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Melius Gyógynövénykert  
Megnyitó Ünnepély 

 

      A pécsi Gyógyszerésztudományi Szak Rókus 
utcai épületének udvarán kialakított Melius 
Gyógynövénykertrıl rövid ismertetıt olvashat-
tunk lapunk 2009 júniusi számában. A kert a 
2008 júniusi alapítás óta folyamatosan bıvült. Az 
elmúlt hetekben a kezdeti mecseki gyógynövé-
nyes parcella mellett kialakítottunk egy 100 m2 
területő, közel 210 taxont bemutató rendszertani 
részt, tanszékünk kutatási témáihoz növény-
anyagot biztosító kísérleti parcellákat, egy ágyást 
mecseki árnyékkedvelı fajok részére és egy 
sziklakertet is (2. kép). 
      A kert ünnepélyes megnyitójára 2010. május 
16-án, a Pécsett megrendezett XLV. Rozsnyay 
Mátyás Emlékverseny záróprogramjaként került 
sor. Az esıs idı ellenére számos vendég érkezett 
az eseményre határon innen és túl is.  

 
      Köszöntı beszédet mondott Prof. Dr. Molnár 
Péter (1. kép, balról jobbra), Prof. Dr. Dános 
Béla (ELTE Növényszervezettani Tanszék), Prof. 
Dr. Perjési Pál, a pécsi Gyógyszerésztudományi 
Szak vezetıje, a Farmakognóziai Tanszék 
vezetıje, dr. Kıszegi Tamás, a névadó Melius 
Alapítvány elnöke, valamint Prof. Dr. Péter H. 
Mária Marosvásárhelyrıl  
 

       A megnyitón a kert kialakításának fı 
állomásairól dr. Papp Nóra tartott elıadást kerti és 
növényfotókkal illusztrálva. Ezután a résztvevık 
megtekinthették gyógynövényfestmény kiállítá-
sunkat is, majd rövid fogadással zárult a program.  
      A kerti munkálatokban gyógyszerész-, 
orvostan- és biológushallgatók, oktatók, külsıs 
munkatársak és barátaink vettek részt. Mindenki 
közremőködését ezúton is még egyszer köszönjük!    
      A kert hétköznap egész nap megtekinthetı, 
szeretettel várjuk látogatóinkat! 
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A gyógynövénykutatás kiemelkedı 
egyéniségei: 

Prof. Dr. Csedı Károly 
 

 
                                 

      Csedı Károly 1953-ban szerezte meg 
gyógyszerészi diplomáját a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
(MOGYE). 1964-ben a gyógyszerész-
tudományok doktora lett. 1965-1970-ig 
egyetemi adjunktusként, 1970-1991 egyetemi 
elıadótanárként dolgozott a MOGYE 
Farmakognóziai és Fitoterápiai Tanszékén, 
melynek 1990-2000 között tanszékvezetıje is 
volt. 1990-1996 a Gyógyszerésztudományi Kar 
dékánjaként tevékenykedett, 1991-ben 
egyetemi tanári kinevezést kapott. 2000 
októberétıl nyugalmazott doktorátusvezetı 
professzorként, 2005-tıl professzor emeritus-
ként segíti a tanszék munkáját. 2007-tıl a 
Magyar Tudományos Akadémia és a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagja. 
     Gazdag tudományos és oktatói 
tevékenységéhez kapcsolódóan számos könyv, 
könyvfejezet, monográfia, egyetemi jegyzet és 
folyóiratcikk jelent meg.  Munkáját rangos 
kitüntetésekkel ismerték el. Számos 
tudományos társaságnak és több folyóirat 
szerkesztıbizottságának tagja. 2010-ig 19 
megvédett doktori disszertáció témavezetıje 
volt. 

 
 

Ünnepi elıadóülés  
Prof. Dr. Csedı Károly  

80. születésnapja alkalmából 
 
     A Szegedi Akadémiai Bizottság 
Székházában 2010. május 7-én ünnepeltük a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem emeritus professzorát, aki 80. életévét 
május 6-án töltötte be. A családja körében ér- 

kezı Csedı Károly professzort sorra köszön-
tötték a magyar gyógyszerészképzı helyek 
képviselıi; majd a mai napig rendkívül aktív, 
kiterjedt hazai és külföldi kapcsolathálóval 
rendelkezı professzor szerteágazó tudományos 
munkásságához kapcsolódó témájú szakmai 
elıadásokat hallhattunk. 

 
  
     Prof. Dr. Szendrei Kálmán „Csedı Károly 
Vásárhelytıl Vásárhelyig” c. elıadásában 
elevenítette fel pályájuk kapcsolódási pontjait, 
majd Prof. Dr. Szabó T. Attila „Erdélyi 
gyógynövénykertek öt évszázada Pádovától 
Csíksomlyóig” címmel az ünnepelt jelentıs 
közremőködésével kialakított marosvásárhelyi és 
csíksomlyói gyógynövénykertek jelentıségét 
emelte ki.  
     A továbbiakban Prof. Dr. Szabó László Gy. 
„Hazai orvosbotanikai hagyományok és a 
világhálós sámánok”, Prof. Dr. Máthé Imre 
„Gyógynövény-kutatások produkcióbiológiai 
szemlélettel”, Prof. Dr. Tyihák Ernı „A növényi 
hatóanyagok dózis-hatás összefüggéseinek új 
megközelítése”, Dr. Czigle Szilvia „A 
gyógynövények és a gyógyszerek 
kölcsönhatásai”, Dr. Alberti Ágnes „Újabb 
adatok az Alnus glutinosa kéreg fitokémiájáról”, 
valamint Prof. Dr. Hohmann Judit „Fitokémiai 
kutatások a Kárpát-medence flórájának 
megismerésére” címő elıadásait hallhattuk.  

A színvonalas rendezvény fogadással 
zárult, mely remek lehetıséget nyújtott a kötetlen 
baráti beszélgetésekre is. 

A Gyógyszerészet c. folyóirat áprilisi 
számában is olvashatunk az ünnepelt életútjáról 
Szabó László Gy. professzor tollából: „80 éves a 
Hargita gyógynövény-kutatója, Csedı Károly 
professzor” címmel. 
 

                                Dr. Farkas Ágnes 
 

        Fotók: dr. Hatvani Zsolt 
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Farmakognóziai szemelvények 
12. rész 

 

Az ópium magyar neve mákony. Ritkán 
szerepel a szakirodalomban, akárcsak az áfium, 
amelyet Zrínyi Miklós (1610-1664) a „Török 
áfium ellen való orvosság” c. mővében 
használt. 

Az alkaloidok molekuláris szerkeze-
tében szénen (C), hidrogénen (H) és a legtöbb 
esetben oxigénen (O) kívül nitrogén (N) atom 
is szerepel. A tulajdonképpeni, valódi 
alkaloidokra jellemzı a győrős szerkezetben 
levı N (heterociklus). Az ópiumban két 
csoportba osztható alkaloidot különböztetünk 
meg: fenantrén-származékok (morfinán-vázas 
alkaloidok) és izokinolin-származékok. Az 
emberi szervezetre gyakorolt hatásuk 
különbözı. Az ópium gyógyászati szerepe 
összetevıinek néhány jellemvonását foglalja 
magába, de egyiket sem helyettesíti. 
  Az Európai Gyógyszerészkönyv és az 
egyes országokra vonatkozó gyógyszerkönyvek 
megkülönböztetnek nyers ópiumot (Opium 
crudum) és annak szabványosított változatát 
(Opii pulvis normatus). Ebben a fı alkaloid a 
morfin (10%). Szerepelhet továbbá az ópium 
száraz kivonatként (Opii extractum siccum), 
amelynek morfintartalma az elıbbiek kétsze-
rese (20%); emellett a kodein, mint társ-
alkaloid is jelen van benne (2%). Gyakori az 
ópium etilalkoholos kivonata is (Opii tinctura) 
1% morfin és 0,1%-os kodein-tartalommal. Az 
ópiumban alkaloidokon kívül megtalálhatóak a 
növény tejnedvének anyagai is.  
 Az ópiumra kötelezı jelleggel érvé-
nyesek a kábítószerekre (stupefiánsokra) 
vonatkozó törvényes rendelkezések. Ritka 
kivétel egyes országokban a tinktúra; 
korlátozott mennyiségben olyan hasmenéses 
állapotokban alkalmazható, amelyek más 
módon nem szüntethetık meg (fıleg egyes 
trópusi betegségek esetében). 

Évezredünk elején ismét elıkerült egy 
szabály, amelyet az ópium példájával jól 
szemléltethetünk. Lényege, hogy a növények 
kivonatai, a sok hatásos vagy annak vélt kísérı 
anyagot tartalmazó készítmények a fitoterápia  
hatáskörébe tartoznak, szemben az egységes 
szerkezető, azonos molekulákat tartalmazó 
„tiszta” hatóanyagokkal, amelyeket a  
gyógyszeranyagok csoportjába sorolnak 
eredetüktıl és elıállítási módjuktól függetlenül 
(farmakoterapeutikumok). 
 

Ennek megfelelıen a farmakognózia 
hatásköre a fitoterapeutikumok összességére 
vonatkozik, amely meghatározatlan számú, 
egymástól eltérı természetes anyagra 
összpontosít. Ilyen az ópium. Az összetételében 
található elkülönített, azonos kémiai szerkezető, 
egyforma molekulákból álló minden egyes 
alkaloid egy-egy fitofarmakon . A kifejezés elsı 
4 betője utal a növényi eredetre, az összesített 
mőkifejezés második része pedig a besorolásra 
vonatkozik. Ezeket a kifejezéseket megértjük, de 
a farmakognóziai oktatás és tudományos kutatás 
szempontjából nem jelentenek újat. 

Tudjuk, hogy a morfin szintézise (totál 
szintézise) évtizedek óta megoldott, de elıállítása 
a növénybıl kivonás útján összehasonlít-
hatatlanul gazdaságosabb. A kodeint viszont 
félszintézissel állítják elı morfinból és nem 
máktokból, mert kis mennyisége miatt 
aránytalanul költségesebb lenne. A kodein 
metilmorfin; bevált köhögéscsillapító, elsısorban 
az ún. száraz köhögés (ingerköhögés) esetében, 
amelynek során nem a kóros váladékeltávolítás a 
cél. Annak ellenére, hogy morfintól a két hidroxil 
gyök (OH•) közül csak a fenil-jelleget biztosító 
éterkötés révén válik oximetillé, lényeges 
mértékben lecsökken fájdalomcsillapító hatása. 
Amennyiben viszont túllépik a gyógyszeres 
adagot, érvényesülhet a morfin hatása, mert a 
májban demetilálással azzá alakul.  

A vény nélkül kiadható egyes kodein-
tartalmú szirupok esetében elıfordultak olyan 
hatások, amelyek a morfinra jellemzıek, csak a 
gyógyszerész látja a veszélyes összefüggést. 
Gyógyszeres adag esetében is felléphet 
mellékhatás, amely a légzıközpont mőködésére 
gyakorolt bénító hatáson alapszik.  

A morfin és a kodein mellett a harmadik 
morfinánvázas alkaloid, amelynek gyógyszeré-
szeti vonatkozása van, a tebain. Dísznövényként 
nálunk is megterem a hatalmas pipacsnak tőnhetı 
Papaver bracteatum, amelynek gyökerében 
képzıdik a tebain tekintélyes mennyiségben, fı 
alkaloidként. A tebaint nem használják 
gyógyszeranyagként, a kodein elıállításának 
egyik alapanyaga. Ezáltal kerülhetı el a morfin 
hozzáférhetısége a gyártási technológia során.  

A három fontos izokinolinvázas alkaloidot 
a következı szemelvényben mutatjuk be és 
vázolni szeretnénk a kimagasló eredményeket, 
melyeket magyar tudósok értek el a Papaver 
somniferum-ra vonatkozó kutatásaik során. 

 
                                   Prof. Dr. Rácz Gábor 

 



 4 

Farmakognóziai Hírek – V. évfolyam 16. szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illóolajok és aromaterápia 
6. rész 

 
Az illóolajok gyakorlati felhasználása III. 

 
Sorozatunk elızı részeiben az 

illóolajok gyakorlati felhasználásának néhány 
jellemzıjét és alkalmazásukkal kapcsolatos 
gyógyászati irányelveket ismertettük. Jelen 
írásunkban konkrét alkalmazási területeket 
mutatunk be.  
  
Légfrissítés: színültig kell tölteni desztillált 
vízzel egy szórófejes palackot + 4-10 csepp 
illóolaj (4 ml-enként 1-1 csepp). Használat 
elıtt felrázandó. Alkalmazható illóolajok: 
leven- dula, borsosmenta, cédrus, citrom, 
eukalip- tusz, stb. Légfrissítésre azok az 
illóolajok használhatók még, melyek illatát 
kellemesnek érezzük, ugyanis ezek az 
illóolajok kedvezıen befolyásolják 
kedélyállapotunkat, koncentrálóképességünket.  
Fürdık: kád feltöltése meleg vízzel + 6-10 
csepp illóolaj. Kevés (2-3 csepp) kell a 
következı olajokból: fekete bors, eukaliptusz, 
gyömbér, citrom, narancs, borsosmenta, 
kakukkfő. Gyermekeknél: 3-4 ml hordozó- 
olajban (pl. jojoba, mandulaolaj) keverjünk el 
2-6 csepp illóolajat, és úgy adagoljuk a kád 
vizébe. Az aromafürdık kedvezıen hatnak a 
vérkeringésre, javítják az ízületek vérellátását 
és elısegítik a kedvezıtlen hatású anyagcsere- 
termékek eltávolítását a szervezetbıl. Magas 
vérnyomású és szívbetegségben szenvedık 
kérjék ki orvosuk tanácsát.  
Lábfürd ı: mérsékli a megfázást, az influenza 
tüneteit, menstruációs görcsöket, csökkenti az 
álmatlanságot, javítja a vérkeringést; a hideg 
lábfürdı élénkít. Mozgásukban korlátozottak 
részére is ajánlható ez az alkalmazási forma. 
Az illóolajból 5-10 cseppet kell adott 
hımérséklető vízbe tenni és benne 10-15 
percig a lábat áztatni. 
Borogatás: csillapítja a különbözı eredető 
fájdalmakat, gyulladáscsökkentı, láz és 
hidegrázás esetén is alkalmazható. Illóolajos 
borogatást használnak ficam, zúzódás, rándulás 
külsıleges, helyi kezelésére. Meleg és hideg 
borogatás ismert. A meleg borogatás ellazítja 
az izmokat, enyhíti a sajgó és tompa 
fájdalmakat, tágítja az ereket.  Hátfájás, hideg- 
 

rázás, fül- v. fogfájás, ízületi gyulladás, 
reuma esetén alkalmazzák, bár a két utóbbi 
esetben elıfordulhat, hogy a beteg inkább a 
hideg borogatást kívánja. A hideg borogatás 
láz- és fejfájás-csillapító, ficam, rándulás, 
sérülések esetén alkalmazható; 1 L víz egy 2 
literes üvegtálba + 3-6 csepp illóolaj; 
gyermekeknél csak 1 csepp! Az illóolajos 
borogatás esetében vászon vagy textilanyagot 
az illóolajos vízbe mártanak, és az adott 
testrészre helyezik, melyet puha törölközıvel 
borítanak. A borogatást 10-20 percenként 
cserélni kell. 
Inhalálás: az illóolajok belégzés során is 
kifejtik hatásukat. Inhaláció a légutak 
hurutos, meghőléses állapotaiban, rekedtség, 
nátha, allergia, melléküreg-gyulladás esetén 
alkalmazható. Óvatosságból a gızölést 
ajánlott csukott szemmel végezni. A fejre 
törülközıt kell tenni. A kezelés idıtartama 
általában 10 perc, utána legalább 1 óra 
hosszat ne hagyjuk el a helyiséget, 
tartózkodjunk meleg szobában. Inhaláció 
alatt a belégzés legyen mély, beszélni közben 
nem szabad. Napi egy kezelés elegendı, de 
3-5-ször megismételhetı egymás utáni 
napokon. Asztmások esetén csak orvosi 
javallatra alkalmazható inhalálás illó- 
olajokkal. Gyermekek ne maradjanak 
felügyelet nélkül, mert leforrázhatják 
magukat, és ajánlott a gyermek fejét inhalálás 
közben tartani. 5-7 éves koruk elıtt ne 
lélegezzenek be illóolajat. Inhaláláskor 60°C-
os legyen a víz, melybe 3-8 csepp illóolajat 
kell tenni. A víz térfogata legalább 1 L 
legyen. Forró víz esetén az illóolajok túl 
gyorsan és nagy mennyiségben párolognának 
el, valamint kedvezıtlen kémiai átalakulások 
játszódnának le. Létezik száraz inhaláció is, 
melyet fıleg nátha és allergia esetén 
alkalmaznak. Ilyenkor 2-3 csepp illóolajat 
cseppentünk papírzsebkendıre, melyet 
idınként megszagolunk. Ügyelni kell arra, 
hogy az illóolaj ne érjen az orrunkhoz, tehát 
legalább 2-3 cm-re legyen a zsebkendı az 
orrtól. Nátha esetén száraz inhalációra 
alkalmazható az eukaliptusz, a mirtusz és a 
kajeput illóolaja. 

        
Folytatjuk…..  
 

                                     Dr. Horváth Györgyi 
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A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV 
(Ph. Hg. VIII .) ÚJ GYÓGYNÖVÉNYEI 
 

Lythrum salicaria L. - réti füzény 
Lythraceae / füzényfélék 

 
Drog: Lythri herba (Ph. Hg. VIII.) a réti 
füzény Lythrum salicaria L. egész vagy 
aprított, szárított virágos hajtásaiból áll. 
Szárított drogra vonatkoztatott, pirogallolban 
kifejezett cserzıanyag-tartalma legalább 5%.  
A Ph. Hg. VIII . a következı gyógyszerkönyvi 
vizsgálatokat írja elı: makroszkópos és 
mikroszkópos azonosítás, vékonyréteg-
kromatográfiás vizsgálat, idegen anyagok, 
szárítási veszteség és összes hamu.  
Botanikai leírás: Honos Európában és 
Ázsiában, de meghonosodott Amerikában is, 
ahol invazív, nemkívánatos fajként tartják 
számon. Mocsaras helyeken, vízpartokon, 
nedves réteken hazánkban is gyakori. Évelı 
lágyszárú, kb. 1-1,5 m magas. Kúszó gyök-
törzső, finom szırökkel borított, szögletes 
szárú növény; ép szélő, átellenes állású, ülı 
levelei lándzsásak, bíborvörös virágai tömött, 
örvös füzérben állnak (1. kép). Júniustól 
szeptemberig virágzik. Virágaiban megfigyel-
hetı a heterotrisztília jelensége, vagyis 
háromféle porzószál- illetve bibeszál-
hosszúságot találunk (rövid, közepes és 
hosszú). Rovarbeporzású, mézelı méhek 
kedvelt növénye. 
Hatóanyag: Fı hatóanyagai a cserzıanyagok 
(gallo- és ellagitanninok; pl. veszkalagin, 
pedunkulagin); tartalmaz még flavonoidokat 
(flavon C-glikozidok, pl. vitexin, izovitexin, 
orientin és izoorientin), fenolkarbonsavakat, 
ftalátokat, szterolokat (β-szitoszterol), 
triterpéneket (oleánolsav, urzolsav), virágában 
malvidin- és cianidin-glikozidokat. Fı 
pigmentje a malvidin-3,5-diglükozid.  
Alkalmazás: A drog modern terápiás 
alkalmazása nagyrészt népgyógyászati tapasz-
talatokon alapul. Belsıleg hasmenés 
csillapítására, külsıleg szájnyálkahártya-
gyulladás és enyhe bırgyulladás kezelésére 
használják. Átlagos napi adagja 3 g drog forrá-
zat formájában, naponta 2-3 alkalommal 
fogyasztva. Vizsgálatok igazolják sebgyógyító, 
vérzéscsillapító, gyulladáscsökkentı, antioxi-
dáns, antimikrobiális és hipoglikémiás hatásait.  
Mellékhatások, kontraindikációk, figyelmez-
tetések: Specifikus mellékhatásai és kontra-
indikációi nem ismertek. Belsıleg alkalmazva 
a cserzıanyagok enyhe gyomorirritációt okoz- 

hatnak, fogyasztásuk huzamosabb ideig nem 
ajánlott. Gyulladásos bélbetegségekben kerülni 
kell alkalmazásukat. Gátolhatják bizonyos 
gyógyszerek, ásványi anyagok felszívódását is.  
Népgyógyászati felhasználás: Már az ókori 
görögök és rómaiak is használták. Belsıleges 
indikációi: hasmenés, krónikus belsı hurutok, 
gyomornyálkahártya-gyulladás, gyomorvérzés, 
tífusz és vérhas; külsıleg sebek, vérzı fogíny, 
visszerek, aranyér és ekcéma gyógyítására, 
fertıtlenítésre alkalmazták fızet vagy 
folyékony kivonat formájában.  

 
1. kép. Lythrum salicaria L. 

       (a szerzı felvétele) 
 
Felhasznált irodalom:  
Becker H., Scher J.M., Speakman J.-B., Zapp J. 
(2005): Bioactivity guided isolation of antimicrobial 
compounds from Lythrum salicaria, Fitoterapia, 
76:580-584. 
Hegnauer R. (1962-1992): Chemotaxonomie der 
Pflanzen. Birkhäuser Verlag, Basel, Stuttgart 
Lamela M., Cadavid I., Calleja J.M. (1986): Effects 
of Lythrum salicaria extracts on hyperglycemic rats 
and mice. Journal of Ethnopharmacology, 15:153–
160. 
Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás III. kötet 
(2004). Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
Rauha J.-P., Wolfender J.-L., Salminen J.-P., Pihlaja 
K., Hostettmann K., Vuorela H. (2001): 
Characterization of the polyphenolic composition of 
Purple loosestrife (Lythrum salicaria). Zeitschrift 
für Naturforschung, 56:13-20. 
Simon T. (2004): A magyarországi edényes flóra 
határozója. Harasztok - virágos növények. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 
Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-ismereti 
tájékoztató. Schmidt und Co. - Melius Alapítvány, 
Baksa-Pécs 
Szendrei K., Csupor D. (2009): Gyógynövénytár. 
Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 
 
                                             Dr. Bencsik Tímea 
 



 6 

Farmakognóziai Hírek – V. évfolyam 16. szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptogén gyógynövények  
2. rész 

 

Az ashwagandha  
Withania somnifera L. 

 

 
Fotó: 

http://drprabhattandon.files.wordpress.com/ 
2007/07/withania-somnifera.jpg 

 
Az ashwagandha, hivatalos nevén 

Withania somnifera (L.) Dun. (Solanaceae) 
vagy indiai ginszeng szintén az adaptogén 
csoportba tartozik. Az ashwagandha egy 
40-50 cm magas örökzöld növény, mely 
mind Indiában mind a Közel-Keleten, 
illetve Afrika egyes részein is  
megtalálható. 

A növény fı hatóanyagai a levélben 
withanolidok (alkaloidok és szteroid 
laktonok), fıleg a withaferin A, withanolid 
D és E, míg a gyökérben emellett 
piperidin-pirrolidin-alkaloidok (pl. ana-
hygrin) és pirazol-alkaloidok (witha-
somnin) találhatók.  

A hagyományos ajurvédikus 
gyógyászatban erıs hatású (rászajánaként) 
általános erısítıként és fiatalítóként már 
3000 éve használják, biztosítva az 
indiaiaknak a nagyobb vitalitást és hosszú 
élettartamot. Indiában arthritis és 
rheumatoid arthritis esetén is használatos. 
Az Indiai Ajurvédikus Gyógyszerkönyvben 
a gyökérdrog napi dózisa 3-6 g, míg a 
folyékony kivonatból napi 5-13 ml az 
ajánlott mennyiség. Nem hivatalos egyik 
európai gyógyszerkönyvben sem. 

 

 
A tudományos szakirodalomban 

leírták gyulladáscsökkentı, rákellenes, 
immunmodulátor és adaptogén hatását. 
Gyökérkivonata szignifikánsan csökkenti a 
lipidperoxidációt és növeli a szuperoxid-
dizmutáz- és kataláz-aktivitást. Növényünk 
emellett növeli a vérnyomást, valamint 
enyhe pozitív ino- és kronotróp hatással is 
rendelkezik. Emellett csökkentheti a 
vércukorszintet, stimulálhatja a pajzs-
mirigyet és növelheti a T4-szintet.  

 
Nagy dózisban való adagolásakor 

hasmenés, hányinger léphet fel. Az 
ashwagandha vasban gazdag, így aki 
kúraszerően szeretné alkalmazni, fontos, 
hogy más vastartalmú ételeket, étrend-
kiegészítıket ne szedjen, vagy tejjel 
fogyassza, illetve vegye be a növénybıl 
készült étrend-kiegészítıt, gyógyterméket. 

 
  A növény magyar vonatkozású 
érdekessége, hogy míg az Országos 
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozás-
tudományi Intézet (OÉTI) szakértıi 
testülete a növény levelének és gyökerének 
felhasználását étrend-kiegészítıkben nem 
ajánlja, sıt negatív listára is helyezte,  
addig az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
gyógytermék-adatbázisában három ashwa-
gandha-tartalmú készítmény is található.  
 
 
 
Felhasznált irodalom:  
S. K. Kulkarni, Ashish Dhir (2008): 
Withania somnifera: An Indian ginseng 
Progress in Neuro-Psychopharmacology & 
Biological Psychiatry 32: 1093-1105. 
Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-
ismereti tájékoztató. Schmidt und Co. - 
Melius Alapítvány, Baksa-Pécs 
 
 
 
                                       Dr. Molnár Réka 
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Növények a homeopátiában és a 
fitoterápiában 

 

A szülés növényi eredető  
homeopátiás szerei 

 

Caulophyllum / Cimicifuga 
összehasonlítása 

 

A fájáserısítés és tágulási nehézségek 
két leggyakrabban alkalmazott homeopátiás 
szere a Caulophyllum és a Cimicifuga.  
Fitokémiai tulajdonságaik alapján is rokonság-
ban állnak, és homeopátiás indikációjuk is 
nagyon hasonló. 

Érdemes elgondolkodni azon is, miért 
növényi eredető a legtöbb, szülésnél használt 
homeopátiás szer? Mi jellemzi a növényvilág 
szereit? A növény képtelen a helyváltoztatásra. 
Érzékenyen reagál külsı környezetére, gyorsan 
alkalmazkodik, hiszen ez életben maradásának 
alapja. A növényi szert igénylı állapot 
általános jellemzıje a nagyfokú érzékenység, 
az új dolgokhoz való gyors alkalmazkodás, az 
élmény intenzív átélése és a lágy, nıies érzelmi 
állapot. A szülés élethelyzete ilyen, ezért 
gyakran indikál növényi eredető homeopátiás 
szereket (Caulophyllum, Cimicifuga, Pulsatilla, 
Ignatia, Chamomilla stb.) 
. 
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx . / 

kék boglárka (Berberidaceae) 
 

 
Fotó: http://www2.wabash.edu/blog/images/ 

Caulophyllum_1.jpg 
 

Észak-Amerikában és Japánban honos, 
nyirkos-mocsaras vidéken, folyóvizek 
közelében növekvı, kora nyáron apró 
virágokkal nyíló növény. A család jellemzıje a 
hosszú levelekbıl kialakuló tövis, és a 
virágzásukat követı feltőnı színő, savanyú íző 
bogyók. A Caulophyllum gyógynövényként 
szintén régi indián gyógyszer, menstruációs 
zavarokat kezeltek vele, és a szülés 
könnyítésére használták.  

A fitoterápiában kezdetben oxitocin-
szerő hatását írták le, a késıbbiekben különféle 
méhpanaszokra, a medence telítettsége, a 
lábakba sugárzó fájdalmak, irritáció okozta 
krónikus méhproblémák, fehérfolyás, 
méhsüllyedés, méhelıreesés vagy -hátrahajlás, 
valamint akut és krónikus petefészek-
rendellenességek enyhítésére is használták.  

A Caulophyllum homeopátiás felhasz-
nálása is elsısorban szülészeti. Jellemzıje az 
alsó méhszakaszon jelentkezı diszfunkcionális 
méhtevékenység, mely nem elegendı a 
méhnyak tágulásához. Érdekes párhuzam, hogy 
a növény bab nagyságú magja növekedés 
közben áttöri a magház falát és exponált 
állapotban fejlıdik. Használható még elsı 
trimeszterben elıforduló fenyegetı vetélések és 
kisízületek arthritise esetén is.  

A Caulophyllum állapota egy stresszes 
munkanap utáni fáradtságra emlékeztet. Szinte 
minden alkalommal remegés, izomgyengeség 
és idegesség kíséri. Az idegesség a kimerültség 
következménye, a Cimicifugá-val ellentétben 
nem kísérik emocionális reakciók. A 
Caulophyllum-ot igénylı édesanya általában 
rendkívül fegyelmezetten tőri a fájdalmakat. 
Szomjas, takarót kíván a lábára, és rosszul 
viseli a kávé illatát.   A Caulophyllum tünetek 
közé tartozhat a merev nyak, és a szemben 
nyomásérzést okozó fejfájás is. A fejfájás 
javul, ha lehajol.  
 
 

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. / poloskavész 
(Ranunculaceae) 

 

 
Fotó: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/1/19/Cimicifuga_racemosa_002.jpg 

 

A növénycsaládból készült homeo-
pátiás szerek egyik közös jellemzıje, hogy 
többféle érzelem jelenik meg egyidıben, 
intenzív átéléssel. Ez belsı konfliktushoz és 
heves reakciókhoz vezet. Az idegrendszer 
általános érzékenysége robbanásszerő, 
szenvedélyes kitörésekben nyilvánul meg.  
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Amikor az érzékenység már nem fokozható, az 
érzelem átcsap egy tompa, érzéketlen, 
ingerszegény állapotba.  

A Cimicifuga gyöktörzsét az indiánok 
különbözı nıgyógyászati bajok kezelésére 
használták. Cimicifugin alkotóeleme az 
ösztrogén-receptorokhoz kötıdve ösztriolszerő 
hatást fejt ki. Egyéb hatóanyagai az LH-termelést 
csökkentik. Ösztrogénhiányos állapotok 
kezelésére alkalmas. 

A Cimicifuga homeopátiás képének fı 
témája a szabadulás, kitörés vágya egy kötött, 
szorult helyzetbıl. Ez a fogvatartottság és 
kitörési vágy megjelenik a szülés alatt a 
megnyílni nem akaró méhszáj állapotában. A 
Cimicifuga a szülıcsatornában elakadt szülés 
egyik fı szere is! 

A Cimicifuga-állapotban lévı édesanya 
erısen emocionális. Rosszkedv, depresszió, 
pesszimizmus („nem tudom végigcsinálni”) 
jellemzi érzelmeit. Beszéde izgatott, egyik 
témáról a másikra ugrál. A mániás állapotig 
fokozódó balsejtelmek és az erıs halálfélelem is 
gyakori jelenség. Úgy érzi, mintha szürke, sötét 
köd venné körül a testét. 

A testi tünetek közül a vándorló, éles, 
tágulást nem segítı fájások megegyeznek a 
Caulophyllum tüneteivel. A Cimicifuga-állapot 
fájásai rendszertelenebbek és áramütésszerőek., 
egészen a gerinc nyaki részéig sugározhatnak. A 
gerinc nyaki és háti érzékenysége mellett a 
szemtıl koponyatetıig sugárzó fájdalom is 
jelentkezhet. Az édesanya állapotát javítja, ha 
szorosan takaróba bugyolálják. 

 
Fı tünetek összehasonlítása 

 

Caulophyllum Cimicifuga 

Rendszeres görcsök 
Ritkább fájdalom, gör-
csök, hosszabb szünet 

Remegés 
Chorea szerő remegés, 
öntudatlanság, grima-
szok 

Fáradt, ideges, de 
fegyelmezett állapot 

Szétesettség 

Beszédképtelenség Izgatott hadarás 
Szemben nyomást 
okozó fejfájás 

Elrepül a fejtetı – 
típusú fejfájás 

Nyakmerevség – 
balra ferdül 

Nyakmerevség – javul, 
ha a kezét mozgatja 

Érzékeny a kávé 
illatára 

Érzékeny a zajra 

 
Pucsok Bernadette 

  2. kép  

Régi idık orvosbotanikai mővei: 
Kertészeti kézikönyv a XVII. 

századból 
 

A kolostorkert a Paradicsomkert 
emlékét, szépségét, gazdagságát, a hajdani 
béke és boldogság emlékét ırzi. Az Éden 
felidézett harmóniája felfrissíti a testet és a 
lelket, ugyanakkor enyhet, pihenést és 
megnyugvást is nyújt. A zajos világtól 
elzárt, de az ég felé nyitott kert az 
elmélkedés és az Istennel való találkozás 
sajátos helyszíne. Mindezeken túl a kert a 
munka színtere is, a földet megmővelı 
szerzetes termıvé teszi a fákat, neveli az 
elfogyasztandó zöldséget, ápolja a 
szépséget sugárzó virágokat és a 
gyógyításhoz szükséges növényeket. A 
kerti munka nemesíti a környezetet és az 
embert, a természettel szoros kapcsolatban 
élı kertészt bölccsé és alázatossá formálja. 
Ezeket a fennkölt gondolatokat régmúlt 
idıkben élt egyházatyák fogalmazták meg: 
Hrabanus Maurus a De rarum naturae, 
Wilfried Strabo a Liber hortorum, és 
Albertus Magnus a De vegetabilis c. 
mőveikben. 

Valóban, az európai kertmővelés 
kialakulásának egyik legfontosabb színtere 
a kolostorkert, a növények termesztésének, 
a gyógynövényterápia értı mővelésének és 
terjesztésének mesterei a szerzetesek 
voltak. A reneszánsz idején indult meg, 
majd az azt követı századok során mind 
jobban gazdagodott a kertmőveléssel és a 
növények mindennapi hasznosításával 
foglalkozó könyvek száma. Divattá vált a 
növények megismerésére és a mindennapi 
életben – fıként a gyógyításban – való 
hasznosításukra irányuló törekvés, 
felhasználva az elızı korok tapasztalatait, a 
nagy Mesterek örökségét.  

A XVII. század egyik népszerő, sokat 
forgatott kézikönyvét egy ferences 
szerzetes, Agostino Mandriola írta. A 
munkának több olasz nyelvő kiadása 
ismert, de az 1700-as években franciára is 
lefordították. A Manuale di giardinieri c. 
mővet (1. kép) a botanikai irodalom nagy 
becsben tartja; minden bibliográfia felvette 
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szerzık hivatkoznak rá, a világ nagy 
könyvtárai legbecsesebb köteteik között 
ırzik. 

A szerzı kilétérıl, munkásságáról, 
életérıl azonban nem tájékoztatnak az 
írásos források, csak annyit tudunk róla, 
amennyit a szerzı könyve címlapján, 
illetve a „Kegyes olvasónak” szánt 
elıszóban közöl magáról. Vagyis: a Castel 
Fidardo-béli ferences konvent tagja, 
„amúgy” teológiai doktor volt; az írásmő 
ismeretében még hozzáfőzhetjük, hogy 
nagy mőveltségő, olvasott tudós is. 

 

1. kép   
 

A könyv öt fejezetre oszlik. Az elsı 
rész a kertmővelés általános szabályait 
foglalja össze, mindazt, amit a talaj 
minıségérıl és javításáról, a növények 
szaporításáról (magról, gyökérrıl, szárról 
vagy levélrıl), gondozásáról, megfelelı 
idıben való leszedésérıl, konzerválásáról 
(szárítás) tudni kell. A második fejezet az 
általa ismert és nevelt kerti növényekrıl 
mond el minden fontosat, utalva az 
elızıekben, általánosságban megfogalma-
zott szabályokra.  

A harmadik részt a citrusféléknek 
szentelte a szerzı, teljes részletességgel 
ismertette a sokféle citrom és narancsfajtát, 
a telepítés szabályait. Bár a citrusféléket 
már az ókori Rómában is ismerték, de az 
igazi népszerőséget a XVII-XVIII. század 
hozta el.  A híressé vált citrom-  és narancs- 
 

ligetek kialakításakor sokan felhasználták 
Mandriola megfigyeléseit, utasításait. Az 
1713-ban kinyomtatott velencei kiadás 
éppen ehhez a fejezethez csatolt igen szép 
mívő illusztrációkat (2. kép). 
 

        2. kép  
 

A kötet ötödik fejezete a 
gyógynövényekkel foglalkozik. A rövid, 
tömören megfogalmazott tanácsokat 
tartalmazó leírások a szerzetesi gyógyítás 
mindennapi gyakorlatába engednek 
bepillantást. A receptek fı jellemzıje az 
egyszerőség, mind az ajánlott növények 
körét, mind a használat módját illetıen. 
Amolyan „szegények patikájának” is 
tekinthetjük, hiszen a nárcisz, a liliom 
különféle fajtái, a rózsa, a krókusz, a 
mályva, az ördögszem, a szegfő, a 
szellırózsa, a boglárka, a tündérrózsa, a 
hangafélék, a lóhere, a Betlehem csillaga 
stb. nem tartoznak a különlegességek közé, 
a mediterrán kertek megszokott díszei. A 
terápiás ajánlás során gyakran olvassuk: 
„ahogyan Galenus írta”, „amint Mattioli és 
Dioscorides ajánlja”, „ lásd Mattiolinál és 
Dioscoridesnél”, vagyis éppen ez a fejezet 
tanúsítja a szerzı széleskörő tájékozott-
ságát, olvasottságát.  
 A velencei Brigna nyomdában, 
1684-ben közreadott kötet igazi 
„kézikönyv” – mindössze 14 cm a 
gerincmagassága –, amelyet akár a kerti 
munkába is magával vihetett a 
szorgalmatos kertész, hogy bármikor 
választ kapjon problémás kérdéseire.  

                                                                                            
Dr. Kapronczay Katalin   
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Az alma, mint gyógyító növény 

 
A nemes alma (Malus sylvestris var. 

domestica = M. pumila = M. domestica 
Borkh., 1. kép) hazánk legfontosabb gyü-
mölcsfaja a szılı mellett. Hazája Kaukázus, 
Turkesztán, Afganisztán. A kultúrfajták 
kialakításában részt vett a nyugat- és közép-
európai vadalmán (M. sylvestris) kívül a 
Szibériából, Észak-Kínából és 
Mandzsúriából származó cseresznyealma (M. 
baccata), valamint e két faj keresztezıdése. 
İsidıktıl kezdve termesztik Indiában, 
Kasmírban, Észak-Kínában. Ma már 
világszerte gyakori, ahol az ökológiai 
adottságok megfelelıek számára. 
 

 
1.  kép. Malus domestica Borkh. 

 
Több ezer fajta ismert, az újabb 

telepítések zömét észak-amerikai fajták 
teszik ki; pl. ismertebbek: Jonathan, Golden 
Delicious, Staymared, Starking. Régi magyar 
fajták pl.: Nemes sóvári, Húsvéti rozmaring, 
Téli piros pogácsa. Magyarországon jelenleg 
kb. 30 nemesített almafajtát termesztenek.  

A vadalma nagy gyümölcső változatát 
Európában már a svájci cölöpépítmények 
idejében megtalálták, azonban azok az 
almaleletek, amelyek a szalagmőves-
kerámikus ısember kunyhója kultúrrétegébıl 
kerültek elı a Heilbronn melletti 
Böckingenben, igen aprók voltak (kb. 1,4 cm 
átmérıjő). Mándy György (1971. Hogyan 
jöttek létre kultúrnövényeink? Mezıgazd. K., 
Bp.) ezt tartja a legrégebbi maradványnak, a 
„paradicsomi alma” (M. paradisica) képvise-
lıjének. Korát 7000 évre becsülhetjük. 

Hazánkban az alma legfontosabb 
termıtája a Nyírség, ahol külön kutatóintézet 
(Újfehértón) foglalkozik nemesítésével, 
kórtanával, növényvédelmével és agrotechni-
kájával Bubán Tamás kutatóprofesszor 
irányításával. Régi tájfajták sokfelé 
fennmaradtak, pl. Zala megyében, a 
Zselicben, a Duna-Tisza-közén és Erdély sok 
területén. Példa értékő monográfiát írt „Régi 
Erdélyi Almák” címmel Nagy-Tóth Ferenc 
(1998, Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum 
Egyesület). A hazai almanemesítéssel 
kapcsolatos virágzásbiológiai kutatásokban – 
együttmőködve az újfehértói kutatókkal – 
úttörı eredményeket ért el a TTK 
Növénytani Tanszékének docense, Oroszné 
Kovács Zsuzsanna (fıszerzıje „Az alma 
virágbiológiája” c. könyvnek, 2001, Pécs-
Újfehértó) és Farkas Ágnes (Farmakognóziai 
Intézetünk adjunktusa). Világviszonylatban 
az USA-ban tevékenykedı, néhai Faust 
Miklós végzett kiemelkedı kutatást, fıleg 
almaterméső fajok növényélettani kérdé-
seivel foglalkozva (1989, Physiology of 
temperate zone fruit trees. John Wiley and 
Sons, New York). 
 Az alma táplálkozásunkban jelentıs, 
felhasználása sokoldalú: frissen fogyasztják, 
aszalvány, lé, lekvár, bor, ecet, gyümölcstea 
készül belıle. A termés sokféle tápértékő 
(fıleg pektinben gazdag) és gyógyászati 
szempontból hasznos vegyületet tartalmaz. 
Fitokémiai jellemzéséhez nélkülözhetetlen 
alapot nyújt Hegnauer 12 kötetes kemo-
taxonómiai monográfia-sorozata (1962-1996, 
Chemotaxonomie der Pflanzen I-X, XIa, b. 
Birkhäuser Verlag, Basel). Fontos tudni, 
hogy az alma terméshéja különösen gazdag 
flavonoidokban, fıleg kvercetin- és 
kempferol-glikozidokban; 1 kg nyers alma-
héjban 1-3 g összflavonoid található. Mint 
ismeretes, a sokféle biológiai szereppel és 
hatással jellemezhetı flavonoidok kalko-
nokból képzıdnek. E fontos prekurzorok 
egyes növényekben önmagukban felhalmo-
zódnak; pl. az almára jellemzı, hogy 
dihidrokalkon-glikozidok (pl. floridzin, trilo-
batin, sieboldin) mutathatók ki belıle. 
Sajnos, a vegyszeres permetezés miatt 
legtöbbször meg kell hámozzuk a 
gyümölcsöt. Más a helyzet, ha bizonyítottan 
peszticidmentes. Még jobb, ha kertünkben mi  
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termesztjük a „bioalmát”. 
Az alma gyógyászati felhasználására 

vonatkozó tudnivalót Kazay Endre 
lexikonából (1900. Gyógyszerészi Lexikon – 
Az összes gyógyszerészeti tudományok 
encyclopédiája. II. kötet, 361. oldalon) tudjuk 
meg. Pompás tömörséggel ezt írja: „Ferrum 
malicum. Almasavas vasélecs: az extr. 
malitis ferri készítésénél a savanyú almában 
levı almasavnak és vasnak egymásra való 
hatásánál keletkezik; eme készítésnél az 
extractumban erjedés folytán még tejsav is 
származik s a vas bomlása révén még 
vaséleges vegyek is. A kivonatot alkalmazzák 
a ferr. reductum javallatai alapján sápkórnál 
stb. 0.05-0.20 gr.-os adagokban. Vele készül 
a tinct. malatis ferri. l. o.”. Bizonyára erre 
vezethetı vissza az a népi módszer, ami 
eléggé gyakori volt: vasszeget szúrtak az 
almába, egy idı múlva kivéve, s a „vasas” 
almát fogyasztották.  

Másként is alkalmazzák a népi 
orvoslásban (Esztergály Zs. Z. 2002. A 
szeretet nevében…Beszélgetés Rózsa Dávid 
természetgyógyásszal. Turán 32/5/4: 87-91). 
Az adatközlı székely népgyógyász így 
nyilatkozott: „Fontos, hogy az almát 
hámozatlanul, magocskákkal együtt együk, 
mert így kapjuk meg a legtöbb vitamint, 
rejtett enzimet, ebben az esetben a ciánt, ami 
a tüdıhörgıket is tisztítja”…lehet almamag-
kúrát is alkalmazni: 1500 szem almamagot 
egyenlıen elosztva 10 részre 10 nap alatt 
megenni. Ez a kúra az egész gyomrot is 
fertıtleníti.”  Szakkönyveinkbıl jól ismert, 
hogy a keserő mandulához hasonlóan, a 
Rosaceae családra általában jellemzı, hogy 
magjukban cianogén glikozidok találhatók. 
Kis mennyiségük miatt nem toxikusak. 
Valójában nem is ciánról van szó, ahogyan a 
népgyógyász mondta. Aligha olvasta az 
interneten, hogy a jóhiszemő javallattal 
szemben ma már egyes sarlatánok engedély 
nélküli csodaszerek formájában, áltudo-
mányos állításokkal a rák gyógyítására 
ajánlják és „forgalmazzák” a keserő 
mandulát és más növényi készítményeket. A 
becsapás és félrevezetés bőn. A tiszta forrást 
(régi népi tudást) napjainkban beszennyezi a 
tudatlanságot kihasználó nyerészkedés. 
     
   Dr. Szabó László Gy. 
 

A KÁRPÁT-MEDENCE 
GYÓGYNÖVÉNYKERTJEI 

 

Kájoni János Egyetemi 
Főszer-és Gyógynövénykert 

 

 

 
    1.  kép 
 
  A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem létrehozását követıen 
2001 tavaszán prof. Csedı Károly 
egyetemi tanár kezdeményezésére 
Csíkszeredában megtörténtek az elsı 
lépések a csíkszeredai gyógy- és 
főszernövénykert megalapítására, a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Arany János 
Közalapítvány támogatásával (1. kép). 

A Burgonyatermesztési és Kutató 
Állomás területén 2002 tavaszán közel 40 
gyógynövényfajt telepítettek át a 
Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszeré-
szeti Egyetem Gyógynövénykertjébıl, 
valamint 26 faj magvetésére került sor.  

Mivel a Kutató Állomás átszervezés 
elıtt állt, a kert hosszú távú megmaradása 
nem volt biztosított. Erre a célra 2004-ben 
a Csíki Magánjavak a tulajdonát képezı 
Csíksomlyó, Szék út 152. szám alatti 
területének egy részét erre a célra 
felajánlotta. 

Csíkszereda város Önkormányzata és a 
Siculus Kutatóintézet támogatásával 2005-
tıl elkezdıdtek a terület (bemutató kert és 
termesztı felület) elıkészítésének 
munkálatai. A több évig mővelésen kívül 
hagyott, nagyon elgyomosodott, többnyire 
évelı gyomfajokkal fertızött terület 
többszöri megmunkálására került sor. 
 

1. kép 
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 A 2005-ös év tavaszán a termesztı 
területen szabadföldi vetésre, palánta 
kiültetésre került sor (ricinus fajták, párlófő 
fajok köztermesztéső populációi, pohánka, 
máriatövis, sáfrányos szeklice, benedekfő,  
körömvirág, konyhakömény, bazsalikom, 
moldvai sárkányfő, len, sárkányfő, 
mórmályva, fehér mustár, levendula, orvosi 
zsálya, kakukkfő, szurokfő, izsóp, rezeda, 
macskagyökér, festı csülleng, grindélia 
fajok, kerti ruta, rózsás varjúháj, kerti 
borágó, kasvirág és nıszirom) (2-3. kép).  
  

 
2. kép 
 
      Az oktatást és kutatást szolgáló kert a 
Mőszaki- és Társadalomtudományok Kar 
keretében mőködı két mérnöki szak, 
valamint a Gazdaság- és Humán-
tudományok Kar keretében mőködı négy 
közgazdasági szak gyakorlati oktatásában 
segítséget jelentett.  

 
 

 
3. kép 
 
 

 2002-tıl kiadásra kerül 250 
példányban a kert magkatalógusa (Index 
Seminum), Herba Medicinalis tudományos 
cikkeket tartalmazó melléklettel. A 
kiadványt minden évben közel 150 hazai és 
külföldi intézményhez (egyetem, 
kutatóintézet, botanikus kert) és szak-
emberhez juttatjuk el. Ennek eredmé-
nyeként közel 60 külföldi egyetemmel és 
szakintézménnyel építettünk ki kapcsolatot. 
Egyetemünkhöz számos hazai és külföldi 
magkatalógus érkezik többnyire magcsere 
igénylésekkel, melyeket az általunk 
folyamatosan győjtött és bıvített 
maggyőjteménybıl elégítünk ki. 

2009-ben a Csíki Magánjavak a 
tulajdonát képezı közel 20 000 m2 kertet és 
ingatlant, mely a Sapientia Egyetem 
Gazdasági karának adott volna otthont, 
átadta a Déva Szent Ferenc Alapítványnak. 
Ebben az évben a kertben évelı gyógy-  és 
főszernövény fajok találhatók (4. kép), és 
bízunk benne, hogy maradnak is.  
 

 
  4. kép  
 
 
      Fontosnak tartjuk a továbbiakban is az 
európai egyetemek gyógynövénykert 
alapítási hagyományához kapcsolódva, a 
térség tudásalapú gazdasági és társadalmi 
fejlesztéséhez való hozzájárulásunkat. 

 

         Székely Gabriella 
            kertészmérnök  

  Sapientia Erdélyi Magyar  Tudományegyetem 
               Csíkszereda 
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Népi növényismeret Lövétén 4. rész:  
Szív- érrendszeri panaszok 

gyógynövényei 
 
 Cikksorozatunk ezen részében azokat a 
keringési és érrendszeri betegségeket 
mutatjuk be, melyekkel eddigi kutatásunk 
során találkoztunk. A szívproblémák, magas 
vérnyomás, elégtelen keringés, érelme-
szesedés, visszér- és aranyér-problémák 
kezelésére Lövétén 41 növényfajt említettek. 
 Szívre ható növények esetében 
általában a herba teáját fogyasztják. A 
gyöngyvirág (Convallaria majalis L.) fızetét 
szívasztmára isszák. A kányafa (Viburnum 
opulus L.) magja is jó a szívnek. A gyenge 
szívet erısíti a veres fenyı (Picea abies (L.) 
H. Karst.) újulása (friss hajtása). 
Szívbetegeknek ajánlották a martilapi 
(Tussilago farfara L.) virágának, valamint a 
házi rozsmarint (Rosmarinus officinalis L.) 
herbájának teáját. Úgy tartják, hogy a 
szılıbor is jó hatással van a szívizmokra. A 
zeller (Apium graveolens L.), fekete retek 
(Raphanus sativus ssp. niger (Mill.) DC.) és 
cékla (Beta vulgaris L. var. conditiva) 
lereszelve erısíti a szervezetet. A szívre 
károsnak tartják a tormát (Armoracia 
lapathifolia Usteri). A fehér liliomról (Lilium 
candidum L.) úgy tartják: nem szabad éjjel 
egy szobában aludni vele, mert „megöli a 
szívet”. A hárs fajok (Tilia sp.) teája és a 
cikória (Taraxacum officinale Web.) 
virágából készült szirup egyesek szerint jó 
hatással van a szívre, mások szerint árt. 
 A fekete ribizlibıl (Ribes nigrum L.) 
készült bor a lövéteiek szerint emeli a 
vérnyomást és árt a szívnek. Magas 
vérnyomás esetén a csombor (Satureja 
hortensis L.), a vadcsombor (Thymus sp.) 
herbájának, az Istengyümölcs (Crataegus 
monogyna Jacq.) virágának és termésének 
teája, a fagyöngy (Viscum album L.) termése 
hideg vízbe áztatva, a dió (Juglans regia L.) 
csonthéjának fızete, valamint a szilva 
(Prunus domestica L.) maghéjának fızete 
alkalmazható. A petrezselyem (Petroselinum 
crispum L.) levele is rendelkezik vérnyomás-  
 

csökkentı hatással. A citromot (Citrus limon 
(L.) Burm.) héjastul fokhagymával (Allium 
sativum L.) együtt leforrázva állva hagyják 
éjszakára, s reggel azt fogyasztják; 
napközben pedig zabból (Avena sativa L.) 
fıznek teát a magas vérnyomással küszködı  
betegek.   
 A szúrós gyöngyajak (Leonurus 
cardiaca L.) teája szíverısítı, vérnyomás 
szabályozó, szívidegnek való. Az ángyelika 
(Angelica archangelica L.) gyökerét pálin-
kába áztatják és reggelente azt fogyasztják. 
 Elégtelen keringés következtében 
feldagadó lábra a keserőlapi (Arctium lappa 
L., 1. kép) és a papsajt (Malva neglecta 
Wallr., 2. kép) herbáját, valamint dió 
(Juglans regia L.) zöld burkát fızik teának és 
ezzel borogatják a feldagadt testrészt. 
 

 
   
 

 
 
 A nyírfa (Betula pendula Roth.) levelét 
az alsónadrág szárába tömték, ami leszívta a 
vizet, s kicsepegett a nadrágszár alján. A 
levél teáját magas vérnyomástól szenvedık 
és szívbetegek is fogyasztották. 
 

      1. kép 

       2. kép 
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 Ütıdések esetén keletkezı vérömle-
nyek gyógyítására is használják a papsajt 
herbájának fızetét és a paradicsom 
(Solanum lycopersicum L.) termését 
borogatónak. 
 Érelmeszesedés, érszőkület esetén 
alkalmazzák az egybibés galagonya 
termésének és virágának, a szádokfa (Tilia 
sp.) virágának, a kükörcsönszilva (Prunus 
spinosa L.) virágának, az egérfarkú fő 
(Achillea millefolium L.) herbájának és a 
dió zöld burkának teáját.  
 A csihán (Urtica dioica L.) 
herbájának teája külsıleg ülıfürdıként 
alkalmazva érszőkület ellen, belsıleg 
teaként vérszaporító hatású. A kokojza 
(Vaccinium myrtillus L.) herbájának fızete 
is hatásos érszőkület ellen, de ha túl 
töményre fızik a teát, árt a szívnek, heves 
szívdobogást okoz. A főzfa (Salix sp.) 
vesszı héja (kéreg) és levele értágító 
hatású.  Kérgét vörösfenyı (Picea abies 
(L.) H. Karst.) és cserefa (Quercus cerris 
L.) kéreggel összefızve, majd sóval és 
timsóval vegyítve ülıfürdınek és 
borogatónak használják visszeres lábra.  
 

 
 
 

 Aranyér esetén az egérfarkú fő 
herbájának, a dió zöld burkának, a surlófő 
(Equisetum arvense L., 3. kép) herbájának 
teáját, valamint a bodza (Sambucus nigra 
L.) héját (kéreg) fenyıággal összefızve 
ülıfürdıként alkalmazzák. 
  
Folytatjuk….. 
                                                                                                                
                  Boris Gyöngyvér, dr. Papp Nóra 
 

 
 2010. május 29-én az MGYT szervezé-
sében farmakobotanikai túrára került sor a 
bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor 
területén. A több mint 50 résztvevınek 
elsıként Vásárhelyi Anzelm testvér ismertette a 
monostor történetét és a bencések kolostori 
gyógyászatához kötıdı gyógynövénykerti 
hagyományokat. Ezután sétát tettünk a 
monostor gyógynövénykertjében, ahol Tinya 
Flóra, a monostorkert kezelıje bemutatta a 
jelenleg termesztett lágyszárú fajokat, cserjéket 
és gyümölcsfákat, majd Dános Béla Professzor 
Úr (1. kép) és László-Bencsik Ábel 
segítségével az eredetileg angolparknak 
kialakított arborétum növényfajait ismerhettük 
meg. 

  
 

Ezután a település határában található 
Borostyán-kútig kirándult a csoport, ahonnan 
egy kis szintemelkedıvel rövid túrát tettünk, 
ismerkedve a helyi flóra gyógynövényeivel (2. 
kép). 

  
 

Köszönjük a Szervezıknek, a túra 
vezetıinek, a monostor vendéglátóinak; ismét 
sokat tanulhattunk! Várjuk a következıt, az 
ıszi farmakobotanikai túrát! 

 

                                        dr. Papp Nóra  

        3. kép 

Farmakobotanikai túra 
Bakonybélben 

 

 1. kép 

 2. kép 
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Gyógynövények illusztrációkon 
 

A PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszéken 2008 novemberében megnyílt, hallgatói és 
oktatói munkákból álló festménykiállítás folyamatosan gyarapszik. A kiállítás állandó, 
megtekinthetı a pécsi Gyógyszerésztudományi Szak Rókus u. 2. épületének 3. emeletén. Az 
elmúlt tanév során született új munkákból adunk most egy kis ízelítıt. 

 

                                    
Mandragora officinarum L.   Convallaria majalis L.    Crocus sativus L.      Helianthus annuus L. 
            (Végh Anna)                     (Szájer Gergely)        (Hercz Hajnalka)          (Pfiszter Zsanett) 
 

                                   
       Matricaria recutita L.        Malva sylvestris L.    Euphorbia myrsinites L.    Juglans regia L. 
           (Bencze Bálint)               (Horváth Emıke)             (Gergely Anna)          (Bencsik Tímea) 

 
Gyógynövények az irodalomban 

 
„Teleszedem e szilfaág-kosarkám 

Mérges gyommal, virággal tömve tarkán. (…) 
Mindegyikének más-más célja van, 
Különbözı mind, egy se céltalan. 

 Ó, mennyi áldott és ható varázs van 
A főben, a kövekben, a virágban. (…) 
Lám itt e kis virágnak zsenge, sima 
Kérgében méreg van és medicína. 
Szagold s az illatja bővölve száll, 
Ízleld s az életed, szíved megáll.” 

 
(Shakespeare: Rómeó és Júlia,  

3. szín: Lırinc barát monológja) 

 
Részlet egy késı középkori mőbıl 

(Mayer, Uehleke, Saum 2004:  
Kolostori gyógyászat) 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPT 
 

Zöldséges-medvehagymás tempura 
 
Hozzávalók (4 személyre): 75 g vaj, 500 g 
apróra kockázott zöldség (pl. sárgarépa, zöld 
spárga), 300 ml zöldségleveslé, 1 csipetnyi 
cukor, 1 kk. sáfránypor, 200 ml alacsony 
zsírtartalmú tejszín, 1 tojássárgája, 200 g 
elıfızött körömviráglevél, 1 ek. liszt, 1 csokor 
sima levelő petrezselyem, 50 g medvehagyma (v. 
metélıhagyma), 150 ml magas zsírtartalmú 
tejszín, só, bors, szerecsendió, 200 g 
kukoricaliszt, 3 ek. olívaolaj, 300 ml száraz 
fehérbor, olaj a sütéshez  
Elkészítés: olvasszuk meg a vajat egy 
serpenyıben és süssük meg benne a zöldségeket. 
Adjunk hozzá 200 ml zöldséglevest, tegyük 
hozzá a cukrot és a sáfrányt, és forraljuk fel. 
Csökkentsük a hıt, fedjük le, és fızzük kb. 3-4 
percig úgy, hogy a zöldségek még ropogósak 
maradjanak. Vegyük ki a zöldségeket egy 
szőrıvel, ügyeljünk rá, hogy a zöldséglé mind 
megmaradjon. Öntsük a lének kb. a felét egy 
fazékba, adjuk hozzá a sovány tejszínt, és 
sőrítsük be. Keverjük bele egy tojás sárgáját és a 
zöldségeket. Fedjük le, és tartsuk hővös helyen 
kb. 2 órán át. Ezután tegyük a keveréket a 
körömviráglevelekre, hajtsuk össze és formáljuk 
kis golyóvá, majd forgassuk meg lisztben. A 
maradék zöldséglevet forraljuk fel, és keverjük 
bele a megmosott főszernövényeket. Robot-
géppel keverjük össze az egészet, adjuk hozzá a 
zsíros tejszínt, ízesítsük sóval, borssal és 
szerecsendióval. Tartsuk melegen. Keverjük 
össze a kukoricalisztet, az olajat és a bort, és 
forrósítsuk fel a zsiradékot a serpenyıben. 
Forgassuk meg a kis golyókat a boros tésztában, 
és süssük aranybarnára. Vegyük ki, és hagyjuk 
megszikkadni egy konyhai papír törlıkendın. 
Tálaljuk a mártással együtt, még melegen.  
Megjegyzés: a medvehagyma (Allium ursinum 
L.) hatóanyagainak köszönhetıen antibakteriális, 
különösen gyomor- és bélfertızések esetén. 
Emésztési zavarok megszüntetésére is 
alkalmazzák. Hagymájának hatóanyagai (allicin, 
egyéb kéntartalmú vegyületek) kardioprotektív 
hatásúak. Levelét gyakran saláták készítésére 
használják. 
 

(Forrás: Gyógy- és főszernövények kézikönyve. 
Alexandra Kiadó Pécs, 2008) 
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