör-nyelv fü ’Euphosynum, Buglossum’ (MA. 180), 1762: ua. (PP. 952), 1775: ua. (Csapó 204),
ökör-nyelv ’Echium vulgare, Buglossum, Alcanna, Anchusa’ (uo. 205), 1780: ökör-nyelv-fü ’Anchusa
officinalis’ (Benkı József levelezése. 108), kerti ökör nyelv ’Borago officinalis’ (Phytologicon 94),
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ökörnyelv-fü ’Buglossum’ (uo. 101), 1783: ökör nyelv-fü ’Ochsenzunge’ (NclB. 333), 1792: ökör
nyelv (Váli 184), 1793: ökörnyelvüfü (Földi 41), 1798: ua. (Veszelszki 111), 1807: ökörnyelv fő
’Anchusa officinalis’, piros, vagy vad ökörnyelvő fő ’Anchusa tinctoria’ (MFővK. 153), 1813:
ökörnyelv (OrvF. 382), 1832: ua. (Kreszn. 2: 96), 1833: ua. ’Buglossum’ (Dankovszky 707), 1835:
piros ökörnyelv fő ’Anchusa tinctoria’ (Kassai 4: 127), 1843: ökörnyelv ’Borago’ (Bugát 325), 1845:
ua. (Mősz. 352), 1867: ökörnyelvfő ’ua.’ (CzF. 4: 1161), 1893: piros ökörnyelv ’Alkanna Tausch’
(Pallas 2: 628), ökörnyelvfő ’Buglossum gärtn.’ (uo. 13: 643). N. Zelnik 10: ökörnyelve (Lészped)
’Symphytum officinale’ | Péntek–Szabó 219: ökörnyelv (Gyerıvásárhely, Inaktelke, Nádasdaróc,
Szucság) ’Cirsium canum’.
A német R. wild Oschsenzung, Scharfochsenzung (Erlanger Herb. 170), Ochsenzungenkraut
’ua.’, Ochsenzunge (DWb. 2695) és a magyar név szó szerint egyezik. Tükörszóval állunk szemben
a román limba boului ’Cirsium canum’ (Péntek–Szabó 175), [R. 1783: limbá bouluj ’ua.’ (NclB. 410)],
a cseh R. wolowy yazyk plany ’ua.’, lengyel R. wolowy iezyk ’ua.’ (Erlanger Herb. 170), szlovák
planý wolowý jazyk (szó szerint a Márton-féle mő vad ökör nyelv fő neve), wolowý gazýček ’Echium
vulgare’ (StSl. 5: 135) esetében is, és ezeket nem a különbözı nyelveket beszélık gondolkodásának
analóg volta hozta létre. Mind a latin buglossos ’nagynyelvő, tulajdonképpen ökörnyelvő’ jelentéső
szóra vezethetık vissza. Már Pliniusnál olvasható a buglossos növénynév, mely a görög bougloszszosz, bouglosszon ’ua.’ (Dioszkuridész) (< gör. bousz ’tehén, ökör’ és glossza ’nyelv’) átvétele.
A középkori füvészeknél szerepel a latin lingua bovis is. Az elnevezés alapja a növény érdes,
durva és nyelv alakú levele.
A piros ökörnyelv hasonnevei (pirosító fő, báránypirosító uo.) szintén a szép pirosra festı
gyökérre utalnak.
ökörnyelvgomba J. Fistulina hepatica (MNöv. 124). R. 1899: ökörnyelvgomba ’ua.’ (Istvánffi
Gy.: A magyar ehetı és mérges gombák könyve. Bp., 162), 1911: ökörnyelv gomba ’ua.; Boletus
buglossum’ (Nsz. 223). A májgomba (tölgyfagomba) társneve. A régebbi tudományos Boletus buglossum név utótagjából került az ökörnyelv a gombanévbe. A franciában foie de boeuf, az olaszban
lingua di castagno rossa, fung lengua, az angolban vegetable beef-steak (Istvánffi i. h.). A mai tudományos elnevezésben a hepatica fajnév a görög hepar, gen. hepatosz ’máj’ szó származéka, és –
akár a német Leberblümchen (PbF. 212), azaz ’májvirágocska’ (és természetesen a magyar májgomba is) – a gyógyhatásra utal. További német neve is Leberreischling, Leberpilz (Genaust 251).
ökörnyelvőfő J. Onosma (MNöv. 204). R. 1911: ökörnyelvüfő ’Onosma’ (Nsz. 221). A vértı
további nevei: csacsigyom, vérfı (MNöv. i. h.). A németben is megvan az Ochsenzunge, azaz
ökörnyelv növénynév. Mai Onosma nemzetségneve régi görög (Dioszkuridész) és latin növénynév
(Plinius), a görög ónosz ’szamár’ és oszmé ’szag’ szavakra vezethetı vissza.
ökörszem J. Buphthalmum (P. 195). R. 1570 k.: eokörZöm fw (Ars Medica IV: 10a), 1578:
xkxrÑzem ’Buphthalmus’ (Herbarium 71), 1584: ökör zöm ’ua.’ (NomPann. 45), 1585: ökör szem
’Regaliolus’ (Cal.), 1588: okerzoem ’Buphtalmum’ (Kr. 87), 1595: xkxrszxm ’Oculus bouis’ (FK. 92),
1596: okerzoem ’Oculus bouis vel vaccae’ (KamHerb. 320A), 16–17. sz.: ökör zöm ’Buphthalmum,
Chamaemelum, Oculus bovis’ (Erlanger Herb. 133), 1604: xkxrßemf× ’Buphthalmus’ (MA.), 1643:
ŏkŏrÑzem (Com:Jan. 25), 1661: eökör szem (Kájoni 46), 1703: ökör szem fü (Botanicon), 1708:
ökör-Ñzem fü ’ua.’ (MA. 180), 1762: ua. (PP. 952), 1775: ökör-szem-virág ’Rindsaugkraut’ (Csapó
206), 1783: ua. ’Chrysanthemum: Leucanthemum’ (NclB. 426), 1792: ökör Ñzem (Váli 185), 1807:
ökörszem aranyvirág, ökörszemvirág ’Crysanthemum leucanthemum’ (MFővK. 481), ökörszemfő
’Buphthalmum’ (uo.), 1832: ua. (Kreszn. 2: 96), 1835: ökörszem fő ’ua.’ (Kassai 4: 399), 1843: ökörszemfő ’ua.’ (Bugát 325), 1845: ua. (Mősz. 352), 1867: ua. (CzF. 4: 1163), 1872: ökörszem ’ua.’
(FKézK. 303), 1966: ua. 1. Buphthalmum salicifolium; Szent János virága; 2. Telekivirág; 3. festı
pipitér; 4. májvirág (MNöv. 143).
Az ökörszem mint növénynév nem a hasonló madárnévbıl ered, hanem a klasszikus ókori
növénytanból ismert buphthalmum névre vezethetı vissza. Alapja a latin buphthalmus (Plinius),
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mely a Dioszkuridésznél szereplı görög bouphthalmon ’ua.’ (< gör. bousz ’ökör’; ophthalmosz
’szem’) átvétele. Vö. még újlatin Oculus bovis (Erlanger Herb. 133). Az elnevezés szemléleti alapja
a növény nagy virágtányérja; vö. Méliusnál (R. 1578: Herbarium 71): „Ñzéles, el terxlt feiér virága,
mint az xkxr Ñzeme”. Mint Veszelszki írja 1798-ban, a virág közepén nagy sárga gomb van „mint
egy ökörnek szeme, a széleit köröskörül hosszú keskeny virágocskák karimázzák”. Diószegiéknél
„virága közepénn sárga, sugári fejérek” (MFővK. 481).
A német R. 1578: Rindsaug ’ua.’ (Herbarium 71), 1588: ua. (Kr. 87), 1775: Rindsaugkraut
(Csapó 206) tulajdonképpen ’tehénszem’ jelentéső, de megvan az Ochsenauge ’Telekia; Buphthalmum’ (PbF. 504, 129) ’ökörszem’ növénynév is. Vö. még román ochiul-boului ’Scilla bifolia’
(DRM. 140), szintén az ökör és a szem szavakból lett képezve; francia oeil de boeuf, olasz occhio
de bue (Csapó 206), lengyel R. wolowe oko ’Buphthalmum’, cseh R. wolowec, kwietec ’ua.’ (Erlanger Herbarium 133), illetve cseh volovec vrbolistý ’ua.’ (Hradský: Magyar–cseh nagyszótár. Bp.,
1989, II: 291).
Kardos Albert (Nyr. 37: 216) − mint többek között a madárhúr esetében is tévesen − azt kifogásolja, hogy a Magyar nyelvújítás szótára ezt a debreceni füvészkönyvben elıforduló elnevezést, amely szerinte a Diószegi–Fazekas szerzıpáros szóalkotása, nem vette föl. Nyilvánvaló a
szótörténetbıl azonban, hogy nem ott bukkan föl elıször, a szó keletkezése jóval a nyelvújítás
elıtti idıkre vezethetı vissza.
ökörszemke J. Tradescantia (MNöv. 194). Nálunk nem honos dísznövény metaforikus elnevezése Bugacon.
ökörszemszilva R. 1753: ökörszem szilva (Posoni kert 561), 1814: ökörszem ’egy fajta
nagyszemő gyümölcs’ (Peretsenyi Nagy L.: Orod 64), 1867: ökörszem szilva ’igen szép nagy szemő szilvafaj’ (CzF. 4: 1163). N. Nyr. 31: 175: ökörszem (Nyíregyháza, Újtelektanya) ’szilvafajta’.
Az ökör nagy szeméhez való hasonlítás, a nagy szemő gyümölcs a névadás alapja. Az 1814-es adat
az ökörszem(ő) szilva típusú szókapcsolatból keletkezett tapadással.
ökörszemszılı J. Ochsenauge (MNy. 3: 375). R. 1726: ökörszemü szölö (Balassa I.: TokajHegyalja szıleje és bora. 1991: 117), 1730-as évek: ökörszemő (Rózsás L.: A szılımővelés átalakulása Baranyában a XIX. században. Bp., 1961, 5), 1780: xkxrÑzem (Prónay P.: A’ szöllöknek
plántálásáról. Pest: 62), 1812: ökörszemő kék (Patay Á.: Az alföldi 15), 1825: fekete ökörszem
(Balassa i. h. 125), 1829: ökörszem (Azon 8), 1845: ua. (BVO. 107), 1854: ua. (Kertészeti Füzetek
108), 1856: ua. (Gyürky A.: Vinczellérek könyve. Pest, 134), 1870: ökörszemő (CzF. 5: 1445), 1896:
ökörszemü szıllı ’francia oeil de boeuf noir’ (Pallas 13: 644), 1935: ökörszem (Révai 17: 723),
1968: ökörszemő kék ’gros colman’ (Kozma Pál: Csemegeszılı. Bp.), 1988: kék ökörszem ’dobrelabi’ (Csepregi−Zilai: Szılıfajta-ismeret és -használat. Bp., 346). A népnyelvben H. Frisch: Verschetz
(Versec, Vršac). Wien, 1982: 298: német Ochsenaugen, 299: Ochsnaugn ’ua.’ (Versec vid.); R. 1886:
blaues Ochsenauge (W. Hamm: Das Weinbuch. Leipzig: 14).
Ez a sötétkék, gömbölyő, igen nagyszemő (dió nagyságú bogyójú) szılı magyar nevét
a franciából való részfordítással kapta; vö. oeil de boeuf noir (Pallas 13: 644). A filoxéravész elıtt
elterjedt szılıfajtánk volt. Az ökörszem szó elsısorban madárnév a magyarban, amely latin és német szavak tükörfordításával keletkezett. Már 1596-ban jelölt azonban növényt is ’csillagıszirózsa’ jelentéssel (MNy. 58: 496); a fenti forrásokban szılıt, 1814-ben pedig ’egy fajta nagyszemő
gyümölcsöt’ (Peretsenyi Nagy L.: Orod 64), míg 1867-ben az ökörszem-szilva (CzF. 4: 1163) −
szintén egy nagyszemő − szilvafajta elnevezése. Keletkezésének indítéka az ökör nagy szeméhez
való hasonlatosság.
ökörszemvirág J. Chrysanthemum leucanthemum (MNöv. 126). R. 16/17. sz.: ökör zöm
’Chrysanthemum’ (Erlanger Herb. 133), 1775: ökör-szem-virág ’Buphthalmum, Bellis major pratensis, Consolida media, Bellis sylvestris’ (Csapó 206), 1783: ua. ’Chrysanthemum’ (NclB. 417),
1798: ökörÑzem-virág (Veszelszki 212), 1815: ökör-szem virág ’Chrysanthemum, Leucanthemum’
(Kassai B 201), 1833: ökör-szem-virág ’ua.’ (Dankovszky 707), 1835: ökör-szem ’arany virág’ (Kas-
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sai 4: 63), ökör szem virág ’Chrysanthemum leucanthemum’ (uo. 4:399), 1843: ökörszem, ökörszemvirág ’ua.’ (Bugát 325), 1845: ua. (Mősz. 352), 1867: ökörszem-aranyvirág, N. ökörszemvirág
’ua.’ (CzF. 4: 1163), 1911: ökörszem aranyvirág ’Chrysanthemum’ (Nsz. 223). N. Szabó–Péntek
99: ökörszem (Árapatak) ’Chrysanthemum leucanthemum’ | Nyr. 12: 477: ua. (Szolnok-Doboka m.
Domokos) ’Anemone Triloba’.
Kör alakú, sárga közepő virágáról nevezték el így e növényeket, különösen a margaréta színezıdése és virágainak kereksége hasonlatos az ökör szeméhez. „Közepén egy nagy, aranyszínő gömb
vagyon” − mint Csapó jellemezte. A német Rindsauge, azaz tehénszem ’Chrysantheum leucanthemum’ (Dankovszky 707), Kalbsauge, azaz ’borjúszem’, francia Oeil de boeuf ’ua.’ (NclB. 418)
szintén ezen a névadási szemléleten alapul.
ökörszív-annóna J. Annona reticulata (P. 32). R. 1894: ökörszívő anóna ’a fa, a gyümölcs’
(Vörös 135), 1974: ökörszív ’ua.’ (Uránia 1:300), 1985: ua. (Surányi 148), 1989: ökörszív annóna
(Vörös 135). Nagyon finom egzotikus gyümölcs jelölésére szolgál a magyar szaknyelvi kifejezés,
társneve az ökörszívalma (Priszter 127). A latin Annona nemzetségnév egyébként a haitin beszélt
taino anon ’ua.’ (PbF. 82) szóból került át, a magyar annóna a latin szaknyelvi szó átvétele. Az
ökörszív, illetve az ökörszív-annóna a német Ochsenherz, Ochsenherzannone ’ua.’ tükörfordítása
(Vörös 135). Idegen nyelvi megfelelıje az angol bullock’s heart, francia coeur de boeuf, orosz
anona szemcsataja ’ua.’ (uo.). Mint Vörös Éva írja, a névadás alapját „a gyümölcs sima felszínő,
szív alakú, vörösesbarna színe képezte. Az ökörszívalma szintén tükörszó a németbıl; vö. Ochsenherzapfel.”
öszvérfő R. 1845: ua. ’Hemionitis’ (Mősz. 355). A régi forrásokból fordítással átvett növénynevünk. A görög hemiónosz ’öszvér’ (tulajdonképpen ’félszamár)’ névvel elkeresztelt főfélét
ezek az állatok szívesen legelik. A névadás alapja azonban mégsem ez, a Dioszkuridésznél szereplı régi görög hemionítisz növénynév olyan növényt jelöl, amelynek sem virágja, sem magja nincsen; természetesen már az antik világban ismert volt a szamáröszvérek és lóöszvérek terméketlensége.
ızkáposzta R. 1884: ua. ’Spartium scoparium’ (ErdL. 23: 790). N. Nyr. 97: 340: ua. (Veszprém, Somló vid.) ’ua.’. Ennek a növénynek − ugyanazon a vidéken − az azonos névadási szemlélető nyúlkáposzta a hasonneve.
ızlábgomba J. Macrolepiota procera (MoK. F.2: 22). R. 1584 k.: ewz lab ’Lepiota procera’
(NyTudÉrt. 80: 30), 1601: ua. (FungPann. 274), 1675: ua. (Sterbeeck), 1901: ız-lábú gomba
(TermtudKözl. 455), 1911: özláb (Nsz. 224). N. NytudÉrt. 80: 30: ızláb (Szentgál) | Nyr. 30: 323:
ız-lábú gomba (Heves) | Botanikai Közlemények 41: 113: ızlábgomba (Mátra) ’Lepiota procera’.
Clusius mővében – nyilván Beythe István tájékoztatása alapján – 1601-ben az szerepel, hogy „a magyarok ewz lab-nak hívják, mi szerintem nem talál, a németek Watzling néven ismerik”. Istvánffi
Gyula (A Clusius-codex mykologiai méltatása. Bp., 1900) ezzel szemben azt írja, hogy a „márványos
tönk olyanforma, mint a levágott, megszárított ızlábszár, a mit korbácsnyélnek stb. használnak”
(76). Alakleíró elnevezés ezek szerint. Annál is inkább, mert az ızlábgomba színével, mintájával is
hasonlít az ızre. Kalapja barnán foltosodik. Feltőnıen hosszú tönkje szintén barnán tarkázott, az
ız lábára emlékeztet.
A németben egy másik gombát, a Cantharellus cibariust jelölik hasonló összetétellel: Rehfüßchen (M. 447), azaz ’ızlábacska’. Biztosan a németbıl való ugyanennek a gombának a 17. sz.
végétıl a Buda környéki német települések nyelvjárásainak hatására elterjedt kukumuki, kukimuki
[< ném. Guckenmicke (Molnár 1987: 315), Kuckenmucken ’Psalliota’ (uo. 319)] elnevezése.
ızgomba J. Hydnum repandum (MNöv. 145). R. 1911: özgomba ’Hydnum imbricatum’
(Nsz. 224). Más néven sárga gereben (uo.). Az ızgomba újabbkori átvétel. Tükörfordítással a németbıl kölcsönzött kifejezés, vö. Rehpilz ’ua.’ (M. 447).
ızsaláta J. Smyrnium perfoliatum (MFV. 2: 446). R. 1843: ızsaláta ’ua.’ (Fäller J.: Növényeink a népies gyógyászatban. Debrecen. 51), 1911: ua. (Nsz. 224). Tájnyelvi elnevezései: gyapor
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és lópetrezselyem (uo.). İzsaláta nevét egyrészt élıhelyérıl, másrészt a nagy, szárölelı levelek
üde, salátazöld színérıl kapta. Igazi otthona mészkıhegységeinkben, bükkösökben, hárs-kıris sziklaerdıkben van a Mecsektıl a Bükkig.
ıztapló J. Trametes cervina (Priszter 160). A tudományos latin faji elnevezésben ugyan nem
az ız állatnév, hanem a latin cervus ’szarvas’ szerepel, de nyilván az ızek is fogyasztják a szarvasokon kívül ezt a gombát, amelynek német neve is Hirschtrüffel (Genaust 144).
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