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RÉGMÚLT IDŐK KINCSESTÁRA

Török József pályamunkája 
Magyarország természeti kincseiről 

(1844) 

A Farmakognóziai Hírek előző számában 
ismertettük a Magyar Tudományos Akadémia 1839. 
évi 10. Nagygyűlésén kihirdetett pályázatát, 
amelynek témája mindazon hazai természeti kincs 
(ásványi, növényi, állati eredetű anyag) ismertetése, 
amely bőven megtalálható és nem csupán a hazai 
szükségletet elégíti ki, de a külföldi kereskedelem 
által jelentős gazdasági hasznot hozna az ország 
számára. Az előzőekben Wágner Dániel nyertes 
pályamunkáját ismertettük, most pedig Török 
József másodiknak minősített írásáról szólunk, 
amely szintén megjelent nyomtatásban, címe 
azonos: Magyarország közgazdaságilag nevezetes 
termékeiről. (Természettudományi pályamunkák. 3. 
kötet. Buda, 1844.) 

Török József bevezető gondolataiban 
megindokolja, hogy miért szükséges a honi 
természeti kincsek felmérése, mindazon növényi, 
ásványi, stb. termény rendszerezése, amelyek 
kereskedelmi forgalmazása a népgazdaság 
szempontjai szerint előnyös (miért nem exportáljuk, 
amiből bőven van, miért nem a hazait részesítjük 
előnyben a drága külhonival szemben?). 

Elsődlegesen az oktatást hibáztatja, ugyanis a 
közoktatásban az un. spekulatív tudományok 
részültek előnyben a reál tudományokkal szemben 
(ásvány, növény, állat, vegy, műtan, földrajz, 
földtan, stb.). A tananyag ezirányú hiányossága az 
alsóbb iskoláktól kezdve egészen az egyetemi 
szintű oktatásig jellemző, eredményeként a hazai 
természettan valamennyi lakos számára „terra 
incognita”. A helyzetet rontja, hogy ami ismeret 
mégis terjed, az a külhoni kutatók elfogult, 
felületes, vagy éppen egészében hibás tudására 
alapozott információ. 

Tartalom



2

Farmakognóziai Hírek – XVI. évf. 59. szám

Második ok a rosszul szervezett gazdasági 
élet: pl. ahol kevésbé jövedelmező a 
mezőgazdaság, ott az ipart kellene fejleszteni, ha 
egyfajta növénykultúra nem honosítható, akkor 
„váltásra” van szükség. Sajnálatos tény, hogy a 
lakosság mérhetetlen szegénysége sem elegendő 
alap, hogy észszerű változtatásokat hajtsanak 
végre. 

A részvétlenségre, közömbösségre hozott egy 
példát: Togno Lajos egyetemi tanár felszólítást 
küldött szét az országban az orvosok, 
földbirtokosok, uradalmak vezetői részére, hogy a 
területükön található gyógyforrásokból küldjenek 
neki mintát vegyelemzésre, a kérésben biztosította 
őket minden költségük fedezéséről. Egyetlen 
megye kivételével senki sem reagált a kérésre. 
Török saját tapasztalata hasonló volt, ugyanis a 
pályázat megírásának sikeressége érdekében 
„honunk különböző vidékei felől körülményesb 
tudósításokat óhajtván adni, fölszólítottam számos, 
általam tudományosságukról ismert férfiakat: de 
soraimat csak két jeles férfiú méltatta hálás 
köszönettel vett feleletre.” 

Sok probléma oka a ragaszkodás a 
megszokáshoz: a gazda nem akar mást termeszteni, 
mint gabonafélét, a takarmánynövény 
termesztésétől is elzárkózik, még ha az kevésbé 
jövedelmező is.

Igen rossz a belföldi közlekedés: sokszor 
olcsóbb a külföldről beszerzett patikai alapanyag, 
mint a belföldi, messziről szállított összköltsége. 

„Nem mellőzhetem el kereskedésünk 
hátramaradása okai között gyógyszer és 
anyagkereskedőink azon hanyagságát, hogy honi 
termékeinknek árjegyzékeket vagy épen nem 
készítnek, vagy ha készítnek is, azok országunk 
határain túl nem jutnak. Fővárosunk boltjaiban 
özönlenek a londoni, párisi, bordeauxi, hamburgi, 
berlini, bécsi, milanoi sat. árjegyzékek, s a szerint, 
a mint olcsóbb vagy drágább, egyik vagy másik 
helyen e vagy ama gyógy s műtani anyag, 
szállítatják azt honunkba kereskedőink. Ezen 
külföldi élelmes, s vagyonukon ügyesen túladni 
tudó kalmárok példájának követése honi 
termesztményeinkre nézve is valóban üdvös 
eredményeket szülne.” 

Legnagyobb problémaként a kereskedés 
vámszabályok közé szorítását, a kereskedelem ilyen 
alapon való korlátozását említi. (Kiviteli tilalom) A 
végkövetkeztetés nem egyszer az, hogy inkább 
romoljon el, menjen tönkre, de a magas kiviteli 
vám miatt nem, vagy csak korlátozottan szállítják 
külföldre. 

A kötet felépítése, a természeti kincsek 
felsorolása, osztályozása nagyban különbözik 
Wágner Dániel nyertes pályamunkájától, aki a 
három fő csoportként csupán a növényi, állati és 
ásványi eredetű anyagokat nevezte meg. 

Török a vizsgálódást az ásványi anyagokkal 
kezdi, a fő csoportok: 

1. Az Érczneműek: Vasany: vas – ólmany: 
ólom – horgany: cink – bűvegy: kobalt – cseleny: 
mangán – himany: arzén – földany: tellurium – 
higany: hidrargyrum, mercurius – bókany: nicolum 
– bátrany: bismuthum – napany: titanium  
mennyeny: uranium.

2. A Földneműek: (A/ Kovaneműek) 
úgymint a nemes gránát – nemes opál – 
bányajegec: hegyi kristály – közönséges ametiszt – 
kálcedon – kárniol – jáspis – achát – tűzkő – (B/ 
Agyagneműek) úgymint a porcellánföld, a timkő: 
lapis aluminaria – a közönséges fazekasagyag – 
különféle palák – (C/ a mészneműek) úgymint a 
márványkő, a gipsz, a kréta.

3. Az Égékeny ásványok: a kőszén – a kőolaj 
– a kén.
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4. A Sóneműek: a szikeg: szóda vagy sziksó – 
a hamag: a kálium, vagy hamuzsír – fojtósavas 
hamag vagy salétrom – a timsó, a konyhasó – a 
kénsavas rézeg vagyis rézgálic  és végül a póris: 
borax, natrium boracicum. 

5. Az Ásványvizek főfejezete meglepően 
rövid, fontosabb alfejezetei: a hévizek – a savanyú 
vagy borvizek – a keserű vizek – sós vizek – timsós 
vizek – sziksós vizek – jódos vizek – hideg kénes 
vizek. 

6. A Gyógy és műtani testek a 
növényországból c. tematikus egység viszont igen 
alapos, észszerűen, jól követhetően csoportosítja 
anyagát: Bódítók – Csípős szerek – Gyantás 
égényes szerek; a terpentin legkülönbözőbb fajtái – 
az Égényolajos szerek: aethereo oleosa – a Keserű 
szerek: amara – az Összehúzók: adstringentia – a 
Nyákos szerek: mucilaginosa – az Olajos szerek  
Nádméz tartalmúak – a Festékek készítésére 
alkalmas növények – Bőrök készítéséhez alkalmas 
cserzőnövények – Szövetek készítésére alkalmas 
növények – Bútorkészítésre alkalmas növények

Igen rövid az állati eredetű anyagokkal 
foglalkozó rész; hólyaghúzó körösrovar: lytta 
vesicatoria – a hódoly (castoreum) amelyből a sokat 
használt hódzsírt nyerik a patikusok – a tejcukor 
(saccharum lactis) – a májusi nünüke – a pincei 
százlábonc – a fakó hangya, a marhaepe kivonat – a 
sósavas hugyag: vagyis a szalmiáksó. A sort az 
állati bőrökszőrmék, valamint a selyemhernyó
selyem zárja. 

A fő kategóriákon belül írja le az anyag 
hasznát, használhatóságát, megtudjuk, hogy kerüle 
külhoni kereskedelembe, illetve vásárolnake 
kereskedőink külországi piacon belőle. Ahol ren
delkezésére állt statisztikai adat a pénzben megha
tározható gazdaságikereskedelmi haszonra, illetve 
a „feleslegesen” kiadott vételi árakra, azt közli. 

A következőkben kiragadott példák alapján 
igyekszünk bemutatni a pályamunka fontosabb 
megállapításait. 

A vasany (ferrum) „gyógytani tekintetben a 
legnemesebb, az emberiségre nézve legnagyobb 
fontosságú, […] gyógytani hasznai szinte kitűnők, 
mert már 1400 évvel Krisztus szül. előtt 
használtatott […] a férfiúi tehetetlenség ellen, s 
azóta nem volt időszak a gyógyászatban, mellyben 
elmellőztetett, vagy feledékenységbe jutott volna. 
[…] S jelenleg is, mint főnöke az erősítő, a’ 
tengéletet (vita vegetativa) felmagasztaló 
orvosságoknak, méltán számítatik sarkalatos 
gyógyszereink közé.” A következőkben felsorolja 
mindazon ásványt, amelyben más anyagokkal 

vegyülve megtalálható a vas, részletesen 
megjelölve a magyarországi lelőhelyeket. Pontos 
statisztikai adatokat közöl a magyarországi 
bányákban évente kitermelt és a vaskohókban 
feldolgozott vasérc mennyiségére, pénzben 
kifejezett értékére vonatkozóan. A tetemes hazai 
mennyiség ellenére igen komoly összeget fordít az 
ország a külföldi behozatalra, amely a nyersanyagra 
és a feldolgozott vasárura egyaránt vonatkozik. A 
megoldást a vasércbányák és a feldolgozó üzemek 
fejlesztésében jelöli meg, amelynek eredményeként 
nem csupán a hazai szükségletet lehetne kielégíteni, 
de a külhoni kereskedelmet is lehetővé tenné.

Utal az ásványos vizekkel foglalkozó 
fejezetre, amelyben szintén szót ejt a vastartalmú 
gyógyvizekről. 

A botanikai fejezetben felsoroltak közül 
természetesen számunkra legérdekesebbek a 
gyógyászatban használatosak. Első csoportként a 
bódítókkal (narcotica) foglalkozik kiemelve 
azokat, amelyek honunkban is teremnek, vagy 
termeszthetők lennének, mégis külföldről 
vásárolják patikusaink. „A mákony (opium vagy 
meconium) egy a’ legrégiebb, legfönségesebb, soha 
feledékenységbe nem sülyedt gyógyszereink közül.” 
A mákneműek (papaveraceae) családjának 
ismertetése során kitér az európai gyógyászatban 
leginkább használt, és az ára miatt leginkább 
elérhető európai mákonyra, amely sajnálatos 
módon „gyógyszererőtani (pharmacodynamicus) 
tekintetben jóval alábbvalónak tartatott a 
keletinél.” Híres orvosok megbízható véleménye 
alapján azonban egyenértékű, sőt kíméletesebb 
hatása miatt – „az ember fejét el nem kábítja, s 
nyugalmasb álmot eszközöl” – még alkalmasabb is 
a gyógyításban. A hazai éghajlat kedvező a 
termesztéshez, ezért minden gazdát bíztatni kellene. 
Gyógyszerészeink ugyanis igen tetemes árat 
fizetnek a beszerzéséért. 

A „Szepnőnye és az altató bolony” vagyis az 
atropa belladonna és a mandragora Linné szerint 
is „hatalmas gyógyerővel fölruházott” növények. 
„Terem honunk sűrű, árnyékos és nyirkos 
rengetegeiben, s a köznépnél nadragulya nevezet 
alatt ismeretes.” Mérgező hatása igen erős, egy 
pesti gyógyszerész kivonatot akart belőle készíteni, 
de mindenki, aki ezzel foglalkozott „tökéletes 
bódultságba esett s rajtok a szepnőnye hatása, mint 
például a láta [pupilla] kitágulása, az érzékek 
áltatása, a torok szárazsága […] teljes mértékben 
tapasztaltatott.” Török Fridrik pesti patikus 
próbálkozott a növény külföldi értékesítésével, de 
nem sok sikerrel. 
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Az indigo (indicum, pigmentum indicum) 
sokak szerint csak festékanyaga miatt hasznos és 
termesztendő, de több orvos gyógyászati hatását is 
kimutatta. „Országunk érdemekkel koszorúzott 
főorvosa Stahly Ignácz ő nagysága a nehézkórban 
tett üdvös hatású kísérleteket.” A 
„kékterme” (indigo) hazai termesztésével már 
többször próbálkoztak, de csak a déli 
országrészeken jártak sikerrel, ezért továbbra is 
behozatal szükséges. 

Az olajos szerek alfejezetben elsőként 
ismerteti Török a „repedő himboj”t, (ricinus 
communis), mint az egyik igen gyakran használt 
gyógyszeralapanyagot. Európa délszaki régióiban 
nagy mennyiségben termesztik, itthon csak 
„helylyelhelylyel”. A gyógyszertárak nagy 
olajtartalmú magvait használják fel, a belőle 
kisajtolt himbojolaj igen kelendő a gyógyításban, 
ezért érthetetlen, hogy senkinek nem jut eszébe a 
honi nagyobb mértékű termesztés. 

A festék készítésére alkalmas növények 
ismertetése igen gazdag, közel százötven növényt 
sorol fel, a csoportosítás a nyert színek alapján 
történik. 

Az állati eredetű alapanyagok között elsőként 
a „hólyaghúzó körösrovar” található. „Ezen 
csodálandó gyógyerővel fölruházott, honi tudatlan 
kuruzsolóink által is, kik belőle rendesen titkot 
űznek, sokszor sikerrel, de még többször 
helyrehozhatlan kárral alkalmazott rovar” honunk 
sok táján szinte elborítja az erdőket. Gyűjtésük és 
patikai használatra való elkészítésük meglehetősen 
nagy elővigyázatosságot igényel, mert veszedelmes 
gyulladást (szem, orr, bőrfelület) kaphat a vele 
foglalatoskodó. Bár külföldről nem hozatnak be a 
gyógyszertárak, de jelentős haszonra lehetne szert 
tenni, ha a gyógynövénygyűjtők megfelelő 
óvintézkedéssel a kőrisbogarat is nagy 
mennyiségben gyűjtenék. Az említett terápiás 
alkalmazás sokrétű volt: minden nemű 
gyulladásnál, zsábák, ízületi fájdalmak esetén, 
veszett kutya harapásának és nehezen gyógyuló 
sebeknek a kezelésére, mérgezéseknél hánytatóként 
is.

Ásványvizek (aquae minerales) 
„A természet legdicsőbb, legbecsesb 

adományi közé számítandók a gyógyászatban ollly 
nevezetes szerepet játszó, de a mellett műtani 
tekintetben sem megvetendő ásványvizek. 
Gyógytani becsükről könnyen meggyőződhetik, ki 
csak egy köszvény vagy más kórban sínlődő, 
önmagával jóttehetlen, minden más, még a 
leghatalmasabb gyógyszerek és módok által hoszú 

évek során sikertelenül orvosoltat, a czélszerű 
gyógyvizekkeli élés által, négy hét alatt tökéletesen 
helyre állva látott.” 

Vegyészeti szempontból a legértékesebbek a 
sziksós és salétromos vizek. Tapasztalatokra 
támaszkodó kijelentéssel kezdi, amely szerint 
Magyarország az ásványvizekben leggazdagabb 
európai országnak tekinthető. A glaubersós víz 
kivételével – amelyben valóban szegény az ország 
– egyetlen gyógyhatású vízben sem szorulunk 
behozatalra. Hiányos ismeretek alapján állította 
össze számos külhoni szerző a munkáját, illetve 
több statisztikát is, mivel lényegesen több hazai 
gyógyvizünk van és eredményesen használjuk a 
gyógyításban, mint amit ők állítanak. 

Török ennek ellenére meglehetősen 
szűkszavúan sorolja fel a gyógyvizeket, speciális 
tematikus bontásban. 

I. Hévizek, vagyis melegvizek: kénes, vasas, 
földes, sós hévizek (Therreo salinae), luganyos 
hévizek (th. alkalinae), névtelen hévizek: „ollyanok, 
mellyekben igen csekély mennyiségű álló létrészek 
találtatnak”.

II. Savanyúvizek vagy borvizek (acidulae): 
luganyos vastartalmúak (ac. alkalinomartiales)  
só és vastartalmúak (ac. salino martiales) – föld és 
vastartalmúak (ac. terreomartiales) – kénes 
savanyú vizek (ac. sulfurene). 

III. Keserű vizek (aquae amarae)
IV. Sóvizek (aquae muriaticae)
V. Timsós vizek (aquae aluminares)
VI. Sziksós vizek (aquae natronatae)
VII. Ibolós vizek (aquae jodatae)
VIII. Hideg kénes vizek (aquae sulforeae 

frigidae) 
A csupán felsorolás terjedelmű lista 

kiegészítéseit az előző – ásványokat ismertető – 
fejezetben találjuk meg, ott ír részletesen az ásványi 
tartalmú vizeinkről. A gyógyhatású vizek hazai 
felhasználását és külföldi reklámozását 
elégtelennek tartja. Bár örvendetesen gyarapodtak a 
szakszerű, laboratóriumi vízelemzések, a munka 
megszervezésének hiánya miatt ez mégsem 
eredményes. A fürdőintézetek a vendéglátás, az 
esetleges idegenforgalom szempontjai szerint 
korszerűtlenek, kényelmetlenek, mindamellett 
drágák. Hiába a kiváló gyógyhatás, ha mindez 
elriasztja a vendéget. Az ügyetlenül palackozott, 
rosszul bedugaszolt ásványvizeket nehéz 
kereskedelmi forgalomba hozni, mert mielőtt elérné 
a fogyasztót, elveszti hatását. Az orvosok is 
vétkesek, mert inkább a külföldről behozatott 
gyógyvizet írják fel az ivókúrához. A megfelelő 
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reklám hiánya is érezhető. „A mai világban 
mindennel lármázni kell, – lármázni annyira, hogy 
a bedugult nagyott halló fülek üregét is általjárja 
sikoltó hangunk. […] más élelmes nemzet addig 
kürtöli, hirdeti minden hírlapban legcsekélyebb 
portékáját is, míg végre csakugyan vevőkre talál 
[…].

Mint látjuk a felsorolásból, a szakkifejezések 
ebben az esetben is sok fejtörést okoznak az 
olvasónak, az ásványok, vegyi anyagok elnevezései 
a Schusterféle nyelvújítás, szaknyelv magyarítás 
termékei, jó részük az idők folyamán feledésbe 
merült, mások némi módosulás után megtalálták 
helyüket a szakmai szövegekben. A botanikai nevek 
magyar változatai között már sokkal több 
ismerőssel találkozunk, ugyanis a különböző 
tájnyelvi kifejezéseket használta Török, amelyek 
java része ma is ismerősen cseng.

A munka nagy erénye a forrásul használt 
irodalom pontos megjelölése.

A szerzőről: Török József (1. kép) orvos
sebészdoktor 1813. október 14én született Alsó
Váradon, apja református lelkész volt. Alsóbb 
iskoláit Selmecbányán, az evangélikus líceumban 
végezte, majd a debreceni református főiskola
kollégium hallgatója lett, végbizonyítványát 1830
ban kapta kézhez. 1836ban iratkozott be a pesti 
orvosi karra, 1841ben fejezte be tanulmányait, 
1842 március 17én orvosdoktorrá avatták. Ekkor 

hosszabb külföldi útra ment: Berlinben, Párizsban, 
Bécsben a legnevesebb kortárs professzorok 
előadásait látogatta. 1843ban Pesten telepedett le, 
megkezdte gyakorló orvosi tevékenységét. 1843
ban az Akadémia levelező tagjává választották 
(1858ban lett rendes tag). 1845ben a 
Természettudományi Társaság másodtitkárává 
választották, 1847 augusztusában meghívást kapott 
a debreceni főiskolára a vegytan, növény és 
ásványtan rendes tanári posztjára. Az 184849es 
forradalom és szabadságharc idején 
katonaorvosként dolgozott, de részt vett az 
egészségügyi közigazgatási munkában is miniszteri 
tanácsosként. A szabadságharc után – amikor a 
politikai helyzet ismét megengedte – folytatta a 
tanítást, ekkor már a törvényszéki orvostan és 
közegészségtan tárgyakban. Az oktatói és közéleti 
munkássága mellett élete végéig gyakorolta 
gyógyító orvosi tevékenységét, sőt igen gazdag 
szakirodalmi munkásság is fűződik nevéhez. A 
Magyar Tudós Társaság által meghirdetett 
pályázatot megnyerte 1848ban A két magyar haza 
első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei természet, 
vegy és gyógytani sajátságaikban előterjesztve. c. 
munkájával (Debreczen, 1859.), amely a korszak 
egyik legalaposabb, gyógyvizekkel foglalkozó 
kiadványa. 1894. március 14én hunyt el 
Debrecenben.

Dr. Kapronczay Katalin
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

kapryka@tonline.hu

1. kép. Török József (18131894)
(Metszet: Morelli Gusztáv)

Felhívás

Várjuk Olvasóink tudományos, szakmai írásait.
A beküldött kéziratok megjelentetése a 

Szerkesztőbizottság értékelése alapján történik.
A formai követelményekért, kérjük, keresse fel a 

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1640/80 
honlapot vagy kérjen információt a 

farma.hirek@gmail.com e‑mailcímen. 



6

Farmakognóziai Hírek – XVI. évf. 59. szám

KÍNAI GYÓGYNÖVÉNYEK HAZÁNKBAN

Citrus reticulata Blanco – mandarin

A mandarin (Citrus reticulata Blanco, syn. 
Citrus deliciosa Ten.) a Rutaceae család 
képviselője. DélKínából származik, DKÁzsiában 
és a Fülöpszigeteken vadon élő, trópusi fa. Főként 
a Távol Keleten, Indiában, Itáliában, 
Spanyolországban, Brazíliában és Argentínában 
termesztik. Európában a 19. században vált 
ismertté. A mandarin és a narancs hibridje a 
klementin (Citrus × aurantium), amely a 
narancshoz hasonló ízű, kézzel könnyen 
hámozható, és nincsenek magok benne.

A mandarin kistermetű és örökzöld fa. 
Tövises ágain lévő levelei lándzsaszerűek, és 
tompán fogazott szélűek, 3,58 cm hosszúak és 1,5
4 cm szélesek. A kb. 1 cm hosszú nyelek mellett 
vékony levéllemezcsík található. Virágai illatosak, 
fehér színűek. Termése narancstermés, amelynek 

külső, viaszos termésfala sok illóolajat tartalmaz (1. 
kép). Belső részét a hártyás válaszfalak üregekre 
osztják. Ezekben találhatók a magvak, amelyeket 
elhúsosodott, nedvvel teli szőrök vesznek körül. A 
magok színe sárgászöld vagy világoszöld, gyakran 
sokcsírás. A gyümölcs kisebb és édesebb a 
narancsnál, és könnyebben hámozható. 

A terméshéj (Citri reticulatae pericarpium) a 
hagyományos kínai gyógyászatban (TCM) 
emésztést elősegítő hatású. Európában erre a célra 
inkább a hagyományos amara és aromatica 
drogokat használják, de a mandarin terméshéja 
kiszélesíti a választékot. Fontos, hogy az importált 
áru peszticidmaradvány vizsgálatát elvégezzék, 
mivel a termésszabályozás és tartósítás során 
gyakran alkalmaznak vegyszereket. Ezek nemcsak 
toxikusak, hanem elrontják a terméshéj kellemes, 
jellegzetes ízét is, emiatt sem gyógyászatban, sem 
az édesiparban nem alkalmazhatók. A terméshéj 
gyógyászati alkalmazását korlátozhatja, hogy a 
benne található furokumarinok (főként bergapten) 
érzékeny egyénekben fotodermatitiszt okozhatnak.

Az Európai és a Magyar Gyógyszerkönyvben 
hivatalos a mandarin illóolaj (Citri reticulatae 
aetheroleum = Aetheroleum Citri reticulatae 
pericarpii = Mandarinae aetheroleum). Főként az 
illatszeriparban és likőrgyártásban használják. A 
kereskedelemben zöld és vörös illóolajok vannak 
forgalomban. A gyógyászatban masszázsolajokba 
keverik, de légfrissítőként is alkalmazzák. Lazító, 
hangulatjavító, frissítő. Illóolajának fő összetevői: 
limonen (6070%), metilantranilsavmetil
észter.

A gyümölcs préselt leve Cvitaminban, 
szerves savakban gazdag, akárcsak a többi Citrus 
esetében, átlagosan 30 mg / 100 g aszkorbinsav 
található benne.

 Prof. Dr. Szabó László Gy.1, Dr. Farkas Ágnes2

1 PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet
2 PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

agnes.farkas@aok.pte.hu

Irodalom: 1. Irodalom: Roth, L., Kormann, K. 1997: 
Duftpflanzen – Pflanzendüfte. Ätherische Öle und 
Riechstoffe. Ecomed, Landsberg

13.

1. kép. Mandarin a kínai császárok idejéből
(Forrás: Fazziolo, E. 1989. Des Kaisers Apotheke – Die 

altchinesische Kunst, mit Pflanzen zu heiten. G. Lübbe Verlag, 
Bergisch Gladbach)
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CHINESE MEDICINAL PLANTS

Citrus reticulata Blanco – Tangerine

Citri reticulatae pericarpium belongs to a 
relatively general concept. The dried pericarp of all 
Citrus plants belonging to the Rutaceae family and 
even the ripe fruits of its cultivated varieties can be 
called tangerine peel. It is often stripped into 
several petals, connected at the base, and some of 
them are irregular flaky and 14 mm thick. The 
outer surface is orangered or reddishbrown, with 
fine wrinkles and pitted oil chambers; the inner 
surface is pale yellow white, rough, with yellowish
white or yellowishbrown vascular bundles (Fig. 1).

There are differences in the types and 
contents of chemical components in orange peel 
from different habitats and storage years, as well as 
in their effects. Up to now, about 140 chemical 
substances have been isolated and identified in 
orange peel [1, 2], including flavonoids, essential 
oil, alkaloids, polysaccharides, etc. Therefore, it is 
impossible to define the standard content of 
nutrients in orange peel, and it is also impossible to 
ensure that the types of nutrients in orange peel 
products under different conditions are completely 
consistent. Therefore, only the important nutrients 
widely existing in orange peel are discussed here.

Traditional Chinese medicine claims that 
dried tangerine or orange peel has an aromatic, 
bitter taste, and the lemon flavor is associated with 
the presence of citric acid. Citri reticulatae 
pericarpium contains vitamin B and C, and its 
volatile oil content exerts a mild stimulation on the 

gastrointestinal tract, promoting the secretion of 
digestive juices, eliminating intestinal gas 
accumulation, and increasing appetite. In addition, 
it is suitable for the spleen, facilitating the spleen 
dry wet phlegm; can be beneficial for the stomach, 
in case of abdominal distension and dyspepsia; and 
may alleviate cough.

Tangerine peel has high medicinal value and 
becomes more and more valuable with age. It is 
said that tangerine peel is better than gold for a 
hundred years in China. Besides medicinal value, 
tangerine peel is also popular in Chinese cuisine 
and herbal teas.

La Xiao Jin
College of TCM, NCUST

References: 1. Zhang X. Study on the aging mechanism 
of Citri reticulatae pericarpium based on the correlation 
between fungal and effective substance [D]. Chengdu: 
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, 
2017. – 2. Liu LN, Xu YJ, Xiao GS, et al. Flavonoids 
and antioxidant activity of Citri reticulatae pericarpium 
in different storage years [J]. J Southern Agric, 2020, 
51(3): 623–629.

Fig. 1. Tangerine peel
(Photo by La Xiao Jin)

Intézetünk hírei
Molnár Péter, intézetünk emeritus professzora 1971ben szerzett diplomát Szegeden, a József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karának vegyész szakán. Az ötven éves jubileum alkalmából a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kara közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréséül Arany 
Díszoklevelet adományozott professzor úr részére.

A Magyar Tudományos Akadémia Kommunikációs Főosztálya szervezésében, az MTA Középiskolai Alumni Programja 
keretében, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona felkérésére Molnár Péter emeritus 
professzor 2021. október 12én 85 diák és szaktanáraik részvételével tudománynépszerűsítő előadást tartott a 
karotinoidok kémiájának, biológiai, orvosi és gyógyszerészeti jelentőségének témaköréből.

Balázs Viktória Lilla ÚNKP ösztöndíjat nyert, 1 éves időtartamban doktorjelölt kategóriában "Az olasz szalmagyopár és a 
kúszó fajdbogyó illóolajok és komponenseik antibakteriális és antibiofilm aktivitásának hátterében álló 
hatásmechanizmusok vizsgálata" címmel.
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KÜLÖNBÖZŐ FAJTAMÉZEK ANTIMIKROBÁS 
HATÁSA

Akác, hárs és napraforgómézek 
antibiofilm hatásának vizsgálata pásztázó 

elektronmikroszkóppal

A mézek természetes antibakteriális szerként 
való alkalmazása már az ókor óta ismert. 
Leginkább légúti megbetegedések tüneteinek 
enyhítésére használták, emellett sebgyógyításban is 
alkalmazták őket. Jótékony hatásuk hátterében az 
áll, hogy képesek megakadályozni a baktériumok 
szaporodását, így elősegítik a gyógyulási folya
matot [1]. A krónikus fertőzések kialakulásánál 
jelentős problémát jelent a baktériumok biofilm 
képző képessége, hiszen ilyen formában sokkal 
ellenállóbbak a sejtenként szabadon úszó, 
planktonikus formákhoz képest. A biofilmek olyan 
baktériumsejtekből felépülő biohártyák, amelyek 
fokozott ellenállást mutatnak a kedvezőtlen 
körülményekkel (fertőtlenítőszerek, anti
biotikumok) szemben. Számos publikáció támasztja 
alá a mézek antibakteriális hatását légúti 
baktériumokkal szemben, ám a mézek biofilm 
képződést gátló hatása kevésbé kutatott [2]. 

Vizsgálatunk során célul tűztük ki magyar 
akác, hárs és napraforgóméz biofilm képződést 
gátló hatásának megfigyelését pásztázó (scanning) 
elektron mikroszkóp (SEM) segítségével, két 
gyakori, légúti megbetegedést okozó baktérium
törzs, a Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) és 
a Streptococcus pneumoniae (DSM 20566) esetén. 

Vizsgálatunk első lépésében a bakteriális 
biofilmeket alakítottuk ki. A kitapadást biztosító 
felületet sterilizált üveg fedőlemezek képezték, 
amelyeket a baktérium szuszpenzióban 4 órán át, 
37°Con inkubáltunk. Négyórás tapadást követően 
a lemezeket átmostuk fiziológiás sóoldattal, majd 
gátlószerként a különböző mézeknek az 
előkísérleteink során meghatározott minimális gátló 
koncentrációjának (MIC) felét alkalmaztuk [3]. 
Pozitív kontrollként kezeletlen mintákat 
használtunk, ahol tápoldattal fedtük be a 
tárgylemezeket. Inkubációt (24 óra, 37°C) követően 
a tápoldatokat eltávolítottuk. A le nem tapadt sejtek 
eltávolításának érdekében fiziológiás sóoldatos 
mosás következett, majd előkészítettük a mintákat a 
SEM protokollnak megfelelően. A biofilm rögzítése 
céljából 2,5% glutáraldehidet alkalmaztunk, 
mintáinkat szobahőmérsékleten 2 órát inkubáltuk, 
majd 50%, 70%, 80%, 90% és 100%os etanollal 
2x15 perces időtartamokban víztelenítettünk. A 
fedőlemezeket ezután tercierbutil alkohol: abszolút 
etanol 1:2, 1:1, 2:1 arányú keverékébe, majd 100%

4.

1. kép. A hársméz biofilm képződést gátló hatása P. 
aeruginosa esetén

A: kezeletlen minta (kontroll), B: kezelt minta
(Fotó: Balázs Viktória Lilla)

1. kép. A hársméz biofilm képződést gátló hatása S. 
pneumoniae esetén

A: kezeletlen minta (kontroll), B: kezelt minta
(Fotó: Balázs Viktória Lilla)
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os tercierbutil alkoholba helyeztük 11 órára, 
szobahőmérsékleten. A mintákat végül tömény 
tercierbutil alkoholban 4ºCon fagyasztottuk, és 
egy éjszakán át fagyasztva szárítottuk. Liofilizálás 
majd aranyozási fázist követően készítettük el a 
scanning elekton mikroszkópos (SEM) felvételeket 
JEOL JSM IT500HR készülékkel.

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy 
az akác, hárs és napraforgóméz egyaránt gátolták 
a bakteriális biofilmek kialakulását, mind a P. 
aeruginosa (1. kép), mind a S. pneumoniae (2. kép) 
esetében. A kezelt felületen különálló baktérium 
telepek figyelhetők meg, míg a kezeletlen kontroll 
felületen háromdimenziós formában kialakult 
bakteriális hálózat detektálható. A három mézminta 
közül a hársméz mutatta a legszembetűnőbb 
aktivitást, összhangban korábbi, kristályibolya 
festéssel végzett vizsgálatainkkal (crystal violet 
assay), ahol szintén a hársméz eredményezte a 
legnagyobb gátlási rátát a fent említett 
baktériumtörzsekkel szemben [3]. 

Összegezve, a SEM felvételek megerősítették 
korábbi kutatási eredményeinket, és lehetővé tették 
a mézminták biofilm képződést gátló hatásának 
szemléltetését mind Gramnegatív, mind Gram
pozitív, légúti megbetegedést okozó baktériumok 
esetén. 

Balázs Viktória Lilla, Dr. Farkas Ágnes
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

balazsviktorialilla@gmail.com

Köszönet: Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP215 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának és az 
NKFI K 132044 pályázati programjának a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Irodalom: 1. Cianciosi, D.; ForbesHernández, T.Y.; 
Afrin, S.; Gasparrini, M.; ReboredoRodriguez, P.; 
Manna, P.P.; Zhang, J.; Lamas,L.B.; Flórez, S.M.; Toyos, 
P.A.; et al. Phenolic Compounds in Honey and Their 
Associated Health Benefits: A Review. Molecules 2018, 
23: 2322. – 2. Parsek M.R., Singh P.K.: Bacterial 
Biofilms: An emerging link to disease pathogenesis. 
Annu. Rev. Microbiol. 2003, 57:677701 – 3. Balázs, 
Viktória Lilla; NagyRadványi, Lilla; Filep, Rita; 
Kerekes, Erika; Kocsis, Béla; Kocsis, Marianna; Farkas, 
Ágnes: In Vitro Antibacterial and Antibiofilm Activity of 
Hungarian Honeys against Respiratory Tract Bacteria. 
Foods. 2021, 10:7 16.

Intézetünk hírei

2021. november 12én a Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány és a PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 
szervezésében megrendezésre került a  XVI. Magyar Növényanatómiai Szimpóziumot 43 fő részvételével.
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

Népi gyógyászat a székelyföldi Gyepesen

Gyepes (románul Ghipeș,) település 
Erdélyben Hargita megyében található, 
közigazgatásilag Homoródszentmártonhoz tartozik 
(12. kép). Lakossága 130 főre tehető. A település 
elnevezését számos füves legelőjéről kapta.

A PTE GYTK Farmakognóziai Intézetben 
2007 óta működő Etnofarmakobotanikai 
munkacsoport korábbi munkáihoz kapcsolódva a 
településen 2021 nyarán végeztünk etnobotanikai 
gyűjtést. A terepút során féligstrukturált interjúkat 
és szabad elbeszélgetéseket folytattunk Gyepes 
lakosaival, amelyek során a helyi gyógyászatban 
alkalmazott növények népi elnevezése, drogként 
használt része, a gyűjtés ideje és módja, a tárolás 
helye, az alkalmazott készítménytípus és az 
indikációk kerültek feljegyzésre. Az említésre 
került növényfajok adatainak dokumentálása kézi 
jegyzetekkel, diktafonnal hangfelvételek, 
fényképek és herbárium formájában történt. Egy 
hét terepen töltött idő alatt 10 adatközlőt kerestünk 
fel. Az adatközlők átlagos életkora 72 év; a 
legfiatalabb 54, a legidősebb 82 éves. A lakosok 
általában 1520 növényfajt ismernek, de volt, aki 
30nál több faj alkalmazási módját is meg tudta 
nevezni. 

Eddigi eredményeink alapján a feljegyzett 54 
gyógynövényfaj (összesen 46 növénycsalád; pl. 3
6. kép) feldolgozási formái között szerepel forrázat, 
főzet (mono és teakeverékek), ülőfürdő, kenőcs, 
krém, borogatás és tinktúra. Adatközlőink 

leggyakrabban a növények levelét és virágát 
alkalmazzák tea vagy tinktúra formájában. 15 
betegségcsoport esetében jegyeztünk fel helyi 
gyógymódokat, leggyakrabban emésztőrendszeri, 
húgyúti és bőrproblémák kezelésére. Legritkábban 
szív és érrendszeri, valamint idegrendszeri 
megbetegedések kezelését említették. Néhány 
növénypélda: élőhaló (Ononis arvensis L.) – föld 
feletti hajtása hasmenésre; kákvirág (Narcissus 
poëticus L.) – virága tüdőgyulladás és 
hólyagpanaszok ellen; paprokolya (Malva sylvestris 
L.) – virága gargarizálásra, fertőtlenítőként; 
katángkóró (Cichorium intybus L.) – föld feletti 
hajtása gyomorfekély ellen; egérfarkfű (Achillea 
millefolium L.) – virágzata női betegségek ellen; 
légycsihán (Lamium album L.) – föld feletti hajtása 
vízhajtóként. 

Számos értékes gyógymódot, illetve növényi 
drogot sikerült feljegyeznünk, amelyek használatát 
székely néven hallottuk először; ezen fajok pontos 
botanikai azonosítása sok időt vett igénybe. Illetve 
a térségben már korábban is feljegyzett fajok 
drogrészeinek felhasználási módjait is rögzítettük, 
amelyek generációk óta az erdélyi népi gyógyászat 
részét képezik. 

1. kép. Gyepes határa
(Fotó: Böröcz Bianka)

2. kép. Gyepes, falukép
(Fotó: Böröcz Bianka)

3. kép. Gyógynövények gyűjtése
(Fotó: Böröcz Bianka)
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A falvak idős generációja egyre kevésbé 
képes továbbadni értékes tapasztalati tudását a 
fiatalabb generációk számára. A fiatal lakosság 
közül sokan főleg a munkalehetőség hiánya miatt 
városokba költöznek, továbbá a hagyományos népi 
gyógyászat egyre inkább kiszorul az internetes 
médiában jelenlevő információk és szakkönyvek 
használata miatt. Gyűjtésünk során fokozott 

figyelemmel kellett kezelnünk a hallott ismereteket 
a fiatalabb adatközlőktől, mert volt közöttük, aki 
gyógynövény, illetve alternatív terápiákkal 
kapcsolatos tanfolyamot végzett. Ezáltal előfordult, 
hogy a szülőktől, nagyszülőktől hallott ismeretek 
mellé „új”, továbbképzésekről és más forrásokból 
származó információk is vegyültek. 

Az adatok értékelése és szakirodalmi 
forrásokkal való összevetése után számos faj 
keltette fel az érdeklődésünket, amelyeket érdemes 
a jövőben további laboratóriumi vizsgálatok alá 
vetni, hogy megismerhessük az adott drogok (pl. 
hisztológiai és fitokémiai) jellemzőit és 
hatásmechanizmusát. Kutatásainkat a jövőben is 
folytatni kívánjuk Gyepesen és a régió további 
településein.

Böröcz Bianka
PTE Farmakognóziai Intézet

III. éves gyógyszerészhallgató
borocz.bianka99@gmail.com

Témavezetők: Papp Nóra, Balázs Viktória Lilla
Köszönet: A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal K 127944 számú pályázat 
támogatásával készült.

Intézetünk hírei
Megjelent publikációk

Balázs Viktória Lilla, Farkas Ágnes (2021): Akác, hárs és napraforgómézeink baktériumgátló hatása. Méhészet 69: 20
21.

Csongor Bakó, Viktória Lilla Balázs, Gyöngyi Talács, József Péter Pallos, Szilárd Pál, Béla Kocsis, Dóra Rippelné Pethő, 
Györgyi Horváth: Combination of analytical and statistical methods in order to optimize antibacterial activity of clary 
sage supercritical fluid extracts. Molecules. 2021. 26. 6449.

Rita Filep, Attila Lengyel, Bradley J. Cook, Ágnes Farkas, Katalin Nagy, David U. Nagy, Ádám Imri, Klára CzakóVér, 
Robert W. Pal (2021): Helianthus tuberosus at home and away: stronger ecological impacts in invaded than in native 
range are not explained by arbuscular mycorrhizal colonization. Preslia 93: 363–376.

4. kép. Élőhaló (Ononis arvensis)
(Fotó: Böröcz Bianka)

5. kép. Paprokolya (Malva sylvestris)
(Fotó: Böröcz Bianka)

6. kép. Katángkóró (Cichorium intybus)
(Fotó: Böröcz Bianka)
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FARMAKOGNÓZIATÖRTÉNETI EMLÉKEK 
(ADATOK)

A gyógynövény és drogismeret 
oktatásának kezdete Magyarországon – 

tankönyvíró nagyjaink:
Halmai János, Novák István,

Petri Gizella, Marczal Gabriella

A gyógyszerkincs a kémiai ismeretek 
ugrásszerű gyarapodása és máig tartó térhódítása 
előtt a környezetünkben megismert növény, állat 
és ásványvilágból származott. A szóbeli, majd 
írásban lejegyzett tudásanyag tapasztalatból, 
megfigyelésekből eredt, a gyógyszert szolgáltató 
anyagok zöme pedig a növényvilágból került ki. 
Emiatt a 19. században a gyógyszerismeret 
természettudományi, főleg növénytani műveltséget 
igényelt, felhasználását tekintve pedig az ember és 
gazdasági állatok betegségeinek leírására, gyógyító 
hatásának jellemzésére terjedt ki. A kialakuló 
farmakognózia a 20. század elején magában 
foglalta a gyógynövények leírását, külső és belső 
alaktani jellemzését és hatásának, orvosi 
alkalmazásának tudnivalóit. E tekintetben 
folytatódott a füves könyvekben leírt tudás. A 
magyar herbáriumírók java orvos vagy 
gyógyszerész, esetleg pap volt, például: Kitaibel 
Pál, Sadler József, Melius Juhász Péter, Pápai Páriz 
Ferenc, Csapó József és mások. A botanikusok 
legtöbbször orvosok vagy gyógyszerészek voltak, 
példaként megemlíthetjük a Késmárkról Pécsre 
került Nendtvich Tamás (17821858) 
gyógyszerészt, aki a Mecsek első, felfedező 
botanikusa volt, követve az orvos Kitaibel Pált 
(17571817). Fia, Nendtvich Károly (18111892) a 
Mecsek növényvilágát dolgozta fel orvosdoktori 
disszertációjában. Később a pesti műegyetem 
vegytan tanára lett. Vagyis a hatásra vonatkozó 
ismeretek miatt külön tudományterület alakult ki, a 
botanikából kinőtt az élettani, kémiai és anatómiai 
tudást is igénylő farmakológia, ami eredetileg a 
farmakognóziához tartozott. 

Nem véletlen, hogy eleinte a magyar 
farmakognóziai oktatóhelyek professzorai orvosok 
voltak. Később a farmakognóziából levált a 
farmakológia, ami már inkább a diagnózishoz értő 
és a beteg embert (vagy állatot) gyógyító orvos 
vagy állatorvos komplex ismereteihez tartozott. 
Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a 

gyógyszerész, mint a gyógyszer legelhivatottabb 
ismerője, a gyógyszer előállításának, minőségének 
a szakembere. A minőség biztosítása pedig máig is 
a terápiás hatás alapfeltétele. Ma a gyógyszerész 
képzése magas szintű kémiai és orvosbiológiai 
alapokra épül; a gyógynövény és drogismeret 
jelenti a farmakognóziát, s ez a tudományterület a 
gyógyszerészi szaktárgyakhoz tartozik. 

A 20. század legjelentősebb alapmunkáját a 
berni egyetem farmakognózia professzora, 
Alexander Tschirch (18561940) alkotta: Handbuch 
der Pharmakognosie (1912). Ettől az időponttól 
számítjuk Európában a tudományos farmakognózia 
kialakulását. A máig forrás értékű mű főleg 
növényanatómiai, a drogok mikroszkópos azono
sítására szolgált, de szemléletében közvetlenül 
megelőzte a kémiai felfedezések számának 
ugrásszerű megnövekedését. 

Ezt a helyzetet tükrözi az 1913ban, magyar 
nyelven, két kötetben megjelenő, úttörő munka, „A 
gyógyszerismeret tankönyve”. A szerzők: Jakabházy 
Zsigmond és Issekutz Béla. Ez volt a legfontosabb 
alapmű egészen 1940ig, amikor megjelent Lipták 
Pál „Gyógyszerismeret” című tankönyve. 

Farmakognózia Budapesten
1914ben alakult meg az első gyógyszer

ismereti intézet az országban. Budapesten, a Királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi 
Karán a gyógyszertani intézetből önálló 
Gyógyszerismereti és Méregtani Intézet létesült, 
melynek első igazgatója 1920ig Vámossy Zoltán 
(18681953) volt. 1891ben avatták orvosdoktorrá a 
budapesti egyetemen. Vámossy professzor 1895
ben lett egyetemi magántanár farmakológiai 
módszertan és méregtan tárgyakból, majd 1914ben 
lett a gyógyszertan nyilvános rendes tanára. 
Levelező tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának. 

1920ban a Gyógyszerismereti Intézet élére a 
kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen 
1891ben orvosi oklevelet szerzett Jakabházy 
Zsigmond (18671945) került, miután a kolozsvári 
egyetemen magántanárrá habilitált, majd 1913ban 
a gyógyszertan nyilvános rendes tanáraként vezette 
a Gyógyszertani Intézetet. 1937ig volt a budapesti 
Intézet igazgatója. Levelező tagja volt a Magyar 
Tudományos Akadémiának. 

1937től 1939ig, két éven át Issekutz Béla 
(18861979) vette át a Gyógyszerismereti Intézet 
igazgatását, utána ugyanitt a Gyógyszertani 
Intézetnek lett iskolateremtő igazgatója. Levelező, 
majd rendes tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának. 

11.
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Issekutz Béla is Kolozsváron bontakozott ki. 
1914től a kolozsvári egyetem gyógyszertani 
intézetében volt a gyógyszerismeret tanára, majd 
Erdély elvesztése után áttelepült Budapestre. 
Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy 1919
től átmenetileg a Chinoinban is dolgozott, együtt 
Zechmeister Lászlóval és Földi Zoltánnal. 

1921ben Szegedre kerülve megszervezte a 
Gyógyszertani Intézet működését, többek között – 
mint dékán, majd rektor – fontos szerepet töltött be 
SzentGyörgyi Albert haza hívásában a Biokémiai 
Intézet irányítása céljából. Issekutz tanítványai 
közül később kiemelkedő utóda lett Jancsó Miklós 
professzor. 

Issekutz Szegeden 1937ig vezette a szegedi 
Gyógyszertani Intézetet. Ezután kezdődött 
budapesti pályafutása. 

1939től 1949ig Lipták Pál (18871949) 
töltötte be a Gyógyszerismereti Intézet igazgatói 
állását. Budapesten végezte orvosi tanulmányait. 
Először a Belgyógyászati Klinikán dolgozott, majd 
1913tól a Gyógyszerismereti Intézetben tevé
kenykedett, 1940től nyilvános rendes egyetemi 
tanárként. Úttörő szerepet töltött be a 
gyógyszerészkari professzorokkal való együtt
működés terén. 

A következő budapesti intézetvezető 
professzorok gyógyszerész képzettségűek. 

Halmai János (19031973) Budapesten 
szerzett gyógyszerészi oklevelet. Egyetemi 
pályafutását a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Növényélettani Intézetében kezdte meg Paál Árpád 
irányításával, aki az auxin egyik felfedezőjeként 
vált világhírűvé. Halmai János 1939ben került a 
Gyógyszerismereti Intézetbe. 1942ben magán
tanárrá habilitált, 1949ben pedig átvette az intézet 
vezetését, amit 1971ig ellátott. 1949ben a 
Budapesti Orvostudományi Egyetemhez át
szervezett, gyógyszerészkari intézet új nevet kapott: 
Gyógynövény és Drogismereti Intézet. 

Itt jegyzem meg, hogy ez az elnevezés ma is 
jobban fedné a valóságot, mint a jelenlegi 
„Farmakognóziai Intézet” vagy „Farmakognózia 
Intézet”, tekintve, hogy a farmakognózia ma nem 
gyógyszerismeret, hanem gyógynövényismeret. A 
jelenlegi gyógyszerismeret ma hatástani, illetve 
farmakoterápiai tudnivalókra szorítkozik és az 
orvos és gyógyszerészhallgatók, továbbá 
állatorvoshallgatók a farmakológia szaktárgy 
keretén belül sajátítják el. 

Petri Gizella (korábban Verzárné Petri 
Gizella, 19272006) 1950ben szerzett 
gyógyszerészi oklevelet. Sárkány Sándor professzor 

munkatársa lett az ELTE Alkalmazott Növénytani 
és Szövetfejlődéstani Tanszékén. Akadémiai doktori 
fokozata révén sikerrel pályázta meg a 
Gyógyszerészi Kar intézetigazgató egyetemi tanári 
állását, így Halmai professzor nyugdíjba vonulása 
után, 1971ben átvette az Intézet irányítását, amit 
1996ig látott el. 

1996ban Sárkány Sándor tanítványa, a 
biológus Szőke Éva vette át a Farmakognózia 
Intézetre átnevezett oktatási egység igazgatását 
2009ig.

Farmakognózia Szegeden
Szegeden a Gyógyszertani Intézetet 1920tól 

1936ig Issekutz Béla, 1937től 1945ig Jancsó 
Miklós vezette. A gyógyszerismeret tárgyat ebben 
az intézetben oktatták a gyógyszerészhallgatóknak. 
Jancsó professzor idejében Dirner Zoltán (1903
1988) egyetemi docens tartotta az előadásokat. 
1945től Novák István (19061978) docens tartotta 
a gyógyszerismereti előadásokat. A Gyógyszertani 
Intézetből 1948ban önállósult a gyógyszerismereti 
tanszék, ami 1953ban Gyógynövény és 
Drogismereti Intézetté alakult Novák István 
professzori kinevezésével.

1957ben Dirner Zoltán lett a Gyógyszerész 
Karhoz tartozó Gyógyszerhatástani Intézet első 
igazgató professzora. Őt követte tanszékvezetőként 
1975ben a pécsi származású és iskoláit Pécsen 
végző Minker Emil (19292009) professzor, aki 
biológiakémia szakos tanárként a mohácsi 
mezőgazdasági technikumban kezdte tanári 
pályáját, majd Szegeden elvégezte az orvosi 
tanulmányokat és Jancsó professzor munkatársa 
lett. Az általa vezetett intézetben tevékenykedett a 
100 éves korában nem régen elhunyt Gábor Miklós 
(19182018) professzor.

1. kép. Halmai János és Petri Gizella, a budapesti 
farmakognózia oktatás megalapozói
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A Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
igazgatója Novák professzor után Szendrei Kálmán 
professzor lett. Külföldi állása miatt 1977től 1979
ig Háznagy András (19131987) adjunktus, c. 
egyetemi docens, 1984től 1993ig pedig Tóth 
László egyetemi docens helyettesítette. 1993tól 
2007ig ifj. Máthé Imre professzor volt a 
Farmakognóziai Intézet igazgatója.

Úttörő farmakognózia tankönyvek
Leggazdagabb oktatási múltja a budapesti 

gyógyszerészképzésnek van. Saját tanulmányaim 
során tapasztaltam, hogy az előadásokat és 
jegyzeteket jelentősen kiegészítik a szakkönyvek. 
Összeállításom próbálja tükrözni e tényt. 

 
Halmai János, Novák István:
1963. Farmakognózia. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest

A leghasználhatóbb monográfikus fel
dolgozás a mai napig. A lektorok Sárkány Sándor 
és Clauder Ottó. Az 1961. májusában írt előszóban 
olvashatjuk: „Lipták Pál Gyógyszerismeret c. 
tankönyve 1950ben elfogyott. Az 1954ben 
megjelent korszerű és világviszonylatban is elismert 
V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv hasonlóképpen 
rövid néhány év alatt elfogyott. Azóta a 
gyógyszerészhallgatók farmakognóziai oktatását 
csak jegyzetek kiadásával tudtuk elősegíteni. A 
tudomány rohamos előrehaladása, az oktatás 
módjának, szemléletének, főként céljának gyökeres 
megváltozása tették indokolttá új egyetemi 
tankönyv kiadását….A Bevezetés és az Általános 
rész Halmai János munkája. A Részletes részben a 
bevezető kémiai összefoglalásokat Novák István 

írta, kivéve a Keserű anyagokat tartalmazó drogok 
c. fejezetet. A drogok előfordulás, szervek szerinti és 
hatástani csoportosítását Halmai János 
végezte…..Könyvünk terjedelme az átlagos 
tankönyv méretét meghaladja, mivel nemcsak 
tankönyvnek, hanem részben szakkönyvnek is 
készült….Ezúton is megköszönjük dr. Csapody Vera 
és dr. Halmai Jánosné Schnell Erzsébet tanárnőnek 
a szakszerű illusztrációkat, mert eredeti, szinte 
művészi rajzaikkal nagyban emelték a könyv 
értékét.”

Verzárné Petri Gizella:
1979. Drogatlasz (Drogok mikroszkópikus 
vizsgálata). Medicina Könyvkiadó, Budapest
Verzárné Petri Gizella:
1982. Farmakognózia. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest
Verzárné Petri Gizella:
1985. Fitokémia – Drogok hatóanyagainak kémiai 
vizsgálata. Kiegészítő jegyzet. SOTE 
Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest
(Közreműködők: Bakos Piroska, Csapó Éva, Kéry 
Ágnes, Ladocsi Teréz, Lemberkovics Éva, Marczal 
Gabriella, Mészáros Sándor, Nyiredy Szabolcs, 
Oroszlán Péter, lektor: Tyihák Ernő)
Petri Gizella:
1991. Gyógynövény és drogismeret. Medicina 
Könyvkiadó, Budapest
Petri Gizella:
1999. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Springer 
Verlag, Budapest
(Orvos ikerfiai, Verzár Rezső és Verzár István 
emlékére, akik ösztönözték a könyv megírására) 
Petri Gizella, Szarvasházi Judit (szerk.)
2006. Gyógynövények és készítményeik a 
terápiában. Galenus, Budapest

A felsorolt könyvek is bizonyítják, hogy Petri 
Gizella növényanatómiai és fitokémiai tudása 
lehetővé tette, hogy modern ismeretekkel 
gazdagítsa a tudományterületet. Munkái ma is 
nélkülözhetetlenek.

Különleges helyet foglal el a tankönyvek 
sorában Marczal Gabriella: 2008. Mérgező 
növények, növényi mérgezések (Semmelweis 
Kiadó, Budapest) monográfikus feldolgozása.

Mint ismeretes, a toxikológiai ismeretek 
közvetlenül csatlakoznak a farmakológia tudás
anyagához. Különösen az emberi környezetet, a 
bioszférát szennyező mezőgazdasági és ipari 
mérgezések miatt megnőtt a toxikológia 
jelentősége. Meg kell jegyezni, hogy ezen kívül a 

2. kép. Novák István, a szegedi farmakognózia 
oktatás megalapozója
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növényi mérgezésekre vonatkozó ismeretek 
jelentősége sem csökkent. Különösen fontos, hogy 
a gyermekek is időben megismerjék a mérgező 
növényeket, vagyis a tanárok részére is megbízható, 
pontos tájékoztatásra van szükség. A tudás 
megszerzését szolgáló, ma is modern könyvnek 
számít Marczal Gabriella (19272010) összeállítása. 
Olvasmányos és igényes munka. Örömöt szerzett 
számomra, hogy a könyv egyik lektora lehettem. 

Nem lenne teljes az úttörő tankönyvek 
szerzőiről készített összeállításom, ha nem 
említeném meg a ma élő egyetemi oktatók 
legismertebb műveit: 
Dános Béla: 
2006. Farmakobotanika – Gyógynövényismeret. 3. 
bővített, átdolgozott kiadás, Semmelweis Kiadó, 
Budapest
Tóth László: 
2010. Gyógynövények – Drogok – Fitoterápia III. 
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
Szendrei Kálmán és Csupor Dezső (szerk.): 
2009. Gyógynövénytár – Útmutató a korszerű 
gyógynövényalkalmazáshoz. Medicina 
Könyvkiadó Zrt., Budapest
Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: 
2009. Farmakognózia – Növényi drogok 
farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata. 
Semmelweis Kiadó, Budapest
Szőke Éva (főszerk.), Kéry Ágnes és Lemberkovics 
Éva (szerk.): 
2019. Gyógynövénytől a gyógyításig. 
Farmakognózia – Fitokémia – Fitoterápia – 
Biotechnológia. Semmelweis Kiadó, Budapest

A felsorolás érzékelteti, hogy a 
farmakognózia a farmakoterápiához szorosan 
kapcsolódó fitoterápia céljait szolgálja továbbra is. 
A bizonyítékokon alapuló tudás megszerzése az 
oktatás fő célja, csakis hiteles tudás birtokában tud 
együttműködni a gyógyszerész az orvossal és a 
beteggel. Az is látszik, hogy a modern biológiai és 
kémiai ismeretek új távlatokat nyitnak meg a 
kutatás és az alkalmazás számára. 

Prof. Dr. Szabó László Gy.
emeritus professzor

laszlo.gyula.szabo@aok.pte.hu

Ajánlott irodalom: Minker Emil: 1996. A szegedi 
rutológus munkacsoport története. MGYT, Budapest – 
Erős István (szerk.): 2011. 90 éves a szegedi 
gyógyszerészképzés. Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged – Péter H. Mária: 
2013. Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I
II. Az Erdélyi MúzeumEgyesület Kiadványa, Kolozsvár 
– Szőke Éva (szerk.): 2014. 100 éves a Semmelweis 
Egyetem Farmakognózia Intézete. Semmelweis Kiadó, 
Budapest

4. kép. A dísznövényként egyre jobban ismert 
angyaltrombita (Brugmansia suaveolens) virágjaiban 

képződő nektár is tartalmaz mérgező, kábulatot előidéző 
tropánalkaloidokat. Marczal Gabriella könyvében 

olvashatunk róla és láthatjuk színes fényépét.
(Forrás: asun.vn)

3. kép. Marczal Gabriella (19272010) a növényi 
toxikológia legalaposabb ismerője, a budapesti 

gyógyszerészkar egyetemi docense, tudományos 
tanácsadója
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ILLÓOLAJOK ÉS AROMATERÁPIA

Olasz szalmagyopár

Az olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum 
Roth. G. Don. 13. kép) 3070 cmre növő, évelő, 
félcserje, amely május és június között virágzik [1]. 
A növény xerofita (szárazságtűrő), így a mediterrán 
vidékek száraz, köves és egyben homokos részein 
honos. Leginkább a Földközitenger vidékén terjedt 
el [2]. Az olasz szalmagyopár értékes gyógynövény, 
amelyet a népi gyógyászat évtizedek óta alkalmaz 
epeműködést segítő, vizelethajtó és köptető hatásai 
miatt. Mindemellett kutatások irányulnak a növény 
kivonatának, valamint illóolajának antioxidáns, 
antibakteriális, vírusellenes, gyulladáscsökkentő és 
antiproliferatív hatásának alátámasztására [3]. 

Az illóolaj népszerűsége egyre növekszik, 
ennek köszönhetően ma már Franciaország, 
Horvátország, BoszniaHercegovina, Olaszország, 
Bulgária és Szerbia területein is termesztik. A 
növény föld feletti részeiből vonják ki az illóolajat 
[4], amelynek összetételét jelentősen befolyásolja a 
földrajzi eredet. Az olaj főkomponensei közé az α
pinén (2025%, 4. kép), és a nerilacetát (6,1
39,9%) tartoznak, további minor komponensei: β
kariofillén, limonén, nerol, linalool, 1,8cineol, 
kurkumén [5]. 

Illóolajának külsőleges alkalmazása a 
leginkább elterjedt, így számos kozmetikai termék 
alkotóeleme. Az illóolaj alkalmazása csökkenti az 
ödémát, a zúzódásokat és a gyulladást, továbbá a 
nerilacetátnak köszönhetően fájdalomcsillapításért 
is felelős [6]. Han et al. (2017) [7] bizonyították be 
klinikai vizsgálatok kivitelezésével a H. italicum 
illóolaj sebgyógyító hatását, mivel az illóolaj 
jelentős antiproliferatív aktivitást mutatott. 
Mindemellett az olaj antibakteriális hatását is 
alátámasztották Staphylococcus aureus, S. 
epidermis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae valamint 
Escherichia coli baktériumokkal szemben. 
Antibakteriális hatása az oxigéntartalmú 
monoterpéneknek köszönhető. 

A kozmetikai ipar mellett az illóolaj 
népszerűsége egyre jobban növekszik az 
élelmiszeripar területén. Tanulmányok irányultak 

2. kép. Olasz szalmagyopár virága
(Forrás: commons.wikimedia.org – 6th Happiness)

41.

1. kép. Olasz szalmagyopár
(Forrás: commons.wikimedia.org – Ericsteinert)

3. kép. Olasz szalmagyopár
(Forrás: commons.wikimedia.org – (c) 2005 Zubro)

4. kép. Az αpinén szerkezeti képlete
(Forrás: commons.wikimedia.org)
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arra, hogy az élelmiszertartósítás során mennyire 
bizonyul hatékonynak az olasz szalmagyopár 
illóolaja. Továbbá alátámasztották az illóolaj 
rovarellenes hatását is [3, 8, 9].

Balázs Viktória Lilla, Répás Fanni
PTE Farmakognóziai Intézet

viktoria.balazs@aok.pte.hu

„AZ INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI MINISZTERIUM UNKP‑20‑3‑II 

KODSZAMU UJ NEMZETI KIVALOSAG PROGRAMJANAK A NEMZETI KUTATASI, 

FEJLESZTESI ES INNOVACIOS ALAPBOL FINANSZIROZOTT SZAKMAI 

TAMOGATASAVAL KESZULT.”      

Irodalom: 1. Bianchini A., Santoni F., Paolini J., 
Bernardini A.F., Mouillot D., Costa J. Chem Biodivers. 
2009; 6(7): 10141033. – 2. GalbanyCasals M., Blanco
Moreno J.M., GarciaJacas N., Breitwieser I., Smissen 
R. D. Plant Biol. 2011; 13, 678–687. – 3. Nincevic T., 
Grdisa M., Satovic Z., Dujakovic M. Industrial Crops & 
Products. 2019; 138: 111487. – 4. Leonardi M., 
Ambryszewska K.E., Melai B., Flamini G., Cioni P.L., 
Parri F., Pistelli L. Chem. Biodivers. 2013; 10, 343–355. 
– 5. Mastelic J., Politeo O., Jerkovic I., Radosevic N. 
Chemistry of Natural Compounds, 2005; 41 (1). – 6. 
Voinchet V., GiraudRobert A.M. Phytothérapie, 2007; 5, 
6772. – 7. Han X., Beaumont C., Stevens N., Parker 
T.L. Biochim. Open 2017; 5, 17 – 8. Gismondi A., 
Marco D., Canini A. South African J of Botany. 2020; 
133:222226. – 9. Hassine D.B., Khlifi D., Ferhout H., 
Raoelison E.G., Boualija J. Chapter 44: Curry plant 
(Helichrysum sp.) oils. In: Essential oils in food 
preservation, flavor and safety. Elsevier. 395403.
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GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐK 
BEMUTATKOZÁSA

Lélek és levendula –
Levendulaültetvény Csekefalván

Erdélyben, Hargita megyében, a kis 
Székelykeresztúr melletti településen, Csekefalván 
pár éve rendhagyó vállalkozásba fogott a falu 
unitárius lelkésze és családja (1. kép): levendulát 
kezdtünk termeszteni. Mára a házak mögötti 
dombra felfutó ültetvény széles körben ismert, nyár 
eleji virágzása esetén kedvelt fotós helyszín a 
mediterrán hangulatot árasztó hely. Erdélyben 
Székelyföldön, Székelykeresztúr közelségében 
nagy bátorság, vakmerőség volt levendulát ültetni 
szinte fél hektáron 2013 késő őszén, majd saját 
palántából 2014 őszén, összesen szinte egy hektárt. 
Mezőgazdasági tapasztalatunk a nulla körül 
mozgott. Tapasztalattal gyógynövények és erdei 
gyümölcsök terén rendelkeztünk gyűjtés, szárítás, 
feldolgozás, gyógynövénykészítmények, szörpök, 
lekvárok és teakeverékek készítése révén.

A termesztés nehézségei és buktató, a 
rendkívüli fizikai munka, a ráfordított idő és 
értékesítési gondok mellett az illóolaj és aromavíz 
előállítása is egy külön feladat és tudomány. Az 
igazi tudás gyakorlat és tapasztalat útján jön, mi 
ezzel párhuzamosan az illóolajokról szakirodalmi 
forrásokból is bővítettük ismereteinket. 

Nagyvárosban nevelkedett, értelmiségi 
házaspár voltunk, akik falun élve csak a kertet 
műveltük, de mindig is gyűjtöttünk és használtunk 
gyógynövényeket, szörpöket és lekvárokat 
készítettem eladásra is. Így ért meg lassan bennünk 

a gondolat, hogy gyógynövényt szeretnénk 
termeszteni, és a választás 2013ban a levendulára 
esett. Akkor csak egy nagy levendulaültevény volt 
Erdélyben, Fehér megyében: odamentünk 
érdeklődni, de palántát nem tudtunk akkor 
vásárolni itthon, így Magyarországról vettünk 9000 
tövet és vetőmagot, amelyből mi neveltünk 
palántát. Első ősszel 50 árat ültettünk be, majd 
következő évben, 2014ben növeltük az ültetvényt, 
ahol már a saját magból nevelt palántákat ültettünk; 
a különbség a következő évben már nem is látszott. 
Nagyon jól alkalmazkodott a saját, itthoni földben 
nevelt palánta. Mi orvosi vagy valódi levendulát 
(Lavandula angustifolia Mill.) termesztünk (2. 
kép), amelynek az illóolaja a legértékesebb, a 
kozmetikai és gyógyszeriparban is ezt használják. 
Egy francia levendula szakértő megvizsgálta 
ültetvényünket, majd azt mondta, hogy a déli, 
dombos és tengerszint feletti magas fekvése miatt 
nagyon értékes az innen nyert levendula illóolaj.

Sok mindent nem tudtunk, a tapasztalat és a 
gyakorlat volt tanítómesterünk. Nem tudtuk 
például, hogy milyen munkaigényes a folyamat. 
Évente 56 alkalommal meg kell kapálni a földet, 
kézikapálásra van szükség, a sorok között pedig 
rotációs kapával dolgozzuk meg a most közel egy 
hektáros ültetvényt. Az is az eltelt évek tapasztalata, 
hogy folyamatos befektetést igényel, a rengeteg 
kézi kapálás mellett, a szüret, de az őszi 
visszametszés, amely önmagában a szürettel ér fel, 
is rengeteg energiát emészt fel. A levendula nagyon 
sok munkát, törődést igényel, de meghálálja. 

A szüret ideje mindig változó, a virágzástól, 
az meg az időjárástól függ, az idén például szinte 3 
héttel később kezdett nyílni a levendula július eleje 
után. Először a friss és szárított csokornak való 
virágot vágjuk, de mivel az ültetvény szinte 90 
százalékáról illóolajnak használjuk a növényt, a 
többivel még 3 hetet kell várni a virágzás 
kezdetétől, hogy maximális legyen a növény 
illóolajtartalma.

Erdélyben igazán divatba jött a levendula. 
Most már sokan termesztenek kicsi, néhány ártól 40 
árig terjedő felületeken. Lassan az értékesítés válik 
sokak számára nehézkessé, hiszen csokor 
formájában kevés virágot lehet eladni. A levendula 
legértékesebb formája ugyanis az illóolaj, amely a 
virág lelke, ahhoz viszont nagyobb mennyiségű 
gyógynövényre van szükség.

Feldolgozás: 2016 őszén sikerült illóolaj 
készítésére alkalmas lepárlót vásárolnunk (3. kép), 
miután egy egyesülettel közösen a Hargita Megyei 
Tanács alárendeltségébe tartozó Vidékfejlesztési 

1. kép. A MoldovánSzeredai család
(Fotó: MoldovánSzeredai Gergely)

7.
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Ügynökségnél pályáztunk támogatásra. Ennek 
köszönhetően a berendezés árának csak felét kellett 
önrészből (a társsal közösen) fedeznünk. Így most 
már mi magunk is tudunk illóolajat kivonni a 
növényből, amit nemcsak önmagában, hanem a 
szappanok készítésénél is felhasználok. Maga az 
illóolajlepárlás az a desztilláció, amikor forró 
vízgőz megy át a virágtömegen, majd egy 
hűtőberendezésen, amelynek következtében 
kicsapódik az illóolaj és a levendulavíz. 

Borsmenta (50 kg, 80 ml illóolaj) mintát is 
lepároltunk. Előállítási tapasztalatok: saját 
lepárlónkban a levendula mellett vadon gyűjtött 
cickafark is szerepelt (50 kg virágból 30 ml illóolaj; 
színe mélykéktintakék az azuléntartalom miatt) (4
5. kép). Szurokfű (50 kg) virágból nem nyertünk 10 
ml illóolajat.

Az értékes levendula illóolajnak hegesítő, 
regeneráló, nyugtató hatása van a bőrre, 
fájdalomcsökkentésre, fertőzésgátlásra is jó. A 
levendulavíz is rendelkezik antibakteriális, 
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatással, 
ugyanakkor enyhíti a fejfájást, a depresszív 
kedélyállapotot, segíti az elalvást, az 
alvászavarokat megszünteti. A pihentető alvás 
érdekében a párnára, ágyneműre lehet permetezni, 
meghűléskor inhalálással tisztítja a légutakat, 
csökkenti a fertőzéseket. Pikkelysömör, ekcéma 
esetén is hatásos lehet, a pattanásos, gyulladásos 
bőrt bekenve nyugtatja, illetve a napozás okozta 
leégés tüneteit is enyhíti. Hatékony zsíros hajra és 
korpás fejbőrre permetezve is. A levendulavízzel 
masszírozva fáradtságot, sportolás utáni 
izomfájdalmakat és reumás fájdalmakat lehet 
csökkenteni.

Hozzáadott értékkel készített termékek: az 
illóolajhoz szükséges mennyiségen túl friss és 
szárított csokrokat készítünk, a maradék szárított 
virágból pedig illatpárnákat, teakeveréket. 
Kézműves kecsketejes szappanokat készítünk, de 
kedvelt a levendulaszörp és a levendulazselé is, 
emellett kozmetikai és gyógykrémek, olajok, 
tinktúrák készülnek. A termékeket vásárokon 
értékesítjük, de sok a visszajáró vásárló is. 

Tudásátadás és levendula fesztivál: egész 
nyáron csoportokat fogadunk, akiknek bemutatjuk 
levendulásunkat, a gyógynövény és gyümölcsös 
kertünket, megismertetjük a látogatókat a levendula 
illóolaj hatásaival is, csoportos foglalkozásokat 
tartunk. Hatodik alkalommal is sikerült megőrizni a 
rendezvény helyi jellegét, családias hangulatát, 
személyességét. Kétóránként vezettett sétát 
tartottam a levendulásba, válaszoltam az 
érdeklődők kérdéseire, gyermek és felnőtt 
foglalkozásokat szerveztünk, volt szabadtéri 
fotókiállítás a lila virágok között készített képekből. 
A rendezvény kulturális jellege a falu hírnevét is 
öregbíti.

A levendula csodálatos növény; magával 
ragad, elbűvöl, az illóolaja testre és lélekre is 
gyógyhatással bír. Nekünk igen, és nagyon 
megváltozott életünk ezzel a levendula 
szerelemmel, nagyon sok barátot, új embert, 
kapcsolatot hozott az életünkbe, és a jól végzett 
kétkezi munka értékét, továbbá azt a tudatot, hogy 
sokan értékelik munkánkat, odaadásunkat, illetve 
termékeinket.

MoldovánSzeredai Noémi
Lavanda Montana Transylvania

noemieszt@yahoo.com
https://www.facebook.com/LavandaMontana

Transylvania750778138323466

2. kép. Moldován
Szeredai Noémi
(Fotó: Papp Zoltán)

3. kép. Illóolajlepárló
(Fotó: Ana Pana)

45. kép. Csekefalvi termékek
(Fotó: MoldovánSzeredai Eszter)
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RECEPT

Diós, kávékrémes hablaptorta

Hozzávalók a hablaphoz:
4 tojásfehérje
20 dkg finom kristálycukor
10 dkg dió
pár csepp citromlé
csipet só

Hozzávalók a krémhez:
4 tojás sárgája
20 dkg vaj
1,5 dl tejszín
1 ek instant kávé
2 ek kakaópor
2 ek darált kávé
csipet só
12 ek cukor

Elkészítés: A hablaphoz a diót késsel apróra 
vágjuk, a tojásfehérjét a cukorral és a citromlé‐
vel kemény habbá verjük, majd hozzákeverjük 
a diót. A diós habot sütőpapírral bélelt tepsiben 
56 mm vastag rétegben szétterítjük és kis hő‐
mérsékleten, szárítva megsütjük. Kívül ke‐
mény, roppanósnak kell lenni a hablapnak. Ha 
a hablap kihűlt, óvatosan három egyenlő da‐
rabra vágjuk. A krémhez a kávét elkeverjük a 
tejszínnel, kakaóporral, cukorral, sóval, kis 
lángon állandó keverés mellett főzzük, miköz‐
ben a tojások sárgáját egyenként hozzáadjuk. 
Ha a krém kihűlt, hozzákeverjük a vajat és a 
darált babkávét. A habból sült tortalapokat 
rusztikusan megtöltjük a krémmel, a torta tete‐
jére is krém kerül, majd a fél diókkal díszítjük. 
Pár óra hűtés után szeletekre vágva tálaljuk.

Táplálkozási érték: A dióbél magas kalória‐
tartalmú, zsírban, egyes vitaminokban és ásvá‐
nyi anyagokban kiemelkedően gazdag mag. A 
szív és érrendszert támogató omega3zsírsa‐
vak közül alfalinolénsavat tartalmaz. Vitami‐
nokból B1 és E vitamin, valamint pantoténsav 
van benne nagyobb mennyiségben. Jelentős a 
kálium, a kalcium, a cink és a réztartalma is. 
Olaja magas jódtartalmú.

Dénes Andrea
JPM Természettörténeti Osztály

denesandreajpm@gmail.com

Hírek

A év gyógynövénye 2022ben
a cickafark (Achillea millefolium L.)

14th Symposium on the flora
of southeastern Serbia and neighboring regions

Kladovo, Szerbia
2022. június 2629.

http://www.sfses.com

Gyógyszerész továbbképzés:
Korszerű gyógyszerészi ismeretek 2.

online
2021. december 4.

https://mgyt.hu/event/2021december4online


