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Pünkösd rózsája 

A pünkösdi rózsa vagy bazsarózsa (Paeonia 
officinalis L.) Közép- és Dél-Európában 
honos évelő lágyszárú, kertekben dísznö-
vénynek telepítik. Levelei háromszor hár-
masan összetettek, a szirmok bíborvörösek. 
Tüszőtermésében fényes, fekete magok fej-
lődnek. Hazai rokonfaja, a bánáti bazsarózsa 
(P. officinalis ssp. banatica (Rochel) Soó, 1. 
kép.) csak a Mecsek keleti részein található, 
szigorúan védett. A fehér bazsarózsa (P. 
lactiflora) ázsiai eredetű, levelei kétszeresen 
hármasak, illatos, teltvirágú dísznövény, 
szirmai fehérek vagy rózsásak. 
A P. officinalis sziromlevelében antocián 
(paeonin), cianin és cserzőanyag található; a 
magban zsíros olaj, diterpenoid peregrinin, 
pektin, gyanta; a gumós gyökérben 
monoterpén glikozidok (paeonidanin, 
paeoniflorin), fenolsavak (benzoesav, p-
hidroxi-benzoesav, galluszsav) és 
acetofenon. 
Az antik világban a bazsarózsa gyökerének 
porát és a virág szirmait a kor közkedvelt 
szerelmi bájitalaiba keverték bele. Az arab 

orvosok cukorbaj elleni orvosságként aján-
lották felhasználásra. A bazsarózsát hagyo-
mányos gyógynövényként tisztelik a kínai és 
japán kultúrában egyaránt.  
 

 
1. kép. Paeonia officinalis subsp. banatica 

Fotó: Wirth Tamás 
 
A népi orvoslásban görcsoldó és fájdalom-
csillapító hatása miatt emésztési panaszok, 
rendszertelen és fájdalmas menstruáció ese-
tén alkalmazzák, valamint vese- és epekövek 
eltávolítására. A sziromlevél és a gyökér 
főzetét fejfájás és depresszió kezelésére 
használják. A növény háziszerként alkalma-
zása veszélyes is lehet, túladagolás esetén a 
bazsarózsa készítmények gyomorbántalma-
kat, bélhurutot okozhatnak. Antikoaguláns 
hatása miatt várandós és szoptató kisma-
máknak, valamint véralvadást befolyásoló 
gyógyszert szedőknek ellenjavallott a hasz-
nálata. Külsőleg a gyermekkori ekcéma el-
lenszere, reumatikus fájdalmak csillapítója 
borogatás formájában. Homeopátiában az 
aranyér egyik ellenszere. 
 

Dr. Farkas Ágnes 
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Elhunyt Tyihák Ern ő (1933-2017), 
a magyar növényi biokémia ki-

emelkedő kutatója 

Igazi kutatóval szegényedtünk. 2017. febru-
ár 13-án váratlanul hunyt el Tyihák Ernő. 
Korai felfogni a tényt. A mindig optimista és 
lelkes kolléga a növényvilág kémiai változa-
tosságának kutatását választotta élethivatá-
sul, de közben olyan örökérvényű biokémiai 
összefüggéseket ismert fel, ami nemzetközi 
vonatkozásban is hírnevet szerzett hazánk-
nak. Megszállottan kutatta a biológiai meti-
lezés-formilezés folyamatait. Ennek jele, 
hogy hatszor szervezett formaldehid-
világkonferenciát Magyarországon. Kiváló 
gyakorlati érzéke tette lehetővé, hogy a ké-
miai elválasztás-technika terén is világszintű 
eredményeket érjen el. A vékonyréteg-
kromatográfia vezéregyénisége volt, máig 
nélkülözhetetlen az általa szerkesztett alap-
munka, „A rétegkromatográfia zsebkönyve” 
(1979, Műszaki Könyvkiadó).   

Mi pécsiek ugyanúgy részesedtünk önzetlen 
segítségében és sokoldalú tudásának megis-
merésében, mint a szegedi vagy budapesti 
társkarok. A gyógyszerészettel szoros kap-
csolatban volt, különösen a fitokémia terén 
ért el maradandó eredményeket. A PTE 
Természettudományi Karán a biológia-
szakos tanárok a növényélettan tantárgyban 
már megismerték a „Tyihák-féle formalde-
hid ciklust”. Egyik biológus PhD-hallgatónk 
(ma a pécsi Gyógyszerésztudományi Kar 
dékán-helyettese) pedig belföldi tanulmány-
úton ismerkedett meg azokkal a kutatási 
területekkel, amelyek a növénykórtanban 
Tyihák Ernő nevéhez fűződtek.     

Tyihák Ernő 1933-ban Tiszaföldváron szüle-
tett. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmá-
nyait is itt végezte. Kitűnő érettségi ered-
ménnyel a Budapesti Műszaki Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karára vették fel, ahol 1958-
ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. 
1958-tól 1982-ig a Gyógynövény Kutató 
Intézetben dolgozott tudományos kutató-
ként, eleinte Budapesten, majd Budakalá-
szon. Vágújfalvi Dezsővel együtt nagy része 

volt abban, hogy az intézetben kibontakoz-
hatott a kemotaxonómiai kutatás. Ezen kívül 
figyelme különösen a metilezett lizin-
származékokra, ezek sejtosztódásban betöl-
tött szerepére irányult. Többek között olyan 
cékla-genotípusokat talált, amelyeknek 
citosztatikus aktivitása reményekkel kecseg-
tetett. 1978-ban megszerezte a kémiai tudo-
mány kandidátusa fokozatot, melynek alap-
ján műszaki doktori címben részesült a Mű-
egyetemen. 1983-tól az MTA Növényvé-
delmi Kutatóintézetébe került, ahol a növé-
nyi rezisztencia biokémiai kérdéseivel fog-
lalkozott. 1994-ben rétegkromatográfia té-
makörből védte meg akadémiai doktori érte-
kezését, melynek nyomán a kémiai tudo-
mány doktora MTA-címet nyerte el. 1997-
től tudományos tanácsadóként folytatta kuta-
tásait, számos tanítványával együttműködve.   

Közvetlen természete, együttműködésre 
képes egyénisége a tudományszervezésben 
is kamatozódott. Még fiatal gyógynövény-
kutatóként a Magyar Biológiai Társaság 
Botanikai Szakosztályának titkári feladatait 
töltötte be, később a Magyar Kémikusok 
Egyesületében és a Magyar Biokémiai 
Egyesületben végzett szervezőmunkát. 
Utóbbinak hat éven át volt a főtitkára. Szá-
mos hazai kitüntetésben részesült, ezen kívül 
egyetemeken oktatott. Rendszeresen tartott 
előadásokat a Budapesti Műszaki Egyetem 
szakmérnöki továbbképzésein, címzetes 
tanárként a Semmelweis Egyetem 
Farmakognózia Intézetében és a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi 
Karán, ahol 2005-ben c. egyetemi tanári 
elismerésben részesült. 

Sokoldalú tudása, lelkes kutatói természete, 
segítőkész egyénisége számunkra is emléke-
zetes marad, munkái, életműve maradandó 
értéket jelentenek. Nem halt meg igazán…. 

Szabó László Gy. emeritus professzor 
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Gyógyszerárszabás, mint a szakmai 
nyelvújítás fóruma 

 

A magyar nyelv használata a tudo-
mányos életben hosszú századokon át a 
megoldatlan problémák sorát eredményezte, 
hullámvölgyek és felívelő korszakok követ-
ték egymást. Adott történelmi helyzet, szel-
lemi áramlat ugyanúgy éreztette hatását, 
mint az egy-egy tudományszak fejlődésében 
észlelhető változások, felfedezések, amelyek 
új fogalmak létrejöttét eredményezték, fel-
vetve a megfelelő, egységes terminológia 
létrehozásának szükségességét. A természet-
tudományok területén különösen sok nehéz-
séget okozott a szakmai nyelv magyarítása. 
Orvosok, botanikusok és a természettudo-
mányok egyéb ágait művelő kutatók már a 
XVIII. században eredményesen munkál-
kodtak a magyar természettudományos 
szaknyelv érdekében, az egyik legaktívabb 
időszak azonban egyértelműen a reformkor-
ban köszöntött be. A legmarkánsabb, leg-
több hívet és legalább annyi ellenzőt meg-
szólaltató egyéniség kétség kívül Bugát Pál 
(1793-1865) orvosdoktor volt, aki példaké-
peként Schuster Jánost (1777-1838) nevezte 
meg és követőjének vallotta magát. Mind-
ketten az orvosi kar oktatói voltak, szemléle-
tük és előadásaik nyelvezete közvetlenül 
éreztette hatását a legfiatalabb korosztályra.  

A kémia magyar műnyelvének kiala-
kításában voltak XVIII. századi előfutárok: 
mindenekelőtt Nyulas Ferenc és Kováts Mi-
hály, ők a túlzásoktól mentes, hétköznapi 
nyelvhasználatra támaszkodó szaknyelv 
hívei voltak, Schuster azonban már hajlamos 
volt a túlzásokra, a puristák minden korábbit 
eltörlő szemléletét követte. A történet „érde-
kessége”, hogy német anyanyelvűként egy 
baranyai sváb családban született, és később, 
egyetemi előadóként is humoros történetek 
terjedtek nem éppen tökéletes magyar nyelv-
tudásáról. Ennek ellenére nagy lendülettel 

dolgozott a kémia és gyógyszerészet magyar 
szaknyelvének létrehozásán és gyakorlati 
alkalmazásán.                 

A korszak tudományos életében be-
következett változások is a terminológia 
megújítását készítették elő. A Lavoisier és 
Berzélius munkássága nyomán szemléletileg 
megújuló vegyészet nevezéktana alapjaiban 
átalakult, az új szakkifejezések kiszorították 
a több évszázados hagyományokra alapozott 
terminológiát, az újítások új szavak létrejöt-
tét kívánták.    

Schuster a műnyelv megteremté-
sében Berzeliust követte, mégpedig a kémiai 
elemek, anyagok főbb csoportjaiból kiindul-
va az egy csoporthoz tartózó elemek nevét 
hasonlóképp építette fel, azonos szóvégző-
déssel látta el. A fémek pl. mind "-any" szó-
véget kaptak. Egyrészt az arany szó alakja 
csábította Schustert erre az elhatározásra, 
másrészt pedig sajátos etimológiával az anya 
(any-a) szót vélte felfedezni az arany szó-
ban. Az -any szóvéget még az ősi magyar 
fémelnevezések végére is rákényszerítette. 
Így lett a rézből rézany, a vasból vasany, 
ezüstből ezüstany, a nátrium neve a sziksó-
ból szikany, a káliumé a hamuzsírból 
hamany, stb.  

A vegyületek elnevezése mutatja el-
sősorban a Schuster-féle műnyelv logikus 
felépítését, vagyis az arra való törekvést.  A 
szerves vegyületek számára ugyancsak egy-
séges elv szerint igyekezett neveket kialakí-
tani. Így pl. az alkaloidok közül a 
Veratrumban (zászpa) előforduló veratrin: 
zászpadék, a nadragulya atropinja: 
nadragulyadék stb.  

Az új szakkifejezések hivatalos köz-
readása, mondhatjuk „törvényesíttetése” 
1829-ben történt meg a Gyógyszerek ár-
szabása Magyarországra…. c. kiadványban, 
amelyben a kémiai fogalmak német és latin 
elnevezése mellett már az újonnan alkotott 
magyar  kifejezés is helyet kapott.  Így a 
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Schuster által létrehozott kémiai műnyelv 
első kézből, kötelezően eljutott a gyakorló 
gyógyszerészekhez. A háromnyelvű összeál-
lítást − latin, német, magyar – szinte szótár-
ként lehetett használni.    
           Az 1813-ban életbe léptetett új egye-
temi tanulmányi rend a gyógyszerészek kép-
zésében is változásokat hozott, amennyiben 
három elméleti és egy gyakorlati vizsga si-
keres letételét írták elő az oklevél megszer-
zése érdekében. A gyakorlati vizsgán két 
előre meghatározott készítményt kellett a 
jelöltnek nyilvánosan elkészíteni és ismer-
tetni. Schuster természetesen a gyógyszeré-
szek oktatásában is megragadta a lehetősé-
get az új szakkifejezések elsajátíttatására. 
Ennek a törekvésnek, folyamatnak eredmé-
nyeként születtek sorra a magyar nyelvű 
gyógyszerészi értekezések. Schuster János 
ötlete nyomán és szervezésével jelentős 
számú gyógyszeres értekezés jelent meg 
kötet formában összegyűjtve. Azt gondol-
hatnánk, hogy a professzor a szakmailag 
legkiválóbbakat javasolta kinyomtatásra, de 
az egyetemi matrikula nem támasztja alá ezt 
a feltételezést. A dolgozatok közös jellemző-
je, hogy valamennyit magyar nyelven írta a 
vizsgázó. Rövid előszavában Schuster maga 
is a dolgozatok magyar nyelvűségét emelte 
ki: "„Újj tudománynak szükség, hogy a’ 
nyelve is újj legyen.."   

 Az új szaknyelv szokatlanságával és 
sok helyen magyartalan hangzásával azon-
ban még azokat a kortársakat is megdöbben-
tette, akik egyébként bevezetését szükséges-
nek érezték. Az igazsághoz tartozik, hogy a 
kémia magyar műnyelve semmivel nem volt 
mesterkéltebb, mint az akkori nyelvújítók 
egyéb szóalkotásai.  
 Az utókor is eléggé mostohán bánt el 
Schuster Jánossal. Különösen Szily Kálmán, 
a Természettudományi Társulat főtitkára, a 
Nyelvtudományi Társulat megalapítója 
igyekezett lerombolni az egykori nyelvújító 

emlékét, hogy kiirthassa azt a szaknyelvet, 
amelynek életképtelenségét akkor már sokan 
elismerték. Szerinte Schuster, minthogy új 
felfedezésekkel nem tudta meggazdagítani a 
kémiát, azzal töltötte idejét, hogy "magyar 
szóhangokból új neveket faragcsált a már 
meglevők számára".  
 Nehéz az utókornak igazságot tenni, 
hiszen a szaknyelv megújítói, az új tudo-
mányterületek magyar szavainak megalkotói 
valóban sok hibát követtek el, de legalább 
annyi elnevezésüket befogadta a köznyelvi 
használat. 

Röviden emlékezzünk Schuster Já-
nos életútjáról: Pécsett született, 1777. má-
jus 4-én. A pesti egyetemen szerzett orvos-
doktori oklevelet. Már hallgatóként Winterl 
Jakab tanársegédje lett a kémiai-botanikai 
tanszéken. Két alkalommal nagyobb külföldi 
tanulmányutat tett, eközben a világ legjobb 
kémikusaival ismerkedett meg, a híres 
Gehlen kutató-munkájába is bevonta, sokat 
tanult a Klaproth mellett töltött idő alatt. 
1808-ban megpályázta a kolozsvári "Kémi-
ai-metallurgiai" Tanszéket, de szinte egyide-
jűleg a pesti egyetem természetrajzi tanszé-
kére is kinevezést kapott, ezért mégis Pesten 
maradt. Rövidesen el kellett látnia a Winterl 
betegségével, majd halálával megüresedett 
kémiai és botanikai tanszéket is. 1811-től 
kezdve a kémia professzora lett. 1821-22-
ben az egyetem rektora volt. 1831-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tag-
jai sorába választotta. Amikor 1838. május 
19-én meghalt, hatalmas tömeg gyászolta. 
Önálló kötetként közreadott művei mellett 
különböző hazai és külhoni folyóiratokban 
jelentek meg írásai.      

 
                          Dr. Kapronczay Katalin  
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Hogyan készülnek a Mecsek teák? – 
Gyógyszerészhallgatók látogatása a 

Mecsek Drog Kft.-nél 
 

A pécsi „Ipari gyógynövény feldol-
gozási terepgyakorlatok” című kurzus célja, 
hogy megismertesse a gyógyszerészhallga-
tókat a Pécs környékén működő néhány 
gyógynövényfeldolgozó üzem mindennapja-
ival. Elsőként a pécsváradi Mecsek Drog 
Kft.-t látogattuk meg 2017. március 6-án. 
Az alábbi összeállítás néhány hallgató (Füs-
tös Mária Karina, Füstös Nóra Veronika, 
Kispéter Ádám, Németh Bálint, Pozsogár 
Andrea Éva, Sütő Veronika és Vizeli Mária 
Beáta) beszámoló dolgozatából készült. 

„Pécs környékén, a Mecsek lábánál 

nagy hagyománya van a gyógynövénygyűj-

tésnek és -termesztésnek. Magyarország 

egyik legtöbb gyógyteát előállító üzeme, a 

25 évvel ezelőtt alakult Mecsek Drog Kft., 

Pécsváradon található festői környezetben. 

A cég alapítója és ügyvezető igazgatója, 

Kakas Sándor vezetett körbe bennünket, 

miközben részletes tájékoztatást adott az 

üzem egyes munkaterületeiről, bevezetett 

minket a teakészítés részfolyamatainak rej-

telmeibe, valamint a gyár alapításának és a 

drogok felhasználásának rövid történetébe. 

A látogatás során sok mindent megtudhat-

tunk a növényi drogok tárolásáról, filterezé-

séről, csomagolásáról és a cég múltjáról: 

például itt használtak először hazánkban 

gyógynövény filterező gépet, illetve az első 

10, Magyarországon engedélyeztetett gyógy-

szernek nem minősülő gyógyhatású készít-

mény közül 3-at ez a cég fogadtatott el. 

 

Maga az üzem kívülről egyáltalán 

nem emlékeztetett egy gyárra, sokkal inkább 

úgy néz ki, mint egy nagy családi ház. Meg-

érkezésünkkor a dolgozók szeretettel fogad-

ták csoportunkat, és segítettek a szigorú 

szabályok által előírt védő öltözetet ma-

gunkra ölteni, hogy minél kevesebb port és 

szennyező anyagot vigyünk be a gyártási 

térbe. 

Mindig is közel álltak hozzám a teák, 

illetve gyógyteák, így nagyon örültem, mikor 

megérkeztünk a szárított gyógynövények 

(drogok) tárolására kialakított helyiségbe. 

Itt hallhattunk pár szót a cégről, és a minő-

ségbiztosításról. A tulajdonos szerint a cég 

sikere a minőség, a precíz eljárási módsze-

rek és az alapanyagok kiválasztásában rej-

lik. A folyamatos fejlődést mutatja, hogy a 

kezdeti 6 teából álló kínálatuk mára több 

mint 100 termékké bővült, amelyek négy 

termékcsoportba sorolhatók: gyógyhatású 

teakeverékek, gyógynövény alapú élet-

mód/élvezeti teák, monoteák és gyümölcste-

ák. 

Először egy raktárhelyiségbe men-

tünk, ahol sok nagyon érdekes dolgot lát-

tunk, hallottunk, szagoltunk, érzékeltünk. Itt 

megtudhattuk többek között, hogy a II. vi-

lágháború előtt Magyarország igazi gyógy-

növény nagyhatalom, Európa vezető gyógy-

növénytermesztője és exportőre volt. Világ-

hírűvé vált a levendula, a szabolcsi menta és 

a kamilla, amelyben sokkal több az illóolaj, 

mint a Földközi tenger partján termő kamil-

la fajokban. Az 1970-es években 12 

gyógynövényfeldolgozó üzem volt Magyar- 

országon, az 1980-as években tovább nőtt a 

termőterület és az exportvolumen. Azonban 

a '90-es évektől folyamatos visszaesés volt 

megfigyelhető. Sajnos jelenleg sem jobb a 

helyzet: a visszaesés folytatódik a termesz-

tésben és a kereskedelemben is, ami a támo-

gatottság hiányának tudható be. Mára nagy 

lemaradásban van kicsiny országunk meny-

nyiségben, viszont minőségben még mindig 
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felvesszük a versenyt a „nagyokkal” (a ha-

zánkban gyűjtött gyógynövények nagyrésze 

kimegy az országból). Manapság a legna-

gyobb gyógynövénytermesztő Németország 

lett. Meglepő az a tény, hogy külföldi gyár-

tóktól már létezik a piacon gyógynövény 

monotea, amelyet aromázva hoznak forga-

lomba. 

Jelenleg a Mecsek Drog Kft.-nél fel-

használnak gyűjtött és termesztett gyógynö-

vényeket is, évente körülbelül 2.5 tonna 

gyógynövényt dolgoznak fel. A szárított dro-

gok több helyről érkeznek. Mind szigorúan 

ellenőrzöttek, mindegyik minőségi bizonylat-

tal érkezik és minden zsákon megtalálható, 

hogy mit tartalmaz, a származási hely és a 

mennyiség. Egy csipkebogyó hús filter minő-

ségi tanúsítványát lehetőségünk volt meg-

vizsgálni közelebbről is. A nyilvántartás 

alapján nyomon követhető többek között, 

hogy egy teakeverék alkotóelemei mikor és 

honnan érkeztek be, mikor állították össze a 

teakeveréket, és mikor jár le a szavatossági 

idő. 

Keverőgéppel végzik a többkompo-

nensű készítmények alkotóelemeinek homo-

genizálását. Az adott növényi rész a típusá-

tól függően eltérő időt tölt a keverőgépben: 

két-három komponensű keverékeknek 1-2 

perc elegendő, de egy 8-10 összetevőjű ke-

verék homogenizálására ennél jóval hosz-

szabb, 3-5 perces időintervallum szükséges a 

megfelelő állapot eléréséhez. Az egyszerre 

összekevert mennyiséget sarzsnak nevezzük, 

a sarzs megjelölése kötelező, a gyártási idő-

pontot a gépen be lehet állítani, ami rákerül 

a csomagolásra. Mindig minden sarzsból 

ellenmintát őriznek meg a későbbi ellenőrzés 

céljából. Ha szálas teát készítenek, akkor 

egy speciális gépen történik a töltés 10 dkg-

os zacskókba (de a szálas teák csomagolása 

kézzel is történhet a kiszerelőben), ha pedig 

filtereset, akkor a filterező gépen folytatód-

nak a munkálatok (1-2. kép).  
 

 
1. és 2. kép. A filterező gép. 

Fotó: Sütő Veronika 

 
A filterezés folyamatát is nyomon kö-

vethettük, a zajos filterező gépen jól megfi-

gyelhető volt a folyamat, amely során a ga-

ratból az ejtőcsövön keresztül kerül az őrle-

mény a filter papírba, amelyre rákerül az 

etikett és a cérna. A filterpapírt 95%-os pá-

ratartalmú szekrényben puhítják 24 órán 

keresztül, hogy minél egyszerűbb legyen az 

oldalait „összehegeszteni”. Több filterező-

gép is található az üzemben, az éppen mun-

kában levő gépek mellett 1-1 munkás dolgo-

zik. A teakeverékeket leirat alapján készítik, 

mérlegen kimérik a megfelelő mennyisége-

ket, homogenizálják, majd a filterező gép 

filterezi és aromazáró tasakkal látja el. Ezek 

után az elkészült teafiltereket manuálisan 

helyezik 20-asával, illetve a megrendelő 

kérése szerint dobozokba, majd a csomagoló 

helyiségben a filteres teák dobozai fóliázás-

ra kerülnek (3. kép). 
 

 
3. kép. Az elkészült teák fóliázása. 

Fotó: Kispéter Ádám 
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A dobozba a filterezett teakeveréken 

kívül betegtájékoztató is kerül, amennyiben 

gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású 

termék a csomagolásra kerülő késztermék. A 

dobozon az elkészítési javaslat, az ellenja-

vallat, a napi adag, a gyártó és a forgalma-

zó cég neve, a gyártási és a minősítési szám, 

a kiszerelési idő, valamint a felhasználható-

ság is feltüntetésre kerül.  

A becsomagolt termékek a raktárba 

kerülnek, ahol szintén katonás rend uralko-

dik. Kialakítása olyan, hogy az érkező szállí-

tók járműveikkel könnyen megközelíthessék. 

A termékek nem tartózkodnak túl sokat eb-

ben a helyiségben, itt átlagosan csupán két 

hetes készletet tartanak. A multik által kért 

„polcpénz” számukra elérhetetlen, gyógy-

szertárakban és drogériákban azonban meg-

találhatóak, illetve több gyógynövény üzlet-

ben találkoztam azóta szinte a teljes termék-

palettájukkal. 

A Mecsek Drog Kft. igazodva a ki-

bontakozó teafogyasztási igényekhez és a 

konkurencia termékeit is figyelembe véve 

kialakította a saját széles termékpalettáját, 

amelyben minden igényt kielégítő termékek 

találhatóak. Az üzem által előállított készít-

ményekről hallott rövid ismertető után nagy-

jából másfélórás utunk lezárult (4. kép). 
Rengeteg érdekes dolgot tudhattunk meg a 

gyógyteák előállításáról, valamint az őket 

érintő problémákról, érdekességekről. Mint 

leendő gyógyszerészeknek, egyértelmű-en 

hasznunkra vált, hogy megtekinthettük egy 

gyógynövényfeldolgozó üzem felépítését, és 

megismerkedhettünk a gyógyteák alkalma-

zásának és készítésének magyar vonatkozá-

saival. A magyar gyógynövény-termesztés és 

-fogyasztás talán lassan, de visszanyeri a 

régi méretét, hisz Magyarországon nagy 

hagyománya volt/van a gyógynövényter-

mesztésnek és -használatnak. 

 
4. kép. Csoportkép a raktárban 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

A gyakorlat időtartama alatt egy re-

mek kirándulásban vehettünk részt! Ezúton 

szeretnénk megköszönni a részvételi lehető-

séget Dr. Bencsik Tímeának, illetve a Me-

csek Drog Kft-nek, akik biztosították, hogy 

gyógyszerész hallgatóként betekintést kap-

hassunk a gyógynövényfeldolgozás és teaké-

szítés világába. A kapott termék-mintákat 

végigkóstolva az egész családnak nagyon 

ízlettek, volt közöttük olyan, amit a jövőben 

is biztosan fogunk fogyasztani. A teák vilá-

gáról alkotott eddigi képemet ez a látogatás 

teljes mértékben megváltoztatta, a jövőben 

sokkal körültekintőbb leszek, és nagyobb 

odafigyeléssel fogom kiválasztani az általam 

elfogyasztani kívánt terméket.” 

 
 

Összeállította: Dr. Bencsik Tímea 
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 
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MGYT Farmakobotanikai túra 
 

 A MGYT szervezésében újra 

Farmakobotanikai túrára került sor idén első 

alkalommal Budapesten 2017. április 29-én, 

amelyen közel 50-en vettünk részt. A túrán 

Dános Béla Professzor Úr, László-Bencsik 

Ábel és Boldizsár Imre vezetésével több 

növénytársulást érintettünk a Hűvösvölgy-

Vadaskert útvonalon. Az induláskor kézhez 

kapott 35 fásszárú és több mint 120 lágyszá-

rú fajt tartalmazó listán számos gyógyászati 

szempontból is értékes taxon szerepelt. 

Elsőként gyertyános-kocsánytalan tölgyesbe 

értünk, amely a Nyéki-hegy és a Vadaskert 

területének nagy részén található. Tovább 

cseres-kocsánytalan tölgyes, mészkedvelő 

tölgyes (Vadaskert keleti része), töviskes 

(vitorlázó repülőtér szegélyén), és dolomit 

lejtősztyep következett, ahonnan szép kilátás 

nyílt a Budai-hegyekre. 

A teljes útvonalon a lombkoronaszintben 

megjelent többek között: gyertyán (Carpinus 

betulus), kocsánytalan, molyhos és csertölgy 

(Quercus petraea, Qu. pubescens, Qu. 

cerris), mezei és korai juhar (Acer 

campestre, A. platanoides), bükk (Fagus 

sylvatica), magas kőris (Fraxinus excelsior, 

1. kép), vadkörte (Pyrus pyraster, 2. kép) és 

nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos). 

A cserjeszintben láthattuk a következőket: 

bibircses és csíkos kecskerágó (Euonymus 

verrucosus, E. europaeus), egy- és kétbibés 

galagonya (Crataegus monogyna, C. 

laevigata), húsos som (Cornus mas), vadró-

zsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus 

nigra), hólyagfa (Staphylea pinnata), ostor-

ménfa (Viburnum lantana), fagyal 

(Ligustrum vulgare) és mogyoró (Corylus 

avellana). 

 
1. kép.    2. kép. 
Fraxinus excelsior Pyrus pyraster 
 
 
Lágyszárúak között megjelent a kányazsom-

bor (Alliaria petiolata), közönséges bojtor-

ján (Arctium lappa), zamatos turbolya 

(Anthriscus cerefolium), foltos kontyvirág 

(Arum maculatum), gyöngyvirág 

(Convallaria majalis), ujjas keltike 

(Corydalis solida), hagymás fogasír 

(Dentaria bulbifera, 3. kép), erdei és farkas 

kutyatej (Euphorbia amygdaloides, E. 

cyparissias), szagos müge (Galium 

odoratum), erdei gyömbérgyökér (Geum 

urbanum), nehézszagú gólyaorr (Geranium 

robertianum), borzas repkény (Glechoma 

hederacea), sokvirágú salamonpecsét 

(Polygonatum multiflorum), árvacsalán fajok 

(Lamium purpureum, L. maculatum), erdei 

szélfű (Mercurialis perennis), réti útifű 

(Plantago media), bablevelű varjúháj 

(Sedum maximum), gumós nadálytő 
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(Symphytum tuberosum), orvosi 

kér (Valeriana officinalis), ösztör

rostyánlevelű veronika (

chamaedrys, V. hederifolia), kis télizöld 

(Vinca minor), erdei gyöngyköles 

(Lithospermum purpureo-coeruleum

kép), indás ínfű (Ajuga reptans

zsálya (Salvia pratensis).  

 
3. kép.   4. kép.  
Dentaria bulbifera Lithospermum purpureo
   coeruleum
 
 

Védett fajok között szerepelt a nagy ezerjóf

(Dictamnus albus), tavaszi hérics (

vernalis, 5. kép) és az apró nő

pumila, 6. kép). 

5. kép.   6. kép.  
Adonis vernalis  Iris pumila
 

A túra a Kondor utcában ültetett libanoni 

cédrusnál (Cedrus libani, 7. kép

amelynek korát 130 évre becsülik. A fa 15 

m magas, törzskörmérete 3,6 m. A F
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), orvosi macskagyö-

), ösztörűs és bo-

 veronika (Veronica 

), kis télizöld 

), erdei gyöngyköles 

coeruleum, 4. 

reptans) és mezei 

 

Lithospermum purpureo- 
coeruleum 

Védett fajok között szerepelt a nagy ezerjófű 

), tavaszi hérics (Adonis 

) és az apró nőszirom (Iris 

 

Iris pumila 

A túra a Kondor utcában ültetett libanoni 

kép) ért véget, 

amelynek korát 130 évre becsülik. A fa 15 

m magas, törzskörmérete 3,6 m. A Fővárosi 

Önkormányzat 1990-ben elkerítette, majd 

1999-ben védelem alá helyezte az id

dányt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. kép. Cedrus libani

 

 
8. kép. A kirándulás résztvev

 

Köszönjük a túra szervező

az alapos felkészülést és az élményekben 

gazdag kirándulást (8. kép)
 

Fotók:  

1-7. dr. Papp Nóra 

8. dr. Boldizsár Imre 

ben elkerítette, majd 

ben védelem alá helyezte az idős pél-

Cedrus libani 

 

A kirándulás résztvevői 

Köszönjük a túra szervezőinek és vezetőinek 

az alapos felkészülést és az élményekben 

(8. kép). 

Dr. Papp Nóra 
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Hogyan készülnek az illóolajok és a 
hidrolátumok? – Gyógyszerészhall-
gatók látogatása az Arura Illóolaj 

Manufaktúrában 
 
 Az „Ipari gyógynövény feldolgozási 
terepgyakorlatok” című kurzus második hely-
színe a szigetvári Arura Illóolaj Manufaktúra 
volt, amelyet 2017. május 5-én látogattunk 
meg. Az alábbi összeállítás Ábelovszky Tama-
ra, Dallmann Cintia, Füstös Mária Karina, 
Füstös Nóra Veronika, Gyüre Attila, Kispéter 
Ádám, Mészáros Petra, Nagy Réka, Neubauer 
Gabriella, Németh Bálint, Pozsogár Andrea 
Éva, Sütő Veronika, Toriž Veronika, Tyukodi 
Levente és Vizeli Mária Beáta beszámoló dol-
gozatából készült. 

„A kurzus második állomásaként a 
szigetvári Arura Illóolaj Manufaktúrába láto-
gattunk el, ahol megismerkedtünk az illóolaj-
desztillálás menetével és betekintést nyerhet-
tünk egy fiatal vállalat kezdő lépéseibe, kísér-
letezéseibe. A borongós, esős nap ellenére a 
cég vezetője, Amrein Ildikó és kolléganője, 
Balázsné Pál Zsuzsa vidáman és szeretettel 
fogadott bennünket. Az üzem egy régi malom-
épület udvarán található. A két hölgy a bemu-
tatkozást követően egy vendégváró terembe 
invitált minket, ahol már az esztétikusan kiké-
szített termékek sora várt ránk, amelyeket 
megszagolhattunk, kipróbálhattunk. A kívülről 
régi épület vendégfogadó terébe érve egy 
harmóniát, nyugalmat árasztó környezetbe 
léptünk.  

Röviden hallhattunk az illóolajok tör-
ténetéről, a méltán híres tihanyi, illetve 
daránypusztai levendula-termesztésről is. Ma-
gyarország messze földön ismert kiváló gyógy- 
és fűszernövényeiről. Az aromás növények 
termesztésének és feldolgozásának van múltja. 
A hatvanas-hetvenes években még sikeresen 
működött Daránypusztán a Gyógynövénykuta-
tó Intézet gazdasága, ahol a hatvanas években 
Bittera Gyula illóolaj gyártó és kutatóvegyész 
vezetésével több hektáron termesztettek, illetve 
dolgoztak fel vízgőz-desztillációval illóolajos 
növényeket (elsősorban levendulát, kamillát), 
agrotechnikai, fajtaösszehasonlító és lepárlás-
technológiai kísérleteket is végeztek. Az embe-
riség évezredek óta használja terápiás céllal a 
növények illatos kivonatait. Európában és a 
nyugati világban az „illatos orvoslás” gyöke-

rei hatezer évnél is régebbre nyúlnak vissza, 
egészen a fáraók Egyiptomáig. Az egyiptomiak 
nagyon nagy figyelmet fordítottak a higiéniá-
ra; a legkorábbi feljegyzett dezodorreceptet 
például a Kr. e. 1500-ból fennmaradt Ebers-
papiruszon lelhetjük fel.  

A manufaktúra keretein belül dolgozó 
személyzet kitartó munkásságának köszönhe-
tően egyre jobb és fejlettebb technológiákkal 
valósulhat meg az illóolajok, illetve aromavi-
zek (hidrolátumok) előállítása, bátran kísérle-
teznek újabb és újabb gyógynövények lepárlá-
sával, sőt bérlepárlást is szívesen vállalnak. 
Fix termékpalettával még nem rendelkeznek, 
hiszen nem csak a piac határozza meg, hogy 
melyik növénnyel érdemes foglalkozni, ez 
nagyban függ a rendelkezésre álló termőterü-
lettől és az időjárási viszonyoktól is (pl. az 
elmúlt télen a rozmaring teljesen kifagyott). A 
cég 900 m2-es anyakertje Bőszénfán található, 
de emellett még két nagyobb területet bérelnek 
Szigetvár közelében. Jelenleg orvosi zsálya, 
kerti kakukkfű, citromfű, muskotályzsálya, 
izsóp, borsmenta termesztésével és feldolgozá-
sával foglalkozik a manufaktúra, az idei tervek 
között szerepel az orvosi székfű, a római ka-
milla, a cickafark és a szurokfű próbalepárlá-
sa is. A levendula szezonban desztilláltak 
francia (Lavandula angustifolia) és angol 
(Lavandula intermedia) levendulát is. A manu-
faktúrában desztillált illóolajokat a SOTE 
laboratóriumában gázkromatográfiás vizsgá-
latnak vetik alá, majd az eredménytől teszik 
függővé az adott növényből a nagyobb ültet-
vény létesítését. A cél a vegyszermentes ter-
mesztésű növényekből 100%-os tisztaságú, 
tartósítószer és adalékanyag mentes, magas 
minőségű illóolajok előállítása. A manufaktú-
rában gyártott illóolajokat és aromavizeket 
többek között kozmetikai termékek gyártásá-
hoz (szappanok, dezodorok, arckrémek, ajak-
ápolók) értékesítik. A termékek egyedi, igényes 
mintájú dobozokban, címkékkel kaphatók. Az 
illóolajok és hidrolátumok mellé minden eset-
ben mellékelnek egy tájékoztatót is az adott 
gyógynövényről: tulajdonságairól, alkalmazá-
sáról és esetleges gasztronómiai felhasználási 
lehetőségeiről. 

A rövid tájékoztató után egy kinti 
csarnokba vezettek minket, ahol megmutattak 
két desztilláló készüléket. Az egyik egy vörös-
rézből készült kisebb, 160 literes készülék volt, 
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a másik pedig egy rozsdamentes acélból ké-
szült, 1000 literes tartállyal rendelkező beren-
dezés. Utóbbi modernebb hűtőrendszerrel 
rendelkezik (két, lamellákkal ellátott hűtőt 
használnak), és alkalmazásával részben más 
összetételű illóolajat és hidrolátumot kapunk, 
mivel a fő komponensek egymáshoz viszonyí-
tott aránya jelentős mértékben függ a tartály 
anyagától is. A rézüstben készült hidrolátum 
és illóolaj mikrobiológiai szempontból sokkal 
jobb minőségű, ezért a rozsdamentes acél tar-
tályhoz egy kicsi, rézből készült aromatornyot 
használnak a hűtésnél. Működésük kezdete óta 
már sok tapasztalattal gazdagodtak. Sajnos az 
illóolaj lepárlásnak nincsen jól kidolgozott 
irodalma, ki kell tapasztalni, kísérletezni. 

A lepárlás előtt az adott gyógynövény 
begyűjtése szintén nagy körültekintést és ta-
pasztalatot igényel. Egyes növényeket reggel 
kell begyűjteni, míg akad olyan növény is, 
amelynek a leszedésével délutánig kell várni. 
Célszerű a begyűjtés után a gyógynövényt a 
lehető legrövidebb idő alatt feldolgozni, pl. 
levendula esetén az illóolaj-tartalom akár 
40%-a is elveszhet egy helytelen tárolás és 
lassú szállítás miatt.  

A látogatás során borsosmentát desz-
tilláltunk a rézből készült kisebb készülék se-
gítségével. A lepárlás előtt megfelelően elő 
kell készíteni a növényt: a számunkra tavaly 
félrerakott, szárított borsosmentát érkezésünk 
előtt beáztatták, majd együtt a készülékbe he-
lyeztük és taposással tömörítettük (1. kép), 
hogy a gőz minél egyenletesebben járja át a 
növényt. Ezután a készülék tetejét felhelyezték, 
majd bekapcsolták a gőzfejlesztőt. A forró víz 
hatására az illóolajat tartalmazó mirigyszőrök 
megnyílnak, a nyomás hatására megindul az 
áramlás felfelé, majd a hűtőrendszerben kon-
denzálódik az illóolaj és az aromavíz, amit egy 
ún. Florentini-edényben gyűjtenek össze (2. 
kép), ahol az illóolaj fajsúlykülönbség alapján 
elválik a víztől. Mi nagyjából 6 és fél kg szárí-
tott borsosmentából a desztillálás végén kb. 
120 gramm illóolajat kaptunk. Látogatásunk 
végén a frissen elkészített borsosmenta aro-
mavízből egy kis emléknek valót is vihettünk 
magunkkal az útra, aminek nagyon örültünk. 
 

 
1. kép. A borsmenta tömörítése a réz  

desztilláló üstben.  
Fotó: Mészáros Petra 

 

 
2. kép. Az illóolaj és a hidrolátum a Florentini 

edényben gyűlik össze.  
Fotó: Vizeli Mária Beáta 

  
Összegzésként elmondható, hogy hasz-

nos és merőben új élményekkel, tapasztalatok-
kal gazdagodva tértünk haza, hiszen nem csak 
sok információt tudtunk meg az illóolajok elő-
állításáról, de láthattuk magát az üzemet is, és 
olyan képi anyaggal gyarapodtak tapasztala-
taink, amire másképp nem lett volna lehetősé-
günk. Az, hogy részt vehettünk mi is a gyártás 
folyamatában, sokkal közelebb hozta hozzánk 
az egész kis kirándulást.”  

Köszönjük az Arura Illóolaj Manufak-
túra vezetőjének, Amrein Ildikónak és az 
üzem dolgozóinak, hogy fogadtak bennünket 
és személyesen részt vehettünk egy illóolaj-
desztilláláson! 

 
 

Összeállította: Dr. Bencsik Tímea 
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 
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Házi mogyoróvaj  
 

Hozzávalók:  
• 20 dkg pörkölt, sózott földimogyoró  
• 1 evőkanál mogyoróolaj  
• 1-2 evőkanál porcukor  

A mogyorót egy kisméretű késes robotgép 
táljába vagy turmixgépbe tesszük, daráljuk. 
Ha darabos mogyoróvajat szeretnék, akkor a 
megfelelő szemcseméret elérése után kive-
szünk 4-5 evőkanálnyit és félretesszük. 
Hozzáadjuk az olajat is. Ennek a mennyisé-
ge függ a mogyoró minőségétől. Addig da-
ráljuk, amíg krémes nem lesz. Végül hozzá-
adjuk a porcukrot is. Ha tettünk félre dara-
bos mogyorót, keverjük hozzá, majd töltsük 
üvegbe. Hűtőben tárolandó.   

 
A recept forrása: http://flat-cat.hu 

 
Arachis hypogaea L. – földimogyoró 

 
A Fabaceae (pillangósok) családba tartozó 
földimogyoró dél-amerikai eredetű, a vilá-
gon sokfelé termesztik. Fejlett gyökérrend-
szere, felemelkedő vagy elfekvő föld feletti 
hajtása van. Levelei összetettek, nyáron 
hozza sárga színű pillangós virágait. Hü-
velytermésében 2-4 mag fejlődik.  
A magból kinyert, finomított és  hidrogéne-
zett olaja is hivatalos drog a VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben. Elsősorban külsőleg 
használatos, főként kenőcsökben, sampo-
nokban alkalmazzák száraz fejbőr kezelésé-
re, emellett technológiai segéd-anyag. Az 
élelmiszeripar is felhasználja étolajként, a 
magja kedvelt ropogtatnivaló.  
A földimogyoró arra érzékenyeknél 
anafilaxiás sokkot válthat ki, a reakciót oko-
zó fehérje az olajban azonban nem található 
meg.  
 

Gyergyák Kinga  
 

Felhasznált irodalom a szerzőnél.  

Hírek  

 

11th World Congress on Polyphenols 
Applications  

Ausztria, Bécs  

2017. június 20-21.  

https://polyphenols-site.com/  
 

BBB International Conference on 
Pharmaceutical Sciences  

Balatonfüred  

2017. október 5-7.  

http://7thbbbb.com/ 
 

International Conference and Exhibition 
on Pharmaceutical Science and 

Pharmacognosy  

Spanyolország, Barcelona  

2017. november 16-18.  

http://worldpharmaconference.com/  
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