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     Több mint karácsonyfa … 
 

A fenyıfélék (Pinaceae) családjába tartozó, 
túlnyomórészt örökzöld, tőlevelő fenyıfajok az 
egész északi féltekén elterjedtek, úgy Eurázsiában, 
mint Észak-Amerikában. Illóolajukat és 
gyantájukat régóta használják a gyógyászatban.  

A közönséges lucfenyı (Picea abies,    
1. kép) kúpos növéső fa, ki- és felfelé hajló 
ágakkal, egyesével álló, hegyes csúcsú tőlevelekkel 
és lelógó tobozokkal. Karácsonyfaként ezt a fajt 
használják legelterjedtebben. Illóolaját a 
tőlevelekbıl, hajtáscsúcsokból vagy ágakból 
nyerik. A homeopátiában a fekete lucfenyı (P. 
mariana) szárított gyantáját (Resina piceae) 
emésztési zavarokra alkalmazzák. 

          
 

A közönséges jegenyefenyı (Abies alba) 
tompa tőlevelei az ágakon fésősen helyezkednek el; 
a termıs tobozok hengeresek, felállóak, a magvak 
beérését követıen szétesnek. A jegenyefenyı 
kivonatát és illóolaját számos fürdıadalékban és 
bedörzsölésre szolgáló készítményben meg-
találhatjuk. 

A Pinus nemzetségbe sorolt erdei fenyı (P. 
sylvestris), tengerparti fenyı (P. pinaster) és 
törpefenyı (P. mugo, 2. kép) tőlevelei kettesével 
állnak, lelógó tobozaik két év alatt érnek be. A Ph. 
Hg. VIII. drogjai között szerepel az erdei- és 
törpefenyı friss tőleveleibıl és ágvégeibıl vízgız-
desztillálással kinyert illóolaj (Pini sylvestris 
aetheroleum és Pini pumilionis aetheroleum), a 
tengerparti fenyı csapolásával nyert balzsamból 
vízgız-desztillációval elıállított illóolaj (Terebin-
thini aetheroleum ab pinum pinastrum), valamint a 
fenyı- vagy hegedőgyanta (Colophonium), amely 
az illóolaj lepárlás utáni maradéka.  

Mindhárom illóolaj fı komponensei a 
monoterpének közé tartozó α- és β-pinén. A 
fenyıolaj nyákoldó, enyhe antiszeptikus hatása 
miatt hörghurut, felsı légúti megbetegedések 
kezelésére alkalmazható: inhaláláshoz pár csepp 
illóolajat forró vízbe cseppentve. Gyakori 
alkotórésze légzéskönnyítı- és orrkenıcsöknek.  

Az illóolaj nem alkalmazható asztma és 
szamárköhögés esetén, mivel fokozhatja a hörgık 
görcsét. Helyi vérbıséget okozó hatása 
következtében reumatikus és neuralgikus fájdalmak 
esetén fájdalomcsillapító: néhány csepp illóolaj 
vagy az olajat tartalmazó kenıcs a fájó testrész 
bedörzsölésére alkalmazandó. Esetenként irritációt 
okozhat a bırön és nyálkahártyákon.  

A fenyıgyanta nem illékony diterpén-
gyantasavakban gazdag. Kenıcsökben, tapa-
szokban alkalmazható, kihasználva bırizgató, 
vérbıséget okozó hatását. Mellékhatásként kontakt 
allergiát okozhat.  
 
 

                                                                           Dr. Farkas Ágnes 
 

 (A szerzı felvételei. Irodalom a szerzınél) 
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Illóolajok és aromaterápia 16. rész 

 
A szegfőszeg illóolaj 

 
Sorozatunk 16. részében a szegfőszeg illóolajat mutatjuk be olvasóinknak. A karácsony közeledtével 

egyre inkább elıtérbe kerülnek azok a főszernövények és a belılük elıállított illóolajok, amelyek az ünnepi 
hangulat szinte elválaszthatatlan részeivé váltak. Jelen írásunkban ezért választottuk ezt az illóolajat.    

A szegfőszeg illóolajat a Syzygium aromaticum (L.) Merill et L. M. Perry [syn. Eugenia 
caryophyllus (C. Spreng.)] a Myrtaceae családba tartozó növénybıl állítják elı. Ma a világ egyik 
legjelentısebb főszernövénye, amelyet számos országban termesztenek. A szegfőszeg Indonéziából 
származik, kezdetben csak öt kisebb szigeten termesztették Celebesz és Új-Guinea között. Az ısi Kínában 
(kb. 3000 évvel ezelıtt) nagy jelentısége volt a növénynek, ugyanis csak olyan alattvaló léphetett a császár 
elé, aki elıtte leheletét szegfőszeg elrágcsálásával frissítette. Kb. a XVIII. századig csak ıshazájában 
termesztették a növényt, és minél kisebb területen, valamint egy kézben volt ez a mővelet, annál nagyobb 
volt a szegfőszeg világpiaci értéke. Ezért a gyarmatosítók kegyetlen törvényekkel akadályozták meg a 
növény elterjesztését, és halállal büntették a törvény megszegıit (pl. az 1600-as években a monopóliumot 
szerzı hollandok hoztak ehhez hasonló szigorú intézkedéseket). A tiltás ellenére 1770-ben francia 
kalandoroknak sikerült néhány facsemetét megszerezni, és azokat Bourbon illetve Mauríciusz szigetén 
meghonosítani.      

A szegfőszeg tulajdonképpen virágbimbó, Caryophylli flos néven hivatalos a Magyar 
Gyógyszerkönyv jelenleg érvényes VIII. kiadásában. A kézzel szedett bimbókat pálmaleveleken, többször 
forgatva, napon szárítják, eközben nyerik el jellegzetes barna színőket. A szegfőszegbıl vízgız-
desztillációval állítják elı illóolaját, amely szintén hivatalos a Magyar Gyógyszerkönyven (Caryophylli 
floris aetheroleum). A drog illóolaj-tartalma, az elıírások szerint, 150 ml/kg, a kivonat tiszta, sárga folyadék, 
amely levegın állás után megbarnul. Az illóolaj a virágbimbó vacokrészében halmozódik fel, sőrősége 
nagyobb a víznél (relatív sőrőség: 1,030-1,063), így egy egyszerő vizsgálattal megállapítható, hogy jó 
minıségő-e a drog. Vízre szórva ugyanis a szegfőszeg vacokkal lefelé lebeg a vízben, vagy el is süllyed.    

 A szegfőszeg illóolaj fı komponense az eugenol (75-88%). További komponensek: eugenil-acetát, 
α- és β-kariofillén. 

Jellemzık és felhasználás: A drog hatása fıként az illóolajnak tulajdonítható, amely antibakteriális, 
antiphlogisticum, antisepticum, fıként a fogászatban. Az illóolaj antibakteriális hatását tanszéki 
kutatócsoportunknak is sikerült kimutatni a PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetével 
együttmőködve. Eredményeinket a Natural Product Communications nemzetközi folyóiratban közöltük 
(NPC, 2011, 6(9):1379-84). A szegfőszeget a tradicionális gyógyászatban belsıleg diszpepszia, külsıleg 
fogínyvérzés ecsetelésére használták. Indonéziában dohányba keverve szegfőszeg-cigarettát szívtak asztma 
kezelésére. A mai gyógyászatban a száj és a garat gyulladással járó elváltozásainak lokális kezelésére 
alkalmazzák (1-5% hígított illóolajat tartalmazó készítmények). A hígítatlan illóolaj a fogászatban helyi 
érzéstelenítésre használható. Főszernövényként, szintén illóolaj-tartalma miatt, javítja az étvágyat és az 
emésztést.      

Adagolás: A drog napi adagja 3-5 g, amelyet 2-3 adagra kell elosztani. Az egyes adagokból 100-150 
ml vízzel forrázatot kell készíteni.  

Ellenjavallatok, interakció:  Az illóolaj irritálhatja a nyálkahártyát. A mirtuszfélék családjába 
tartozó fajokkal szemben (pl. eukaliptusz, szegfőbors, szegfőszeg) egyéni túlérzékenység kialakulhat. 
Várandósság és szoptatás ideje alatt a szegfőszeg és annak illóolaja, valamint készítményei nem 
használhatóak, mivel nem állnak rendelkezésre a biztonságos használatot alátámasztó adatok.  

Egyéb felhasználás: A szegfőszeg főszerkeverékek, pikáns mártások, boros, paradicsomos ételek, 
pudingok, édességek főszere. Az angolok almatortába, a franciák levesekbe, az amerikaiak sonka és 
disznóhús tőzdelésére használják. Szörpöket, bólékat, forralt bort is főszereznek vele. A karácsonyi ünnepek 
idején narancsba, almába is tőzdelik. 

 

Folytatjuk…..                     Dr. Horváth Györgyi 
Irodalom a Szerzınél. (Fotó: a Szerzı felvétele) 
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Egy másfélszáz éves magyar 
orvostörténeti kézirat nyomtatott 

közreadása 
 

(Gyógyszerészettörténeti vonatkozások)  
 

A könyvtárak, kézirattárak, levéltárak 
számos olyan kéziratos munkát ıriznek, 
amelyek létrejöttük idején valamilyen okból 
nem kerültek nyomtatásra, pedig a bennük 
rejlı adatok, érdekes okfejtések a 
tudománytörténet értékes építıkövei, és 
napjaink kutatói számára is figyelemre 
érdemesek.  

Az orvoslás történetét is számtalan 
igényes munkával tudjuk gazdagítani a 
kézirattárak mélyén megbúvó, már-már 
elfeledésre ítélt írásokkal. Ezek sorába 
tartozik az a magyar orvoslás történetét 
feldolgozó munka, amelynek szerzıje is a 
méltatlanul kevésszer említettek közé 
tartozik. 2011-ben jelent meg nyomtatásban 
Fekete Lajos: Magyar orvosi történettan 
címő, 1872-ben írott munkája, szerkesztett, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott 
formában (1. kép).  

A kisújszállási fiatal orvos, Fekete 
Lajos (1834-1877) nagy érdeklıdéssel 
fordult a történeti munkák felé, nemcsak 
kutatóként, de kisebb-nagyobb lélegzető 
publikációk szerzıjeként is. Kutatásai 
természetesen az orvoslás történetére 
irányultak. Értékes adatokat tartalmaznak az 
ısmagyarok orvoslásával foglalkozó írásai; 
járványtörténete a mai kutató számára is 
alapvetésnek számít. Az orvoslás történetét a 
gyógyszerészeti vonatkozások kihagyásával 
természetesen nem lehet feldolgozni. Fekete 
Lajos mővében úgyszintén igen sok gyógy-
növényes alapanyagú receptet győjtött össze, 
némelyik megfejtése, az alapanyagok 
azonosítása nem kevés fejtörést igényel.  

Emellett számos gyógynövény-
terápiával foglalkozó szakkönyv elemzését is 
megtaláljuk a szövegben. Ezek sorából 
emelünk ki egy részletet. Már az ismertetett 
könyv is kuriózumnak számít, a szöveg pedig 
a régi nyelvezet olvasásához, értelmezéséhez 
akár bevezetı gyakorlatként is alkalmas. 

 
  1. kép 
 

Lássuk tehát:   
                   

„… El kell mondanunk a Péchy 
Lukács füvész könyvérıl, mely 1591-ben 
iratott, melynek cime: Keresztyen szüzeknec 
tisztesseges koszoroia, avagy lelki füves kert, 
Lelki virágos kert.” – Költ N. Szombatban 
magam hazam mellett valo viragos föves 
kertben, Sz. Mihály Archangyal Napián 
1591. Pechy Lukach. - A könyv 8adrét, 188. 
lap számos illustrátióval. - Mutatványul 
adjuk itt belılle: Az Sárga fő, kikelettel 
nyilic, kit primulam veris, avagy verbescum 
adoratumnac hinac, mindgyart az kikeletnec 
es tavasznac elein talaleatic, es öszel szünic 
meg, ez virág örömest szaraz mezökön 
nevekedic, ez virag gutta üttestul oltalmaz, 
embernec szivet erössiti, es ha vizet veszik, 
minden fekelt, es fakadekot gyogit es 
szarazt.- 

 

Az szekfu tellyes, veres, feier, avagy 
chepetetet szinvel fölötte ehesiti a koszorut; 
az szekfü nemely telyes, nemely közep szerő, 
nemely chac paraszt: valamenyist keserő, 
mindazonaltal gyönyöruseges illatot ad 
magatul: fül faidalmot, gutta üttést, kelevent, 
kigyo sertest, harapast, es egyebfele 
betegsegec ellen szolgal.- 
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Az saarga, feier, es szederies 

inolac ő magokban szepec, es 
illatozasokcal gyönyörusegessec, az 
koszorut is ekesitic, es kazdagettyac: az 
vize embernek szemet tisztittya, minden 
fekelyeknec genesict szaraztya, es az aszon 
allatoknac termeszet szerint való folyas 
betegseget inditya, es hamar kikergeti; az 
ember szaianak inbeli faidalmat gyógitia, 
midın ezeket az viragokat megaszallyac, es 
ugy iszac, avagy vele mossac.- 

 
Az keec inola kikeletben szokott 

nyilni: az boitmas hoban viragozo lec inola 
az ő gyönyörüseges, vastag, es erıs 
illatozasaval, külömböz az eb nevı vad 
inolatul, nem oknekül nevezec is az regiec 
inolanac propter violentiam odoris; az 
inolac örömest nınec arnyekba, kıfal, 
avag’ sövenyec mellett, az inolaknac kisded 
viragoc, es rövid szaroc vagyon; embernec 
feiet hivesitic, es könyebitic, az alomban 
nyugodalmat hoznac, es az eltetı lelegzetet 
erıssitic.- 

 
A Rukercz törpe virag, alachon, 

es chac az földhöz közel vagyon, konyen is 
eltürheti, hogy egyeb fővec ő mellette 
magossabban felnıhessenec, az koszorut 
igen ekesiti es vg’an csac azert is tartyac 
ekessegert, midonvendegseg vag’on egesz 
esztendı altal mind talalyac, de fıképpen 
kikelettel: ez igaz sebgyógyito virag, ha 
vizben megfızic, es ugy iszac, mind belsı 
es külsı sebet gyogyit.-„ 

 
 

(Fekete Lajos: Magyar orvosi történettan. 
Összeállította, bevezetéssel, jegyzetekkel 
ellátta: Kapronczay Katalin. Sajtó alá 
rendezte: Gazda István. Budapest, MATI – 
SOMKL, 2011. 330 p.)  
                                
 
                               Dr. Kapronczay Katalin   
 

A Silybum marianum (L.) Gaertn. 
 

A növény (korábbi nevén: Carduus 
marianus – máriatövis, 1. kép) egy szilimarin 
nevő vegyületet tartalmaz, amely erıs 
antioxidáns és szabadgyökfogó hatással 
rendelkezik. Igazoltan hatékonyan segíti a máj 
méregtelenítı munkáját, ezáltal a máj krónikus 
megbetegedései, valamint toxikus máj-
károsodások esetében kiegészítı kezelésére 
alkalmazzák. A fitoterápiában elsısorban 
tabletta formájában alkalmazzák. 

 

1. kép  
(Fotó: dr. Papp Nóra) 
 
Ellenjavallatok: 

• allergia a növénnyel vagy a fészkes 
virágzatú növényekkel szemben 

• terhesség, szoptatás alatt 
• gyermekkorban 
• a máj és epefunkciók leállása vagy 

súlyos terheltsége esetén (epevezeték 
elzáródása, akut mérgezés, sárgaság) 

 

Kölcsönhatások gyógyszerekkel: 
• szteránvázas vegyületek 
• egyes ún. triciklusos antidepresszánsok  
• ergotamin- vagy dihidroergotamin- 

tartalmú készítmények 
• a májban átalakuló hatóanyagok (pl. 

amiodaron) 
 

Ezek szedésének ideje alatt a növénybıl 
készült készítmények használata nem javasolt. 
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Homeopátiás tünetek rövid összefoglalása 
 
 

A homeopátiás úton elıállított 
Silybum marianum szintén elsısorban a 
máj és a keringés panaszai esetén 
alkalmazható, de a homeopátiás 
készítmény hatása szélesebb körő és össze-
tettebb, így segít a kapcsolódó panaszok 
enyhítésében is. A homeopátiás gyógyszer 
más gyógyszerek mellett is alkalmazható, 
terhesség és szoptatás idıszakában, 
valamint allergia esetében is! Ezekben az 
esetekben a homeopátiás szer potenciája ne 
legyen alacsony: D12, C12, C9, C15 
potenciákat már lehet javasolni. 
 
 
Általánosan érintett területek: 

• gyengeség, fáradtságérzet, levertség 
• tüdıbetegségekkel együtt jelentkezı 

májpanaszok; vérköpés 
• fejfájás, rossz közérzet, ami 

epehányással végzıdik 
• húzó és égı fájdalom a hólyagban, 

üléskor; éjszaka heves vizelési 
ingerre ébred 

• köhögés hasi tünetekkel, nyomásra 
érzékeny alhassal 

• köhögés régóta fennálló máj- vagy 
lépbetegség esetén 

• hát és derék heves fájdalma. 
 
 
 

Máj, portális rendszer és a keringés (erek, 
vénák) nem megfelelı mőködése miatt 
fellépı panaszok: 

• májbetegséggel összefüggı 
vérzések 

• sárgaság; sárgaság lázzal 
• vérpangás; visszérképzıdés 
• medencei szervek vértolulása 

következtében fellépı duzzanat, 
ödéma 
 

 

• szúrások, nyomás, ürességérzés a 
gyomorban 

• égı fájdalom a gyomorban; savanyú 
felböfögések 

• folyamatos émelygés hányingerrel 
• rossz étvágy, bevont nyelvvel 
• a beteg falánk, telhetetlen 
• feszülés a májban; szúró 

májfájdalom; léptáji szúró fájdalom 
• epehólyag duzzanata fájdalmas 

érzékenységgel 
• hasi terület érzékenysége, fájdalma; 

duzzadt, nyomásra fájdalmas máj 
• rettenetes epeköves rohamok 
• májat érintı influenza 
• égı fájdalom a végbélben és a 

végbélnyílásnál, üléskor 
• vérzékeny aranyeres csomók 
• székrekedés, ami hasmenéssel 

váltakozik 
 
Kiváltó okok lehetnek: 

• újszülötteknél sárgaság 
• túlzott alkohol- ill. sörfogyasztás 

következményei 
• munkahelyi por- és kémiai anyag- 

terhelés hatásai (például bányászok 
asztmatikus panaszai) 

• túlzásba vitt étkezés 
• túlzott káros anyag bevitele 

(kábítószer, étkezési segédanyagok, 
vegyszerek) 

 
 

Akár a fitoterápiás, akár a homeopátiás 
gyógyszerformát alkalmazza a beteg, az 
alkohol fogyasztása, a túlzásba vitt étkezés 
és a zsíros ételek mindenképpen 
kerülendık! 
 
 
 

Dr. Gábor Fruzsina 
 
 

Irodalom a Szerzınél: 
fruzsina@maghaz1.hu 
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Festınövények I. 
 

 Növényi festékek régen és 
napjainkban 

 
 

„A szín élet. A színek nélkül halott 
lenne a világ. İseszmék a színek, a 
kezdettıl való színtelen fénynek és 
ellentétpárjának, a színtelen sötétségnek a 
gyermekei. Mint a láng a fényt, úgy hozza 
létre a fény a színeket.” 

A színes anyagokkal érzelmet 
fejezünk ki és keltünk másokban, ezért a 
színezés, festés igénye egyidıs az 
emberrel. A színeket sokezer évig 
természetes anyagokból, növényekbıl és 
ásványokból nyerték. Legelıször az ember 
saját testét festette, majd ruháját és 
hétköznapi tárgyait, de a festék – tinta 
formájában – létfontosságú volt a tudás 
felhalmozásához és továbbadásához. 

A testfestés egyik legkorábbi írásos 
emléke Julius Caesartól származik, aki a 
Commentarii de bello Gallico mővében 
leírja a britek harci szokásait is: „Minden 
valamirevaló brit festıcsüllenggel festi 
magát, mely növénybıl kék színt nyernek, 
ezzel bekenve testüket és hajukat, 
félelmetesebbnek tőnnek a csatában.” 

Érthetı a testfestés rituális szerepe, 
amely rangot is kifejez. A hajfestés, 
arcpirosítás is hasonló célokat szolgál.  A 
következı növények használhatók e 
célokra: az erdei szeder levelével mosva a 
hajat azt megfeketíti, míg a zölddió barnára 
festi. Arcpirosítónak báránypirosító 
gyökere vagy céklalé használható. A jól 
ismert indiai hennacserje vörösesbarna 
színt ad. 

A vitális csontfestés történelmi 
érdekesség: Teophilus írja a XII. sz. eleji 
mővében: püspökök, apátok botjainak 
gombjait festı buzér gyökerével vörösre 
színezett csontokból vagy szarukból 
faragták. A buzér leveles szárával etetett 
állatok csontjait a növény ugyanis pirosra 
színezi, még az állat életében. 

 

A tintakészítésnek külön tudománya 
volt, bár szinte minden háziasszonynak 
megvolt a saját receptje erre. A jó 
minıségő tinta ugyanakkor nagyon drága 
volt, mivel ebbe sokszor ásványi 
pigmenteket, drágaköveket is kevertek a 
színtartósság miatt a növényi alapszín 
mellé; az ilyen tintát csak nagy értékő 
könyvek, kódexek díszítésére használták. 
Az igen ritka kék színt az indigócserje (1. 
kép), a  festıcsülleng, a bodzabogyó  
kivonatából nyerték, a sárga színt a sáfrány 
szolgáltatta, a vöröset a hagyma vagy az 
oregánó. A régi írások barnás színő tintája, 
a gallusztinta a tölgyfa gubacsából, 
kérgébıl állítható elı. Falfestmények 
készítéséhez ezeket hamuzsírral és timsóval 
keverték. 

 

1. kép  
(http://egzotikusdisznovenyek.hu/node/262) 

 
„Aminémő virágot akarsz, áztass 

vagy vontass 24 óráig tiszta és jól megszőrt 
Lemonya (citrom) levében, másnap ezt a 
vontatékot töltsed egy pohárba, s tedd a 
napfényre sőrősödni, mikor véle élni 
akarsz, olvaszd el gummis vízben vagy 
tojásfehér vízben.”  Megj.: gummi = 
gummi arabicum akáciafa nedve, amely 
csonthéjasok közül szilva és cseresznye 
mézgájával helyettesíthetı. Fényesítı és 
kötıanyagként ismert. 

 
Folytatjuk…. 
 

       Dr. Bencze Bálint PhD hallgató 
         (PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék) 

 
Forrás: Kemendi Ágnes: Festınövények. Móra 
F. Könyvkiadó Bp. 1989. 
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Beszámoló a XIV. Magyar 
Növényanatómiai Szimpóziumról 

 
A PTE ÁOK Farmakognóziai 

Tanszék és a Növényanatómia 
Fejlesztéséért Alapítvány közös szerve-
zésében 2012. szeptember 28-29-én került 
megrendezésre Pécsett a PTE ÁOK Dékáni 
Tanácstermében a XIV. Magyar 
Növényanatómiai Szimpózium. A 
rendezvényen a szakma 45 képviselıje 
között oktatók és hallgatók vettek részt 
szerzıként Pécsrıl, Sopronból, 
Debrecenbıl, Budapestrıl, Szegedrıl, 
Keszthelyrıl, Szombathelyrıl, Sárvárról, 
Gödöllırıl, Nagyváradról (Románia) és 
Genevából (USA). 

A szimpózium elsı napját Prof. Dr. 
Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja nyitotta 
meg, majd Prof. Dr. Molnár Péter (PTE 
ÁOK Farmakognóziai Tanszék vezetıje) és 
Prof. Dr. Szıke Éva (SOTE GYTK 
Farmakognóziai Intézet) köszöntıje 
következett (1. kép).  

 

 
1. kép 
 

A tanácskozás 10 tudományos 
elıadása, 3 fiatal kutatói versenyelıadása 
és 14 poszterprezentációja egy közel 80 
oldalas absztraktkötetben került bemutatás-
ra. Az egyes szekciók elnöki szerepét Prof. 
Dr. Szıke Éva, Prof. Dr. Mihalik Erzsébet 
(SZTE TTK Növénytani Tanszék és 
Füvészkert) és Prof. Dr. Böddi Béla (ELTE 
TTK Növényszervezettani Tanszék) 
vállalták. 
 

A tudományos elıadások a 
következık voltak: 
DÁNOS BÉLA, BOLDIZSÁR IMRE: Az igazi 
édesgyökér levelének váladéktartói és az 
exudátum kémiai összetétele; 
VITÁNYI BEÁTA, KAKUSZI ANDREA, KÓSA 

ANNAMÁRIA , SOLYMOSI KATALIN , BÖDDI 

BÉLA: Etioláltsági tünetek természetes 
fényen fejlıdött növényekben: Plasztisz-
differenciáció és klorofill elıanyagok az 
epikotil és a hipokotil talajfelszín alatti 
régióiban; 
MÁTHÉ CSABA, DEMETER ZITA , VASAS 

GÁBOR, SIMON ÁDÁM , SURÁNYI GYULA , 
SZÉKELY VIKTÓRIA : A növényregenerálás 
szövettana a Crocus fajok in vitro 
tenyészeteiben; 
ÖRDÖGH MÁTÉ, JEVCSÁK MELINDA , 
JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET: Táptalaj 
kiegészítık anatómiai hatása in vitro nevelt 
Eustoma grandiflorum ’Echo White’ 
növények levélfelszínére; 
PREININGER ÉVA , SIMON JANKA , KÓSA 

ANNAMÁRIA , LİRINCZ ZSANETT, VÁGI 

PÁL, NYITRAI , PÉTER, SARKADI LIVIA , 
GYURJÁN ISTVÁN†: Mesterséges zuzmó 
típusú szimbiózisok létrehozása és 
vizsgálata; 
DARÓK JUDIT, DREMMEL LÁSZLÓ: 
Mikrohisztológiai határozókulcs muflon 
tápláléknövényeinek meghatározásához; 
KOCSIS MARIANNA , LANCE CADLE-
DAVIDSON, BRUCE I. REISCH: Szılı 
ellenálló képességének mikroszkópos 
értékelése lisztharmattal (Erysiphe 
necator); 
KRISTÓF ZOLTÁN, LANTOS CSABA, PAUK 

JÁNOS, GÉMESNÉ JUHÁSZ ANIKÓ, VÁGI 

PÁL: Differenciáció és organizáció paprika 
mikrospórából történı növényregeneráció 
során; 
VÁGI PÁL , ZSÉLI GYÖRGYI, KRISTÓF 

ZOLTÁN: Gametofitikus sejtek DNS 
mennyiségének mérése konfokális lézer 
pásztázó mikroszkóppal; 
H. BARACSI ÉVA , MARÁCZI KATA , KUTASY 

BARBARA, FARKAS ÁGNES: Lombhullató és 
örökzöld Viburnum fajok levélanatómiai 
vizsgálata. 
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2. kép  
 

A fiatal kutatók elıadói 
versenyén, akik dolgozataikat az 
Alapítvány Kuratóriumi Bizottságának 
elızetesen bírálatra beküldték, a következı 
elıadások hangzottak el: 

 
JÁMBOR ILONA, M. HAMVAS MÁRTA, 
MATUS GÁBOR: Két közel rokon Juncus faj 
egyes anatómiai eltéréseinek alkalmazása 
herbáriumi anyag revíziójában és vegetatív 
egyedek határozásában; 
VARGA DÁNIEL, ERİS-HONTI ZSOLT: 
Kalcium-oxalát kristályok a nemes alma 
(Malus domestica BORKH.) vegetatív és 
generatív szerveiben; 
RESETÁR ANNA, DEMETER ZITA , MÁTHÉ 

CSABA, FICSOR EMESE, BALÁZS ANDREA: 
Galanthus nivalis (kikeleti hóvirág) in vitro 
szövettenyészetek elıállítása és a 
morfogenezis vizsgálata. 
 
 

A délelıtti szekció (2. kép) után 
bıséges ebéd következett, majd a 
Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány 
Kuratóriumi Bizottsága eredményt hirdetett 
a fiatal elıadói verseny munkáiról: Resetár 
Anna és Varga Dániel megosztott I. 
helyezést ért el, Jámbor Ilona oklevélben 
részesült. A Kuratórium Bizottsága továbbá 
ünnepélyes keretek között Greguss Pál 
emlékérmet adományozott Prof. Dr. Simon 
Tiborné részére (3. kép). 
 

 
3. kép 
 

A PTE ÁOK Dékáni Hivatal 
támogatásával a fiatal versenyzık és az 
elıadók ajándéktárgyakat kaptak 
egyetemünktıl. Emellett a szekcióelnökök és 
minden elıadó megkapta Oroszné Kovács 
Zsuzsanna: Az alma virágbiológiája címő 
kötetét.  

A délutáni szekciót 14 poszter 
bemutatója követte, amelyen kiemelkedı és 
színvonalas munkákat tekinthettek meg a 
résztvevık, hasznos tanácskozással egybekötve 
(4. kép).  

 

 
4. kép 
 

Végül zárásként a szekcióelnökök 
értékelték a rendezvényt, kiemelve a 
módszertani szempontból rendkívül sokszínő 
prezentációk kutatástörténeti és tudományos 
jelentıségét. Prof. Dr. Böddi Béla bejelentette, 
hogy a következı, XV. Növényanatómiai 
Szimpózium szervezését az ELTE TTK 
Növényszervezettani Tanszék vállalja. 
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A szimpózium második napján néhány 
jelentkezıvel egy rövid mecseki gyógynövény-
túrát tettünk a TV-toronytól a Rotary-sétányon 
át a Kis-Tubesig. A túrán Prof. Dr. Dános Béla 
(ELTE Növényszervezettani Tanszék, Buda-
kalászi Gyógynövénykutató Intézet; 5. kép) és 
dr. Papp Nóra ismertette a fellelhetı 
növényfajokat és társulásokat. A ragyogó ıszi 
kirándulóidıben a Kis-Tubes kilátójából a 
résztvevık megcsodálhatták a városra nyíló 
kilátást (6. kép). 

 

 
 

 
 

A rendezvény szervezésében, amelyrıl 
számos lelkes és pozitív visszajelzést kaptunk, 
támogatást és segítséget nyújtott a Növény-
anatómia Fejlesztéséért Alapítvány, a PTE 
ÁOK Farmakognóziai Tanszék, a PTE ÁOK 
Dékáni Hivatal és Nyomda, Duga Zsófia, 
valamint a Mecsek Drog Kft. Segítségüket 
ezúton is mégegyszer köszönjük! 

 

Dr. Papp Nóra 
A fotók a szerzı felvételei. 

 

Dr. Grabarits Istvánra emlékezünk 
 

 
 

2012. szeptember 18-án hosszú 
betegség után elhunyt dr. Grabarits István 
kalocsai fıgyógyszerész, akit sokan csak „Pista 
bácsiként” emlegettünk. Kedves, lelkes és 
segítıkész személyiségét tanszékünk 2006-ban 
ismerhette meg a Debrecenben rendezett 
IV. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen, 
amelynek alapítója és éveken át fıszervezıje 
volt.  

Pista bácsi rendszeresen szakirodalmi 
forrásokkal látott el bennünket kutatómunkánk 
során. A nyári egyetemek színes programjai 
mellett alkalmunk volt segítségével betekintést 
nyerni például a Kalocsai Érseki Könyvtár 
értékes füveskönyveibe éppúgy, mint 
magángyőjteményébe. Több alkalommal 
körbevezetett és vendégül látott bennünket 
gyönyörő kalocsai patikájában is. Pista bácsi 
gyógyszerészettörténet iránti rajongása adta az 
ötletet, hogy elindítsuk újságunk 
füveskönyvekkel foglalkozó rovatát.  

Mindannyiunk számára követendı 
példát mutatott szakma iránti szeretetbıl és 
elkötelezettségbıl. Kifogyhatatlan energiával 
és lelkesedéssel győjtötte maga köré a fiatal 
kollégákat, s adta át nekik tudása javát. Számos 
tudományos rendezvény és kötetlenebb, baráti 
hangulatú összejövetel szervezésével segítette 
elı a hasonló érdeklıdéső pályatársak közötti 
minél szorosabb kapcsolatok kialakítását.  

Szeretettel emlékezünk Rá. 

 
  Dr. Bencsik Tímea, Dr. Farkas Ágnes,    
   Dr. Horváth Györgyi, Dr. Papp Nóra 
 

5. kép 

6. kép 

2007 Orfő 
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   Akadémiai   
       Nívódíj 

 
 

 
A Magyar Tudományos Akadé-

mián 2012. november 7-én adták át az 
Akadémiai Kiadónál a közelmúltban 
megjelent legszínvonalasabb kiadványok 
szerzıinek a 2012. évi Akadémiai 
Nívódíjat. Az MTA Biológiai Osztálya 
idén Dr. Darók Judit nak, a PTE TTK 
Biológiai Intézet Növényrendszertani- és 
Geobotanikai Tanszéke docensének ítélte e 
díjat „Növényanatómiai - botanikai 
terminológiai szótár” címő munkája 
elismeréseként. A szótár kiválóan 
alkalmazható a gyógyszerészképzés 
Farmakobotanika tárgyának oktatásában is. 
 

 
 

Gyógynövények ismerete –  
a fitoterápia és az alternatív 

medicina alapjai 
 

(könyvismertetı) 
 

 
 

Tanszékünk külsı tudományos 
tanácsadói, Prof. Rácz Gábor, Prof. Rácz-
Kotilla Erzsébet és Prof. Szabó László Gy. 
2012. október 13-án mutatták be új 
könyvüket Siófokon, a gyógyszerészek évi 
nagygyőlésén. A budapesti Galenus Kiadó a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
jelentette meg a „Gyógynövények ismerete – 
a fitoterápia és az alternatív medicina 
alapjai” címmel. Az 554 oldal terjedelmő, 
illusztrált és ízléses megjelenéső kézikönyv 
klasszikus és modern alapismeretekkel 
gyarapítja a gyakorló gyógyszerészek, 
orvosok és okleveles természetgyógyászok 
tudását. A munkát haszonnal olvashatják 
továbbá egyetemi hallgatók és a 
továbbképzésekben résztvevı gyógysze-
részek, orvosok, tanárok és kertészek is. 

A munka a farmakognózia és a 
fitoterápia oktatásában segédtankönyvként 
ajánlható. Ára: 4350 Ft. Beszerezhetı 
jegyzetboltokban, közforgalmú gyógyszer-
tárakban és nagyobb könyvesboltokban. 

   
Prof. Dr. Molnár Péter 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPTEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fahéjas csillag 
 
Hozzávalók: 40 dkg mandula, 3 tojás 
fehérje, 30 dkg porcukor, 1 teáskanál 
citromlé, 1/2 citrom reszelt héja, 1 
evıkanál ırölt fahéj, 1 jókora csipetnyi 
ırölt szegfőszeg 
 

Elkészítés: A mandulát ledaráljuk, 
összekeverjük a citromhéjjal és a 
főszerekkel. A tojásfehérjébıl kemény 
habot verünk, a habhoz kis adagokban 
hozzáadjuk a porcukrot, amíg a cukor el 
nem olvad. A legvégén a masszához adjuk 
a citromlét.  
A mázhoz félreteszünk 4 evıkanál habot. A 
mandulához adagonként adjuk a habot, 
óvatosan nehogy sokat tegyünk bele, a 
tésztának keménynek, formázhatónak kell 
lennie. Porcukorral meghintett gyúró-
deszkán kisodorjuk a tésztát (a tetejét is 
hintsük meg, hogy ne ragadjon) 4-5 mm 
vastagra. Kb. 4 cm átmérıjő csillagokat 
szaggatunk belıle, a szaggatót mártsuk 
porcukorba, hogy ne ragadjon bele. 
Sütılapra tegyük a csillagokat, kenjük be 
hegyes késsel mázzal, majd szárítsuk, míg 
a máz meg nem szárad (1-2 nap). 
 

 
(Fotó: Lidl.de) 

 

Főszeres patkók 

Hozzávalók: 15 dkg vaj vagy margarin, 1 
csomag vaníliás cukor, 10 dkg cukor, 1 tojás, 
10 dkg étkezési búzakeményítı, 20 dkg liszt, 
1 késhegynyi sütıpor, 1 kávéskanál fahéj, 1/2 
kávéskanál ırölt szegfőszeg, 10 dkg 
hámozott ırölt mandula, 10 dkg étcsokoládé  

Elkészítés: A puha zsiradékot egy mély tálba 
tesszük. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a 
cukrot, a tojást, a keményítıt, a lisztet, a 
sütıport, a főszereket és a mandulát, majd az 
egészet a legmagasabb fokozatra állított 
robotgéppel jól összekeverjük két percig. A 
tésztát végül kissé összegyúrjuk és kb.1 órára 
hidegre tesszük. Utána 8 egyenlı részre 
osztjuk. Mindegyikbıl kb. 30 cm hosszú 
hengert formázunk, ezeket 30-30 részre 
osztjuk, kis patkókat formálunk belılük és 
zsírozott tepsire téve elımelegített sütıben, 
erıs tőznél kb. 10 percig sütjük. Ha megsült, 
a patkók végét felolvasztott csokoládéba 
mártjuk. 
 
 

   
Fotó: dr. Papp Nóra           Fotó: http://gyógytea.com/      
                                           fahej_cinnamomum_verum 
 
 
 

A recepteket győjtötte:  
                                    Szarkáné Pintár Anita 
 
 
http://szarka-feszek.blogspot.hu/ 
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Gyógynövények az irodalomban 
 
 

Dvihallyné Oszuskó Sarolta:  
 

Kicsi fenyı 

Az erdıben kicsi fenyı 
várja, érte vajon ki jı? 
 
Kivágják és hazavigyék, 
otthon szépen feldíszítsék! 
 
Hiába vár, ı csak marad, 
rajta szem biz meg nem akad. 
 
Búsul a szegény fenyıcske, 
nem lesz az idén díszítve. 
 
Vigasztalják csak egyre ıt, 
a szomorkodó kis fenyıt. 
 
Hogyha kivágnak véged már, 
feldíszítve meg is halnál! 
 
De ı csak tovább kesereg:  
így nem látnak a gyerekek. 
 
Örömet így nem adhatok, 
hogyha tovább itt ácsorgok. 
 
Egy kismadár megsajnálta, 
puha fészkét reá rakta. 
 
Vigyázz reám, kérlek szépen, 
a hidegtıl óvj meg engem! 
 
Jött már a hideg, zord idı, 
örült akkor a kis fenyı. 
 
A madarat elbújtatta, 
fészkét hótól, fagytól óvta. 
 
Ádáz szél cibálta ágát, 
ı védte a kis madárkát. 

 

 

 
 
    

A Farmakognóziai Hírek A Farmakognóziai Hírek A Farmakognóziai Hírek A Farmakognóziai Hírek 
SzerkesztSzerkesztSzerkesztSzerkesztısége kedves sége kedves sége kedves sége kedves 

Olvasóinak áldott, békés Olvasóinak áldott, békés Olvasóinak áldott, békés Olvasóinak áldott, békés 
ünnepeket kíván! ünnepeket kíván! ünnepeket kíván! ünnepeket kíván!     
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