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Farmakobotanikai tanulmányút a 

Kelet-Mecsekben 
 

 
1. kép: Túravezetőnk, Dr. Dános Béla magyarázat 

közben (Fotó: Dr. Horváth Györgyi) 
 

Május 11-én, szombaton reggel sokan 

kémleltük aggódva az eget: vajon elmossa-e 

az eső a várva várt farmakobotanikai túrát a 

Mecsekben, vagy kegyes lesz hozzánk az ég? 

A felhőkkel mit sem törődve, szép számmal 

gyülekeztek az érdeklődők Pécsváradon, a 

PannonPharma Gyógyszergyár parkolójában. 

A budapestiek egy nagy buszt töltöttek meg; 

Pécsről és környékéről pedig gépkocsikkal 

érkeztek gyógyszerészek, vegyészek, 

botanikusok és laikusok a kirándulásra. Dr. 

Pallos József Péter, a gyógyszergyár vezetője 

röviden bemutatta cégüket, Pécsváradot és 

környékét; majd csapatunk nekivágott az 

útnak, időnként a sárban cuppogva, de végig 

töretlen lelkesedéssel. 
 

 
2. kép: Virágzó pirítógyökér (Fotó: Filep Rita) 

 

Szakavatott túravezetőink, Dr. Dános 

Béla (1. kép) és Dr. László-Bencsik Ábel 

megismertettek minket a Kelet-Mecsek 

jellegzetes növényeivel, azok hatóanyagaival 

és gyógyászati értékükkel. Utunkat számos 

fásszárú növény szegélyezte, a fák közül pl. 

tölgy (Quercus), juhar (Acer), kőris 

(Fraxinus) és hárs (Tilia) fajok, gyertyán 

(Carpinus betulus) és bükk (Fagus sylvatica). 

A cserjeszint jellegzetes képviselői a 

galagonyák (Crataegus), a kecskerágók 

(Euonymus), rózsa (Rosa) és bangita 

(Viburnum) fajok, a fekete bodza (Sambucus 

nigra) és a hólyagfa (Staphylea pinnata). A 

lágyszárúak közül alaposan szemügyre 

vehettük a Dél-Dunántúlon jellemző 
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pirítógyökeret (Tamus communis, 2. kép) és 

az illatos hunyort (Helleborus odorus). A 

Zengő fokozottan védett különlegességét, a 

bánáti bazsarózsát (Paeonia officinalis ssp. 

banatica) már terméses állapotában 

figyelhettük meg (3. kép). Az orchideafélék 

közül a madársisak (Cephalantera) és a 

kosbor (Orchis) nemzetség képviselőit 

találtuk meg (4. kép). 
 

 
3. kép: A bánáti bazsarózsa tüszőtermései (Fotó: Filep 

Rita) 
 

 
4. kép: Vitézkosbor (Orchis militaris) (Fotó: Filep 

Rita) 
 

 A túra fáradalmait a Dombay-tó festői 

környezetében pihenhettük ki, ahol a 

PannonPharma munkatársai már bográcsban 

rotyogó pincepörkölttel vártak minket. A 

szívélyes vendéglátást hálásan fogadtuk. A 

pihenőt újabb rövid séta követte a közeli 

forráshoz, majd lassan szedelőzködni 

kezdtünk. Ahogy beszálltunk a járművekbe, 

eleredt az eső… 

 

Dr. Farkas Ágnes 

Illóolajok és aromaterápia (18. rész) 
 

A ceyloni fahéj illóolaj 
 

Sorozatunk 18. részében a ceyloni 

fahéj illóolajat mutatjuk be az olvasóinknak. 

A nyári időszakban gyakoriak a gomba 

okozta bőrbetegségek, amit uszodában vagy 

nyilvános fürdőkben könnyen elkaphat az 

ember. Ilyen esetekben szükség van hatékony 

antifungális szert tartalmazó készítményre. Az 

illóolajok közül talán az egyik legjobb 

gombaellenes hatású a fahéjolaj. Jelen 

írásunkban ezért választottuk ezt az illóolajat.   

A ceyloni fahéj illóolajat a 

Cinnamomum zeylanicum Nees. (syn.: C. 

verum Presl, ceyloni fahéjfa), a Lauraceae 

családba tartozó növényből állítják elő 

vízgőz-desztillációval. A jó minőségű 

fahéjkéreg illóolaj-tartalma legalább 12 

ml/kg. A legjobb és a legtöbb fahéjat ma is 

őshazájában, Srí Lankában (Ceylon) termelik, 

bár ma már mindenütt elterjedt a trópusokon. 

A kb. 10 m magas örökzöld fa 6-7 éves 

példányainak hajtásait esőben vágják le, mert 

akkor könnyebb róluk a kérget két hosszanti 

vágással lehántani. Halmokba rakva és 

letakarva 24 óráig fermentálják, majd a 

pararéteg és az elsődleges kéreg egy részének 

eltávolítása után a fél hengereket egymásba 

rakva árnyékban, naponta átforgatva, 

keményre szárítják. Ekkor kapja meg a 

jellegzetes „fahéj-színt”. A növény szárított 

kérgét vagy annak őrleményét használják 

ízesítő, illatosító fűszernek. Édességek, 

kekszek, fűszerkeverékek (curry) alkotója. 

Fűszerként történő alkalmazása világszerte 

elterjedt. Az amerikai konyhában népszerű 

kínai (kasszia) fahéjban a csípős íz dominál, 

míg az Európában ismertebb ceyloni fahéj 

enyhébb, finomabb ízű. Őröletlen állapotban 

könnyen megkülönböztethetők, a ceyloni 

fahéj vékonyabb (papírszerű), színe 

világosabb, mint a kínai fahéj, amely 

vastagabb és sötétebb. A ceyloni fahéj őrölt 

állapotban mézeskalács, almás lepény, rétes, 

fánk, tejberizs, míg egész állapotban 

kompótok, befőttek, gyümölcslevesek, forralt 

borok és egyéb italok készítésénél 

használható. 
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Az emberiség történelme során 

változatos célokra használták a növény 

drogját. Egyiptomban a halottak 

balzsamozására készített szerek 

összetevőjeként szerepelt. Az ókori görögök 

és rómaiak illatszernek és fűszernek 

használták, valamint belsőleg emésztési 

problémákat orvosoltak vele. A 12. századi 

német orvoslásban megfázást, náthát 

gyógyítottak a növénnyel. Magyarországon a 

15. századtól ismert fűszernövény. 

Gyógyászati szempontból meg kell említeni 

Joubert Chamberland nevét, aki 1887-ben a 

fahéj, a szurokfű és a szegfűszeg illóolajának 

hatását vizsgálta lépfene kórokozóján.  

 

 
Cinnamomi cortex (Fotó: Dr. Horváth Györgyi) 

 

Hatóanyagok, gyógyászati alkalma-

zás: a fahéjfa kéreg kb. 1-4% illóolajat 

tartalmaz, amelynek 70-90%-a fahéjaldehid (a 

kínai fahéj esetében 64-76%), 

mellékkomponensei a transz-fahéjsav, 

eugenol (5-18% a ceyloni és nyomokban a 

kínai fahéjban), benzaldehid, orto-metoxi-

fahéjaldehid. Az illóolajon kívül a kéreg 

tartalmaz cserzőanyagokat, diterpéneket, 

poliszacharidot, lignánokat. Emésztési 

panaszok, étvágytalanság, puffadás, és az 

emésztőszervrendszer enyhe görcsös 

állapotában alkalmazható, amely hatásokért a 

fahéjaldehid felelős. Gyomorerősítő, valamint 

szélhajtó-görcsoldó kivonatok (Tinctura 

aromatica, Gutta carminativa, Gutta 

stomachica – FoNo VI-VII.) hatóanyagaként 

is hasznosítják. 

Külsőleg gombaellenes, antibakteriális 

(lemosókban, lábáztató készítményekben). Ez 

esetben az orto-metoxi-fahéjaldehidnek 

tulajdonítják a hatást. Inhalálva légúti 

mikózisok esetén alkalmazható. 

Állatkísérletekben a fahéjkéreg kivonata 

vércukorszint-csökkentő hatásúnak bizonyult, 

de a hatásmechanizmus nem ismert, ezért 

további vizsgálatok szükségesek. Az illóolaj 

antibakteriális és légúti gyulladáscsökkentő 

hatásának bizonyításával tanszékünk is 

foglalkozott és jelenleg is foglalkozik a PTE 

ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézetével és a Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézetével együttműködve. 

A ceyloni fahéj illóolaj methicillin-rezisztens 

Staphylococcus aureus törzsekkel szemben 

baktericid hatásúnak bizonyult.   

Adagja: Felnőtteknek a napi adag 2-4 

g szárított fahéjkéreg. Illóolaja gyermekek 

esetén 5 éves kor után használható. Inhalálás 

módja: 3-5 csepp illóolaj 1 liter kb. 60˚C-os 

vízbe, kb. 5 percig. Az illóolaj LD50 értéke: 

3,4 ml/kg. Külsőleg alkalmazható 

készítményekben az illóolaj mennyisége nem 

haladhatja meg a 0,1%-ot a fahéjaldehid 

szenzibilizáló hatása miatt.  

Ellenjavallat: ismeretlen eredetű lázas 

megbetegedésekben, várandósság, gyomor- és 

nyombélfekély, valamint fahéj- és 

perubalzsam-allergia esetén kerüljük a fahéj 

és illóolajának alkalmazását. Bőr és 

nyálkahártyák allergiás reakciói 

jelentkezhetnek. Az illóolajat külsőleges 

alkalmazása során mindig hígítani kell 

hordozóolajban (pl. jojobaviasz). A kínai 

fahéj illóolaja magas kumarin-tartalmú, ezért 

fényérzékenyítő. Fűszerként való 

alkalmazásnál a felsorolt ellenjavallatokkal 

nem kell számolni.  

 

 

Sorozatunk folytatódik…….. 

 

Irodalom a szerzőnél. 

 

Dr. Horváth Györgyi  
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Prof. Dr. Rácz Gábor 85 éves 
 

 
Prof. Dr. Rácz Gábor 

 

Marosvásárhelyi köszöntés 

 

A hatvanöt éves Marosvásárhelyi 

Gyógyszerészeti Kar és egyben az erdélyi 

magyar gyógyszerészképzés nagy egyéniségét 

köszöntjük dr. Rácz Gábor Professzor 

személyében, aki e sok vihart átélt Kar első 

évfolyamának (1950) végzettje, majd 

tanszékvezető oktatójaként 3 periódusban, 

összesen 18 évig dékánja volt. 

Ha a megemlékezés csak erre a 

felsorolásra szorítkozna, már az is gazdag 

pályafutást sejtetne. Jómagam Professzor Urat 

54 évvel ezelőtt hallgatóként ismertem meg, 

majd doktoranduszaként munkatársa 

lehettem, akinek lenyűgöző, széleskörű 

tájékozottsága, tudományos presztizse, 

iskolateremtő tehetsége valamennyiünk 

számára feledhetetlen emlék és példa. 

Azok a marosvásárhelyi nemzedékek 

– magyarok és románok –, akik abban a 

szerencsében részesülhettek, hogy Rácz 

Professzor Úr tanítványai vagy munkatársai 

lehettek, egyöntetűen nagyra értékelik 

munkásságát és hálásak a sors ezen 

kegyességéért. Ezeknek a generációknak, volt 

doktoranduszainak, a Marosvásárhelyi 

Gyógyszerészeti Kar magyar oktatói 

testületének tagjaként és az ő nevükben nagy 

tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

Mesterünket 85. születésnapja alkalmából. 

Isten sokáig éltesse! 

 

Dr. Gyéresi Árpád PhD 

ny. tanszékvezető egyetemi tanár  

Dr. Honoris causa Universitatis Semmelweis, Budapest 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék 

 

 

Nagyváradi köszöntés 

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 

egy nagy tudós és kitűnő oktató, Prof. Dr. 

Rácz Gábor akadémikus, mint volt diákja, 

majd doktorandusza, 85. születésnapja 

alkalmából ezúton kívánjak jó egészséget, 

hogy még sokan élvezhessék értékes tanácsait 

és emberszeretetét, amelyben én is 

részesültem. Isten éltesse sokáig! 

 

Prof. Dr. Németh Tibor 

Nagyváradi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

 

 

Pécsi köszöntés 

 

Rácz Gábor Professzor Úr feleségével, 

Rácz-Kotilla Erzsébettel együtt évek óta segíti 

külső munkatársként a Pécsi 

Tudományegyetem Farmakognózia 

Tanszékén folyó munkát. Professzor Úr 

értékes tanácsaival, szakmai javaslataival és 

elsősorban az Erdélyben folyó 

kutatómunkáink figyelemmel kísérésével 

folyamatosan támogatja tanszékünket. 

Hálásan köszönjük segítségét, és tanszékünk 

minden munkatársa nevében kívánok jó 

egészséget, további jó munkát, Isten éltesse 

Professzor Urat! 

 

Dr. Papp Nóra 

PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
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Frenyó Vilmos növényélettani 

tanítása és a gyógynövénykutatás 

sokrétűsége (gondolatok, emlékek) 
 

 
Prof. Dr. Frenyó Vilmos (Fotó: Prof. Dr. Frenyó V. 

László) 

 

Személyes jó barátságunkra 

emlékezve gyakran gondolok egyik nagy 

Mesteremre, Frenyó Vilmos (1908-1998) 

professzorra, a biológiai tudományok 

doktorára, „Vili Bácsira”. Egyik tanítványa, 

Szigeti Zoltán egyetemi tanár, az 1999-ben 

megjelent Botanikai Közleményekben (85/1-

2/1998: 1-3.) emlékezett rá. 90 évig tartó élete 

utolsó percéig teljes szellemi frissességnek 

örvendett.  

 Természettudományi-növényélettani 

szemlélete, gyakorlati kísérletező érzéke, 

nyugodt, kiegyensúlyozott, megértő, türelmes 

természete nemes lelkű segítőkészséggel 

párosult. Különösen könyveit használtam 

gyakran kutatásaim, oktatási munkám során, 

hiszen az élő növény primer anyagcseréjének, 

növekedésének, fejlődésének sajátosságai 

szorosan kapcsolódnak a különösen gazdag és 

sokféle kémiai termék (másodlagos és/vagy 

speciális vegyületek) képződéséhez. 

 Közeli rokona, Frenyó V. László, az 

Állatorvos-tudományi Egyetem (Kar) Élettani 

és Biokémiai Tanszékének vezető professzora 

kérésemre, eddig még nem közölt 

fényképeket küldött Frenyó Vilmosról. Ezeket 

– megköszönve szíves segítségét – e helyen 

látja a tisztelt Olvasó első alkalommal. 

Az általam szerkesztett egyetemi 

jegyzet készítése során – kérésemnek 

készséggel eleget téve – megjelentetésre 

Frenyó professzor átadta értékes 

tudománytörténeti összeállítását „A hazai 

növényélettan kialakulása” címmel (In: 

Növényélettan – növényélettani és fitokémiai 

alapok. JPTE TTK Növénytani Tanszék, 

Pécs, 1996). A rá jellemző, kiváló 

stílusérzékkel megfogalmazott fejezet „a 

kötelező tananyag” fontos részét képezte 

tanárkodásom alatt. Hiszen itt állított emléket 

az általa ismert, legnevesebb magyar 

kutatóknak, pl. a világhírű Paál Árpádnak, az 

auxin egyik felfedezőjének, Doby Gézának 

(akinek gyógyszerészi oklevele volt), a 

magyar növényi biokémia megteremtőjének, a 

korán elhunyt Orsós-Orován Ottónak, a 

növényi szövettenyésztés hazai úttörőjének 

(akinek élete ihlette a „Fehérköpenyes 

rabszolgák” c. regényének megírására, 

Felicián Vilmos írói név alatt), vagy a 

háborús időkben helytálló, hírneves 

akadémikusnak, Gimesi Nándor ciszterci 

szerzetes professzornak, aki citológus-

fiziológusként mikrofotókat készített az 

osztódó sejtekről, észrevéve a kettős spirált 

(sajnos angolul nem publikálta). Gimesi 

Nándor hívta meg tanszékére Frenyó Vilmost. 

Adjunktusként a biológus Sárkány Sándor és 

a gyógyszerész Halmai János mellett részt 

vett a gyógyszerészhallgatók oktatásában is.  

Gimesi akadémikus halála után az 

ELTE Növényélettani Tanszékének 

átszervezése alatt folytatta oktatási feladatait, 

majd 1956-tól 1973-ig tanszékvezetőként 

példás segítőkészséggel egyengette 

munkatársainak (pl. Maróti Mihály, Cseh 

Edit, Láng Ferenc, Szigeti Zoltán, Böddi 

Béla, Lásztity Demeter) karrierjét. 

Másodállású professzorként az 50-es évek 

elején megszervezte a Gödöllői 

Agráregyetemen a növényélettan oktatását. 

Ekkor, 1959-ben jelent meg „Növényélettan 

I.” tankönyve. Szemlélete ma is időtálló. 

1962-ben a Tankönyvkiadó adta ki a 

Növénytani Praktikum 2. kötetét 

„Növényélettani kísérletek” címmel. 

(Társszerzője a közelmúltban, 99 éves 

korában elhunyt szegedi növényélettan 

professzor, Szalai István.) A mai napig 

hasznos gyakorlati tankönyvben számos, 

egyszerű eszközökkel elvégezhető, 
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szemléletes, élményt nyújtó kísérlet igényes 

leírása nyújt segítséget a tanár-, biológus- 

vagy gyógyszerészképzésben. 

Frenyó Vilmos szívügyének tartotta a 

tudományos ismeretterjesztést. Régen a Búvár 

(ma TermészetBÚVÁR) külön rovatot 

vezetett „A kísérletezés percei” megjelöléssel. 

Pl. 1972-ben ma is aktuális kérdésről közölt 

kísérleti leírást „A gyökérzóna bakteriológiai 

vizsgálata” címmel. Több cikket írt az elemek 

cseppanalitikai színreakciókon alapuló 

mennyiségi meghatározásáról. Ezeknek a 

közleményeknek közös jellemzője az 

egyszerű kivitelezés és a gyors, viszonylag 

pontos tájékozódás. 
 

 
Prof. Dr. Frenyó Vilmos (Fotó: Prof. Dr. Frenyó V. 

László) 
 

  Kiváló fogalmazókészsége tette 

lehetővé, hogy élményt nyújtó könyveket írt a 

növények életéről. Leghíresebb írói nevével 

(Felicián Vilmos) megjelent könyve 

„Csodálatos természet – barangolás a 

természettudomány világában” (Singer és 

Wolfner, Bp.). Kétszer (1970, 1977) adta ki a 

Móra Kiadó „Rejtelmes-e a növényi élet” c. 

könyvét. Annyira szemléletesen és 

egyszerűen fogalmazott, hogy a gyermekek is 

megértették. 

 Külön kell megemlíteni, hogy 

önéletírásszerű, magánkiadásban kiadott 

jegyzetei élete utolsó éveiben jelentek meg: 

„Vándorlás csillagfényben”, „Kórház és 

kabaré – szemlélődés a halál közelében”. 

Ezekből megtudhatjuk, hogyan lett a 

tanárédesapa fiából, a Fasori Evangélikus 

Főgimnáziumban végzett tanulmányait 

megszakító diákból – pénzkeresési 

kényszerből, rokoni kapcsolatok révén – 

csapágykészítő segédmunkás Bukarestben 

közel 6 évig, vagy megtudhatjuk, hogyan 

egészítette ki jövedelmét ugyanitt birkózó-

mutatványosként. Végül hazatérve befejezte 

gimnáziumi tanulmányait, majd 1932-ben 

felvételt nyert a Pázmány Péter 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karára, biológia-kémia tanárszakra.  
 

 
Prof. Dr. Frenyó Vilmos (Fotó: Prof. Dr. Frenyó V. 

László) 
 

Kezdő kutatóként sokat használtam az általa 

kifejlesztett „Frewill” légzésmérő műszert. 

Magvak légzésintenzitását tanulmányoztam a 

vízfelvétel folyamán, a hőmérséklet 

függvényében. Érzékeny és praktikusan 

konstruált kis műszerével szén-dioxid 

mennyiséget mértem sorozatban. Frenyó 

professzor már akkor látta, hogy a szén-dioxid 

túlságos felhalmozódása a légkörben – a 

növényvilág pusztítása miatt – fontos szerepet 

játszik az éghajlat változásában. A duzzadó 

szójamag is szén-dioxidot termel mindaddig, 

amíg el nem kezdi „áldásos”, önálló életét, az 

oxigént produkáló fotoszintézis révén, 

számos, genom által determinált 

fitoszteroidot, izoflavont, pterokarpánt és 

egyéb vegyületet létrehozva…(…a hangya is 

oxigént vesz magához és szén-dioxidot bocsát 

ki, de nem fotoszintetizál…).  

 

Prof. Dr. Szabó László Gy. 
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A különös botanika kézikönyve 
 

Az orvoslás és a gyógyszerészet 

történetéből tudjuk, hogy a sebészek 

(borbélysebészek, katonai sebészek) 

századokon át csak szigorú előírások alapján 

gyógyíthattak. A rendelkezések szerint csupán 

külső sérülésekkel, vagy külső jeleket mutató 

betegségekkel foglalkozhattak, a belső bajok 

kezelése tiltott volt számukra. A gyógyító 

gyakorlathoz szükséges tudást kezdetben 

céhes keretek közötti oktatásban szerezték 

meg, a gyakorlati munkához elengedhetetlen 

hivatalos engedély megszerzéséhez vizsga 

letételét írták elő, amelynek egyik sarkalatos 

eleme egy speciális gyógyszer elkészítése 

volt. Ez természetesen kizárólag külsőleg 

alkalmazott kence, kenőcs, oldat stb. lehetett. 

Ezek a gyógyírek (összeállításuk 

változatossága, hatásosságuk, stb.) egyrészt a 

sebészképző céhek, másrészt a gyakorló 

sebész tudását tükrözték. Az alapvető 

összetevőket a természet adta növényi-, állati- 

és ásványi eredetű anyagok formájában. Ezért 

volt különösen fontos a sebészek számára is a 

botanika tudománya, a lakóhelyük környékén 

honos növények ismerete csakúgy, mint a 

távolabbi vidékeken termő, kereskedőtől 

megvásárolható egzotikusabb fajoké.  

Nyilvánvaló, hogy a kevésbé képzett 

sebészek – nemegyszer írástudatlanok – 

elsődlegesen a mindennapok tapasztalata 

alapján szerezték tudásukat, erdőn-mezőn 

járva gyűjtögettek, szájhagyomány, személyes 

„konzultáció” alapján tanulták a mesterségnek 

ezt a részét. A képzettebbek számára 

természetesen a tudás forrása a könyv volt 

már ekkor is.  

 A XVIII. század a gyógyítás számára 

is sok újdonságot hozott, előtérbe került az a 

szemlélet, hogy a leghétköznapibb gyakorlati 

munkához is elengedhetetlen a könyv 

formában összefoglalt tudásanyag, információ 

eljuttatása a szakemberekhez. Megszaporodott 

az orvoslásban résztvevő valamennyi 

„szakma” (orvos, bába, sebész, gyógyszerész) 

okulására közreadott mű.  

 1719-ben, Drezdában és Lipcsében 

nyomtatták Johann Mieth örököseinek a 

nyomdájában a Curiöser Botanicus, oder 

Sonderbahres Kräuterbuch… című, vaskos 

könyvet. Voltaképpen egy sorozatnak is 

tekinthető, hiszen egy többkötetes munka 

egyik tagjáról van szó. A kettős címlap 

szövegéből illetve az előszóból tudjuk meg, 

hogy a további kötetek az orvoslás, a 

vegyészet és a sebkezelés alapjaival 

ismertetnek meg, egységes szempontként a 

sebészek oktatását szem előtt tartva.  

 

 
  

A könyv tartalmi gerincét adó 

botanika részről mondhatnánk azt is, hogy 

szokványos gyógynövényes összeállítás, 

amennyiben a növénynevek alfabetikus 

sorrendjében közli mindazt, amit a gyógyítás, 

gyógyszerkészítés szempontjából tudni kell. 

A pontos botanikai leírás tartalmazza 

természetesen, hogy melyik részét és milyen 

formában lehet felhasználni az orvoslásban. 

Fontos információként az elkészítés módját is 

közli a szerző. Minden leírás kiegészítője a 

finom kidolgozású, fametszetes illusztráció. 

 A kötet függeléke az, amely 

gazdagabbá teszi, a többi kortárs 

„füveskönyvtől” megkülönbözteti az 

ismertetésre kerülő kötetet. Ez ugyanis az év 

hónapjai szerinti tagolásban ismerteti, hogy 

mikor mit kell tenni a növényekkel, hogyan 

kell szakszerűen begyűjteni, tárolni, szárítani 

stb. 
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 Sajnos a szerzőről szinte semmit sem 

tudunk, összefoglaló munkákban, 

lexikonokban nem ejtenek szót Samuel 

Müllerről. Kizárólag Albrecht von Haller: 

Bibliotheca botanica c. munkájában találunk 

adatokat Müller botanikai műveivel 

kapcsolatban. A bibliográfia nem közöl a 

szerzőre vonatkozóan adatokat, csupán annyit, 

hogy „sziléziai”. Munkái megjelenési idejéből 

kiderül, hogy Müller alkotó tevékenysége a 

XVII-XVIII. század fordulójára tehető. 

Nagykönyvtárak állományjegyzékei, illetve 

antikváriumok aukciós katalógusai alapján 

még annyit állapíthatunk meg, hogy 

elsődlegesen orvosi botanikával foglalkozott, 

bár a sebészi kompendiuma, orvosi 

vademecuma alaposabb orvosi ismeretekre 

utal. 

 

 
  

Az ismertetés alapjául szolgáló 

példány a gyakori használat nyomait viseli: a 

pergamenkötés kissé szakadozott és 

számtalan elmosódó kézírásos jegyzetet 

látunk rajta (általában növénynevek); a 

korábbi tulajdonos pontos tárgymutatót is 

készített a szövegben előforduló elnevezések 

könnyebb megtalálása érdekében.      

 

Dr. Kapronczay Katalin 

 

A bükki füvesember közelebbről 
 

Még évekkel ezelőtt olvastam először, 

de azóta is mindig magával ragad Szabó 

Gyuri bácsi A bükki füvesember 

gyógynövényei c. könyve. Minden sorából a 

gyógynövények tisztelete árad. Szakmai 

körökből később sok ellentmondásos 

véleményt hallottam az ajánlásaival 

kapcsolatban, így igazán kíváncsian vártam a 

vele való találkozást.  
 

 
Szabó Gyuri bácsi (Fotó: Dr. Papp Nóra) 

 

A falu. Gyuri bácsi pénteken késő 

délután fogadta a kis pécsi delegációt a 

miskolci pályaudvaron egy kisbusszal és a 

közeli Bükkszentkereszten finom vacsorával 

vendégelt meg mindenkit. A falunak 

különlegesnek számító szubalpin klímája van. 

Ezért és a tengerszint feletti 600 m-es 

elhelyezkedésének köszönhetően levegője 

nagyon tiszta, és a környék változatos és dús 

növényvilággal rendelkezik. 

A gyökerek. Megtudtuk Gyuri 

bácsiról, hogy hat éves kora óta ismeri a 

gyógynövényeket. Az akkor hozzájuk 

költözött nagymamájától tanult mindent, aki 

Sajókazincnak volt a javasasszonya és nyolc 

éven át, 1942-ben bekövetkezett haláláig 

tanította unokáját. „Ő úgy mondta, ő volt a 

huszadik a sorban. Abban az időben, a 30-as 

években minden falunak megvolt a maga 

javasasszonya. A családon belül nagyszülőről 

unokára öröklődött ez a tudás, most kivétel, 

hogy én az unokám mellett a lányomnak is 

átadom.” Ha kiszámoljuk, akkor kiderül, 

hogy húsz generáció 1000 éves tudást ölel fel. 

Gyógynövényekkel foglalkozni mégiscsak a 
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rendszerváltás után kezdett el, „mert az előző 

rendszerben nem volt szabad ezzel 

foglalkozni, kuruzslásnak minősítették”.  

Gyógynövénykert. 1992-ben a 

miskolci piacon kezdett el árulni saját kezűleg 

szedett gyógynövényeket és az ezredfordulón 

már megnyitotta a Bükkszentkereszt 

határában található gyógynövénykertjét, 

amelyben hatvan féle gyógynövényt ültettek 

el. A kert fő célja a benne található gyógyító 

hatású növények bemutatása a nagyközönség 

számára, amit a faluban szervezett 

Gyógynövénynapok keretében lehet 

meglátogatni. Emellett termesztett 

gyógynövényekkel is találkozhatunk; van 

levendula, orbáncfű, szurokfű és orvosi zsálya 

is. Gyuri bácsi elmondta, hogy az orbáncfű 

magjait kézzel gyűjtötték a természetes 

lelőhelyükön. A palántákat a gyöngyösi 

Károly Róbert Főiskola gyógynövényszakos 

hallgatói nevelték. Ezek a próbaültetések a 

gyógynövények teljesen naturisztikus, 

vegyszermentes termesztésére tett kísérletek. 
 

 
Fotózás a fennsíkon (Fotó: Wioleta Jesionek) 

 

Kirándulás a Bükki Nemzeti 

Parkban. Utunk második napján, szombaton 

Gyuri bácsi 85 éves korát meghazudtolva 

élénken és frissen, végig a menet élén 

gyalogolva kalauzolt el minket a falu fölötti 

fennsíkon és elvitt bennünket a Bükki 

Nemzeti Parkba is. Megmutatta az egyik 

legjellegzetesebb bükki gyógynövényt, a 

fürtös mentát (Mentha longifolia), amely a 

Bükkben nagy mennyiségben található. Gyuri 

bácsi nagy becsben tartja ezt a gyógynövényt, 

és többször fogyasztja teáját az influenzás 

időszakban megelőzésre és orvosságként. 

Baktériumölő és légúttisztító hatással 

rendelkezik, emiatt meghűlés elleni szerként 

használhatjuk. Magas mentol-tartalma miatt 

nagyon kellemes ízű gyógyteát készíthetünk 

belőle. Megmutatta nekünk Gyuri bácsi a 

szártalan bábakalácsot (Carlina acaulis) is, 

amely hazánkban védett faj, és a Bükki 

Nemzeti Park címerében is szerepel, majd 

megnézhettük a bükki ősborókást is.  

Az üzem. A kirándulásból visszatérve 

benézhettünk a falu közepén álló 

Gyógynövényesházba, ahol a vásárláson kívül 

a betérő vendégek szaktanácsot is kaphatnak. 

Gyuri bácsi büszkén vezetett végig minket az 

üzemen, ahol a gyógynövényeket szárítják, 

aprítják és csomagolják. Mindenhol rendet, 

tisztaságot és nagy szakértelmet 

tapasztalhattunk. Kis ajándékcsomagban 

kóstolót kaptunk néhány teából, amiről azóta 

állíthatom, hogy igazán különleges. 
 

 
Gyógynövények szárítása (Fotó: Dr. Papp Nóra) 

 

Fáradtan és élményekkel feltöltődve 

ültünk a vacsora asztalhoz, ahol Gyuri bácsi 

hosszan mesélt a gyerekkoráról, azokról az 

időkről, amikor az emberek még többet 

törődtek egymással, segítették egymást 

betegségek és egyéb nehézségek idején. 

Akkoriban a kis közösségek összefogása a 

túlélés záloga volt. Jó lenne, ha tanulhatnánk 

az Ő példájából. 
 

 
A kis csapat 

 

Köszönjük Gyuri bácsinak ezt a tartalmas 

hétvégét és további jó egészséget kívánunk! 

 

Dr. Nagy Tünde 
PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, PhD-hallgató 
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Halimbai szakkirándulás 
 

 „Usus te plura docebit” 

 

 Talpolcát elhagyva, túl négy órás 

buszozáson, kis társaságunk már igen várta a 

zötykölődéssel teli út végét – Halimbára való 

érkezésünk örömét. Célunk a halimbai füves 

pap szellemi és tárgyi hagyatékának 

megismerése, és a környező flóra vázlatos 

feltérképezése volt. Pécstől való 

tömegközlekedési megközelíthetősége miatt a 

község megismerése az utazást követő napon 

volt lehetséges. A falu polgármestere – Tóbel 

János – volt segítségünkre, körbevezetett 

minket a Dr. Szalai Miklós plébános esperes 

életművét bemutató tárlaton, valamint 

részletes felvilágosítást adott a település 

jelenlegi és jövőbeli céljait illetően az 

emlékházzal és füves kerttel kapcsolatban. 

 

 
Dr. Szalai Miklós plébános esperes 

 

 A halimbai teakészítő, a környék 

növényvilágát tanulmányozó és katalogizáló 

ember hagyatékát látva az ember gondolataiba 

merülhet eltűnődve azon, hogy egy szolgáló 

életmű során mily sokoldalúvá válik egy 

emberélet. Bő egy emberöltőnyi idő telt már 

el azóta, hogy megtért teremtőjéhez; az 

emlékház igyekszik egy-egy életmű részletre 

felhívni a figyelmet: a növényvilágra 

fiatalkora óta nyitott tudós papból hogyan 

formálódik a fitoterapeuta herbalista. Volt 

része irigységből fakadó megbélyegzésben, 

pedig szakmai kvalitása makulátlan, egyetemi 

szintű volt, ahogy azt a helyi legendárium is 

megőrizte. 
 

 
(Fotó: Dr. Papp Nóra) 

 

 A Halimbára betérőket jól felszerelt 

turistaszálló várja, s az erre járónak külön 

felhívjuk még figyelmét Mráz Attiláék 

méhészetére és a „méh simogatásra”. 

 

Békési András &  

Békésiné Kallenberger Heléna 
PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, PhD-hallgató 

 

 
A kis csapat 

 

„A település neves személyisége volt Dr. Szalai 

Miklós esperes-plébános, halimbai "gyógyfüves 

pap", aki 1946-tól 1990-ig, haláláig dolgozott itt. A 

község környékén 400 féle gyógynövényt gyűjtött 

össze, írt le és vizsgálta hatásukat. A megszárított 

gyógynövényekből teakeverékeket állított össze, s 

különféle betegségekre ajánlotta. Munkásságát a 

nagyfokú önzetlen segíteni akarás jellemezte, az 

ország területén számos templom felújítására adott 

támogatást. Gyógyító tevékenységének 

eredményességét messze a határainkon túl is 

méltatták és köszönték az emberek. Gyógyteáival 

Halimba nevét ismertté tette. Az esperes egykori 

lakóházát az Önkormányzat megvásárolta és 

felújította. Az épületben az esperes életéről, 

tevékenységéről állandó kiállítás látható. Az 

ingatlan udvarán és kertjében gyógynövény 

bemutató kert tekinthető meg idénytől függően. Az 

ingatlanon található kis épületben halimbai 

helytörténeti gyűjtemény látható, az egykori falusi 

használati eszközök bemutatásával”. 

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-9707 

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-9707
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Növények Napja a Melius 

Gyógynövénykertben 

 
„Az Európai Növénytudományi Szervezet 

(European Plant Science Organisation - 

EPSO - www.epsoweb.org) égisze alatt 

minden második évben május 18-án kerül 

megszervezésre egy speciális, a növényekkel 

foglalkozó tematikus nap. Az akció célja, hogy 

az emberiség figyelmét felhívja arra, hogy a 

növények és a növénytudomány kritikus 

jelentőségűek a jelen és a jövő szociális, 

gazdasági és környezeti kihívásaira adandó 

válaszok szempontjából. A "Fascination of 

Plants Day 2013” felhíváshoz már 54 ország 

csatlakozott szerte a világon. Idén több mint 

670 növényekkel foglalkozó intézmény, 

szervezet, vállalkozás vesz részt az akcióban 

közel 1000 rendezvény megszervezésével. 

Magyarországon is sikeresen zajlik a 

programok szervezése. Több mint 30 

intézmény, szervezet, társaság, magánszemély 

által rendezett több mint 60 program zajlik 

majd szerte az országban.”- olvasható Dr. 

Fehér Attilának, a FoPD hazai 

koordinátorának felhívásában a program 

hivatalos hazai honlapján 

(http://www.novenyeknapja.hupont.hu/).  

 

 
Séta a gyógynövénykertben (Fotó: Dr. Horváth 

Györgyi) 

 

A fent említett eseményhez 

tanszékünk ismét csatlakozott. Programjaink 

között szerepelt egy séta a Melius 

Gyógynövénykertben (kb. 100 gyógynövény 

faj megismerése információs táblák és vezető 

segítségével), a "Gyógynövények 

illusztrációkon" c. kiállítás (akvarellek és 

grafikák) megtekintése, egy gyógynövény-

kvíz kitöltése (jutalomért), és növények 

ihlette kreatív kézműves foglalkozások 

(levendulás illatzsák készítése és virágkitűző 

varrása). Lehetőség volt gyógynövényes teák 

kóstolására, valamint drogok és illóolajok 

érzékszervi vizsgálatára.  
 

 
Iskolások ismerkednek a gyógynövényekkel (Fotó: Dr. 

Farkas Ágnes) 
 

Egész nap vártuk az érdeklődőket, 

akik között voltak általános iskolások, 

középiskolások, egyetemisták, sőt felnőttek is, 

nemcsak Pécsről, de még Kaposvárról is. 

Vendégeinknek köszönjük a részvételt, 

legközelebb is szeretettel várjuk az 

érdeklődőket! 

 

Dr. Bencsik Tímea 

 

 
Növények ihlette kreatív kézműves foglalkozások 

(Fotó: Dr. Horváth Györgyi) 

 

http://www.novenyeknapja.hupont.hu/
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Gyógynövényes receptek 
 

Vaddisznósült Szarkáné módra 

 

Először bepácoljuk a vadat (nemcsak 

vaddisznóból jó, lehet őz vagy szarvas is, a 

lényeg, hogy fiatal állat legyen). 
 

Pác:  

 rozmaring 

 kakukkfű 

 borókabogyó 

 egész bors 

 nagyszemű só 
 

A fenti friss fűszereket durvára 

összevágjuk, a húst beleforgatjuk, hogy 

egyenletesen bevonja a fűszerkéreg, és egy 

mély tálba tesszük. Vöröshagymát laskára 

vágunk, rászórjuk a húsra és felöntjük száraz 

vörösborral. Ebben a pácban hagyjuk érni a 

húst minimum két napig. Ha kivettük, a fűszer 

nagyobb darabjait levesszük róla, kizsírozott 

tepsibe vagy agyagtálba tesszük, 

fokhagymával, szalonnával megtűzdeljük, 

szalonna szeletekkel beborítjuk, a páclével 

felöntjük és megsütjük. Krokettel, 

cumberland mártással tálaljuk. 

 

Cumberland-mártás 

 

Hozzávalók: 
 1 nagyobb narancs 

 1 citrom 

 2 dl vörösbor 

 3 evőkanál ribizlilekvár 

 őrölt fehérbors 

 brandy 

 1 kávéskanál mustár 
 

Elkészítés: 
Egy nagyobb narancsot és egy citromot 

vékonyan meghámozunk, héját finom 

metéltre vágjuk, és kb. 2 dl vörösborban 

megfőzzük. Ha kihűlt, 3 evőkanál áttört 

ribizlilekvárt hozzákeverünk. Őrölt 

fehérborssal, 1-2 kávéskanál brandyvel, 

1 kávéskanál mustárral ízesítjük. Hűtőben 

tároljuk. 

Szarkáné Pintár Anita 
 

www.szarka-feszek.blogspot.hu 

Hírek 

 
9

th
 Balaton Symposium on High-

Performance Separation Methods 

Siófok, 2013. szeptember 4-6. 
 

(http://www.balaton.mett.hu/) 

 

44
th

 International Symposium on Essential 

Oils (ISEO 2013) 

Budapest, 2013.szeptember 8-10. 
 

(http://www.iseo2013.hu) 

 
BBBB International Conference  

Athén, 2013.szeptember 26-28. 
 

(www.mgyt.hu/nemzetközi rendezvények) 
 

XI
th

 International Ethnobotany Symposio 

Antalaya, Turkey, 2013. november 2-5. 
 

(http://www.ethnobotany2013.com/first_ 

flyer.pdf) 
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