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A Kis-Ázsia térségében honos, 
ajakosvirágúak családjába 
tartozó tarlóvirág vagy más 

néven tarló tisztesfű (Stachys annua) 
terméseinek maradványait a Kárpát-
medencében már az újkőkori 
archeobotanikai leletekben is kimutat-
ták. Később a növény valószínűleg a 
nyomásos földművelés időszakában 
válhatott gyakorivá, amikor a háborí-
tatlan tarlók elegendő időt biztosítot-
tak virágzásához és magérleléséhez. 
Akkortájt ugyanis nem hántották fel 
rögvest aratás után a földeket, hanem 
a kisarjadó gyomnövényzetet jószág-
gal legeltették, vagyis elődeink előbb-
utóbb felismerhették a tarlók által kí-
nált méhészeti potenciált is.

Vándorméhészek Kánaánja
Káldy-Nagy Gyula történész rávilágít 
könyvében, miszerint a XVI. századi 
hódoltsági országrészben a török adó-
összeírók elrendelték, hogy a méhkas-
tized egyik felét a lakhely szerinti föl-
desúrnak, másik felét pedig annak az 
uraságnak kell beszolgáltatni, akinek 
földjére virágzáskor a méhlakásokat 
állították. Mindez a méhcsaládok vi-
rágzáshoz igazodó költöztetését sej-
teti. Talán már akkoriban is, a beta-
karítást követően a méhkasokat az 
ártéri erdőkből és a gyümölcsfás sző-
lőhegyekből a tarlókra telepítették 
át. A tolnai paraszti méhészek ilyes-
féle, XVIII. századi rendszeres ván-
dorlásába Andrásfalvy Bertalan nép-
rajzkutató tanulmányából nyerhetünk 
betekintést: „A földművelés alá vett terü-
leteken gyűjtött méz jobb és több mindegyik-
nél (…) olyan volt, mintha fehér lepedő lett 
volna a mezőkön, olyan volt a tarlóvirág-
tól (…), csak a földre tették a kasokat…” 

Egykor Debrecenben – „a hófehér tar-
lók hazájában” – is dívott a kasokkal 
való vándorlás. Erre találunk utalást 
Csáti Szabó György 1792-ben, a cívis-
városban kiadott könyvében: A ritka 
szövésű ruhadarabokkal lekötözött 
kasokat felfordítva, szekerekre rakták 
bőséges széna vagy szalma közé, s egy 
éjszakai lassú menetben kivitték a mé-
heket a feketeföldi tarlókra. Diószegi 
Sámuel 1813-ban megjelent füvész-
könyvében ekképpen jellemzi az ak-
koriban hunnyásznak nevezett tisztes-
fű nemzetséget: „Ezen Seregbeli virá-
goknak nagy részé, kedves a’ méheknek és 
hasznos; eggy sints pedig oljan hasznos, 
mint a’ Tisztes és parlagi Hunnyász. Ha 
ezek aratás utánn elborítják a’ tarlót: ak-
kor bőv méz-szüret leszsz.” Binder Iván 
1898-ban írt feljegyzésében olvashat-
juk, miképpen egyes esztendőkben 
„olyan fehérek a tarlóvirág-lepte szán-
tóföldek, mintha csak hó esett volna”. 
Némethy Samu 1929-ben közzétett 
cikkéből megtudhatjuk, hogy az al-
földi tisztesfüves szántókon bizonyos 
években a virág „úgy ontja a mézet, 
hogy a méhész nem tud elég edényt sze-
rezni számára”. Ilyenkor az ország 
méhészeteinek színe-java mind oda 
sereglett a tarlóvirágzásra: „A szarvas–
orosházi vasút mentén ezer és ezer méh-
család volt nyarankint elhelyezve és sok-
sok mézet szedtek össze, szaporítván a kü-
lönben elkallódó nemzeti vagyont.”

Nem csoda, hogy azokban az idők-
ben a méhészek ódákat zengtek a nö-
vényről. Teleki László 1901-ben ily 
módon fogalmazott: „Ott, honnét a 
földműves az életet már learatta, a tisztes-
fű gazdag mézforrású virágai – kivált, ha 
koronként langyos esők jelentkezvén, a 
méhek e dús legelője megsarjadzik – fehér 

lepelként vonják be a tarlót, s kincset gyűj-
tet apró munkásaival, tehát másodszor 
arat ott a méhész, honnét az Úr áldását a 
földműves már betakarítottnak vélte.” 
„Legkiválóbb mézelő nyárvégi gyomnövé-
nyünk a tarlóvirág s a gondviselés valósá-
gos áldása, igazi jótéteménye a méhészet 
részére” – vetette papírra Koppány Jó-
zsef 1930-ban. Gunda Béla Méhészke-
dés a magyarságnál című tanulmányá-
ban írja, miként a méhészek „Szívesen 
telepednek le méheikkel az akácosokba, a 
repceföldek mellé, de a méhek legkedve-
sebb virágának a tisztesfüvet tartják. Az 
alföldi méhésznél a »tarlóvirág nyílása-
kor« időhatározó.” A tisztesfű virágpo-
ra zöldesfehér, mely a viráglátogató 
méhek homlokára tapad. Ha aratás 
után a virágportól fehér homlokú 
(„csillagos, hókás”) méheket láttak 
hazatérni a méhészek, akkor tudták, 
hogy megindult a hordás.

Világmárka 
a bádogbödönökben

Száz esztendővel ezelőtt az akác 
mellett a tarlóvirág volt a legfonto-
sabb mézelő növényünk. A mézeket 

Akad olyan tavasszal csírázó gyomnövény, mely vetésekben 
rejtőzködve várja, hogy aratás után fényhez és csapadékhoz 
jutva a szántókat nektárdús virágszőnyeggé varázsolhassa. Édes 

nedűjét hajdan magyar kuriózumként ismerték.
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Ma már igencsak elvétve bukkan 
fel, a szerencsések ínyenc mézritka-
ság gyanánt juthatnak hozzá.

A fogyatkozás szakaszai 
A tisztesfű-méhlegelők visszaszoru-
lásának folyamatát három, jól körül-
határolható szakaszra tagolhatjuk. 
Már a XX. század legelején megje-
lentek az első baljós hangulatú írá-
sok. Az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnökségének 1911. évi je-
lentésében például az alábbiakat olvas-
hatjuk: „Tisztesfűmézre a jövőben már 
vajmi kevés helyen számíthatunk. Ahol a 
gőzeke belemélyítette vasát a földbe, ott a 
tisztesfüvet el is temette. Évtizedek előtt ez 
a virág adta mézünknek több mint kéthar-
madát, ma már felét sem adja, s amint halad 
a belterjesebb gazdálkodás, úgy fogy a tarló és 
ugar, vele pedig a tisztesfűméz.” Némethy 
Samu 1929-ben így tudósít: „A tarlóvi-
rágnak most valószínűen végleg lealkonyo-
dik. A több termelés által sürgetett tarlóbuk-
tatás mind nagyobb tért hódít, úgyhogy a tar-
lóvirág termőköre mind szűkebbre szorul.”

A zsugorodás trendje kezdetben in-
kább csak a piacra termelő uradalmakat 
érintette, mert itt jelent meg elsőként a 
korszerű mezőgazdasági technika. 

akkoriban többnyire bádogedények-
ben forgalmazták. 1920-ban az akác-
méz 90, míg a tarlóméz 80 koronába 
került kilónként. A tisztesfűméz is 
magyar különlegességnek számított, 
olyannyira, hogy a Radnóti István ál-
tal 1937-ben publikált, A magyar me-
zőgazdaság világmárkái című kiad-
ványba is bekerült. Némely külföldi 
piacok csemegeméznek tekintették, 
más helyekre csak mézkeverékekben 
exportálták.

Korabeli méhészeti szaklapokban a 
tiszta tarlóvirágmézet egészen vilá-
gos, víztiszta, gyönyörű szép tükrö-
ződésűnek (tündöklőnek), ikrásan 
fehérszínűnek jellemezték; de a 
méhlegelő fajösszetételének függvé-
nyében a fehéres sárgától a sötétebb 
barnáig minden színárnyalatban elő-
fordult. Magas szőlőcukor-tartalma 
révén igen hamar megikrásodott. 
Az összes virágmézek között ennek 
volt a „legnagyobb illata”, mint írták: 
„a szoba megtelik mezei virágillattal a 
tarlóméz felbontása alkalmával”. Igazi 
gyógymézként tartották számon, ám 
az évek múlásával eltűnt a forgalom-
ból. Az újvidéki piacon 1978-ban 
még 60 dinárért lehetett vásárolni. 

Az éra jellegzetes kettősségét érzékel-
teti Héjjas Endre riportja 1934-ből: 
„A tarlóvirág a modern intenzív gazdál-
kodás mellett fogy ugyan, de az Alföld 
tanyavilágában még mindig kimeríthetet-
len kincsesbánya, hiányát a nagybirtokon 
(ahol az azonnali tarlóhántást leginkább 
gyakorolják) meglehetősen pótolják az ál-
lattenyésztéssel kapcsolatos virágzó ta-
karmánynövények.”

,,Az aratást kövesse azonnali tarlóhán-
tás!” – íme a jelmondat, melyet köte-
lező érvényűen hangoztatott az 1950-
es évek legelején útjára indított szoci-
alista típusú nagyüzemi gazdálkodás, 
és ezzel a megfogyatkozási tendencia 
második periódusába léptünk. Ahogy 
e korabeli szemelvény sugallja, a szlo-
gen a jómódú paraszti réteg lejáratá-
sára és megtörésére irányuló „osztály-
harcos zsurnalizmus” eszköztárából 
sem hiányozhatott: „Ezt a munkát a 
kulákság igyekszik megzavarni. Elhí-
resztelte, hogy az idén sok tarlómézre van 
szükség, ezért a kormány elrendelte, hogy 
nem szabad a tarlót feltárcsázni vagy fel-
szántani. (…) A népnevelők erősítik fel-
világosító munkájukat és a dolgozó pa-
rasztoknak újból megmagyarázzák, 
hogy az idejében végzett tarlóhántás 
megőrzi a talaj nedvességét, ez a fontos 
munka is biztosítja a jövő évi több ke-
nyeret.” A konszolidációs folyamatok 
közepette, 1957-ben és még néhány 
következő nyáron a földművelésügyi 
miniszter – a méhészek felterjesztett 
kérésének eleget téve – olyan rendel-
kezéseket hozott, amelyek lehetősé-
get adtak a nagyüzemi gazdaságok-
nak a tarlóhántás szeptember 30-ig 
történő elhalasztására. Ám hamaro-
san az iparszerű termelés érdekeit pri-
oritásnak tekintő agrártudományos 

Papszt Ede méhész 

(ANDRÉ KERTÉSZ FELVÉTELE, 1921, VINTAGE)

Már csak kivételes alkalom a tarlólegeltetés (2016, Hajdúnánás) 

Háziméh tarlóvirágon Napjainkban csupán mézritkaság
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szemlélet vált meghatározóvá. Az idő 
tájt folyóirataink hasábjain rendszere-
sek voltak azok a fórumok, ahol mé-
hészek (és juhászok), valamint nö-
vénytermesztők folytattak szakmai 
és emocionális vitákat a tarlóhántá-
sok szükségszerűségéről. „Amiben 
minden vélemény megegyezik: aratás vé-
gével egy talpalatnyi tarló se maradjon!” 
– talán ez az 1962-ben megjelent új-
ságfőcím tekinthető az évekig zajló 
polémia záróakkordjának; a nevezetes 
cikkben a másképp gondolkodókat 
már jobbára az idősebb generációval 
azonosítják, akik „maradi nézetek, el-
avult módszerek mellett kardoskodnak”. 
Bárhogy is történt, a tarlóhántás meg-
annyi termésnövelő folyományát – 
miszerint megőrzi a talaj nedvességét, 
segíti a talajérést, irtja a gyomokat 

és pusztítja a kártékony rovarokat – 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 
Ezekhez képest a méhészeti és legelte-
tési haszon meglehetősen csekélynek 
ígérkezett. Mint írták: „Helytelen, ha 
valaki a mézelést a gyomvirágokra és a 
tarlóra alapozza, mert ez az országnak 
drága méz lenne.”

A harmadik ciklus kezdete 2006-
ra tehető. Egy kormányrendelet ér-
telmében ekkortól a hatóságok nö-
vényvédelmi bírsággal sújthatják a 
parlagfű-mentesítést elmulasztó 
gazdálkodókat. Addigra az üröm-
levelű parlagfű elözönlötte szántó-
ink számottevő részét és kiterjedt 
bokraival helyenként a tisztesfüves 
termőhelyekre is benyomult. Mind-
azonáltal ez az időszak egyfajta vá-
lasztóvonalnak is felfogható, hiszen 
ezt megelőzően még imitt-amott 
gyönyörködhettünk az aratás után 
fehérbe öltözött földekben. Ezt kö-
vetően – a parlagfűfertőzés mérté-
kétől függetlenül – drámaian fel-
gyorsult a tarlóhántások ütemezése, 
ami a nyári aszályos időszakok gya-
koribbá válásával párosulva végérvé-
nyesen száműzte a tisztesfűszőnyeg 
látványát a honi agrártájból. Hiába 
köszöntenek be elvétve olyan csapa-
dékos nyarak, mint az idei; az itt-ott 

még növekedésnek induló állomá-
nyait a szorgos, illetőleg a bírságtól 
tartó gazdák sebtiben feltárcsázzák.

Egy térkép és három verskötet
A tarlóvirág korábban sem volt általá-
nosan elterjedt az országban, mint 
ahogy azt Papszt Edének a Magyar Méh 
folyóiratban 1933-ban közzétett térké-
pén is láthatjuk. A klimatikus tényezők 
mellett a talajtani viszonyok is nagyban 
befolyásolják az elterjedését: „hazája a 
nedves, fekete vagy barna mezőségi agyag”. 
Készítője a térképet csak kezdetleges 
változatnak szánta és felhívásban kérte 
méhésztársait, hogy tájékoztassák az ál-
tala nem ismert lelőhelyekről. 

Az ábrán nem láttatott alábbi három 
régió mindenképpen említésre méltó: a 
Balaton-felvidék keleti része, a Mosoni-
sík és a Vajdaság. Nem pusztán azért, 
mert ezeken a területeken a korábbi 
évtizedek terepmunkái során botani-
kus társaimmal esetenként nagyobb 
állományaira bukkantunk, hanem azért 
is, mert ezen vidékek olyan költők szü-
lőhelyei, akik – bizonyára élethosszig 
rögzült élményeik hatására – a tarló-
virágról nevezték el egy-egy verses-
kötetüket. A Veszprémben napvilá-
got látott Endrődi Sándor Tarlóvirá-
gok című gyűjteménye többek között 
mély vallásosságú verseket takar, „ame-
lyek nagy és vérző lelki sebről tanúskodnak 
és egyszersmind ennek balzsamául szolgál-
nak”. Hárs Ernő Magyaróvár szülötte, 
és a szóban forgó műben életpályájának 
végén az addig háttérben maradt, ki-
adatlan költeményeit teszi közzé; mint 
vallja: „Az emberhez az árnyéka is hozzá-
tartozik, és a fő művelési ág termésének beta-
karítása után még virágok is fakadhatnak be-
lőle.” Az Újvidéken született Gál László 
„verseskötetének címe »vajdasági« képzetet 
idéz, (…) s arra csábítja az olvasót, hogy (…) 
nagy aratásokra gondoljon, végtelen síkságra, 
melynek tarlottságában megbújik a »tarlóvi-
rág«, hirdetve az élet elpusztíthatatlanságát 
és magános »aratás utániságát« is”.

Pinke Gyula botanikus
Széchenyi István Egyetem

BŰBÁJ SZEMMEL VERÉSRE

A tarlóvirág teáját a népi gyógyászatban 
többek között meghűlés esetén alkalmaz-
ták, de a növényt mindenekelőtt a szem-
verés (nézéssel való rontás) ősi ellensze-
reként ismerték. Ha csecsemő, szoptatós 
anya vagy akár háziállat ártó tekintet áldo-
zata lett, szárított, esetenként megszen-
telt tarló tisztesfűvel füstölték meg a bete-
get vagy főzetében fürdették. Olykor 
egyéb praktikákat is bevetettek, néhol „ki-
lenc sírról kifordított, kézzel szedett föld-
del” fokozták a fürdő gyógyhatását. 
Berde Károly 1940-ben kiadott könyvé-
ben olvashatjuk, miképpen egy javasasz-
szony „kutyakoponyát gyógyfüvekkel 
összekötve teknőbe tett, erre tisztesfű fő-
zetét öntötte s amikor az kihűlt, beteg 
gyermeket fürösztött benne”.

Tarlóhántás (2020, Jánossomorja) (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

A tarlóvirág hazai előfordulásai (PAPSZT EDE, 1933)


