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Mire jó a boróka? 
 

A közönséges boróka (Juniperus communis 
L.) hazánkban is honos, a ciprusfélék 
(Cupressaceae) családjába tartozó, örökzöld cserje. 
Merev tőlevelei hármas örvökbe rendezıdnek (1. 
kép). A három termılevélbıl kialakuló toboz-
bogyók (Ph.Hg. VIII.: Juniperi pseudofructus, 
Ph.Hg. VII.: Juniperi galbulus) két év alatt érik el 
teljes érettségüket: ebben az állapotban sötétkék 
színőek, hamvas felszínőek. Az elsıéves, zöld 
tobozbogyók nem alkalmasak drog illetve főszer 
nyerésére. A szárítás során a 3-10 mm átmérıjő 
borókabogyók sötétebbé válnak, felszínük enyhén 
ráncolt lesz, illatuk kellemes, ízük édeskés. Az 
áltermés húsában és a magvakban nagymérető, 
illóolajat illetve gyantát tartalmazó járatok 
találhatóak. 

A tobozbogyó illóolajat (0,5-1,5%), invert 
cukrot (kb. 30%) és gyantát tartalmaz nagyobb 
mennyiségben. Illóolajában (Juniperi aetheroleum) 
jelentısek a monoterpének (α-pinén, kamfén), 
szeszkviterpének (β-kariofillén, α-kadinén), 
valamint alkoholok és észterek. A borókaolaj 
vizelethajtó (diuretikus) és antiszeptikus hatású. 
Gyógyászati alkalmazásra az alacsony pinén-
tartalmú (kevesebb, mint 60% monoterpén 
szénhidrogén) és magas terpinén-4-ol tartalmú 
borókaolajakat javasolják. A boróka fáját (Juniperi 
lignum) és kátrányát (Pix juniperi) a 
bırgyógyászatban hasznosítják. 

Egyszeri adagja: 2-3 g szárított tobozbogyó 
150 ml forró vízzel készített forrázata, naponta 3-4 
alkalommal fogyasztva. Terhesség, szoptatás, és 
akut vagy krónikus vesegyulladás esetén 
ellenjavallt. Négy hétnél tovább alkalmazása nem 
javasolt. A terápiás adag túllépése vagy a drog 
huzamosabb idın keresztül történı alkalmazása 
vesekárosodást okozhat. A borókabogyó 
ugyanakkor értékes főszer, pácok, tartósítószerek 
alapanyaga a húsiparban, de jellegzetes íző és 
aromájú szeszes italok (pl. gin, borovicska)  is elı- 
 

állíthatók az összezúzott és erjesztett bogyókból. 
 
 
 

    1. kép   

 
 
 

Felhasznált irodalom: 
Dános B. Farmakobotanika. Kemotaxonómia. Argu-
mentum, Bp., 1997. 
ESCOP Monographs. 2nd ed., Thieme, 2003. 
Trease and Evans Pharmacognosy. 15th ed., Elsevier, 
2008. 
                                                          dr. Farkas Ágnes 
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Farmakognóziai szemelvények  

14. rész 
 
 

A farmakotaxonómia elméleti alapjai 
 
     A farmakotaxonómia növényrendszertani 
egységek (taxonok) és gyógyszertani 
(farmakológiai) hatások összefüggéseit 
tanulmányozza. Az elnevezést a 
KEMOTAXONÓMIA hasonló elveibıl 
kiindulva vezettük be. A kemotaxonómia 
növénykémiai (fitokémiai) összefüggéseket 
vizsgál növényrendszertani szempontokból 
kiindulva.  
     A hasonlóságok ellenére a 
kemotaxonómia és farmakotaxonómia között 
lényeges különbségek vannak. Az elıbbi 
növényi szervezetek kémiai összetételét 
vizsgálja rendszertani (szisztematikai) 
összefüggések alapján. Az utóbbi 
gyógyszertani hatásokat kapcsol össze a 
növények rendszerezésében fontos bélyegek-
kel.  
     A kemotaxonómia kijelölt csoportok 
anyagait (molekuláris szerkezetét) választja 
el és azonosítja. Céljai közé tartozik egyes 
elkülönített (izolált) anyagok gyógyászati 
hatásainak megállapítása. Ezzel szemben a 
farmakotaxonómiai kutatások nem az egyes 
vegyületeket vizsgálják, hanem növények 
egészének gyógyszerhatástani jellem-
vonásait. 
     A kemotaxonómia egy-egy vegyület 
hatását követi kórélettani szempontból vagy 
különbözı élettani folyamatok esetében. A  
farmakotaxonómia egy adott növény kémiai 
komplexumának hatását vizsgálja. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy a kemo-
taxonómia alapmőveleteit itt képezheti új 
gyógyszerek keresése során az elválasztás, 
elkülönítés (szeparatológia), míg a 
farmakotaxonómia  az  egyes taxonok vegyü- 
 

 
leteinek összességét követi baktériumok,  
véglények, moszatok és magasabb rendő 
növények esetében. 
      A kemotaxonómia alátámasztja, 
esetenként módosíthatja, kiegészítheti a 
fejlıdéstörténeti ismereteket, rendszertani 
összefüggéseket. A farmakotaxonómia 
inkább arra törekszik, hogy egy adott 
elfogadott rendszertani egységen belül 
állapítsa meg az egyes taxonok 
hatáserısségét, gyógyászati értékét. Ezért a 
farmakotaxonómia közelebb áll a 
fitoterápiához, mint a kemotaxonómia. A 
mőszó elsı felében ezért szerepel a 
„farmako” betősor.  
     A kemotaxonómia a növényben képzıdı 
nagyszámú vegyületet vizsgálja a 
feltételezett hatások ismerete céljából, 
remélve, hogy megtalálja a fı hatóanyagot. 
Amennyiben elfogadjuk, hogy az egyforma 
szerkezető (monokomponens) fitofarmakon 
az egész farmakoterápia részét képezi, a 
különbözı vegyi szerkezető és hatású 
(polikomponens, komplex) gyógyszereket 
megkülönböztethetjük fitoterapeutikum  
győjtınéven.  
     A farmakotaxonómia elméleti alapjainak 
szemléltetésével a folytatásban az egyes 
lehetıségeket példákon keresztül mutatjuk 
be.  
 
 
Irodalom 
  Rácz-Kotilla E., Rácz G. (1979):    
Hypotensive activity – a possible 
pharmacotaxonomic character of Solidago L. 
Planta Medica 36: 259.  
   Rácz-Kotilla E., Rácz G. (2001): 
Farmakotaxonómia – a növényrendszertan  
gyógyszerhatástani megközelítése. Kanitzia 
9: 41. 
 
 

Prof. Dr. Rácz Gábor 
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Illóolajok és aromaterápia 
9. rész 

 

Az illóolajok kivonása I. 
 

Az illóolajok gyakorlatban történı 
felhasználása után jelen és következı írásunkban 
a növényekbıl, növényi részekbıl történı 
kivonásuk leggyakoribb módszereit mutatjuk be 
röviden. 

 
Desztilláció, vízgız-desztilláció 

A legtöbb növénynél sikeresen 
alkalmazhatjuk a vízgız-desztillálást. A 
desztilláció: a folyadékok gızzé alakítása 
forráspontjukon és a keletkezı gızök folyadékká 
alakítása hőtéssel. Hidrodesztillációval légköri 
nyomáson és 100°C alatti hımérsékleten még a 
közel 300°C forrpontú illóolaj-összetevık is 
kinyerhetık a növényekbıl.  

A hidrodesztilláció a kivitelezés szerint 
lehet vízdesztilláció (a növényi részt a vízbe 
teszik és együtt melegítik), víz- és gızdesztilláció 
(a növény és a víz egy edényben, de egymástól 
elkülönítve helyezkedik el a desztilláció alatt), és 
gızdesztilláció (a növényen csak a gız halad át). 
Az üzemi illóolaj-elıállításra általában a 
gızdesztillációt alkalmazzák, s leginkább ez a 
technológia ismert illóolaj-lepárlás néven. 

Amerikában mőködnek ún. mobil 
desztilláló készülékek, ami azt jelenti, hogy 
ebben az esetben nem a növényi anyagot 
szállítják az üzembe, a desztillálás helyszínére, 
hanem a desztilláló készüléket szállítják a 
begyőjtés helyére. Így elérhetı, hogy az illóolaj-
tartalmú növények a begyőjtés után azonnal 
feldolgozhatók. Bármely típusú desztilláció során 
az illóolajat ún. florentini vagy firenzei edényben 
fogják fel. Ebben elkülönül az illóolaj a vizes 
rétegtıl, az illóolaj sőrőségének megfelelıen. A 
kondenzvíz vagy kohobációs víz még tartalmaz 
illóolajat vagy annak egyes komponenseit, így a 
rendszerbe visszavezethetı. A kohobációs víz 
felhasználható lemosó folyadékként, oldó- vagy 
vivıszerként, hidrolátumként. Külön eljárással is 
készíthetı ún. aromás víz (Aqua aromatica).  

Bár az illatos anyagoknak a növényekbıl 
való kinyerése desztillálás útján a 
leggazdaságosabb, hátránya, hogy az illóolajok 
lepárlása  olyan  hıfoknál  történik,  melynél  a  
 

komponensek sok esetben elınytelen változásokon 
mennek át. E változásokat a víz jelenléte csak 
fokozza. Így pl. az illóolajok legfontosabb 
alkotórészei, az észterek, magasabb hımérsékleten, 
víz jelenlétében részben hidrolízist szenvedhetnek, 
elszappanosodhatnak, ami az illat és gyógyászati 
felhasználásuk rovására mehet. Másik gyakori eset, 
hogy az illóolaj egy része oldódik a kondenzált 
vízben. 
 
Szerves oldószeres kivonás 

Az oldószeres kivonást rendszerint akkor 
alkalmazzák, amikor az illóolajok kivonását vízgız-
desztillációval nehezen vagy egyáltalán nem tudják 
végrehajtani. Az oldószeres kivonás illékony vagy 
nem illékony oldószerrel, alacsony vagy magas 
hımérsékleten történhet. A kivonat az illatanyagokon 
kívül az oldószerben oldódó egyéb anyagokat (pl. 
zsír, gyanta, viasz, színezıanyag) is tartalmaz. Az 
illékony oldószeres extrakciót rendszerint melegen 
végzik, az oldószer forráspontjától függı 
hımérsékleten. A leggyakrabban használt oldószerek: 
petroléter, klórozott szénhidrogének (diklóretán, 
szén-tetraklorid), aceton, alkoholok. A kivonás 
szakaszos vagy folyamatos üzemő. 

 A végtermékhez sok esetben két lépésben 
jutnak el. A „konkrét” olyan kivonat, melyet alacsony 
forráspontú oldószerrel (petroléter, hexán) 
készítenek. Ez a kivonat az illóolaj mellett olyan 
egyéb anyagokat (zsír, gyanta, viasz, színezıanyag) 
is tartalmaz, melyek szintén oldódnak a kivonáskor 
felhasznált oldószerben. Az oldószert elpárologtatva 
nyerik a félszilárd, lágy állományú terméket. Ha a 
„konkrét” kivonatot etil-alkohollal összehozzuk, 
olyan másodlagos kivonatot kapunk, amely több 
illóolajat tartalmaz, mint az elsıdleges termék, 
azáltal, hogy az alkoholban a kifejezetten 
zsíroldékony anyagok (a fentebb említettek) nem 
oldódnak. Így állítják elı az „abszolút” kivonatot, 
mely illatanyagokban gazdag. Az oldószeres kivonást 
alkalmazzák pl. a jázmin virág, néha a rózsa 
esetében. 
 

Folytatjuk……..  
Felhasznált irodalom: 
Bernáth Jenı (szerk.): Gyógy- és aromanövények. 
Mezıgazda Kiadó, Budapest, 2000 
Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet: Aromaterápia 
mindenkinek. Aromax RT., Budapest, 2005 
 

dr. Horváth Györgyi 
 



 4 

Farmakognóziai Hírek – VI. évfolyam 19. szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV  
(Ph. Hg. VIII. ) ÚJ 

GYÓGYNÖVÉNYEI 
 

Cynara scolymus L. - articsóka 
ASTERACEAE / Fészkesek 

 
Drog: Cynarae folium (Ph. Hg. VIII.). A drog az 
articsóka egész vagy aprított, szárított levele. 
Klorogénsav-tartalma szárított drogra 
vonatkoztatva legalább 0,8%.  
A Ph. Hg. VIII . a következı gyógyszerkönyvi 
vizsgálatokat írja elı: makroszkópos és 
mikroszkópos azonosítás, vékonyréteg-
kromatográfiás vizsgálat, összes hamu, szárítási 
veszteség, valamint tartalmi meghatározás. 
 

   1. kép  
 

Botanikai leírás: Az articsóka a Földközi-tenger 
partvidékérıl származó, ma már csak 
termesztésben elıforduló, kb. 1,5 m magas, évelı 
lágyszárú növény (1. kép). Szórt állású, ülı 
levelei hosszas tojásdadok, fésősen osztott vagy 
szeldelt alakúak; kemény-hegyes csúcsúak. A 
színi oldal zöldesszürke, a fonák ezüstszürke. A 
fı- és oldalágak fejlett fészekvirágzatban 
zárulnak (2-3. kép). Júliustól augusztusig nyíló 
virágzata gömbölyő, 4-10 cm átmérıjő, kívülrıl 
húsos, hegyes csúcsú fészekpikkelyek borítják (4. 
kép). A fészekben kék csöves virágok találhatók. 
6-7 mm hosszú és 4-5 mm széles termése laza 
bóbitájú, feketésbarna-márványozott kaszat. A 
virágzati bimbókat táplálkozás céljára kinyílás 
elıtt szedik le, a gyógyászatban alkalmazott 
leveleket évente több alkalommal is lehet 
győjteni. 

 

Hatóanyag: Tartalmaz kaffeoil-kinasav-származé-
kokat: kina- és kávésav-észtereket (pl. cinarin, az 
egyik fı hatáshordozó, melynek zöme a drog 
feldolgozása során keletkezik), flavonoidokat (fıleg 
luteolin és glikozidjai: cinarozid, scolimozid), 
guajanolid típusú szeszkviterpén lakton 
keserőanyagokat (cianopikrin) és kis mennyiségben 
illóolajat is.  
 

2. kép  
 

Alkalmazás: A gyógyászatban elsısorban levelét 
használják koleretikus, koleszterin- és lipidszint-
csökkentı (az epeszekréció fokozása, és a 
koleszterin-szintézis gátlása által), valamint 
emésztést elısegítı hatásai miatt. Ezen kívül 
májvédı, vizelethajtó, csökkenti a koleszterin 
lerakódását, antibiotikus gyomor- és bélhurutok 
esetén (colitisben), antioxidáns és gombaellenes 
hatású. Napi adagja felnıttek és idısek esetén 5-10 g 
szárított levél, vagy annak megfelelı száraz kivonat, 
melyet a koleretikus hatás kialakulásához táplálkozás 
elıtt fél órával kell bevenni. Gyermekek esetén (4 
éves kor felett) a felnıtt dózist kell arányosan 
csökkenteni életkor vagy testsúly szerint.  
 

3. kép  
 

Mellékhatások, kontraindikációk, figyelmez-
tetések: Az articsóka régóta az étrend része, eddigi 
tapasztalatok alapján fogyasztásának nincsenek 
ismert veszélyei. Mellékhatásai enyhék és átmenetiek 
(hasmenés, egyéb gasztrointesztinális panaszok). 

  

                        (Fotó: dr. Hatvani Zsolt) 

    (Fotó: dr. Hatvani Zsolt) 

     (Fotó: dr. Papp Nóra) 
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Kontraindikált epevezeték-elzáródás és 
ismert Asteraceae-allergia esetén (potenciálisan 
allergén szeszkviterpénje, a cianopikrin miatt), 
articsókával szembeni allergia azonban nagyon 
ritkán alakul ki. Epekövesség esetén fokozott 
óvatosság szükséges, ilyen esetben csak orvosi 
felügyelet mellett adható. Terhesség alatti 
biztonságos alkalmazásával kapcsolatban még nem 
áll rendelkezésre megfelelı mennyiségő 
információ.  
 

4. kép  
 

Népgyógyászati felhasználás: Bár az ókorban 
fıként étkezési növényként fogyasztották, található 
néhány gyógyhatásra utaló említés is (vizelethajtó, 
afrodiziákum stb.). Virágzata (a még ki nem nyílt 
bimbó) a mediterrán konyha fontos alapanyaga; a 
frissen elkészített articsóka fanyar íző, a zsenge 
levelek kevésbé, az idısebbek azonban erısen 
keserőek. Keserő likırök (pl. Cynar) készítéséhez 
is felhasználják.  
 
Felhasznált irodalom:  
Csupor D. (2007): Fitoterápia – Növényi szerek a 
gyógyászatban. JATEPress, Szeged 
Dános B. (2006): Farmakobotanika – Gyógynövény-
ismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest 
ESCOP Monographs. ESCOP & Thieme, Exeter, 2003 
Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás III. kötet (2004): 
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
Petri G. (2006): Gyógynövények és készítményeik a 
terápiában. Galenus Kiadó, Budapest 
Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-ismereti tájékoztató. 
Schmidt und Co. - Melius Alapítvány, Baksa-Pécs 
Szendrei K., Csupor D. (2009): Gyógynövénytár. 
Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 
Zhu X.F., Zhang H.X., Lo R. (2005): Antifungal activity 
of Cynara scolymus L. extracts, Fitoterapia 76: 108– 
111. 
 

dr. Bencsik Tímea 
 

        (Fotó: dr. Farkas Ágnes) 

Gyógyszerészhallgatók IV. Bálja 
Pécsett 

 
           Idén március 4-én rendezte meg a PTE ÁOK 

Gyógyszerésztudományi Szak a Pécsi Egyetemi 
Gyógyszerész Bált, mely egyben a szakon folyó 
oktató- és kutatómunka fejlesztését segítı „Pécsi 
Egyetemi Gyógyszerészképzésért” Alapítvány 
jótékonysági rendezvénye is volt. A rendezvényen 
hallgatóink, oktatóink, gyógyszertári és kórházi 
gyógyszerész kollégák, gyógyszergyárak és 
gyógyszer nagykereskedık munkatársai vettek 
részt. Kezdeményezésünk sikerét jelzi, hogy idén 
már közel kétszáz vendég, számos szórakoztató 
program és igen gazdag tombola felajánlás emelte 
az est fényét.  
         A bálon köszöntıt mondott Prof. Dr. Perjési 
Pál szakvezetı, Prof. Dr. Szolcsányi János, a szak 
alapítója, valamint Prof. Dr. Miseta Attila dékán úr 
és Prof. Dr. Komlósi László Imre rektorhelyettes. 
         A IV. éves hallgatók nyitótánca után átadásra 
került a Patronus Alumnorum Pharmaciae 
(Gyógyszerészhallgatók Pártfogója) Dr. Fittler 
Andrásnak (Gyógyszerészeti Intézet) részére. 
Kitüntetett hallgatóink (Angyal Tünde, Ács 
András) a „Pécsi Egyetemi Gyógyszerész-
képzésért” Alapítvány támogatása jóvoltából részt 
vehetnek a X. Clauder Ottó emlékversenyen. 
Mősorok között szerepelt a hallgatókból és 
kollégákból alakult „Rozsdás Pisztillus 
Kamarakórus” elıadása, valamint a szak fiatal 
oktatóinak salsa elıadása. 
        A Szak valamennyi oktatója és hallgatója 
ezúton is kíván köszönetet mondani a rendezvény 
szervezésében áldozatos munkát vállaló 
negyedéves hallgatóknak és fiatal oktatóknak, és 
természetesen támogatóinak, hiszen felajánlásaik 
nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a szak 
életében oly fontos társasági programot. Kiemelt 
támogatóink voltak: PTE ÁOK Hallgatói 
Önkormányzat, Magyar Gyógyszerészi Kamara, 
Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság, HC 
Pointer Kft., Sanofi Aventis Zrt., Galenus Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Phoenix Pharma Zrt., İrangyal 
és Zsongorkı Gyógyszertár, valamint a Nycomed 
Pharma Kft. 

 

                                     Dr. Fittler András - fıszervezı 
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Adaptogén gyógynövények 5. rész: 
 

Leuzea carthamoides DC. 
 

A szekliceimola (Leuzea carthamoides 

DC., syn: Rhaponticum carthamoides (Willd) a 

fészekvirágzatúak (Asteraceae) családjába 

tartozó évelı, lágyszárú növény (1. kép). 

Oroszország északi részén, Szibériában honos, 

de termesztik még Kelet-Ázsiában és a Távol-

Keleten is. Meghonosították több mérsékelt 

éghajlatú országban, így Magyarországon is. 
 

      1. kép   
 

Gyógyászati célokra gyökere használ-

ható fel, amelynek adaptogén és tonizáló 

hatását is leírták, herbáját pedig takarmányként 

hasznosítják. A növény számos hatóanyaga 

közül a legfontosabbak az ekdiszteroidok 

(fıleg a 20-hidroxi-ekdizon), flavonoidok, 

szeszkviterpének, stilbének és poliacetilének. 

Fontos kiemelnünk, hogy ezen hatóanyagok 

ismertetésében jelentıs szerepet játszott a Sze- 

 

gedi Tudományegyetem Gyógynövény- és 

Drogismereti Tanszéke is már az 1980-as évektıl 

kezdve. 

A növény gyökerébıl készült vizes és 

alkoholos kivonatot a népgyógyászat régóta 

alkalmazza. Gyakran használták szív- és 

érrendszeri, ill. a gasztrointesztinális betegségek 

megelızésében, csökkentve a stresszt – általában 

úgy, hogy megnövelik a szervezet ellenálló- 

képességét és nem specifikus immunválaszt 

hoznak létre.  A növény alkoholos kivonata 

antimikróbás hatást mutat, bakteriosztatikus 

Gram- és Gram+ baktériumokra egyaránt. 

Állatkísérletek és klinikai vizsgálatok igazolták, 

hogy a hasnyálmirigy ß-sejtjeinek stimulálásával 

fokozza az inzulintermelést, csökkenti a 

vércukorszintet.  

A növény nem ajánlott peptikus 

fekélyben, diabetesben és magas vérnyomásban 

szenvedı betegeknek, illetve terhes és szoptató 

nıknek és gyermekeknek. Alkalmazása során az 

arra érzékenyeknél súlyos allergiás reakció 

jelentkezhet.  

 

Irodalom: 

Dr. Hajdú Zsuzsanna (2003): Leuzea carthamoides DC. 

fitokémiai értékelése. PhD értekezés, Pécs 

Petri G. (2006): Gyógynövények és készítményeik a 

terápiában. Galenus Kiadó, Budapest 

 
 

dr. Molnár Réka 
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Népi növényismeret Lövétén 7. rész:  
Szaporító szervrendszeri 

megbetegedések 
 

Cikksorozatunk 7. részében a szaporító 
szervrendszer különbözı betegségeit és ezek 
gyógyítása során alkalmazott lövétei 
gyógymódokat mutatjuk be. 

Összesen 12 betegséget említettek: erıs vérzés, 
fehérfolyás, nem kívánt terhesség megszakítása, 
görcsök, gyulladás, meddıség, méhdaganat, 
méhgyulladás, méhseb, prosztata-betegségek 
(prosztata-megnagyobbodás, prosztatarák), rend-
szertelen vérzés. Legtöbben csak alsó 
betegségekként említették ezeket a problémákat. 

Fehérfolyásra fehér kókiskát (Lamium album 
L.), a kicsi fehér herevirágot (Trifolium repens L. 
és T. montanum L.), a papsajtot (Malva neglecta 
Wallr.) és a sárga árvacsihánt (Lamium 
galeobdolon L.) teaként elkészítve fürdınek, 
hüvelyöblítınek ajánlották. 

Erıs vérzéskor a csombor (Satureja hortensis 
L.) és a kék kotáng (Cichorium intybus (L.) 
Spreng.) herbájának teáját fogyasztották. 
Rendszertelen vérzés esetén használták a fehér 
üröm (Artemisia absinthium L.) herba teáját. Erıs 
menstruációs görcsök csillapítására az egérfarkú fő 
(Achillea millefolium L.) teáját fogyasztották. 

Nem kívánt terhesség megszakítására a 
bábaasszonyok fehér ürmöt vagy papsajtot (1. kép) 
helyeztek fel az asszony méhébe, ami megnyitotta a 
méhszájat és a terhesség megszakadt. Azonban 
voltak, akik meghaltak ezen eljárások 
következtében. Meddıség esetén a nadragulyát 
(Atropa belladonna L.) helyezte fel a bába a méhbe 
és az asszonynak gyereke született. 

 

 1. kép   
 

 

Nıgyógyászati gyulladások kezelésére 
használták a cickafark herbájának teáját 
ülıfürdıként és teaként fogyasztva is. A cukor 
nélkül fızött szilvaízt (Prunus domestica L.) is 
alkalmazták a hüvelybe felhelyezve méhgyulladás 
esetén. 

A kamilla (Matricaria chamomilla L.) 
virágának teáját timsóval méhseb (méhszájseb?) 
esetén méhmosatásra (hüvelyöblítésre?) 
használták. A kásavirág (Primula veris Huds., 2. 
ábra) teáját általánosan javasolták a nıi bajok 
orvoslására. 

 
 

2. kép  
 
 

A papsajtot méhdaganat gyógyítására is 
használják. Teájával úgy borogatják a hasat, hogy a 
leáztatott növényt is a hasra borítják. A férfiak 
használják a papsajt és a bábaguzsaly (Equisetum 
arvense L., E. telmateia) fızetét ülıfürdıként, 
valamint a kisvirágú füzike (Epilobium parviflorum 
Schreb., 3. ábra) teáját. A tökmagot (Cucurbita 
maxima L., C. pepo L.) megszárítva fogyasztják 
prosztata problémák megelızésére és gyógyítására. 

 

   3. kép  
 
 

Boris Gyöngyvér, dr. Papp Nóra 
 

Papsajt 

Kásavirág 

Kisvirágú füzike 
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mőfaj jellegzetes példája, de a botanikai 
irodalom fontos állomása is.                     

 
 

    1. kép  

 
 

 

A könyv (2. kép) néhány bevezetı 
fejezete a fentiekben vázolt környezeti 
tényezıkkel és az életviteli szabályokkal 
ismertet meg, majd a táplálkozás regulái 
következnek.  

 

      2. kép   

 
A táplálékként ajánlott alapanyagok 

elsı csoportjaként a növényfélék 
legkülönbözıbb nemeit, fajtáit ismerteti 
Durante: a gabonaféléket, a kerti 
veteményeket, gyümölcsöket, vadon termı 
ehetı növényeket. Ezután következnek a 
húsok: a marha, a disznó, a birka, a kecske, a 
szárnyasok, a vadak és a halak. Ezen csoporton 

Az egészség kincsestára 
  

Az ún. dietétikai mőfaj gyökerei az 
ókorban keresendık, az újjászületés és a 
széleskörő népszerőség kezdetének ideje a 
reneszánsz. A dietétika kifejezés tartalmi 
magyarázatot kíván, hiszen az akkori 
értelmezés lényegesen szélesebb körő volt, 
mint a mai, vagyis nem csupán a betegségek 
esetében szükséges táplálkozási elıírásokat 
foglalta össze. A klasszikus dietétikai munkák 
az egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat 
fogalmazták meg, az egészség megtartásának 
és a hosszú élet elérésének érdekében. 
Vizsgálták a környezeti tényezık pozitív és 
negatív – betegséget okozó - következményeit 
az emberi szervezet mőködésére, a kozmikus 
hatásokat (a korra jellemzı asztrológiai 
szemlélet), a levegıt, a vizeket stb., de 
megfogalmazták az egészséges életvitel 
szabályait is: leírták a mozgás és a pihenés 
szerepét, a test és a lélek harmonikus 
békéjének és a szervezet természetes 
tisztulásainak fontosságát. Természetesen nem 
maradt el az étkezéssel kapcsolatos útmutatás 
sem, az egészséges és a káros ételek, italok 
részletes taglalása. Valamennyi e mőfajba 
tartozó írás jelentıs része a betegségek esetén 
alkalmazható gyógynövények ismertetését és 
felhasználását is tartalmazta. 
 Az „egészség kincsestára” címet 
jogosan viselı kiadványok száma a XVI-XVII. 
században igen magas volt, Európa szerte sorra 
kerültek nyomtatásra a tudományok akkori 
nyelvén - vagyis latinul - éppúgy, mint a 
nemzeti nyelveken. A szerzık között neves 
orvosokat, botanikusokat, szerzeteseket és 
mővelt laikusokat egyaránt találni.  

A Gualdoból származott Castore 
Durante: Il tesoro della sanita … címő 
munkáját elıször Rómában, 1589-ben 
nyomtatták ki, majd az 1600-as évek során 
még további kiadások következtek. Durante 
mester (1.kép) munkája nem  csak  a  dietétikai  
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belül értekezik a sokféle tejtermékrıl, a tojás 
fogyasztásának módjairól és élettani 
szerepérıl. Ezt a részt olvasva rábukkanunk 
elfeledett „receptekre” csakúgy, mint a 
mediterrán konyha számos ma is kedvelt 
ételére.  

Mindössze két oldalt szentelt a szerzı 
a szomjat oltó víz minıségének, 
tisztaságának, ennél lényegesen terjedel-
mesebb a borok különféle fajtáit bemutató 
rész, amelyben természetesen szó esik a 
gyógyhatású borokról is, pl. a gyógynövé-
nyekkel főszerezett, „pestist gyógyító” 
borról. Az ókori népszerőség után elsıként 
Durante írta le a zöld dióból készített, akkor 
is delikátnak számító dióbort. 
 De idızzünk el még a botanikai 
résznél, hiszen egy-egy gyümölcs, 
fızelékként, vagy salátaként fogyasztott 
vetemény, vadon termı növény 
bemutatásakor Durante a gyógyító hatásra is 
mindig felhívta a figyelmet, hivatkozva 
korábbi tekintélyes szerzıkre (Hippokratész, 
Galenus, Dioszkuridész), a népgyógyászati 
alkalmazásra vagy saját tapasztalatra. A 
késıbbi elemzık kiemelnek néhány olyan 
növényt, amelyeknek gyógyászati alkalma-
zása már a Durante elıtti idıkben is szokásos 
volt, sıt a modern gyógyszerkutatás is 
igazolta hatásosságukat.  

A köznyelvben borágónak, hegyes 
útifőnek vagy uborkaszagú főnek nevezett 
Borago officinalis a mediterrán vidékeken 
régóta ismert és kedvelt. Savanykás íze miatt 
főszernövényként alkalmazzák, de salátaként, 
fızelékként, vagy levesként is fogyasztják, 
ahogyan Durante is javasolja, sıt a méhészek 
is kedvelik, mert jóíző mézet készítenek 
belıle a méhek. A népi orvoslás tapasztalatai 
szerint vese- és hólyagbántalmak esetén 
hatásos a fızete.  

Különleges, bizonyos vonatkozásban 
misztikus növény a mediterrán éghajlaton 
honos Poterium spinosum, ugyanis a legenda 
szerint ebbıl készülhetett Krisztus töviskoro-  

nája. Gyógyászatban való használatáról már 
a nagy ókori mesterek megemlékeztek, a 
gyökérbıl készített fızetet az arab világban 
alkalmazták elıször antidiabetikumként. 
Durante nyugtató teaként ajánlja. A 
közelmúltban gyógyszerhatástani vizsgálatok 
újra megerısítették a növényben rejtezı 
anyagok antidiabetikus hatásának 
valódiságát.  

A Pimpinella leírásakor Durante 
megemlíti, hogy az 1527. évi nagy 
pestisjárvány idején az édesapja pimpinella- 
fızettel védte meg családját a szörnyő 
betegségtıl.  

Hosszasan folytathatnánk a 
betegségek megelızésére vagy gyógyítására 
vonatkozó tanácsok felidézését. Végezetül 
szóljunk röviden arról, ki volt Castore 
Durante (1529- 1590) orvos, botanikus és 
költı, a könyv szerzıje. Gualdo Tadinoban 
született a jogász, Giovanni Dileto Durante 
fiaként; öt testvére volt.  Orvosi tanulmányait 
Perugiaban végezte, majd egy ideig 
szülıvárosában folytatott orvosi gyakorlatot. 
Ezután Rómába ment, ahol további 
tanulmányokra adta a fejét a Sapienza 
egyetemen. Egyes életrajzírói szerint V. 
Sixtus pápa személyes orvosa lett. 
Nyomtatásban közreadott munkái tették 
ismertté mind a kortársak, mind a késıbbi 
kutatók körében. Az „egészség kincsestára” 
mellett a legnagyobb hatású mőve a 
Herbario nuovo címő, pompázatos 
illusztrációkkal ellátott kötet, amelyet Itália 
legnevesebb nyomdái adtak közre számtalan 
kiadásban, majd megjelent Németországban 
és Franciaországban is. Kuriózumként 
említik a dohányról írott, latin nyelvő 
költeményét, amely halála után, 1644-ben 
jelent meg Utrechtben. Viterboban halt meg, 
az ottani ferences konvent templomában 
helyezték örök nyugalomra.                                                                 

                                                                     
dr. Kapronczay Katalin      
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Farmakobotanika a szakrális 
etnográfiában, népi orvoslásban - 

emlékezés Bálint Sándorra 3.  
 

Növények és egyházi ünnepek 
 
 

Bálint Sándor kiváló mőve, az 
egyházi nagyünnepekrıl szóló könyve 
(Bálint 1989) kötelezı olvasmánya lehetne a 
gondokkal terhelt és internetes szakbarbárrá 
váló mai embernek is. Mővében külön részt 
szentel a fának, hiszen jól tudjuk, hogy a 
Bibliában központi szerepe van a fáknak. 
Például a tudás fájáról így ír: „Azt kell 
gondolnunk, hogy még említendı népies 
életfa-ábrázolásaink sajátos alakú gyümölcse 
nem mindig alma, nem is a föltételezett 
gránátalma, hanem stilizált füge”.     

Az életfával kapcsolatosan 
megjegyzi: „…az Írás a tudás tiltott fájától 
megkülönbözteti az élet fáját. A fa már az 
Ószövetségben, de archaikus pogány 
szakralizmus szerint is, a kozmikus 
életerınek szimbóluma, megtestesülése, az 
istenség lakóhelye. Ott él a természeti népek 
ihletett hitvilágában (fakultusz, világfa), a 
magyarság mesekincsében (égbenyúló fa).” 

Késıbb így folytatja: „Ennek az 
archaikus világérzésnek áttétele, illetıleg 
szublimációja az arbor vitae, vagyis 
Krisztusnak megváltást gyümölcsözı 
keresztfája, a már idézett legenda szerint a 
tudás paradicsomi fájának is eszmei 
sarjadéka. Ez a találó, olykor teológusoktól 
is szentesített azonosítás az egyszerő hívek 
elıtt világosabbá tette a bőnbeesés és 
megváltás kozmikus összefüggését.” Ezután 
szeretett városának példáját említi: „Az arbor 
vitae jellegzetes, de már reális, kései barokk 
ábrázolása a Szeged alsóvárosi templom 
Pieta-oltára: a Fájdalmas Szőz szobra 
mögött az almával megrakott tudás fája, a 
rátekerızı kígyó szájában is alma. A fa 
hegyébıl azonban fönt a magasságban a 
megváltó kereszt nı ki.” 

 

A Karácsony hagyományvilágáról is 
érdemes néhány érdekes növényi példát idézni. A 
példa más szerzıtıl való és azzal kapcsolatos, 
hogy a karácsonyfa Magyarországon nem 
mindig valamelyik fenyıfaj. „Horgoson láttam 
olyan karácsonyfát, piacon is árulták – tudósít 
1886-ból Móra István – amelyiknek 
szimbolikus jelentısége tisztább, könnyebb, 
mint a fenyıágé. Ott a koronafa, glédics 
(Gleditschia triacanthos) ágait, töviseit 
becsavargatják cifrapapirossal, összekötnek 
kettıt-hármat, vagy átfonnak egy negyedikkel. 
Az egészet virágcserépbe ültetik, s a tüsökre 
szúrkodnak aranyozott diót, aranyozatlan 
almát. Mellette van a subloton kétfelıl két 
csészében vagy kis tányérban a Lucakor vetett, 
azóta kizöldült karácsonyi búza.” Mint 
megjegyzi, ugyanez a szokás Nagybaracskán 
és Bácstopolyán is megvan. Majd folytatja: 
„Lehetséges, hogy a karácsonyi termıágat a 
középkori magyarság kincs néven emlegette. A 
horvátok ajkán ugyanis máig kinč a neve a 
hasonló rendeltetéső karácsonyi ágnak….A 
horvát kinč (Ruscus aculeatus) egyébként 
aranyozott mogyoróval díszített ág, amelyet a 
szoba mennyezetébe függesztenek: mintha az 
égbıl nıtt volna ki és másodlagos, keresztény 
értelmezéssel, mintha a földre szálló, emberek 
közt szállást keresı kisdedet jelképezné.” 

Sok érdekes példát lehet még említeni. 
Írja, hogy mindenütt gyakori volt a 
karácsonyfa elterjedése elıtt, hogy tüskés, zöld 
ágakat, borókát (Juniperus communis), 
fagyöngyöt (Viscum album) függesztettek a 
gerendára, legtöbbször koronájával fogva.  

Más jellegő, rontás elleni való 
használatokról is ír. Például Karácsony elıtt az 
átai sokácok az ágyba friss szalmát tettek, a 
szalmazsák négy sarkába boszorkányok ellen 
kést és fokhagymát (Allium sativum) helyeztek 
el.  

Általános gonoszőzı szokás, hogy a 
zoborvidéki Menyhén az ünnep elıtt 
fokhagymával keresztet húztak az ajtók és 
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ablakok fölött. A juhakolba gyakran helyeznek 
el szentelt kaprot (Anethum graveolens). A 
szalma fontos szerepére utal, hogy például 
Kapuváron a szalmának fogadjisten a neve.  
Ismét más növények - mag formájában - a jövı 
jó termése érdekében kerülnek a karácsonyi 
asztalra. Szalántán a sokácok karácsony este az 
ünnepi abroszra általában a következı 
magvakat szórják: kukorica (Zea mays), búza 
(Triticum aestivum), zab (Avena sativa), árpa 
(Hordeum vulgare), rozs (Secale cereale), 
kender (Cannabis sativa), bab (Phaseolus 
vulgaris), borsó (Pisum sativum), dió (Juglans 
regia), stb. A magok másnap reggelig 
maradnak az asztalon, utána összekotorják egy 
edénybe és szétszórják a kertbe, hogy jó termés 
legyen az új évben. 

A kenyér- és kalácskultusz karácsonyi 
jelentıségét bizonyítja, hogy sok helyen a 
karácsonyi morzsának gyógyító erıt 
tulajdonítanak. Máshol a karácsonyi méz 
szolgál házi orvosságnak. Ritkán a méz 
kitüntetett szerepet is kap a karácsonyesti 
táplálkozásban. A bukovinai Istensegíts 
székely népe vacsorára mézzel ízesített fıtt 
búzát evett! 

Gyakori szokás volt a diószórás. Bálint 
Sándor Erdélyi Zsuzsanna (az archaikus 
magyar népi imák legnagyobb kutatója)  
győjtését említi egyik érdekes példaként, 
miszerint a lédeci magyar asszonyok a szoba 
minden sarkába keresztben diót dobnak és 
közben imádkoznak.  

A karácsonyi asztalon és fán a dió 
mellett jellegzetes dísz az alma (Malus 
domestica). Aprószentek idején különleges 
szokás a mustármagozás (Sinapis alba, 
Brassica nigra). Szeged környékén a vesszızés 
kiegészítıje a mustármag kérése, ill. 
osztogatása. A mustármagról szóló 
példabeszéd nyomán az a cél, hogy „a gyermek 
növekedésében hasonlítson a mustármaghoz, 
hiszen arra hivatott, hogy vele is teljesedjék 
Isten országa.” 

Vízkereszt alkalmával sok helyen 
fokhagymát, almát, kukoricaszemet és 
vöröshagymát (Allium cepa) szentelnek. 
Húsvét elıtt virágvasárnap elıtti szombaton a 
barkát főzfáról szokták győjteni. A szentelt 
barka orvosság hideglelés, torokfájás, 
állatbetegségek esetén, de halottak koporsójába 
is beleteszik. Füstölésre is használják vihar 
vagy jégverés veszélye idején. 

A nagypénteki étel Szegeden és 
környékén sokszor csak olajjal fıtt káposzta 
vagy bab, vacsorára sóspaprikás kenyeret 
fogyasztanak.  

A húsvéti szentelt ételek közül a 
göcsejiek elıször tormából esznek keveset, 
hogy könnyfacsaró illata a gonosz lelkeket 
elriassza. 

Ahogyan a tavasz kiteljesedik, úgy lesz 
tarkább az oltári dísz. Úrnapjára sokféle 
virágot szednek a kertekbıl, gyakran koszorút 
készítenek kalászos búzából és mezei 
virágokból. Az úrnapi széna is értékes. Beteg 
állatokat csutakolnak meg a szentelt szénával 
vagy fızetével, hogy a baj, a seb tőnjék el 
róluk. A füstölési szokás sem marad el 
ilyenkor, sok helyen a szentelt virággal 
füstölnek. Pl. Németprónán a kakukkfőbıl 
(Thymus spp.) font úrnapi koszorút parázsra 
teszik, a beteg jószágot megfüstölik vele. 

A néhány felsorolt példa is érzékelteti, 
hogy Bálint Sándor figyelme mindenre 
kiterjedt. Ahol csak lehetett, a növények 
szerepét is megemlíti, nem kisebbítve a 
lényeget, Isten folyamatos jelenlétét a magyar 
nép lelkében, gondolkozásában, mindennapi 
életében és vallási ünnepeiben.  

A lelki egészség megırzése a beteg 
ember gyógyulásának feltétele, vagyis a népi 
orvoslásban alkalmazott szakrális elemek 
egyáltalán nem irracionálisak, inkább 
megerısítették a reményt a testi bajok 
leküzdéséhez. Tanulhatnánk ma is ıseinktıl! 

      
  Prof. Dr. Szabó László Gy. 
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DROSERA A FITOTERÁPIÁBAN 

ÉS A HOMEOPÁTIÁBAN 
 

A harmatfő (Drosera sp.) a harmatfőfélék 
(Droseraceae) családjának névadó nemzetsége. A 
latin név a görög ’drosos’, azaz harmat, 
harmatcsepp szóból származik. Az egész világon 
elterjedtek, Európában három faj honos: D. 
intermedia, D. anglica, és D. rotundifolia 
(kereklevelő harmatfő vagy harmatfő). Évelı 
növények. A Drosera fajok az USA-ban védettek, 
de védelem alatt állnak a legtöbb európai országban 
is, többek között Magyarországon; a vadon élı 
egyedek begyőjtése tilos.  

A D. rotundifolia 5-15 cm magas évelı 
növény tıálló levélrózsával és füzéres forgó 
virágzattal.  Egy tipikus növény átmérıje 3-5 cm, 
virágzata 5-25 cm magas.  

A nemzetség minden faja rovarevı növény, 
a levelük felületén található nyálkás, ragadós 
bevonat segítségével magukhoz csalják, elkapják és 
megemésztik a rovarokat: enzimekkel kb. 
negyedóra alatt emészthetı formává oldják a 
rovart, és a tápanyagokat a levelek felületén 
keresztül felszívják. 

Képesek vegetatív szaporodásra is, indák 
vagy gyökereik, illetve leveleik segítségével. A D. 
intermedia és D. rotundifolia mikorrhizát alakít ki. 
Télen hibernákulumot (telelırügyet) növeszt, hogy 
túlélje a hideget.  

A növény tartalmaz többek között 
flavonoidokat, kinonokat, glükozidokat, karoti- 
noidokat, növényi savakat (vajsav, citromsav, 
hangyasav, galluszsav, almasav, propionsav), 
aszkorbinsavat, gyantát, tanninokat. 

 
 

Drosera a fitoterápiában 
A felhasznált drog a gyökér, a virág és a 

toktermés. A XII. század óta használták Európában 
köhögés elleni készítményekben. A harmatfő-teát 
ajánlották száraz köhögésre, bronchitisre, 
szamárköhögésre, asztmára, bronchusok görcsére. 
A XX. század elején ezeken kívül még tuberkulózis 
kezelésére, afrodiziákumként, napégés, valamint 
fogfájás kezelésére is felhasználták. 

 

Napjainkban köhögés, asztma, tüdı- 
gyulladás, gyomorfekély tüneteinek enyhítésére 
ajánlják a harmatfüvet. Mintegy 2-300 
hivatalosan engedélyezett készítmény össze- 
tevıjeként szerepel a harmatfő. Az évi több 
tízmillió, orvosi felhasználásra szánt növényt 
termesztik vagy importálják. 

 
Drosera mint homeopátiás alapanyag 

A Homeopathisches Arzneibuch 
definíciója szerint: „A drog a virágzás elején 
győjtött friss, egész növény. (Kereklevelő 
harmatfő - Drosera rotundifolia L., Drosera 
intermedia Hayne, Drosera anglica Hudson 
(Droseraceae)”. Tehát az Európában honos 
három faj keveréke szolgáltatja a homeopátiás 
gyógyszer alapanyagát. 
 
 
Drosera homeopátiás tünetei 
 
Elmeállapotra jellemzı tünetek: A beteg 
könnyen ingerlékeny lesz, nyugtalan.  
Általános tünetek: Gyengeség. Romlanak a 
tünetek a meleg szobában, és javulnak szabad 
levegın vagy hidegben. Ha kimelegszik a beteg, 
az kiválthatja a tüneteket. Magas láz, forróság 
érzése, váltakozva vacogással. Hideg végtagok. 
Légutak tünetei:  
Gyakori tüsszögés, bıséges orrváladék. 
Szorító érzés a gégében. Torokfájdalom, 
érzékeny beszéd közben, úgy érzi, mintha 
kenyérmorzsa lenne a torkában. 
Gége- és garatgyulladás. 
Ziháló légzés, nehézlégzés és szorító érzés a 
mellkasban.  
Mélyrıl jövı, ugató köhögés, illetve fullasztó, 
folyamatos köhögés. Fogja a mellkasát köhögés 
közben.  
Hideg verejtékezés köhögés közben. 
Görcsös ingerköhögés, szegycsont mögötti 
fájdalommal. 
Periodikusan jelentkezı köhögés.  
Köhögés után öklendezés, hányás léphet fel.  
Köhögéskor bıséges, sárgás köpet vagy émelyítı 
íző köpet ürül. 
Bronchitis. Asztma.  

dr. Gábor Fruzsina 
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A pécsi Szerecsen patika 
 

Pécs egyik látványos nevezetessége a 
Szerecsen patika, angolul: Saracen Pharmacy 
Museum, mely a történelmi belvárosban a 
Széchenyi tér, Jókai tér és Apáca utca 
saroképületének földszintjén ékeskedik. 
Remélhetıleg a jelen idı megmarad, és a 
patikamúzeum látogatható lesz, nem csökkenı 
tárgyakkal és látnivalókkal, múltidézı 
szemléletével. 

A patika nevét szerecseneket ábrázoló 
faszobrairól kapta (1. kép), melyek mővészi 
kivitelőek. A szerecsen vagy másképpen 
szaracén az Árpád-kori Magyarországon a latin 
szövegekben az iszlám híveinek a neve. Arab 
eredető szó, keleti arab tájszólásban a szardzsijín 
keletieket, azaz keleti arabokat jelentett. Ebbıl 
lett az olasz saraceno, ami a magyarban 
szerecsen lett. Kitérnék arra az ismeretre, hogy a 
régi arabok gyógyító eljárásai és iskolái igen 
híresek voltak, 756-ban Bagdadban nyílt meg az 
elsı gyógyszertár. A VIII. században élt ott az 
„alkémia atyja”, Greber. Ott íródott az elsı 
gyógyszerészeti ismereteket tartalmazó 
Antidotarium, ebben a világban született 
Avicenna (szül. 980.), az „orvosok orvosa”. Az 
arabok hódításaikkal elértek spanyol területre is, 
ahol móroknak nevezik ıket. 

Talán ezekbıl az ismeretekbıl és tudást 
hozókból adódik, hogy sok patika felvette a 
Szerecsen nevet. Érdekességként megemlítem, 
hogy 1371-1373 között Pécsett élt Magister 
Zerechen – Nagy Lajos király „udvari 
patikáriusa”.  

Pécsett az elsı nyilvános patikát 1697-
ben Seitz Nepomuk János alapította Szerecsen 
néven (ad Aethiopem zum Mohren), vezette 
Kretschmeyer patikáros. A rácdúlás után (1704) 
Seitz felszámolta patikáját és hazaköltözött 
Zágrábba. 

A Szerecsen patika tulajdonosai voltak: 
1818-tól Hölbling Ignác, 1848-tól Hölbling 
József, majd a Sipıcz család tulajdonába került, s 
manapság is  használjuk  e  megnevezést.  Sipıcz 

 

 
 

Ferenc 1851-ben elıször a patikát, majd a 
házat is megvette, majd 1857-tól Sipıcz István 
a tulajdonos. 

Vezetıi váltások következtek családon 
belül, de a „Sipıcz-patika” megnevezése 
fennmaradt. 1899-tıl a vı, Frank-Fónagy 
Sándor, 1926-tól az unokavı, Jónás Géza lett a 
patika vezetıje. Az államosításra itt is sor 
került 1950-ben.  

A Szerecsen patikát a volt 
Gyógyszertári Központ 1990-ben megnyitotta 
mint múzeumpatikát, a Gránátalma gyógyszer-
tárral egy napon. Dr. Kıhegyi Imréné igazgató 
lelkesítı támogatásával, Antall József a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum fıigaz-
gatója és helyettese Vida Mária is szorgalmaz-
ták e patikák múzeumpatikává alakítását. 
Vezetıje Brantner Ottóné gyógyszerész lett, 
akinek hirtelen halála után az MGYK 
elnöksége Harmatha Zita gyógyszerész 
pályázatát fogadta el. A gyógyszertár 2009 
decemberétıl zárva tart, indok a 
jövedelmezıség elégtelensége. 

A külsı homlokzat fülkeszobra kis 
szerecsent ábrázol, a bejárat melletti hatalmas 
hımérı még ma is mőködıképes, Bayer 
reklám. A régi patika négy földszinti 
helyiségbıl és a pincébıl állt. A rombusz alakú 
officinába belépve, a melegbarna bútorzat 
virágmintás kerámia betétlapjai, a kerámia 
ivókút és rajta a Szerecsen a Zsolnay gyárban 
készültek, mintázta Zsolnay Gyula. A 
bejárattal szembeni üvegajtó a mai laboratóri- 
 

1. kép 
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um felé díszesen faragott keretben óra, legfelül 
díszes festett edény: „Theriac Andromac”. 

Bútorzata 1897-bıl való, berendezését 
Hoffman Károly készítette neorokokó 
stílusban, melyet az 1980-as években Répay 
Gábor gyógyszerész-bútorrestaurátor újított fel. 
A pénztárgép: National, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum tulajdona; elkép-
zelhetjük mögé a szorgalmas pénztárnokot.  

A bejárati ajtó fölött ismeretlen pécsi 
festı mőve: Sipıcz Ferenc portréja. Az 
officinából is bemehetünk a két múzeumi 
helyiségbe, ahol több neves baranyai-pécsi 
gyógyszerész portréja köszön ránk, így 
Nendvitch Tamás és Salamon Gyula eredeti 
olajportréi.  

A tematikus elrendezéső vitrinekben 
rácsodálkozhatunk a régi patikusság 
eszközeire. A kiindulási anyagainkból 
láthatunk bemutatást növényekbıl, állati 
eredető anyagokból, ásványokból. 

A gyógyszerészek a külcsínre is adtak: 
szemet gyönyörködtetı a régi patikaszerek 
csomagolása, még a gyári készítmények 
csomagolása is igen tetszetıs. Az alternatív 
gyógyítás száz évvel ezelıtti aktuális formája a 
könyvutánzó csomagolásban bemutatott 
homeopátiás házi gyógyszertár.  

Az alapanyagok vizsgálatával elıdeink 
nagyon sokat foglalkoztak, mindennapos volt a 
mikroszkóp, fajsúlymérık stb. használata. A 
gyógynövények felismerése és rajzfüzet 
használata a napi munka rutinrészéhez 
tartozott. 

A sarokvitrinben alapeszközünk, a 
mérleg bemutatása következik. A táramérlegek 
szép kivitelőek, a pontos mérés célja mellett a 
gondolatokat is pozitív irányba fordítja, 
például az Aesculap ábrázolással. A régi 
mértékegységek darabjai, mint a font, lat is 
megtekinthetık. A térfogatmérés eszközei 
zömében a mensurák, melyek több fajtáját is 
láthatjuk. 

 
 

 
Külön elrendezésben a készítmények 

alkalmazási, illetve a beteget kiszolgáló, mai 
értelemben vett segédeszközei láthatók. 
Érdekességként néhány: klistély, érvágó 
csipesz, reumagyógyító eszköz, csırös 
betegitató csésze. 

A gyógyszerkészítés eszközeit mint 
múzeumi darabokat csodálhatjuk, némelyiknél 
annak örülve, hogy ma már nem használjuk. 
Óriási a pilulavágó gépnek mondott eszköz.  

Drogok patikai aprítása is a múlté. 
Tinktúrák készítése, préselése sem történik a 
mai patikákban, de igen jó tudni mindezekrıl. 
A pasztillaszaggatóról csak olvastunk, 
ostyakapszulát – bár a VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben is hivatalos – mutatóba 
látunk, és az ostyatöltıt be kell mutatni a ma 
nemzedékének. A porok osztását gyakoroljuk, 
de kis tételben, így nincs szükségünk a 
porágyúra.  

A kis tablettázógép kézi tekeréső, nem 
nagy hatékonyságú, kis termelékenységő; a 
kapott eredmény, a formázott tabletta 
sikerélmény a készítınek és a betegnek is. 

A patikai állványedényzet több 
gyógyszertárból került ide, ezt az eltérı 
szignálásból láthatjuk. De ezekbıl kitőnik a 
gyógyszertár tulajdonosának szépre-jóra való 
igénye is. 
 

A múltunkon lehet nosztalgiázni, de 
legfıképpen a jót, a jóra való igényt és 
törekvést tanuljuk meg elıdeinktıl. A beteg 
gyógyulása, életkörülményeinek emberibbé 
tétele, mai szóval életminıségének javítása 
legyen célunk, ehhez kapunk ötletet, 
kitartásban erısítést. 

Remélem, hogy nemsokára minden 
Érdeklıdı elıtt nyitva lesz ez a kis 
ékszerdoboz, a pécsi Szerecsen Patikamúzeum. 
 
 

  dr. Mayer Klára 
 szakgyógyszerész 
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Gyógynövények az irodalomban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Szemlér Ferenc: Ezüstfenyı 
 
Körülötte hó nıtt, fagy dúlt. Kopár 
bırő fák s bokrok nyögtek sőrő szélben. 
Rajta kívül nem volt lét a szikár 
tájon sehol. Az itt-ott elvetélten 
bólongó füvek dér-csomói közt 
büszkén lengett friss fényő tüske-zöldje, 
hadd bámulják a bátrat és a hıst, 
ki ott is él, hol jég s fagy mást megölne. 
 
Jött a tavasz. Minden kilombozott 
északtól délig. – İ mintegy kopottan 
s szerényen áll más, új hajtást hozók 
dús árnyékában. Már-már meg se moccan 
ága és rügye, hol a végtelen 
élet ilyen hatalmasan kiárad. 
Nem tudja: törzse vajon még terem? 
Rettegve nézi: holtak tán az ágak? 
 
S oly megható, amint kis téveteg 
tő-lombjait mégis növeszti frissen, 
hogy édes földünk a remény meleg 
színébe vonni ıt is még segítsen. 
Szebb, dúsabb, zöldebb és fiatalabb 
a többi lomb. De ez már úgyse számít. 
Ha szürke is, kopott is, de szabad 
lomboznia. Hát lombozik s virágzik. 
 
 

  Picea pungens 
 

 
(Forrás: www.en.wikipedia.org) 

 
Közmondások növényekrıl 

 
 „Az anyaföldnek a burján (gaz) az édes gyermeke, a vetemény csak mostoha.” 
 
„Kinyílik a virág a burján között is.” 
 
(Gub Jenı: Üres kalász fenn hordja a fejét. Székelyföldi szólásmondások, közmondások. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely 2004) 
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MGYT Hírei 

 
 

XII. Magyar Gyógynövény Konferencia  
és  

XLVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
 

2011. május 5-7, Hotel Novotel, Szeged 
 
 

Forrás: Gyógyszerészi Hírlevél VII(1). 
2011. február 

 

Részletek: www.mgyt.hu 
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GYÓGYNÖVÉNYES  RECEPT 
 

Csirke Cacciatore 
 
Hozzávalók: 3 evıkanál olívaolaj, 2 evıkanál vaj, 1 
nagy hagyma (apróra vágva), 2 gerezd fokhagyma 
(szétnyomva), 1 kg csirke felsıcomb, 1 kis konzerv 
sőrített paradicsom, 3 dl száraz fehérbor, 35 dkg 
gomba (vékonyra szelve), 1 kávéskanál szárított 
kakukkfő, néhány nagyobb levél bazsalikom 
Elkészítés:  
A kuktában felhevítjük az olajat és a vajat, majd 
két részletben körbepirítjuk benne a combokat. A 
csirkecombokat kivesszük, félretesszük ıket, és a 
zsiradékon megfonnyasztjuk a hagymát, majd 
hozzáadjuk a fokhagymát. Ekkor jöhet a 
paradicsomsőrítmény is, közepes tőzön 1-2 percig 
kavargatva kicsit lepirítjuk. Visszatesszük a 
csirkecombokat a kuktába, és hozzáadunk minden 
további hozzávalót is a bazsalikom kivételével. A 
kuktát lezárjuk, és a forrástól számított 20 percig 
fızzük. A fedél eltávolítása után apróra vágjuk a 
bazsalikomot, és elkeverjük az ételben. Fıtt 
tésztával, pl. spagettivel tálaljuk. 
  

 
Forrás: http://www.stahl.hu 

 
Megjegyzés: A kakukkfő népszerő főszernövény, ma 
már minden konyhában nélkülözhetetlen, fıleg a 
franciák, spanyolok kedvelik. Mértékkel bánjunk vele, 
mert frissen nagyon erıs az íze, túladagolva 
megváltoztatja az étel jellegét. Adható nehezen 
emészthetı levesekhez (bab, borsó), salátákhoz, 
sültekhez (baromfi, marha, stb.), vad- és halételekhez, 
pácokhoz, töltelékekhez, mártásokhoz (vörösbormártás). 
A kakukkfő jól kombinálható petrezselyemmel és 
babérral.   
Gyógyászati felhasználás: A kakukkfő illóolaját 
inhalálva és a növénybıl készült forrázatot, köptetı 
hatása miatt, megfázásban a köpet felszakadásának 
elısegítésére, felsı légúti megbetegedésekben, 
bronchiális hurut esetén alkalmazzák.   
  
                                        dr. Horváth Györgyi 

 


