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Mérföldkövek: Diószegi–Fazekas 1807 – Filarszky 1911 – Darók 2011

Diószegi és Fazekas (1807) a magyar morfológiai műnyelv megteremtője Földi nyomán. Az első magyar fü-
vészkönyv gyakorlatilag 56 oldalon taglalta a „növevények részeit” és a „füvész nyelv (terminologia botanica)” 
szakkifejezéseit. Ezt követően a XIX. században több hazai munka vált meg a latin nyelvtől (pl. VaJDa, Brassai, 
Bugát, BorBás), közöttük gönczi Pál (1852), aki igyekezett megszabadítani a növénytani műnyelvet az állati 
analógiákból kiinduló műszavaktól, és tőle származik pl. a portok, a terme (termő), a virágtalan és a virágos 
növény.

cserey Adolf 1907-ben adta ki a növénytani szakkifejezések szótárát, mint kiegészítést a növényhatározó-
jához, amely „minden hibája ellenére sokaktól forgatott segédeszköz” volt (gomBocz 1936). A jó, öreg „Filarsz-
ky”, (1911) az első, és hosszú évtizedeken keresztül a legrészletesebb, de már sajnos a múlt század közepére 
elavuló magyar morfológiai kézikönyv, ennek ellenére még az én tanítómestereim is rendszeresen forgatták. 

JáVorka Sándor flóraművének (1924, 1925) csaknem 60 oldalnyi alaktani magyarázata ezen, Fekete és 
mágocsy-Dietz (1891), valamint szaBó Zoltán (1922) művein alapul, és sok kiadást megért növényhatáro-
zójába, sőt más művekbe (pl. augustin és JáVorka 1948, uJVárosi 1957, simon 1992) is gyakorlatilag ennek 
betűrendes változata került.

Terminológiai vonatkozásban jól tükrözik a helyzetet az egyetemi tankönyvek, pl. mánDy, nem egyszer 
több kiadást megért Haraszty, kárpáti, soó, sárkány és szalai, HortoBágyi, kiss, turcsányi szerkeszté-
sében; és az újabbak közül még gyurJán (1996), miHalik és társai (1999), papp és mikóné (2001), tuBa és 
társai (2007).

Fejlődéstani szempontból jelentős a sárkány és Haraszty (1973) szerkesztette egységes növényszervezet-
tan természettudományi kari jegyzet azért is, mert a szervezettani terminológiai egyik mai napig nyitva maradt 
kérdéséhez kapcsolódik. A raucH, troll, esau, WeBerling nevével fémjelzett összehasonlító és fejlődéstani 
növényszervezettani irányzat eredményeire idehaza jószerint formális hivatkozások vannak (idézett tanköny-
vek, továbbá gracza 2004) a priszter-féle terminológia megjelenése (1961, 1963) és elsősorban a VI. magyar 
növényanatómiai szimpózium (1991) közötti időszakban, de azt követően is. Az elmúlt fél évszázad során a 
növény szervtani felépítésének számos kérdése kikristályosodott a közép-európai irodalomban, és azokat a 
hazai tankönyv- és szakirodalom hosszú ideig nem követte. Tulajdonképpen almáDi (1974, 1991, 2004) és 
az általa gondozott WeBerling tanulmány megjelenése a Botanikai Közleményekben indította el a szemlélet 
megváltozását a vegetatív és a reproduktív hajtások terminológiájában (szaBó 1993, almáDi és czimBer in: 
turcsányi szerk. 1995).  

Darók Judit bemutatásra kerülő botanikai szótára viszont követi ezt a fejlődési ívet; olyannyira, hogy év-
századosan rögzült szakkifejezésekhez hozzá mer nyúlni, és egyértelmű új meghatározásokat ad. A kötet mint-
egy 7000 címszava elsősorban a növényalaktan, a sejt- és szövettan területéről származik, de a kapcsolódó 
tudományágak közül a nélkülözhetetlen élettan, ökológia szorosan kapcsolódó szókincsét szintén tartalmazza.  
A szótár kitekintéssel van a hosszú időn keresztül hagyományosan a botanikához kapcsolódó mikológia szak-
szókincsére is. Különös értéke az egyed- és törzsfejlődéstani szemlélet. A szócikkek megértését jól értelmezhe-
tő, sematikus, mégis természethez hű vonalas rajzok és egyszerű vázlatrajzok segítik.

Nagynevű lektorgárda ellenőrizte a citológiai, filogenetikai, fiziológiai, hisztológiai, morfológiai, mikoló-
giai, ökológiai és palinológiai szócikkeket. A nyelvtudományi ellenőrzés tekintetében a szakkifejezések latin, 
görög eredete, szabályszerű, elfogadható átírása és írásmódjának megválasztása e sokoldalú munkában nem kis 
gondot okozhatott. A kötet latin – magyar szakszótárként is megállja a helyét. Különös értéke, hogy nem csak a 
ritka szakkifejezések magyar értelmezését teszi hozzáférhetővé, hanem etimológiailag elemzi is azokat. Ajánl-
ható és követhető útmutató a görög, latin eredetű kifejezések magyar írásmódjára. A latin szaknyelv hiányolható 
oktatását a legfontosabb nyelvtani szabályok összefoglalásával igyekszik pótolni.

Egyetemi oktatói gyakorlat érezhető a szakkifejezések rövid, lényegre törő megfogalmazása és a szorosan 
kapcsolódó példák során. A szerzőnek a felsőoktatás frontvonalában, főként a nektáriumok és trópusi nemzet-
ségek morfológiai-taxonómiai kutatásában szerzett tapasztalatai olyan tudományos kutatási probléma-közpon-
tú szakszótárhoz vezettek, amelyet eredményesen használhatnak oktatók, kutatók, valamint diákok egyaránt. 
Didaktikai szempontból nagyon alapos, nagyon következetes szerkesztésű, a kereszthivatkozások, utalások jól 
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működnek. Azon túl, hogy egy-egy szóbokor tagjait következetesen körüljárja (pl. sztómák, pollenek típusai, 
növénygyűjtés és határozás), hazánkban elő nem forduló növekedési mintázatok (pl. trópusi architektúra mo-
dellek) magyarázatával bővíti a szemléletet.

A vegetatív és reproduktív hajtásrendszer evolúciós jelenségeinek beépítése a magyar terminológiába, 
ugyan nincs előzmény nélkül, de Daróknál a legkövetkezetesebb. Ennek során felszínre kerülnek a magyar 
terminológiai szakszókincs statikus, jelenség- és nem folyamatközpontú osztályozási nehézségei.

Darók Judit szakszótára előnyösen befolyásolja, és hosszú időre jó irányban meghatározza a szervezettani 
ismeretek és a magyar szakszókincs fejlődését, továbbá új, megoldandó problémák sorozatát veti fel a figyelmes 
olvasók számára, ezért a felsőoktatási, doktor- és továbbképző intézmények, kutatóhelyek, alkalmazott nyelvtu-
dományi szakemberek részére alapvető tankönyvként, illetve szakkönyvként ajánlom.

szaBó istVán 

Dr. Darók Judit e könyvéért a 2012. évi Akadémiai Nívódíjban részesült (MTA, 2012. november 7.), amelyet az 
Akadémiai Kiadónál megjelent legszínvonalasabb kiadványok szerzői kapnak. [szerkesztői közlés]


