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Kósa László 
 
Hogyan került Magyarországra a burgonya? 
 
Gyakran elhangzik a tréfás találós kérdés: Evett-e Mátyás király 

krumplipaprikást? És gyakran rávágják: Miért ne evett volna! Hiszen 
jól elkészítve a királyok asztalán is helye lehetett ennek az ízletes 
ételnek. 

Pedig a burgonya, amely manapság egyike a legtöbbet fogyasz-
tott tápláléknövényeinknek, fiatal növény Európában és hazánkban 
is. Amerikai eredetű, a 16. század derekán – tehát Hunyadi Mátyás 
halála után – hozták be kontinensünkre spanyol vagy angol hajósok. 
Egyetlen országban sem fogadták jó szívvel ezt az addig termesztett 
tápláléknövényektől eltérő természetű, föld alatti gumókat nevelő 
növényt. Csak amikor rohamosan nőtt a népesség, egyre nagyobbak 
lettek a városok és gyakoribbak az éhínségek, akkor fedezték fel, 
hogy milyen olcsó és jó táplálék. 

Első magyarországi nyoma 1654-ből származik. Ekkor nyugati 
egyetemekről hazatérő protestáns diákok hoztak haza gumókat. 
Valaki följelentette őket Wesselényi nádornál, azt mondván, hogy 
mérges növényeket rejtegetnek. A felelősségre vont diákok ismertet-
ték a növény hasznos voltát, sőt készletüket kérésre a nádornak át is 
adták. Ő azonban hiába igyekezett birtokain meghonosítani, nem 
sikerült. Csak száz esztendővel később kezdett igazán elterjedni Ma-
gyarországon a burgonya. Meghonosodása sokféle úton-módon tör-
tént. A kamarai birtokokon parancsszóval kötelezték a jobbágyokat 
ültetésére, az erdélyi részeken pedig kormányzószéki rendeletek 
szorgalmazták, hogy minden megye, szék, város és falu termelje. 
Vetőmagot is osztottak. Benedek Elek írja önéletrajzi könyvében, az 
Édes anyaföldemben, hogyan szekerezte egyik nagyapja a pityókát 
Kolozsvárról Kisbaconba. Számosan voltak egyéni, önkéntes 
terjesztői, mint Gyarmathi Sámuel, a polihisztor, a finnugor összeha-
sonlító nyelvészet úttörője, vagy Budai Ézsaiás, a debreceni kollé-
gium tudós professzora, klasszika-filológiai tudományunk egyik első 
jelentős művelője, a költő-művész Fazekas Mihály, aki ódát is írt a 
burgonya hódításáról. Többen voltak a kevésbé neves és névtelen ter-
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jesztők: földbirtokosok, gazdatisztek, Nyugat-Európában tanult 
papok és diákok, külországból érkezett telepesek, sőt a napóleoni 
háborúk idején messze földön járt katonák is hoztak magukkal újabb 
burgonyafajtákat. Népszerűsítője volt a 18. század végének és a 
következő század első felének minden jelentős mezőgazdásza, gaz-
dasági szakírója, köztük Nagyváthy János és Kisszántói Pethe Ferenc 
éppúgy, mint az erdélyi szászok reformkori nagy alakja, Stefan 
Ludwig Roth. 

Az első népszerűsítő akcióktól, amelyek Mária Terézia uralko-
dásának második felére, az 1760-as és 70-es évekre estek, hat-hét 
évtized eltelt, amíg az egész ország területén ismert és termesztett 
növény lett a burgonya. Meghonosodását nálunk sokféle balhiede-
lem gátolta, akárcsak pár évtizeddel korábban tőlünk nyugatra. Úgy 
tudták, betegséget okoz. Máskor mérges növénynek tartották, mert 
nem ismervén természetét, nem föld alatti gumóit, hanem bogyó ala-
kú termését próbálták megízlelni. Végül is az egymást követő szűk 
esztendők, a rossz termések s nyomukban az ínség beláttatta, hogy 
rendszeresen termelni kell. A szabadságharc előtti évtizedben már 
mindenütt jól ismerték, és olyan nagy mennyiségben termelték, hogy 
az 1846/47-ben egész Európát végigpusztító nagy burgonyavész, 
mely majdnem teljesen kiirtotta Nyugat-Európában a burgonyát, 
nálunk nem tudott győzedelmeskedni. 

Ma már eszünkbe sem jut, hogy ez a nélkülözhetetlen eledel 
alig kétszáz esztendeje majdnem ismeretlen volt hazánkban. 

 


