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A berkenyék nemzetségéhez tarto-
zó fajok nagy alakgazdagságúak
és igen széles elterjedési területû-

ek, sokrétûen alkalmazhatók a díszker-
tekben, a tájfásításnál. A Sorbusok Euró-
pa tájainak szép szoliterfái. Erdôszegé-
lyeken és erdôtársulások állományalko-
tóiként is találkozhatunk különbözô ber-
kenyefajokkal és a parkokban számos,
keresztezôdés eredményeként létrejött
állandósult hibriddel. Legtöbbjük szép
szabályos koronájú fa, amelyek pompás
ôszi lombszínükkel, egyesek termésük-
kel is díszítenek. A bogyók ehetôk,
eleink sokrétûen hasznosították azokat.

A berkenyék múltbéli 
leírása, ábrázolása

Az alapfajok leírását és ábrázolását már
ókori, majd a középkori természettudó-
sok, botanikusok mûveiben is megtalál-
juk. W. Klausch-Blecken von Schmeling
1994-ben, Göttingenben megjelentetett,
a madárberkenyérôl írott mûvében cso-
korba gyûjtötte a korai tudományos
munkákban fellelhetô ismereteket. A
nemzetségen belül a fajok elkülönítése
sokáig nem egyértelmû, az antikvitás
természettudósai, de a középkori és az
újkori ábrázolások és leírások is eseten-
ként keverik a berkenyefajokat, és elô-
fordul – az elsô Theophrastostól szár-
mazó barkócaberkenyére illô galago-
nya-leírás nyomán – a Crategus nemzet-
séghez sorolás is.

A berkenyék ehetô termésük okán a
mezôgazdasági tárgyú leírásokban is
szerepelnek, nem pusztán a botanikai
mûvekben. Elsôként Marcus Procius
Cato Censorius (Kr. e. 234–149) római
polgár, a mezôgazdaság, a kertészet ak-
tív mûvelôjeként és a korabeli
agrikultúrát könyvekbe foglaló közíró-
ként is ismert. A De re rustica c. köny-
vében jelenik meg elôször a „Sorbum”,
illetve a „Sorbus” latin megnevezés.
Majd 200 évvel ezután Aulus Cornelius
Celsus már a „Sorbum torminale”-ként
említi. Kr. u. 60-ra datált Dioscorides
görög származású katonaorvos a De
materia medica c. mûve, amelyben is-
mét nincs pontos megnevezése a leírt
gyógyhatású berkenyefajnak, az ott
írottak a madárberkenyére utalnak.

A berkenyéket megkülönböztetô jel-
lemzô ismertetés – mint oly sok más nö-
vény esetében is – Plinius Secundustól,
a Krisztus utáni elsô évszázadból való.
Ekkor, csaknem 2000 évvel ezelôtt így
írt a tudós polihisztor a Historia
Naturalis XXXVII. könyvében a
barkócáról: „A Sorbus egyik fajtája a
torminalis, csak gyógynövényként
használatos, szolgalmasan terem, kis
gyümölcsei vannak, levelei csaknem,
mint a paltáné, a madárberkenyétôl
egészen eltérôen növekszik.” (Lenz né-
met nyelvû fordítása alapján.)

A kora középkorban, a IX. század-
ban Walahfrid Strabo apát, „Hortulus”
címû költeményében, a Bodensee parti
Reichenauban említi a „sorbus”-t, a ko-
lostorkert gyógynövényei között. Ezu-
tán a híres St. Galleni kolostor részletes
kertleírása is megôrizte a „sorbarius”
kert emlékét.

A barkócafa elsô, máig fennmaradt
ábrázolása 1546-ban látott napvilágot
Hieronymus Bock füveskönyvében. A
fametszet szerzôje, Kandel a fa alá raj-
zolt két fiúcska révén óhajtotta bemu-
tatni a barkócatermés fogyasztásának
hatását (1. ábra). A metszetet közlô
Bock azonban helyreigazít az ábrafelira-
tban, hiszen a füveskönyvek szerint is a
barkócatermés épp ellenkezô fiziológi-
ai hatást fejt ki a gyomormûködésre, így
a rajznak ez a része téves.

Matthiolus, a reneszánsz kor bota-
nikusa több kiadást megélt herbáriu-
mában mestermûveknek tekintendôk
a növényábrázolások. Az 1565. évi fa-
metszeten, amelyben a barkó-
caberkenye egyik legszebb ábrázolá-
sát találhatjuk (2. ábra), Dioscoridesre

hivatkozik. A mû késôbbi kiadásaiban
1571-ben (3–5. ábra), majd az 1574-es
utánnyomásban a berkenyék helyes
besorolása és ábrázolása látható. Emlí-
tésre méltó még a XVI. századi nö-
vényábrázolások közül a Fuch
füveskönyvében megjelent elsô színes
akvarell a barkócafáról (6. ábra).

A késôbbiekben, a kora újkori herbá-
riumokban esetenként ismét helytelenül
közölnek barkócaábrázolást, összeke-
verve a fajt a madárberkenyével, jólle-
het ökológiai igényeik, így természetes
élôhelyük sem azonos, és alaktanilag is
jelentôs különbség van a két faj között.
Mindkettônek ehetô azonban a termése,
a madárberkenyéé dúsabb és élénk-
vörös színével hívogatóbb, mint a
barkóca barnás bôrszínû bogyói.
Dalechampius 1587. évi botanikai mun-
kájában a Sorbus torminalis felirat alatt
tévesen a madárberkenye ábrázolását
találjuk (7. ábra). Itt a barkóca metszete
Theophrastosra hivatkozva Crategus el-
nevezést kap (8. ábra).

Az év fája

A barkócaberkenye kultúrtörténeti,
kertészeti vonatkozásai

KONKOLYNÉ DR. GYURÓ ÉVA

1. ábra: A barkócafa elsô ábrázolása
Hieronymus Bock füveskönyvében, 1546.
évben. Közli von Schmeling, 1994

2. ábra: A Sorbus torminalis egyik legszebb
ábrázolása fametszeten. Matthioli herbáriu-
mának 1865. évi kiadásában. Közli von
Schmeling, 1994
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A berkenyék „gyümölcse”
A berkenyék termését, „gyümölcsét”
sokféleként hasznosították, fogyasztot-
ták. Nem csupán a rovarvilág tagjai és a
madarak táplálékául szolgált, de az em-
berek eledele, gyógyhatású készítmé-
nyeinek egyik alapanyaga is volt, és
lekvárt, pálinkát is fôztek a bogyókból.

A kelta, angolszász hiedelemvilág-
ban életfának tekintett berkenye a ma-
dárberkenye, amely fôként a hegyvidé-
kek hûvös, párás klímájában és Európa
északi, észak-nyugati sík- és dombvidé-
kein terjedt el. A Sorbus aucuparia bo-
tanikai elnevezés arra utal, hogy a fa
ehetô termése fontos madáreleség. A
piros bogyókkal ôsszel berakódó fa kö-
rül rajzó madarak röptébôl a druidák, a
kelta sámánok jósoltak (aucupium =
madárles, auspicuim = madárjóslás).
Jankovics Marcell leírása szerint a fa
életfaként is megjelent a kelta mitológi-
ában, fontos szerepet kapott a termé-

szet újjáélesztésében. Vesszejét „bo-
szorkányvesszônek” használták rontás
ellen és a mágiában növekedést serken-
tôként.

A barkóca emberi fogyasztásáról
Bock számolt be a XVI. században.
„Amikor ôsz elején a termés puhává
érik, az emberek mint más gyümölcsöt
gyûjtik és eszik, akkor aztán bájosak
lesznek és elveszítik a fanyarságukat.”
Szintén a bogyók nyers fogyasztását
említi Lippay János esztergomi érsek a
XVII. században, Posoni kert c. mûvé-
ben. „A köves földben, a kertekben is,
ha ültetik, örömest terem... Mikor meg-
lágyul savanyúcska, köves belül. Késôn
érik meg, nyersen eszik.”

Angliából és Bécs környékérôl szár-
mazó források is beszámoltak arról,
hogy a barkócabogyó eledelként szol-
gált. Számottevô lehetett a barkócafa
elôfordulása a Brit-szigeteken, a Bécsi-
medencében és Morvaországban is,
másként nem vihettek volna a londoni,
a bécsi és a prágai piacokra évente a
termésbôl. Fogyasztották Németország-
ban és Oroszországban is élelemként,
nyersen és szószként kenyérrel, burgo-
nyával is. A bogyókból befôttet és sült
húshoz különlegességként tálalt szószt
is készítettek. A barkócalekvár ízét a
csipkebogyólekvárhoz hasonlították.
Schmeling beszámol arról, hogy ma is
adnak barkóca- és madárberkenye-
szószt fagylalthoz és süteményhez a
specialitásokat kínáló würtzburgi „Düll
Borház”-ban.

6. ábra: A barkóca elsô ismert színes akva-
rellje ábrázolásának fotója. Fuch XVI. száza-
di akvarelljeit a Bécsi Nemzeti Könyvtárban
ôrzik. Közli von Schmeling, 1994

7–8. ábra: Delaschampius fametszetén a Sorbus
torminalis a Sorbus aucuparia rajzával illuszt-
rált és a barkóca ábrázoláshoz Theoprastos gala-
gonyáját társítja, mint hozzá hasonlóan számos
szerzô. Közli von Schmeling, 1994

3–5. ábra: A Sorbus fajok helyes besorolása Matthioli herbáriumának 1571. évi kiadásában
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A barkócatermésbôl gyomorkeserût
készítettek újborral és mézzel keverve,
de esetenként említik, mint gyümölcs-
borok adalékát is. A barkócapálinkáról
több elismerô vélemény maradt fenn,
amely a magból kioldódó savak hatásá-
ra enyhén mandulaízû. Ma már csak
igen kevés helyen állítják elô.

A barkóca elnevezés 
jelentése, helynevek,

földrajzi nevek
A magyar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára szerint a barkóca szó minden bi-
zonnyal szláv, illetve délszláv eredetû. A
korai Dráva-Száva közérôl származó ada-
tok alapján feltehetô, hogy a magyarba
egy déli szláv brìkovica vagy brìkavica
alak kerülhetett át barkócaként. A nép-
nyelvben a barkóca „bunkósbot”, illetve
„bercôkés bot” elnevezésének alapja,
hogy a furkósbotokat gyakran faragták
barkócafából. A fának az a tulajdonsága,
hogy ha tavasszal megszurkálják, a szur-
kálások helyét ôszre görcsösen kiforrja,
ezért furkósbotnak kiválóan alkalmas. A
barkóca kemény értékes fája kiválóan fa-
ragható, fájából „igen jó orsókat és
fûsôket csinálnak” – írja Lippay.

A C. Grater fák és cserjék kultúrtörté-
netérôl írott munkájában a német
„Elsebeere” elnevezés mellett említi a
„Ruhrbirne”, azaz – szó szerinti fordítás-
ban – „vérhaskörte” megnevezést, amely
arra utal, hogy a középkorban a barkó-
catermést használták a vérhas és a kólika
gyógyításában is. Ez a germán névadás
megegyezik a „tormina” latin jelentésével.

Szamota István gyûjtésébôl Zolnai
Gyula szerkesztette 1902-ben azt az okle-
vélszótárt, amely a régi iratokban elôfor-
duló magyar szavakat tartalmazza. Itt a
„barkóca”, illetve a „barkóca fa” címszó
alatt számos hivatkozást találunk a
XIII–XIV. századi oklevelekre. A közép-
kori iratokban több helyütt említették a
barkócát és a barkócza-fát Burcholcha,
Borcholcha, Borkouchafa, Barkolchafa
elnevezéssel. A hivatkozásokban a fa
többnyire egyes oklevelekben rögzített
kijelentések elhangzásának helyeként tû-
nik fel: „Ad arborem Barkolchafa dictam”.

Berkenyébôl származik több helyne-
vünk. Berkenye falu Nógrád megyei köz-
ség a Börzsöny délkeleti lábánál, terra
Werebwnyeként említik elôször 1299-
ben. Berkenyéd ma Szlovákiához tarto-
zik, a Poprád-folyó mellékvölgyében te-
lepült hegyvidéki, völgytalpi halmazfalu.
Berkenyes Romániában, a Marosba tor-
kolló Mezôségi patak mentén, Tordától
északkeletre dombvidéken fekszik.

A barkóca a díszkertek-
ben, a tájban

Az egyik legnagyobbra növô, átlagban
10 m-es, de esetenként a 20 méteres
magasságot elérô hazai barkó-
caberkenye csontfehér virágaival,
fényeszöld, ôsszel mélyvörösre színe-
zôdô levelével díszít. A dús lombú, sza-
bálytalan gömb alakú koronájú fa a
kertekben, települési zöldfelületeken
viszonylag ritkán ültetett faj, mert ritkás
karógyökérzete miatt nehezen tûri az
átültetést. A jó gyökérzetet nevelô ala-
nyokon viszont bizonytalan a megma-
radása. A berkenyék természetben
könnyen keresztezôdnek, számos ál-
landósult hibridfajt alkotva. A barkó-
cafa lisztes berkenyével alkotott hibrid-
jeinek száma mintegy huszonöt. A
Sorbus aria és Sorbus torminalis hibri-
dek között említhetô a S. redliana, a S.
rotundifolia, a S. pseudolatifolia és a S.
degenii, amelyek megtalálhatók a fais-
kolák kínálatában. A barkócahibridek
parkok, zöldfelületek szép színezôele-
mei, de a kisebb koronájú fajok, válto-
zatok szûk utcák fásításánál is fontos
szerephez jutnak.

A barkóca alkalmazását a külterületi
telepítésekben fôként esztétikai értéke,
kiváltképp gyönyörû ôszi lombszíne és
a rovar-, illetve madárfauna megôrzé-
sében játszott fontos szerepe indokolja.
Fôként meleg, déli kitettségû, de köze-
pes vízellátású extenzív zöldfelülete-
ken szoliterként, csoportokban, vala-
mint üdülôerdôk, ligetes állományok
telepítésénél, változatos erdôszegélyek
kialakításánál szélesebb körben ajánl-
ható volna.
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Muzeális érték
A Természetvédelmi Világalap a közel-
múltban fölhívta a figyelmet arra, hogy
nagykôrösi erdôsztyeppe is muzeális
értéket képvisel. A kormány támogatá-
sával létrejött Alföld-program munka-
társai nyilván figyelembe veszik majd
az ajánlásokat.

Korábban az árterek mellett a tölgye-
serdô-sztyeppek jellemezték a magyar
Alföld képét, de már alig 5 ezer hektár
kiterjedésû ez a terület. Ezért lépéseket
kell tenni a maradványok megôrzése
érdekében – mondta Molnár Zsolt, a
Magyar Tudományos Akadémiai ökoló-
giai és botanikai intézetének kutatója.

A botanikus a WWF Magyarország
munkatársaival felmérte az alföldi töl-
gyesek helyzetét és eredményeiket egy
tanulmányban foglalták össze. Az erdô-
sztyeppet erdôs és füves területek válta-
kozása jellemzi.

A WWF Magyarország szerint az al-
földi tájat meghatározó értékes tölgyes
társulások védelme érdekében azonna-
li lépésekre van szükség. Így szélesebb
bázison kell folytatni a felméréseket és
a kutatásokat. Ezekre alapozva az erdô-
részletekig terjedô pontosságú adatbá-
zist kell létrehozni. Ez lehet az alapja az
erdészeti és természeti szempontokat is
figyelembe vevô új erdôkezelési szabá-
lyoknak. Ezek az erdôsztyepp maradvá-
nyok ugyanúgy történelmi múltunk da-
rabjai, mint a mûemlékek.

Éppen ezért minden érintettnek
össze kell fogni a védelmükben: az er-
dészeknek, a botanikusoknak, a termé-
szetvédôknek, de a helyi lakosoknak és
a politikusoknak is – figyelmeztetett
Haraszti László, a WWF Magyarország
igazgatója.

(Petôfi Népe)
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