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Bevezetés 
 

Az elmúlt időszakban – örvendetes módon - fokozott érdeklődés mutatkozik a 
vadgyümölcs elegyfafajok iránt. Ismeretes, hogy az emberi befolyás az elmúlt időszakban 
drasztikusan megváltoztatta a rovarbeporzó elegyfafajok – így a vadgyümölcsök 
populációinak szerkezetét. Élőhelyük nagyrészt a mezőgazdasági termelés színtere és egyben 
áldozata lett. Az erdőírtások, a településszerkezet megváltozása és kiterjedése, az 
infrastruktúra fejlődése az erdei fák populációinak területi beszűkülését, ezáltal a 
populációnagyság csökkenését és az egyes populációk izolációját eredményezte. Újszerű 
problémaként jelentkezett napjainkban – különösen az erdei vadgyümölcsöknél - az 
introgresszió: a kultúrfajtákkal történő visszakereszteződés, a genetikai identitás 
elvesztésének veszélye (KLEINSCHMIT, 1998). 

A riói „Föld Csúcs” által megfogalmazott célkitűzésekhez és programokhoz 
kapcsolódóan életre hívást nyert az "Európai Erdők Védelme Miniszteri Konferencia" 
(”Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe — MCPFE”) elnevezésű 
magas szintű politikai kezdeményezés, melyet 41 európai állam (beleértve az Európai 
Közösséget), valamint megfigyelőként 13 nem európai állam, továbbá nemzetközi 
szervezetek azon szándékkal hoztak létre, hogy a közös lehetőségekre és veszélyekre 
felkészüljenek az erdők, valamint az erdőgazdálkodás vonatkozásában. Képviselői az egyes 
országok erdőgazdálkodásért felelős miniszterei.  
A miniszteri konferenciákat 1990-ben Strassbourgban, 1993-ban Helsinkiben, 1998-ban 
Lisszabonban és 2003-ban Bécsben tartották, ami egyben visszatükrözi az európai erdők 
sorsát kísérő magas fokú politikai figyelmet. A miniszteri konferenciák közötti időszakokban 
szakértői szintű találkozókat hívtak egybe, amelyekben az MCPFE európai aláíró országai, az 
Európai Közösség, valamint a megfigyelő országok és szervezetek is képviseltették magukat 
(MAYER, 2000). 

A „Miniszteri Konferenciák határozatai között megjelenik a biológiai diverzitás illetve, 
valamint ezen belül a genetikai diverzitás megőrzésének kérdésköre is: a 2. strassbourgi 
határozat (S2) „Az erdei génkészletek megőrzése” céljából került elfogadásra. A 2. 
strassbourgi határozatban a 31 ratifikáló ország megfogalmazta: „…egy funkcionális, de 
önkéntes nemzetközi együttműködési lehetőséget kell létrehozni a meglévő intézményi 
keretek felhasználásával, annak érdekében, hogy elősegítsük és koordináljuk 1. az in situ és 
ex situ génmegőrzési módszerek alkalmazását, 2. a szaporítóanyagok cseréjét, valamint az 
elért előrehaladás ellenőrzését” (Forrás: ARBEZ, 1998). 

Hasonlóan a biodiverzitás általános védelméhez, a genetikai erőforrások védelmét is 
több szempont indokolja. Ökonómiai szempont bizonyos kedvező, a gazdálkodás 

                                                 
1 Nyári L. (2005): A házi berkenye (Sorbus domestica L.) és a barkócaberkenye Sorbus torminalis (L.) Crantz ) 
fafajok etnobotanikai, kultúr- és erdészettörténeti háttere; Erdész Szellemi Műhely, http://ngt-
erdeszet.emk.nyme.hu 
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szempontjából előnyös tulajdonságok megőrzése, míg az alkalmazkodó- és evolúcióképesség 
fenntartása ökológiai indíttatású. Emellett a génmegőrzésben esztétikai, és etikai szempontok 
is szerepet játszhatnak (MÁTYÁS, 2002). 

A ritka fafajok megőrzésének vonatkozásában nem szabad megfeledkezni a civil 
társadalom emocionális érintettségéről, a kulturális jelentéstartalmat is magukban hordozó 
szoliterek, allék, fiatal telepítések megőrzése és gondozása kapcsán. Időközben e 
kezdeményezések mozgalommá szélesedtek (Baum des Jahres –az év fája), és ma már Európa 
több országában évről évre megválasztják az "év fáját", mely az adott fafaj jobb 
megismertetését célozza meg a szakmai ill. az érdeklődő közvélemény irányában.  Mindez jól 
igazodik az 1998-ban Lisszabonban tartott Harmadik Miniszteri Konferencia erdő és 
társadalom közötti kölcsönhatással foglakozó határozataihoz. Magyarországon 2000-ben a 
barkócaberkenye volt az év fája (ALBERT, 2000). 
 A kezdeményezés sikere igazolás arra nézve, hogy megfelelő szakmai iránymutatás 
mellett nemcsak a szakközönség, hanem a lakosság is fogadóképes egy természeti, környezeti 
igényességet fejlesztő kezdeményezésre. A megismertetés az első fontos lépés ahhoz, hogy e 
fafajok termőhelyi igényét, lehetőségeit, ill. alkalmazásának feltételeit megismertessük a 
későbbi termesztés - nevelés ill. faanyag-felhasználás szempontjából. 
Ezt megelőzően néhány lelkes szakember már az 1970-es évek elején arra ösztönözte az 
erdész szakmát, hogy fokozott figyelemmel ápolja, védje és szaporítsa a ritka lombos 
elegyfajokat. KAUSCH BLECKEN V. SCHMELING a barkócaberkenyéről (Die Elsbeere, 1994), 
illetőleg házi vagy fojtós berkenyéről (Der Speierling, 1992; 2000) írt kismonográfiája több 
évtized tapasztalatát foglalja össze, és iránymutatásként szolgál a többi elegyfafajra való 
"odafigyelés" terén is.  

2. ábra. Az év fája mozgalom keretében 
védetté nyilvánított "hajagi barkócafa" 
ismertető táblája. (Fotó: NYÁRI, 2000.) 

 

 

1. ábra. Szentgál 119 B erdőrészletben álló 
(21. sz.) barkócaberkenye törzsfa, tanúfa, 
mely helyi védelem alatt áll, természeti 
érték. (Fotó: NYÁRI,  2000.) 
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A történelmi-társadalmi változások révén bekövetkező paradigmaváltások során ember 

és környezete kölcsönhatásában mindig megfigyelhető az a fajta módosulás, mely ismeretek 
elvesztését esetleg megszerzését jelenti. Ez hatással van a természeti környezet növény- és 
állatvilágának ismeretére, a kölcsönhatás eltűnésére és ezzel együtt lehetőségek (ökológiai 
stabilitástól a gyógyászatig) elkallódására. Persze a történeti folyamatokban mindig 
megfigyelhető a megtartást célzó motívum is; kérdéses azonban, hogy ez egy felgyorsult 
változást mutató rendszerben mire lesz elegendő. 
 
Etnobotanikai és kultúrtörténeti vonatkozások 
 

A barkócaberkenye és fojtós berkenye szotykos termését már az ókorban, középkorban 
is szívesen fogyasztották. E fákat már a görögök és a rómaiak is termesztették. A húsos 
berkenyetermések, és alkalmasint az esztétikus őszi lombszín feltételezi, hogy a 
kultúrtörténetileg, illetve etnobotanikailag belátható múltban a berkenyék – különös tekintettel 
a házi berkenyére – mely átmeneti fafajnak is tekinthető a vadgyümölcs elegyfajok illetőleg a 
kultivált gyümölcsfajok között, fokozottabb figyelmet kaptak a fafajok kíméletét, gondozását, 
hasznosítását illetően. Ez a fajta humán hatás nem minden esetben jelentett pusztán előnyöket. 
Tény: e fafajoknál is megtalálhatóak hasznosításukat illető irodalmi források valamint egyéb 
leletanyagok, melyek az emberi társadalmakban erdőtakarót csökkentő alapvető történeti 
hatása mellett egyfajta kultivációt is feltételeznek. 

A görög THEOPHRASTOS2 (Kr e. 371-285) az általa „oia” néven leírt házi berkenye 
részletes morfológiai leírását adja, ami már botanikai leírásnak tekinthető, míg a későbbi 
szerzők sokkalta inkább a növény hasznosítását illetően a termésre, más növényi részekre 
koncentráltak, melyek mint gyógyászati anyag kerülhettek felhasználásra. THEOPHRASTOS 
leírásában a fafaj szaporodása gyökérről, sarjakkal és magról is történhet. Szereti a hideg és 
nedves helyeket, melyeken vitális növekedést és termőhely-állóságot mutat, mindezek mellett 
a hegyvidékeken is előfordul. 

Egy évszázad elteltével a római politikus és író MARCUS PORCIUS CATO MAJOR (Kr. e. 
234-149) a „De agri cultura” művében használja a „Sorbum” kifejezést. Ezáltal megtörtént a 
névadás, mely napjainkban is mint „Sorbus” tudományos nemzetségnévként használatos. 
Maga a Sorbus torminalis-szerű elnevezés elsőként AULUS CORNELIUS CELSUS munkájában 
jelenik meg, aki Kr. u. 25-35 között írta saját „de re rustica” munkáját. A műben a „sorbum” 
és „sorbum torminale” terminusok olvashatóak, azaz elkülöníti a barkócaberkenyét (Forrás: 
KAUSCH BLECKEN V. SCHMELING, 1994). 

Kr. u. 60-ban DIOSKORIDES az ő ötkötetes „De materia medica” művében írja le azt az 
orvosi álláspontot, hogy a termés – akár szárított állapotban is – hasmenés csillapítására 
használható fel.  Ex. verbis SONNEVEND IMRE 1999 szerint a Pápa melletti Tapolcafő község 
egyik kertjében levő idős házi berkenye terméseit több generáció is árusította a közeli város 
piacán. A portékát kínáló rigmus az alábbi volt: „Vegyen az úr berkenyét, hogyha fosik ezt 
egyék.” Tehát a hascsikarást csökkentő hatás a közelmúltig etnobotanikailag is közismert volt. 
PLINIUS (Kr. u. 23-79) az ő „De re rustica-jában” közli, hogy a házi berkenye termését 
edényekbe helyezik, majd azok fedelét gipsszel lezárják, napos helyen fejjel lefele fordítva 
elássák – két láb vastagságban földet szórnak rá. Munkájában a gyümölcs szabadban történő 
aszalása is említésre kerül. Szintén a fent hivatkozott PLINIUS SECUNDUS az, aki a 
barkócaberkenye megfeleltethető morfológiai leírását adja Historia Naturalis XXXVII. 

                                                 
2 Amennyiben az antik és középkori szerzőktől idézettek külön forrásmegjelölése nincs csatolva, úgy a 
megjelenés helye: KAUSCH BLECKEN V. SCHMELING,  (2000). 
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könyvében: „A Sorbus egyik fajtája a torminalis, csak gyógynövényként használatos, 
szorgalmasan terem, kis gyümölcsei vannak, levelei csaknem, mint a platáné, a 
madárberkenyétől egészen eltérően növekszik.” (Forrás: KAUSCH BLECKEN V. SCHMELING, 
1994). 

PALLADIUS a Kr. u. I. században az alábbiakat írja: A magról nevelt házi berkenyék 
gyorsan nőnek és jó terméseket hoznak. Az oltás áprilisban történik, mégpedig másik házi 
berkenyére, birsre és cseregalagonyára is (ld. 3. kép), illetőleg bor és ecet is készíthető belőle. 

3. ábra. Galagonyára oltott házi berkenye 
inkompatibilitás jelensége Göttingenben. Az 
alany és nemes rész elkülönülése 
szembetűnő. (Fotó: NYÁRI, 2001.) 

A régészeti objektumok feltárásaiból ritkán 
kerülnek elő növényi maradványok. Ezek a 
szerves anyagok instabilak, természetes 
körülmények között a mikroorganizmusok 
rendkívül hamar lebontják őket. Különleges 
körülmények, mint pl. tűz általi szenülés, 
vízborítás, rendkívül száraz mikroklíma 
meghatározottságában lehetőség van rá, hogy 
deformálódott formában fennmaradjanak. 
Járulékos feladatként jelentkezik, hogy ezen 
maradványok felismeréséhez nagy gyakorlatra, 
szisztematikus mintavételre és iszapolásra van 
szükség. Az archeobotanikai leletek java 
részben direkt növényi lelet: magvak és 
termések. Ezek részben szándékosan (pl. 
készletezés, telephulladék, telepégés utáni 
takarítás, rituális szertartások, temetés során) 
kerülhetnek a talajba. Az így földbe került 
növényi részek viszonylag ellenállóbb része a 
mag és a termés. Ezek edafikus, klimatikus és 
biotikus tényezők hatására fennmaradhatnak: 
tőzegesedhetnek, ritkán nehézfém ionok 
hatására konzerválódhatnak, habarcsokba 
záródhatnak, vagy extrém száraz körülmények 
(pl. sírkamrák) vagy hideg (pl. gleccser jege) 
passziválhatják őket. Leggyakrabban azonban 
elszenült állapotban kerülnek a talajba (SÁGI és 
FÜZES, 1966). 

 
Tác-Fövenypuszta II. századi épületeinek feltárása során naspolya (Mespilus 

germanica), házi berkenye (Sorbus domestica) és sajmeggy (Prunus mahaleb) csonthéjakat 
találtak.  A régészeti és archaeobotanikai leletek tanúsága szerint a III-IV. századi római 
villagazdaságok kertjeiben fejlett gyümölcs és szőlőtermesztés folyt. A kékkúti 2. számú 
bazilika feltárása során szenült cseresznye kocsánytöredékek és házi berkenye magok azt 
mutatják, hogy szívesen fogyasztották a nemesebb gyümölcsöket. A fenékpusztai római 
castrum feltárásán talált házi berkenye magokból azt a következtetést vonták le, hogy az erőd 
az V. század közepének egyik kora őszén pusztult el, mivel ennek a fának a termése 
szeptember vége, október közepe táján érik (GYULAI, 2001). 

A magyar archaeobotanikai kutatás egyik legjelentősebb növénytani leletanyaga a késő 
népvándorlás kori Fonyód-Bélatelepről került elő. A 14C vizsgálatok szerint a 
cölöpépítmények alkotta telep életkora a VII. század második fele és a IX. század közötti 
időszakra tehető. A gyümölcsleletek (9 faj 1400 db maradványa) alapján jelentős mértékű 
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gyümölcsfogyasztásra enged következtetni. A telep lakói ilyen irányú igényeiket egyrészt 
gyűjtögetésből, másik részét termesztéssel fedezték. A kökény, közönséges mogyoró, 
vadalma, vadkörte fajok (pl. magyar vadkörte), egybibés galagonya, földi bodza termései és 
magjai gyűjtögetésből származhattak, talán még a cigánymeggyé (Prunus cerasus) és a házi 
berkenyéé is (GYULAI, 2001).  

Az Alpoktól északra a házi berkenyét elsőként a NAGY KÁROLY-féle Capitulare de villis 
(812) rendeletben, illetve Szt. Gallen kolostorkertjének tervében (820) a berkenye részére 
elkülönített parcellát „sorbarius” néven említik, nem tisztázva, hogy házi vagy 
barkócaberkenyéről van-e szó. A nyáron nagy fürtökben érő skarlátvöröstől a sárga színig 
terjedő bogyóit, melyeket különösen a rigók fogyasztottak szívesen éppúgy hasznosították, 
mint a barkóca berkenyéét: azaz egyfajta ínycsiklandó ízű, erős berkenyepálinkát állítottak elő 
belőlük, melyet hasmenés ellen fogyasztottak. A fojtós berkenyét Dél-Németországban ill. 
Franciaországban még a XX. század elején is gyümölcsfaként kezelték (REINHARDT, 1911).  
Régi feltételezés, hogy Németországban még a rómaiak telepítették meg a házi berkenyét 
„Feldspeierling”, melynek kivadult példányai „Waldspeierling” az erdőkben is előfordulnak. 
Az hogy a dél-németországi gyertyános-tölgyesekben ily nagymértékű kivadulás során 
gyakorta fordul elő szálankénti elegyben – kevéssé meggyőző. Valószínűsíthetően a 
melegebb jégkorszak utáni időkben Európa dél-nyugati részéről vándorolt északabbra, ahol a 
napsütöttebb szőlőtermesztő vidékek erdeiben meg is tudott maradni. A korai középkor 
határleírásaiban mint „arbor terminalis” (a végek fájaként) nyer említést, egy 779-es 
würzburgi határleírásban írják: „dar der spirboum stuont” – ott ahol a berkenyefa áll 
(GRÄTER, 1997). 
 SZAMOTA ISTVÁN gyűjtéséből ZOLNAI GYULA szerkesztette 1902-ben azt az 
oklevélszótárt, amely a régi iratokban előforduló magyar szavakat tartalmazza. Eszerint a 
középkori oklevelekben több helyütt említették a barkócát Burcholcha, Borcholcha, 
Borkouchafa és Barkolchafa elnevezéssel. A hivatkozásokban a fa többnyire bizonyos 
kijelentések elhangzásának helyeként tűnik fel: „Ad arborem Barkolchafa dictam”. 

A Dráva– Száva közéről származó korai adatok alapján feltehető, hogy a magyarba egy 
déli szláv brekovicva, vagy brekavicva alak kerülhetett át barkócaként. A népnyelvben a 
barkócát a „bunkósbot”, illetve „bercőkés bot” elnevezéssel is illetik, mivel gyakran 
készítettek belõle furkósbotokat. E fának az a tulajdonsága, hogy tavasszal megszurkálva, a 
sebzések helyét õszre görcsösen kiforrja, alkalmassá teszi furkósbotnak (ALBERT, 2000).  
 Mintán az ember a gyümölcsfák hasznosságát megismerte, az erdőirtások alkalmával 
ezeket megkímélte. Ezek a "hagyásfák" azután terebélyes, hatalmas fákká nőttek. Sokszor 
emiatt éppen helynévadóvá is váltak. A határjárásokban való gyakori szereplésük ezzel függ 
össze, mert az ilyen fák kínálkoztak leginkább arra, hogy törzsükbe jelet rajzolva, vagy 
tövükhöz határhányást húzva határfaként szerepeljenek (CSŐRE, 1980). 

A középkori Magyarországon a gyümölcstermesztés szorosan kapcsolódott az erdők 
használatához fűződő joghoz (MOLNÁR, 1996). Ezek a fák nagyobbrészt vadgyümölcsfák 
voltak, amit a silvestris jelző gyakran elárul. Voltak azonban szelíd, nemesített fák is, hiszen a 
középkorban a gyümölcsösök jó része erdőben volt. Néha azonban körülhatárolták, 
elkerítették őket. A gyümölcsök nemcsak gyümölcsösben (promerium), hanem "vadkert"-ben 
is termettek. A "vadkert" nem vadaskertet, hanem erdei kertet, erdőben levő gyümölcsöst 
jelentett (CSŐRE, 1980). 

A késő középkorban a jobbágyi gyümölcsöskertek létrehozásában a magyar királyság 
járt az élen. Már a XIV. századtól megjelentek a szőlősgazdák és gyümölcskertészek. Számuk 
növekedésének kedvezett, hogy Nagy Lajos uralkodása idején terményeik értékesítése jól 
működő piacokon történt. A földbirtokkal szemben a gyümölcsös és szőlő eladható volt. A 
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mezővárosok polgárai is birtokolhattak ilyen területeket. A szőlőskertbe gyümölcsfákat 
(csonthéjasokat, almát, körtét, berkenyét) is ültettek (GYULAI, 2001).  

 
A XV. századtól kezdve megnőtt az igény a 
gyümölcsök iránt. A gyümölcstermesztés 
jövedelmező foglalkozássá vált. A nyers 
gyümölcsök mellett az aszalványok is 
keresettek voltak. A faluközösségek, 
mezővárosok lakói a szőlőhegyekhez 
hasonlóan közös gyümölcsösöket létesítettek. 
A gyümölcsfákat és szőlőtőléket mindenféle 
rend nélkül, szabálytalanul ültették. A magról 
vetést, illetve a szőlő esetében a 
dugványozást, mint legegyszerűbb szaporítási 
módokat kedvelték (FRISNYÁK, 1990). 

 

 
4. ábra. A házi berkenye vélhetően legősibb 
ábrázolása CADAMOSTOTÓL, a XV. század 
harmadik negyedéből. A rajz Veronából, vagy 
Velencéből származik, jelenleg az Osztrák 
Nemzeti Könyvtárban található (Ssz: 5264). 
CADAMOSTO kísérő szövegében olvasható, 
hogy az érett házi berkenye termések 
fogyasztása révén a kolera ellen védettség 
nyerhető. (Forrás: KAUSCH BLECKEN V. 
SCHMELING, 2000). 

 
Az 1998-99-ben feltárt, a XV. századi budavári kutakból és ciszternákból több mint 

kettőszázezer mag és termés maradványa került elő. Az igen nagy mennyiségű töltelékföld 
kiiszapolása során talált gyümölcsmaradványok valószínűleg az akkor még a Budai 
hegyekben meglévő gyümölcsösökből, szőlőkből származnak: nemes alma, körte, őszibarack, 
dió, naspolya, mandula, cseresznye, cseresznye-szilva, meggy, házi szilva, kökényszilva, 
ringló, házi berkenye vagy fojtóska, birs. Ez a mai gyümölcskultúrához képest is fajokban 
gazdagabb leletanyag változatos fogyasztási és feldolgozási szokásokra enged következtetni 
és feltétlenül magas kertkultúrára utal (GYULAI,  2001). 

FUCHS, L. az 1542-ben illetőleg 1543-ban megjelent Füveskönyvében (Kräuterbuch) 
egyaránt ábrázolja a házi berkenyét, és elsőként nevezi meg ma általánosan használt német 
nevén „Speierling”-ként. A 2. ábrán említést érdemelnek a körte alakú termések, valamint a 
virágzatok felettébb sajátságos ábrázolásai.  

HIERONYMUS BOCK (1546) még leírhatta, hogy a házi berkenye a Felső – Rajna vidékén 
általánosan elterjedt; az alábbiakban írta le a termést: „die werden gegen Herbst gäl und sind 
alsdann auf der einen Seiten mit roten Farben gezieret, sonderlich die, so dem dem 
Sonnenschein entgegen hangen.” – (A termések) ősz fele érnek és akkor egyik felükön 
vöröses színben díszlenek, különösen azon oldalukon, melyet a napfény leginkább ér. A körte 
alakú termések mint „Männchen” (hím), az alma alakú termések pedig mint „Weibchen” 
(nőstény) kerültek megnevezésre.  

Az első fagyok után a csersavtartalmú termések megszottyadnak, megszotykosodnak. 
Aszalva mézbe vagy édes borba teszik, mint hasmenés és vérhas elleni gyógyszert. Az aszalt 
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házi berkenye termések a vándororvosok utazópatikájának is részei voltak. A franciák 
pálinkáját a „Sorbette”-t, mint házi gyógyszert tartották becsben (GRÄTER, 1997). 

A domestica fajnév elsőként 1563-ban MATTHIOLUS Prágában kiadott botanikai 
munkájában került leírásra.  

A késő középkor hazai botanikai 
szakirodalmát tekintve e helyütt szükséges 
szólni MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER református 
püspök 1578-ban Kolozsvárott megjelent 
orvos-botanikai „Herbarium” c. munkájáról, 
mely a berkenyefáról „de sorbo” leírja: „Az 
aszú berkenyét ha borban iszod megállatja 
az hasnak folyását.” (Forrás: a reprint kiadás 
a Kriterion Kiadónál jelent meg 1979-ben, 
sajtó alá rendezte: SZABÓ T. ATTILA.) 
Frankfurt am Main-ban mind a mai napig az 
alma és házi berkenye mustot elegyítik, 
minél édesebb az alma, annál több 
berkenyetermésre van szükség. A berkenye 
almácskák csersavtartalma ugyanis 
megszűnteti e fehérjék közötti nemkívánatos 
kötéseket a mustban, eltarthatóvá teszi, ill. 
némi aromát is kölcsönöz az így ízesített 
almabornak. A tapasztalat szerint ha a kései 
fagy nem károsította a virágokat, akkor egy 
idős fáról akár 10 német mázsa azaz 5 q 
termés is begyűjthető (GRÄTER, 1997). 
2. ábra. A házi berkenye ábrázolása, 
LEONHART FUCHS „Das Kräuterbuch von 
1543” című munkájából. (Forrás: The New 
Herbal of 1543 by L. FUCHS; Reprint: 
Taschen Verlag, 2001.) 

 
RAPAICS (1940) őshonos gyümölcsnek írja le a házi berkenyét (S. domestica) 

Magyarországon is. Közli továbbá: „A régebbi időkben azt tartották, hogy csak az Alduna 
vidékén és a Drávától délre honos, de e munka írója kimutatta, hogy ama déli gyümölcsfáink 
közé tartozik, amelyek a Balkánról a Magyar-középhegységig, sőt részben azon túl is 
terjednek. A Dunántúlon és a Magyar-középhegységben elég gyakori, legutóbb a Hegyalja 
erdeiben is kimutatták. Gyakoriak nálunk a berkenye öreg több évszázados hagyásfái is, 
amelyek kétségtelenül irtáskor megmaradt öreg fák.” 

KÁRPÁTI (1959/60) munkájában hivatkozik HOLUBY (1888) adataira Trencsén 
vármegye edényes flórájának leírását illetően. Trencsén vármegye már a Moes-vonallal 
jellemezhető fafaj északi elterjedési határán fekszik, HOLUBY a vármegye déli részén található 
több évszázados óriási házi berkenyékről számol be. Elmondja: az esetben ha véletlenül az 
erdőkben megjelent fácskákat találtak, melyek madarak vagy ember által terjesztett magokból 
származhattak, azokat nem hagyták helyükön hanem általában szántók szélére ültették el. Az 
öreg gyümölcsösökben illetőleg szőlőhegyekben, melyek gyakorta korábbi erdők helyén 
létesültek, még mindig megtalálhatóak ezen átültetett vagy meghagyott példányok.    
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A barkócaberkenye etnobotanikai szerepét illetően is bőven találhatóak adalékok. A 

német Ruhrbirne, azaz – szó szerinti fordításban – „vérhaskörte” elnevezés arra utal, hogy a 
középkorban a barkócatermést a vérhas és a kólika (görcsös hasi fájdalom) gyógyítására is 
használták. Ez a név egyező a „tormina” latin jelentésével, ami vérhast, hasmenést és hányást 
jelent. Másik német népi neve Darmbeere (Darm = bél, Beere =bogyó)  — GRÄTER (1996). A 
Speierling (házi berkenye) elnevezés jelentése szintén hányásra utal (speien = hányni). 
A barkócaberkenye napjainkban általánosan elterjedt német nevét LUTHER MÁRTON adja, 
amikor 1526. szeptember 26-án kelt levelében további „Elsbeere” terméseket kér barátjától 
AGRICOLÁTÓL. A XVI. század közepe táján, a könyvnyomtatás elterjedése révén a korai 
német nyomtatott botanikai szakirodalom is említést tesz a berkenyékről (KAUSCH BLECKEN 
V. SCHMELING, 1994). 
 

A barkócaberkenye első máig fennmaradt 
ábrázolása HIERONYMUS BOCK 
fűveskönyvében jelent meg 1546-ban. A 
fametszet készítője KANDEL a fa alá 
rajzolt két fiúcska példáján kívánta 
bemutatni a termés hashajtó hatását. BOCK 
szövegének olvasásakor azonban kiderül, 
hogy a termésnek éppen hasmenést 
megszűntető hatása van. KAUSCH 
BLECKEN V. SCHMELING (1994). 
Az idősebb PLINIUSTÓL származó 
torminalis nevet a barkócaberkenye 
esetében 1753-ban LINNÉ vette át 
(Crataegus torminalis), majd 10 év múlva 
CRANTZ nevezi Sorbus torminalisnak 
(GRÄTER, 1996). 

 

 
 
 
3. ábra. A barkócaberkenye első 
ábrázolása BOCK (1546) művében. 
(Forrás: KAUSCH BLECKEN V. SCHMELING, 
1994). 

 
LIPPAY JÁNOS XVII. századi művében, a Posoni kertben (1664-1667) a barkócabogyók 

nyers fogyasztását említi: „A köves földben, a kertekben is, ha ültetik, örömest terem, … 
Mikor meglágyul, savanyúcska, köves belül. Későn érik meg, nyersen eszik.” Angliából és 
Bécs környékéről származó források is feljegyezték, hogy a barkócabogyót fogyasztották. 
Oroszországban és Németországban ugyancsak fogyasztásra került a termés nyersen és 
szószként kenyérrel, burgonyával. A bogyókból befőttet és sült húshoz különlegességként 
tálalt mártást is készítettek. A barkócalekvár ízét a csipkebogyólekváréhoz hasonlították 
(ALBERT, 2000). 

A Brit Botanikai Társaság és a nagy-britanniai Országos Biológia Adatközpont 1974-
ben kezdte meg adatgyűjtését a barkócaberkenye (Sorbus torminalis) előfordulását illetően. 
(A fafaj vélhetően a legutolsó jégkorszak végétől érte el a Brit-szigeteket, és a folyóvölgyek 
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mentén haladt északi és nyugati irányba.) A felmérés eredményeképpen nem csupán 
előfordulási adatok, hanem a fafaj ökonómiai és etnobotanikai értékére vonatkozó adalékok is 
felszínre kerültek. A sűrű elterjedésű helyeken a termést sok esetben étkezési célra is 
felhasználták. A XIX. század közepén a csokrokba kötött termésfürtjeit a közeli piacokon is 
értékesítették. Ezen elterjedési területeken a fa népies neve a „Chequer tree”, („kockás fa”) 
ami feltehetően időskori négyzet alakú, táblás kéregleválásainak köszönhető (ROPER, 1993). 
A termésből készült alkoholos ital neve: „The Chequers”, ennek okán a fafaj jónéhány 
kocsmaudvaron is megtalálható (WWW.GREATGROVES.CO.UK/SPECIES.HTM). E területeken, 
ahol gyümölcs hasznosíthatósága ilyen mértékben köztudott volt, a faegyedek fennmaradására 
is nagyobb figyelmet fordítottak (ROPER 1993).    

A barkóca angol köznyelvben használt neve „Wild Service”; eredetileg számos 
dialektusban a „Service” nevet használták országszerte, és a wild - vad jelzőt azért is kapta 
mivel a faj inkább vadon nőtt, semmint kertekben és gyümölcsösökben. Amikor a házi 
berkenyét a XVII. században meghonosították latin nevezéktanában azt „Sorbus legitima”-
ként írták le, és „true service” néven fordították, meghatározva ezáltal, hogy melyik faj is az 
„eredeti” Sorbus (ROPER, 1993). 

A barkócaberkenye Angliában leginkább és meghatározóan az ország dél-keleti részén 
terjedt el (korábban aktív bolygatás, erdőirtás), elsősorban az erdőterületekhez kapcsolódik, 
valamint a történelminek nevezhető idős sövényekben is leírhatók természetes előfordulásai. 
Megjelenésével más kevésbé háborgatott élőhelyeken is számolni lehet: olyan területeken, 
amelyek akár jelenleg illetőleg valaha ősi erdőterületek részei voltak. A biológiai és ökológiai 
hatótényezőkön, valamint az ország és az erdőgazdálkodás történetére való hivatkozáson 
kívül elmondható, hogy a fafaj rendelkezik olyan gazdasági, esztétikai és más 
tulajdonságokkal egyaránt, amelyek egyes területeken nagyobb mérvű megmaradást 
biztosítottak számára, mint számtalan más fajnak (ROPER, 1993).  

KITAIBEL P. naplójában (ITER BEREGHIENSE) 1803. május 30-án kelt bejegyzés az 
alábbiakat tartalmazza: „auf die Gebirge gegen N. W. hinter Tállya3. Die Wälder sind stark 
verödet… Sorbus domestica (Barkocza)…wächst viel zwischen den Weingärten…Nebst den 
bisher bemerkten Gewächsen kommen vor….Sorbus domestica (heisst Berkenye), Sorbus 
aucuparia (Barkocza), Crataegus torminalis (Jávorfa)”…valamint…”den 15-ten Juny auf 
dem Berg Szokolya4 …Crataegus torminalis (Barkocza)... kommen vor.” 

KITAIBEL szövegében a magyar-latin elnevezések párosításai többnyire hibásak. A 
Sorbus domestica népi neve berkenye, bereginye, fojtóska; a Sorbus torminalis nevei: 
barkócafa, barkócaberkenye. A jávorfa elnevezés a hegyi juhar egyik szinonimája.  
 A német botanikai irodalom, a XIX század első felében KREBS (1826), REUM (1837), 
DIERBACH (1839) Pyrus torminalis néven említi a barkócaberkenyét METZGER (1841) 
használja a Sorbus torminalis tudományos nevet, míg HARTIG (1851) esetében Torminaria 
europaea (Pyrus torminalis) olvasható tudományos névként.  
 
Erdészettörténeti és erdészeti sajátosságok 
 

A XIX. századi erdészeti botanika könyvekben már megtaláljuk a fafajok részletes 
morfológiai leírását, elterjedését, termőhely-igényét, a faanyag tulajdonságait és 
felhasználhatóságát, valamint a termés hasznosítását és a szaporítóanyag-termesztés alapos 
ismertetését.  

                                                 
3 Község a Zempléni-hegységben, a Hegyalján. 
4 Erdőbénye és Erdőhorváti közötti legmagasabb hegy a Zempléni-hegység keleti részén. 
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Ez utóbbi megjegyzés azért is említést érdemel, mert a botanikai szakirodalom az 
erdészek számlájára írja a vadgyümölcs elegyfajok visszaszorulását. Pl. KÁRPÁTI (1959/60) a 
lakosság spontán kultivációját nevezi meg a házi berkenye honi megmaradása okának - az 
erdészek kiirtó tevékenysége mellett. KÁRPÁTI is elismeri, hogy Magyarországon a házi 
berkenye esetében korántsem lehet a fafaj kipusztulását eredményező visszaszorulásáról 
beszélni, mint ahogy az Németországban történt. A Bajor Botanikai Társaság 1915-ös 
értesítője szerint a házi berkenye Felső–Frankföldön igazolhatóan az erdészeti hatóság 
működésének köszönhetően kiírtatott (GRÄTER, 1997). 
 
 KLEINSCHMIT és WAGNER (1995) három fő szempontot emelnek ki a vadgyümölcs 
elegy megritkulásának okaiként: 
1. A gazdasági érdekeltség hiánya. A természeti viszonyokhoz igazodó gazdálkodás idején e 

fajokat leginkább gyümölcsükért ápolták.  
2. Megváltozó erdészeti célkitűzések, melyek eredményeként a sarj- és középerdőket 

szálerdővé alakították, így egészen más konkurenciaviszonyokat eredményeztek az erdei 
vadgyümölcsök számára; mindamellett, hogy egyes szakirodalmi források "erdészeti 
jelentőség nélkülieknek" minősítve őket, nem járultak hozzá további megbecsülésükhöz.  

3. A mezőgazdálkodás fokozódó belterjessé válása, monokultúrák kialakulása, melynek 
révén a patakok mentének erdőtársulásait megritkították, a kisebb vadbúvó csendereseket, 
facsoportokat kiirtották, ami a területek faji diverzitásának degradalódásához, illetőleg a 
terület faji lefedettségének csökkenéséhez vezetett. 

 
Az 1800-as évek végének hazai erdészeti szakirodalma a házi berkenye esetében 

megjegyzi: „Nálunk tenyésztik, de elvadulva is gyakori a melegebb vidékeken, gyepükben, 
szőlőhegyeken, cserjésekben, erdők szélén stb. Leginkább felfának (a felső lombkoronaszint 
fájának) való a középerdőben; különben utak, mezők szélére és díszfának is.” E helyütt a  
barkócáról olvasható: az előhegységekben, és dombos vidéken, erdőszéleken és szórványosan 
az erdőkben fordul elő, de kertekben útszéleken gyepükben is tenyésztik. Jó sarjadzó-
képessége révén gyakran hajt tő és gyökérsarjakat, valamint vadaknak és madaraknak ízletes 
termése miatt fácánosokban ültetik (FEKETE és MÁGÓCSY-DIETZ,  1896). 

A magyar erdészeti kultúrát a vadgyümölcsökhöz meghatározó viszonyulására jó példa 
BÚS MÁRIA (1999) által ismertetett, a Padragkúti Erdészet (Ajka) egykori vezetőjének 
HAVASI PÉTERNEK barkócaberkenyével kapcsolatos visszaemlékezése. A Padragkút környéki 
erdők II. József uralkodása előtt (1780-1790) egy szerzetesrend birtokában voltak. II. József 
elkobozta a szerzetesrendek vagyonát, és azokat egy ún. Magyar Királyi Vallásalap kezelte, 
hogy az innen nyert jövedelem az állami közoktatásra fordítódjék. A „Vallásalap” 
adminisztrációja még a II. Világháború előtt is évente ellenőrizte az egyes egységek 
gazdálkodását. A Padragkúti Erdőgondnokság erdőterületének bejárásakor a „László-
forrásnál” található idős barkócaberkenyénél (h=26 m, d1,3=67 cm, 2000-ben) minden esetben 
pihenőt tartottak, ellenőrizve a fa „meglétét”.  

A vadgyümölcs elegyfafajok megőrzése, az elegyesség biztosítása, az értékes lombelegy 
kímélete mindig részét képezte a hazai tervszerű erdőgazdálkodási gyakorlatnak. Nem 
vitatható, hogy az erdőtakaró területi csökkenése óhatatlanul maga után vonta a 
rovarmegporzás révén termékenyülő elegyfafajok populációinak szegregálódását, az 
egyedszám csökkenését. Ezen változások azonban sokkalta inkább társadalmi gyökerűek, 
semmint erdészeti megfontolásokon alapulóak.  

A tervszerű, tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás tradicionálisan figyelemmel volt és 
van a faji diverzitás megőrzésére, mely napjainkban kiegészült a genetikai tartamosság 
fogalmával egyaránt. Magyarország, ezen belül az erdészeti igazgatás és tudományosság – 
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cselekvésében kiegészülve a gyakorlat képviselőivel – mind nemzeti mind nemzetközi szinten 
operatívan részese az erdei génkészletek megőrzéséért indított kezdeményezéseknek. 

Az erdei génkészletek megőrzését célzó 2. strassbourgi határozat (S2 - 1990) gyakorlati 
átültetésére egy nemzetközi koordináló szervezet megalapítására történt javaslattétel, mely 
szándék Helsinkiben (1993) jóváhagyásra került. Ennek révén indul el az „Európai 
Génkészletekért Program” (European Forest Genetic Ressources Programme - EUFORGEN). 
Az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations – FAO) és a Növénygenetikai Erőforrások Nemzetközi Intézete (International Plant 
Genetic Resources Institute - IPGRI) az európai erdők védelmének programjában tevékenyen 
részt vesz. Így az EUFORGEN programok az IPGRI és a FAO technikai koordinálásával 
működnek, a finanszírozást a résztvevő államok hozzájárulása biztosítja (TUROK, 1998). 

A szervezet első ülésén, amelyre 1995-ben, Sopronban került sor lefektették a működés 
főbb alapelveit és a fő munkaterületeket. Az EUFORGEN Hálózatos együttműködés 
formájában tevékenykedik, néhány fafajcsoportra koncentrálva, amelyben a közreműködő 
európai országok főként fafajpreferenciáik alapján csatlakoznak. A jelenleg működő öt 
munkacsoport a fekete és fehér nyár, a fenyők, a mediterrán tölgyek, az értékes elegyfajok 
(noble hardwoods), valamint a bükk és tölgy (social broadleaves) hálózat (MÁTYÁS, 2002). 

 
Az 1995-ös „soproni határozatok” szerint, melyek a Rio de Janiero-i Föld Csúcs és a 

Növényi Genetikai Erőforrások Világkonferencia tapasztalatai alapján európai szintű 
együttműködés megvalósítását tartják kívánatosnak az alábbi pontokban: 

• Az EUFORGEN szervezetnek a globális génmegőrzési program európai 
koordinátorává kell válnia az erdészet területén, együttműködésben más nemzetközi 
szervezetekkel (FAO, IUFRO); 

• Minden európai országnak ki kell dolgoznia erdészeti genetikai erőforrásainak 
megőrzésére vonatkozó stratégiáját; 

• A nemzeti stratégiákba bele kell foglalni az országok által közösen elhatározott 
teendőket; 

• Összhangba kell hozni a tartamos gazdálkodás, az in situ génmegőrzés és a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek kezelésének elveit és gyakorlatát; 

• A genetikai erőforrások védelme elvét a lehető legnagyobb mértékben érvényesíteni 
kell az erdőművelésben és az erdőgazdálkodás szabályzóiban; 

• Mivel az erdészeti génmegőrzés hatásos megoldásának egyik akadálya az ismeretek 
hiánya, az erdészeti genetikai kutatások nemzetközi koordinálása, az erdészeti 
szaporítóanyag-források genetikai leltározása, az erdőművelési eljárások fejlesztése 
elősegítendő; 

• Megfelelő képviseletet igényel az erdészeti érdekek megjelenítése a nemzetközi 
biodiverzitás-védelmi tanácskozásokon; 

• Az erdészeti genetika oktatását, továbbképző szaktanfolyamok tartását, és a célok 
minél szélesebb körű nyilvánosságra hozását szorgalmazni kell (Forrás: TUROK et al, 
1998).  

Megállapítható, hogy a berkenyék, mint a rózsafélék családjába tartozó rovarbeporzó 
elegyfajok és az őket (faj, populáció tekintetében) időben és térben (egyedsűrűség, kultiváció 
vonatkozásában) miliőként befolyásoló társadalmak kölcsönhatásrendszere történelmi 
léptékű. Az ipari társadalmak kialakulásával, a belterjes gazdálkodási módszerek 
elterjedésével járó negatívumok mellett pozitív, megőrző tevékenységek, mozgalmak is 
feléledtek. Így napjaink paradigmaváltása, az eltűnő sokféleség védelmében megfogalmazott 
célkitűzések és feladatok kapcsán a konzervációbiológia egy speciális ága, az (erdészeti) 
génmegőrzés számára is reális cselekvési tér nyílott meg. 
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