


Az előadásban:

- füveskönyvek az ókorban és a középkorban

- kolostori gyógyászat

- gyógynövények illusztrációi füveskönyvekben

- botanikai forrásmunkák

- magyar nyelvű források

- napjaink hivatalos forrásai



Hammurabi király könyve (i. e. 1770 körül)

- mák, nadragulya, szenna

- borsmenta: emésztési zavarokra

- szezámolaj: antibakteriális hatás

Ramesseum papiruszok                           Hearst papirusz

- i. e. 1700                                                 - i. e. 1450

ÓKOR
- növénytani munkák: orvosláshoz, nem botanikai művek

- helyi elnevezés, azonosítás, alkalmazás

http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/samizdat_1930_7076864
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/samizdat_1930_7076864


Kahun orvosi papirusza a legrégebbi 

- i. e. 1900 körül

- tanácsok szülő nőknek

Smith papirusz 

- i. e. 1600-1550

- 4,6 m x 33 cm

- sebészet



Ebers-féle papirusztekercs (i. e. 1534) :

- egy múmia lábánál találták (Théba; Georg Ebers, 1873)

- eredeti példány: lipcsei egyetem könyvtárában 

- 20 méter hosszú és 30 cm széles tekercs (110 oldal)

- benne 877 leírás betegségekről és tüneteikről

- több száz gyógynövény említése, pl.:

Aloe, édeskömény, kömény, mák, fokhagyma, 

vöröshagyma, boróka, szenna, koriander, sáfrány, 

mirrha, akácia, búza, görögdinnye, borsmenta, 

fogpiszkálófű, gránátalma, bodza(bogyó), babér, 

cédrus, vad saláta, lótusz, len, tölgy, 

- fordítások: német (1890-es évek), 

angol (1900-as évek)



Mezopotámia

Asshurban-apli király (Ninive, i. e. 668-626): asszírok utolsó nagy királya

- királyi palotájában könyvtára volt, számos agyagtáblával

- egy tűzben kb. 20 000 tábla elégett

- több mint 100 agyagtáblán 250 növény leírása ékírással

(R. Labat francia tudós gyűjtése)

- különböző idegi és érrendszeri betegségek, láz, bélférgesség, 

vérzés és sebek tüneti leírása és kezelése

- drogok nehéz azonosítása ← metafórikus nevek 

(pl. „lion’s fat”)

- állati zsírt vagy növényi gyantát forraltak lúggal: 

bakteriális fertőzésre

- a gyógynövényeket forró vízben kifőzték + só vagy lúg



Teophrastus (i. e. 371-286): De historia plantarum 

(új kiadás: 1644)



Dioszkoridész: Materia medica

(i. e. 78-77; új kiadás: 1557)

(arab kiadás)

- 579 faj

- rokonsági csoportok

- növénynevek: latin, görög, egyiptomi

- bizánci kódexmásolat



Dioszkoridész: Materia medica

(i.e. 78-77; új kiadás: 1557)

Dioscorea batatas



Dioszkoridész: Pharmacorum simplicium libri

(új kiadás: 1529) 



Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia

- 36 kötet

- több szerző munkájából

- közel 1000 növényfaj



Plinius Secundus (23-79): 

Naturalis Historia



Claudius Galenus (131-201, Pergamon)

- görög orvos (Marcus Aurelius) 

- humorálpatológia

- növénygyűjtés és -azonosítás

- hamisítások!



Avicenna (Iben Sina Bohara; 978-1036)

- perzsa orvos

- Canon Medicinae: 5 kötet

- 2. kötetben: 780 (gyógy)növény

- új kiadás: 1544



Avicenna: Canon Medicinae



KÖZÉPKOR

Herbarium Apuleii Platonicii

- 4. század

- főként Pliniustól

- 131 növényfaj

- számos másolat

- 1481. nyomtatásban is



Kolostori gyógyászat

- szűken: X-XIII. sz. Európában

- alapok: ókori füveskönyvek

- bencés, ferences, dominikánus, minorita, kapucinus, cisztercita és 

karmelita rendek

Mayer G. J.: Kolostori gyógyászat (2004)



Hippokratész

(Kr. e. 460-375) 

Galenus (Galénosz)

(131-201)

Dioszkoridész: 

De materia medica (~ 64)

Ókori forrásmunkák felhasználása

Plinius: Naturalis Historia

(~77, nyomt. 1669)



Regula Benedicti:

- évente 1 könyv

- írás, olvasás, másolás



Lorschi füveskönyv

- VIII. sz. vége, Lorsch kolostora 

(Worms közelében)

- Richbodo apát (784-804)

- ókori források → új növényfajok

- bibliai szakaszok → orvosi gyakorlat és keresztény szemlélet

- 5 receptgyűjtemény és dietetika



(~830)

Szent Gallen-i kolostorrajz



Walahfrid Strabo (808-849): Hortulus

- Reichenau, Fulda

- gyógynövények, kertgondozás

(2000)

(2007)



Walahfrid Strabo: Hortulus

(1834)



Walahfrid Strabo: Hortulus

„Az édeskömény (…), úgy mondják, 

mérsékli a gyomor felfúvódását, s 

hamarosan oldólag serkenti a régtől 

megrekedt emésztés akadozó menetét.”

„Szakítsd le a kacskaringózva burjánzó 

csalán indáit, rombold szét a járatokat, 

hol a sötétben bujkáló vakondok él, s 

így napvilágra segíted a 

földigilisztákat.”



Odo Magdunensis: Macer Floridus

- XI. sz. 2. fele

- De viribus herbarum → Macer (Floridus)

- 2000 hexameter, ~ 80 növényfaj

- humorálpatológia

- fordítások: angol, francia, spanyol, dán,

német, olasz

- 1. rész: fajok ism. + hatása

- 2. rész: alkalmazás, 

receptek

(2003)



Odo Magdunensis: Macer Floridus



Odo Magdunensis: Macer Floridus



Odo Magdunensis: Macer Floridus



Odo Magdunensis: Macer Floridus

„Ha sóval főzöd meg a citromfű levét, az asszonyok

tisztulására szolgál; de elűzi még az ártalmas szeleket is

(…).”

„Borban fogyasztva a lestyán meggyógyítja a puffadt

gyomrot, növeli az emésztőerőt, s a belek minden baján is

segít, kihajtja még a vizeletet, s gondoskodik a rendezett

havi vérzésről.”

A levenduláról: „Megszünteti bensődben a csípő s a szúró

fájdalmat. Ha megiszod, úgy kihajtja a belekben rekedt

szeleket, s az anyaméhből jövő erős folyást is csillapítja,

ha gyapjúpamaccsal alulról bevezetik.”



Bingeni Szent Hildegard

(1098-1179)

Disibodenberg, 

Rupertsberg

Physica

- 9 fejezet

~ 200 gyógynövényfaj (azonosítás?)

- népi elnevezések elsőként!

- hagyományos és népi orvoslás

- gyógyászati leírások + hiedelmek

Causae et curae

- 5 fejezet

- adagolás is



Magyarországi kolostorkertek

Szeged-Alsóvárosi ferences kolostor

- 6 holdas kert, 8 ágyás

- B. Anglicus: De proprietatibus

rerum (1483)

- de cynamono

- de cucumere

- de edera

- de elitropio

(Bálint Sándor 1974)



- 1018. Szent István király

- középkorból Ø kerti adat

- 1834. barokk kori újra-alapítás,
angolpark

- 1950. okt. 8. : Ø engedély

- 1998. Magyar Bencés Kong-
regáció Általános Káptalanja →
újjáalapítás

Bakonybéli 

Szent Mauríciusz Monostor

Magyarországi kolostorok 

(Vántus Viola 2009)



Beély Fidél naplója

- 1834-től kézzel írt

- monostori tevékenységek

- gazdasági ügyek

- könyvkötő műhely

- patikaszerek 

- angolkert, üvegház

Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor



Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor

Beély Fidél naplója



Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor

Beély Fidél naplója



„E’ hónap elején megtisztittatott mindenütt az út, hogy 

pünkösdre az egész kert rendben legyen, valaminthogy

a ‘virágganyék’ kigyomláltatott, megkapáltatott, ezután 

minden kezi erőnket a konyhakert vette igénybe (…).”

Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor

Beély Fidél naplója



Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor

Szárítópadlás



Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor



Géza fejedelem (996) 

1786. II. József feloszlató rendelete

bencések és a tanítás

1948. egyházi iskolák államosítása

1950. szerzetesrend feloszlatása

ezután bencés tanítás: 2 középiskola 

(Pannonhalma, Győr)

írásos emlékek: XVI. századtól

(magyar, latin, német)

(Csepregi Kristóf 2009)

Pannonhalmi 

Főapátság



Dorstenius: Botanicon (1540)

Pannonhalmi Főapátság

- 310 növényfaj

- kézi bejegyzések



Lancsics Bonifác: Libellus medicinalis (1697)

- 232 oldal

~ 100 recept

- környék fajai

- eljárások

- készítmények

Pannonhalmi Főapátság



Reisch Elek: Praescriptiones medicae (1735)

- 166 oldal

- 500 recept

- egzotikus fajok

- készítmények

- pl. dohánypác, kézmosó paszta, 

gyomorkeserű

Pannonhalmi Főapátság



Főzet (tea): levél, szár, virág

25 vagy 50g szárított növény + 6 dl forró víz, 10-15 percig állni hagyni

Kivonat: héj, magok, gyökerek, csonthéjas termések

Növényi részeket összetörni, nyomni vagy apróra vágni.

Vízzel együtt felforraljuk és leszűrjük, mint a teát. 

Szirup: főzetből vagy kivonatból készül

325g cukrot addig melegítjük, míg be nem sűrűsödik.

Tinktúra: 1 rész száraz gyógynövényre 5 rész oldószer

Borpárlat, gin vagy vodka is megfelel oldószernek.

2 hétig kell állni hagyni, majd hűvös sötét helyen tárolni. 

Por: csont szárazra szárított gyógynövényt mozsárban porítjuk

Gyógynövényfürdők: friss vagy szárított gyógynövény vászonzacskóban

Kenőcsök: 450 ml olívaolaj és 50g méhviasz + annyi gyógynövény, 

amennyit az oldószer elfed. Több óráig melegíteni, majd leszűrni.

Borogatás: forró vagy hideg főzetbe mártott ruhával 

Gyógynövényolajok: apróra vágott gyógynövény-részekre mandula- vagy 

napraforgóolaj. 2 hétig állni hagyni és naponta felrázni, végül leszűrni

Reisch Elek: Praescriptiones medicae (1735)



Laudes tea Vesperás tea

Pl. orbáncfű, menta, bodza, hársfavirág Pl. citromfű, levendula, komló, galagonya

Salaktalanító tea

Pl. párlófű, tarackbúza, gyermekláncfű

Szívnyugtató tea

Pl. macskagyökér, fagyöngy



Vesetisztító tea

Pl. nyír, boróka, csalán, medveszőlő

Májvédő tea

Pl. cickafark, orbáncfű, gyermekláncfű

Tea ízületi bántalmakra

Pl. fűz, nyír, legyezőfű, boróka

Fogyókúrát kiegészítő tea 

Pl. kutyabenge, hárs, borsosmenta



Sacra Arca Benedictionum Magni Fundatoris
Religionum Divi Patri (1778)

Pannonhalmi Főapátság

- 118 oldalas szertartásgyűjtemény

- rend élete, áldások



 betegségek szerint

 gyógymódok:

- állati: pl. róka, vakond

- 60 növényi

- egyéb: pl. szappan

 43 növényt fajra, 10 genusra

 5 maradt kérdéses

 49 betegség

Első szakasz

Zsoldos Xavér: Herbarium (1788)

Pannonhalmi Főapátság



„Fog fájás ellen

Á fog hagymát főzd meg és kösd á tenyeredre

onnét, ahonnét á fogad fáj és legyen ugy egy

északa”

„Fej fájásrul

Ved az izsopot és főzd meg borban és amint el

állhatod melegen kössed az két halántékodra”

„Égésrül

Mák olajjal kend meg és á szőlő levelet aszald meg,

törd porrá, avval hintsed”

„Vér has ellen

Pörköld meg á kölest nimt á kávét, azt igya akár

vízben, akár borban”

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slaapbol_R0017601.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slaapbol_R0017601.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vitis-vinifera.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vitis-vinifera.JPG


Második szakasz

~ 60 betegség (pl. szemgyulladás, fejfájás, törés, gyomorfájás, égés, sárgaság)

• 40 fásszárú: 18 fajra, 11 genusra, 11 kérdéses

• pl. birs, cseresznye, citrom, mandula, éger, füge

Zsoldos Xavér: Herbarium (1788)



„Birs alma jól lehet minden almafának az levelei és

virágjai has szoréttó természetűek, de á birs alma tsak

akkor szorét, mikor az ember éhgyomorra eszi étel

után pedig ha meg sűlve eszi valaki hasát tehát

indittya.”

„Cseresnyefának fekete gyümölcse jó vért csinyál,

követ ront, nedvességet szárét. A cseresnye fábul ki

forrot enyvet, vagy mézet ha ki borban meg issza

huruttyát el kergeti.”

„Citromfának a gyümölcsét anni méreg ellen igen jó.

Ha a levét borban iszod, hasat indét, és mérget űz.”

„Ponogránátfa gyümöltsének levét hasznos inya

forrázó hideg lelés ellen. Az ember gyomrát tisztéttya

és erősétti.”



- 135 taxon, ~ 100 betegség

- azonosítás: 73 növény faj, 24 nemzetség szinten

- 38 taxon kérdéses

Harmadik szakasz

Zsoldos Xavér: Herbarium (1788)



Negyedik szakasz Ötödik szakasz

„Némely Füveknek rővideden meg irt        „Következnek szép Orvosságok”

Értelmek” 

Zsoldos Xavér: Herbarium (1788)



HALIMBA



HALIMBAI GYÓGYNÖVÉNYKERT



HERBÁRIUMKIADÓ VÁROSOK EURÓPÁBAN 

(1470-1600)



Buch der Natur

(1475)



Herbarius Moguntinus

(1484)

Bryonia

Lilium

- Mainz

- latin nyelvű

- 150 fametszet

- 7 rész, elsőben növényfajok

 1491. Hortus sanitatis

(Meydenbach)



Leonhart Fuchs

(1501-1566)

De historia stirpium commentarii (1542)

Fuchsia sp.                   Dactylorhiza fuchsii

- termőhelyi igények

- 400 vadon élő és 

100 termesztett faj

- 1. botanikus kert (N.o.)



Otto von Brunfels – szerzetes, orvos

Herbarum vivae eicones Kräuterbuch

(1530) (1532)

- 800 faj

- saját ismeretek



Otto von Brunfels

Brunfelsia pauciflora



Hyeronymus Tragus Bock

Herbarium (1539)

- 800 faj

- saját tapasztalatok, ismeretek,

megfigyelések

- termőhelyi viszonyok



Hyeronymus Tragus Bock

Herbarium (1539)



Dodonaeus: Stirpium Historiae

(1583) 



J. T. Tabernaemontanus: Neu Kräuterbuch (1588) 

Névmutatók:

• görög

• latin

• arab

• olasz

• spanyol

• francia

• angol

• cseh

• holland

(1614)



J. T. Tabernaemontanus: 

Neu Kräuterbuch (1588) 



J. T. Tabernaemontanus: 

Neu Kräuterbuch (1588) 

- Helleborus albus mas – Helleborus albus foemina

- Absinthium Aegyptium, Petroselinum Macedonicum

Phaseolus albus Americanus, Nux Indica

- Absinthium Nabatheum Avicennae , Elaphoboscum

Matthioli, Helleborus Hippocratis



Alpinus: De plantis Aegypti 

(1592)



Adam Lonicerus (Lonitzer): Kräuterbuch (1593)

- Brunfels, Bock, Matthioli munkái alapján

Lonicera

caprifolium



Lonicerus: Kräuterbuch (1593)



Matthioli: Commentari..Dioscorides

(1554)

Matthioli: Dioszkoridész Kommentár 

(1583)



Matthioli

Matthiola incana



Clusius: Rariorum Plantarum

Historia (1601)

Gentiana clusii Paeonia clusii



J. Bauhinus: Historia Plantarum Universalis

(1651)

Kettős 

elnevezések!



Aldrovandus 1642

Aldrovanda

vesiculosa



J. Martyn: Historia plantarum rariorum (1752)



Trew: Cedrorum libani

(1757)



Ludwig: Ectypa vegetabilium

(1760)



Gesneri: Opera Botanica (1761)



Carl Linné

Genera Plantarum Species Plantarum

(1778) (1781)



Carl Linné

Systema Naturae (1758)



Kraft: Obstbäume (1792-1796)



MAGYAR NYELVŰ FORRÁSMUNKÁK, 

FÜVESKÖNYVEK



LENCSÉS GYÖRGY: ARS MEDICA

(~1570)

- Lencsés György (1530-1593)

- 1. magyar orvosi mű, az 1. kézirat!

- kb. 200 évig lappangott, alig használták; újranyomtatása csak 1943-ban Kolozsváron

- kézirat: Teleki Tékában (Marosvásárhely)

Teleki Téka

„Olly könyv, melljben mindenféle 

nyavallyák ellen, melyek 

szoktanak történni az 

emberi testben, 

sok hasznos és gyakorta 

meg probált orvosságok 

találtatnak.”



- kb. 940 oldal, 6 fejezettel a betegségek tüneteiről, gyógymódokról, tanulságokról:

1. betegségek, orvosságok

2. testékítő orvosságok

3. forróságra, hideglelésre

4. dagadásra, sebekre

5. fegyver okozta sebek, csontbetegségek

6. mérges állatok marása, egyéb

- orvosságokban (~100 recept):

- 70-80 % növényi (pl. Plantago, Rosa canina, Linum, Matricaria stb.)

- 10-15 % állati (pl. szamártej, békaszív, csuka állkapcsa, disznóháj, tojás)

- 3-5 % ásványi anyagok 

- 2000. Szabó T. Attila (szerk.): Ars Medica Electronica

1.               2.                   3.                         4.                         5.



MELIUS JUHÁSZ PÉTER

- 1578. Herbárium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól

- 275 növényfaj leírása 1236 növénynévvel

(Debrecen)



(MELIUS JUHÁSZ PÉTER: Herbárium)



- Beythe István: Clusius könyvében

magyar népi nevek

- 1595. Beythe András: Füveskönyv

-1656. Kájoni János (Csíksomlyó): 

Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek 

erejéről

- 82 oldal, Dorstenius és Melius nyomán

- herbáriumok hátoldalán népdalkották



1664. Lippay János: Posoni Kert

- kertész 

- növények hatásáról írt

1690. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis

- orvos
- még 8 kiadás 1774-ig

- 300 gyógynövény alkalmazása



1775. Csapó József: Kert

1802-12. Kitaibel Pál (1757-1817): 

Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae

- terepjáró botanikus: 150 magyarországi növényt írt le elsőként

- Gróf Waldstein Ádám volt a mecénása (pl. Achillea distans W. et K.)



1812. Diószegi Sámuel: Orvosi Füvészkönyv

- Diószegi-Fazekas: „Magyar Füveskönyv practicai részeként”

- magyar botanikai szaknyelv megteremtése



Kéziratos receptkönyvek (18. század)

Bethlen Kata (1737)Zay Anna (1718)

- 140 oldal, 470 recept

- 300 növényfaj



19. századi munkák

Detsinyi F.: 

A gyógynövények míveléséről

(1880)



MAGYARY-KOSSA GYULA (1865-1944)

- 1920-as évek: A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata: 150 faj

bemutatása, hatóanyagaik alapján rendszerezve



NAPJAINK FÜVESKÖNYVEIBŐL 

ÉS BOTANIKAI MUNKÁIBÓL





Kampo





Carthamus tinctorius Areca catechu

Ophiopogon japonica Paeonia suffruticosa



KÍNA



Gombák

Ganoderma

lucidum

Kína







(Spanyolo.)





ERDÉLY



MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV

PHARMACOPOEIA HUNGARICA / PH. HG.

Pleckné M.É., Nagy A.(2013) Út  a jelenleg hatályos gyógyszerkönyvig. Gyógyszereink, 63(5-6): 110-113.



Ph. Hg. VIII. 

(I, II, III, IVA, IVB kötetek)

IVB. kötet: 

228 gyógynövénydrog

24 növényi zsír



Drogok minősítése

Minőségi követelmények az érvényes
Gyógyszerkönyvben (Ph. Hg. VIII.), illetve az országos
szabványokban (MSZ) találhatók meg. A minősítést
állami rendeletek szabályozzák.

„Gyógyszerkönyvi minőségű az a drog, mely mind az
általános fejezetben, mind a drog cikkelyében
előírtaknak mindenben megfelel.”

Definíció: a drog eredete, főbb jellemzői

Sajátosságok: Megjelenés (szín, íz, állag, fizikai tul.)

Azonosítás:

– Makroszkópos leírás

– Mikroszkópos jellemzők

– Vékonyrétegkromatográfia

– Ujjlenyomat-kromatogram, kromatográfiás profil vizsgálata



RÁCZ GÁBOR, RÁCZ-KOTILLA ERZSÉBET

- 1968. Rácz – Holló cikke a gyimesi népi gyógynövényismeretről 

(első népgyógyászati cikk Erdélyből!)

- közel 500 népi orvoslásban alkalmazott növényfaj 

farmakológiai hatásának vizsgálata













GYÓGYNÖVÉNYFESTMÉNY KIÁLLÍTÁS 

PÉCSEN (2008- )





Fráter Erzsébet: Mesés növények, növényes mesék.

Scolar, Vácrátót, 2010.

Gentiana cruciata
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