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A tudományos nevezéktanban kettős 
elnevezés használatos. A kettős név első 
tagja a nemzetségnév, a második pedig a 
fajnév. Szépségük, gyógyászati felhasz-
nálásuk vagy éppen mérgező hatásuk 
révén számos gyomnövény elnevezése a 

görög-római mitológia valamely isten-

nőjéhez kapcsolódik.

A tükörvirág (Legousia speculum-
veneris) tudományos fajnevében latinul 
a speculum ’tükör’, míg a veneris ’Vénusz’ 
jelentésű birtokos esetben, tehát a kifeje-
zés Vénusz istennő tükrére vonatkozik. 
Az elnevezés a kerek, bíboribolya, közé-
pen fehér virág szépségére utal. Hazánk-
ban ritka, eltűnőben lévő szántóföldi 
gyomnövény (1. kép).

A berzenke (Scandix pecten-veneris) 
fésűfogszerűen felálló terméseiről kapta 
tudományos fajnevét, latinul a pecten 
’fésű’, a veneris pedig ’Vénusz’ jelentésű, 
tehát a szóösszetétel Vénusz istennő 
fésűjére utal. A magyar elnevezés a ber-
zenkedik igéből származik: „dühösen 
felborzolja a szőrét, ill. tollát”, ami szin-
tén a felálló termésekre vonatkozik. Egy-
kor meszes szántókon előfordult, napja-

inkra valószínűleg kipusztult hazánkból 
(2. kép).

A hérics (Adonis) nemzetség 
Adóniszról kapta nevét, aki az idealizált 
férfiszépség megtestesítőjeként Vénusz 
első szerelme volt. Egy vadkan ölte meg, 
és a vigasztalhatatlan istennő Adónisz 
véréből héricseket sarjasztott. A nemzet-
ség piros virágú fajai valóban a vér színé-
re emlékeztetnek. A lángszínű hérics 
(Adonis flammea) Magyarországon rit-
ka, visszaszorulóban lévő szántóföldi 
gyomnövény, száraz gyepekben is él (3. 
kép).

A fehér üröm (Artemisia absinthium) 
gyógyhatását már az ókori görögök is 
ismerték. Étvágygerjesztő, a belőle nyert 
illóolaj görcsoldó és bélféregűző. A tudo-
mányos nemzetségnév Artemisz istennő 
nevéből származik, mert az ő adományá-
nak tartották. A növény az abszint alap-
anyaga volt. Száraz gyepek, parlagok, 
útszélek gyomnövénye (4. kép).

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
tudományos nemzetségnevében görö-
gül az ambrosia ’istenek eledele’ jelenté-
sű, azonban valószínűleg nem ehető 
ételre kell gondolnunk. Az ambrózia erő-

sen aromás illatú folyadék lehetett, ami-
vel a halott testeket megóvták a lebom-
lástól, és parfümként, valamint szépség-
ápoló olajként is használták, ezenfelül 
alkoholos italként is itták. Legvalószí-
nűbb, hogy az ambróziát üröm 
(Artemisia) fajokból készítették, és az 
észak-amerikai eredetű parlagfű az üröm-
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höz való hasonlósága miatt kapta ezt a 
nemzetség- és fajnevet (artemisiifolia 
’ürömlevelű’). Jelenleg hazánk legtöbb 
problémát okozó gyomnövénye (5. 
kép).

A pipitér nemzetség tudományos neve 
egyrészt latin-görög neve a kamillának 
(Anthemis ’kamilla’); másrészt a görög 
Anthemon ’virágzó növény’ jelentésű. 
Felvetődik a kérdés, hogy miért pont a 
pipitért jelölik a ’virágzó növény’ elneve-
zéssel? A háttérben a kamillának és más 
hasonló fészkeseknek nőgyógyászati 
betegségekre való kiváló gyógyhatása 
áll. Ezt a nevet a hasonló hangzású Arte-
misz istennő nevéből képezték, akinek 
kultusza a nők gyógyító istennőjeként is 
virágzott az ókorban. A nehézszagú pipi-
tér (Anthemis cotula) hazánkban szántó-

kon és kertekben szórványosan előfor-
duló gyom (6. kép).

A nadragulya (Atropa bella-donna) 
tudományos nemzetségneve az Atroposz 
(elháríthatatlan) névből származik. Ő a 
görög-római mitológia sors istennői 
közül az, aki ollójával elvágja az élet fona-
lát. Mindez azzal van kapcsolatban, hogy 
a nadragulya bogyójának fogyasztása 
halálos mérgezést okozhat. A fajnév, 
bella-donna ’szépasszony’ jelentésű és 
arra vonatkozik, hogy hajdanán a nők 
szemükbe csepegtették a bogyók ned-
vét, így nagyobb lett a pupillájuk, és csá-
bító a pillantásuk. Hiúságukért sokan 
látásuk elvesztésével fizettek. Erdei 
vágásnövényzetben tenyészik (7. kép).

A képek a szerző felvételei.
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