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Illóolajok és aromaterápia 

34. rész 
 

A szerecsendió-olaj 
 

A szerecsendiófa (vagy muskátdiófa) 

a Banda-szigetekről (Maluku-szigetek, ré-

gen: Fűszer-szigetek) kisebb szigetcsoportja 

Indonéziában) származó örökzöld, 10-20 m 

magas, kétlaki fa. Sötétzöld 5-15 cm hosszú, 

2-7 cm széles lándzsás levelek, apró, hal-

ványsárga, harangalakú virágok és 6-9 cm át-

mérőjű sárgás termés jellemzi. A húsos ter-

mésfal kettéhasadásával válik láthatóvá a ta-

golt, vörös magköpeny (szerecsendió-virág, 

muskátvirág vagy macis) és az egyetlen, bí-

borbarna mag (szerecsendió vagy muskátdió) 

(1-2. kép). Termesztése a trópusi éghajlatú 

vidékeken mára széles körben elterjedt. 

A mag és a magköpeny is népszerű 

fűszer. A szerecsendiónak kissé édesebb, míg 

a szerecsendió-virágnak enyhébb az aromája. 

Főleg levesek, húsételek, valamint édessé-

gek, de akár koktélok ízesítésére is használ-

ják. Indonéziában a 

termésfalból lekvárt 

vagy vékony szele-

teiből cukorral kü-

lönböző édessége-

ket, az összetört 

maghéjból pedig 

szintén édességet 

vagy hidegen fo-

gyasztható szere-

csendióleveket ké-

szítenek. Illóolaját a 

parfüm- és gyógy-

szergyártásban 

használják, de íze-

sítőként élelmi-

szerekben is elő-

fordul. A szere-

csendióból sajtolt 

félszilárd anyagot, 

a szerecsendióva-

jat (muskátvaj), az 

iparban hasznosít-

ják. 

A 19. században a szerecsendió abor-

tív szerként volt ismeretes, számos mérgezés 

fordult elő használata során. 

A népgyógyászatban fűszerként 

emésztési zavarok kezelésére, külsőleg ízü-

leti és neuropátiás fájdalom esetén bedörzsö-

lőként használták. 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben 

a szerecsendió (Myristica fragrans Houtt.) 

szárított és összetört magjából vízgőzdesztil-

lációval előállított illóolaja szerepel 

(Myristicae fragrantis aetheroleum). Színte-

len vagy halványsárga, fűszeres illatú folya-

dék. 

1-2. kép. A szerecsendió 

termése és magja 

(Fotók: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Nutmeg) 
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Illóolajának fő összetevői az α-pinén 

(15-28%), a szabinén (14-29%), a β-pinén 

(13-18%) és a miriszticin (5-12%), valamint 

tartalmaz még limonént, terpinén-4-olt, γ-ter-

pinént, kar-3-ént, szafrolt és egyéb minor 

komponenseket. (Ez a kelet-indiai kemotí-

pus, ezen kívül ismert a nyugat-indiai kemo-

típus is, amelynek fő összetevője a szabinén.) 

Felhasználás: A szerecsendió 

gyógyászati felhasználására nincs bizonyí-

ték, kis mennyiségben ízesítőként alkalmaz-

ható. 

A szerecsendió kivonatainak és illóolajának 

komponensei in vitro és állatkísérletes mo-

dellekben antioxidáns, antimikrobás, görcs-

oldó, MAO- és COX-gátló, trombocitaaggre-

gáció-gátló hatást mutattak, de humán vizs-

gálatban statisztikailag nem bizonyultak 

eredményesnek. 

Adagolás: Az illóolaj belsőleges dó-

zisa az európai ajánlás szerint maximum 28 

mg naponta felnőttek esetén, külsőleges ké-

szítményekben maximum 0,016%. 

Az élelmiszerek szerecsendió-tartalmát 12 

mg/kg-ban maximalizálták a nemkívánatos 

hatások elkerülése végett. 

Mellékhatások, ellenjavallatok: 
Külsőleg kontakt dermatitist okozhat. 

Nagyobb adagban maga a szerecsendió is, és 

illóolaja is pszichoaktív, enyhe hallucinogén 

hatású, görcsöket, szívdobogást, hányingert, 

dehidrációt, teljes testre kiterjedő fájdalmat 

okozhat. A tünetek napokig tarthatnak, és ha-

lálhoz is vezethetnek. Befolyásolja bizonyos 

gyógyszerek hatását, ezekkel kombinálva a 

mérgezés kialakulásának is nagyobb az esé-

lye. 

Hőtől védve ajánlott tárolni. 

A vizsgálatok eredményei alapján fű-

szerként való használata kis mennyiségben 

alkalmazva várandósság esetén nem tekint-

hető kockázatosnak. 

 
Dr. Csikós Eszter 

 

Sorozatunk folytatódik… 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

 

 

 

Kínai gyógynövények hazánkban 

5. rész 

 

Dioscorea nipponica és Dioscorea 

oppositifolia  

 

 

1. kép. Dioscorea oppositifolia 

(Fotó: https://www.biocrick.com/plant/Dioscorea-op-

posita-Thunb--10219.html) 

 

A Dioscoreaceae családba tartozó  

Dioscorea nemzetségnek közel 600 taxonja 

(faj, alfaj, változat) ismert. A magyar flórá-

ban rokon nemzetségnek tartjuk a Mecseken 

különösen gyakori pirítógyökeret (Tamus 

communis). 

Jelen cikkben a gyógyszerkönyvbe 

bekerült két fajt tárgyaljuk: a Dioscorea op-

positifolia L. (syn. D. opposita Thunb., 1. 

kép), magyar nevén kínai jamszgyökér és a 

D. nipponica Makino (syn. D. giraldii R. 

Knuth, D. acerifolia Uline ex Prain et Burkill, 

2-3. kép), magyarul juharlevelű jamszgyökér. 

Mindkét Dioscorea faj drogját a gyökértörzs 

vagy gumó képezi. Ezek közül az Indiai szub-

kontinensen, Távol-Keleten és Kínában ho-

nos és termesztett D. oppositifolia drogja ter-

jedt el leginkább a természetgyógyászatban, 

elsősorban a Hagyományos Kínai 

Gyógyászat (TCM) révén. A D. nipponica 

meleg égövi, erdei lián, honos Kínában, Ja-

pánban és Oroszország délkeleti részein.  

Valódi vagy japán jamszgyökérnek 

nevezik a Kínában és Japánban honos és más 
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trópusi területeken termesztett borostyánle-

velű jamszgyökeret (D. polystachya Turcz., 

társneve: D. batatas Decne), amely a D. ja-

ponica Thunb. gumója mellett élelmiszerfor-

rás. Ugyanígy a kínai jamszgyökeret is hasz-

nálják. A „valódi” jelző utal arra, hogy több 

olyan taxon is alkalmas táplálkozásra, ame-

lyeknek szteroid szaponin tartalma minimá-

lis. A dioszgenin-mentes jamszgyökér alkal-

mas emberi fogyasztásra. (A D. batatas gu-

mója nem azonos a Convolvulaceae családba 

tartozó Ipomoea batata-val, az édesburgo-

nyával, amit a köznyelvben gyakran batátá-

nak neveznek!) 

 

 

 

2 és 3. kép. Dioscorea nipponica 

(Fotó: http://blog-tra-

vushka.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D1%80/dioskoreya-nipponskaya és http://www.bihr-

mann.com/caudiciforms/subs/dio-nip-sub.asp) 

 

Az összes jamszgyökér keményítő-

ben gazdag gyökértörzsére, ill. gumójára 

szteroid szaponinok jelenléte jellemző. A D. 

nipponica különösen gazdag a fő szteroid 

szaponinban, a dioszcinban. Elvileg minden 

Dioscorea faj drogja dioszgenin-forrásnak 

tekinthető, különösen: D. mexicana, D. com-

posita, D. floribunda, D. deltoidea. A D. nip-

ponica különösen sokat tartalmaz belőle (1% 

felett); gyógyszeripari nyersanyagként kerül-

hetett be az Európai Gyógyszerkönyvbe. Di-

oszcin mellett azonosítottak még gracillint és 

trillint is mint szteroid szaponint. A TCM-

ben ismert a szívérrendszerre való jótékony 

hatása, a köhögés- és asztmaellenes, immun-

erősítő, lipidszint-csökkentő, ill. gyulladás-

csökkentő hatása is. A legújabb tanulmányok 

a rheumatoid artritis kezelésében való alkal-

mazását célozzák. Bár számos pozitív hatást 

tulajdonítanak neki, amelyeket tanulmányok 

is alátámasztanak, további kutatásokra van 

szükség a tartalmi anyagok és a hatás közötti 

összefüggések meghatározására. 

A kínai jamszgyökér drogját a kínai 

népgyógyászatban görcsoldó, gyulladáscsök-

kentő, antireumatikus, epe- és vizelethajtó 

hatása miatt használták, de újabban progesz-

teronszerű hatást tulajdonítanak neki. Emiatt 

sokféle étrend-kiegészítő készítmény (kap-

szulák, krémek) készül belőle. Állítólagos 

hormonegyensúlyt elősegítő hatása kellően 

nem bizonyított, hiszen a dioszgenin az em-

berben nem alakul át progeszteronná. Gyógy-

növényként való felvétele az Európai Gyógy-

szerkönyvbe vitatható.  

 

Prof. Dr. Szabó László Gy. 

Dr. Komlósi Andrea 

Dr. Farkas Ágnes 

 

Felhasznált irodalom a szerzőknél. 
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Gondolatok az „alkalmazott”      

növénytan hazai oktatásának       

történetéhez 
 

A 20. század folyamán a botanika egye-

temi oktatása nagy változásokon ment át Ma-

gyarországon is, mivel a tudományterület felér-

tékelődött a természettudományi ismeretek je-

lentős gazdagodása következtében. Gazdasági 

okokból új felhasználási területek tették szük-

ségessé az oktatás differenciálódását. A nö-

vénytani alaptudás megszerzése indokolta, 

hogy az oktatás célirányossá váljon. Kialakult 

a gazdasági botanika, ami tovább tagozódott 

mezőgazdasági vagy agrobotanikára, erdészeti, 

kertészeti, állatorvosi, gyógyszerészi növény-

tanra, majd a gyomnövények ismeretére szol-

gáló herbológiára és a dísznövényekkel foglal-

kozó dendrológiára. A létrejött sokféle növény-

tani tanszék mellett a biológus- és biológiata-

nár-képzést a tudományegyetemek teljes igé-

nyességgel folytatták, sokszor többféle tanszék 

(pl. növényszervezettani, növényrendszertani, 

növényföldrajzi-ökológiai, növényélettani, 

újabban „tömörítve” növénybiológiai stb.) 

együttműködésével. Az „alkalmazott” jelző va-

lójában nem sokat mond, hiszen a növénytani 

alaptudás elsajátítása lehetővé teszi a „speciali-

zálódást”. Nincs a botanikának olyan része, ami 

közvetlenül vagy közvetve ne válna „hasz-

nossá”! (A „haszon” emberközpontú fogalom, 

a biológiában nem szakszerű haszonról elmél-

kedni!)  

Gyógyszerészeti szempontból a gyógy-

szerészi növénytan helyzetét érdemes kiemelni, 

mivel az „alkalmazott növénytan” elnevezés – 

szervezeti szempontból – valójában erre vonat-

kozott a magyar felsőoktatás történetében, ami-

kor az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ter-

mészettudományi Karán megalakult az Alkal-

mazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Tan-

szék. Ezáltal tudományegyetemi rangra emel-

kedett és elsősorban a gyógyszerészképzést, 

majd a tanárképzést szolgálta. Röviden érde-

mes áttekinteni a növénytan (botanika, „fitoló-

gia”) oktatásának hazai differenciálódását, 

megemlítve azokat a nagy elődöket, akiknek a 

mai „alkalmazott” növénytan művelői és okta-

tói igen sokat köszönhetnek. Erre vonatkozó ér-

tékes tudománytörténeti cikk jelent meg napja-

inkban a Botanikai Közleményekben (2018, 

105/2: Pifkó Dániel, Botanikai élet a dualizmus 

kori Magyarországon (1867-1918). I. A felső-

fokú oktatás fejlődése és annak hatása a hazai 

botanikára, p. 179-222.). Áttekintésemben a 

teljesség igénye nélkül, elősorban személyes 

élményeim alapján nyújtok néhány adalékot a 

hazai alkalmazott növénytan oktatásának törté-

netéhez. A század második felében alkotó ma-

gyar botanikusok többségét személyesen is-

mertem. 

A magyar botanikatörténet legnagyobb 

tudósa, Gombocz Endre (1882-1945) könyvé-

ből (A magyar botanika története, Budapest, 

MTA, 1936) ismerhetjük meg a 20. század 

előtti magyar botanikusok munkásságát. Abban 

a korban a növénytan nem is lehetett más, mint 

„alkalmazott”, így szóba sem jött, hogy elneve-

zésében jelzőként szerepeljen. A botanikusok is 

többnyire orvosok, gyógyszerészek, teológus 

prédikátorok, papok és filozófusok voltak (pl. 

Melius Juhász Péter, Beythe András, Carolus 

Clusius, Zsámboky János, Pápai-Páriz Ferenc, 

Csapó József, Benkő József, Winterl József Ja-

kab, Lumnitzer István, Piller Mátyás, Mitter-

pacher Lajos, Kitaibel Pál, Diószegi Sámuel, 

Sadler József, Láng Ferenc Adolf, Nendtvich 

Károly). Mind a flórakutatás terén alkottak ma-

radandót. Az általuk írt flóralistákon kívül 

megörökítették a növények neveit (gyakran 

magyar neveket), morfológiai jellemzőit, lelő-

helyét, a herbáriumszerzők pedig kitértek az or-

vosi és gazdasági növények hasznára. 

Fordulópontnak tekinthető a 19. század 

második fele, amikor a pesti egyetem termé-

szettudományi tanszékeire új, magasabb szín-

vonalú szellem vonult be. Az orvos végzettségű 

Jurányi Lajos (1837-1897) került a Növénytani 

Tanszék élére. Mint külföldi kutatási tapaszta-

latokban jártas kutató a „tudományos” növény-

tan oktatását vezette be, sejttani vizsgálatokat 

végzett, tagja lett a Magyar Tudományos Aka-

démiának. A hazai növényélettan megalapító-

jának is őt tartják. Mellette kezdte tanári pályá-

ját Borbás Vince (1844-1905), a magyar bota-

nika, etnobotanika, flórakutatás egyik legna-

gyobb alakja, aki növényföldrajzból és rend-

szertanból habilitált. Általa megkezdődött a nö-

vényszociológiai szemléletű flórakutatás, a tör-

téneti növényföldrajz kora. Jurányi tanárse-

gédje volt Filarszky Nándor (1858-1941), aki-

nek 1911-ben megjelent „Növénymorpholó-
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gia” könyve a magyar szakirodalom egyik leg-

nagyobb alkotása, gazdag illusztrálása miatt 

máig is forrásértékű. Filarszky később akadé-

mikus lett és a Természettudományi Múzeum 

Növénytárának igazgatójaként alapozta meg az 

intézmény hírnevét.     

Jurányi Lajost másik tehetséges tanít-

ványa, Mágocsy-Dietz Sándor (1855-1945; 1. 

kép) 1897-ben követte a pesti egyetem Nö-

vénytani Tanszékén. Mint erdészbotanikus, 

sokoldalú tevékenységével az alkalmazott nö-

vénytan (és növényélettan) első képviselője. A 

gyógyszerészoktatásban is részt vett a fiatal 

Augustin Béla bevonásával. Tagja volt a Ma-

gyar Tudományos Akadémiának.  

 

 
1. kép. Mágocsy-Dietz Sándor 

 

1929-ben Mágocsy-Dietz Sándor tanít-

ványát, Paál Árpádot (1889-1943) nevezték ki 

a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 

általános növénytani katedrájára. Az auxin fel-

fedezéséről később világhírűvé vált Paál Árpád 

ekkor változtatta meg a tanszék nevét Növény-

élettani Intézetre, ami 1943-ban vált hivatalo-

san Tanszékké.  

A másik híres Mágocsy-Dietz tanívány 

Szabó Zoltán (1882-1944; 2. kép) volt, aki 

1908-ban a gazdasági és orvosi növények alak- 

és rendszertana tárgykörből magántanári képe-

sítést szerzett az Állatorvosi Főiskolán. 1923-

ban megszervezte a Mezőgazdasági Növény-

tani Intézetet a budapesti tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karán (későbbi József 

Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem). Innen került 1940-ben a Pázmány Péter 

Tudományegyetemre, ahol a növényrendszer-

tan és örökléstan oktatását vette át. Könyvei 

(különösen „A növények szervezete”) később 

mintául szolgáltak, ma is haszonnal forgatha-

tók. Szabó Zoltán akadémikus a magyar alkal-

mazott növénytan oktatásának legnagyobb 

alakja. 

 

 
2. kép. Szabó Zoltán 

 

Az elnevezésében is „Alkalmazott” 

Növénytani (később bővülve: és Szövetfejlő-

déstani) Tanszék létrejötte elválaszthatatlan 

Sárkány Sándor (1906-1996; 3. kép) nevétől. E 

sorok írójának sorsát, pályáját Ő határozta meg, 

hálásan emlékezem Rá. Végzett gyógyszerész-

ként – mint tanítványa, később doktorandusza 

– ajánlására kerültem kutatóbiológusi állásba 

az Országos Agrobotanikai Intézetbe, Jánossy 

Andor akadémikus, Mándy György professzor 

és Boros Ádám professzor mellé. Sárkány Sán-

dor biológia-földrajz-kémia szakos tanárra már 

Mágocsy-Dietz Sándor felfigyelt, meghívta a 

tanszékre gyakornoknak. Az utód, Paál Árpád 

professzor javaslatára tanársegéddé nevezték 

ki, és a biológus- és gyógyszerészhallgatók nö-

vényszervezettani oktatásával bízták meg.  

 

 
3. kép. Sárkány Sándor 

 

Mágocsy-Dietz tanítványa volt           

Haraszty Árpád (1907-1987) professzor, aki a 
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Debreceni Tudományegyetemen bontakozott 

ki. A kiváló pedagógus híres tankönyve („Nö-

vényszervezettan és növényélettan”) több ki-

adást ért meg. 

Paál Árpádnál volt tanársegéd Halmai 

János (1903-1973) gyógyszerész is, aki 1939-

ben átkerült az orvoskarhoz tartozó Gyógyszer-

ismereti Intézetbe. Ebből jött létre az orvoskari 

Farmakológiai Intézet és a gyógyszerészkari 

Gyógynövény- és Drogismereti (később Far-

makognóziai) Intézet. Utóbbi tanszékvezetője 

(1957-től 1971-ig) volt Halmai professzor, aki 

a gyógyszerészettörténet művelése terén is ma-

radandót alkotott. 

Sárkány Sándor doktorálás, tanárkodás, 

habilitálás és külföldi tanulmányút után, Paál 

Árpád hirtelen halála miatt, 1943-ban a Magyar 

Királyi Növényörökléstani és Nemesítéstani 

Kísérleti Intézetben kapott kutatói állást. Itt al-

kalma volt elmélyíteni genetikai és nemesítési 

ismereteit. 1947-ben került vissza az egye-

temre, ahol a Növényélettani Intézet új veze-

tője, Gimesi Nándor (1892-1953) ciszterci 

rendi tanár, növénycitológus, növényfizioló-

gus, később akadémikus, kezdeményezésére 

jött létre a Gyógyszerészi Növénytani Tanszék. 

Élére 1947-ben Sárkány Sándort nevezték ki. A 

tanszék hamarosan – az ELTE, TTK Alkalma-

zott Növénytani és Szövetfejlődéstani Tanszé-

keként – ellátta a gyógyszerészhallgatók nö-

vényszervezettani és farmakobotanikai oktatá-

sán kívül a biológia-szakos tanárhallgatók nö-

vénymorfológiai oktatását is.  

Gazdag oktatási és máknemesítési 

eredményein kívül Sárkány Sándor nevéhez fű-

ződik a növényanatómiai szimpóziumok rend-

szeres megszervezése. Tanszéki munkatársai 

tudósokká váltak, pl. Fridvalszky Loránd (ult-

rastruktúra), Stieber József (xylotomia, miko-

lógia), Verzárné Petri Gizella (később a SOTE 

Farmakognóziai Intézetének vezető profesz-

szora), Dános Béla (a farmakobotanika ma is 

tevékeny, legnagyobb szaktekintélye), Babos 

Károly (archeobotanika, xylotómia). Sárkány 

professzor növényszervezettani könyve ma is 

nélkülözhetetlen alapmű. 

A szegedi gyógyszerészoktatásban a 

növénytani alapképzést – Greguss Pál  profesz-

szor tapasztalatait felhasználva – Bodrogközi 

György (1924-2010) növénycönológus látta el. 

Igényes oktatómunkáját Gulyás Sándor és Mi-

halik Erzsébet anatómus kollégák (akkoriban 

docensek) egészítették ki. Jelentős szemlélet-

formáló oktatást vezetett be ifj. Máthé Imre 

professzor, aki a gyógyszerészoktatásban első-

ként foglalkozott a produkcióbiológia fitoké-

miai vonatkozásaival.   

Az „alkalmazott” növénytan jelentős 

ága a gazdasági (mezőgazdasági) botanika. Fő 

célja, hogy alapokat nyújtson a hasznos és ká-

ros növények azonosításához, ökológiai, élet-

tani, növénybiológiai sajátságainak ismereté-

hez. Minden területéhez alapvető a növényis-

mereti tudás. Ebből a szempontból Jávorka 

Sándor (1883-1961) és Csapody Vera (1890-

1985) növényhatározó könyvei alapvető forrá-

sok. Ugyancsak stabil alapokat nyújtanak a kul-

túrflóra akadémiai monográfia-sorozat eddig 

megjelent füzetei. Szerkesztői olyan nagy bota-

nikusok, akik beírták nevüket az alkalmazott 

botanika történetébe: Mándy György (1913-

1976; 4. kép) professzor, aki Szabó Zoltán leg-

híresebb tanítványa, a tápiószelei Agrobotani-

kai Intézet botanikai osztályának vezetője, ké-

sőbb a debreceni Agrártudományi Egyetem 

Növénytani Tanszékének vezetője. Fajtarend-

szertani és fenoökológiai munkássága kiemel-

kedő. Posztumusz Széchenyi-díjas, szobra az 

egyetem udvarán áll. Szakírói munkássága igen 

gazdag!  Priszter Szaniszló (1917-2011) pro-

fesszor (a keszthelyi Georgikon, majd Agrártu-

dományi Egyetem Növénytani Tanszékének 

vezetője, az ELTE Botanikus Kertjének igazga-

tója, a magyar kultúrflóra „örökös” főszerkesz-

tője, akinek növénymorfológiai szótára máig 

alapmunka. 

 

 
4. kép. Mándy György 

 

Az alkalmazott növényélettan új ága, a 

növényi szövettenyésztés kutatása és oktatása 

terén úttörő eredmények fűződnek Maróti Mi-

hály (1917-2009) professzor nevéhez. Az 
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ELTE Alsógödi Kutató Laboratóriumában ne-

ves szakemberek lesték el tapasztalatait, pl. 

Szőke Éva professzor (Petri Gizella utóda a bu-

dapesti Farmakognóziai Intézet élén), Heszky 

László akadémikus, a gödöllői agráregyetem 

biotechnológia professzora.  

A mezőgazdasági növénytan a szak-

egyetemeken kötelező tantárgy. Sopronban, a 

nagy hagyományú erdőmérnöki képzésben a 

növénytani oktatás megalapítása Fehér Dániel 

(1890-1955) professzor érdeme, aki a talajbio-

lógiában ért el úttörő eredményeket. Kiváló 

szemléletű „Talajbiológia” könyve máig egye-

dül álló érték. Sopronban az erdészeti termé-

szetvédelemben jeleskedett Csapody István er-

dészbotanikus. Ma a növénytan oktatását 

Bartha Dénes végzi. Munkatársai közé tartozik 

tanítványom, Csiszár Ágnes docens.  

Keszthelyen Priszter Szaniszlót Kárpáti 

István követte, aki feleségével, Kárpáti Verával 

együtt nemzetközi tekintélyt szerzett növény-

cönológiai kutatásaival. Ugyanitt Almádi 

László növénymorfológiai kutatása vált elis-

mertté, majd Szabó István professzor a Keszt-

helyi-hegység és a Balaton-környék növénytár-

sulásait kutatja színvonalas és sokrétű oktató-

munkáján kívül.  

Mosonmagyaróváron, a Növénytani és 

Növényélettani Tanszék vezetője, Czimber 

Gyula (1936-2008) kiemelkedő eredményeket 

ért el a gyomnövény-botanikában, Ördög Vince 

sikeresen folytatja Márton Géza algakutatásait. 

Szabó T. Attila Szombathelyen, majd Vesz-

prémben végzett egyedülálló botanikatörténeti, 

etno- és agrobotanikai kutatásokat.  

A budapesti kertészeti főiskolán, ahol 

Mándy György kezdte oktatópályáját fiatalon 

kinevezett egyetemi tanárként (mivel nyíltan 

megtagadta Liszenko elméletét, hamarosan el-

távolították), a következő tanszékvezető Kár-

páti Zoltán volt, őt követte Terpó András, aki-

nek ökonómiai növénytan tankönyve a maga 

nemében egyedülálló.  

Debrecenben, az Agrártudományi Főis-

kolán (majd Egyetemen) oktatott növénytant 

Gondola István, aki gyombiológiával foglalko-

zott, továbbá Siroki Zoltán, aki gazdag herbári-

umot készített a tanszéknek (emellett híres volt, 

mint kanárimadár-tenyésztő). Őt követte 

Mándy György, majd Pethő Menyhért, a mező-

gazdasági növényélettan szakavatott képvise-

lője. A Debreceni Egyetem Természettudomá-

nyi Kara Növénytani Tanszékének  profesz-

szora, Borbély György új szemlélettel gazdagí-

totta az alkalmazott botanikát, meghonosította 

az algaélettani és -biokémiai kutatást. Az ő 

munkásságának köszönhető, hogy a debreceni 

gyógyszerészképzésben tanítványai vették át a 

farmakobotanika és farmakognózia oktatást 

Tóth László egyetemi docenstől, aki a szegedi 

gyógyszerészkaron oktatta ugyanezeket a tár-

gyakat.  

Gödöllőn, ahol az Agráregyetem buda-

pesti jogelődjének Doby Géza (1877-1968) – a 

magyar növényi biokémia megalapozója, (a 

„Szerb utcai patikus”), akadémikus volt egyik 

vezéralakja és rektora – a Növénytani (később 

Növénytani és Növényélettani) Tanszéken ne-

ves botanikus professzorok képviselték a me-

zőgazdasági növénytant. Így id. Máthé Imre 

(1911-1993) akadémikus, Hortobágyi Tibor 

(1912-1990), Frenyó Vilmos (1908-1998), Ko-

vács Margit (1930-2010), Tuba Zoltán (1951-

2009).  

Budapesten, az Állatorvosi Főiskolán 

(ma egyetemen) különösen a takarmányt 

szennyező mérgező növények ismerete tette 

szükségessé a növénytan oktatását. Olyan ki-

váló botanikusok voltak tanárok, mint Hazs-

linszky Bertalan (élelmiszernövények mikro-

szkópos vizsgálata), Modor Vidor (gyógysze-

rész), Boros Ádám (botanikus, mohakutató, ké-

sőbb a Gyógynövény Kutató Intézet igazgatója 

és az Országos Agrobotanikai Intézet munka-

társa), Haraszti Ede (agrármérnök), Vetter Já-

nos (biológus, mikológus). 

A pécsi gyógyszerészképzésben a far-

makobotanikát a farmakognózia tantárggyal 

együtt intézeti keretek között oktatjuk. Szeren-

csénk, hogy 2000-től a PTE-TTK-án végzett 

ifjú generáció vette át a gyógyszerészi növény-

tan (növényrendszertan-kemotaxonómia, mor-

fológia) és a farmakognózia oktatását. To-

vábbra is fontosnak tartjuk, hogy a gyógysze-

rész megfelelő növénytani alapokkal rendel-

kezzen a gyógynövények és drogok ismereté-

hez. 

 

Prof. Dr. Szabó László Gy.  

emeritus professzor 
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A jó gazdasszony kézikönyve a 

XVIII. századból  
  

  
1. és 2. kép. Részletek A jó gazdasszony   

kézikönyve a XVIII. századból c. könyvből 

 

A köznép számára írott és kinyomta-

tott művek között mindig különösképp ked-

veltek voltak a házi tanácsadók: a mindenna-

pok feladataiban eligazító, azokat megköny-

nyítő „hasznos tanácsok”. Ezek felölelték a 

háztartás minden területét, a testápolás és a 

kozmetika diszkrét titkait, és természetesen a 

gyakori, orvos segítsége nélkül is elmulaszt-

ható betegségek ártalmatlan házi-szerekkel 

való gyógyítását. Az olvasmányok, kézi-

könyvek elsődleges célközönsége természe-

tesen a gazdasszony, a családanya, akire 

mindezen feladat megoldása várt, de megszó-

lították a „leány-asszonyokat”, növendék le-

ányokat is, hogy még időben fel tudjanak ké-

szülni a rájuk váró problémák megoldására.  

Az összeállítások szerzői nem minden eset-

ben váltak ismertté, azonban jó néhányukról 

tudni véljük, hogy a hölgyek közé tartoztak, 

bár általában névtelenül. Más kiadványok 

esetében – talán a tartalom becsének emelése 

érdekében – a szerző kihangsúlyozza, hogy 

valamely idegen nyelvből fordította a közre-

adott művet.  

Ez jellemzi a bemutatás tárgyául vá-

lasztott könyvecskét is, amelynek címlapján 

(1. kép) Veres Mihály nevét olvassuk, mint 

szerző-fordítóét. A XVIII. századra jellemző 

hosszú, cirkalmas cím: „A’jó gazda-asszony, 

avagy olly hasznos könyvetske, mellyben az 

Aszszonyoknak házaikban, és házik körül, né-

melly hasznos és meg-kívántatandó dolgok 

meg-írattattak; és mellyet német nyelvből 

mind a’ mostan élő, ’s mind az ezután követ-

kező Aszszonyoknak, és Leányaszszonyok-

nak-is hasznokra fordított és közönségessé 

tett VERES MIHÁLY.”  (Pesten, Füskúti Lan-

derer Mihály’ költségével és bötűivel, 1796.)  

A címlapot megelőző oldalon egy életképet 

örökített meg a metszet készítője: a háztartás-

ban szorgoskodó asszonyokat (2. kép).  

Az előszó – „Elöl-járó beszéd” – 

hosszú oldalakon át a női nem erényeinek di-

csérete, és bocsánatkérés mindazon férfiak 

nevében, akik a hosszú évszázadok során két-

ségbe merték mindezt vonni, vagy – ami még 

súlyosabb vétek – ócsárló szavakkal lekicsi-

nyelték őket.                        

Olvassunk bele a sok-sok tanácsba, 

amelyek a kötet lapjain ötletszerűen követik 

egymást, de a betűrendbe szedett „Mutató 

tábla” segítségével mégis könnyedén megta-

lálja mindenki az őt érdeklő receptet, útmuta-

tást. 

Igen sok az étel-ital elkészítésére vo-

natkozó recept: levesek, húsok, sütemények, 

lekvárok, befőttek és szörpök készítése, a bo-

rászat mesterfogásai, stb. Még ilyen sokat-

mondó címszót is találunk; „Bort csinálni 

vízből”! Persze ne a bibliai csodatételre gon-

doljunk, hanem némi maradék bor mézzel, 

sörrel és vízzel, valamint a forrást előidéző 

kenyérrel való összevegyítéséről van szó. 

Természetesen arról már nem nyilatkozik a 

szerző, hogy az elkészült bor milyen minő-

ségű lett, mennyire ízlett.      

A gondos háziasszony eszköztárában 

nélkülözhetetlen a többféle tisztítószer és 

azon praktika, hogyan kell a különféle kelmé-

ből és egyéb kényes anyagból a szennyet, fol-

tot eltávolítani. A tisztítószerek készítéséhez 

is a ház körül (kertben, mezőn, erdőben) 

könnyűszerrel megtalálható, természetes 

alapanyagokat használta fel, mindenekelőtt 

növényeket, a vegyeskereskedésben, netán 

patikában megvásárolható egyszerű vegysze-

rekkel elegyítve.        

Minden asszonyoknak ajánlott gyűj-

temény foglalkozott a szépségápolás titkai-



Farmakognóziai Hírek – XIV. évf. 48. szám 

 

9 

 

val, a természet adta alapanyagokból egy-

szerű módon készíthető arc- és kézápoló bal-

zsamokkal, hajfestékkel és hajnövesztő sze-

rekkel, a házilag előállítható illatos szappan-

nal és pomádéval. 
 

Néhány ma is nyomon követhető tartalmú re-

cept: 

„Válogatott eszköz az ortza rántzai ellen, nem 

külömben motskai és szeplőjei ellen: 

Főzd-meg a’ porrá tört, és friss tojással 

öszve-vert vagy habart timsót egy tsuporban, 

szüntelen kavarván, egy fa lapotzkával, még 

mint-egy kenetté válik. Ezzel dörgöld-meg az 

ortzádat reggel és estve: fogod hasznát ta-

pasztalni.” 

„A’ szeplőt elveszteni: Végy tej-felt, azzal ke-

negesd a’ szeplőket, [… ] fogod hasznát ta-

pasztalni.”  

„Vagy: Rágj keserű mondolát és dörgöld 

vagy mossad magadat véle; hathatósan el-űzi 

a’ szeplőt és egyéb ortzán lévő motskokat; 

gyenge és fejér bőrt tsinál.”  
 

Univerzális, minden célra alkalmas balzsam: 

„Elegyíts három nehézék ki-fatsart szeretsen 

dió olajat, két vagy három tsepp gyanta olajt, 

hat tsepp majoranna olajt, négy tsepp ruta 

olajt, tizenkét tsepp levendula olajt együvé; 

tedd jó helyre, jó balzsamod lészen”    
 

Néhány gyakori betegség, panasz elhárítása: 

Torokfájás ellen:  

„Főzz meg egy kis maroknyi Székfű virágot és 

egy tele kalánnyi köményt egy pint jó kút víz-

ben mind addig, még az mint egy fél újnyira 

le-fő. Ezt szűrd- által egy ruhán, tégy belé egy 

kalán jó mézet, és egy tojásnyi lúd’ ’sírt: főzd 

egy serpenyőben addig, még az a’ ’sír meg-

barnúl: ez után forrón kavargasd, még meg-

hűl. És ebből […] a’ nyavalyában lévő, vé-

gyen egy tsészébe, melegítse-meg és rotyog-

tassa-meg a’ torkát azzal gyakorta […] rövid 

idő múlva gyógyúlását fogja-tapasztalni.”  

                                                 
1 Kazay Endre lexikonában (Gyógyszerészi lexikon. 

Az összes gyógyszerészeti tudományok encyclopédi-

ája.  1-4. kötet.  Nagybánya, 1900.) több erre vonat-

kozó címszót találunk: emplastrum diachyloncompo-

sítum, emplastrum diachylum gummatum, és empla-

strum diachylum simplicium. 

„Guta ütés ellen ’sállya eszszentzia: Szedd-

meg a’ Sállyát; vagdald-öszve jól; áztasd-bé 

égett borban; tedd melegre, vagy a’ nap’ 

fényre, hadd ázzon: az-után tégy belé nád-

mézet, és tedd-el a’ magad hasznodra: jó or-

vosság, és előre oltalmazó eszköz a’ gutaütés 

ellen”        

   

A vöröshagymát sok recept alkotóelemeként 

megtaláljuk. 

„Az orr’ vér folyást meg-állítani: A’ veres 

hagymát etzetben dörgöld-széllyel, ’s tedd az 

orrodba, el-állítja a’ folyást.”  

„A’ gyermekekben lévő geleszták ellen: 

Tölts az el-vagdalt veres hagymára tiszta vi-

zet, hadd álljon rajta egy éjtszaka: azt add bé 

a’ gyermeknek: ki fogja hajtani a’ gelesztá-

kat”  

Vagy: Főzd meg a’ veres hagymát téjben, és 

azt flastrom gyanánt tedd a’ gyermeknek köl-

dökére”   
 

A következő recept némely alkotóelemét már 

a patikában kellett beszerezni. 

„Minden ártalom ellen hasznos flastrom; és 

minden ’sebre: 

Végy egy krajtzár árú fa’olajt, fejéret, ugyan 

annyi Sárga flastromot és ugyan annyi diak 

hillumot (a szerző megjegyzése: Flastrom 

neme a’ Borbélyoknál, és a’ Patikában 

esméretes, németül Alcollum, deákul dia-

chillum)1, barna  Apostoli kenetet is (a szerző 

megjegyzése: unguentum Apostolorum, ez-

is esméretes a’ Patikákban)2 annyit. Ezeket 

mind együtt pár tüzetskénél főzd-meg, és a’ 

főzés közben mindenkor kavard ebből olly 

flastrom lészen, mellynek hasznát már sokan 

tapasztalták sok esetekben.”      
 

Patikusi ismereteket sejtet számos keverék 

elkészítésének leírásában a desztillálásra, 

vagy egyéb gyógyszerkészítési módot idéző 

utasításra, továbbá a patikai szerekre való 

utalás.  

2 A magyar gyógyszerek között is megtalálható volt a 

tizenkét alkotóelemből készített kenőcs.  
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Példaként: „Morsulákat tsinálni. (Morsulák-

nak hívják mind azokat a’ Patikákban, 

mellyeket metélhető darabokra tsinálnak: e’ 

pedig gyomor erősítő): 

Főzz-meg két font nád-mézet, mind addig 

még meg-higgad, vagy meg-lágyúl, és ha 

meg-hűl tégy hozzá fél font édes mondolát ap-

róra vagdalva, egy lat fa- hajat, két nehezék 

kardemumot, fél lat kubébát, egy lat szeg-fü-

vet, és egy lat szeretsen dió virágot, mind da-

rabossan törvén, két tzitromnak-is a’ haját 

kotzkásan le-szelvén, belé kell-tenni, és egy 

kevéssé együtt meg-főzni.”     
 

Nem biztos, hogy népszerűvé vált a követ-

kező „szemerősítő” szer: 

„Vágd-le egy fekete matskának a’ fejét; tedd 

egy új fazékban fedd-bé jól, égesd porrá eb-

ből a’ porból fújj a szembe; sokat segít, még 

a’ homályos szemen-is.”  
 

Forró víz, zsír vagy tűz miatt keletkezett 

égési sérülésre ajánlott szerek némelyikét 

még ma sem felejtették el: 

„Kenegesd az égést rózsa’ olajjal: ennek hí-

vesítő és öszve húzó ereje vagyon. 

Vagy: Kavarj fa’ olajt és tojás’ fejérét 

együvé, ’s azzal kend az égést. Illyen ereje 

van az alutt téjnek is, ha az égést azzal bé-

kötöd; de vigyázz, hogy a’ hójagokat hamar 

meg ne fakazd: mert nagy fájdalmakat 

okozna az…”  
 

Asszonyoknak szánt gyomorerősítő keverék, 

amely a méhnek is nagyon hasznos: 

„Végy Szenna’ leveleit, egynéhány tzitromot, 

köményt, petrezselymet, és kapor magot, min-

deniket két latot, gyömbért egy latot, szeg-fű-

vet, szeretsen diót, kálmust3, tsába íre füvet4, 

vagy pimpinellát, ’sállyát, spikinárdot,5 min-

denikből fél latot, hat lat nád-mézet; mind 

ezeket tört apróra és elegyítsd öszve. Végy 

reggel és estve, mint egy nehezéknyit egy-

szerre bé. Ez az úri eszszentzia, nem tsak az 

emlékező elmét, hanem a’ gyomrot és az 

Aszszonyok méheket-is hathatósan erősíti.”                      
 

                                                 
3 Orvosi kálmos: Acorus calamus L. 
4 Csaba íre fű, vérfű: Sanguisorba minor   

Több olyan tanácsot is lejegyzett a szerző-

fordító, amelyben a reális elemek keverednek 

a kevéssé értékelhető mozzanattal.     

„Aréna, vagy föveny ellen (vesekő, veseho-

mok ellen) 

„Reszeld meg a’ fekete retket; tedd egy pa-

latzk jó borba; dúgd-bé a száját jól; és ásd el 

a’ földbe kilentz napig az után vedd-elő; és 

élj véle, használ”     
 

Némely szer hatásosságát saját maga is meg-

kérdőjelezi, mint például a rendkívül sok al-

kotórészből, meglehetősen bonyolult eljárás-

sal készített „élet-pora” igazi értékét. Az 

utolsó mondat ugyanis így hangzik: „Kár, 

hogy a’ véle való élésnek módját és hatását 

nem írta-le a szerző!”   
   

A fordítóként megnevezett Veres    

Mihályról sajnos nem sokat tudunk, egy élet-

rajzi összeállítás sem közöl róla adatokat. 

Ami biztos, hogy a fordítás elkészültének 

idején Debrecenben élt, az előszó végén ez 

olvasható: „Debreczenben, 1796-dik Eszten-

dőben, A’ Fordító.”  Talán nem alaptalanul 

feltételezzük, hogy patikusként dolgozhatott. 

Erre engednek következtetni a szöveg köz-

ben, illetve lábjegyzetben közölt megjegyzé-

sei, kiegészítései, amelyek botanikai, vegyé-

szeti és gyógyszerészi tudására utalnak. A 

magyar növénynevek némelyikénél utal 

Benkő József (1740-1814) botanikai szótá-

rára, mindez olvasott, szakmailag képzett 

egyént sejtet a kiadvány mögött. A munka si-

keres lehetett a kortársak között, mert egy év-

vel később napvilágot látott az újabb kiadás, 

a nyomtatás helyéül ekkor már Pozsonyt és 

Pestet is feltüntette a nyomdász, Landerer 

Mihály.   

Egyes receptjeire a későbbi korokban 

is hivatkoztak, nem csupán a házi gyógyítást 

szolgáló összeállításai, de a borászattal kap-

csolatos tanácsai kapcsán is.                                                    

                                        

Dr. Kapronczay Katalin  

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

5 Spikinárd levendula: Lavandula stoechas   
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Konferenciafelhívás 
 

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 

Farmakognóziai Intézete tisztelettel meghívja 

 

Erdélyi népi gyógyászat − hagyományoktól az alkalmazásig 

című konferenciára 

 

A konferencián helyet kapnak a témakörhöz kapcsolódó tudomány-történeti, terepi és analitikai 

részterületek, valamint erdélyi termesztők és képviselők mutatkoznak be felkért előadásokkal. A 

rendezvény elsősorban a hazai és határon túli résztvevők kapcsolatteremtési lehetőségeit célozza 

és támogatja. 

 

Program: 

 

2019. április 5. péntek 
Helyszín: PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem, 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. emelet 

9.00-10.00: Regisztráció a helyszínen  

10.00: Megnyitó 

A program szekciói: 
10.15-11.10: Az erdélyi népi gyógyászat története 

11.30-12.30: Erdélyi népi gyógyászati adatok gyűjtése napjainkban 

13.45-15.00: Az erdélyi népi gyógyászat növényeinek kutatása napjainkban  

15.20-17.05: Az erdélyi népi gyógyászat növényeinek alkalmazása napjainkban 

 

2019. április 6. szombat 
10.00-18.00: Pécs város nevezetességeinek megtekintése 

 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. március 1. 

erdely.nepgyogyaszat@gmail.com 

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1640/470 
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Recept 

 

Nagymamám kalácsa                  

medvehagymás mártogatóval 
 
Hozzávalók  

Kalácstészta: 1/2 kg liszt, 1/4 l tej, 2-2,5 dkg 

élesztő, 2 evőkanál cukor, 2 kanál olaj vagy zsír, 

fél teáskanál só  

Mártogató: 1 nagy pohár és egy kis pohár maga-

sabb zsírtartalmú tejföl, 3 evőkanál zsír, mokkás-

kanál őrölt bors, apróra vágott medvehagyma és 

só ízlés szerint. 

 

Az élesztőt langyos cukros tejben felfut-

tatva, a kalács hozzávalóit összegyúrjuk, alapo-

san kidolgozzuk, meleg helyen kétszer-három-

szor kelesztjük, miközben finoman átgyúrjuk. A 

tésztát 8 részre osztva, 8 csavart karikát készítünk 

belőle a következő módon: finoman gyúrva kis 

rudakat sodrunk, majd a rudak két végét ellenté-

tes irányba többször megcsavarva a végeket ösz-

szeragasztjuk. Formázva még egy negyed órát ke-

lesztjük, majd előmelegített sütőben világos 

aranybarnára sütjük. Közben a mártogató hozzá-

valóit összemelegítjük (nem szabad forrnia) és a 

sütőből kivett kalácsokat még forrón megforgat-

juk benne. Ami marad, azt ráöntjük a kalá-

csokra. Fél-egy órát letakarva hagyjuk állni, majd 

a kalácsokat "tunkolva" lehet fogyasztani, szigo-

rúan kézzel.  

 

A medvehagyma táplálkozási értékei, gyógyhatá-

sai: C-vitamint, flavonoidokat, klorofillt tartal-

maz, hatásos gyulladáscsökkentő és antibakteriá-

lis hatással is rendelkezik. Fogyasztásakor azon-

ban vérnyomáscsökkentő és vízhajtó hatásával is 

számolni kell. Egyéni érzékenység esetén nehe-

zebben emészthető; puffasztó hatást, gyomor-

égést is kiválthat.  

Dénes Andrea  

 

Felhasznált irodalom a szerzőnél.  

 

 

Hírek 
 

13th Symposium on the Flora of Southeastern 

Serbia and Neighboring Regions,  

Stara planina Mt., Szerbia  

20th to 23rd June 2019 
http://www.sfses.com/ 

 

2nd International Conference on Traditional Me-

dicine, Phytochemistry and Medicinal Plants 

(TMedPM-2019)  

Berlin, Németország 

2019. szeptember 30 - október 2. 
https://unitedscientificgroup.com/conferences/traditional-

medicine-phytochemistry-and-medicinal-plants/ 

 

International Conference on Traditional Medi-

cine and Ethnomedical Research  

Tokyo, Japán 

2019. október 24-25.  
https://traditional-medicine-conferences.magnusgroup.org/ 

 

időpont és helyszínváltozás! 

6th World Congress on Medicinal and Aromatic 

Plants for Human and Animal Welfare  

Famagusta, Észak-Ciprus 

 2019. november 13-17. 
http://wocmap2019.org/ 
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