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Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

Májusi gyöngyvirág – Szentgyörgy virág 

 
A gyöngyvirág (Convallaria majalis) a spárgafélék (Asparagaceae) családjába, tartozó 

Convallaria  nemzetség egyetlen faja. Európa és Ázsia mérsékelt éghajlatú tájain ősho-
nos, elsősorban tölgyesekben fordul elő, de megterem lombos erdőinkben, ligetekben 
és bárhol, ahol a talaj nyirkos. Sokfelé tömegesen termő, illatos virágú évelő növény. 

 

              
 
Elágazó, messzire kúszó gyökerekkel rendelkezik, levelei párosan helyezkednek el, 

10-15 cm hosszúak, lándzsa alakúak és fénylő élénkzöld színűek. Májusban virágzik, fe-
hér kis harangok formájában, melyek fürtben állnak. Termése kívül piros, belül narancs-
sárga színű bogyó, melynek magja 2-3 mm hosszú és tojás alakú.  

A gyöngyvirág magyar nevét a gyöngyöm-virágom becézés vagy virágainak gyöngy-
sorszerű elrendezése ihlette. Számtalan keresztény legenda kapcsolódik a gyöngyvirág-
hoz, az egyik történet szerint például Szűz Mária könnyei, amiket Krisztus megfeszíté-
sénél ejtett, átváltoztak a gyöngyvirág kis fehér harangjaivá, vagy egy másik történet sze-
rint a kis fehér virágok Éva átváltozott könnyei, miután Ádámmal távozniuk kellett a 
paradicsomból. 

Milyen hatóanyagokat tartalmaz, milyen gyógyhatásai vannak? 
A májusi gyöngyvirág hatóanyagai a szívglikozidok, kb. 40 féle szívglikozidot tartal-

maznak, melyek közül legjelentősebbek a konvallamarin, konvallatoxin, konvalla-
marozid, amelyek a virág minden részében megtalálhatóak. A glikozidok olyan szerves 
vegyületek, amelyekben egy cukorrészhez valamilyen más, nem szénhidrát szerkezetű 
vegyület kapcsolódik, az aglikon. Az aglikon különböző típusú vegyület lehet, a bemuta-
tott molekulák esetében szteroid szerkezetet láthatunk. A szívre ható glikozidok cukor-
részét dezoxicukrok és glükóz alkotja. Az élővilágban, főként a növényekben igen elter-
jedtek. Szívglikozidok a szív munkáját serkentő hatóanyagok, melyek következő módon 
hatnak : 

 A szívizomzat összehúzó erejének és ingerlékenységének fokozásával 
 A szívfrekvencia csökkentésével 
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 A szívizom ingerületvezetésének 
csökkentésével 

 A perifériás keringés javításával 
A hatóanyagok szerkezete bonyolult, a 

legfontosabb két szívglikozid: 

 
Konvallatoxin  
(3β,5β)-3-[(6-Deoxy-α-L-

mannopyranosyl)oxy]-5,14-dihydroxy-19-
oxocard-20(22)-enolide 

 
konvallamarin  
(1β,3β,5β,22R)-3-{[6-Deoxy-4-O-(β-D-

glucopyranosyl)-β-D-gulopyranosyl]oxy}-26-
(β-D-galactopyranosyloxy)-22-hydroxyfurost-
25(27)-en-1-yl 6-deoxy-4-O-(6-deoxy-β-D-
gulopyranosyl)-bet a-D-allopyranosi 
 

A gyógyszeripar a gyöngyvirág leveleit 
(Convallariae folium) használja, melyből szív, 
koszorúér-problémák, epilepszia kezelésében 
használható gyógyszereket készítenek. 

Figyelem: Kizárólag gyógyszerek, stan-
dardizált készítmények formájában adhatóak! 

 

A gyöngyvirág illatanyagainak kozmetikaipari felhasználása 
A virágok intenzív, kellemes illatúak, melynek csábító hatását a kozmetikaipar széles 

körben alkalmazza. Így ismerünk elsősorban gyöngyvirág illatú parfümöket, szappant, 
dezodort, krémeket és fürdőhabokat. Kémiai szempontból a virágok illatai számos ve-
gyületből tevődnek össze. Leggyakrabb összetevői a citronellol, geraniol, fenilacetonitril, 
különböző észterek és terpének. 

 

Mérgező? 
Ahogy a gombáknál, úgy a virágoknál is gyakran fordul elő, hogy a legszebbek sok-

szor a legveszélyesebbek. Ezek közé tartozik gyöngyvirág is. Mérgező növény, tilos házi 
készítményeit használni, mivel az elfogyasztott dózistól függően keringési és/vagy szív-
ritmuszavart okozhat. 

Gyöngyvirágmérgezést a növény minden része, még a csokrot tartalmazó vázában 
található víz is okozhat. 

Szívglikozidjai és szaponinjai első fázisban rendszertelen és lassú pulzust, hasi fáj-
dalmat és hasmenést okoznak. A második szakaszban általában az szívverés hirtelen 
meggyorsul, a vérnyomás lecsökken és a szív is leállhat. Ha ezeket a tüneteket tapasztal-
juk, azonnal forduljunk orvoshoz. 
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A gyöngyvirág összetéveszthető-e a medvehagymával? 
Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a medvehagyma. Kirán-

dulás alkalmával szívesen szedjük fokhagyma illatú leveleit, melyeket salátákban, külön-
böző ételkülönlegességekben használjuk. Fontos tudni, hogy a medvehagyma a gyöngy-
virággal hasonló körülmények között élő szintén 
tavaszi növény, de nem mérgező és kellemes 
aromája és kedvező hatásai miatt gyakran gyűjtik 
és fogyasztják. Kedvezően hat a gyomorra, a bél-
rendszerre, krónikus hasmenés és szorulás ellen 
jó hatású, a szédülést, fejfájást enyhíti, a magas 
vérnyomást csökkenti, tisztítja a vesét és a húgy-
hólyagot.  

Figyelem: Fontos az óvatosság, mivel a 
medvehagyma könnyen összetéveszthető a 
gyöngyvirággal, mely mérgező, emberi fogyasz-
tásra nem alkalmas. Az egyik legfontosabb kü-
lönbség a növények illata. A medvehagyma erő-
sen fokhagymaszagú, míg a gyöngyvirág kelle-
mes virágillatú. A levelei hasonlítanak, de a med-
vehagyma levele hosszúkás, kihegyesedő, hosszú 
nyelű, 3-4 cm széles. A gyöngyvirág levele 6-8 cm széles, fényes fonákja van, ha nem 
ismerjük fel dörzsöljük szét ujjunkkal a medvehagyma levele is erősen fokhagymaszagú. 
A legbiztosabb, ha a virágokat hasonlítjuk össze. Ezt tartalmazza az ANTSZ (Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) figyelmeztető közleménye is: „A medvehagyma 
március végén, április elején virágzik, egy időben a gyöngyvirággal. Úgy lehet megkülönböztetni őket, 
hogy a medvehagyma virágja kicsi, fehér, csillag alakú és a szár végén fejlődik, a gyöngyvirág virágai vi-
szont harang alakúak, a szár mentén nőnek” 

 
medvehagyma levele   gyöngyvirág levele 

medvehagyma           gyöngyvirág  
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Medvehagyma-gyöngyvirág felismerése élet-halál kérdése!! 
A gyöngyvirág szépsége, csábító illata és rejtelmes ártatlanságot sugalló megjelenése 

ihletet adott művészeinknek, költőinknek: 

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 
 
Csilingel a kis gyöngyvirág. 
Fehér a ruhája, 
meghívja a virágokat 
tavaszesti bálra. 
... 

 

Gárdonyi Géza: Gyöngyvirág 
... 
Nem tudok betelni ezzel az illattal  
és nézésével 
a gyöngyvirág, a rejtelmes 
Kis gyöngyvirág az én gyönyörűségem 
... 

 
Számos dal és népdal énekli meg szépségét, illatát, kedves harang alakú virágait:  
De Fries Károly: Hófehér gyöngyvirág (https://goo.gl/VYFWVk) 

 
Bár nagyon szép, de rendkívül veszélyes növény. Ellenállhatatlan csábítás az érzék-

szerveknek, halálos méreg a szívnek. Pálfi György díjnyertes filmjében (Hukkle) a falusi 
asszonyok gyöngyvirággal mérgezték a gyanútlan férfiakat!  
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Tények, érdekességek az informatika világából 

 

Vicces google keresések, a google húsvéti tojásai. Keressetek rá google-ben a következőkre 
(www.google.com): 

 zerg rush 
 do a barrel roll 
 google pacman 
 (sqrt(cos(x))*cos(500*x)+sqrt(abs(x))-0.4)*(3-x*x)^0.1 
 atari breakout, majd válts a képek (images) fülre 
 google gravity, majd kattints az első linkre 
 askew 
 google in 1998 
 flip a coin 
 roll a die 
 blink html 
 anagram 


