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Nandina, a mennyei örökzöld 
 

A mennyei bambuszként is ismert 
japán szentfa (Nandina domestica Thunb.) 
valójában nem a bambuszokhoz, hanem a 
borbolyafélékhez (Berberidaceae) tartozó 
cserje, mely Kelet-Ázsiában honos, a 
Himalájától Japánig. Két méter magasra nő, 
levelei örökzöldek, bár hidegebb helyeken 
lombhullató is lehet. Népszerű dísznövény.  

 
1. kép: Virágzó mennyei bambusz 
Fotó: Horváthné dr. Baracsi Éva 

 
Tavasszal a fiatal levelek rózsaszínben vagy 
pirosban pompáznak, majd zöldek lesznek; az 

idős levelek lehullásuk előtt ismét vörössé 
vagy lilává válnak. Kora nyáron fehér virágai 
(1. kép), ősszel pedig piros bogyótermései (2. 
kép) növelik díszítőértékét. Észak-Amerika 
keleti részén meghonosodott, itt agresszívan 
terjedő invazív növényként tartják számon.  
 

 
 

2. kép: A Nandina termése 
Fotó: Horváthné dr. Baracsi Éva 

 
A gyökér, a hajtáskéreg, a termés és a 

mag alkaloidokat tartalmaznak, így pl. 
nandinint, nandazurint, protopint, berberint, 
magnoflorint és jatrorrhizint. A levelekből 
cianogén glikozidokat izoláltak. A virágok 
illóolaja főként mono- és szeszkviterpéneket 
tartalmaz. Az illóolaj, és a levél metanolos 
kivonata gátolja számos Gram-pozitív és -
negatív baktérium szaporodását. Indonéziában 
és Kínában gyökerét és hajtását 
lázcsillapítóként, enyhe nyugtatóként és 
köhögéscsillapítóként alkalmazzák influenza 
és bronchitis esetén. Gastroenteritis esetén a 
gyomor megnyugtatására és hasmenés ellen 
ajánlják. Sérüléseket követően a csontok és 
izmok erősítésére is javasolják. Aromás fáját 
Japánban evőpálcikák készítésére használták. 

     
  Dr. Farkas Ágnes 

     
  
Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
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Interjú Molnár Péter Professzor 
Úrral  

 

Molnár Péter Professzor Úr és Dévay Attila 
Tanár Úr 65. születésnapja alkalmából 
tartottunk ünnepséget 2013. június 5-én a 
Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában. Az 
ünnepelteket köszöntötte Miseta Attila 
Dékán Úr és Perjési Pál Szakvezető Úr, 
tudományos előadást tartott Dr. Pál Szilárd 
és Dr. Merczel Sára, valamint régi 
emlékeket idézett fel a két ünnepelt és Deli 
József Professzor Úr. 
 

 
 

Prof. Dr. Molnár Péter és Prof. Dr. Miseta Attila 
 

Intézetünk új vezetőjével, Deli József 
Professzor Úrral évtizedek óta barátságban 
és szoros munkakapcsolatban van. Mesélne 
erről pár szót? 
Valóban így van. Immár 32 éve ismerjük 
egymást és az 1980-as évek végétől 
dolgozunk együtt a karotinoid-
munkacsoportban. Az 1990-től 2006-ig 
terjedő időszakban szoros 
együttműködésben, egymást segítve 
dolgoztunk. Az említett időszakban a 
paprika-karotinoidok bioszintézis-sémájának 
korábban ismeretlen láncszemeiként számos, 
új végcsoportokat tartalmazó karotinoidot 
izoláltunk, elvégezve teljes szerkezet-
azonosításukat is. Az izolált új karotinoidok 
közül az ismert izomerizációs módszerekkel 
többnek előállítottuk a sztérikusan nem 
gátolt cisz-izomerjét és igazoltuk 
szerkezetüket. Növények virágzataiból, 
terméseiből több új karotinoidot izoláltunk. 
Külföldi kutatócsoportokkal történt 
együttműködésünk keretében elért 
eredményeinket rangos nemzetközi 

folyóiratokban publikáltuk, valamint hazai 
és nemzetközi konferenciákon is 
bemutattuk. 
 

 
 

Prof. Dr. Molnár Péter előadás közben 
 

Csak az intézetvezetői megbízást adta át, 
továbbra is nálunk marad. Milyen munkákat 
tervez a közeljövőben? 
Igen, továbbra is maradok, amíg erőm és 
egészségi állapotom lehetővé teszi. Jelenleg 
is végzem ugyanazon oktatási feladataimat 
három nyelven, mint korábban. Folytatom 
kutatómunkámat is; munkatársaimmal 
elsősorban gyógynövények karotinoid-
összetételét vizsgáljuk. Fenntartom 
nemzetközi kapcsolataimat is. A fentiek 
mellett ellátom TDK-s hallgatók és néhány 
szakdolgozó konzulensi feladatait; részt 
veszek középiskolás fiatalok 
tehetséggondozásában. A PAB elnökétől 
2014 végéig kaptam felkérést a PAB 
Orvostudományi Szakbizottsága 
Gyógyszerészeti Munkabizottsága elnöki 
feladatainak ellátására. Ezzel kapcsolatban 
titkáraim közreműködésével részt veszek a 
„Gyógyszerésztudományok Fóruma” c. 
rendezvénysorozat előadásainak megszerve-
zésében, lebonyolításában. Több mint 40 
éves tapasztalatommal továbbra is segítem a 
karotinoid-munkacsoport kutatómunkáját. 
 

 
Nagyon szépen köszönöm, Professzor Úr, 
munkájához további erőt, egészséget 
kívánok Intézetünk minden munkatársa 
nevében! 
 

Dr. Bencsik Tímea 
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Illóolajok és aromaterápia 
 

20. rész 
 

A gyömbérolaj 
 

A karácsonyi készülődésben sokak által 
ismert és kedvelt fűszer a gyömbér, melynek 
karakteres aromája kiemeli az ünnepi 
sütemények ízét, illetve kellemes karácsonyi 
hangulatot teremt otthonunkban. Ezért már 
egy kicsit az ünnepekre hangolódva ebben a 
számban a gyömbérrel és illóolajával 
foglalkozunk részletesebben. 

 

 
1. kép: Zingiber officinale Roscoe 

Fotó: Dr. Farkas Ágnes 
 

A gyömbér (1. kép) elsősorban a távol- 
keleti konyhák jellegzetes ízesítőjeként 
vált ismertté, azonban meghatározó szerepe 
volt a népek közti fűszerkereskedelemben is. 
Mint az egyik legősibb, emésztési panaszok 
kezelésére használt fűszer, Kínában és 
Ázsiában már régóta alkalmazott és 
termesztett növényként tartják számon. A 
középkor idején hazánkban is gyakran 
használt fűszer volt a bors és paprika 
mellett, azonban alkalmazása később 
némileg visszaszorult. Manapság főként 
Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában és Nyugat-
Afrikában termesztik. Érdekességként 
megemlítendő, hogy a gyömbér volt az első 
olyan növény, melyet vegetatív úton kezdtek 
el szaporítani. 

A Zingiber officinale Roscoe Délkelet- 
Ázsiában őshonos évelő lágyszárú növény, 
mely a gyömbérfélék (Zingiberaceae) 
családjába tarozik. Jellegzetes, kb. 20 cm 

hosszúságú, a nádhoz hasonlító levelekkel 
rendelkezik. Dús lombozatú szára elérheti 
akár a 2-2,5 m-t, azonban a virágzatot tartó 
szár ennél valamivel rövidebb. A magas 
levélhüvelyekkel körülvett, világoszöld 
hajtások a gyökértörzsről erednek, 
megvastagodott végükön kellemes illatot 
árasztó füzérvirágzat található. Sárga virágai 
bíborszínű, sárga pöttyös ajakkal 
rendelkeznek. A gyömbér gyökértörzse 
Zingiberis rhizoma néven a VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben hivatalosan bejegyzett 
drog (2. kép).  

 

 
 

2. kép: A gyömbér drogrésze 
Fotó: Dr. Ács Kamilla 

 

A szálkás törésű, ujjasan elágazó, 8-10 cm 
hosszúságú gyökértörzs belül erőteljesen 
sárgás színű, melyet főként a virágok 
elhervadása után takarítanak be. A 
gyökértörzs frissen vagy szárítva egyaránt 
alkalmas fűszerezésre, darált formában. 
Terápiás célra főként az aprított vagy 
porított rhizomát illetve annak száraz 
kivonatát használjuk.  

A drog 1-3% illóolajat tartalmaz, melyben 
főként monoterpén komponensek (geranial, 
neral) valamint 30-70 %-ban szeszkvi-
terpének (β-szeszkvifellandrén, β-bizabolén, 
kurkumén, α-zingiberén) vannak jelen. A 
Zingiberis rhizoma csípős, fűszeres ízéért 
főként az aril-alkán szerkezetű gingerolok 
(főleg a 6-gingerol) valamint a shogaolok 
tehetők felelőssé. A shogaolok a 
gingerolokból állás során keletkeznek, így 
ezek mennyiségi meghatározása lehetőséget 
ad a drog frissességének megállapítására. A 
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rizómában továbbá keményítő és kisebb 
mennyiségben gyanta is található.  

Indikációk:  A hagyományos kínai 
gyógyászat a gyömbért főként 
gasztrointesztinális és reumás panaszok 
enyhítésére használja. Hányáscsillapító 
hatását először állatkísérletekkel igazolták, 
különböző oldószerrel (metanol, aceton, 
etanol) készült gyömbérkivonatok esetén. 
Később több humán vizsgálat is 
alátámasztotta, hogy a gyömbér hatása 
egyenértékű más antiemetikumokkal 
(cinnarizin, ciklizin, dimenhidrinát, 
meklozin). Egy kettős vak vizsgálat során 6-
13 éves gyerekeket gyömbérrel és 
metoklopramiddal kezelve a gyömbér 
szignifikánsan jobb hányásmegelőzőnek 
bizonyult a gyógyszerrel szemben. Placebo 
kontrollos kettős vak vizsgálatokban, 
nőgyógyászati műtéten átesett betegeket 
megfigyelve a gyömbért (1 g, operáció előtt 
orálisan alkalmazva) hatásosabbnak találták 
a posztoperatív hányás csillapításában a 
placebo kezeléssel szemben. Számos 
klinikai vizsgálat számolt be továbbá a 
hányinger-csillapító hatás eredményéről 
citosztatikus kezelés, tengeribetegség 
valamint terhesség esetén is. Ezen 
eredményeknek köszönhetően manapság a 
gyömbért főként kinetózis megelőzésére és 
a posztoperatív hányás csillapítására 
használják kisebb műtétek során. 
Hatásmechanizmust tekintve valószínűsítik, 
hogy a gyömbér antikolinerg tulajdonsága, 
valamint a gingerolok és shogaolok 5-HT3 
receptort antagonizáló hatása állhat a 
háttérben.  

A drog kivonata gyorsítja a 
bélperisztaltikát, valamint fokozza az epe és 
gyomorsav szekréciót, ezért a mai orvosi 
gyakorlat a rhizomát és illóolajat egyaránt 
alkalmazza dyspepsiában stomachicum-
ként, digestivumként. Több humán 
vizsgálat igazolta a gyömbérolaj és 

gyökértörzs reumás panaszokat sikeresen 
enyhítő alkalmazását. Egy kettős vak 
placebo kontrollos tanulmány szerint a 
gyömbérolajjal történő masszázs gyorsabban 
enyhíti a térd ízületi fájdalmait, és csökkenti 
a gyulladást az orálisan alkalmazott 
gyömbér készítményekhez, valamint a 
placebo kezeléshez képest. Feltételezik, 
hogy a gingerolok és shogaolok kapszaicin 
szerű hatása lehet a felelős a gyömbér 
gyulladáscsökkentő, analgetikus 
tulajdonságáért. Nemrég jelentek meg 
publikációk a gyömbérolaj sikeres 
bronchodilatátor hatásáról, melyet 
egyelőre állatkísérletekkel támasztanak alá. 
A teljes mechanizmus azonban még 
tisztázatlan, de valószínűsítik, hogy az 
illóolajban levő citrál, mint aktív 
komponens, a β-adrenerg receptorok 
közvetítésével fejti ki hatását.  

A gyömbérolajat gyakran alkalmazzák 
továbbá aromaterápiás bedörzsölőkben, 
masszázskeverékekben, borogatásokban 
is. Főként mozgásszervi megbetegedések 
kezelése esetén az izmok ellazítására zsálya, 
borsmenta, boróka, rozmaring és majoranna 
illóolajokkal kombinálva használják fel. 
Aromalámpában párologtatva főként 
preventív céllal használják ki 
antibakteriális, fert őtlenítő hatását. A 
gyömbérolaj frissítő olajkeverékek 
alkotójaként is megtalálható (bazsalikom, 
rozmaring, citrom, borsmenta olajával 
kombinálva), amely párologtatva vagy 
fürdővízbe cseppentve elűzheti a 
fáradtságot, növelheti az erőnléti állapotot. 
Az illóolajat az élelmiszeripar, likőr- és 
kozmetikai ipar is felhasználja erőteljesen 
pikáns, fűszeres illata miatt. Édességek, 
férfiparfümök kedvelt alkotója, valamint 
különböző cellulitisz elleni készítmények-
ben is fellelhető élénkítő, vérkeringést 
fokozó hatása miatt. 
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Adagolás: Felnőttek és 6 évnél idősebb 
gyermekek részére a drog 0,5-2 grammos 
napi dózisa javasolt étvágytalanság, 
kinetózis kezelésére. Utazási betegség 
esetén fél órával a tervezett indulás előtt 1 
gramm gyömbér javasolt, amit ha szükséges 
további 4 óránkénti 0,5-1 grammal lehet 
kiegészíteni, a napi dózis betartása mellett. 
Aromalámpában párologtatva általában 3-4 
csepp, reumás panaszokra alkalmazott 
bedörzsölőkben, masszázsolajokban pedig 
1-3 csepp illóolaj alkalmazása ajánlott. 

Mellékhatás, ellenjavallat: Gyömbér 
tartalmú készítmények alkalmazása során 
csupán néhány esetben számoltak be 
mellékhatásról, köztük enyhe gasztro-
intesztinális tünetek (gyomorégés, 
felpuffadás) illetve fejfájás és álmatlanság 
kialakulásáról. Bár több klinikai vizsgálat 
bizonyította a különböző gyömbér-
készítmények antiemetikus hatását a 
terhességi hányás esetén, azonban számos 
további vizsgálat igazolta a kivonatok 
lehetséges mutagén hatását is.  

Várandósság esetén tehát nem áll 
rendelkezésre elegendő adat a 
biztonságosság megítélésére, így alkalma-
zása mindenképpen csak a kezelőorvos 
felügyelete mellett javasolt.  

Interakciók  más gyógyszer-
készítményekkel egyelőre kevéssé ismertek, 
azonban a gyömbér fokozhatja a 
szulfaguanidin felszívódását. Véralvadás-
gátló kezelésben részesülőknek nem javasolt 
gyömbér készítmények nagy dózisú 
fogyasztása. Túladagolás esetén központi 
idegrendszeri depresszió, aritmia alakulhat 
ki.  

 
Dr. Ács Kamilla, Ph.D. hallgató 

 
 

Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
 
Sorozatunk folytatódik…….. 

A Tropaeolum majus L. 
mikroszkópiai vizsgálata 

 
Idén Németországban a Tropaeolum majus-
t, magyar nevén a kerti sarkantyúkát 
választották az év gyógynövényének. Ezt az 
elismerést sokrétű alkalmazási 
lehetőségének köszönheti: a tudósok szerint 
a növény antibiotikus hatással rendelkezik, 
így húgy- és légúti bántalmakban való 
alkalmazása révén elkerülhető az 
antibiotikumokkal szembeni rezisztencia 
kialakulása, serkenti a vérkeringést, 
bőrbetegségekben is jótékony hatású. 
Hatóanyagai között találunk 
kénvegyületeket (glukotropaeolin), 
flavonoidokat (kempferol-, pelargonidin- és 
luteolin-származékok), festékanyagokat 
(zeaxantin és lutein), valamint C-vitamint 
[1,2,3]. 

 
A sarkantyúka nálunk többnyire 
dísznövényként ismeretes, gyógyászati 
szakkönyvekben csak igen kevés 
információt találtunk hatásaira 
vonatkozólag. Szakirodalmi adatok 
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mikroszkópiai vizsgálatáról eddig nem 
számolnak be, ezért a növény szövettani 
elemzését tűztük ki célul.  
Anyag és módszer 
A friss növényi részekből (levélnyél, 
levéllemez) metszeteket és tépeteket 
(virágszirom) készítettünk bodzabél 
segítségével. A preparátumokat porcelán 
tégelyben klorál-hidráttal derítettük, vízzel 
többszörösen lemostuk és glicerinbe 
ágyaztuk. A derítéssel a növényben 
megszűnnek az enzimatikus folyamatok és a 
szövetek jobban láthatóvá válnak. A 
mikroszkópiás készítményeket IOR 
laboratóriumi mikroszkóppal elemeztük [4]. 
Eredmények 
A levélnyél (1. ábra) mikroszkópiai 
elemzésekor megfigyelhető az egy sejtsoros 
epidermisz, ami alatt két sejtsoros 
hipodermisz helyezkedik el. A periciklus 
nagyobb méretű, elnyújtott alakú sejtjei jól 
elkülönülnek, az edénynyalábok körkörösen, 
kötegekben helyezkednek el, a levélnyél 
belsejét bélparenchima tölti ki. A 
parenchima sejtek változó, nem azonos 
méretűek, többnyire izodiametrikusak.   
A levéllemez (2. ábra) bifaciális jellegű. 
Megfigyelhető a levél szerkezetét borító egy 
sejtsoros epidermisz, annak felületén pedig a 
kutikula. A levél mezofilluma paliszád és 
szivacsos parenchimára különül el. A több 
sejtsoros paliszád réteg sejtjei vékonyak, 
hosszúkásak, szorosan egymáshoz simulnak, 
a színi epidermiszréteg alatt helyezkednek 
el. Kloroplasztisz tartalmuk jelentős, hiszen 
a levél ezen oldalát éri intenzíven a napfény. 
A szivacsos parenchima sejtjei többnyire 
izodiametrikusak, oválisak, közöttük 
légterek helyezkednek el. A fonáki 
epidermisz borítja ezt a réteget, a levél 
szerkezete dorziventrálisnak is mondható. A 
főérben megfigyelhetők a szállítónyalábok, 
legfőképpen a faedények.  

A virágszirmokból (3. ábra) tépetet 
készítettünk, ezeket ágyaztuk glicerinbe. A 
mikroszkópos vizsgálat során jól 
megfigyelhetőek a szirom felületét borító 
papillák, az érhálózat, valamint a virág 
színét biztosító kromoplasztiszok. 
 

 
Következtetések 
A mikroszkópiai vizsgálat során 
megállapítottuk, hogy a kerti sarkantyúka 
levélnyele a növényi szervre jellemző 
szerkezeti elemeket tartalmazza (epidermisz, 
periciklus, nyalábok, parenchima), a levele 
dorziventrális szerkezetű, illetve a szirmain 
jól észlelhetők a bársonyosságot biztosító 
papillák.  

 
 

Maxim Orsolya, Varga Erzsébet 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem, Gyógyszerészeti Kar, 
Farmakognózia és Fitoterápia Tanszék 

 
 
Felhasznált irodalom: 
1. Dr. Kárpáti Zoltán, Dr. Görgényi Lászlóné, Dr. 
Terpó András: Növény-szervezettan (Mezőgazdasági 
kiadó, Budapest, 1986) 
2. Verzárné dr. Petri Gizella: Farmakognózia 
(Medicina Kiadó, Budapest, 1982) 
3. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Laza Aristide: 
Gyógynövényismeret (Ceres Könyvkiadó, Bukarest, 
1984) 
4.*** Farmacopeea Romana (Editura Medicala, 
Bucuresti, 2012), 841-843. oldal 
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Botanika és nyelvújítás a 
reformkorban 

 

Brassai Sámuel Fűvészkönyve 
 

A természettudományok nyelvének 
magyarrá tétele az elmúlt századok során 
meg-megújuló törekvések eredményeként 
fejlődött, alakult, szoros kapcsolatban az 
adott tudományág fejlődésével. A botanika 
fejlődésében korszakhatárt jelentett Linné 
rendszertanának megismerése, alkalmazása, 
mindez befolyásolta a nevezéktant is. A 
magyar botanikai szaknyelv érdekében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az orvos 
Csapó József (1734-1799), bár ő még nem 
használta Linné osztályozását. Földi János 
(1755-1801) orvos, természettudós, 
nyelvész, irodalmár 1790-ben írta meg 
Rövid kritika és rajzolat a magyar 
Fűvésztudományról című könyvét, amelyet a 
magyar botanika elvi alapvetéseként tart 
számon a tudománytörténet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. kép: Részlet a Fűvészkönyvből 

Fotó: Dr. Kapronczay Katalin 

 
A magyar növénynevek addigi 

káoszában kívánt elsősorban rendet 
teremteni, és ehhez szerinte a legjobb alapot 

a Linné rendszere szerinti osztályozás adja, 
vagyis minden növényt nemi és faji névvel 
kell ellátni. Kiemelte a régóta elterjedt és a 
nép által használt növénynevek fontosságát 
(csaknem háromszáz szónyi saját gyűjtését 
közre is adja), ugyanakkor a babonás, a 
vallási képzeteket idéző nevek kirostálását 
javasolta. Sürgette az új növénynevek 
megalkotását szóösszetétel, analógia vagy 
fordítás útján. Földi bírálata ösztönözte 
Diószegi Sámuelt (1761-1839) és Fazekas 
Mihályt (1766-1828) a Magyar Fűvészkönyv 
(Debrecen, Csáthy, 1807) és annak második 
köteteként közreadott Orvosi fűvész könyv 
(Debrecen, Csáthy, 1813) összeállítására, 
amelyek mind a tudományos botanika, mind 
a magyar szakterminológia fejlődésének 
fontos állomásai. 

  
A reformkorban újult erővel láttak 

hozzá természettudósaink, orvosaink a 
szakmai nyelv magyarrá tétele, az addig 
használt szakszókincs megreformálásához.  

 
„Az utolsó erdélyi polihisztor”, 

Brassai Sámuel (1797-1897) 1836-ban, a 
kolozsvári Tilsch nyomda segítségével tette 
közzé A füvészet elveinek vázolata c. 
könyvét (1-2. kép), amelynek előszavában 
az elődök érdemeit méltatva saját könyve 
megírásának szükségességét magyarázza. A 
Diószegi–Fazekas–féle Orvosi Fűvészkönyv 
tartalmát illetően elismeréssel szól, de a 
mindennapi gyógyítás szempontjából 
feleslegesnek tartja a feldolgozott növények 
mennyiségét: „Szükség-é 2000 fajt gyűjteni 
és ismerni, hogy közülök egy tizedet, melly 
gyógyszerül szolgálhat, kiválogassunk, 
holott azt a’ kétszázat sokkal rövidebb úton 
’s könnyebben megismerhetjük …” – teszi 
fel a kérdést. Ugyanilyen logikával közelíti 
meg a faj és egyed kérdést is: „A ma 
felfedezve lévő fajok száma már eddigelé 
olly nagy, hogy pontos megismerésökre egy 
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emberi élet sem elegendő… Ezen 
mesterségre kell az embereknek vezérfonalat 
adni: velök olly általános elveket közölni, 
mellyeknek segédével néhány száz növényfaj 
ismereténél fogva az egész országnak ’s a’ 
füvészetnek … nyereségeiben 
részesülhessen.”  Brassai mindazoknak 
ajánlja könyvét, akik „… több vagy 
kevesebb plánta fajokkal megismerkedvén, 
elszórt ismereteikbe egységet és kapcsolatot 
akarnak hozni…” Hasznosnak ítéli továbbá 
mindazok számára, akik mindenféle 
előtanulmány hiányában is szeretnének 
eligazodni a növények világában. Úgy véli, 
hogy a könyv olvasása alapján „…akármely 
eleikbe ötlő növényen … számtalan dolgokat 
fognak látni, mit addigelé nem láttak… s 
gyönyörködtető táplálékot kapnak 
elmélkedésökhöz.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. kép: Részlet a Fűvészkönyvből 
Fotó: dr. Kapronczay Katalin 

 
Ezután tért rá a „tudományi 

műszavak” kérdésére. Három szempontot 
nevezett meg, amelyet a munka megírása 
során vezérelvként követett. 

 Legfontosabbnak azt tartotta, hogy 
az elnevezés jól kifejezze az illető növény 
lényegét, tulajdonságait, egyúttal „hogy a’ 
mennyire lehet ismeretesek vagy közérthető 
származatuak, és végre mások által már 
használtak légyenek.”  A természet-
tudományi műnyelvvel kapcsolatban 
kiemelte, hogy a tudomány fejlődését 
követni kell a kifejezések változtatásával, 
vagy újabb szavak alkotásával. Ugyanakkor 
óvott a túlzott mértékű szóalkotástól, a 
korábbi kifejezések újabbal való 
lecserélésétől, hiszen „a régebbi szerzők 
(kiknek tapasztalásait ezen tudományban 
soha sem lehet félre tenni) csaknem 
érthetetlenekké lesznek…” A használt 
szakkifejezések ismertségének fontosságát 
abban látja, hogy „a temérdek tudomány” 
elsajátítását ezáltal lehet megkönnyíteni. 
Végül rámutat arra a tényre, hogy a 
„füvészek” általában ragaszkodnak a 
legrégebb óta használt kifejezésekhez és 
csak abban az esetben cserélik azt le, ha 
egyértelműen rossznak bizonyul. „Ezt 
követve tehát a’ debreczeni Füvészkönyv 
szavai az esetek legnagyobb részében 
szentek maradának előttem…” – összegzi 
rövid nyelvészkedése lényegét.  

 

A nem túl terjedelmes munka 
(mindössze 162 oldal) a címnek megfelelően 
„A füvészet elveinek vázolata”, vagyis a 
növények felépítésére, szaporodására, stb. 
vonatkozó legfontosabb ismérveket foglalja 
össze. Kilenc illusztrációs táblát mellékelt az 
ábrák pontos magyarázatával egyetemben. A 
botanikai ismeretek rövid összegzése mellett 
a könyv másik nagy érdeme a magyar 
nyelvezete. A mai olvasó számára talán 
furcsa, kevéssé érthető nyelvújítás-kori 
szakszavak mellett zárójelben megtalálható 
a latin elnevezés is.                    

                                           
Dr. Kapronczay Katalin                
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Gyógyító fajtamézeink 

1. rész 

Levendulaméz 

Az egyetlen növényfaj nektárjából 
készült fajtamézek, valamint a gyógy-
növényfajokról gyűjtött gyógymézek a 
piacon magasabb értéket képviselnek, mint a 
vegyes virágmézek, így mind a termelők, 
mind a fogyasztók szempontjából fontos, 
hogy pontosan azonosíthatóak legyenek, és 
elkerüljük az esetleges hamisításokat. Ennek 
biztosítására egyre nagyobb jelentőséget 
nyertek a nagyobb objektivitást biztosító 
analitikai értékelések a mézek érzékszervi 
vizsgálatán és pollenanalízisén kívül. 

 

1. kép: Apis mellifera L. nektárgyűjtés közben 
Lavandula angustifolia Mill. virágán 

Fotó: Dr. Farkas Ágnes 
 

Korábbi szakirodalomi adatokból 
ismert, hogy az ajakosok (Lamiaceae) 
családjába tartozó fajokról származó 
fajtamézek, így pl. a kakukkfű-, rozmaring- 
és különböző botanikai eredetű 
levendulamézek is elkülöníthetőek 
egymástól egyes fenolos vagy illó 
komponenseik révén. A fenoloidok, 
flavonoidok vizsgálata azért is jelentős, mert 
ezeket a vegyületeket hozzák összefüggésbe 
a mézek antioxidáns, antimikróbás és 
sebgyógyító hatásával.  
  

A levendulaméz elsősorban 
Franciaországból és Spanyolországból 
ismert mézfajta, hazánkban 
különlegességnek számít. A provence-i 
francia levendulaméz védett fajtaméz, 
úgynevezett vörös cédulával jelzett. Egy 
levendulanövényről virágzási ciklusa során a 
méhcsaládok (1. kép) 5-20 kg mézet tudnak 
gyűjteni. A méz (2. kép) aranysárga színű, 
jellegzetesen kellemes illatú, kissé kesernyés 
ízű. Botanikai származását tekintve az a méz 
tekinthető levendula fajtaméznek, melynek 
levendulapollen-tartalma 1-20% között 
mozog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kép: Termelői levendulaméz 
Fotó: Gyergyák Kinga 

 
Estevinho és munkatársai 

bebizonyították a levendulaméz antifungális 
hatását. Tanulmányukban rámutattak, hogy a 
szintetikus mézekkel ellentétben a valódi 
levendulaméz jelenlétében csökkent a 
Candida albicans, a C. krusei és a 
Cryptococcus neoformans növekedési rátája. 

 
Gyergyák Kinga, Ph.D. hallgató  

 
Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
 
 

Sorozatunk folytatódik........ 
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XIII. Magyar Gyógynövény 
Konferencia Kecskeméten 

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Gyógynövény Szakosztálya 2013. 
szeptember 27-28-án rendezte meg a XIII. 
Magyar Gyógynövény Konferenciát. A 
kecskeméti Három Gúnár Rendezvény-
házban tartott két napos rendezvény öt 
szekciójában összesen 23 előadás hangzott 
el. A rendezvény megnyitójának keretében 
Prof. Dr. Soós Gyöngyvér, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság 
tudományos alelnöke kitüntetéseket adott át. 
Prof. Dr. Szendrei Kálmán, a Szegedi 
Tudományegyetem Farmakognóziai 
Intézetének emeritus professzora Augustin 
Béla emlékérmet vehetett át a hazai 
gyógynövényügy szolgálatában végzett több 
évtizedes szakmai munkájáért. Dr. Mozsgai 
Katalint a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság a „Societas Pharmaceutica 
Hungarica” jutaloméremmel tüntette ki.  
 Az első, „Botanika, termesztés, 
nemesítés” szekció előadásai:  
 Zámboriné Prof Dr.. Németh Éva (BCE 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék, 
tanszékvezető): A molekuláris genetika 
eredményei gyógynövény drogok és 
termékek azonosításában  
Radácsi Péter: A vadon termő 
gyógynövények és hasznosításuk 
lehetőségei a lakossági köztudatban 
Gonda Sándor (DE Növénytani Tanszék 
Farmakognóziai Részleg munkatársa): 
Endofitonok szerepe a gyógynövények 
hatóanyag-termelésében  
Farkas Ágnes (PTE Farmakognóziai 
Tanszékének docense): A hegyi árnika 
(Arnica montana L.) és a mexikói árnika 
(Heterotheca inuloides Cass.) elkülönítése 
anatómiai bélyegek alapján  

A „Fitokémia, fitoanalitika” szekcióban 
három előadás hangzott el: 

 Prof. Dr. Hohmann Judit (SZTE 
Farmakognóziai Intézetének vezetője): 
Vegyületek azonosítása, mint a növényi 
kivonatok kémiai jellemzésének alapja 
Prof. Dr. Bernáth Jenő (BCE): Nyugtató 
hatású teakészítmények értékelése 
Jedlinszki Nikoletta (SZTE Farmakognóziai 
Intézet) HPLC-MS alkalmazása növényi 
anyagok analitikájában  
 A harmadik szekció „Fitokémia, 
farmakológia” előadásai:  
Zupkó István (SZTE Gyógyszerhatástani és 
Biofarmáciai Intézet): Növényi tartalom- 
anyagok szerepe a kemoprevencióban 
Parizsa Péter (DE Növénytani Tanszék, 
Farmakognóziai Részleg) Algakivonatok 
hatásvizsgálata patkány és egér modellen 
 

 
1. kép: Csoportkép a Konferencia résztvevőiről 

Fotó: Kocsis Janka 
 

A szekció keretében két előadás hangzott el 
a máriatövisről, amelyet a Gyógynövény 
Szakosztály 2013-ban az Év 
Gyógynövényének választott (bővebben: 
www.evgyogynovenye.hu). Prof. Dr. 
Blázovizs Anna (SE Farmakognóziai 
Intézetének vezetője) a növénnyel 
kapcsolatos preklinikai vizsgálatokat 
foglalta össze („Kísérletes kutatások 
bioaktív vegyületek hatásmechanizmusának 
tanulmányozására – Silibinin”). Prof.  Dr. 
Pár Alajos (PTE, I. Belgyógyászati Klinika) 
a szilimarinnal végzett klinikai kutatásokat, 
köztük a legújabb, hepatitiszvírus-ellenes 
hatással kapcsolatos eredményeket 
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ismertette („A szilimarin hatásossága a 
klinikai vizsgálatok tükrében”). 
 

 
2. kép: Hallgatóság  
Fotó: Kocsis Janka 

 

A második nap tudományos 
programja a „Parlagfű: gyomnövény vagy 
gyógynövény?” szekcióval kezdődött. A 
téma aktualitását az adta, hogy bár a 
parlagfű százezrek létét keseríti meg légúti 
allergiát okozó hatásával, mégis egyre 
többen használják (és árusítják) a növényből 
készült termékeket legkülönbözőbb 
betegségek kezelésére és gyógyítására. 
Csupor Dezső bevezetője után a következő 
előadások hangzottak el:  
Kiss Tivadar (SZTE Farmakognóziai 
Intézet): Allergia a (növény)családban - 
Parlagfű és társai  
Csecserits Anikó: Miért van ilyen sok 
parlagfű Magyarországon? 
Prof. Dr. Juhász Miklós (SZTE 
Növénybiológiai Tanszék): Mitől allergén a 
parlagfű virágpora?  
Prof. Dr. Németh Péter (PTE Immunológiai 
és Biotechnológiai Intézet): A parlagfű 
allergia immunpatológiai háttere 
Kiricsi Ágnes (SZTE Fül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyaksebészeti Klinika): Parlagfű: a 
leggyakoribb légúti allergén 
Kvell Krisztián (PTE Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet): Orális tolerancia 
kiépítése parlagfű pollenre 
 A második szekcióban („Ártalmatlan 
vagy veszélyes? A mérleg két serpenyője”) a 

gyógynövények mellékhatásaival és 
interakcióival kapcsolatos előadások 
hangzottak el.   
Prof. Dr. Paál Tamás (SZTE Gyógyszer-
felügyeleti Intézet): Miért különleges a 
növényi gyógyszerek farmakovigilanciája?  
Biróné Sándor Zsuzsanna (GYEMSZI-
OGYI Főigazgatóság): Nemzeti 
gyógyszerhatóságok növényi gyógyszer-
készítmények mellékhatásaival kapcsolatos 
tevékenysége 
Prof. Dr. Kéry Ágnes (SE Farmakognóziai 
Intézet): Interakciók – elmélet és realitás 
Csupor Emőke (Budavári Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata): Osteológiai 
meglepetések gyógyteák használatánál 
Kupán Teréziától (Vigiland Pharma 
Gyógyszerbiztonsági Szolgáltató Kft. 
munkatársa) megtudhattuk, milyen speciális 
problémákkal kell szembenézniük a növényi 
gyógyszereket forgalmazó cégeknek a 2012-
ben bekövetkezett jogszabályi változásokból 
adódóan.  
 A tudományos program mellett a 
szervezők társasági programmal is próbáltak 
kellemes időtöltést biztosítani a 
résztvevőknek. A pénteki nap zárásaként a 
konferencia résztvevői szakértő vezetése 
mellett látogatást tettek a Zwack 
Pálinkamanufaktúrában, ahol megbizo-
nyosodhattak arról, hogy a nemes 
desztillátumok és extraktumok szinte patikai 
körülmények között készülnek, és 
organoleptikus jellemzőik is kielégítik a 
legmagasabb igényeket. Ezután a Három 
Gúnár Rendezvényház dísztermében 
svédasztalos, élőzenével kísért gálavacsora 
mellett kapcsolódhattak ki a résztvevők.  
 

Dr. Csupor Dezső 
Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar  
Farmakognóziai Intézet 
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Gyógynövényes receptek 
 
 
Kapros zöldbableves 
 
Hozzávalók: 

• 80 dkg zöldbab 
• 2 dl tejföl  
• 1 csokor kapor 
• 1-2 zeller szál 
• 1 hagyma 
• 3 gerezd fokhagyma 
• 25 dkg füstölt kolbász 
• 1-2 szem burgonya 
• pirospaprika, só, bors 

  
 
A hagymát felaprítjuk, olajon megpirítjuk, 
rádobjuk a zöldbabot és a zellerszárakat, 
vízzel felengedjük, ízesítjük sóval, borssal, 
félig megfőzzük. Közben fokhagymás 
rántást készítünk, pirospaprikát szórunk 
bele, berántjuk vele a levest. Elkeverjük 
benne a karikákra vágott kolbászt, a 
felaprított kaprot, a kockára vágott 
burgonyát, és a tejfölt. Még kb. 20-30 percig 
főzzük és tálaljuk. 

 
 

Szarkáné Pintár Anita 
 

www.szarka-feszek.blogspot.hu 
 
 
Megjegyzés:   
A kapor (Anethum graveolens L.) egész 
Európában termesztett fűszernövény. 
Drogrészeit (virágos földfeletti hajtás, 
termés) elsősorban a gasztronómiában 
alkalmazzák étvágyfokozó hatása miatt. 
Emellett szélhajtó teák alkotórészeként is 
találkozhatunk a kaporral. 
 
 

Gyergyák Kinga, Ph.D. hallgató  
 
 
Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
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