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Tavasszal virító védett 
gyógynövényünk: a tavaszi hérics 

(Adonis vernalis L.) 
 

A Közép- és Dél-Európában honos tavaszi 
hérics (Adonis vernalis L.) a boglárkafélék 
(Ranunculaceae) családjába tartozó évelı faj. 
Gyöktörzse feketésbarna; 5-40 cm magas, felálló, 
egyszerő vagy ágas szára kopasz; a levelek 2-4x 
osztottak, a levélsallangok keskeny-szálasak, 0,5-1 
mm szélesek, fonákjuk kopasz. Végálló virágai 
egyenként állnak a hajtások csúcsán, 3-7 cm 
átmérıjőek (1. kép). A csészelevelek száma 
rendszerint ötnél több; a 20-40 mm hosszú 
világossárga, fényes sziromlevelek száma 10-20, a 
porzók és bibék száma sok. Március-májusban 
virágzik. A virágból fejlıdı terméscsoport éréskor 
sok aszmagra hullik szét, amelyek ráncos felületőek. 

Az A. vernalis mészkedvelı, fıként 
sziklagyepekben, lösz- és homoki gyepekben, 
bokorerdıkben és száraz tölgyesekben él. Hazánkban 
védett, törlése a győjthetı fajok listájáról részben az 
erdei ökoszisztémák redukciójára vezethetı vissza. 
Azokban az országokban, ahol nem védett, föld 
feletti részeit virágzáskor győjtik. Magyarországon és 
a tılünk nyugatra fekvı országokban, ahol győjtése 
tilos, termesztésbe vonása oldhatja meg a drog 
(tavaszi hérics virágos hajtás – Adonidis vernalis 
herba) elıállítását. A hazánkban szórványosan vagy 
ritkán elıforduló többi hérics-fajt (erdélyi hérics – A. 
hybrida G. Wolff ex Simonk. [syn. A. transsylvanica 
Simonov.]; lángszínő hérics – A. flammea Jacq.; 
nyári hérics – A. aestivalis L.) gyógynövényként nem 
alkalmazzák. 

A tavaszi hérics hajtása több mint 30 
kardenolid-vázas szívglikozidot tartalmaz, amelyek a 
strophantus-glikozidokhoz hasonló hatásúak. Fı 
komponens a cimarin, mellette elıfordul többek 
között az adonitoxin, az acetiladonitoxin és a 
strophantin. Kardenolid-glikozidjai perorálisan 
kevéssé szívódnak fel, alig kumulálódnak. A drog 
erıs hatása miatt nem szerepel a kereskedelmi 
forgalomba hozható drogok listáján. Standardizált 
készítményeit enyhébb és közepes hatáserısségő 
gyógyszerként adagolják szívmőködési zavarok 
esetén, felhasználása azonban korlátozott: a gyapjas  
 

győszővirágból (Digitalis lanata Ehrh.) elıállított 
készítmények adagolása közötti szünetekben rendelhetik, 
kizárólag orvosi utasításra – háziszerként nem 
alkalmazható. A homeopátiában is használják.  
 

 
 

 

Humán mérgezések a növénnyel ritkán fordulnak 
elı. Egy, a Passiflora alata, Erythrina mulungu és 
Leptolobium elegans mellett a tavaszi héricset is 
tartalmazó fitoterápiás készítménnyel végzett preklinikai 
vizsgálat megállapította, hogy a humán dózis tízszerese 
sem volt toxikus a kísérletbe bevont patkányok és nyulak 
számára. 
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Növényi abortívumok alkalmazása 
a magyarság körében – emlékezés 

Gémes Balázs (1939-2002) 
szekszárdi etnográfusra 

 
 
 Egy évtized telt el Gémes Balázs halála 
óta. Az általa önként vállalt kutatási témák 
azonban még sokáig egyedi életünk, társadalmi 
létünk alapvetı kérdései maradnak. 
Születésünk önmagában misztérium, az elsı, 
megtermékenyült és életképes petesejt, majd a 
zigóta fejlıdése meghatározza egész életünket. 
Az anyaméhben fejlıdı magzat a fogantatástól 
kezdve egyedi életet jelent, keresztényi 
hitvallásunk szerint Istentıl való. Az embrió 
mővi eltávolítása súlyos (vallásos ember 
számára halálos) bőn (ld. Kellermayer Miklós 
sejtbiológus professzor könyvét és elıadásait a 
magzatvédelemrıl és az ıssejtrıl!).  

Gémes Balázs etnográfus kutatásainak 
egyik kiemelkedı területe volt a 
magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek és 
szokások győjtése magyar nyelvterületen. A 
mai napig folyamatos társadalmi vitatéma a 
magyarság kihalásának veszélye. Ugyanakkor 
szomorú valóság, hogy az egészségesen 
gyarapodó magyar cigányság nagy része nem 
kellıen iskolázott és munkanélküli. Gémes 
Balázs nagy szeretettel és együttérzéssel jutott 
közel cigány embertársainkhoz. Elsıként hozta 
létre 1997 elején Szekszárdon a Romológiai 
Kutatóintézetet, ami a Pécsi Tudományegyetem 
Romológiai Tanszékének magjává vált. A 
cigány kultúra győjtése, megértése, a 
hagyományok elemzése haláláig szívügye volt.  

Hogyan került közel Gémes Balázs 
tudományterületünkhöz, a farmakobotanikához 
és a farmakognóziához? Győjtési módszereit 
rendkívüli igényesség jellemezte. Az orvos 
végzettségő Grynaeus Tamás mellett az 
etnográfusok közül ı volt az, aki teljes 
pontosságra törekedett egy-egy növény 
azonosítása terén. Alapvetınek tartotta azt a 
szabályt, hogy minden lejegyzett adat a győjtött 
objektum pontos leírása, azonosítása alapján 
lehet csak hiteles! (Ezt az alapvetı igényt 
kellene megvalósítani a mai gyógynövény-
termékek forgalmazásában is, elkerülve a 
névadásból származó zőrzavart!) 
 

1939. május 13-án született 
Budapesten. Édesapja Hódmezıvásárhelyrıl 
került Kispestre, géplakatosként tartotta el 
családját. Ostrom után a család hazaköltözött 
Orosháza és Hódmezıvásárhely határára. Mint 
„tanyás parasztok” a vásárhelyi pusztán 
gazdálkodtak. A fehértóparti és orosházi iskolai 
évek után az ELTE néprajz-történelem-régészet 
szakán végzett 1964-ben. Az ifjú tanár már 
egyetemi évei alatt részt vett a tác-gorsiumi 
feltáráson, a csókakıi vár és a dunaújvárosi 
temetı ásatásain. Feleségével, a szintén 
etnográfus Vámos Máriával együtt 
Kecskemétre került a Katona József 
Múzeumba. Ekkor kezdte a pásztorépítmények 
kutatását. Anyagi okokból öt évig 
Kecskeméten volt tanár, közben győjtıutakra 
vállalkozott. Szakmai érdeklıdése – a juhászat 
mellett – egyre inkább demográfiai problémák 
felé irányult. Bejárta Mezıföld, Somogy, Zala, 
Göcsej, Hetés és Bodrogköz legelıit. A 
hatalmas (és máig sem teljesen feldolgozott) 
adattömegbıl született elsı nagy tanulmánya 
„A juhászok ládái és a juhászcéh kérdése a 
Mezıföldön a XVIII-XIX. században” címmel 
(Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum 
Évkönyve, 1975-76).  
 Hasonló, igényes módszerrel mélyült el 
a népi születésszabályozás bonyolult téma-
körében. A magzatelhajtás módozatait győjtötte 
terepen és kidolgozta a kérdıíves módszert is. 
A vonatkozó levéltári, bírósági és kórházi 
irattárak anyagát részletesen feldolgozta. „A 
magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a 
magyarság körében” c. dolgozata (Béri Balogh 
Ádám Múzeum Évkönyve IV-V., 1973-74) a 
mai napig a téma legtökéletesebb szintézise.  

1974-tıl már Szekszárdon dolgozott 
feleségével együtt. Mint muzeológus elsık 
között volt, aki a jeles elıdök nyomán – 
felismerve az „utolsó percet” – fellendítette a 
magyar népi gyógyászat kutatását, bevezetve a 
kérdıíves módszert. Grynaeus Tamás orvos és 
Kóczián Géza gyógyszerész mellett 
megalapítója volt a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság Népi Orvoslási Szakosztályának. 
Szekszárdon elkezdte – önkéntes győjtıhálózat 
kiépítésével – a „Népi Orvoslási Topográfia” 
összeállítását. A munka sajnos félbe maradt 
anyagi okok miatt. Töretlen hittel és akarattal, 
számos gáncsoskodással megküzdve létrehozta 
Tolna megyében a sióagárdi, majd a szakályi 
tájházat, lehetıvé téve a magyar tájház és a 
benne található tárgyak megırzését.  
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Rendkívül bıséges adattárából – 
kutatótársainak bíztatására – megírta leg-
nagyobb mővét: „A népi születésszabályozás 
(magzatelhajtás) Magyarországon a XIX-XX. 
században” (MTA Néprajzi Kutatócsoport, 
Documentatio Ethnographica sorozat 12. 
száma, 1987. Budapest). Az eredményekbıl 
1982-ben készült el doktori disszertációja is 
(„A népi orvoslás-kutatás aktuális problémái 
Magyarországon”).  

Sajnos a feldolgozás nem folytatódott. 
Így is olyan megbízható adattár és elemzés 
maradt ránk, ami egyedülálló a maga nemében. 
A benne található növények, gyógynövények 
értékelése gyógyszerészi szakdolgozat elkészí-
tését tették lehetıvé (ld. Gajdos László 
munkáját). A tárgyalt növények az általa 
választott sorrendben: Laminaria, Paeonia 
officinalis, Conium maculatum, Thuja 
occidentalis, Achillea millefolium, Nicotiana 
spp., Centaurium umbellatum, Glycyrrhiza 
glabra, Biota orientalis, Ligustrum vulgare, 
Artemisia absinthium, Symphytum officinale,  
Artemisia vulgaris, Cicuta virosa, Acorus 
calamus, Glechoma hederacea, Nerium 
oleander, Althaea rosea, Cichorium intybus, 
Pelargonium zonale, Atropa belladonna, 
Althaea officinalis, Malva neglecta, Pastinaca 
sativa, Petroselinum hortense, Tamus 
communis, Raphanus sativus, Daucus carota, 
Saponaria officinalis, Helleborus spp., Adonis 
spp., Agropyron repens, Armoracia 
lapathifolia, Verbena officinalis, Chelidonium 
majus, Potentilla erecta. Meg kell jegyezni, 
hogy a növényeken kívül más eszközök, 
kivonatok, kémiai (patikai) szerek alkalmazását 
is leírta.                    
 2002. május 5-én halála hosszú és 
türelemmel viselt betegség után következett be. 
Utolsó éveiben rendszeresen felkeresett a 
növénytani tanszéken és beszélt terveirıl. 
Tudta, hogy betegsége végzetes, mégis úgy 
tette dolgát, oktatta hallgatóit, mint aki érzi, 
hogy emberi létünk titokzatosságainak nincs 
vége. Vallotta: a kutató dolga a hagyományok 
és a tudás hiteles lejegyzése és továbbadása; az 
ember célja az élet tisztelete, a „Teremtı 
Sokféleség” megırzése és szolgálata.     
   
     
      Szabó László Gy. és Gajdos László  
 
 

 

V. Gyógyszerész Bál Pécsett 
 

Idén március 3-én rendezte meg ötödik 
alkalommal a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi 
Szak a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bált a PTE 
ÁOK Romhányi György aulában. A bál egyben a 
szakon folyó oktató- és kutatómunka fejlesztését 
segítı „Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért” 
Alapítvány jótékonysági rendezvénye is volt. 

Az új helyszínen jó hangulatú rendezvényt 
sikerült lebonyolítani, amelyen tiszteletét tette Prof. 
Dr. Miseta Attila dékán, Prof. Dr. Decsi Tamás 
dékánhelyettes, Prof Dr. Perjési Pál szakvezetı, aki 
egyben a bál Fıvédnöke is volt. 

A báli program Prof. Dr. Miseta Attila 
köszöntıjével, ezután Dr. Dévay Attila szakvezetı-
helyettes nyitóbeszédével kezdıdött. A további báli 
program fényét emelte Grunda Miklós fúvós 
együttesének elıadása, a „Rozsdás Pisztillus 
Kamarakórus” elıadása, valamint a negyedéves 
gyógyszerészhallgatók nyitótánca (1. kép). 

 
 

 
 
 

A nyitótánc utáni táncot, amelyhez a zenei 
aláfestést az Apsons Zenekar szolgáltatta, csak a 
tizenegy órától majdnem éjfélig tartó táncház 
szakította meg. A Bartina zenekar által játszott 
rábaközi táncokat Szabó Beáta és Donáczi Károly 
mutatta be és táncolta végig nagy lelkesedéssel. 

A pihenésre vágyók a Teaházban, 
koktélpultban és a büfében pihenhették ki 
fáradalmaikat, ahol a Mecsek-Drog Kft és a Kama 
Szerviz Kft. szervírozott. 

Összességében elmondható, hogy egy jó 
hangulatú, hagyományırzı rendezvényt sikerült 
lebonyolítani, amely csak a támogatók, a segítıkész 
hallgatók, valamint a szervezık összefogásával 
valósulhatott meg; ezért köszönet mindenkinek! 
 
 
                                               Dr. Maász Gábor 
                                                   fıszervezı 

    1. kép (fotó: Hutai Ildikó) 
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Farmakognóziai szemelvények  
17. rész 

 
 A pongyola pitypang diuretikus és 

szaliretikus hatása 
 rágcsálok testsúlyára 

 (2. rész) 
 

Az elızı részben (17/1. rész) 
jeleztük, hogy a pongyola pitypang 
(Taraxacum officinale, 1. kép) két 
egymással   ellentmondó hatással szerepel a 
szakirodalomban. Keserő íze miatt 
étvágygerjesztı, amely a testsúly fokozását 
is okozhatja. Más szerzık szerint a növény 
fogyókúrák étrendjében hozzájárul a az 
étvágy csökkentésével a testsúly 
megırzéséhez.  

 

1. kép  
Forrás: 
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=taof 

 
Kiindulva ebbıl az ellent-

mondásból, kísérleti körülmények között 
vizsgáltuk a pongyola pitypang hatását és 
befolyását a testsúlyra, figyelmem kívül 
hagyva egyéb tényezıket. Kísérleti 
állatként genetikailag egységes 
laboratóriumi egerek és patkányok 
súlyának változását követtük azonos 
körülmények között. Végleges súlyuk 
elérésekor, 16-os csoportokban. a táplálék 
korlátlanul állt az állatok rendelkezésére, 
amely naponta frissen készült. Az ivóvizet 
is naponta cseréltük. A csoportok súlyát 
mindig azonos idıben mértük és 
számítottuk ki %-ban. A nagymérető ketre- 

 

ceket naponta egy-egy órára nyitva hagytuk 
külön-külön, váltakozó napszakban. 
 
 
Eredmények 
 
1. táblázat 
A diurektikus hányados (d.h.) és a testsúly 
(t.s.%) 30 napi kezelés után 
 
    Taraxaci radix               d.h.        t.s.%  
   napi adag (ml/kg)         
     2           1.45   -10 

4           1.53   -14.7 
8           1.71   -21.5 

          12            1.25  -18.2  
                              ,    
 
  Taraxaci folium                d.h.     t.s.%    
  napi adag (ml/kg)         

2          1.67    -13.8       
            4          1.79     -20.3 

8          2.07     -28.2 
          12          1.49     -25.9 
                                
               
 
                         
Következtetések 
 
         A kísérleti állatok korlátlan étel- és 
ivóvízmennyiséget fogyasztottak. Az 
ellenırzött csoportok táplálékában a 
vizsgált növény helyett azonos mennyiségő 
angol perje (Lolium perenne) szerepelt. A 
csoportok egy részében pongyola pitypang 
helyett összehasonlító anyagként furo-
semidum (80 mg/kg) képviselte a 
vizelethajtó készítményt. Emellett a 
pongyola pitypang levelei nagyobb 
mértékben csökkentették a kísérleti állatok 
testsúlyát, mint a gyökerek. 
 
 
 

Prof. Dr. Rácz Gábor 
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Illóolajok és aromaterápia 13. rész 
 

A teafaolaj 
 

Sorozatunk 13. részétıl a gyógyászatban használt illóolajok ismertetése következik. 
Elsıként a teafaolajat mutatjuk be a tisztelt olvasóknak. Ezzel az illóolajjal kapcsolatban 2011-
ben egy szakdolgozat is készült tanszékünkön. Petıházi Nikolett (PTE Egészségtudományi Kar) 
felmérte a teafaolaj ismertségét és használatát szakemberek és laikusok körében. A felmérés 
néhány eredményét jelenlegi írásunkban is bemutatjuk, de elıtte röviden jellemezzzük magát a 
teafaolajat.   

A teafaolajat az ausztrál teafa [Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, 
Myrtaceae/Mirtuszfélék] leveleibıl és fiatal hajtásaiból vízgızdesztillációval állítják elı, de a M. 
dissitiflora és M. linariifolia fajból is kivonható. Színtelen, illetve sárga színő illóolajának 
jellegzetes kámforos, főszeres illata van. A növény, mint a magyar név is mutatja, Ausztráliában 
honos, 3-6 m magas cserje vagy fa, kedveli a nedves, párás folyóvölgyeket. A teafaolaj 
Melaleucae aetheroleum néven hivatalos a Magyar és Európai Gyógyszerkönyvekben (Ph. Hg. 
VIII., Ph. Eur. 4.). A drog illóolaj-tartalma kb. 2%, amelynek fı komponensei az 1,8-cineol 
(eukaliptol) és a terpinén-4-ol (kemotípustól függıen). További illóolaj-komponensei: α-terpinén, 
γ-terpinén, pinének, szeszkviterpének. A kereskedelmi forgalomba kerülı teafaolaj minıségi 
követelményeit nemzetközi szabvány, az ISO 4730: „Oil of Melaleuca – terpinen-4-ol type” 
rögzíti. 

Története: 1770-ben James Cook derítette fel a teafa növény természetes élıhelyét, 
Ausztrália keleti partvonalát, amely III. György király utasítására brit fennhatóság alá került és 
Új-Dél-Wales-nek nevezték el a területet. Az itt élı ıslakos népcsoport, a Bundjalungok 
gyógyászatukban már a XIII. századtól „varázserıvel felruházott növényüket”, a teafát használták 
különbözı megbetegedések kezelésére: az összemorzsolt levelekbıl felszabaduló illóolajat 
lélegezték be köhögés és megfázás esetén, sebeikre teafa leveleibıl készített pakolást helyeztek. 
Leggyakrabban a levelekbıl készített fızetet alkalmazták belsıleg tea formájában 
torokgyulladásra, külsıleg horzsolásokra, rovarcsípésre és sebek fertıtlenítésére. 

A teafa tudományos nevében a melaleuca szó a görög melas (fehér) és laukos (fekete) 
szavak összevonásából keletkezett, ami a nemzetségbe tartozó növények fekete törzsének és a 
fiatal hajtások fehér színének kontrasztjára utal. Az alternifolia latin eredető szó, ami a levelek 
váltakozó elhelyezkedésére utal. Az 1920-as években Arthur Penfold és Frank Richard Morrison 
publikálták az elsı tanulmányokat a teafaolajról az ausztráliai illóolajokkal foglalkozó 
cikksorozatukban. Úgy találták, hogy a teafaolaj antimikrobás hatása tízszer nagyobb a fenolénál, 
de annál ártalmatlanabb, ezért helyi kezelésre alkalmasabb. A teafaolaj hamarosan bekerült az 
ausztrál otthonok házi patikájába; a II. világháború alatt már minden ausztrál katona 
ellátmányában kötelezı szerként szerepelt, mint általános fertıtlenítı, gyulladáscsökkentı és 
vírusellenes szer. Az 1950-es években csökkent a teafaolaj termelése a mérséklıdött igények 
miatt. A gyógyszerpiacon megjelentek az antibiotikumok és csökkent az érdeklıdés a természetes 
alapanyagokból elıállított termékek iránt. Ez a tendencia az 1960-70-es évek fordulóján változott 
meg. Napjainkban a teafaolajat ipari körülmények között, állandóan magas színvonalat garantáló 
üzemekben állítják elı. Az Ausztrál Teafa Olaj Ipari Szervezet (ATTIA) 2000-ben alakult meg 
azzal a céllal, hogy képviselje a „teafaolaj ipart”, koordinálja a teafaolaj-termelı vállalkozások 
munkáját. A tudományos kutatások mellett szakmai támogató és minıségellenırzı szerepe is van. 

Jellemzık és felhasználás: antiszeptikus, antibakteriális (Klebsiella, Pseudomonas, 
Staphylococcus, Proteus, stb.), antifungális (Candida, Aspergillus, Fusarium, Saccharomyces, 
stb.) antivirális (Herpes simplex), hurutoldó, gyulladáscsökkentı hatású. Az említett hatásai miatt 
a teafaolajat elsısorban különbözı bırbetegségekben (pszoriázis, lábgomba, Candida-fertızés, 
pattanásos bır), valamint sebek fertıtlenítésénél alkalmazzák. Külsıleges célra 5-15%-os  olda- 
tait alkalmazzák. Mivel baktérium- és vírusellenes hatásait is leírták már a szakirodalomban, ezért 
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légzıszervi problémák (pl. megfázás, influenza, hörghurut) esetén is, a kiegészítı terápia 
részeként alkalmazható a teafaolaj, elsısorban inhalálás formájában. Gyulladáscsökkentı hatását 
fogínygyulladás esetén is kihasználja a gyógyászat (öblögetés, fogínyápoló-olaj). Szájon át 
(lenyelve) ne alkalmazzuk a teafaolajat, mert mérgezı. Ritkán allergiás tüneteket okozhat, ezért 
használat elıtt mindig végezzünk bırpróbát és allergiás tünetek esetén (viszketés, bır pirosodása) 
ne alkalmazzuk. Külsıleges használat során hígítsuk növényi eredető zsíros olajban 
(hordozóolajban, pl. olívaolaj, mandulaolaj), így csökkentjük az allergiás reakció valószínőségét. 
Jelentıs mennyiségő teafaolajat használ fel az illatszer- és kozmetikai ipar (sampon, krém, 
fogkrém, szájvíz) is. Minden illóolaj esetében figyelni kell a megfelelı tárolásra, ezért a 
teafaolajat jól záródó, sötét üvegben, száraz, hővös (15-20 °C) helyen tartsuk.  

2011-ben Petıházi Nikolett szakdolgozatában felmérte a teafaolaj ismertségét 
szakemberek és laikusok körében. A kérdıíveket két nagykanizsai háziorvosi rendelı 
várótermében, a Kanizsa Háziorvos Klubban helyezte ki, valamint kitöltette egy 
gyógymasszırképzı tanulócsoportban és ismerıseivel. Az egy hónapos felmérési idıszak során 
205 db névtelen, kitöltött, értékelhetı kérdıív érkezett be. A válaszadók életkora 18-82 év között, 
átlagosan 45 év volt. A válaszadók között többségében nık szerepeltek (145 nı, 60 férfi). 
Végzettség szerint az érettségizettek nagyobb arányt képviseltek (8 általános: 9 fı, szakmunkás: 
23 fı, érettségi: 183 fı, fıiskola: 40 fı, egyetem: 50 fı). A kérdıívet 30 fı háziorvos is kitöltötte. 
Jelenlegi írásunkban minden kérdésre adott válasz elemzésére nem tudunk kitérni, elsısorban a 
teafaolajjal kapcsolatos válaszok értékelését mutatjuk be. Ami viszont érdekes volt, hogy a 
válaszadók 55%-a már pozitív tapasztalatokat szerzett az illóolajokkal kapcsolatban, ki is próbálta 
valamilyen formában az aromaterápiát. Ami viszont nem túl bíztató, hogy a legtöbben 
ismerıseiket és a médiát (internet, TV, újság) jelölték meg fı információs forrásként; csupán 3 
válaszadó mondta azt, hogy orvosától, gyógyszerészétıl hallott már az illóolajokról. 

A válaszadók 58 százaléka már hallott a teafaolajról, 22,4 százalékuk pedig már ki is 
próbálta valamilyen formában (többségében a nık alkalmazzák). Az életkor szerint nem volt 
jelentıs különbség a korosztályok között, viszont az idısebb, 60 év feletti korosztály az átlagnál 
kevésbé ismeri és használja a teafaolajat. Iskolai végzettség szerint jelentıs eltérések vannak mind 
az ismertség, mind a használat tekintetében az egyes csoportok között. Leginkább a felsıfokú 
végzettségőek (fıiskolások és egyetemisták) körében jellemzı (70 %-os az ismertség és 30 %-os a 
használat), míg az alacsonyabb végzettségőeknél ez jóval alacsonyabb, körülbelül a fele. A 
megkérdezett orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógymasszırök közül szinte mindenki hallott 
már a teafaolajról. Míg azonban a 18 gyógymasszır közel 50%-a aktívan használja is a 
teafaolajat, addig a 30 megkérdezett orvosból csak 9 jelezte, hogy ki is próbálta már. A teafaolajat 
a legtöbben (40 fı) párologtatókban alkalmazták, további használati módok között szerepelt a 
masszírozás, borogatás, lábfürdı, inhalálás, fertızésgátló lemosó és a szauna. A válaszadók 
többsége a következı problémák esetén alkalmazta sikeresen a teafaolaj-tartalmú készítményeket: 
fogínygyulladás, gombás fertızés (lábgomba, hüvelygomba), orrdugulás, torokgyulladás, 
influenza.  

Összességében elmondható, hogy az egészségügyben dolgozók megfelelı tájékoztatása 
még hiányos az illóolajokkal kapcsolatban, viszont az emberek nagy része már használja ezeket a 
természetes eredető kivonatokat. Az illóolajokkal történı gyógyításnak (így a teafaolajnak is) 
fontos szerepe lehet az alternatív medicinában, hiszen velük kapcsolatban is egyre inkább 
rendelkezésre állnak in vivo és humán vizsgálatokban szerzett kísérleti eredmények a biztonságos 
és hatékony terápia érdekében. 
 

Sorozatunk folytatódik…….. 
 

A fenti írás részben Petıházi Nikolett: A teafaolaj szerepe az egészségfejlesztésben (2011) címő 
szakdolgozata alapján készült. További irodalom a szerzınél.      

Dr. Horváth Györgyi  
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Egy francia orvos-polihisztor 
munkája és magyar fordítói 

 
A tudatosan alakított, tervezett kertek az 

emberek környezetében, életében mindig fontos 
szerepet töltöttek be. Gondoljunk itt akár az 
esztétikai szempontok szerint létrehozott 
díszkertekre, a táplálkozás alapját nyújtó 
veteményes kertekre, a kolostorok 
gyógynövénykertjeire, vagy a világiak tudományos 
alapon megtervezett ún. orvosi kertjeire.  
 A botanika, a gyógynövények ismerete 
hosszú századokon át az orvoslás, a gyógyítás 
egyik alappillére volt, a különféle formában és 
módon elıállított gyógyszerek alapanyagát a 
természet szolgáltatta. Ezért nagy megbecsülésnek 
örvendtek mindazok, akik jártasak voltak a 
növényvilág rejtelmeiben, olyannyira, hogy már 
nem csupán a természetes környezetében élı 
növények titkait fedték fel, de az emberi szándék és 
a meghatározott célok szerint kialakított kertek, 
parkok létesítésének és gondozásának is mővészei 
voltak.  

A kertkultúra fejlıdésének fontos korszaka 
a 15-16 században indult meg; a következı korok 
kertmővelıi ezeken a biztos nyomdokokon 
elindulva bontakoztatták ki tudásukat, írásaikban az 
akkori kutatásokra támaszkodtak. A nyomtatásban 
közreadott munkák messze földön is ismertté 
váltak. Így lehetett ez Mizaldus doktor mőveivel is; 
orvosi kertekkel foglalkozó könyvének híre 
egészen Bornemissza Anna erdélyi fejedelem-
asszonyig jutott el.    
 Antoine Mizauld – latinosan Antoninus 
Mizaldus – (Montluc, 1510- Paris, 1578) 
asztrológus, természetkutató és orvos a korra 
jellemzıen sok tudományterület iránt mutatott 
érdeklıdést, végzett kutatásokat és írt számos 
kisebb-nagyobb terjedelmő mővet. A párizsi 
egyetemen oktatta az orvoslás tudományát. Barátja, 
a nem kevésbé hírneves matematikus és 
kartográfus, Oronce Fine (Orontius Fineus) révén 
került kapcsolatba az udvarral és lett Valois Margit 
hivatalos asztrológusa. A természet különleges 
titkai különösképp foglalkoztatták: a csillagászat, 
az akkor népszerő és elfogadott csillagjóslás 
csakúgy, mint a lényegesen – és „szó szerint” is – 
reálisabb talajon álló botanika és kertkultúra. 
Kertmőveléssel foglalkozó könyveit a kertépítés 
mővészi és szakszerő alapmőveiként, továbbá az 
orvosi kertkultúra tudományos kézikönyveiként 
értékeli a szakmatörténet. Nyilvánvaló, hogy 
csillagászati, meteorológia megfigyelései 
segítségére voltak a növénytermesztés területén is. 

Orvos-gyógyszerészeti értékelések  leg-
nagyobb elismeréssel a szennáról írt 
monográfiájáról és az Alexikepus… c. orvos-
botanikai összefoglalójáról szólnak. Az Opusculum 
de Sena Plantae … c. könyve különbözı címeken 
és terjedelemben többször is kiadásra került 
Párizsban 1572-1575 között. A téma iránti 
érdeklıdésre az akkor leggyakoribb terápiás eljárás, 
a rendszeres és alapos hashajtás ad magyarázatot.  

Az Alexikepus, seu auxiliaris et medicus 
hortus, rerum varium & secretorum remediorum … 
c. kötet elsı ízben 1564-ben látott napvilágot, 
szintén Párizsban, majd több idegen nyelvre is 
lefordították. Német nyelven Bázelban 1577-ben, 
Peter Perna nyomdája munkáját dicsérve jelent 
meg. Címe: Artztgarten von Kreutern so in den 
Gärten gemeinlich wechsen unnd wie man durch 
dieselbigen allerhand Kranckheiten und gebrechen 
eylends heilen soll; vagyis: Orvosi kert, a kertekben 
közönségesen növı növényekrıl és arról, hogyan 
kell segítségükkel mindenféle betegséget és 
fogyatékosságot sietve gyógyítani (1. kép).  

A mővet a bártfai születéső, ám orvosi 
tanulmányai befejeztével Baselban, majd 
Augsburgban élı Henisch György (1549-1618) 
fordította le.       

     
 

   

1. kép  
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A kötet elsı része a kertmővelés 
általános szabályaival foglalkozik; számunkra 
az Alexikepus, vagyis orvosi kert c. fejezet a 
legérdekesebb. amelyben a leghétköznapibb, 
gyógyászati célra is felhasználható kerti 
növényeket ismerteti. Sajátos csoportosításban 
mutatja be a növényeket, a „mezıknek” 
nevezett nagyobb egységeket „ágyakra” 
(ágyásokra) osztja. Tehát:  
– parajok: saláta,  káposzta,  petrezselyem, 
kövér porcsin, cékla, ízetlen paraj, sóska, 
barátparéj, mezei ökörnyelv, spárga;  
– gyökerek: póréhagyma, vereshagyma, 
fokhagyma, retek; 
– szagos füvek: zsálya, izsóp, borsfő, 
majoránna, kömény, menta, olasz kakukkfő, 
bazsalikom, skarlátfő, rozmarin, levendula; 
– kóró csemeték: tök, uborka, dinnye, 
görögdinnye, articsóka, eper és szeder, tengeri 
szılı; 
–  virágok: rózsa, liliom, fehér szegfő, skarlát-
viola, kerti szegfő, nadályfő, kék liliom, 
bársony-virág, napraforgó; 
– nem enni való plánták: üröm, Isten fája, ruta, 
csalán, útifő, fekete üröm, kecskefő, Mercurius 
fő, vad majoránna, mályva, lathyrus /vagy 
borsóvirág; 
– gyümölcsös élıfák: alma, körte, birsalma, 
szilva, cseresznye, szeder, barack, naspolya, 
citrom, narancs, gránátalma, füge, olaj; 
– diós élıfák: dió, mandula, fenyı, mogyoró, 
gesztenye, borostyán, gyalog fenyı, bodza, 
földi bodza.   

A felsorolásból látjuk, hogy valóban 
köznapi növényekrıl van szó. A gyógyászati 
alkalmazások ismertetése során hivatkozott 
azokra a korábban élt neves tudósok munkáira, 
ahol utalásokat, recepteket talált egy-egy 
növényfajjal kapcsolatban. Többek között 
Arnoldus Villanova, Dioszkuridész, Celsus, 
Plutarkhosz, Avicenna és Levinus Lemnius 
megfigyeléseire, javallataira hívja fel a 
figyelmet. Érdekes módon egyik kiadás, egyik 
fordítás sem tartalmaz illusztrációkat.      

A magyarországi és erdélyi kertkultúra 
is érezhetıen az európai példákat követte. A 
fennmaradt leírások, kerti inventáriumok 
szerint a három kerttípus nem vált el élesen 
egymástól; a díszkertbe, veteményes kertbe is 
telepítettek gyógynövényeket, hiszen egy-egy 
középnemesi vagy fınemesi udvarházhoz 
tartozó kert és kisebb majorság a környék 
lakosainak gyógynövényellátására is hivatott 
volt.  
 

Arról nem szólnak a források, hogy 
milyen úton szerzett tudomást Erdély 
fejedelemasszonya, Bornemissza Anna a 
nevezetes könyv létérıl, és mi kelthette fel 
érdeklıdését iránta. Ami biztos. hogy 
megbízást adott Nadányi Jánosnak (1643-
1707), a nagyenyedi református kollégium 
tudós tanárának, hogy fordítsa le a mővet 
magyarra. A fordítás – ahogyan az elıszóból 
kiderül, négy hónap alatt elkészült, de csak jó 
két év múltán (1669) került ki a könyv a 
kolozsvári Szentyel Mihály nyomdájából, 
annak ellenére, hogy a nyomtatás költségeit is 
magára vállalta Bornemissza Anna. A kötet a 
hazai irodalom egyik nagy kincse, mivel 
mindössze 75 példány készült belıle, a 
fejedelemasszony udvari környezetében és az 
általa kedvelt tudós férfiak körében 
ajándékozta el. Gyıry Tibor 1899-ben – Szabó 
Károly könyvészetére hivatkozva – mindössze 
nyolc könyvtári példány létezésérıl számolt be.         

Nem csupán a könyv magyar nyelven 
való olvasásának lehetısége nyújt élményt az 
olvasónak, de Nadányi bevezetıje is, hiszen a 
könyv megjelenésének körülményeirıl csakúgy 
információkkal szolgál, mint a fordító 
munkájáról, szemléletérıl, a témakörrıl alko-
tott véleményérıl. „…merem mondani … holmi 
betegeskedések ellen való job könyvet ennél … 
nem nyomtathattak volna ki: mivel az mi 
Országunkban Orvos Doctorok ’s patikák nem 
igen vadnak.” - mondja Nadányi. A fordító 
által használt nyelvezetrıl, ezt olvassuk: „… a 
szemérmes dolgokat … én inkább akartam .. 
tisztességes szóval kifejezni, mint sem a … 
Medicusok között igen szokásba ment vastag 
beszéddel … „ Az eredeti mővel kapcsolatos 
kritikáját is megfogalmazta, ugyanis Mizaldus 
könyvében a nép között elterjedt és abban az 
idıben szinte általánosnak mondható 
„varázsszert”, babonás elemekkel tarkított 
gyógyító eljárást is leírt. Ezeket Nadányi tömör 
egyszerőséggel „pápistai babonaság”-nak 
nevezi.  

A francia Antonius Mizaldus mőve 
tehát két alkalommal is magyar fordító 
jóvoltából jelent meg. A kötet kiadásainak 
története jellemzı a 16-17. századi 
tudományosságra, alátámasztja a „habent sua 
fata libelli” közmondás igazságát.  

 
                             

Dr. Kapronczay Katalin      
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Növénynevek 1000 éve,  
avagy gyógynövénynevek  
Szent Hildegárd mőveiben  

II. rész 
 

Bingeni Szent Hildegárd 1170 körül 
keletkezett „Physica” címő mővében 
találkozhatunk a Szent Margitról nevezett 
növénnyel, amelyet ma erdei szellırózsaként 
(Anemone sylvestris L.) ismerünk. Hogy 
Hildegárd korában miért lehetett használatos e 
név, erre próbálunk magyarázatot adni.  

Szent Margit a dajkák, szőzek, feleségek, 
szülı asszonyok védıszentje. Az asszonyok 
meddısség esetén hozzá folyamodhatnak. 
Legendáját így ırizte meg a keresztény 
hagyomány: Margit (vagy Margaréta) egy 
Aedesius nevő tekintélyes pogány pap leánya 
volt a Kr. u. 3. században. Anyja korán meghalt, 
s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, 
aki keresztény volt. Amikor a felcseperedett 
Margit hazakerült, apja felismerte, hogy 
keresztény lett. Iszonyúan megharagudott, sıt 
előzte a házától. Az Úr azonban szokásos 
jóságával megvigasztalta Margitot, s oly 
kedvessé tette egykori dajkája elıtt, hogy az 
leányává fogadta. Az erények közül fıként az 
alázatosságot kapta ajándékba az Úrtól; ennek 
erejében feledni tudta nemes származását. 

Ebben az idıben érkezett Antiókhiába 
Olibrius római prefektus a keresztények 
üldözésére. Útja egy legelı mellett vitt el, ahol 
Margit a többi lányokkal bárányokat ırzött. 
Olibrius meglátta, hogy Margit a legszebb 
közöttük, ezért parancsot adott szolgáinak, hogy 
vezessék elé a leányt, ugyanis feleségül kívánta 
magának. A prefektus megkérdezte: ,,Mi a 
neved?” Margaréta így válaszolt: ,,Az emberek 
Margitnak hívnak, de ami ennél több, a 
keresztségem óta keresztény vagyok.” 

A prefektus közeledését végül Margit 
visszautasította, mire a sértett férfi bíróság elé 
hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran 
kereszténynek vallotta magát. A lányt 
megkínozták, tömlöcbe zárták. Az ördög sárkány 
képét öltve jelent meg elıtte és le is nyelte, de 
Margit a vadállat gyomrában is magasra emelte a 
feszületet, mire a sárkány gyomra megrepedt, ı 
pedig kiszabadult (1. kép). Másnap tőzzel és 
vízzel is megpróbálták megölni a lányt, de nem 
sikerült. 

1. kép  
Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antiokheiai_Szent_Margit 
 
 

 Szenvedései láttán pogányok ezrei 
tértek keresztény hitre. Miután a bakó fejét vette, 
maga is holtan terült el a mártírnı lábánál. 
Margit mindössze tizenöt évesen halt 
mártírhalált.  

Errıl a szent szőzrıl mondja valamelyik 
szent férfiú: „Az istenfélelemben állhatatos volt 
Szent Margit, beborította ıt az igaz hit, 
elárasztotta a töredelem; dicséretes volt a 
tisztaságban, páratlan a türelemben.” Ezen 
vélekedés miatt tartják ıt a szüzek, feleségek, 
szülı asszonyok védıszentjének.  

Hildegárd nemcsak a növény fehér színét 
kapcsolja Margit tisztaságához, hanem ismerve 
az erdei szellırózsa (2. kép) gyógyhatásait, 
nevezett szent nevével fémjelzi a növényt, 
melyet segítségül hív nıi bajokban.  

 

2. kép  
 

Csapó József debreceni orvos így 
fogalmazza ezt meg immár magyar nyelven, 
1775-ben: „Külsı haszna: Tejét neveli az 
Asszonynak, ha az füvet és szárát darált árpával 
megfızik és azon formában az emlıkre kötik.” 
Napjainkban nem tartják jelentıs gyógy-
növénynek. 
 

Bencze Bálint 
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Az utolsó bissei virágszedı asszony 
 
 

Idén nyáron 73 éves korában 
hirtelen elhunyt Mátyás Etelka, a Tenkes 
alján fekvı Bisse halk szavú, virág- és 
termésszedı asszonya. A bissei református 
temetıben nyugszik, ott, ahol az elsı, 
szabadon választott magyar miniszterelnök, 
a bissei születéső Nagy Ferenc édesanyja. 
(Hiteles dokumentumokból tudjuk, hogy 
szovjet tank gázolta agyon, ahogy üldözıbe 
vették Pécsrıl hazafelé tartva…..). A 
temetıbıl nézve a Tenkes teljes vonulata 
kitárulkozik.  

 
 Eta (így nevezték a helyiek) 
édesapja a faluban volt kovács. Fiatal kora 
óta jól ismerte a változatos és szépséges 
Tenkes csendes lankáit, szinte minden 
bokrát és fáját. Késıbb, ahogy idısödött, ez 
a táj adott neki lehetıséget arra, hogy 
szegényes jövedelmét kiegészítse. 
Akárcsak országszerte, errefelé is nagy 
hagyománya volt az erdei virágszedésnek 
és csokorkészítésnek. Tavasszal fıként 
hóvirágból (Galanthus nivalis) és szent-
györgyvirágból (Convallaria majalis) 
készítettek csokrokat. Ma már a kíméletlen 
erdıirtás miatt mindkét gyógynövény 
erısen megritkult, védett vagy védelemre 
szorul. Ezt a helyiek is tudják. Jelenleg 
tolvajok irtják a falu útjait, lankáit övezı 
öreg fákat, tönkre téve a tavaszi virágok, 
botanikai értékek és madarak élıhelyét. 
 
 İsszel vad növények termését 
győjtötték az asszonyok és lányok. Eta még 
tavaly is nagy kosárnyi „hecsedli-csokrot” 
készített és vitte a pécsi piacra 
Mindenszentek idején. A „lángoló” csipke 
a csokor közepén tömörült, koszorúként 
szegélyezve a sokáig zölden fénylı 
puszpáng (Buxus sempervirens) leveles 
ágaival. A csokorszerő kis koszorú kelendı  

 

volt a pécsi piacon. Sokáig megırizte élénk 
színét, szerénységével is ékes díszül 
szolgált a sírokon.  

 
Jolán néni – Salamon Jánosné, sz. 

Pfundt Jolán (1929-2011, Bisse) – élete 
utolsó adatközlése (2011 nyarán) szerint  a 
múlt század közepéig a bissei lányok, 
asszonyok nemcsak a Tenkes erdeiben, 
hanem a Mecseken is bérmunkában szedtek 
a koszorúkészítıknek szúrós csodabogyót 
(Ruscus acuelatus), ahogy itt is nevezik, 
egértövist. A tenkesi egértövis alacsonyabb 
növéső, tömör bokrokat alkotott. 
Értékesebbnek tartották, mint a mecsekit. 
Speciális, görbe, fanyelő késsel vágták le a 
zöld hajtásokat és kisebb bálákba szedték 
össze. A tövek így minden évben új 
hajtásokat tudtak fejleszteni. A felvásárló 
ezeket a „kisbálákat” pakolta fel a szekérre. 

  
Ma már védett faj. Ezt Eta is tudta; 

persze azt nem, hogy a Rusci rhizoma (a 
szúrós csodabogyó gyökértörzse) értékes 
gyógyszeripari nyersanyag, mint ismeretes: 
trombózis-ellenes hatóanyagát kivonják és 
gyógyszert készítenek belıle. Érdemes 
megjegyezni, hogy termesztésbe vonása 
idıszerő lenne, ehhez több genotípus 
(kemotípus?) kísérleti telepítésére  nyílna 
lehetıség nemcsak a Mecsekrıl, hanem a 
Villányi-hegyrıl is (beleértve a Tenkest is)! 
 

Eta növényismereti tudása és 
szorgos keze sokaknak szerzett örömöt. Az 
„antioxidánsokban, vitaminokban” gazdag 
hecsedlin kívül bıven győjtött pormentes, 
tiszta lelıhelyekrıl termést (pl. fekete 
bodza – Sambucus nigra, húsos som – 
Cornus mas, fekete szeder – Rubus 
fruticosus, kökény – Prunus spinosa).  

 
Egyszerő falusi asszony létére azt a 

népi tudást kamatoztatta, amit elıdeitıl 
„örökölt”. İ volt a Tenkes alji Bisse utolsó, 
virágokat és terméseket győjtı asszonya! 
 
               Prof. Dr. Szabó László Gy.      
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„Azok a Csodálatos Növények” 
„Fascination of Plants Day” 

 
Az Európai Növénytudományi 

Társaság (EPSO) szervezésében 2012. 
május 18-án megrendezésre kerül az elsı 
nemzetközi „Fascination of Plants Day” 
(„Azok a Csodálatos Növények” Nap). 

A rendezvény honlapján 
(http://www.plantday12.eu) szereplı tájé-
koztató szerint: „A kezdeményezés célja, 
hogy világszerte minél több ember 
rádöbbenjen a növényeknek a természetben 
és a mindennapi életünkben betöltött 
alapvetı szerepére és szembesüljön a 
növénytudomány fontosságával a 
fenntartható mezıgazdaság, a kertészet és 
erdıgazdálkodás, a biztonságos és 
egészséges táplálkozás, valamint a növény-
alapú ipari tevékenységek (pl. papír-, fa-, 
vegyipar, energiatermelés, gyógyszer-
gyártás) megalapozásában. Ezen túl, a 
program a figyelem középpontjába kívánja 
helyezni a növényeknek a környezet-
megırzésben játszott fontos szerepét is.” 

A kezdeményezéshez számos hazai 
intézmény is csatlakozott (pl. ELTE, BCE, 
SZIE, DE, NyME, PTE, SZTE). A Pécsi 
Tudományegyetem Botanikus Kertje 2012-
ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját 
(1. kép). 

 

 
1. kép. PTE Botanikus Kert  
 

Az általuk hirdetett programokhoz 
kapcsolódva május 18-án a PTE ÁOK 
Farmakognóziai Tanszékének Melius 
Gyógynövénykertje is megnyitja kapuit az 
érdeklıdık elıtt (2. kép). 

       

 2. kép. Melius Gyógynövénykert 
 
        Az ide látogatók a tanszék 
munkatársainak vezetésével megtekinthetik a 
gyógynövénykert több mint 100 növényfaját, 
melyeknek alapos megismerését a mellettük 
elhelyezett információs táblák (növény 
tudományos és magyar neve, növénycsalád, 
származás, hatóanyagok, alkalmazás) is 
segítik (3. kép). 
 

 

 
                3. kép. Cipruska  
               (Santolina chamaecyparissus) 
 
 

          A kerttel szomszédos épületben az 
érdeklıdık gyönyörködhetnek a „Gyógy-
növények illusztrációkon” címő kiállítás 
grafikáiban és akvarelljeiben. A vállalkozó 
szellemőek különbözı, gyógynövényekhez 
kapcsolódó tevékenységekbe is bekapcso-
lódhatnak: illóolajos növényekbıl „illat-
zsákocskát” készíthetnek, vagy szárított 
gyógynövényekbıl teakeverékeket állít-
hatnak össze. 

 

       Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
 

Dr. Farkas Ágnes 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPTEK 
 

Medvehagymás csirkemell  
római tálban 

 
Hozzávalók: csirkemell, póréhagyma, 
medvehagyma, bacon szalonna, tejföl, só, bors 
A csirkemell darabokat (nagyobbakat) 
főszerezzük sóval, borssal, esetleg grillfő-
szerkeverékkel. A póréhagymát megtisztítjuk, 
felszeleteljük. Egy beáztatott római tálat 
kibélelünk baconnel, elterítjük rajta a póré-
hagymát. A medvehagymát felaprítjuk, tejföllel 
elkeverjük, kevés sóval ízesítjük és a 
póréhagymára öntjük. A tetejére szórhatunk még 
pórét. 30-40 perc alatt megsütjük, utána 
levesszük a tál tetejét és kicsit megpirítjuk. 
 
 

Medvehagymás túrós pogácsa 
 

Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg margarin, 25 
dkg liszt, aprított medvehagyma, 1 csapott 
evıkanál só 
A hozzávalókat összegyúrjuk, kisodorjuk másfél 
ujjnyi vastagra és pogácsákra szaggatjuk. A 
tetejét tojássárgájával megkenjük és reszelt 
sajttal díszítjük. 
 
 

Medvehagyma-krém tartósítása 
 

A medvehagymát megmossuk, megszárítjuk. 
Késes aprítóban vagy botmixerrel sóval, kevés 
olajjal pürésítjük. Üvegekbe töltjük, a tetejére 
olajat öntünk, lezárjuk. Hőtıben több hónapig is 
eláll.   
 
Megjegyzés: 
A medvehagyma (Allium ursinum L.) hazánkban a 
Mecsekben és a Bakonyban fordul elı nagyobb 
tömegekben. A flavonoidok és aszkorbinsav mellett 
különbözı kéntartalmú hatóanyagok említhetık 
illóolajában. Antibakteriális, koleszterinszint- és 
vérnyomáscsökkentı, carminativ és emésztés-
serkentı hatása ismert. 
 
Forrás: Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-ismereti 
tájékoztató. Schmidt und Co. Kft., Melius Alapítvány, 
Baksa-Pécs  
 

Szarkáné Pintár Anita receptjei 
 

Egyéb hírek 
 

2nd GLOBAL CONGRESS ON PLANT 
REPRODUCTIVE BIOLOGY (PRB-2012) 

2012. április 15-18. Pécs 
http://plantrepro.eu/ 

 
 

XIV. Magyar Növényanatómiai 
Szimpózium 

Pécs, 2012. szeptember 28. 
 

Szervezık: 
PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék és a 

Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány 
 

Bıvebb információ a Szerkesztıségnél  
 
 
 

MGYT Hírei 
 

Országos Gyógyszerügyi Szervezési 
Konferencia  

Budapest, 2012. április 20-21. 
 

Bıvebb információ: www.mgyt.hu 
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