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A könnyen hibridizálódó magyarországi talajlakó kosborok,
vagy tudományos elnevezésüket használva orchis fajok (a köz-
nyelvben inkább az orchidea elnevezés él), a többségében
kifejezetten feltûnõ megjelenésük miatt is megérdemelnek
egy kis külön figyelmet.

A magyar név elsõ pillantásra rejtélyesnek és nehezen ér-
telmezhetõnek tûnik. A kissé keleties hangzású néveredet
mögött valójában alaktani és növényélettani tulajdonságokat
és az ókori, középkori kultúrák vágykeltõ afrodiziákumok-
ba vetett hitét kell keresnünk. 

Az orchis szó görög eredetû, és meglepõ módon herét je-
lent. Kissé értetlenül állhatunk egy-egy kosbor fajunk felett,

hogy miképpen is származhatott át ez a név ezekre a nö-
vényfajokra.

A megoldást a talajban kell keresnünk. Az ikergumós
kosborok tápanyagraktározó szervei, kettõs gumói elsõ pil-
lantásra valóban emberi nemi szervekre emlékeztetnek. Így
vélték ezt az ókorban és a középkorban gyógyítással is fog-
lalkozó asztrológusok, alkimisták. 

A növények esetében sokszor az alakjuk határozta meg a kor
embere számára a felhasználhatóságukat, így a kosborok gumó-
ira vetve egy pillantást egyértelmû volt a kissé okkultista felfo-
gásúak számára, hogy ezeket a fajokat csakis a férfivágy foko-
zására, a termékenység növelésére teremtette meg a Teremtõ. 

A kosborok gumói valójában életmenet stratégiai célokat
szolgálnak. A föld feletti szár alatt található az ún. anyagu-
mó, amelyik petyhüdt, fonnyadt és ráncos, hiszen az ebben
raktározott tápanyagok a szár növekedése és a virágzása so-
rán már felhasználódtak. A közvetlenül mellette lévõ, szárat
még nem növesztõ, tápanyagokban dús ún. leánygumó már
a következõ évi növekedést szolgálja, éppen ezért, kemény,
duzzadt és sima. 

Na de, hogy lett az orchisból kosbor? Kissé homályosnak
tûnik az értelmezés, de a kora újkorban összemosódhatott
az állati eredetû és igen közkedvelt szerelmi vágyfokozónak
tartott porrá tört koshere alkalmazásával. 

Beke Ödön 1935-ben a Magyar Nyelvõrben megjelent ré-
gi növényneveket taglaló tanulmánya szerint erre utal egy
1585-ben lejegyzett növényfaj elnevezés is, a kosmony
(mony = here) nõszõfû. Õ azonban a bor utótagban nem a
kosherét tartó borítót (herezacskó), hanem a borital megjele-
nését tartja valószínûnek. A kosbor gumók alkalmazásának
egyik legismertebb felhasználása a borban való áztatás volt,
a célja pedig sok esetben a kosok (ld. hímállatok) párzásra,
szaporodásra ingerlése. A vitézfû, nõszõfû, ebmony, agár-
mony vagy a gyimesi végeken használt bergõ burján mind-
mind ennek a nemzetségnek a régies, de beszédes nevei. 

A mai szintetikus csodaszerek korában a kosborok gumói
szerencsére már nincsenek (legalábbis hazánkban és Euró-
pában) ilyen irányú veszélynek kitéve, de sajnos számos
más antropogén eredetû káros hatás jelentkezik az élõhelye-
iken. Pedig a látványuk, szépségük, változatosságuk, idõn-
kénti tömeges megjelenésük csodája a szó jó értelmébe vé-
ve igazi szellemi „vérforraló”.
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Hogy mennyire nem „l art
pour l art” mûvészieskedõ a
fenti címadás, azt a követke-
zõkben olvasható etimoló-
giai, mûvelõdéstörténeti és
botanikai ismeretek fogják
bizonyítani, egyik ledekora-
tívabb hazai lágyszárú nö-
vény nemzetségünkre, a kü-
lönös hangzatú kosborokra
vetve kutató pillantásunk. Hi-
szen május hónap virágzásuk egyik
legintenzívebb idõszaka, amikor
számos erdei élõhelyükön találkoz-
hatunk velük.


