
1 
 

FARMAKOGNÓZIAI HÍREK  
 

független hírújság (megjelenik negyedévente) 
ALAPÍTVA: 2006-ban (PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet) 

 

2015. MÁRCIUS X. évf. 35. szám 
Kiadó: PlantRepro.eu Nonprofit Kft.  
ISSN:2060-1387 

 
TARTALOM 

 
 Gyógyszerésztudományok Fóruma  

Program  ..................................................... 1 
Illóolajok és aromaterápia 25. rész ............ 2  
Farmakognózia vagy  
Gyógynövényismeret? ............................... 5 
A jó egészség megtartásáról szóló 
regulák ........................................................ 7 
Gyógyfüvek a fehérvári csodapatikában .... 9  
A Gyógynövény Szakosztály  
rendezvényeiről  ........................................ 12 
Etnobotanikai konferencia  
Spanyolországban  ................................... 14 
Gyógynövényes recept ............................. 16 
Hírek  ........................................................ 16  
Impresszum .............................................. 16 
 
 
 
A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógy-
szerésztudományi Szakja, az MTA Pécsi 
Akadémiai Bizottság Orvosi Tudományok 
Szakbizottság Gyógyszerészeti Munkabi-
zottsága és a Cholnoky László Szakkollé-
gium tisztelettel meghívja Önt és munka-
társait a 2014/2015. tanév tavaszi sze-
meszterének tudományos üléseire. 
 
A Fórum helyszíne: 
PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak 
épülete, Pécs, Rókus u. 2., II/8. előadóte-
rem, 17.00 órai kezdettel. 
 

Gyógyszerésztudományok Fóruma  
 

Program 
 

2015. február 26. 
 

Dr. Szemán Julianna (Cyclolab Ltd, Buda-
pest): Ciklodextrinek alkalmazása királis 
analitikai módszerekben. 

 
Dr. Dobson Szabolcs (Magyar Gyógysze-
résztörténeti Társaság, Budapest): Iroda-
lomkutatás a magyarországi gyógyszerész-
történetben, különös tekintettel az internetes 
irodalmazási lehetőségekre. 
 
2015. március 5. 
 

Dr. Béni Szabolcs (SE GYTK, Farma-
kognóziai Intézet, Budapest): Az anyatej- 
oligoszacharidok: szerkezet ‒ hatás ‒ anali-
tika. 

 
Dr. Alberti-Dér Ágnes (SE GYTK, 
Farmakognóziai Intézet, Budapest): Kap-
csolt elválasztástechnikai módszerek alkal-
mazási lehetőségei a növényi fenoloidok 
analitikájában. 
 

2015. március 12. 
 

Dr. Mahó Sándor (Richter Gedeon Nyrt., 
Budapest): Progeszteron receptor moduláto-
rok szintézise és gyógyászati alkalmazása. 

 
Dr. Diós Péter (PTE ÁOK GYTSZ, 
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai In-
tézet, Pécs): Úszó hatóanyag-leadó rendsze-
rek vizsgálata és optimalizálása. 
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2015. március 19. 
 

Prof. Dr. Zrínyi Miklós  (SE ÁOK, Biofizi-
kai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest): 
Nanotechnológia és nanomedicina a kémi-
kus szemével. 

 
Prof. Dr. Klebovich Imre (SE GYTK, 
Gyógyszerészeti Intézet, Budapest): Gyógy-
szer, étel, alkohol és dohányzás interakciók 
klinikai jelentősége. 

 
2015. március 26. 
 

Dr. Lázár József (Richter Gedeon Nyrt., 
Budapest): Liposzómás gyógyszerkészít-
mény formulálása ipari szemmel. 

 
Dr. Oláh Gábor (DE GYTK, Biofarmácia 
Tanszék, Debrecen): Száraz szem gyógysze-
részi gondozása. 
 
2015. április 9. 
 

Dr. Bölcskei Kata (PTE ÁOK, Farmakoló-
giai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs): A 
kapszaicin-érzékeny érzőidegvégződések 
szerepe az endogén fájdalommodulációban. 

 
Két, házi TDK Konferencián szerepelt 
gyógyszerészhallgató előadása. 

 
2015. április 16. 
 

Prof. Dr. Hódi Klára  (SZTE GYTK, 
Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged): Új 
eredmények és új vizsgálati módszerek a 
szilárd gyógyszerformák kutatásában. 

 
Dr. Rudolf Kinga  (KE, Növénytermesztési 
és Növényvédelmi Tanszék, Kaposvár): Va-
don termő és termesztett gombák gyógyha-
tású anyagai. 
 
A program változtatásának jogát fenntartjuk! 
 

Prof. Dr. Molnár Péter, elnök                     
Dr. Horváth Györgyi, titkár                     

Dr. Pál Szilárd, titkár 
 

Illóolajok és aromaterápia 
25. rész 

 

A borókaolaj 
 

Tavaszköszöntő számunkban a vadételek 
elengedhetetlen fűszerét, valamint a szlovák 
nemzeti italként számon tartott „borovicska” 
(borovička) fő alkotóját, a közönséges boró-
kát és illóolaját mutatjuk be. 

A gyalogfenyőként is ismert közönséges 
boróka (Juniperus communis L.) a ciprusfé-
lék (Cupressaceae) családjába tartozó örök-
zöld, kétlaki nyitvatermő. Európában az 
északi régióktól kezdve egészen a Földközi-
tenger partvidékéig számos élőhelyen meg-
található. Hazánkban elsősorban mérsékel-
ten száraz, meszes talajokon fordul elő, 
azonban a Duna-Tisza közének homokos 
talaját is kedveli. Nagyobb számban a Kis-
kunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Bugaci-, 
valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park részét 
képező Barcsi ősborókás megtekintése so-
rán találkozhatunk vele.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. kép: Juniperi pseudo-fructus 
Fotó: Dr. Horváth Györgyi 

 

A közönséges boróka elágazó, fás szárú 
cserje, amelynek magassága természetvé-
delmi területeinken akár a néhány métert is 
elérheti. Levelei kb. 8-20 mm hosszúak, 
keskeny háromszög alakúak, hegyesek és 
igen szúrósak, a szárcsomókon hármasával 
örvöket alkotva helyezkednek el. A kétéves 
ágakon fejlődő apró virágok egyivarúak. 
Termős virágainak pikkelyei a megterméke-
nyítés után elhúsosodnak, összeforrnak, ki-
alakítva ezzel a borókára jellemző gömb 
alakú tobozbogyókat. A sötét kékesfekete 
színű érett tobozbogyók kb. 5-9 mm átmérő-
jűek, tetejükön háromtagú, csillagszerű be-
mélyedés található, amelyet a termőlevelek 
összeforrása eredményez. A 2-3 magot tar-
talmazó tobozbogyók érése általában két év 
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alatt következik be, amelyeket ezután gyűj-
tenek és használnak fel gyógyászati és élel-
miszeripari célokra. Az édes, kissé fanyar 
ízű, szárított tobozbogyó (Juniperi pseudo-
fructus) (1. kép), valamint az érett, nem er-
jedt tobozbogyókból vízgőzdesztillálással 
előállított illóolaj (Juniperi aetheroleum) 
egyaránt hivatalos drog a VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben. A borókaolaj színtelen 
vagy enyhén sárgás, könnyen mozgó, jelleg-
zetes, erőteljesen az anyanövény illatára 
emlékeztető folyadék. Fény és levegő hatá-
sára könnyen gyantásodik, amelynek meg-
akadályozására az illóolaj gyakran hozzá-
adott antioxidánst is tartalmaz. A hamvas 
felületű tobozbogyók akár 3% illóolaj-
tartalommal is rendelkezhetnek, amelyet 
főként monoterpén-, valamint szeszkvi-
terpén-komponensek alkotnak. Az egyes 
borókaolajok összetételét a földrajzi elhe-
lyezkedés és az eltérő éghajlati körülmények 
nagymértékben befolyásolják, így összete-
vőik százalékos mennyisége igen eltérő le-
het. A borókaolajban hozzávetőleg 105 
komponenst különíthetünk el, amelyek kö-
zül az α-pinén (24-55%), β-pinén (2-6%), 
mircén (7-22%), szabinén (1-28%), limonén 
(2-11%) és terpinén-4-ol (0,7-17%) található 
meg nagyobb mennyiségben. Kisebb meny-
nyiségben előforduló komponensei közül 
kiemelendő az α-terpineol, terpinolén,  γ-
terpinén, α-terpinén és a β-kariofillén. A 
borókabogyó továbbá 30% cukrot (glükóz, 
fruktóz), cserzőanyagokat, flavonoidokat, 
diterpénsavakat, valamint zsíralkoholokat is 
tartalmaz. 

Felhasználás: Gyógyászati hasznosítása 
egészen az ókorig nyúlik vissza: az illóolajat 
valamint a desztillálás során visszamaradó 
kátrányt Egyiptomban balzsamozó szerek-
ben, valamint különböző kórképek gyógyí-
tására is alkalmazták. A középkorban első-
sorban a pestisjárvány elleni küzdelemben a 
meggyújtott borókaágak füstjének tulajdoní-
tott fertőtlenítő hatást használták ki. Való-
színűleg ennek köszönhetően a népi hiede-
lem az idők során a borókát a gonosztól való 
védelmező tulajdonsággal ruházta fel.  

A közönséges boróka klinikailag bizo-
nyított hatásosságáról jelenleg kevés adat áll 

rendelkezésünkre, a gyógynövény felhaszná-
lása ezért a tradicionális alkalmazás tapasz-
talatain, illetve preklinikai vizsgálatok 
eredményein alapul. Manapság a gyó-
gyászatban elsősorban a tobozbogyó és az 
illóolaj  vizelethajtó, valamint emésztést 
elősegítő tulajdonságát használják ki külön-
böző készítményekben: alkoholos kivonat-
okban, cseppekben, teakeverékekben (pl. 
Species diuretica FoNo VII., Pannonhalmi 
vesetisztító teakeverék, Maurers svédcsepp 
oldat, Rowatinex belsőleges oldatos csep-
pek). Patkányokon elvégzett tesztek során a 
borókabogyó 10%-os vizes kivonatával, a 
0,1%-os Tween 20-szal szolubilizált illóolaj 
emulzióval, illetve az izolált terpinén-4-ol-
lal való kezelést bizonyítottan vizelethajtó 
hatásúnak találták a kontroll csoporthoz vi-
szonyítva. A vizsgálat folyamán a kezelések 
közül a terpinén-4-ol bizonyult a leghatáso-
sabbnak, ezért a kutatócsoport úgy véli, a 
vizelethajtó hatás főként a borókaolajnak és 
komponenseinek köszönhető. Szintén állat-
kísérletben vizsgálva a terpinén-4-ol 
szubkután adagolva (0,1 ml/kg) a diuretikus 
hatás mellett a kiválasztott Na+, K+ és Cl- 
mennyiségében is növekedést eredményezett 
a kontrollcsoport egyedeivel összehasonlít-
va.  

A boróka emésztésre gyakorolt jótékony 
hatása mellett szélhajtóként, diaphore-
ticumként és nyákoldóként is egyaránt 
eredményesen alkalmazható gyógynövény. 
Az illóolaj enyhe görcsök kezelésében, 
epeúti bántalmak esetén cseppekben, kap-
szulákban belsőleg alkalmazva szintén jóté-
kony hatással bír (pl. Gutta cholagoga FoNo 
VII., Rowachol lágy kapszula/belsőleges 
oldatos cseppek). A borókaolaj antibakte-
riális hatását Gram-pozitív (pl. MRSA, Ba-
cillus subtilis, vankomicin-rezisztens Ente-
rococcus sp.), valamint Gram-negatív (pl. 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 
Escherichia coli) mikroorganizmusok és 
több gombafaj ellen, számos különböző 
tesztrendszerben végzett in vitro vizsgálat 
igazolta. A boróka olajának, valamint a to-
bozbogyójának alkoholos és vizes kivonata 
ezenfelül mérsékelt antioxidáns illetve 
kolinészteráz gátló tulajdonsággal is ren-
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delkezik. Állatkísérletekben vizsgálva a to-
bozbogyó vizes kivonata az átmeneti, kezde-
ti vérnyomás emelkedésben 27%-os csökke-
nést, valamint hőhatással kiváltott fájdalom 
esetén annak enyhülését eredményezte. A 
boróka vércukorszintet csökkentő hatásáról 
az állatkísérletek során tapasztalt eredmé-
nyek igen ellentmondásosak, azonban való-
színűsíthető, hogy a hatás hátterében inzu-
lintól független folyamat, a glükóz perifériás 
felszívódásának növelése állhat. Egy 2001-
ben asztrocita sejteken elvégzett vizsgálat 
szerint az illóolaj eredményesen gátolta a 
hősokk indukálta apoptotikus folyamato-
kat, amelynek hátterében részben a kutató-
csoport által is kimutatott kaszpáz-3 aktivá-
ciójának blokkolása állhat. A gyógynövényt 
külsőleg főként ízületi fájdalmak , reumás 
panaszok enyhítésére bedörzsölőkbe, illetve 
fürdők készítésére használják fel. A boróka 
gyulladáscsökkentő hatását igazolja, hogy 
80%-os etanolos kivonata hatékonyan mér-
sékelte a karragén indukálta ödémás pana-
szokat az indometacinos kontrollkezeléshez 
képest.  

Régebben ekcéma és pikkelysömör ke-
zelésére a vörös borókából (Juniperus 
oxycedrus) előállított kátrányt (Pix juniperi) 
is gyakran használták magisztrális kenő-
csökben, manapság azonban ennek alkalma-
zása már visszaszorult. 

Gyógyászati alkalmazása mellett a boró-
kát, mint fűszernövényt főként vadételek 
készítésénél használjuk. Jellegzetes aromája 
miatt az élelmiszeriparban ízesítőként, va-
lamint szeszesitalok gyártása során is gyak-
ran alkalmazzák (pl. gin, borovička).  

Adagolás: Felnőttek részére napi 2-3 g 
tobozbogyó 150 ml forró vízzel készült fő-
zete javasolt napi 3-4 alkalommal fogyaszt-
va, az alkoholos tinktúrából napi háromszor 
1-2 ml-t ajánlott alkalmazni. Reumás pana-
szok, ízületi fájdalmak enyhítésére szolgáló 
fürdő készítésekor 30-50 g drogból 1-1,5 l 
forró vízzel kivonatot készítünk, amelyet 10 
percig állni hagyunk, majd ezután szűrünk. 
A szűrletet legalább 35°C-os fürd ővízhez 
adjuk, amelyben ezután 10-20 perces fürdő 
vétele tanácsolt. A kezelés heti 3-4 alka-
lommal ismételhető. A fürdő elkészíthető a 

drogot 1-1,5 g illóolajjal helyettesítve is a 
fent említettel megegyező módon. Az illó-
olaj belsőleges célra való használata esetén 
ajánlott napi maximális dózisa 60-100 mg, 
amelyet 1-3 adagra elosztva javasolt alkal-
mazni.  

Mellékhatás, ellenjavallat: A boróka és 
illóolaja alkalmazása esetén ez idáig nincs 
tudomásunk speciális mellékhatásokról, il-
letve más gyógyszerkészítményekkel történő 
interakció veszélyéről. Várandósság idején 
kivonata lehetséges méhizomzatot stimuláló 
hatása miatt kifejezetten kerülendő, szopta-
tás esetén biztonságos alkalmazásáról nem 
áll rendelkezésünkre elegendő információ. 
A borókaolaj használata esetén jelenleg 
nincs elegendő mennyiségű egyértelmű 
vizsgálat a birtokunkban arról, hogy bizton-
sággal kijelentsük terhesség esetén való 
kontraindikációját (számos tanulmány ösz-
szetéveszti a közönséges boróka, valamint 
az abortív hatású nehézszagú boróka olaját), 
azonban úgy véljük, ez esetben az illóolaj 
alkalmazása mindenképpen szakmai fel-
ügyeletet igényel. A boróka tobozbogyóját 
és illóolaját a pontos dózisok betartása mel-
lett sem javasolt 4 hétnél tovább alkal-
mazni; a tünetek változatlan fennállása ese-
tén mindenképpen ajánlott orvoshoz fordul-
ni. Bár a boróka olaja, valamint egyik fő 
komponense a terpinén-4-ol a terápiás dózis 
betartása mellett nem mutatott vesekárosító 
hatást, akut és krónikus vesegyulladásban, 
veseelégtelenségben valamint májbetegség-
ben szenvedők esetén a boróka alkalmazása 
fokozott körültekintést igényel. Megemlí-
tendő azonban, hogy ezzel ellentétben, 
egyes esetekben az illóolaj jótékony hatású-
nak bizonyult a károsodott vesefunkciók 
helyreállításában. 18 éves kor alatt az illó-
olaj belsőleges alkalmazása, boróka-fürd ő 
használata pedig 12 éves kor alatt ellenja-
vallt. Lehetséges vércukorszintet befolyáso-
ló hatása miatt cukorbetegek esetén alkal-
mazása elővigyázatosságot igényel.  

 

Dr. Ács Kamilla, Ph.D. hallgató 
 

Sorozatunk folytatódik… 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 
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Farmakognózia vagy Gyógynövény-
ismeret? 

Fitoterápia vagy „áruismeret”? 
 
 A „Gyógyszerészet” szaklap már 
1978-ban (Gyógyszerészet 22: 346-347.) 
fórumot biztosított az általam felvetett 
„Gyógynövények a gyógyszertárban” prob-
lémakörnek. A hozzászólók egyértelműen 
igazat adtak abban, hogy a gyógyszerész a 
tára mellett nehéz helyzetben van. Akkor 
csak a Herbária Vállalat volt az egyedüli, 
amelyik kellő választékkal rendelkezett akár 
drogalapanyag, akár engedélyezett készít-
mény tekintetében. Ma merőben más a hely-
zet. Forgalmazható a gyógyszertárakban az 
élelmiszernek minősülő étrend-kiegészítők 
regimentje, s gyógyszerész legyen a „tal-
pán”, aki értelmes és tartalmas tájékoztatást 
tud nyújtani a hozzáforduló betegnek, „be-
tegjelöltnek” és orvosnak. A hiteles tanács-
adás pedig rendkívül fontos! 
 Tudjuk, hogy az étrend-kiegészítők 
csak akkor forgalmazhatók gyógyszertárban, 
ha az OÉTI regisztrációs számmal nyilván-
tartja a termékeket. Ezzel garantálja, hogy 
elvileg a forgalmazott készítmény nem ár-
talmas emberre. Ugyanúgy nem árthat, mint 
a vásárcsarnokban vagy üzletláncokban áru-
sított zöldség, gyümölcs, vagy bármilyen 
élelmiszer.  
 A patikában forgalmazott étrend-
kiegészítő szerek dobozán az előírásoknak 
megfelelően minden adat megtalálható, a 
használati mód és az összetétel is, utóbbi 
rendszerint mennyiségi megjelölés nélkül. 
Fontos, hogy a több ezer készítmény nem 
javasolható betegség kezelésére, csak az 
egészség „támogatására” alkalmas. Kacifán-
tos megfogalmazások kerülik meg a lénye-
get. Rendszerint általános és vitatható szö-
vegek zavarják meg a „betegjelöltet” és a 
legjobbat akaró gyógyszerészt vagy orvost. 
Például így került a vitaminok közé számos 
cianogén-glikozid; jól tudjuk, hogy közülük 
legismertebb a keserű mandula amigdalinja.  
Antioxidánsok, szabadgyökfogók és 
immunstimulánsok a fő jelzők, vagy olyan 
semmitmondó megállapítások, mint pl. tá-

mogatja az egészségi állapotot, hozzájárul az 
egészség megőrzéséhez. 
 Bonyolítja a helyzetet, hogy létezik 
ugyan növényekre vonatkozó, OÉTI-féle 
negatív lista (ezeket nem szabad étrend-
kiegészítőkben alkalmazni), de a szabad 
forgalmazású és egyre jobban terjedő inter-
netes cégek („multilevel” terjesztőhálóza-
tok) felelősség nélkül árusítanak „garantált” 
minőségű nyugati, keleti, déli és északi eg-
zotikumokat, többnyire „csodaszerként”. 

Aki esetleg a valós értéket állítja for-
galmazott szeréről, az a „piacon” hamar 
megbukik. Sokkal több a csaló és szemfény-
vesztő, mint a becsületes úton járó szakem-
ber! És akkor még nem említettük a hamisí-
tók táborát! Félművelt embereket könnyű 
megtéveszteni. Kénytelenek vagyunk azt 
tanácsolni: „Azt mondják, hogy van, akinek 
használ, tessék kipróbálni…” A gyógysze-
rész ilyen esetekben alig lehet felkészült. 
Minden kérdésben tájékozódnia kellene a 
szakirodalomban (internetes és nyomtatott 
adattömegeket végignézve), mielőtt konkrét, 
hiteles véleményt mondana. Akkor még 
mindig fennállhat a veszély, hogy nem az 
van a dobozban, ami rá van írva. Ki tudja, 
hogy közben nem „dúsította” e valaki meg-
szokáshoz vezető „porral”?  
 A gyógyszertárban viszonylag köny-
nyebb a helyzet, ha az OGYI-féle forgalom-
ba hozatali engedéllyel rendelkező gyógy-
növény alapú termékről (korábban jól bevált 
a gyógytermék kategória, ma hagyományos 
növényi gyógyszerekként kell elismertetni a 
konkrét javallattal, szakszerű beteg- és or-
vos-tájékoztatóval ellátott, pontos összetétel-
lel feltüntetett termékeket). Itt sem szükség-
telen a gyógyszerész hozzáállása. Ismernie 
kell a lehetséges interakciókat (gyógyszer-, 
táplálék-kölcsönhatásokat), mellékhatásokat, 
készítési és alkalmazási tudnivalókat óvatos-
sági intelmekkel kiegészítve. Nem könnyű 
ez a feladat sem. Külön feladat a gyakran 
toxikus növényekből készült homeopátiás 
gyógyszerek alkalmazási kérdéseinek kellő 
ismerete és ismertetése (szakkommuniká-
ció!), akár betegnek, akár nem homeopátiás 
orvos számára!     
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 A gyakorló gyógyszerésznek már 
akkor lankad a lelkesedése, ha a FoNo-ban 
hivatalos gyógynövény-készítmények vala-
melyikét szeretné elkészíteni. Kamatoztat-
hatná technológiai jártasságát! Többnyire 
egyik-másik komponens hiányzik vagy hi-
ánycikk. Ha saját tudásából merítve önállóan 
állít össze, betegre „szabott” teakeveréket, 
vagy gyógyszertárban elkészíthető 
galenikumot, dönthet: melyik drogot vá-
lasztja ki készletéből, kényszerűségből le-
het-e egyiket másikkal pótolni, helyettesíte-
ni. Persze, ha van egyáltalán a raktárban 
drogtárolási lehetőség. 
 Országos viszonylatban alig akad 
olyan hálózati gyógyszerész, aki ilyen fel-
adatokat „vállalna fel”. 
 Nagyszerű összefoglaló cikkek je-
lennek meg a „Gyógyszerészet” folyóiratban 
a gyógynövényekről. A kritikai hangvétel és 
konkrétumok közlése nagyon nagy támaszt 
jelent annak, aki elolvassa. Újabban, áruis-
mereti alaptájékozódáshoz nagy segítséget 
adhat a PTE Gyógyszerészeti Intézete által 
koordinált számítógépes adatbázis: 
www.gyogytermektar.hu 
 A gyógyszerész a „gyógyszer szakér-
tője”. „Foglalkozási” doktori cím birtokosa. 
Emiatt még nagyobb a felelőssége. Szaktu-
dása iránt még fokozottabbak az elvárások! 

Végül a vitakezdeményező írásom 
címének magyarázata: mint Sárkány Sándor 
és Halmai János tanítványa állíthatom, hogy 
szakterületünk korábbi tantárgyelnevezése 
jobban megfelelt a valóságnak. A Gyógynö-
vény- és Drogismereti Intézetet felváltotta a 
Farmakognóziai Intézet elnevezés. Jelenleg 
a farmakognóziát sok orvos és laikus össze-
keveri a farmakológiával. (Egyik klinikus 
professzor jegyezte meg: a gnózia nem tu-
domány, bezzeg a logos!) Hiába hivatko-
zunk arra, hogy korábban a farmakológia a 
farmakognózia része. Valójában a hatástan a 
gyógyszerismeret része. Ma a gyógyszeris-
meret (= farmakognózia) elnevezés – a szó 
szoros értelmezésében – nem vonatkozhat 
csak a növényi, állati vagy gomba eredetű 
drogokra! A farmakognózia mai szóhaszná-
lata elavult, még akkor is, ha egyes orszá-
gokban ez a szokás. Külön a fitoterápia ok-

tatása pedig nem a gyógyszerészhallgatók 
részére szükséges, hanem az orvostanhallga-
tóknak lenne indokolt. A terápia főleg az 
orvos dolga, a farmakognóziából sikeres 
szigorlatot tett okleveles gyógyszerész – ha 
jól elsajátította a gyógynövényismeretet – 
ismeri a fitoterápia alapjait. Ehhez inkább a 
jó és naprakész tájékozódás szükséges, azaz 
kellő „áruismeret”, ami kiterjed a nem 
vényköteles gyógynövény alapú készítmé-
nyekre (gyógyszerekre és étrend-kiegészítő 
szerekre)! Így tud a gyógyszerész hiteles 
információt nyújtani a „vevőnek”, a patiká-
ban megforduló érdeklődőnek, vagy a taná-
csért hozzá forduló orvosnak. Ne felejtsük: a 
hivatalos orvoslásban a fitoterápia a 
farmakoterápia része!        
 Nem csökkenne a szakterület tekinté-
lye, ha a gyógyszerészoktatásban egyszerű-
en gyógynövényismeretről lenne szó. Ebbe 
értelemszerűen a fitoterápia is beletartozik, 
mint az ismeret egyik fontos (legfontosabb!)  
része. 

A drog is többértelmű, külön említé-
se a tantárgy megnevezésében nem lénye-
ges. Az egyetemi intézetek, illetve tanszékek 
neve Magyarországon eszerint változhatna 
meg: Gyógynövény Intézet vagy 
Gyógynövényismereti Intézet. Véleményem 
szerint nem jelentene problémát, ha angol 
megfelelője „Institute of Medicinal Plant” 
lenne. A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Gyógynövény Szakosztálya sem 
Farmakognóziai Szakosztály! A 
„Farmakognóziai Hírek” elnevezésű újsá-
gunk – „legrosszabb” esetben – átváltozna 
„Gyógynövényismereti Hírek”-re.  
 
 
 

Prof. emer. Szabó László Gy.  
 

PTE Gyógyszerészeti Intézet 
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A jó egészség megtartásáról szóló  

regulák 
 

  A középkori keresztény orvoslás és 
az orvosi ismeretek oktatásának egyik legne-
vezetesebb helye Salernoi Orvosi Iskola 
néven vált ismertté. A Nápolytól délre elhú-
zódó öbölben fekvő városka orvosképző 
intézménye minden valószínűség szerint már 
a VII. században is működött, ugyanis ekkor 
alapítottak itt a bencés szerzetesek kolostort, 
amely mellett kórház is létesült, mindez 
egységet alkotva az orvoslás oktatásának vált 
színterévé. Bár ebben az időszakban a gyó-
gyítás jellegzetesen egyházi feladatkör volt, 
Salerno tanárai javarészt mégis világiak 
voltak; az oktatás latin, görög, héber és arab 
nyelven történt. Az intézmény fénykorát a 
XI-XII. században élte. Erre az időre tehető 
az orvostörténeti irodalomban a „Regimen 
sanitatis salernitanum”, vagy „De 
conservatione sanitatis”, esetleg „De 
conservanda bone valetudine” címmel emle-
getett egészségügyi, életmódi tanácsokat 
tartalmazó gyűjtemény létrejötte.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A „ Regimen” szerzőjét nem tudjuk 

megnevezni, vagyis konkrét személyhez 
kapcsolni a szerzőséget, ugyanis Salerno 

valamennyi orvosának nevében adták közre. 
A korszak orvosi ismereteinek rövid, köz-
érthető formában való megfogalmazása, 
mégpedig versbe szedve. A dietétikai - 
makrobiotikai szabályokat a mű ajánlása 
szerint Anglia királya számára készítették; 
valójában Hódító Vilmos fiának készült, aki 
ebben az időben csak reménybeli uralkodó 
volt és sérülést szenvedve rövid időt 
Salernoban töltött. Ekkor nyújtották át neki 
a tankölteményt. A költemény eredeti válto-
zata 364 versből állt, és laikusoknak, köz-
népnek szóló tanácsokat tartalmazott, ame-
lyek az egészséges életmódra, az egészség 
megtartására, a betegségek megelőzésére, 
mindezek eredményeként a hosszú élet titká-
ra kívánták megtanítani őket. 

A tankölteményhez már a középkor-
ban számos kommentárt írtak a kortárs orvo-
sok, és megkezdődött a különféle nemzeti 
nyelvekre való lefordítása is. Az orvostörté-
neti irodalom mintegy 140 eltérő változatot 
tart számon, ennek következménye, hogy a 
valóban neves tudósok által írt szövegek 
sokszor a felismerhetetlenségig megváltoz-
tak, szövegük torzult, csonkává vált. Viszont 
éppen ezek a rövidített, egyszerűsített variá-
ciók örvendtek a lakosság körében nagy 
népszerűségnek. A verses forma a szöveg 
megértését és megjegyezhetőségét tette 
könnyebbé.           

A salernoi tanácsok magyar nyelven 
is eljutottak az orvost nélkülöző gyógyulni 
vágyókhoz. Először Lőcsén látott napvilágot 
1694-ben, majd 1768-ban Kolozsvárott ad-
ták közre „az orvos-doktorok nélkül szűköl-
ködőknek” okulására a nem orvos szerző, 
Felvinczi György: …jó egésségről való 
megtartásnak módgyáról…  című munkáját 
(1. kép). Az eredeti terjedelemnek kevesebb, 
mint egyharmadát fordította le Felvinczi, 
hiszen csupán 103 apró verset tartalmaz a 
kötet.  Bár a címben és a bevezető sorokban 
„Angliai országban lévő Salernitana Scho-

1. kép: Felvinczi György: …jó egésségről való 
megtartásnak módgyáról…  című könyve 

Fotó: Dr. Kapronczay Katalin 
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la”-ról szól Felvinczi, kissé félreértve az 
eredeti szöveg ajánlását, remélhetjük, hogy a 
fordítás több hibát nem tartalmaz.  

Érdemes röviden bemutatni a fordítót 
is, hiszen a kolozsvári születésű, szegény 
körülmények között nevelkedett Felvincziről 
az első magyar színigazgatóként emlékezik 
meg a kultúrtörténet. Sem születésének, sem 
halálának évét nem ismerjük. A tordai, és a 
kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, 
majd tanított, de egy szerelmi kalandja miatt 
el kellett hagynia hivatását és lakhelyét. 
Nincstelen földönfutóként engedélyt kért I. 
Lipóttól színtársulat alakítására. 1696-ban 
kapta meg a beleegyező választ „latin és 
magyar versek, komikai és tragikai művek 
előadására,” azonban felhívták a figyelmét, 
hogy az obszcén tréfáktól és illetlen jelene-
tektől tartózkodjon a társulat, különben a 
felsőbb hatóságok betiltják a működést. A 
színházi előkészületeknek van írásos emlé-
ke, de megvalósult előadásról nem szólnak a 
historikusok. Felvinczi számos nyomtatás-
ban kiadott, illetve kéziratban maradt írás-
művet hagyott az utókorra, igen változatos 
témákban, közöttük több az idegen nyelvből 
fordított.  

De térjünk vissza az egészségügyi 
regulákhoz. Az első részben általános életvi-
teli tanácsokat találunk, kezdetnek mindjárt 
„az elmének indulatiról,” azonban túlsúly-
ban a táplálkozásra vonatkozó ismeretek 
vannak. Szép számmal olvashatunk egy-egy 
növény jótékony, vagy éppen káros hatását 
ismertető versikét is. Ezek közül idézzünk 
néhányat:  

„Mályva: A’ régi doctorok Mályvák 
felől írják:/ Hogy gyomorba bé-ment eledelt 
lágyityák/ Gyökere vakartsa hasad meg-
indíttyák:/ S’ Aszszonyon megállott hószá-
mot mozdítyák”   

Sállya: Miért hal-meg kinek kertye 
tenyészt Sállyát?/ Mert halálnak kertben 
nem lát orvosságát,/ Ő a ki inaknak erőtelen 

voltát,/ S’ kéz reszketést el-űz, s’ Hideglelés 
súllyát/ Sállya, Levendula, Halhód-tök, s’ 
Kökörtsin,/ Torma és Varádits mind nagy, és 
mind kitsin,/ Guttát meg-gyógyítnak ember-
nek tagjain/ Sállya természetet erőssit akár-
kin.”  

„Rutha: A’ Rutha nemes fű, mert lá-
tást élesít:/ Ennek erejétől ember jobb sze-
met nyit/ Nyersen éve, szemet homálytól 
meg-tisztít/ Férfitól szerelmet űz,: de 
Aszszonyban szít.”  

„Turbolya: Turbolyát meg törvén 
mézzel elegyítsd meg/ Ennek erejével Fenét 
gyógyíthatsz meg/ Az óldala fájót kend-meg 
ezzel, s’ nem nyeg/ Levele has-menést há-
nyást is indít meg”  

„Sáfrány: A’ kinek szívében vagyon 
szomorúság,/ Valaki azzal él, lesz abban 
vigasság/ Erőtlen tagokban jő ettől vastag-
ság,/ Májat-is meg ujjit, ólly jeles orvos-
ság.”    

De nézzünk valami negatív véle-
ményt is: „Veres-hagyma: Doctorok hagy-
máról nem egyaránt értnek/ Mert ártani 
mondgya Galénus ezeknek,/ Kiknek epéjek 
nagy, s’ haragos mérgűek.”     

És hosszan folytathatnánk még az 
idézeteket…  

Természetesen nem  maradhattak el 
az asztrológiai szemléletet tükröző tanácsok 
sem: pl. mikor tanácsos és mikor tilos eret 
vágni, stb.   

A könyvecske első részében Juhász 
Máté minorita szerzetes Házi különös orvos-
ságok című munkáját találjuk (Kolozsvár, 
1768), amely betegségek, helyesebben tüne-
tek szerint csoportosítva közöl elsősorban 
növényi alapanyagokból előállított szereket, 
keverékeket. Az összeállítás a saját tapaszta-
latokból származó és másoktól átvett, népi 
megfigyelésekre alapozott tanácsok megfo-
galmazása.  

                                 
Dr. Kapronczay Katalin  
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Gyógyfüvek a fehérvári csodapatikában

AHOGY ELKEZDŐDÖTT
 

Amikor 2004-ben a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeumba kerültem, 
akkor a Fekete Sas Patikamúzeum majdnem 
30 éves volt. Az egykori jezsuita patikáról 
hamarosan kiderült, hogy a helyszín kivál
an alkalmas ismeretterjesztő programokhoz. 
Korábban nem voltak itt múzeumpedagógiai 
programok, sőt az állandó kiállításon kívül 
ami az egykori patika gyönyörű
sét mutatja be – ilyen témakörben id
kiállítások sem voltak. Tervezgetni kezd
hogyan kellene belekezdeni ebbe az izga
mas feladatba, de a gyógyszerészettörténe
hez egyáltalán nem értettem. Azt viszont 
tudtam, hogy a „hely szelleme” segítségül 
lesz majd, hiszen a patika a város szívében, 
ódon barokk berendezésével ideális helyszín 
lesz. Lassan kezdett körvonalazódni a Cs
dapatika víziója. 

Kiváló tanító mesterre leltem Dr. 
Grabarits István személyében, akit régebbr
már ismertem. Tőle kaptam útmutatást, 
szakirodalmat és sok hasznos tanácsot a 
munkához, illetve egy kis kezd
illóolajokból. Kezdettől világos volt, hogy a 
gyógynövények világának bemutatása sze
ves része lesz az átadandó tudásanyagnak.  
Szerettem volna minél több oldalról bem
tatni ezt a területet, láthatóvá, tapinthatóvá, 
szagolhatóvá, kóstolhatóvá tenni a gyógyf
veket.  

Az egész egy városi rendezvénnyel 
kezdődött, ahova felkértek 
hogy mutassak be pár gyógynövényt gye
mekcsoportoknak. A város központjában, 
egy kis faházikóban kaptam helyet, és k
váncsian vártam, vajon működni fog
szagolgatós, felismerős játék, amit összek
tős feladatlappal kombináltam. Egyforma 
méretű kis üvegekbe tettem a 
gokat, áttetsző organzával fedtem le, oldal
ra pajzs alakú kartust ragasztottam a növ
nyek latin nevével. Olyan drogokat válas
tottam, amik erősen illatoztak, jól felisme
hetők voltak. Könnyítésként a növények 
színes képét is megmutattam, és meg
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ben a székesfehérvári 
István Király Múzeumba kerültem, 

akkor a Fekete Sas Patikamúzeum majdnem 
30 éves volt. Az egykori jezsuita patikáról 
hamarosan kiderült, hogy a helyszín kiváló-
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em voltak. Tervezgetni kezdtem, 

belekezdeni ebbe az izgal-
mas feladatba, de a gyógyszerészettörténet-

n nem értettem. Azt viszont 
tudtam, hogy a „hely szelleme” segítségül 
lesz majd, hiszen a patika a város szívében, 
ódon barokk berendezésével ideális helyszín 
lesz. Lassan kezdett körvonalazódni a Cso-

Kiváló tanító mesterre leltem Dr. 
barits István személyében, akit régebbről 

le kaptam útmutatást, 
szakirodalmat és sok hasznos tanácsot a 
munkához, illetve egy kis kezdőcsomagot 

ől világos volt, hogy a 
gyógynövények világának bemutatása szer-

esz az átadandó tudásanyagnak.  
Szerettem volna minél több oldalról bemu-
tatni ezt a területet, láthatóvá, tapinthatóvá, 
szagolhatóvá, kóstolhatóvá tenni a gyógyfü-

Az egész egy városi rendezvénnyel 
 a szervezők, 

pár gyógynövényt gyer-
ekcsoportoknak. A város központjában, 

egy kis faházikóban kaptam helyet, és kí-
űködni fog-e a 

ős játék, amit összekö-
s feladatlappal kombináltam. Egyforma 

 kis üvegekbe tettem a növényi dro-
 organzával fedtem le, oldalá-

ra pajzs alakú kartust ragasztottam a növé-
nyek latin nevével. Olyan drogokat válasz-

sen illatoztak, jól felismer-
k voltak. Könnyítésként a növények 

színes képét is megmutattam, és megkínál-

tam a gyerekeket pemetef
volt a siker.  
 Ezen felbátorodva
goztam egy patikamúzeumi gyerekfoglalk
zás (1. kép) tematikáját, aminek ezt a címet 
adtam: „Fűben, fában orvosság”.
elején bevezetésként szó esett patikánk tö
ténetéről, majd az egykori gyógyszerész 
szakma alapvető sajátosságairól. Ezt követte 
a növényeket ismertető
gyerekek meglévő ismereteire alapozva m
tattam be 9 fontos, közismert gyógyn
Ahol lehetett, az egykori bútorzat fiókjainak 
feliratait és az edényzetet is segítségül hí
tuk. Megnéztük a növények színes képeit, de 
a legnagyobb meglepetés akkor következett, 
amikor megszagoltuk a drogokat, megkó
toltuk a csipketeát, pemetef
növénynél megbeszéltük a gyógyhatásokat 
és egyéb érdekes felhasználási területeket is. 
Verstanulást is iktattunk a programba, Falu 
Tamás: Kamilla című versét tanultuk meg 
közösen. Később az általam gy
préselt növényeket laminálva mu
gyerekeknek, azt kézbe is vehették, s
kalmanként kisebb ajándék könyvjelz
haza is vihették. Az órához feladatlap is ta
tozott, összekötős feladatokkal. Keresztrej
vényt is szerkesztettem a feladatlapba, ennek 
a segítségével ellenőriztü
ismereteket. Ezt egymással versenyezve 
szokták megfejteni. 

1. kép: Gyermekfoglalkozás a Patikamúzeumban 
Fotó: Krizsány Anna

Később más anyagokat is bevettem a 
szimatolós kollekcióba, amiket szintén 
Grabarits Istvántól kaptam: ferula as
foetidát, benzoe gyantát, kristályos 

tam a gyerekeket pemetefű cukorral. Nagy 

Ezen felbátorodva 2005 őszén kidol-
goztam egy patikamúzeumi gyerekfoglalko-

tematikáját, aminek ezt a címet 
ben, fában orvosság”. Az óra 

elején bevezetésként szó esett patikánk tör-
l, majd az egykori gyógyszerész 

ő sajátosságairól. Ezt követte 
a növényeket ismertető rész, aminek során a 

ő ismereteire alapozva mu-
tattam be 9 fontos, közismert gyógynövényt. 
Ahol lehetett, az egykori bútorzat fiókjainak 
feliratait és az edényzetet is segítségül hív-
tuk. Megnéztük a növények színes képeit, de 
a legnagyobb meglepetés akkor következett, 
amikor megszagoltuk a drogokat, megkós-
toltuk a csipketeát, pemetefű cukrot. Minden 
növénynél megbeszéltük a gyógyhatásokat 
és egyéb érdekes felhasználási területeket is. 
Verstanulást is iktattunk a programba, Falu 

ű versét tanultuk meg 
őbb az általam gyűjtött és le-

préselt növényeket laminálva mutattam be a 
gyerekeknek, azt kézbe is vehették, sőt al-
kalmanként kisebb ajándék könyvjelzőként 
haza is vihették. Az órához feladatlap is tar-

ős feladatokkal. Keresztrejt-
vényt is szerkesztettem a feladatlapba, ennek 

őriztük le a megszerzett 
ismereteket. Ezt egymással versenyezve 

Gyermekfoglalkozás a Patikamúzeumban  
Krizsány Anna 

 

bb más anyagokat is bevettem a 
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foetidát, benzoe gyantát, kristályos 
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moschust, perubalzsamot, stb. Kés
kis gyűjtemény adta az ötletet két kamara 
kiállításhoz, ahol réges-régi illatos patik
edényeket, majd az alapanyagokat is bem
tattuk szagolható formában. A „F
ban…” foglalkozásunk azóta is a kínálat 
része, bevezető óraként ajánljuk az iskolá
nak. Van egy óvodás változata is kereséses, 
mesélős, játékosabb feladatokkal, 
„Bubulyka a fiókban”  a címe. Ide szoktunk 
beiktatni mozsarazást: mustármagot, ánizst, 
borsot törünk ilyenkor, majd egy sasos p
cséttel jelzett zacskóba kanalazzuk, és ez 
hazavihető. A gyógyteák és szörpök kóstol
sa itt is gyakorlat. Mentaszörpöt már kész
tettünk is egy családi délután keretében.
 Ezzel párhuzamosan évente kamr
kiállításokat is rendeztünk a Fekete Sasban. 
2006-ban „Egyszer volt gyógyfüvek”
mel a Kertészeti Egyetem Gyógynövény 
Tanszékével közösen rendeztük, dr. 
Grabarits István nyitotta meg. A bemutatott 
anyagba a drogok ismertetésén kívül m
szi képek, fotók, és az akkoriban kiadott 
Magyar irodalmi herbárium cím
ményből versek is szép számmal kerültek 
be. Aztán következett az „Illatos patik
edények”. Ehhez már tematikus foglakoz
sokat is tartottunk és szagolható kollekciót is 
kitettünk a közönség számár
illóolajok, mentol, timol, kámfo
mirha, macskagyökér, Aloe vera por, stb. 
egészítette ki a meglévő készletünket a tár
asztalon, és egy lapozható dossziéban me
lékeltük az illatos anyagok leírását is. Jele
leg 68 féle anyagot lehet meg
officinában. Eközben egyre több csoport 
kért tőlünk patikaórát, és nyugdíjasok is 
bejelentkeztek rá.  

A helyszűke miatt egyre nyilvánv
lóbbá vált, hogy szükségünk lenne egy jo
ban felszerelt foglalkoztató teremre.

 

A CSODAPATIKA MEGSZÜLETÉSE
 

 2010-ben megnyertünk egy Uniós 
pályázatot, amelynek a keretében ez a terv 
megvalósulhatott. A projekt a 
PATIKA - az alkimistáktól a természe
gyógyászatig” címet kapta. Bútorokat, mini 
konyhát, edényeket, és különféle anyagokat, 
eszközöket tudtunk venni. Így 2010
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moschust, perubalzsamot, stb. Később ez a 
jtemény adta az ötletet két kamara 

régi illatos patika-
edényeket, majd az alapanyagokat is bemu-

szagolható formában. A „Fűben, fá-
lalkozásunk azóta is a kínálat 

 óraként ajánljuk az iskolák-
nak. Van egy óvodás változata is kereséses, 
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Ezzel párhuzamosan évente kamra-
kiállításokat is rendeztünk a Fekete Sasban. 

„Egyszer volt gyógyfüvek” cím-
mel a Kertészeti Egyetem Gyógynövény 
Tanszékével közösen rendeztük, dr. 
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illóolajok, mentol, timol, kámfor, tömjén 
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asztalon, és egy lapozható dossziéban mel-
lékeltük az illatos anyagok leírását is. Jelen-
leg 68 féle anyagot lehet megszimatolni az 
officinában. Eközben egyre több csoport 

lünk patikaórát, és nyugdíjasok is 

ke miatt egyre nyilvánva-
lóbbá vált, hogy szükségünk lenne egy job-
ban felszerelt foglalkoztató teremre. 

A CSODAPATIKA MEGSZÜLETÉSE 

ünk egy Uniós 
a keretében ez a terv 

megvalósulhatott. A projekt a „CSODA-
az alkimistáktól a természet-

címet kapta. Bútorokat, mini 
konyhát, edényeket, és különféle anyagokat, 
eszközöket tudtunk venni. Így 2010-ben 

lehetővé vált egy projektév keretében közel 
300 múzeumpedagógiai program
lebonyolítása. Óvodástól fels
6-10 részes órasorozat keretében fogadtuk a 
gyermekcsoportokat. A projekt során értékes 
tapasztalatokkal gyarapodtu
közönség is.  Külön öröm volt, hogy tudtunk 
tartani egy szabadegyetemi el
is „A gyógyítás titkos története”
Történészek, régészek, néprajzkutatók, s
archeobotanikus kollégák 
adást a 13 részes sorozatban. Lehet
egy patikalabor makett elkészíttetésére
amivel szemléltetni tudjuk az egykori me
terség eszköztárát, sőt még az egykori dro
szárító padlást is. Gyógynövényekb
tozott csokrokat készítettünk, amiket a terem 
falára tettünk ki, hogy a múzeumlátogatók is 
láthassák. Laminált növények
a termet, és az asztalterít
nyes anyagból varrtuk. 

2. kép: Érdeklődők a Patikamúzeumban
Fotó: Krizsány Anna

 Menet közben több olyan lehet
is adódott, amelyeket
látványosság is lettünk. 2012 nyarán egy 
gyógyszerész konferencia volt Székesf
váron, amihez programot kértek t
kor sikerült színpadra állíttatnunk Lázár 
Ervin két patikai témájú meséjét a fehérvári 
Szabad Színház társulata el
Csodapatika, és a Bab Berci és a csod
nektár című mesék elevenedtek meg az 
officinában a közönség nagy örömére. Több 
mint 40 előadás volt eddig. (A Bab Berci 
mesében a zsurlófű ezernyi elnevezése 
okozza a galibát.) 

vé vált egy projektév keretében közel 
300 múzeumpedagógiai program (2. kép) 

tása. Óvodástól felsősökig ötféle, 
rozat keretében fogadtuk a 

A projekt során értékes 
tapasztalatokkal gyarapodtunk mi is és a 
közönség is.  Külön öröm volt, hogy tudtunk 
tartani egy szabadegyetemi előadássorozatot 

„A gyógyítás titkos története” címmel. 
k, néprajzkutatók, sőt 

kollégák is tartottak elő-
adást a 13 részes sorozatban. Lehetőség nyílt 
egy patikalabor makett elkészíttetésére is, 
amivel szemléltetni tudjuk az egykori mes-

őt még az egykori drog-
ást is. Gyógynövényekből felira-

tozott csokrokat készítettünk, amiket a terem 
falára tettünk ki, hogy a múzeumlátogatók is 
láthassák. Laminált növényekkel dekoráltuk 

erítőket is gyógynövé-
nyes anyagból varrtuk.  

ő ők a Patikamúzeumban 
Krizsány Anna 

 

Menet közben több olyan lehetőség 
amelyeket kihasználva városi 

látványosság is lettünk. 2012 nyarán egy 
rész konferencia volt Székesfehér-

váron, amihez programot kértek tőlünk. Ek-
került színpadra állíttatnunk Lázár 

Ervin két patikai témájú meséjét a fehérvári 
Szabad Színház társulata előadásában. A 

, és a Bab Berci és a csoda-
ű mesék elevenedtek meg az 

officinában a közönség nagy örömére. Több 
adás volt eddig. (A Bab Berci 

rlófű ezernyi elnevezése 
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 2010-től részt veszünk a 
Éjszakáján, ahol az éppen aktuális gyóg
növényekből kötött csokrokkal d
patikánkat (orbáncfű, levendula, hárs, k
kukkfű, pipacs, stb.). Népszerű
különféle tematikára szerkesztett rejtvény
ink, amelyek megfejtéséhez keresgélésre, 
szimatolgatásra, kóstolásra van szükség. 
Kézműves foglalkozások is zajlanak, és éjf
lig tartunk nyitva ilyenkor. Ki
örömére illatpárnát, illóolajjal elvarázsolt 
fürdősót, mini droggyűjteményt, gyóg
szappant szoktunk készíteni. Egy alkalo
mal az álom témáját jártuk körül a gyógyn
vényekkel, illetve „szerelemgerjesz
italokkal ismerkedtünk, recepteket is mell
kelve hozzá.  

3. kép: Fekete Sas Patikamúzeum
Fotó: Krizsány Anna

 

2012 óta részt veszünk az 
Patikanap programjában is, amikor ingy
nesen fogadjuk a közönséget. Tárlatvezet
seket és több kézműves programot is kín
lunk. Legutóbb „Sasszem kerestetik” cí
mel gyógynövénykereső feladatlapos játékra 
hívtuk a közönséget a régi bútorzat fiókja
hoz, tégelyeihez. Az ilyen rendezvényeknek 
mindig része nálunk a tárlatvezetés is, ahol 
kihagyhatatlan a gyógynövényes fiókokkal, 
edényekkel való ismerkedés, a latin nevek 
érdekességei. Mindezeken túl van egy kö
nyen mozdítható „utazó készletünk” is, ami 
lehetővé teszi, hogy múzeumon kívüli hel
színekre is ki tudjuk vinni a foglalkozásai
kat, ha erre van szükség. Feladatlapok, sz
matolható gyógy-anyagok, szemléltet
minált növények, képek, mozsarak vánd
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megfejtéséhez keresgélésre, 
szimatolgatásra, kóstolásra van szükség. 

kozások is zajlanak, és éjfé-
lig tartunk nyitva ilyenkor. Kicsik és nagyok 

illatpárnát, illóolajjal elvarázsolt 
űjteményt, gyógy-

szappant szoktunk készíteni. Egy alkalom-
mal az álom témáját jártuk körül a gyógynö-

„szerelemgerjesztő” báj-
recepteket is mellé-

 
Fekete Sas Patikamúzeum 

Krizsány Anna 

óta részt veszünk az Országos 
programjában is, amikor ingye-

nesen fogadjuk a közönséget. Tárlatvezeté-
űves programot is kíná-

lunk. Legutóbb „Sasszem kerestetik” cím-
ő feladatlapos játékra 

hívtuk a közönséget a régi bútorzat fiókjai-
hoz, tégelyeihez. Az ilyen rendezvényeknek 
mindig része nálunk a tárlatvezetés is, ahol 

tatlan a gyógynövényes fiókokkal, 
edényekkel való ismerkedés, a latin nevek 
érdekességei. Mindezeken túl van egy köny-
nyen mozdítható „utazó készletünk” is, ami 

vé teszi, hogy múzeumon kívüli hely-
színekre is ki tudjuk vinni a foglalkozásain-

van szükség. Feladatlapok, szi-
anyagok, szemléltető la-

minált növények, képek, mozsarak vándo-

rolnak ilyenkor, és a siker ilyen esetekben 
sem szokott elmaradni. 
  A hétköznapi múzeumlátogatóknak 
azzal szeretnénk kedveskedni, hogy aki b
tér hozzánk, azt megajándékozzuk apró 
ajándékokkal: gyógynövényes verses köny
jelzővel, illetve gyógynövényes
Olyan verset is szerkesztettünk pl. könyvje
zőre, amelynek sorait e kiadvány lapjain 
leltem évekkel ezelőtt 
régi jezsuita herbáriumból c. verse)

TERVEINK
 

2015-ben lesz 40 éves a Fekete Sas 
Patikamúzeum (3. kép
lajdonában van egy régi, szép
Adam Lonitzer: Kräuterbuch, ezért azt te
vezzük, hogy más múzeumoktól kölcsönö
ve további herbáriumo
rendeznénk egy időszaki kiállítást ebb
témakörből. Szeretnénk erre meghívni más 
patikamúzeumokat, könyvtárakat, 
szervezeteket is egy találkozóra. 

Nagyon hiányzik még a szemlélt
téshez egy igazi kis gyógyfüves kert is. Sa
nos a patika udvara túl sötét, alig él meg a 
borostyánon és a télizöld meténgen kívül 
egyéb növény. Ezért talán a szemben lév
Szent István Király Múzeum hátsó udvar
ban lehetne kialakítani
a célra a tervbe vett jövő
hiszen végül is a patika eredetileg ebben az 
épületben működött 1745
kaként már ugyan nem m
kánk fontos célja továbbra is a gyógynöv
nyek ismertetése minél szélesebb körben a 
közönséggel, kicsikkel és nagyokkal, hiszen 
ez mindenkinek a javát, gyógyulását szolgá
ja. Ennek újabb és újabb útjait keressük, 
mert szeretnénk minél több érdekl
megosztani „kincseinket”. Ezért mindenkit 
szeretettel várunk a székes
patikánkba!  
 

Elérhetőség: Székesfehérvár, F
Tel.: 22/315-583  
www.szikm.hu, krizsany.anna@szikm.hu
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ben lesz 40 éves a Fekete Sas 
(3. kép). Intézményünk tu-

lajdonában van egy régi, szépen restaurált 
uterbuch, ezért azt ter-

vezzük, hogy más múzeumoktól kölcsönöz-
ve további herbáriumokat, füveskönyveket - 

őszaki kiállítást ebből a 
l. Szeretnénk erre meghívni más 

patikamúzeumokat, könyvtárakat, szakmai 
találkozóra.  

Nagyon hiányzik még a szemlélte-
téshez egy igazi kis gyógyfüves kert is. Saj-
nos a patika udvara túl sötét, alig él meg a 
borostyánon és a télizöld meténgen kívül 
egyéb növény. Ezért talán a szemben lévő 
Szent István Király Múzeum hátsó udvará-
ban lehetne kialakítani egy kis parcellát erre 

a tervbe vett jövő évi rendezés során, 
hiszen végül is a patika eredetileg ebben az 

űködött 1745-1773 között. Pati-
kaként már ugyan nem működünk, de mun-
kánk fontos célja továbbra is a gyógynövé-

ismertetése minél szélesebb körben a 
közönséggel, kicsikkel és nagyokkal, hiszen 

mindenkinek a javát, gyógyulását szolgál-
ja. Ennek újabb és újabb útjait keressük, 
mert szeretnénk minél több érdeklődővel 
megosztani „kincseinket”. Ezért mindenkit 

székesfehérvári Csoda-

: Székesfehérvár, Fő u. 5.  

krizsany.anna@szikm.hu   

Krizsány Anna 
                                              népművelő 
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Gyógynövény Szakosztály: 

„mozgalmas év előtt állunk…”  
 

 A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság legnemesebb és alapítói szándéká-
ból fakadó hagyománya a gyógynövények-
kel kapcsolatos hazai tudományos tevékeny-
ség összefogása. Az elmúlt évtizedekben 
számos szakmai rendezvény, tudományos 
közlemény tükrözte a több kutatóhelyen 
zajló intenzív munkát. Az elmúlt években – 
a korábbi profil megtartása mellett –a Szak-
osztály célul tűzte ki, hogy tevékenységét 
kiszélesítse. Ennek szellemében született 
meg az Év Gyógynövénye kezdeményezés, 
amely révén évről évre újabb gyógynövényt 
állíthatunk az érdeklődés középpontjába. 
Ugyanilyen fontos célunk hogy a fiatal 
gyógynövénykutatók munkájának bemutatá-
sára, szakmai kapcsolataik megerősítésére is 
fórumot teremtsünk – tavaly ez is megvaló-
sult. Az idei év jelentős történése, hogy a 
Gyógynövény Szakosztály csatlakozott az 
ESCOP-hoz (European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy), a fitoterápiás 
szakmai társaságok legnagyobb európai 
szervezetéhez, és képviselőivel részt vesz 
annak munkájában. Ez az év számos alka-
lommal szolgál arra is, hogy a területen te-
vékenykedők szakmai találkozókon cserél-
jenek eszmét és tapasztalatokat egymással.  
 
Gyógynövény Konferencia 
 A soron következő, XIV. Magyar 
Gyógynövény Konferencia helyszíne Pan-
nonhalma lesz. A május végén (29-30.) 
megrendezendő kétnapos esemény az aktuá-
lis kutatások bemutatásának fontos fóruma, 
ezen kívül a szakmai kapcsolatok építésének 
helyszíne is. Épp ezért – a tudományos 
szekciókon túl – fontos szerepe van a társa-
sági programoknak. Az idei rendezvényen 
meglátogatjuk az Főapátságot, a gyógynö-

vény-feldolgozót, csokoládékóstolón ve-
szünk részt és egy – várhatóan kitűnő – va-
csorán az országszerte híres Viator étterem-
ben. Az előadók nagy része idén nem fel-
kért, mindössze a gyógyteákkal foglalkozó 
szekcióban lesznek felkért szakértők. Remé-
nyeink szerint a mintegy 100 fő maximális 
férőhelyű modern konferenciaterem a ren-
dezvény mindkét napján megtelik majd. Jó 
lenne, ha – a korábbi évekkel ellentétben – a 
közönség soraiban jelentős arányban jelen 
lennének gyakorló gyógyszerészek is. 
 
GA 2015 konferencia 
 A gyógynövénykutatással foglalko-
zók legnagyobb (és bizonyosan leghosszabb 
nevű: Gesellschaft für Arzneipflanzen- und 
Naturstoff-Forschung e.V.) nemzetközi 
szervezete 2015. augusztus 23-27. között 
Budapesten tartja rendes éves konferenciá-
ját. A négynapos, várhatóan sok száz fős 
rendezvény a szakterületen tevékenykedők 
legnagyobb seregszemléje, így aki részt vesz 
a több száz posztert és sok tucat előadást 
felvonultató eseményen, képet kaphat a 
gyógynövénykutatás jelenlegi trendjeiről, a 
legújabb eredményekről. A rendezvényre 
szóbeli vagy poszterprezentációval is lehet 
jelentkezni a hivatalos honlapon keresztül: 
www.ga2015.hu Az absztraktbeküldés ha-
tárideje: 2015. április 15. 
 
Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma 
 Idén is megrendezzük ezt a tavaly 
elindított rendezvényt, amelyen tudományos 
doktori fokozattal (még) nem rendelkező 
fiatal kutatók számolhatnak be eredményeik-
ről. A tavalyi tapasztalatok – és az azóta 
megnyilvánuló érdeklődés – is igazolja a 
fórum létjogosultságát, amely azért tekinthe-
tő hiánypótlónak, mert ez az egyetlen hazai 
tudományos rendezvény, amelyen sok fiatal 
kutató prezentációs lehetőséghez jut, ame-
lyekről ráadásul a szakterületen tevékenyke-
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dő kollégákkal érdemi diszkusszió is foly-
tatható. A rendezvény várható időpontja 
2015. június vége, helyszíne az eseményt 
támogató Gyógynövénykutató Intézet Buda-
kalászon. 
 
Év Gyógynövénye 
 A Szakosztály vezetősége az év ele-
jén lezajlott titkos választáson a galagonyát 
(1-2. kép) választotta az Év Gyógynövé-
nyének. Bár számos növény (gyűszűvirág, 
mák, orbáncfű, kamilla) szintén több szava-
zatot kapott, az idén a szavazók többsége a 
galagonyát találta legalkalmasabbnak arra, 
ami az eredeti kezdeményezés célja volt, 
azaz hogy a nagyközönség számára felmu-
tassunk olyan növényfajokat, amelyek a 
modern fitoterápia keretében okkal és meg-
alapozottan használhatók.  
 

1-2. kép: Crataegus monogyna Jacq. és C. laevigata 
(Poir.) DC. 

Fotó: Wirth Tamás 
 

 

A galagonya mindazon túl, hogy in-
dikációja révén nagy beteganyagon alkal-
mazható gyógynövény, azért is jelentős és 
fontos, mert tudományosan alaposan vizs-
gált, így a racionális fitoterápia fontos növé-
nye, s még ma is intenzív kutatások tárgya. 
Az Év Gyógynövényével kapcsolatos isme-
retek terjesztésének fontos színtere honla-
punk (www.evgyogynovenye.hu), a Gyógy-
szerészetben hamarosan megjelenő össze-

foglaló közlemény és a laikus sajtóban elhe-
lyezett írások is. 
 
Gyógynövénylap 
 A www.gyogynovenylap.hu oldalt 
2015 év elején hoztuk létre, szintén a 
gyógynövények iránt érdeklődő nagyközön-
séget célozva. A gyógynövények, természe-
tes anyagok, és az azokból készült termékek 
iránti jelentős érdeklődés kielégítésére szá-
mos weboldal létezik – sajnos köztük olya-
nok is, amelyek téves, esetenként veszélyes 
információkat terjesztenek. Gyógynövény-
kutatással foglalkozó szakemberekként cé-
lunk, hogy az oldalon megjelenő írásokkal 
hozzájáruljunk a gyógynövényekkel kapcso-
latos szakszerű ismeretek terjesztéséhez. Az 
oldal, amelynek tanácsadó szerkesztőbizott-
sága a Szakosztály vezetőségének tagjaiból, 
szerkesztői jellemzően doktoranduszok, 
posztdoktorok közül kerülnek ki, néhány 
főbb téma köré szervezett rovatokban közöl 
rövid, közérthető írásokat gyógynövények-
kel kapcsolatban. A Fitoterápia rovat a 
gyógynövények gyógyászati alkalmazásával 
kapcsolatos írásokat tartalmazza, a 
Gyógyövénytan a gyógynövények gyűjtésé-
vel, termesztésével, botanikájával foglalko-
zó cikkek gyűjtőhelye, a Kutatás címszó 
alatt az újabb tudományos eredmények is-
mertetését olvashatják.  

Remélhetőleg az írások témája, azok 
stílusa is alkalmassá teszi az oldalt arra, 
hogy szerény ellenpontként szolgáljon a 
növényekkel, növényi termékekkel kapcso-
latos fals információk özönével szemben. 

 
 

Dr. Csupor Dezső 
MGYT Gyógynövény Szakosztály elnöke 
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VI th International Congress of 
Ethnobotany 

2014. november 17-21. között lehe-
tőségünk volt részt venni a VI. Nemzetközi 
Etnobotanikai Konferencián Córdobában, 
Spanyolországban. A konferenciának a 
córdobai botanikus kert és az etnobotanikai 
múzeum adott otthont (1. kép). 

1. kép: A konferencia pécsi résztvevői 
Fotó: Dr. Papp Nóra 

 
A közel egyhetes rendezvény hétfőn 

egy megnyitó ünnepséggel kezdődött, amely 
során az etnobotanika átalakulásáról és in-
terdiszciplináris voltáról hallhattunk előadá-
sokat. A szóbeli prezentációk és a 
poszterbemutatók angol és spanyol nyelven 
zajlottak 15 különböző szekcióban a követ-
kező témakörök szerint: családi és városi 
konyhakertek; városi etnobotanika és szere-
pe a piacon; az etnobotanikai kutatás mód-
szertana és a hagyományos tudás feltárása;  
etnofarmakológia; a hagyományos főzés, 
mint kulturális örökség és a mezőgazdaság 
fejlesztésének eszköze; archeobotanika; tör-
ténelmi dokumentáció az etnobotanikában; 
etnomikológia; új kihívások: elhanyagolt és 
kihasználatlan fajok, tájfajták, 
agrobiodiverzitás hagyományos tudással, 
csíraplazma-bankok; kultúrtájak; etno-
botanika, mint eszköz az innováció oktatá-
sában, az etnobotanikai tudáshoz való visz-
szatérés. 

Pécsről egy előadással (Nóra Papp, 
Tünde Dénes, Andrea Kaszás, Sámuel 
Gergely Bartha, Erzsébet Varga, Borbála 
Boros: Study of some medicinal plants used 
in the Transylvanian ethnobotany), valamint 
3 poszterprezentációval szerepeltünk (Tünde 
Dénes, Erzsébet Varga, Kinga Gyergyák, 
Nóra Papp: Ethnobotanical inventory in 
Mereşti, Romania; Kinga Gyergyák, Tünde 
Dénes, Ágnes Farkas,  Nóra Papp: Thymus 
spp. occurrence and ethnobotany along the 
Nagy-Homoród river, Romania; Éva 
Brigitta Patay, Tibor Németh, T. Sebastian 
Németh, Nóra Papp: Historical ethnobotany 
and antimicrobial effect of some Coffea spe-
cies).  

2. kép: Zuheros: Juan Fernández Múzeum 
Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

Egy szervezett kirándulás során meg-
látogattuk a zuheros-i Juan Fernández Mú-
zeumot, ahol a helyi népszokásokkal ismer-
kedhettünk meg betekintést nyerve a kör-
nyező régió hagyományos életmódjába (2. 
kép). Az utunk olajfaligeteken vezetett 
végig, miközben megcsodálhattuk az 
andalúziai táj jellegzetességeit (3. kép). Ezt 
követően egy hagyományos olívaolaj-
feldolgozó üzembe látogattunk Baena 
városában (4. kép). Megtekintettük a 
környék híres szőlőültetvényét, majd egy 
roblesi borpincében bort és helyi speciali-
itásokat kóstolhattunk meg.  
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3. kép: Andalúziai táj, olajfaligetek 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

 
4. kép: Baena: olívaolaj feldolgozó üzem 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

 
 Lehetőségünk volt a szervezett és a 
konferencia programján kívül is csoportos 
városnézésre, amely során megcsodálhattuk 
Córdoba nevezetességeit, ahol naranccsal és 
citrommal teli fák szegélyezik az utcákat. 
Sétáltunk az óváros zegzugos sikátoraiban, 
parányi terein, bepillantottunk a fehérre me-
szelt, kovácsoltvas erkélyes házak virággal 
teli belső udvaraiba. A város szimbóluma a 
Mezquita, a mecsetből lett katedrális, 
amelynek különlegessége, hogy piros-fehér 
csíkos boltívekkel díszített. Közepén éles 
kontraszttal áll a XVI. században beleépített 
keresztény templom (5. kép). A Mezquitával 
szemben található a Gauadalquivir folyón 
átívelő római alapokra épített, mór kőhíd (6. 
kép). Bejártuk továbbá az Alcázar Palota-
erődöt és a Királyok Kertjét is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. kép: Mezquita 
Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

6. kép: Római kőhíd 
Fotó: Dr. Papp Nóra 

 
 

 A konferencián való részvétel nagy 
élmény volt számunkra; hasznos volt meg-
ismerkedni az etnobotanika különböző terü-
leteit oktató-kutató szakemberekkel több 
országból, új információkat elsajátítani és új 
szemléletmódot kialakítani. 

Szeretnénk köszönetet mondani témaveze-
tőnknek, dr. Papp Nórának, valamint a 
PTE Doktorandusz Önkormányzatnak, 
akik segítsége nélkül nem tudtunk volna 
részt venni a konferencián! 

 

Dénes Tünde, Ph.D hallgató 
Patay Éva Brigitta, Ph.D. hallgató 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPT 
 

Citromf ű szörp  
 

Hozzávalók:  

• 2000 ml víz  

• 2 maréknyi citromfű 

•  40 g citromsav 

•  1800 g nyírfacukor vagy méz  

• 1 nagy citrom 
 

A citromfüvet vízben egy napig áztatjuk a 
megmosott felszeletelt citromkarikákkal 
együtt. Másnap beletesszük a cukrot és a 
citromsavat, majd felforraljuk. 15 perc után 
leszűrjük, üvegekbe töltjük, végül száraz-
dunsztban hűtjük.  
 

www.ritakonyhaja.hu 
 

Melissa officinalis L. – orvosi citromfű 
(Lamiaceae) 

 

 Mediterrán eredetű gyógynövény, 
nálunk termesztik, de Dunántúlon erdős, 
sziklás, cserjés helyeken néhol vadon is 
előfordul. Elágazó hajtásrendszere az 1 m-
es magasságot is elérhet; levelei tojásdadok, 
fűrészes szélűek. Június és szeptember kö-
zött virágzik. Föld feletti hajtását vagy leve-
lét gyűjtik. A VIII. Magyar Gyógyszer-
könyvben a lomblevél szerepel hivatalos 
drogként (Melissae folium). Többek között 
illóolajat és flavonoidokat tartalmaz. Nyug-
tató, görcsoldó, antivirális hatású.  
 Napjainkban újabb vizsgálatok fő-
ként a növény vírusellenes hatásával kap-
csolatban történtek. A humán bizonyítékok 
azt mutatták, hogy amennyiben a herpesz 
kialakulásának korai szakaszában kezdték 
meg a kezelést vizes citromfű-kivonatot 
tartalmazó krémmel, az ugyanolyan hatá-
sosnak bizonyult, mint a nukleozid-
analógot tartalmazó készítmények.   
 

Gyergyák Kinga  
 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

Hírek 
 
 

XIXth International Congress 
"Phytopharm 2015"  

 

Bonn, Germany, 2015. július 21-24.  
http://www.ipharm.sp.ru/Phyto15/index.html  

 
 

64th International Congress  
(Joint Meeting with ASP, AFERP, JSP, 

PSE and SIF) and Annual Meeting of GA  
 

Copenhagen, Denmark, 2016. július 24-28. 
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