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„Hasonlót a hasonlóval” –
gyógynövények a szignatúratanból
Dr. Pinke Gyula
NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár
Az ókori görög gyökerekről eredő szignatúratant a 16-17. század
tudósai foglalták rendszerbe. Az
elmélet szerint a Teremtő formai
vagy színbeli hasonlóság révén
jelölte meg egyes élőlények orvosi
rendeltetését. Bár korunk nem
ismeri el tudományos hitelét, a tan
fontos szerepet játszott a gyógynövények kutatásában, és emlékét számos esetben növényneveink is
megőrizték.
A réti füzény (Lythrum salicaria)
tudományos nemzetségnevében a
lythron görögül ’vér’ jelentésű,
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mivel a virág színe vérre emlékeztet,
és ezért régen vérzéscsillapításra
használták. A növény tartalmaz csersavat, így valóban összehúzó és vérzéscsillapító hatású. Más források
szerint, a görög eredetű név csupán
a bíborcsiga nedvét jelenti a virággal való színbeli hasonlóságra utalva. Mocsarakban, ártéri társulásokban gyakori (1. kép).
A zsidócseresznye (Physalis
alkekengi) esetében a physa görögül ’fújtató, fúvó, hólyag’ jelentésű,
ami a felfúvódott, skarlátpiros csészére utal. Mivel ez hasonlít a húgy-

hólyagra, egykor húgyhólyagpanaszok kezelésére is alkalmazták. A
növény mérgező, de a piros bogyók
éretten ehetőek. Erdőkben fordul
elő (2. kép).
A májvirág (Hepatica nobilis)
nemzetségneve, a latin hepaticus
’máj’ szóból származik. A növény
háromkaréjú levele (és a vörösbarna fonák) némileg a lebenyes felépítésű májhoz hasonlít, ezért régen
májbetegségek gyógyítására használták. A latin fajnév nobilis ’nemes’
jelentése szintén a feltételezett
gyógyhatásra utal. Bükkösök, gyer-

1. kép A réti füzény virága

2. kép A zsidócseresznye felfújt csészéje

3. kép A májvirág levele

4. kép A veselke virágzata fellevelekkel

5. kép Az orvosi tüdőfű levele

6. kép Az orvosi tüdőfű virágai

7. kép A göcsös görvélyfű gyöktörzse

8. kép A fekete nadálytő szárhoz növő levele

9. kép A terjőke kígyószisz virága

10. kép A kőmagvú gyöngyköles termése

tyános-tölgyesek védett faja (3.
kép).
A veselke (Chrysosplenium
alternifolium) nemzetségnevében
görögül a chrysos ’arany’ míg a splen
’lép’ jelentésű, ami azzal van kapcsolatban, hogy az aranysárga fellevelek a lép formájára emlékeztetnek. A növényt hajdan lépbetegségek kezelésére alkalmazták. Üde,
vizes termőhelyeken, forrásoknál
fordul elő (4. kép).

Az orvosi tüdőfű (Pulmonaria
officinalis) esetében a latin pulmo a
’tüdő’ szónak felel meg, mert a foltos levelek kissé az emberi tüdő
foltosságára emlékeztetnek. Ezen
felül, a virágok a virágzás ideje alatt
pirosról kék színre váltanak, ami
némileg a tüdő színváltására is
hasonlít az oxigéntelítettség függvényében. Korábban tüdőbetegségek
gyógyítására használták, a latin fajnév officinalis ’orvosi’ jelentésű. A

növény szaponinokat és csersavakat tartalmaz, melyeknek köptető
és nyálkahártya-nyugtató hatásuk
van. Erdőkben tenyészik (5-6. kép).
A göcsös görvélyfű (Scrophularia
nodosa) nemzetségnevében a latin
scrophula ’daganat’, míg a fajnévben a nodosus ’csomós, bütykös,
göcsös, göcsörtös’ jelentésű. Ezek a
gyöktörzs gumós megvastagodására utalnak, összefüggésben azzal,
hogy korábban mirigydaganatok
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11. kép A vérehulló fecskefű tejnedve
(duzzadt nyirokcsomók, görvély,
skrofula) gyógyítására használták.
Üde lomberdők növénye (7. kép).
Fekete nadálytő (Symphytum
officinale) görög-latin nemzetségneve a symphyein ’összenöveszt’
szóból származik, ami azzal van
kapcsolatban, hogy gyöktörzsét
korábban rosszul gyógyuló sebekre
és törött csontok összeforrasztásához alkalmazták. Mindezt arra a
megfigyelésre alapozták, hogy a
növény lomblevelei a szárra hoszszan ránőnek. Kenőcs formájában
ma is használják zúzódásokra, rándulásokra és reumás panaszokra.
Mocsarakban, nedves réteken gyakori (8. kép).
A terjőke kígyószisz (Echium
vulgare) nemzetségneve a görög
echis ’kígyó’ szóval van kapcsolat-

12. kép A csabaíre virágzata, piros bibékkel

ban, a kígyófejre emlékeztető virág
és a kígyónyelvre hasonlító kétágú
bibe révén. Az ókorban kígyómarás
ellenszere volt, azonban a növénynek nincs ilyen jellegű gyógyhatása.
Útszéli gyomtársulásokban gyakori
(9. kép).
A
kőmagvú
gyöngyköles
(Lithospermum officinale) nemzetségneve a görög lithos ’kő’ és sperma ’mag’ szavakra vezethető vissza,
amely az apró, kemény, kőhöz
hasonlító termésre vonatkozik. Egykor vese- és hólyagkő ellen alkalmazták. Száraz tölgyesekben és
bokorerdőkben fordul elő (10.
kép).
A vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) tudományos elnevezése
nem az orvosi felhasználásával van

kapcsolatban. A növényt narancssárga színű tejnedve és sárga virága
miatt sárgaság, valamint egyéb májés epebántalmak gyógyítására használták. Üde gyomtársulások növénye (11. kép).
A csabaíre (Sanguisorba minor)
nemzetségnevét a latin sanguis ’vér’
és sorbere ’felszív’ jelentésű szavak
alkotják. A növényt piros, ecsetszerű bibéi miatt; valamint a nemzetség névadó faját, az őszi vérfüvet (S.
officinalis) vérvörös virágzati fejecskéje révén vérzéscsillapításra és
aranyérbetegség esetén alkalmazták. A csabaíre száraz gyepek, az
őszi vérfű mocsár- és láprétek növénye (12. kép).

A képek a szerző felvételei.

Tallózás...

Nyugat-Európában a burgonyatermés
elmarad a tavalyitól
A
NPEG
(North-Western
European Potato Growers), a nyugat-európai burgonyatermesztők
adatai szerint az EU 5 fő burgonyatermesztő országában (Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország és Belgium) a
termés 4,4 %-kal lesz kevesebb a
tavalyinál, összesen 23,8 millió
tonnát fog elérni – olvasható a
www.potato.org.uk weboldalon. A
becslések alapján még 5000 hektáron nem szedték fel a burgonyát
a rendkívüli csapadék miatt. A tél

20

korai beköszönte, illetve egyes
vidékeken az áradások következtében az idejében be nem takarított termés nagy része odaveszett.
Az öt ország közül egyedül Belgiumban nem tapasztaltak terméscsökkenést, itt 8,8 %-kal takarítottak be többet, mint 2009-ben. Az
Európai Unión kívül legnagyobb
termésveszteség Oroszországot
érte, ahol 24 %-kal termett kevesebb az előző évhez képest. Ebből
adódóan ebben a gazdasági évben
500.000 tonna burgonya behoza-

talára lesz szüksége az országnak
(átlagos évben 375.000 t). Egy Belgiumból érkezett szállítmányban
tapasztalt fonálféreg-fertőzöttség
miatt Oroszország kilátásba
helyezte, hogy nemcsak a Belgiumból, hanem a Franciaországból
és a Hollandiából származó behozatalt is megtiltja. Az Amerikai
Egyesült Államokban sem érték el
a tavalyi termésszintet, itt a csökkenés 8,2 % volt.
✍ Fordította: Polgárné Balogh Eszter

