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Kínai gyógynövények hazánkban 

6. rész 
 

Coix lacryma-jobi L. – Jób könnye 

 

A pázsitfűfélék (Poaceae) családjába 

tartozó Coix lacryma-jobi L. (1. kép) fontos 

szemes gabonanövény, amely Délkelet-Ázsi-

ában honos; Kelet- és DK-Ázsia számos or-

szágában termesztik. Évelő trópusi lágy-

szárú, kontinentális klímán egyéves. Trópusi 

vidékeken a cirok, köles, rizs, árpa és kuko-

rica mellett a fő táplálékot ez szolgáltatja. A 

kukorica közeli rokona, ahol a kukorica nem 

terem meg, ott ez a fő termény. 

 

 

 

 
1. kép. Coix lacryma-jobi L. (Fotó: 

http://www.southernexposure.com/job%C3%A 

2%C2%80%C2%99s-tears-12-g-p-2007.html) 

 

Magyar neve: Jób könnye, könnyfű, 

ezek az elnevezések könnycsepp alakú ter-

mésére utalnak. A kemény szemű ősi típust 

díszként és gyöngyfűzésre használják, pl. ró-

zsafüzérek készítésére. A puha szemű „ma-

yuen” változat csupasz termését koptatják, ez 

a fehér áru, míg koptatás nélkül barna. Drogja 

a Jób könnye mag, botanikai neve Coix lac-

ryma-jobi var. ma-yuen semen, gyógyszer-

könyvi neve: Coicis semen. 

Mivel glutént nem tartalmaz, jól beil-

leszthető a gluténmentes diétába. A magokat 

levesek, kásák és különféle italok készítésére 

használják. A lisztjéből készült fermentált 

italok különösen kedvelt tápláló, erősítő sze-

rek. A szemekből főzéssel teát készítenek, de 

pirítva kávékészítéshez is használják.  

A szemtermés száraz tömegének akár 

70%-át keményítő teszi ki, de zsírosolaj-     

tartalma (5-9%) is kiemelkedő a gabonafélék 

között, ennek összetételében jellemző a telí-
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tetlen zsírsavak magas aránya. Polifenolok-

ban is gazdag, különösen a teljes kiőrlésű vál-

tozat. 

A hagyományos kínai gyógyászatban 

(TCM) régóta használják szemölcsök kezelé-

sére, reumatikus panaszok enyhítésére, a női 

hormonális rendszer befolyásolására és neu-

ralgia esetén. A benzoxazolon típusú coixol 

görcsoldó hatásának köszönhetően oldja a 

merevgörcsöt, ami az egyik fő tradicionális 

alkalmazása. A szemtermésben kb. 0,25%-

ban található zsírsav-diészter coixenolid 

egyes biotesztekben antitumor aktivitású, de 

enyhíti az arthritis tüneteit is. Lépműködést 

elősegítő, vizeletképződést javító, ízületi 

gyulladást enyhítő és hasmenést gátló. Az 

utóbbi évtized kutatásai a Jób könnye számos 

jótékony hatását igazolták, így az allergiás re-

akciók enyhítését, antimutagén, anti-prolife-

ratív és kemopreventív hatását tüdőrák ese-

tén, elhízás elleni, a vér lipid- és vércukor-

szintjét csökkentő hatását. In vitro és in vivo 

vizsgálatok is utalnak arra, hogy kedvezően 

befolyásolja az ösztrogénszint csökkenéséből 

adódó csontritkulási folyamatokat, stimulálja 

az oszteoblasztok képződését, és így elősegít-

heti a csontképződést. Epidemiológiai tanul-

mányok szerint Ázsia azon vidékein, ahol a 

Jób könnyét rendszeresen fogyasztják, a da-

ganatos megbetegedések előfordulását ala-

csonyabbnak találták. Immunstimuláns hatá-

sához részben a heteropoliszacharid coi-

xanok is hozzájárulnak. A Coicis semen mint 

értékes diétás tápszer-alapanyag, bővíti a ro-

boránsok választékát.     

Ugyanakkor toxikológiai kockázatot 

jelent, hogy a coixmag-minták jelentős há-

nyadából mutattak ki Aspergillus eredetű 

aflatoxin szennyezést, ami könnyen penésze-

sedő termény lehetőségére int. 

 

Prof. Dr. Szabó László Gy. 

Dr. Farkas Ágnes 

 
Felhasznált irodalom a szerzőknél. 

 

 

 

 

 

Egy tavaszi nap a Barcelonai        

Botanikus Kertben – a mediterrán 

paradicsom 
 

A legrégebbi botanikus kerteket Eu-

rópában a 16. században hozták létre, elsősor-

ban gyógynövények termesztésére, gondozá-

sára és bemutatására, azonban az idők során 

szerepük és kinézetük folyamatosan válto-

zott. A botanikus kertek napjainkban több 

feladatot látnak el: szemléltető anyagot bizto-

sítanak a botanikai ismeretszerzésre, a nö-

vényvilág fejlődéstörténeti lépéseit, a nö-

vényföldrajzi régiókat, illetve a természetes 

növényközösségeket reprezentáló fajokat 

mutatják be, továbbá közreműködnek a ritka 

fajok fenntartásában és nem utolsó sorban kü-

lönleges esztétikai élményeket nyújtanak a 

látogatóknak.  

Barcelona első botanikus kertjét a 16. 

század második felében alapították, de tény-

legesen tudományos szempontokkal felépí-

tett kertet csak kb. száz év múlva hoztak létre. 

Ebben nagy szerepet játszott a Salvador csa-

lád, amelynek tagjai között a 17. és 19. szá-

zad között több neves botanikus is volt. A tör-

ténelmi Botanikus kert 1930 óta létezik a 

Montjuic-dombon, de 1986-ban az új Olim-

piai létesítmények megvalósítása során nagy 

kárt szenvedett. Emiatt a város új 14 hektáros 

területet jelölt ki botanikus kert alapítására. 

Carles Ferrater terve alapján 1991-1999 kö-

zött egy multidiszciplináris csapat közremű-

ködésével létrejött Barcelona Botanikus 

Kertje (El Jardí Botánic de Barcelona). 1500 

fajból álló gyűjteménye elsősorban a medi-

terrán jellegű klímához alkalmazkodott növé-

nyeket mutatja be a világ minden tájáról: 

Ausztrália, Dél-Afrika, Chile, Kalifornia és a 

Földközi-tenger térségéből.  

Ausztrália dél- és dél-nyugati partján 

a mediterrán klíma (erős trópusi hatásokkal) 

kb. 8000 növényfaj számára kedvező, ennek 

75%-a endemikus (ősi, bennszülött flóra-

elem, amely csak ott él). Barcelona Botanikus 

Kertjében a mediterrán flóra képviselői mel-

lett szintén megtalálhatók Ausztrália dél-ke-

leti mérsékelt és szárazabb területére jel-

lemző növények. Látogatásomkor, március 
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közepén számos fa és cserje virágzott, mint 

pl. a mimózafélék családjába (Mimosaceae) 

tartozó Acacia nemzetség, amely több fajjal 

képviselteti itt magát (1. kép). Előfordulnak 

még a mirtuszfélékhez (Myrtaceae) tartozó 

pl. Eucalyptus, Calistemon, Melaleuca fajok, 

valamint a Proteaceae család tagjai: pl. Bank-

sia, Grevillea fajok. A 2. képen virágzó álla-

potban látható az egzotikus kinézetű 

Xanthorrhoea glauca (Xanthorrhoeaceae), 

ami Ausztrália endemikus faja. Törzsében 

benzoéillatú gyantát tartalmaz, és a levelei-

nek alsó részét a bennszülöttek fogyasztják, 

vízben áztatott torzsavirágzatából édes italt 

készítenek.   

 

 
1. kép. Acacia cutriformis  

 

 
2. kép. Xanthorrhoea glauca  

 

Dél-Afrikában a mediterrán klíma a 

legkisebb területen érvényesül, a biom világ-

szintű elterjedésének alig 3%-át teszi ki, de 

ott eddig több mint 8500 hajtásos növényfaj 

ismert. Ebből a dél-afrikai rendkívüli fajgaz-

dagságból a barcelonai kertben számos pom-

pás kinézetű növényfaj látható. Ilyen például 

a Melianthus comosus cserje (3. kép, Me-

lianthaceae), amelyet a népi gyógyászatban 

erős hánytatóként és kígyómarás kezelésére 

használnak. Az Aloe ferox (4. kép, As-

phodelaceae) az egyik legismertebb dél-afri-

kai gyógynövény, amelyet már több mint 200 

éve használnak, pl. a Svédcsepp alkotóeleme, 

illetve a kozmetikai iparban is fontos alap-

anyagnak számít. 

 

 
3. kép. Melianthus comosus  

 

 
4. kép. Aloe ferox  

 

Dél-Amerikában, Chile középső ré-

szén, a mediterrán klímahatás alatti keskeny 

100 km hosszú tengerparti sávban a flóra kb. 

2400 növényfajból áll, ennek 23%-a endemi-

kus. Fontos ökológiai tényező a természetes 

tüzek hiánya, azonban a nagytestű legelésző 

állatok, pl. láma, guanakó elleni védelem ha-

tására nagyon változatos alakú tüskés, szúrós, 

szklerofil cserjék alakultak ki. Látogatásom-

kor a kertben sok fa is virágzott, pl. a Col-
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liguaja odorifera, a kutyatejfélék (Euphor-

biaceae) családjába tartozó cserje, amelyet 

gyógynövényként használnak. Szintén chilei 

endemikus cserjefaj a Quillaja saponaria 

(Rosaceae), amely fontos gyógynövény.  

Észak-Amerikában a mediterrán 

klíma Kaliforniában fejti ki hatását, Mexikó-

tól északi irányban húzódó mintegy 100-

200 km széles tengerparti sávban, amelynek 

közepén San Francisco található. Ebből a tér-

ségből mintegy 4300 növényfaj ismert, ennek 

35%-a endemikus. Kalifornia növényzete 

ökológiai és evolúciós szempontból nagyon 

hasonlít a Földközi-tenger térségében lévő 

vegetációra. Több közös nemzetség van, mint 

pl. Arbutus, Artemisia, Pinus, Quercus, Sal-

via. A kertben külön parcellákban láthatók 

azok a kaliforniai növények, amelyek eltérő 

módon védekeznek a nagytestű növényevők 

ellen. Az első a chaparral, amelyben tüskés és 

szklerofil cserjék dominálnak, a második tí-

pusban az illóolajat tartalmazó fajok vannak 

többségben, mint pl. a zsályák, üröm-cserjék, 

amelyek kémiai módon védekeznek. A kali-

forniai chaparral jellemző faja a Ceanothus 

arboreus (Rhamnaceae), amely a Barcelonai 

Botanikus Kertben márciusban virágzott (5. 

ábra). Ez a cserje a leveleiben tannint és 

gyantát tartalmaz (a teája hasonlít a zöld       

teára) és a gyógyászatban többféle célra al-

kalmazták, az őslakosok a kék virágokat víz-

ben áztatva szappanos mosószerként használ-

ták.   

 

 
5. kép. Ceanothus arboreus   

 

A Földközi-tenger térsége három 

kontinens, Európa, Ázsia és Afrika között ta-

lálható, ahol mintegy 25000 növényfaj fordul 

elő, amelynek 50%-a endemikus. A kertben 

több parcellát foglalnak el jellegzetes növé-

nyei, amelyek kisebb régiókra jellemzők: a 

keleti mediterrán régió Olaszországtól a Kau-

kázus hegységig terjed, a nyugati mediterrán 

régió pedig az Ibériai félsziget és a Baleár szi-

geteket foglalja magában, de ide tartozik 

Észak-Afrika (Marokkótól – Tunéziáig) és a 

Kanári szigetek. Nagyon sok jellegzetes és 

érdekes faj között említésre érdemes az Arbu-

tus andrachne (6. kép, Ericaceae), amely a 

mediterráneum keleti részétől a Fekete-ten-

ger vidékéig elterjedt kisebb fa, piros színű 

fakéreggel. Bogyója ehető, hagyományosan a 

húgyúti fertőzések, illetve sebek kezelésére 

használják. 

 

 
6. kép. Arbutus andrachne  

 

Botanikus kerteket mindig érdemes 

látogatni, mégis a mediterrán jellegű Barce-

lonai Botanikus Kertben bizonyára a legjobb 

időpontban jártam: március közepén, amikor 

a növények többsége virágzott. A változatos 

alakú egzotikus virágok és a színek kaval-

kádja felejthetetlen élményt nyújtott.  

 

Dr. Purger Dragica 

(A képeket a szerző készítette)  
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Farmakognózia-történeti emlékek 

(adatok) 1. 
 

A Szerkesztőség új sorozatot indít. Szabó 

László Gy. professzor úr szívesen vállalta, 

hogy emlékeiből válogat, és olyan kutatókról 

ír, akik hozzájárultak a magyar gyógynö-

vénykutatás eredményeihez. A sorozat első 

része: 

 

 

A magyar növényolajipari kutatás 

úttörői:                                         

Jáky Miklós és Perédi József 
 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivata-

los növényolajok: Amygdalae oleum raffi-

natum, Amygdalae oleum virginale, Arachi-

dis oleum hydrogenatum, Arachidis oleum 

raffinatum, Carthami oleum raffinatum, Co-

cois oleum raffinatum, Gossypii oleum 

hydrogenatum, Helianthi annui oleum raffi-

natum, Lini oleum virginale, Maydis oleum 

raffinatum, Olivae oleum raffinatum, Olivae 

oleum virginale, Rapae oleum raffinatum, Ri-

cini oleum hydrogenatum, Ricini oleum raffi-

natum, Ricini oleum virginale, Sesami oleum 

raffinatum, Soiae oleum raffinatum, Tritici 

aestivi oleum raffinatum, Tritici aestivi 

oleum virginale. 

A 20 cikkely megegyezik az Európai 

Gyógyszerkönyvben szereplőkkel. Ennél jó-

val több növényi zsíros olaj használatos a vi-

lágon étkezési, kenceipari vagy kozmetikai 

célra. Erről Kiss Béla, olajipari kutató, az 

Olaj–Szappan–Kozmetika folyóirat örökös 

szerkesztője írt monográfiát (Olajnövények, 

növényolajgyártás. Mezőgazda Kiadó, Buda-

pest, 2006). Magyarországon sok kisebb olaj-

kivonó üzem létesült az utóbbi évtizedekben 

is. A néprajzi szakirodalomban sok adatot ta-

lálunk az olajütésről, az olajütőkről. Újabban 

modern kisüzemi sajtolóüzemekben állítják 

elő az étkezési bioolajokat. Legismertebb a 

tökmagolaj (pl. kapszula formájában keres-

kedelmi forgalomban is kapható).  

A magyar növényolajipar fő tevé-

kenysége a napraforgó, az olajrepce és az 

olajlen feldolgozása, mivel e szántóföldi nö-

vények magjai szolgáltatják az étolajok és a 

margarinok zömét. Elvileg bármilyen zsíros 

olaj ipari feldolgozása lehetséges hazánkban, 

ennek valóra váltása kizárólag gazdaságos-

sági kérdés. 

Mint ismeretes, a poláros természetű 

lipidek alapvetően fontos növényi sejtépítők, 

akárcsak az állatok és gombák világában. 

Gyógyászati szempontból közismert a leciti-

nek felhasználása (pl. szójalecitin). Újabban 

a telítetlen, esszenciális zsírsavak fiziológiai 

szerepe vált izgalmassá, pl. az arachidonsav 

az endokannabinoid-rendszer fontos építő-

köve (az anandamid és 2-AG jelmolekulák-

ban). Az apoláros lipidek zsírsavmolekulái 

pedig nemcsak a magvak csírázásához nélkü-

lözhetetlen energiaforrást jelentik, hanem a 

konzumensek legfontosabb tápanyagát adják 

a keményítőn kívül (pl. a cinkék különösen 

kedvelik a napraforgókaszatot!). Gyakorlati 

szempontból igen fontos, hogy a telítetlen 

zsírsavak idővel oxidálódnak, peroxidok kép-

ződnek, emiatt az avasodó magvak étkezésre 

vagy olajkivonásra alkalmatlanná válnak 

(emiatt az olajos magvak hamarabb elveszítik 

csírázóképességüket, hiszen a képződő sza-

badgyökök endogén membránkárosítók). 

Emiatt a gyógyszerkönyvi minőségvizsgálat 

különös hangsúlyt fektet a növényolajokban 

nem kívánatos zsírsavperoxidok gázkromato-

gráfiás kimutatására. 

Az olajok kivonása préseléssel vagy 

oldószeres extrakcióval és a kivont olajok 

tisztítása, minőségellenőrzése magas szintű 

technológiai és analitikai tudást igényel. Ma-

gyarországon úttörő ipari szaktekintélyek tet-

ték lehetővé a hazai növényolajipari kutatást. 

E sorok írójaként szerencsésnek érzem ma-

gam, mivel a nagy elődökre, Jáky Miklósra 

és Perédi Józsefre személyes élményeim 

alapján tudok emlékezni. Az ezredfordulót 

megelőző évtizedekben akkori munkahelye-

men, Iregszemcsén, a Takarmánytermesztési 

Kutató Intézetben volt a magyar napraforgó, 

olajrepce, ricinus és szója, továbbá a hüve-

lyes takarmánynövények (borsó, lóbab, te-

hénborsó, csicseriborsó stb.) nemesítésének 

központja (később Szegeden, a pályáját Ireg-
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szemcsén kezdő Frank József nemesített ki-

váló napraforgóhibrideket). Kurnik Ernő 

(1913-2008) akadémikus, az intézet igazga-

tója felismerte, hogy az olajipar igényét már 

a nemesítés során figyelembe kell venni. Az 

intézet főleg a napraforgóhibridek nemesíté-

sében ért el úttörő eredményeket. A termés-

mennyiség mellett fontos szempont, hogy a 

hibridnemesítésben alkalmazott napraforgó-

vonalak kaszatjaiban (magjában) mekkora a 

telített és a telítetlen zsírsavak mennyisége. A 

főleg genotípustól függő spektrum nemesí-

téssel módosítható. Szakértőnek eleinte Jáky 

Miklóst, majd később Perédi Józsefet kérte 

fel, hogy a gázkromatográfiás vizsgálatok 

irányításával „minőségi” hibridek egész sora 

születhessen. Néhai Vörös József növénypa-

tológus professzor, majd Walcz Ilona miko-

lógus főmunkatárs részvételével fontos gya-

korlati összefüggéseket állapítottak meg a 

kórtani rezisztencia és az olajminőség között. 

Ezáltal neves vegyészmérnök-kutatókkal 

igen hasznos együttműködés alakult ki. Ak-

koriban úttörő tevékenységnek számított a 

hibridnapraforgó-nemesítés, ma már sok kül-

földi cég reklámozza saját vetőmagját, a ha-

zai hibridek visszaszorultak. 

Jáky Miklós, majd Perédi József hoz-

zájárult ahhoz is, hogy sikerült több olyan 

olajrepcefajtát létrehozni, amelyek magja 

nem tartalmaz antinutritív erukasavat. Az 

ilyen repceolajok hasonló minőségűek, mint 

az olívaolaj. Növénynemesítési és vegyipari 

technológiai úton a visszamaradó, takar-

mányértékű pogácsa izotiocianát-tartalmát is 

csökkenteni lehetett. 

 

Jáky Miklós (1903-1987)  

Eperjesen született 1903. február 17-

én. Apja Janicsek József művészettörténész, 

az eperjesi római katolikus főgimnázium ta-

nára volt. Itt volt diák.  

Budapesten, a Magyar Királyi József 

Műegyetemen 1927-ben szerezte vegyész-

mérnöki oklevelét. Közben egy éves ösztön-

díjjal a berlini Friedrich Wilhelm Universität 

kémiai intézeteiben folytatott tanulmányokat. 

1927-től 1934-ig Budapesten, a 

Gyógynövénykísérleti Intézetben eleinte klo-

rofill, illóolaj, keményítő és alkaloidok 

mennyiségi meghatározásával foglalkozott, 

majd mestere, Augustin Béla (1877-1954) 

igazgató indíttatására megkezdte a ricinus-

mag olajkinyerését és feldolgozását célzó ku-

tatásait. 

A ricinuskutatás történetéről sok ér-

dekességet megtudunk, ha fellapozzuk az 

1983-ban megjelent ricinus-monográfiát 

(Magyarország Kultúrflórája 53. Akadémiai 

Kiadó). Ebből idézek néhány részletet (dőlt 

betű) kiegészítve általam tett megjegyzések-

kel (nem dőlt betű): 

A latin ricinus szó először Pliniusnál 

bukkan fel, és eredetileg kullancsot jelent 

(Ixodes ricinus). A vérrel teleszívódott kul-

lancs alakja, nagysága és színe ugyanis való-

ban emlékeztet a ricinus különleges magjára. 

A halálosan mérgező mag (ricin toxalbumin 

és ricinin alkaloid miatt) a felületes szemlélő-

nek hasonló a tarka babmaghoz (1. kép). Kü-

lönösen veszélyes gyermekekre. Emiatt dísz-

növénynek olyan fajtákat vetnek, amelyek 

nem hoznak magot. A kivont ricin por formá-

jában gyilkos szer (pl. levélbomba), viszont 

monoklonális ellenanyaghoz kötve számí-

tásba jöhet citosztatikumként való alkalma-

zása. 

 
1. kép. Ricinus magok 

 

Sok magyar neve közül már Melius is 

megemlíti: csodafa, Krisztus tenyere (termete 

néha fához hasonló, lomblevele tenyérszerű). 

A ricinus elsődleges géncentruma tró-

pusi Kelet-Afrika, elsősorban Abesszínia. 

Igen változatos megjelenésű faj, kb. 80 alakja 

fordul elő a trópusi Afrikán kívül a Közel-

Keleten. Egész Ázsiában elterjedt. Termesz-

tésére Magyarországon csak az ország déli 

fele alkalmas, mivel melegigényes. Törpe, si-

matokú nemesített fajtái (pl. Knapp-Kurnik-

féle tüskementes) bő termést hoztak pl. az 

iregszemcsei intézet bicsérdi telepén (saját 

tapasztalat, 1978). 
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Az 1930-as években közbejött egy 

honvédelmi probléma. A magyar kormányzat 

zömében olasz konstrukciós repülőgéptípuso-

kat és -motorokat vásárolt és tartott üzemben. 

Ezek üzemeltetési előírásaiban kizárólag ri-

cinusolaj volt engedélyezve kenőolajként. Ez 

azt jelentette, hogy a hazai ricinusolaj-szük-

séglet hirtelen többszörösére emelkedett. Az 

akkori Földművelésügyi Minisztérium egyet-

értésben a Honvédelmi Minisztériummal az 

Augustin Béla által vezetett Gyógynövénykí-

sérleti Állomást bízta meg a ricinus nemesí-

tésével, termesztésének megszervezésével és 

az olajgyártás technológiájának kidolgozásá-

val. Ezzel kezdődött a ricinus felhasználásá-

nak hazai története, Jáky Miklós munkás-

sága.  

A M. Kir. Olajsajtoló Üzem (OSÜ) fő 

terméke a repülőgépkenő ricinusolaj volt. 

Ennek minőségi előírását a M. Kir. Légügyi 

Hivatal (LÜH) készítette el és szigorúan el-

lenőrizte. Ipari alkalmazása nem száradó jel-

lege miatt előnyös, ásványolajjal keverve ki-

tűnő kenőolaj repülőgépek és motoros jármű-

vek részére. 

A M. Kir. Olajsajtoló Üzemben (OSÜ) 

nemcsak új technológiákat dolgoztak ki, ha-

nem olyan termékeket is állítottak elő, melyek 

világviszonylatban is újszerűek és figyelemre 

méltóak voltak. Ezek mind Jáky szabadalma-

inak alapján voltak védve. Közöttük talán 

legnagyobb jelentőségű a méregtelen rici-

nuspogácsa, ill. dara volt, melyet „Antiricin” 

néven állattakarmányozási célra hozott az 

OSÜ forgalomba…Tangl Harald biológus 

kutatóval együttműködve sikerült az ún. hő-

kezeléses méregtelenítési elvet üzemszerűen 

megoldani. Ha nincs méregtelenítve a rici-

nuspogácsa, akár rágcsálók irtására is alkal-

mas. Ma tilos erre használni, nehogy végze-

tes bajt okozzon. Népi tapasztalat, hogy a ri-

cinusmag vakondriasztásra is jó, de mai idők-

ben az állatok védelme miatt nem indokolt al-

kalmazása. 

A ricinusolaj gyógyszerészeti felhasz-

nálása jól ismert, ugyanis az olajban nem ol-

dódó ricin forró vizes kezelésen alapuló ipari 

technológiával teljes mértékben eltávolítható 

az olajból, vagyis a gyógyszerkönyvi ricinus-

olaj nem tartalmaz sem mérgező ricint, sem 

ricinin alkaloidsót. Az előzményről megtud-

juk: 1938-tól az OSÜ bevezette a gyógyrici-

nusolaj gyártását. Azonban nehéz volt áttörni 

a gyógyszerészi kar elavult, merev álláspont-

ját, mely szerint a gyógyászati ricinusolaj 

előállítása „kizárólag” hidegen sajtolt, ki-

váló minőségű, nyers ricinusolajból történ-

het. Ezt az értelmetlen előírást sajnos az ak-

kori gyógyszerkönyvek is tartalmazták. Mi-

dőn Schulek Elemér gyógyszerész professzor 

előtt sikerült bizonyítani, hogy a meleg sajto-

lású nyersolaj kellő finomításával a gyógy-

szerkönyvi előírásoknak teljesen megfelelő 

ricinusolaj állítható elő, engedélyezték az 

OSÜ által előállított olaj gyógyászati célra 

történő forgalmazását.     

Jáky Miklós 1934-től 1940-ig az Or-

szágos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet 

igazgatója. Ebben az időszakban rendszere-

sen közölt cikkeket a Herba és a Kísérletügyi 

Közlemények folyóiratokban a növényi zsi-

radékok kinyeréséről és kémiai természetéről 

(pl. napraforgó, szőlőmag és -törköly). 1940-

től 1945-ig az Országos Kémiai Intézet főve-

gyésze, majd egy évig az Országos Mezőgaz-

dasági Ipari Kísérleti Intézet osztályvezető 

fővegyésze, 1946-tól 1950-ig pedig újra igaz-

gatója. Ekkor írta meg fő művét „Növényi 

zsíros olajok kémiája és ipari előállítása” 

(Athenaeum, 1946) címmel (2. kép). A könyv 

bevezető, ajánló sorait idézem: „E munka 

anyagának megírásához a szükséges lelkierőt 

és önbizalmat Fivérem, Dr. Jáky József hon-

véd mérnök-vezérőrnagy iránti megbecsülés 

és kegyelet érzése kölcsönözte, aki küzdel-

mes, de eredményekben annál gazdagabb pá-

lyafutása derekán fiatalon költözött el az élők 

sorából. Az Ő emlékének ajánlom e munká-

mat. Budapest, 

1946. A szerző.” 

 

 

 

 

 

2. kép. Jáky 

Miklós: Növé-

nyi zsíros ola-

jok kémiája és 

ipari előállítása  
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A Szappanipari Kutatóintézet munka-

társaként 1950-ben a szappangyártásról írt 

jegyzetet az Állami Műszaki Főiskola ré-

szére.  

Az Országos Mezőgazdasági Ipari 

Kísérleti Intézet általa alapított növényolaj-

ipari osztályából alakult meg a Növényolaj- 

és Háztartásvegyipari Kutató Intézet, amely-

nek tudományos főmunkatársa (1951–1957), 

majd nyugdíjba vonulásáig igazgatója 

(1957–1963). 1952-ben Meister Imre és Stris 

Miklós társszerzőkkel jelent meg könyve a 

növényi olajok és állati zsírok gyártásismere-

téről. Tudományos tevékenységének elisme-

réseként 1952-ben az MTA Tudományos Mi-

nősítő Bizottsága a kémiai tudományok kan-

didátusa fokozatot adományozta számára. Az 

Állami Műszaki Főiskolán és a BME Ve-

gyészmérnöki Karán a zsírkémia előadó ta-

nára, professzora. 1957-ben Jónap Lajossal 

írt könyvet az olajipari növények feldolgozá-

sáról. 

Érdeklődése kiterjedt a zsiradékok or-

vosbiológiai és gyógyszerészeti alkalmazá-

sára is. 1959-től egyre több közleménye je-

lent meg a zsírok és növényi olajok, valamint 

a minőségi gyógyszerészeti készítmények 

analitikai vizsgálatáról (Élelmiszervizsgálati 

Közlemények, Gyógyszerészet, Acta Phar-

maceutica Hungarica, Orvosi Hetilap, Kísér-

letes Orvostudomány). Nevéhez fűződik a 

növényolajok papírkromatográfiás és gázkro-

matográfiás vizsgálatának bevezetése Ma-

gyarországon. 1960-ban jelent meg a gyógy-

szerész-továbbképzés sorozatban a zsiradé-

kokról szóló könyve (sorozatszerkesztő: 

Végh Antal, lektor: Kedvessy György, 3. 

kép). 

 

 

 

 

 

 

3. kép. Jáky Mik-

lós a gyógysze-

rész-továbbkép-

zés sorozatban a 

zsiradékokról 

szóló könyve 

Meleg barátság fűzte élete végéig 

Végh Antal gyógyszerészprofesszorhoz, aki-

nek szakmai tanácsaira és tudására alapozva 

készülhetett el a VI. Magyar Gyógyszer-

könyv zsiradékok vizsgálatára vonatkozó ré-

sze. Korányi András orvosprofesszorral 

együtt éveken át tanulmányozta a növényi 

zsiradékok táplálkozásélettani tulajdonságait, 

rámutatva, hogy a napraforgóolaj és a toko-

ferol előnyös hatást gyakorol a vérlipidek 

szintjére. 

Nyugdíjas szaktanácsadóként került 

közel a növénynemesítéshez. Iregszemcsén a 

Takarmánytermesztési Kutató Intézetben 

megszervezte a gázkromatográfiás, később a 

mágneses magrezonanciás módszerrel vég-

zett zsírsavanalitikai sorozatvizsgálatokat a 

szelekciós nemesítés céljából.   

Jáky Miklós Budapesten 1987. július 

3-án hunyt el. Fia, ifj. Jáky Miklós kutatóve-

gyész, a kémiai tudomány kandidátusa, fizi-

kokémikus. 

Számomra a legnagyobb ajándék, 

hogy a Kultúrflóra-sorozatban 1983-ban 

megjelent ricinus-monográfiát együtt írhat-

tuk. Hálával gondolok rá. 

  

Perédi József (1922-2018) 

Kispesten született 1922-ben. Vegyészmér-

nöki diplomáját 1944-ben szerezte Budapes-

ten, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetemen. Még ebben az évben a 

kőolaj feldolgozására létesített Magyar Olaj-

művek Rt.-nél kapott állást. Több vidéki te-

lephelyen végzett ásványolajipari kutató-

munkát, később üzemi laboratóriumvezető-

ként dolgozott.  

Budapestre kerülve az Országos Me-

zőgazdasági Ipari Kísérleti Intézetben he-

lyezkedett el kutatóvegyészként. Gyorsfa-

gyasztási technológiák kidolgozásában vett 

részt a Mirelite Magyar Hűtőipari Vállalat 

nyersanyagainak kiválasztása céljából. 1952-

ben az intézetből több iparági kutató intézet 

mellett kialakuló Növényolaj- és Háztartás 

Vegyipari, illetve annak átszervezése után a 

Növényolajipari- és Mosószergyártó Orszá-

gos Vállalat (később Cereol Rt, majd Bunge 

Zrt) Kutató Intézetének, későbbi nevén a Nö-
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vényolaj- és Mosószeripari Kutatóintézet tu-

dományos munkatársa, majd osztályvezetője, 

később igazgatója 1979-től 1986-ig, nyug-

díjba vonulásáig. 1992-ig ugyanitt tudomá-

nyos tanácsadóként tevékenykedett. 1967-

ben lett a kémiai tudomány kandidátusa, 

1995-ben pedig a kémiai tudomány (MTA) 

doktora. 

1989-ben Gasztonyi Kálmán profesz-

szor meghívására az akkori Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetemen megalakult Ga-

bona és Iparinövény Technológia Tanszéken 

egyetemi docensként kamatoztatta széles-

körű tudását megszervezve a növényolajipari 

szakág oktatását. Számos tanítványt nevelt. 

2004-ben a Nyugat-Magyarországi Egyete-

men habilitált. A Corvinus Egyetem (ma 

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi 

Kar) c. egyetemi tanárnak ismerte el. 

 

 

4. kép. Vincent van 

Gogh: Váza 12 napra-

forgóval. Újabban vá-

zába való dísznapra-

forgót is nemesítenek, 

van Gogh híres fest-

ménye megvalósul. 

 

 

Munkássága során főleg termesztett 

olajnövények (olajrepce, napraforgó, 4. kép) 

feldolgozási kérdéseivel és az olajminőség 

javításával foglalkozott. Új gyakorlati ered-

ményekkel járult hozzá a hazai olajtermékvá-

laszték bővítéséhez. Szorosan együttműkö-

dött a hazai nemesítőkkel, főként iregszem-

csei kutatókkal. Jelentős eredményeket ért el 

az olajrepce-, napraforgó- és szójadarák mi-

nőségének javítása terén. Tevékenységét 

több száz belföldi és külföldi tudományos 

előadás, cikk, szabadalom, könyvfejezet és 

egyetemi jegyzet jelzi. 

Több mint 40 éven át az Olaj-Szap-

pan-Kozmetika folyóiratnak a szerkesztő bi-

zottsági tagja, sokáig rovatvezetője volt. 

Munkássága révén a fiatal szakemberek pub-

likációs tevékenységét is segítette, vezetésé-

vel az egyetemen számos szakdolgozat ké-

szült. 

 

 
5. kép. Perédi Józsefet (a képen balra) 2009-

ben vasdiplomában részesíti a Budapesti 

Műszaki Egyetem. 

 

Személyes élmény, hogy az iregszem-

csei találkozásokon kívül már egyetemi okta-

tóként is kapcsolatban maradtunk. Szakmai 

irányításával a medvehagyma és a feketeri-

biszke magjának olajkémiai jellemzőit állapí-

tottuk meg, eredményeinket Kiss Béla felelős 

szerkesztő biztatására az említett folyóirat-

ban közöltük. Az Olaj-Szappan-Kozmetika 

folyóiratban rendszeresen jelentek meg 

gyógynövénytárgyú közlemények. Illóolaj-

kutatási vonatkozásban élenjáró szerzőként 

kell megemlíteni Héthelyi B. Éva vegyész-

mérnök műszaki szakértőt, aki a növényi il-

latanyagok kémiai azonosításában elért út-

törő eredményeiről rendszeresen e lapban 

számolt be. 

Perédi professzor hazai és külföldi tu-

dományos bizottságok tagjaként kiváló kap-

csolatteremtő tulajdonságáról adott tanúbi-

zonyságot. Ebben szerepet játszott pontos-

sága, lényegre látó tudása, gyakorlati érzéke, 

zsírkémiai-analitikai jártassága. Minden 

szakmai kérdést igazi természettudósra valló  

szerénységgel közelített meg. Számos szak-

mai és állami kitüntetéssel ismerték el ered-

ményeit (5. kép, pl. ’Sigmond Elek’-emlék-

érem, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-

vagkeresztje). 

Életének 95. esztendejében, 2018. 

március 4-én, Budapesten hunyt el. 

Jáky Miklós és Perédi József vegyész-

mérnökök kutatásai hozzájárultak a magyar 

gyógyszerészet hírnevének öregbítéséhez.  
 

Prof. Dr. Szabó László Gy.  

emeritus professzor 
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A rozmaring (Rosmarinus             

officinalis L.) hatóanyagai 
 

A Földközi-tenger partvidékén az em-

beriség évezredek óta ismeri és használja 

gyógy-, fűszer- és illatszernövényként, vala-

mint élelmiszerek (például olajok és ecetek) 

tartósítására a rozmaringot (1. kép). Az aja-

kosvirágúak (Lamiaceae) családjába tartozó 

örökzöld félcserje virága volt az egyik fő ösz-

szetevője a középkor óta ismert “magyar ki-

rályné vizének” (“eau de la reine de Hong-

rie”) is, ami az egyik legelső ismert alkoholos 

kivonat, amelyet külsőleg és belsőleg is al-

kalmaztak. A rozmaring levele a provence-i 

fűszerkeverék egyik fontos alkotóeleme, de 

bárányhúshoz, egyéb sültekhez, gombához és 

pástétomok ízesítésére is gyakran használják. 

  

 
1. kép. A rozmaring virágos hajtása  

(a szerző felvétele) 

 

A növény levele (Rosmarini folium) 

és az illóolaja (Rosmarini aetheroleum) hiva-

talos drogként szerepel a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvben. Az illóolajat víz-

gőzdesztillációval nyerik ki a virágos hajtá-

sokból. A Gyógyszerkönyv a spanyol, illetve 

a marokkói vagy tunéziai típusú illóolajok fő 

hatóanyagaira nézve megad határértékeket, 

és a levelek vonatkozásában is meghatározza, 

hogy kilogrammonként minimum 12 ml illó-

olajat kell tartalmazzanak. A rozmaring drog-

jai (elsősorban levele) kereskedelmi forga-

lomban is kaphatók, a gyógyszerkönyvi mi-

nőségbiztosításnak köszönhetően illóolaja 

pedig a Szabványos Vényminta Gyűjtemény 

hetedik, hatályos kiadásában (Formulae Nor-

males VII.) két magisztrális készítmény re-

ceptúrájában is előfordul. A Gutta cholagoga 

ezek közül az egyik, ami a benne lévő össze-

tevők spazmolitikus hatása révén az epeutak 

kiürítését serkenti. Kockacukorra csep-

pentve, belsőleg kell alkalmazni. A másik pe-

dig egy külsőleg alkalmazott kenőcs (Ungu-

entum contra rheumam), amely helyi vérke-

ringést fokozó és fájdalomcsillapító hatásá-

nak köszönhetően enyhíti a reumás panaszo-

kat. 

A rozmaring gyógyászati hatásaiért 

számos, részben a színtestekben vagy azok 

közreműködésével előállított anyagcsereter-

mék a felelős. A Lamiaceae típusú mirigypik-

kelyek, illetve fejes mirigyszőrök által ter-

melt illóolajon kívül fontos hatóanyagai még 

a fahéjsav-származékok (rozmaringsav, ká-

vésav, klorogénsav), a diterpén keserűanya-

gok (karnozolsav, rozmanol, karnozol), a po-

lifenolok, a flavonoidok és a triterpén sza-

poninok (urzolsav) is. Az illóolajban elsősor-

ban monociklusos monoterpének (limonén, 

eukaliptol) és biciklusos monoterpének (alfa- 

és béta-pinén, borneol, kámfor) dominálnak. 

A rozmaring kivonatai antioxidáns, gyulla-

dáscsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó, 

antifungális és antibakteriális hatással rendel-

keznek, egyes komponensei az érelmeszese-

dés, a II-es típusú cukorbetegség, és az      

Alzheimer-kór kezelésében önmagukban, 

vagy adjuváns kezelésként is ígéretesnek tűn-

nek. Utóbbi hatások esetében azonban to-

vábbi klinikai vizsgálatokra van szükség. 

A növény hazánkban is termeszthető, 

azonban a hosszú, hideg teleken kifagy. Ezért 

sokan a nyáron szabadban tartott növényeket 

ősz végén sötétebb, fűtött helyiségekbe vi-

szik áttelelni. Böszörményi Andreával, a 

Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Inté-

zetének munkatársával, valamint Pávai Me-

linda gyógyszerész szakdolgozatos hallga-

tómmal arra kerestük a választ, hogy a fény 
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hiánya befolyásolja-e a levelek illóolaj össze-

tételét. Vizsgálataink során kimutattuk, hogy 

a kereskedelmi forgalomban, feltehetően fő-

leg dísz- vagy fűszernövényként árult, vi-

szonylag jó áttelelő képességű, fiatal rozma-

ring növények illóolaj-összetétele sok eset-

ben nem éri el a gyógyszerkönyvi minőséget 

(határértékeket). Ráadásul a növényeket sö-

tétbe helyezve a fiatal hajtások illóolaj-össze-

tétele jelentősen megváltozott, egyes kompo-

nensek (pl. bornil-acetát) dominánssá váltak, 

míg mások mennyisége jelentősen csökkent a 

fényen nőtt növényekhez képest. Az illóolaj-

összetételt nem csak a fény hiánya, de a leve-

lek életkora is jelentősen befolyásolta. A 

Gyógyszerkönyvi minőséghez legközelebb a 

kifejlett, idős, zöld levelek illóolaj összetétele 

állt. 

Munkánk felhívja a figyelmet arra, 

hogy mennyire fontos az egyes drogok minő-

ségbiztosítása a megfelelő összetétel és 

gyógyászati hatás eléréséhez, valamint rámu-

tat arra, hogy a megfelelő hatóanyagtartalmú 

növényi szervek fejlődéséhez fényre és meg-

felelő időre van szükség, míg a levelek elérik 

a kifejlett levelekre jellemző végleges mére-

tet, anyagcsere aktivitást és hatóanyag-össze-

tételt. 

 

Dr. Solymosi Katalin 

(szakirodalom a szerzőnél) 

 
 
A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ÚNKP-18-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kátai Gábor első magyar        

gyógyszerészi növénytan tankönyve  
 

Magyarországon a tudományos 

gyógyszerészeti szakirodalom önállósodása a 

XIX. sz. utolsó harmadában érezhetően nagy 

lépésekkel haladt előre, örvendetes eredmé-

nyeket ért el. Ennek több oka, összetevője 

volt: a gyógyszerészi tudományok fejlődése, 

a gyógyszerészképzés folyamatos átalaku-

lása, a magyar szakmai nyelv térhódítása 

egyaránt ösztönzően hatott. Az igények meg-

fogalmazásában és megvalósításában fontos 

szerepet játszottak a létrejövő szakmai egye-

sületek, társaságok.  

A Budapesti Gyógyszerész Testület 

(nem tévedés, az 1860-as évek végén, a fővá-

ros hivatalos egyesítése előtt már így nevez-

ték magukat) adta ki az első gyakorlati és ok-

tatási célokra is használható háromkötetes 

kézikönyvet: Felletár Emil – Kátai Gábor: A 

gyógyszerészeti tudományok alapvonalai 

címmel. (Pest, Trattner, 1866-67.) A főcímet 

követően ezt olvashatjuk: Tankönyv pálya-

kezdő gyógyszerészek használatára, egy-

szersmind hasznos segédkönyv az orvosi, 

gyógyszerészi szigorlatok és sebészi vizsgák-

hozi előkészületekre. 

A kiadvány megjelenésének előzmé-

nyeiről az első kötet előszava tájékoztat. A 

Budapesti Gyógyszerész Testület 1862. évi 

körlevelében arról értesítette a hazai gyógy-

szerészeket, hogy a gyógyszerész-gyakorno-

kok „tudományos kiképzésére szolgáló ma-

gyar tankönyv” kiadását mielőbb szükséges-

nek ítéli meg, amely egyszersmind a hazai 

gyógyszerészet tudományos felvirágoztatását 

is elősegíti. A könyv megírására Felletár 

Emilt és Kátai Gábort kérték fel, mint a leg-

alkalmasabbakat.         

  A három kötet megjelenési éve és a 

kötetek sorszáma nem logikus sorrendben 

követi egymást. Az első és második kötet 

1867-ben jelent meg, a harmadik 1866-ban. 

Az első kötet tartalma: Gyógyszerészet és ter-

mészettan (Felletár Emil munkája) – Állattan 

és ásványtan (szerzője Kátai Gábor, 1. kép.). 

A második kötet címe: Növénytan különös te-

kintettel a gyógyszerismére, amely teljes egé-

szében Kátai Gábor munkája. A harmadik 
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kötet címe: Vegytan, különös tekintettel a 

gyógyszerészetre.   

 

 
1. kép. Kátai Gábor portréja 

 

A szerzők véleménye az volt, hogy 

„sokkal többet használunk a gondjainkra bí-

zott ügynek, ha e tankönyvet akként állítjuk 

ki, hogy az ne csak a kezdő szűkebb körű igé-

nyeit elégítse ki, hanem az egyetemi gyógy-

szerészet hallgatónak, nemkülönben a már 

pályavégzett gyógyszerésznek is hasznos se-

gédkönyvül szolgáljon; szóval hogy irodal-

munkban egy ekkorig tátongó hézagot, egy 

rég érzett hiányt pótoljunk.”   A tankönyvek 

körében talán szokatlanul nagy terjedelmet 

(87 ív) is megindokolják. „A szakképzett 

gyógyszerész-főnök mindig fogja tudni, hogy 

mit és mennyit jelöljön ki e könyvekből tanu-

lás végett gyakornokának, s hogy sokkal 

könnyebb és kényelmesebb […] e célból a 

kezdetben kevésbé szükségest elhagyni, mint 

a hiányos művekhez a szükségeseket hozzá 

pótolni.” A gyakornokok tudásával szemben 

támasztott igény különböző, némelyek meg-

elégszenek a vizsgához feltétlenül elenged-

hetetlen minimális tudással, míg mások arra 

törekszenek, hogy „a saját szárnyaira bocsá-

tandó tanítványának elméleti ismeretei pár-

huzamban álljanak gyakorlati képzettségé-

vel.” A szerzők saját tapasztalataikon okulva 

kívánták a képzés addigi hiányait pótolni, 

hangsúlyt helyezve a könnyen érthető megfo-

galmazásra és a magyar nyelvre.     

Évszázadokon át talán a legfontosabb 

és legalaposabb ismereteket a botanika terü-

letén szerezték a gyógyszerészek. A tudás 

alapja tapasztalati volt, amikor azonban írás-

műben, könyv formában kellett rendszerezni 

a növényeket és a hozzájuk fűződő ismerete-

ket, nem volt egyszerű dolga sem a patikus-

nak, de még a botanika tudósának sem. Kátai 

Gábor ennek a problémának a körvonalazá-

sával vezeti be munkájának érdemi részét, a 

rendszerbe foglalt botanikai leírásokat. A tu-

dományos rendszerezés XVI. századi előfu-

tárainak említésével kezdi a Rendszerisme – 

Systematik c. fejezetet, majd a legismertebb, 

mesterségesen létrehozott rendszertan megal-

kotójával, Linnével ismerteti meg az olvasót. 

Linné rendszertanának tökéletesítői, tovább-

fejlesztői sorában jut el Endlicher Istvánhoz, 

aki Linnével ellentétben nem a virágzat alap-

ján osztályozta a növényeket, ugyanis a két 

alapvető kategória nála a telepes és száras nö-

vények volt. Endlicher rendszere rövidesen 

nagy elismerést váltott ki tudós körökben és 

alkalmazása Magyarországon is elterjedt.  

Kátai saját rendszerét alkalmazta:  

I. Sziktelenek (Acotyledones):  

1. osztály, telepnövények (Thallophyta)   

2. osztály, Leveles virágtalanok (Crypto-

gamae foliosae) 

 II. Egyszikűek (Monocotyledones):  

3. osztály, Egyszikűek (Monocotyledones)  

 III. Kétszikűek (Dicotyledones :   

4. osztály, Szirmatlan kétszikűek (Dicotyle-

dones apetalae), Virágburkos kétszikűek  

(Dicotyledonen mit einblättiger 

Blumenkrone) – itt Kátai egy latin-német ke-

verék nevet ad meg      

5. osztály, Egyszirmú kétszikűek (Dicotyle-

dones monopetalae).   

6. osztály, Sokszirmú kétszikűek (Dicotyle-

dones polypetalae)    

 

 A fenti nagy csoportok mellett termé-

szetesen alkalmazza a „klasszikus” rendszer-

tani osztályozást is: faj, válfaj, fajta, nem, 

család, rend, osztály, stb.  

Az egyes növények részletes leírása 

tartalmazza a botanikai jellemzőkön kívül a 

begyűjtésre, tárolásra, feldolgozásra vonat-

kozó információkat, és természetesen a pati-

kai gyakorlatban legfontosabb, gyógyászati 

alkalmazás szabályait.     
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A bibliográfiai leírás 158 fametszetes 

ábrát említ, amely egy impozánsan illusztrált 

könyvet sejtet (1-2. kép). Az ábrák száma 

megegyezik, de valójában legfeljebb néhány 

centiméter nagyságú rajzokról van szó, né-

melyik talán az egy cm-t sem éri el. Kidolgo-

zottságuk azonban tökéletes, elérik a célju-

kat: vagyis a növényi részek szemléltetésé-

nek teljességgel eleget tesznek.   

 

 
2. kép. A léggyökerek ábrázolása (8. sz.: A 

forró égövi Pandanus odoratissimus, 

- 9. sz.: A rhizophora) 

 

 
3. kép. Mikroszkopikus ábrák a növény-

bonctan fejezetből (123. sz.: a tekéded alakú 

sejt, - 124. sz.: a hosszkörded alakú sejt, - 

125. sz.: A soklapú, vagy sokszögű sejt) 

 

Szóljunk röviden a szerzőről, a sokol-

dalú Kátai Gáborról is. Karcagon született 

1831. október 4-én, szegény szülők gyerme-

keként. Tanulmányait a gyógyszerész-segédi 

vizsgával kezdte, majd Pestre ment, hogy az 

egyetemen a felsőbb szintű gyógyszerészi ta-

nulmányoknak és vizsgáknak eleget tegyen. 

Az első évet Pesten, a másodikat Bécsben 

hallgatta, utóbbi helyen 1851-ben okleveles 

gyógyszerész lett. Ezután különböző vidéki 

patikákban dolgozott. 1857-ben orvosdoktori 

oklevelet szerzett a pesti orvosi karon. 1862-

től Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főorvo-

sának nevezték ki. 1865-től a Természettudo-

mányi Társaság titkára lett, amelynek első, 

részletes történetét is megírta. Az 1860-as 

években igen aktív közéleti tevékenységet 

folytatott, több tudományos társaság tagja-

ként munkálkodott. Az 1873-as kolerajár-

vány idején a kormány Pest megye, Kecske-

mét város, Heves megye tiszántúli része, a 

Nagy- és Kiskunság területének kormánybiz-

tosává nevezte ki. Sokoldalú és gazdag szak-

irodalmi tevékenységet végzett. Könyvtára a 

tudomány minden ágából összesen 2362 

munkát tartalmazott, ezek között számos 

hungarikumot és egyéb ritkaságot is őrzött. A 

kortársi magánkönyvtárak sorában a jelentő-

sebb nagyságúak közé tartozott. A megfeszí-

tett munka felőrölte egészségét, Kunszent-

mártonban, 1878. február 28-án hunyt el. 

  

Dr. Kapronczay Katalin  
 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

 

 

 

Konferencia beszámoló 
Erdélyi népi gyógyászat –  

hagyományoktól az alkalmazásig 

 

A PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

szervezésében 2019. április 5-6. között került 

megrendezésre az „Erdélyi népi gyógyászat – 

hagyományoktól az alkalmazásig” című kon-

ferencia Pécsen. A rendezvény 20 felkért ha-

zai és határon túli előadója az erdélyi népi 

gyógyászat történeti, terepi, alkalmazási és 

analitikai részterületeit mutatták be az alábbi 

szekciókban:  

  Az erdélyi népi gyógyászat története: 

történeti állomások a XVI. századtól 

(előadók: Szabó T. Attila, Szabó László 

Gy., határon túli előadó: Czégényi Dóra 

– Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Ko-

lozsvár) 

  Erdélyi népi gyógyászati adatok gyűj-

tése napjainkban: jelenkori terepmunkák 

és esettanulmányok összefoglalói (Babai 

Dániel, Birkás-Frendl Kata, Papp Nóra, 

határon túli előadó: Nagy Zsolt – Sapien-

tia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 

Marosvásárhelyi Kar)       

https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
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  Az erdélyi népi gyógyászat növényeinek 

kutatása napjainkban: népi tudáselemek 

és tudományos adatbázisok összevetése 

alapján kijelölt gyógynövényfajok hisz-

tológiai, fitokémiai és mikrobiológiai 

vizsgálata (Farkas Ágnes, Alberti Ágnes, 

Csepregi Rita, Deli József, Kerényi Mó-

nika)     

  Az erdélyi népi gyógyászat növényeinek 

alkalmazása napjainkban: erdélyi ter-

mesztők bemutatkozása a kezdetektől 

napjainkig (határon túli előadóink: Ba-

lázs Melinda Erzsébet – Csíksomlyó, 

Benedek Enikő – Homoródkarácsony-

falva, Csíki Emese – Szentábrahám, Flo-

rián Albert – Orotva, Miklósi Ildikó – 

Kisgalambfalva, Moldován-Szeredai 

Noémi – Csekefalva). 

 

Az 1. nap 80 résztvevője a PTE ÁOK Dékáni 

Tanácsteremben a színvonalas előadások 

mellett erdélyi előadóink termékeit is megte-

kinthette, valamint szakmai tanácskozásokra 

is lehetőség nyílt (1. kép). A tartalmas nap a 

Paulus Étteremben vacsorával zárult. 

 

 
1. kép. A konferencia résztvevői a PTE ÁOK Dékáni Tanácsteremben (fotó: Gobányi Viktória) 

 

A 2. nap fakultatív programja keretében 30 

fővel megtekintettük a Széchenyi és Szent 

István tér fő látnivalóit, a Székesegyházat, a 

Janus Pannonius Múzeum Szerecsen Patika 

Kiállítását, valamint a Zsolnay Kulturális Ne-

gyed néhány gyűjteményét (2. kép). 

A rendezvény az etnofarmakobotanikai tudo-

mányág több részterületén dolgozó kollégák 

kapcsolatteremtési lehetőségeit célozta, 

amely számos új kooperáció tervében látszik 

megvalósulni a jövőben. Köszönettel tarto-

zunk a PTE GYTK és ÁOK, a GYTK Farma-

kognóziai Intézet és a Pécsi Gyógyszerész-

képzésért Alapítvány Vezetőségének, vala-

mint számos támogatónk segítségéért, ame-

lyek a rendezvény színvonalát emelték. 

A konferenciához kapcso-

lódóan mind az előadóktól, 

mind a hallgatóság részéről 

számos pozitív visszajel-

zést kaptunk, amely arra 

ösztönzi a Szervezőket, 

hogy vándorkonferencia 

formájában a résztvevők 

újra találkozhassanak a jö-

vőben Magyarország és Er-

dély területén is. 

 

Dr. Papp Nóra 
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/al-

menu/1640/470 (másodközlés) 

2. kép. Résztvevők a Zsolnay Kulturális Negyedben (fotó: Papp Nóra) 

 

https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/
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Könyvismertetők 

 

Szabó László Gy.:  

Mecsek és gyógynövények  

2019, Pécs 
 

Szerzői kiadás, ISBN 978-615-00-4262-6, füzet 

puha borítóval, 94 számozott oldal, ára nincs 

(elektronikus formában kérhető a szerzőtől: sza-

bol@gamma.ttk.pte.hu) 

 

 
 

Szabó László Gy. pécsi emeritus 

gyógyszerészprofesszor egy munkás élet ta-

pasztalatait adja át az olvasónak. Nem 

szakmű, inkább ismeretterjesztő írás. Aho-

gyan a szerző írja: „Iratrendezés közben ke-

rült elő az a cikksorozatom, ami a pécsi Heti 

Hirdető egymást követő számaiban, kéthe-

tente került közlésre 1991 őszétől 1992 

őszéig. Annak idején nagy sikere volt. Újra 

olvasva, úgy vélem, hogy ismételt közre adá-

sának még nagyobb az időszerűsége, mint ak-

kor. Ahol kívánkozott, kiegészítésekkel lát-

tam el. Több mint negyed század telt el az 

eredeti közlés óta, a benne foglalt helytörté-

neti vonatkozások miatt a téma ma még érde-

kesebb.” 

A mű elején képet kapunk a pécsi fi-

toterápia rövid történetéről, ezután 59 aktuá-

lis témáról rövid és hasznos tájékozódást 

nyerhetünk. Természettudományos és kriti-

kai szemlélete érvényesül a további kisebb 

fejezetekben is (almáról, szőlőről, növénypo-

rokról, szójáról, étkezési rostokról és diétás 

növényi tápanyagokról, gombákról). Teadro-

gokról és gyógyteakeverékekről szóló össze-

állítás zárja a füzetet, segítséget adva a tára 

mellett dolgozó gyógyszerésznek. 

Az internetes csodaszerekkel kapcso-

latos felületes információk világában fontos, 

hogy olyan szemlélettel bővíthessük ismere-

teinket, mint amit a szerző képvisel. 

 

Dr. Bencsik Tímea 

 

 

 

 

Mechler Anna: Olina és a varázs-

szirmok – A virágtündérek titkai 

2019, Budapest 
 

 
 

2019. március 9-én tartották Budapes-

ten a Természettudományi Múzeumban a Ta-

vaszköszöntő beporzóünnepet. Itt került be-

mutatásra Mechler Anna: „Olina és a varázs-

szirmok” című mesekönyve is, amely abból 

az alkalomból készült, hogy az idei Év 

Gyógynövénye az orbáncfű lett. A kedves kis 

mesekönyvben az érdeklődő gyerekek szinte 

észrevétlenül Olinával, az orbáncfű tündéré-

vel együtt tanulhatják meg néhány fontos 

gyógynövényünk (pl. orbáncfű, kamilla, le-

vendula) legfontosabb tulajdonságait, gyógy-

hatásait. 

 

Dr. Bencsik Tímea  
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Recept 
 

Zöldséges, szegfűgombás              

kölesrizottó 
 

Egy kisebb vöröshagymát apróra vá-

gunk, kevés olajon üvegesre pirítjuk. Egy 

csészényi, előzetesen pár órát vízbe áztatott 

kölest pirított hagymán, két és fél csészényi 

vízben, sózva megfőzünk. Közben egy külön 

serpenyőben 10 dkg fokhagymás vajon egy 

nagyobb, durvára reszelt sárgarépát, három 

csészényi összevágott szezonális levélzöldsé-

get (spenót és/vagy csalán, podagrafű, mály-

valevél, mángold, fehér libatop) és másfél 

csészényi megtisztított szegfűgombát sózva, 

borsozva puhára pirítunk (ha a gomba túl sok 

levet engedne, azt teljesen elpároljuk). Végül 

a pirított, vajas zöldségeket és gombát a főtt 

köleshez keverve a kettőt összemelegítjük, 

majd kóstolva, ha szükséges még sózzuk, 

borsozzuk. Tálaláskor apróra vágott petrezse-

lyemmel bőven megszórjuk. Ehetjük főétel-

ként vagy köretként is.    

 

A táplálkozási érték: A köles ásványi 

anyagtartalma más gabonákhoz képest ki-

emelkedően magas, gazdag élelmi rostban, 

B-vitaminokban is, különösen niacinban, B6-

vitaminban és folsavban. A levélzöldségek 

vitaminokat, ásványi anyagokat, flavonoido-

kat, klorofillt tartalmaznak. Többnek ismert 

vízhajtó és emésztést támogató hatása is, 

egyeseknek gyulladásgátló, antiszeptikus ha-

tása is van. 

 

Dénes Andrea  

 

Felhasznált irodalom a szerzőnél.  
 

 

Hírek 
 

50th International Symposium on Essential 

Oils (ISEO 2019), Bécs, Ausztria 

2019. szeptember 9-11. 
http://www.iseo2019.com/ 

 

12th Balaton Symposium on High-           

Performance Separation Methods,  

Siófok, Magyarország 

2019. szeptember 11-13. 
http://www.balaton.mett.hu/ 

 

13th World Congress on Polyphenols Appli-

cations, Valletta, Málta  

2019. szeptember 30. – október 1. 
https://www.polyphenols-site.com/ 

 

4th World Congress and Expo Traditional 

Medicine & Herbals, Bangkok, Thaiföld 

2019. október 21-22. 
https://scientificfederation.com/wcetmh-2019/  

 

6th International Conference & Exhibition 

on Herbal & Traditional Medicine 

Zürich, Svájc 

2019. október 24-25. 
https://herbal.europeannualconferences.com/ 
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