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Jön az ősz
Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat
s harapja, kurtítja
a hosszú napokat.

Kányádi Sándor

Madéfalva Erdélyben, Hargita megyében
található, az Olt két partján terül el. 2700 lakosa közül 2500 vallja magát magyarnak.

Gyuri bácsi
harangja

A

madéfalvi veszedelem, vagy
latinul Siculicidium – székelygyilkosság tette híressé
a falu nevét. 1764-ben a székelyek ellenállása miatt, a bécsi udvar parancsára, ágyútűz alá vették
a falut. 200 ember vesztette életét, köztük sok ártatlan asszony és gyermek.
Siculicidium a neve az újonnan épült templomnak, melyet ez év július 23-án Szent Anna
tiszteletére szentelt fel Tamás József püspök.
Az öt évig épülő gyönyörű templom Macalik
Arnold tervei szerint készült, a hívek és támogatók adományaiból épült fel.
Gyuri bácsi gyakran jár Erdélyben. Nyaranta
legalább egyszer, de inkább kétszer teszi meg a
hosszú és fáradságos utat Székelyföldig. Csík2

somlyó a célállomás szinte minden alkalommal,
ahol Böjte Csabához látogat. Amikor arrafelé
jár, sosem megy üres kézzel. Mivel Madéfalva
is útba esik neki, ott is meg-megállt az utóbbi években, és ahányszor megállt, annyiszor
gyarapodott a jelképes malacpersely, melybe a templomravalót gyűjtögették. Így aztán
a két szép nagyharang egyikét neki szentelte
fel Tamás püspök úr. Az van arra írva, hogy a
Füvesember Ajándéka.
Gyuri bácsi könnyen meghatódik, és ilyenkor kigördül egykét könnycsepp a szeméből. Ez
történt akkor is, amikor először
megkongatták a neki szentelt harangot. Ezentúl minden vasárnap
hirdeti majd a madéfalvi harang,
hogy van egy öreg füvesember
Magyarországon. 

A MINDENTUDÓ CSALÁN

B

árhol megtaláljuk ezt a
csipkés levelű, haragoszöld
színű növényt, legyen az
árokpart, erdő alja vagy veteményeskert. Kibújik a kövek között,
megnő a sziklakertben, és ha nem
bántjuk, boldogan burjánzik egyre
nagyobb hajtásokat növelve, egyre
magasabbra nőve. Gyökere szerteágazó, könnyű kihúzni, de mindig
újranő ugyanazon a helyen.
Csípős tulajdonsága miatt nem
szeretjük, no meg azért, mert sok
helyen – például a veteményeskertben – hívatlan vendég. Viszont
a gyógynövények szerelmesei tudják, hogy ennek a „gyomnövénynek” számos jó tulajdonsága van,
melyeket felsorolni is nehéz.
Sorolom azért, jegyezzék meg,
gazdag:
 vitaminokban (B, C, K1)
 omega-3 zsírsavakban
 nyomelemekben
 antioxidánsokban
 ásványi sókban.

Gyógyhatásai közül kiemelkedik a
vértisztítás, mely vizelethajtó adottságából fakad, ezért képezi alappillérjét a tisztítókúráknak. Ilyenkor
ősszel tehát kiváltképp hasznát
vesszük. A diólevéllel felváltva napi
egy-egy csészével kell inni 4 héten
keresztül. Ha nehezen jegyzik meg a
sorrendet, javaslom a Csalánleveles
teakeveréket, melyből napi egy csészével kell inni, és nem kell semmit
megjegyezni az előző napról.
A csalánt használjuk ízületi
fájdalmak csökkentésére, légúti
és húgyúti betegségek és cukorbetegség kezelésére, valamint
emésztési panaszokra. Legújabb
kísérletek gyulladás- és vérnyomáscsökkentő eredményekről
számolnak be. Szoptatás alatt is
ajánlott a fogyasztása tejszaporító
tulajdonsága miatt.

A fiatal hajtásokat külsőleg is
alkalmazzuk. A fájós testrészt megcsapkodni nem kellemes dolog,
viszont hasznos: enyhíti a fájdalmat,
pezsdíti a vérkeringést. A konyhában
párolva, főzve, sütve vagy smoothie
(nyersen turmixolt zöldség- vagy
gyümölcsital) formájában fogyaszthatjuk. Ízletes és különleges vendégkínáló, de a család kedvencévé is válhat a csalános vaj: a finomra vágott
csalánleveleket mustárral, citromlével, pici sóval együtt belekeverjük
a vajba. Ízlés szerint akár egy kevés
fokhagymát is tehetünk bele.
Készíthetünk vele rizottót, tojásos
lepényt (quiche) leveleit olajban kisütve egészséges csipsszel kínálhatjuk a gyerekeket, a felnőttek pedig
ihatják a csalánbort vagy sört.
Bővebb információ található a
www.gyorgytea.hu oldalon. 
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Csináld magad

Házi kozmetikumok

E

gyre nagyobb tért hódítanak
a házilag készült krémek, dezodorok és arcpakolások, és
ennek több oka is van: a bizalmatlanság a kőolajszármazékokból készült termékekkel szemben, a környezetvédelem, a gazdaságosság és a természeteshez
való visszatérés vágya. Való igaz, ha magunk készítjük
kozmetikumainkat, legalább tudjuk, miből vannak,
azonkívül szórakoztató elfoglaltság a konyhában előállítani saját arckrémünket. Csakhogy a veszélyekkel is
számolni kell.
Az internet számtalan helyen kínál recepteket, a
YouTube videókat. Időnként hajmeresztőbbnél hajmeresztőbbeket. Hogyan is hiheti el bárki, hogy a mézből
és fahéjból (!) készült arcpakolás üdévé és csillogóvá teszi a bőrt, amikor a fahéjról minden szakkönyv megírja,
hogy illóolaja allergiás bőrreakciót válthat ki. A bőrrel
közvetlenül érintkezve pedig égési sebeket okoz!
Bármit is kenünk a bőrünkre, számolnunk kell kipirosodással, allergiás reakciókkal. Legtöbb házi készítmény
összetevői között illóolaj is szerepel. Az illóolajok
fantasztikus antibiotikus, baktérium- és gombaölő
szerek, de töménységük miatt rendkívül óvatosan

4

kell velük bánni, különben nagyobb mennyiségben
még akár mérgezőek is lehetnek.
Az emberek többsége azt hiszi, hogy ami természetes, az nem lehet veszélyes. Nem így van. A növényekben számtalan olyan hatóanyag található, melyek ártalmasak lehetnek. A gyűszűvirágok glikozid
hatóanyagából számos szívgyógyszer készül, mely sok
ember életét hosszabbította már meg. Ugyanakkor
a gyapjas (digitalis lanata) vagy a vajsárga (d. lutea)
változatok állatoknál, embernél halálos mérgezést
okoznak. A sokak által kedvelt gyöngyvirág erősen
mérgező anyagokat tartalmaz,
melyek külsőleg bőr- és szemirritációt, elfogyasztva akár halálesetet is okoznak.
A mezei szarkaláb enyhén
mérgező magvai és levelei ros�szullétet, görcsöket, nagyobb
mennyiségben bénulást eredményeznek. A leander növény
annyira mérgező, hogy akár egy
levél elfogyasztása is szívbénuláshoz, halálhoz vezet.
A sor folytatható. Erősen óvok mindenkit attól,
hogy növényismereti tudás hiányában kreativitását
házi kozmetikumok készítése formájában fejezze ki. Az
interneten pedig, mint tudjuk, minden és mindennek
az ellenkezője is megtalálható. Kellő bizalmatlansággal
kezeljék a népszerű recepteket, és tartsák be a legalapvetőbb szabályokat :
 minél kevesebb összetevőt használjanak
 fénytől védve, hűtve tárolják a készítményeket
 elkészítés után 10 napon belül használják fel
 egy kis bőrfelületen próbálják ki, nem okoz-e allergiát, mielőtt nagyobb mennyiségben
használni kezdik.

Időskori pajzsmirigy-alultermelés

ÚJABB FELFEDEZÉS

Egy rangos orvosi lapban megjelent cikk1 összegzi annak a tanulmánynak az eredményét, melyet 737 hatvanöt év feletti résztvevővel folytattak Európában. Eszerint a
pajzsmirigy-alultermelésre felírt levothyroxin hormont tartalmazó gyógyszereknek
semmilyen kimutatható hatásuk nincs az enyhe esetekben.

A

pajzsmirigy termeli a T3
és T4 nevű hormonokat,
melyek a sejtek anyagcseréjét szabályozzák. Segítségükkel energiát és hőt termel
a szervezet, gyermekkorban a
növekedést és fejlődést stimulálják. A pajzsmirigy működését a hipofízis, az agyalapi mirigy ellenőrzi. Ha úgy találja,
hogy nincs elegendő ezekből
a hormonokból, akkor TSH
nevű, a pajzsmirigyet serkentő
hormont termel. Ha tehát vérvételkor a TSH szintje magas,
a T3 és T4 szintje pedig alacsony, akkor alultermelésről
van szó.
Erre az orvos szinte automatikusan írja a pótló hor-

montablettát. Pedig az esetek
többségében nem egyértelmű
a helyzet. Az ún. szürke »zónába«, vagyis a bizonytalan
diagnózisú esetek közé a
lakosság kb. 5%-a tartozik.
Náluk csak a TSH szintje magasabb picit a kelleténél, a T4
hormon szintje normális. Az ő
esetükben semmilyen hatása
nincs a fent említett gyógyszernek.
Gyógynövényekkel ezt a
betegséget is lehet kezelni. A
közönséges galaj a pajzsmirigy működését szabályozza,

tehát akár alul-, akár felültermelésről van szó, mindenképp
használ. A szurokfű, az agyalapi mirigy gyógynövénye,
ennél a betegségnél is ajánlott.
Ajánlom, hogy akkor is
kezdjék inni ezeket a teákat,
ha már szednek gyógyszert.
Összekeverve is megtalálják
Közönséges galajos teakeverék néven.
Tapasztalatok szerint sok
esetben csökkenteni lehet az
adagot, illetve el is lehet hagyni a tabletták szedését. Mielőtt azonban erre sor kerülne,
mindenképp konzultáljanak
kezelőorvosukkal. 

New England Journal of Medicine
Thyroid Hormone for Older Adults
with Subclinical Hypothyroidism
2017. április 3.
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ŐSZI MARGITVIRÁG

(Tanacetum parthenium)

Eredet

Más nyelveken nagy kamillának
is nevezett, a fészkesvirágzatúak
családjába tartozó, lágy szárú, évelő növény. A Balkánon, Kis-Ázsiában és a Kaukázusban őshonos,
Európában a középkor óta ismert.
Parlagokon, útszéleken, kerítések
mentén egész Európában elterjedt. 45–70 cm magasra nő, szára
fás, gyökere sekélyre hatol, felső

levelei ülők, míg az alsó szárlevelei
nyelesek.
Júniustól augusztusig virágzik,
a fészekvirágzatok sárga csöves
és fehér nyelves virágokból állnak, átmérőjük 1-2 cm. Az őszi
margitvirág hazánkban termesztett gyógynövény, szép virágáért,
illatáért dísznövényként is szívesen
ültetik.

Hatóanyagai

Illóolaja kámforban és chrysanthemil savban, valamint flavonoidban és egy szeszkviterpén laktonban, a keserű ízű
partenolidban (lásd latin név)
gazdag. Utóbbi jelenléte a
virágzatban jóval jelentősebb, mint a levelekben.
A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben virágos hajtása
(Tanaceti parthenii herba) hivatalos.
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Történet

Dioszkoridész gyulladásos panaszokra, anyarozzsal fertőzött
kenyér fogyasztása miatt kialakult
mérgezés ellen javasolta. Szintén
az antikvitás óta használjuk női
bajokra, rendszertelen menstruációra, szülésnél a placentaleválás
segítésére. Az európai népgyógyászat mintegy kétezer éve ismeri. Német neve mutterkraut, »anyák
növénye« is a régi felhasználásra
mutat. Sokáig lázcsillapító hatásáért becsülték, a növény angol
neve »feverfew« is erre utal.
Újabb kori (70-es évek) felfedezése egy brit bányásznak köszönhető, aki migrénes fejfájását
margitviráglevelek elrágásával
csillapította. Egy orvos figyelmét
felkeltette a margitvirág addig
ismeretlen hatása, és elkezdte
módszeresen vizsgálni a növényt.
Az azóta elvégzett vizsgálatok
eredményeként vált elismert
gyógynövénnyé, migrénellenes
gyógyszerek alapanyagává.1

szabad túllépni. A fejfájás megelőzésére napi egy csésze ajánlott
teaforrázat formájában. Fogyasztható a nap bármely szakában, de
étkezés előtt fejti ki legjobban hatását. 3 hónapos kúra után 1 hónap szünetet kell tartani. A kúrát
napról napra csökkentett dózisok
formájában kell befejezni.
Étvágyjavításra szintén kúra
formájában alkalmazzuk a fenti
módon. Ilyen esetben étkezés
előtt 30 perccel kell meginni a
gyógyfűből készült teát.
Emésztéskönnyítésre étkezés után 15 perccel igyunk egy
csészével.
Illóolajával, csakúgy mint a
teával, fejfájást, migrént lehet
megelőzni illetve csillapítani. Reumatikus, gyulladásos fájdalmakat
enyhít. Szintén használjuk emésztéskönnyítésre, étvágyjavításra.

Gyógyhatás

A migrénes fejfájások enyhítése
és megelőzése a partenolid hatóanyag jótékony hatásának köszönhető, mely megakadályozza
a szerotoninképződést. A növényt
lehet használni friss állapotban (leveleit rágni) vagy szárítva, teaként,
alkoholos kivonatban vagy illóolaj
formájában. Leveleit rovarölőként
és zúzódások, illetve reuma elleni
borogatásként használják.
Általános erősítő hatása is van.

Gyűjtés

Teljes virágzáskor, júliustól augusztusig gyűjtjük felső leveles virágzatát. Virágzás előtt leveleket már
lehet szedni róla. A virágokat fejjel
lefelé szárítjuk.

Felhasználás

Fejfájás, migrén esetén a virág
friss leveleit elrágva használhatjuk
fel. Ilyenkor napi 3-5 levél fogyasztása az ajánlott dózis, melyet semmilyen körülmények között nem

Szendrei Kálmán–Csupor Dezső: Gyógynövénytár 335–337. o.

1

Ellenjavallat

A fogyasztók kb. 10-18 százalékánál irritációt, szájgyulladást okoz a
friss levelek fogyasztása, melyeknek íze is kellemetlen.
Terhesség, szoptatás alatt nem
szabad fogyasztani. Érzékeny bőrűeknél már a vele való érintkezés
is allergiát válthat ki.
Vérhígító szerekkel együtt nem
tanácsos használni. Gyermekek
12 éves kor alatt nem fogyaszthatják. 
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Nyelvtudás
és agytevékenység
nálathoz. Olvasáskor és beszéd közben viszont a
teljes agyterületet használjuk, mert az olvasott
szöveget meg kell fejtenünk, beszéd közben pedig artikulálnunk is kell.
Egy nyelv elsajátításához csak egy bizonyos
agyterületet foglalunk el. Ha egy második nyelvet
is tanulunk, ahhoz több hely kell, tehát a jobb
félteke is használatba kerül. Amikor már elsajátítottuk a második nyelvet, ez a terület felszabadul,
viszont életbe lép egy ellenőrző rendszer, amely
leblokkolja beszéd közben azt a nyelvet, amelyiket éppen nem használjuk.

Agyunk tevékenysége
követhetetlenül komplex és lenyűgözően
eredményes.

A

tudósokat nagy feladat elé állítja annak kutatása, hogyan működik az emberi szervezetet
koordináló, alig több mint 1 kg súlyú agyunk,
melyben becslések szerint 50-100 milliárd idegsejt
van, köztük 100 milliárd érintkezési ponttal. Teljes
vérellátásunk 20%-a áramlik át rajta, és a rendelkezésre álló oxigénnek 20%-át használja fel.1
Azt nem régen fedezték fel, hogy az agy a
legváltozatosabb hatóanyagokat képes előállítatni, melyekkel leküzdhetőek a betegségek.
Most arról olvastam, hogy az idegen nyelveken
beszélés, illetve a kétnyelvűség pozitívan hat az
agy megismerő tevékenységére. A cikket2 JeanMarie Annoni neurobiológus, kutatóorvos írta, aki
maga is két anyanyelvű.
A nyelvhez nem szükséges a teljes agyi tevékenység, állítja dr. Annoni. Agyunknak kizárólag
a bal agyfélteke középső része kell a nyelvhasz8

Jean-Marie
Annoni
neurobiológus,
kutatóorvos

A nyelvtudás annak a modellje, hogyan alkalmazkodik agyunk a külső körülményekhez.
A nyelvtudás növeli az agy képlékenységét és a
megismerőképességünket, intellektuális rugalmasságot biztosít. Érdekesség, hogy bár az Alzheimer-kór nem kíméli a több nyelven beszélőket
sem, de fél-két évvel később jelenik meg, mert az
ő agyuk jobban ellenáll a betegségnek. Ennek az
az oka, hogy a neuronok között kiterjedtebb a
kapcsolati rendszer.
Idősebb korban is érdemes elkezdeni a nyelvtanulást, mert így szellemileg frissek és éberek
maradunk, állítja dr. Annoni. 
1
2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_agy
Le Matin Dimanche 2017. júl. 23.

A GYÖMBÉR

S

zankszkit szóból ered a
neve, »shringavera« –
jelentése szarvasagancs.
A szeretet, siker, hatalom és
gazdagság jelképe. Ahol megnő a gyömbér, a pénz is hamarosan megjelenik, így tartják. (Itt jegyzem meg, hogy a
kereskedelemben kapható
gyömbérgyökér szaporításra
is alkalmas, akár cserépben
is nevelhető, igaz, így virágot
sosem fog hozni.) Ugyanebből
a célból a pénztárcába gyömbérport kell szórni.
Ázsiában immár 5 ezer éve
használják a szikár termetű növény gyökerét élelmiszerként,
fűszerként és gyógyírként. Európában az ókori görögöknél
történt először említés róla.
Számos, az egészségre kedvező
hatást tulajdonítottak a furcsa
alakú gyökérnek: javítja a vérkeringést és az emésztést, csökkenti a gyulladást, megelőzi a
puffadást, energiát ad, és növeli
a nemi vágyat, valamint elűzi a
pestist és méregtelenít, vélték
az ókoriak.
Hogy mindezek a tulajdonságai valóban léteznek-e a

gyömbérnek, a tudományos igazolásnak egyelőre meglehetős
híján vagyunk. Egy bizonyos,
a hányingert eredményesen
lehet csökkenteni a belőle készült itallal vagy cseppekkel.
Hasmenés esetén is jó hasznát
vesszük. A paprikában található
kapszaicinhez hasonló hatóanyagai, a polifenolok adják csípős,
pikáns ízét. Ettől lesz vérpezsdítő, emésztést javítő és vélhetően
rákmegelőző hatású is egyben.
Kínában az étkezés végén kínálják, hogy elűzze az álmosságot.

Az európai népgyógyászat
használja kezdődő torokgyulladásra, ilyenkor egy darabka
cukorban eltett gyömbért kell
elrágcsálni. Fogfájást, fogínygyulladást szintén csökkentenek
vele, ezért egyes fogkrémeknek
is alkotóeleme. Gyorsítja az
emésztést, serkenti a nyálelválasztást, és izzasztó hatása van.
Ízületi gyulladásra és reumára is
használják. Kínában azt tartják,
hogyha mindennap megeszünk
egy darabka gyömbért, sosem
lesznek ilyen betegségeink.
Frissítő hatást fejt ki, és
különlegesen finom ízt ad, ha
friss vízbe, hideg fekete teába,
tejbe keverjük. A konyhában
húsok, szárnyasok, halak elkészítésénél helyettesítheti a fokhagymát, a paradicsomlekvárban a citromot, beletehetjük
a rebarbarakompótba vagy a
mézeskalácsba is. Egy igazán
eredeti recept a következő:

GYÖMBÉRLEVES Vékony vajas rántást felengedünk
fele-fele rész fehérborral és húslevessel, beforraljuk. Egy darabka,
gyufaszálnyi nagyságúra vágott gyömbért és egy citrom levét
tesszük bele, fahéjjal, sóval és borssal fűszerezzük. Felforraljuk,
majd átpasszírozzuk. Egy-két nyers tojássárgáját és egydiónyi
vajat adunk hozzá a végén, ekkor már nem forraljuk. 
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Lauren Wasser kaliforniai manöken
2012-ben azért
veszítette el a jobb
lábát, mert tampont
használt. Csaknem
meghalt a tampon
által okozott Toxikus
Sokk Szindróma miatt – mire kórházba
került, az életét még
meg tudták menteni, a lábát azonban
már nem.
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A

A TAMPON
ÉS VESZÉLYEI

TSS szindróma azt jelenti,
hogy a hüvelyben elszaporodnak a káros baktériumok
(streptococcus és staphylococcus),
majd bekerülve a véráramba megtámadják a sejteket és a szerveket,
és halálos fertőzést okoznak. Tünetei
a hirtelen magas láz, hányinger vagy
hasmenés, hányás, vörös, napégéshez hasonló kiütések a tenyéren és
a talpon, alacsony vérnyomás, izomfájdalom, piros szem, száj és torok,
később eszméletvesztés.
A másik gond a tamponnal,
hogy nem tudni, mi van benne.
Ugyanis sem a tamponra, sem az
egyéb higiéniai eszközre, melyeket
a menstruáció alatt használnak a
nők, nem kötelező ráírni, milyen
összetevőkből állnak. Különösen a
magas nedvszívó tulajdonságúak
veszélyesek. Nem megbízható a forrás, állítják, mely szerint azbesztet és
dioxint mutattak ki tamponokban.
Ezért tanácsos vásárláskor megnézni a termék összetevőire utaló leírást, olvasom az internetes oldalon.
Remek, csakhogy nincs leírás.
Lehet, hogy csak legenda, rémhír,
de honnan tudhatnánk?
Tény, hogy a tamponokat fehérítik, méghozzá dioxinnal, ami
potenciális rákkeltő anyag. Erre
azért van szükség, hogy a hó-

fehér termék bizalmat keltsen a
fogyasztóban. A dioxin károsan
hat az immunrendszerre és az
ivarszervekre, egyes vélemények
szerint endometriózist is okoz.
Szintén kell, hogy legyen benne
nedvszívó anyag, ami a tampon
esetében a műselyem. Ez egy félig szintetikus anyag, cellulózból
állítják elő kémiai beavatkozással,
szén-diszulfid segítségével. Ez az
anyag súlyos idegrendszeri, szívés érrendszeri, valamint májbetegségeket és vakságot okozhat, mint
az kimutatható volt a műveletet
végző munkások esetében.

A megoldás fehérítetlen termékeket használni, lehetőleg egészségügyi betéteket. Bár legtöbbször
ezek is dioxinnal vannak fehérítve,
a veszély esetükben mégis kisebb,
mert nem érintkeznek a hüvellyel.
Lauren Wasser beperelte a tampon gyártóját, és lehet, hogy meg
is nyeri a pert. De a lábát örökre
elveszítette. 

Elkobzott tudás

F

ranciaországban 1941 óta tiltott foglalkozás
a gyógynövényszakértőé. A gyógyfüvekkel
való gyógyítás tudományát ekkortól fogva
nem tanítják, nem szerezhető belőle szakképesítés. Csak azok gyakorolhatnák, akik már a
rendelet idején is aktívak voltak. Az akkoriban
működő 4500 gyógynövényes rendelő helyett
ma mindössze 30 van az egész országban (Franciaország lakossága 67 millió!), azokat is orvosok üzemeltetik. Így aztán szabaddá vált az út a
gyógyszergyártók monopóliuma előtt.
A gyógyszerészek ugyan szabadon gyakorolhatják a gyógynövénnyel való gyógyítást – csakhogy őket meg a Gyógyszerész Kamara vádolhatja illegális tevékenységgel. A büntetés 3000
euró vagy kétévi börtön. Kevesen vállalják a
kockázatot, ennek folytán örökre kipusztulhat az
az ezeréves tudás, melyet őseink halmoztak fel.
Gyógynövény természetesen kapható Franciaországban is – élelmiszerként,
vagyis ugyanaz a helyzet, mint
Magyarországon: semmilyen
gyógyító hatásra utaló jelölés nem kerülhet a csomagolásra. Így nem csoda,
ha az emberek 85%-a a
veszélyeket hordozó öngyógyítást választja.
Nexus 2017. július–augusztus, 36–49.
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Mi a helyzet Európa más országaiban?
Belgiumban kétéves képzéssel lehet gyógynövényes diplomát szerezni, 415-féle gyógynövényt forgalmazni és tanácsokat adni.
Németországban 1873 óta vizsgatétel után
szabadon gyakorolható a gyógynövényes
gyógyító foglalkozás. Németország egyébként élen jár a gyógynövényfogyasztásban: a
lakosság 90%-a vesz igénybe több-kevesebb
rendszerességgel gyógyteákat.
Nagy-Britanniában 4 éves képzéssel válhat
valaki gyógyítóvá, ez a státusz csaknem az
orvoséval egyenlő, kivéve, hogy a törvényhozásba ilyen jellegű diplomával nem lehet
beleszólni.
Spanyolországban nincs hivatalos képzés,
a gyógynövényszaküzleteket épp csak addig
tolerálja a rendszer, amíg gazdaságilag nem
zavarják a gyógyszeripar bevételeit. Itt is örökös a harc a gyógyszerészekkel.1
Magyarország a körülményekhez képest
szerencsésnek mondhatja magát. Létezik
államilag elfogadott fitoterapeuta (gyógynövényszakértő) diploma, melyet 3 éves képzés
és szigorú vizsga után ad ki az Egészségügyi
Továbbképző Intézet. A képzés három részből
áll: anatómia, általános természetgyógyászati
ismeretek és végül szakirányú képzés.
Abszurd módon nálunk sem lehet a növények gyógyító hatását a csomagolásra ráírni,
ami komoly veszélyeket rejt magában.
Évek óta vagyok tanúja és szerény
szereplője a harcnak, melyet jóindulatú hatóságok vívnak ennek a
bizarr helyzetnek a megoldásáért. Őszintén remélem, hogy a
józan ész és a társadalmi nyomás előbb-utóbb meghozza a
kívánt eredményt. 
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hírek
AVAR = HUMUSZ = ÉLET

A fákról lehullott levelek ellensúlyozzák a Föld felmelegedéséért felelős szén-dioxid gáz mennyiségét, mivel azt valósággal magukba szívják. Összegyűjteni sem kell a leveleket, főleg nem a sövény
alatt, mert természetes tápanyagul, humuszként
szolgálnak. Elégetni az avart azért sem szabad,
mert benne-alatta millió pici élőlény keres és talál
menedéket: az avarégetéssel azokat pusztítjuk

el. Lábbal összetaposni is tilos, mert a levelekkel
együtt összezúzhatjuk a rovarok lárváit, a humusz
képzésében jelentős szerepet játszó, legősibb
szárazföldi állatokat, az ugróvillásokat vagy éppen
a sündisznót. A legszebb őszi leveleket gyűjtsük
össze, préseljük le két nedvszívó papírlap között
egy könyv lapjai közé téve. Minél gyorsabban megszárad a levél, annál jobban megőrzi gyönyörű
színeit. Száradás után kartonlapra ragasztva
jelöljük a fa fajtáját, a gyűjtés idéjét és helyét.
Figyelmükbe ajánlom Joachim Mayer
Milyen fa ez? című könyvét, melyben gazdagon illusztrálva 170 európai fafajtát ismertet a
szerző (a libri.hu oldalon rendelhető).

KÖLTÖZŐ MADARAK

A fecskék indulnak először, és nem a hideg űzi el őket, hanem a táplálék hiánya. A bogarak, rovarok elbújnak télen, a növények kifagynak,
vagy eltűnnek a hó alatt. Az őszi utazás előtt a madarak jól megtömik a
bendőjüket: egyes madarak súlya 10–50%-kal gyarapszik, mire elindulnak. V alakban repülnek, így csak a vezetőnek kell leküzdenie a szelet,
a többiek takarékoskodnak az energiával. Utakat követnek, a nap és a
csillagok állásához igazítják reptüket, ahogyan szüleiktől tanulták.

SZIGNATÚRATAN

PA R AC E L S U S

Az emberiség a kezdetektől
próbálja megismerni a növények
gyógyító hatását. A középkorban született szignatúraelmélet
szerint (legkiválóbb képviselője
Paracelsus) az egyes szerveinkhez fizikailag hasonló növények
azt a bizonyos szervet gyógyítják.
Ebből a teóriából
számos veszély
származott, mert
mérgező növényi
részeknek is tulaj-
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donítottak gyógyító hatást (pl. az
őszi kikerics hagymája). Vannak
azonban ma is meghökkentő
hasonlóságok: a dió termése az
emberi agyhoz hasonlít, egyik fő
hatóanyaga a szerotonin, mely
nélkülözhetetlen agyunk működéséhez. A tüdőfű növény levele
a tüdő formájához hasonlít, és
valóban, ahogy a
neve is mutatja,
ennek megbetegedéseinél
vesszük hasznát.

Lopes-Szabó
Zsuzsa
SZERKESZTŐ
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