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Összefoglalás: A X–XIII. század Európa kolostorainak szerzetesei széleskörű gyógynövényismerettel rendelkeztek. A feljegyzett, mindennapi életükben használt adatok számos értékes „füveskönyv” formájában
maradtak fenn az utókor számára. Találunk leírásokat a kolostorkertek gyógynövény-termesztési és -gyűjtési
módszereiről, a növények korabeli elnevezése mellett morfológiai jellemzésükről és alkalmazási módjaikról,
bepillantást nyerve a kor gyógyító módszereinek rejtelmeibe. A középkori pannonhalmi bencések által készített
és a Főapátság könyvtárában őrzött füveskönyvek többségének tanulmányozásával ezidáig Hortobágyi
T. Cirill OSB perjel foglalkozott. Munkánk során az eddig feldolgozatlan, Zsoldos Xavér szerzetes 17881789-ben íródott „Herbarium seu nomina herbarum” című művének felépítését és tartalmát vizsgáltuk. Az 5
szakaszból álló mű első három, növénytaxonokat tartalmazó fejezete szó szerint, korabeli helyesírással és eredeti
szóhasználattal került lejegyzésre, ismertetve a kor gyakori betegségtípusait, a gyógynövények felhasznált
drogrészeit és pontos alkalmazását.

Bevezetés
A Géza fejedelem által 996-ban alapított, Szent István király által gazdagon megajándékozott és Szent Márton oltalma alá helyezett monostor a középkori keresztény élet és
kultúra terjesztője volt. A környező domboldalakon és völgyben természetszerűen alakult
ki egy település, mely eleinte a Győrszentmárton, majd 1965-től a Pannonhalma nevet
viseli. A történelem során számos válságos időszakot élt meg. A török pusztítás után
osztrák bencések támogatásával megindul Pannonhalmán újra a szerzetesi élet. 1802től a szerzetesek középiskolákban is tanítanak, majd a II. világháború idején ún. Olasz
gimnázium alakul. A rend 1950-ben történt feloszlatása után a Pannonhalmi és Győri
gimnázium oktatásának vállalásával maradhatott fenn a pannonhalmi szerzetesrend. A
vár és környékének legrégebbi, latinul íródott leírásai a XVII. századból származnak,
melyek elsősorban az apátság történetét és akkori formáját mutatják be (Sólymos 1999).
A gyógyítás kezdetektől fogva a középkori monostorok szolgálatai között szerepelt
(Mayer et al. 2004). „Ora et labora!”- tartja a bencések jelmondata, melynek jelentése:
„Imádkozzál és dolgozzál!”. A szerzeteseknek saját munkából kellett megélniük, felosztva
egymás között a rend különböző feladatait. Így néhányan szakképzett gyógyszerészként
vagy sebészként botanikával, gyógyászattal és gyógyszerészettel foglalkoztak. Szent
Benedek Regulája elő is írja: „Legyen egy istenfélő, gondos testvér, aki ápolja a betegeket; a rászorulók számára pedig jelöljenek ki egy külön szobát.” A szerzetesek írásos
gyógyászati feljegyzései megtalálhatók a Főapátság könyvtárában, számos régi ismert, s
kevésbé ismert „könyvmatuzsálem” mellett.
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Pannonhalmán a korabeli feljegyzések alapján a következő személyek foglalkoztak
gyógyítással a 17–18. században: Himmelreich György kormányzóapát (1607–1637),
Magger Placid főapát (1647–1667), Lancsics Bonifác atya (†1737), Edel Demjén testvér,
sebész (†1727), Reisch Elek testvér, gyógyszerész (†1753), Kiss Demjén, sebész (†1754),
Monni Lukács, gyógyszerész (†1754), valamint Zsoldos Xavér atya (†1819).
A Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában az 1500-as évektől őrzött, értékes gyógyászati adatokat tartalmazó művek feldolgozását Hortobágyi T. Cirill OSB perjel kezdte
meg és végzi napjainkban is (Hortobágyi 2008, Dános és László-Bencsik 2008). Kutatásai
során számos, mára már feledésbe merült recept látott napvilágot, melyek újjáélesztett
termékek, többek között teák, gyógynövénylikőr és borecet formájában a forga-lomban
is szerepelnek. A következőkben ezen alapművek közül ismertetünk néhány fontosabb
írásos emléket.
Theodoricus Dorstenius német orvos életműve az 1540-ben latin nyelven íródott
Botanicon. A közel 310 növényfaj festett illusztrációi mellett a nevezéktan latin, német
és gót nyelven szerepel. A fajok morfológiai leírása mellett korabeli gyógyászati „útmutató” is olvasható a felhasznált növényi részekről, gyógyhatásról és alkalmazási
módról. A rajzok mellé Kájoni János tussal jegyezte fel a gyógynövények korabeli
magyar elnevezéseit; néhány példa közülük: dynnye (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.),
farkas tyalpa (Alchemilla sp.), leány som (Berberis vulgaris L.), kattan kóró (Calendula
officinalis L.), fyghe (Ficus carica L.), erdei papragy (Dryopteris filix-mas (L.) Schott)
(Dorstenius 1540). A könyv első és utolsó lapjain kézzel írt feljegyzések, több nyelven
írt receptek, tinktúrák és kivonatok leírásai utalnak a mű rendszeres tanulmányozására és
korabeli használatára.
Lancsics Bonifác atya kéziratos hagyatékában egy rendkívül értékes, 232 oldalas
gyógyászati mű maradt fenn. Az 1697-ben íródott Libellus medicinalis több mint száz
receptet tartalmaz betegségekre és „nyavalyákra”, kiegészítve gyógyászati eljárásokkal és
megelőzéssel kapcsolatos javaslatokkal. Néhány példa ─ egybecsengve a mai tudományos
elnevezésekkel ─ a könyv alkalmazott gyógynövényeinek korabeli névhasználatából:
Allium, Calendula, Chelidonium, Equisetum, Lavandula, Majoranna, Mentha, Petroselium, Salix, Salvia, Sambucus, Sempervivum, Thymus, Valeriana. Az elkészítési módok között szerepelnek tinktúrák, főzetek, forrázatok, kenőcsök, olajos kivonatok, gyógyborok és ecetek, javasolva a készítményeket többek között fejfájás, emésztési zavarok,
rossz közérzet, hasmenés, székrekedés, láz, rovarcsípés, ízületi bántalmak, belső szervi
gyulladások és torokgyulladás ellen (Lancsics 1697).
Reisch Elek Bajorországból származó gyógyszerész 1735-ben írta 166 oldal terjedelmű
rendeléstani kézikönyvét, a Praescriptiones medicae-t. Gyógyító eljárásai során a Pannonhalma környékén fellelhető növények mellett egzotikus fűszer- és gyógynövényeket is
alkalmazott. A mű lejegyzett és részletesen ismertetett készítménytípusai: teafőzet, tinctura (alkoholos kivonat), emulsio (olajos kivonat), unquentum (kenőcs), electuarium
(zselé), pillula (labdacs), syrup (tömény édes oldat) és pulvis (por) (Reisch 1735).
Az 1778-ban íródott Sacra Arca Benedictionum Magni Fundatoris Religionum Divi
Patria című 118 oldalas szertartásgyűjtemény anyagát több hasonló írásos emlékből
válogatták össze a pannonhalmi monostor használatára. Első részében a szerzetesközösség
életének szertartásai, a második részben gyógyászattal kapcsolatos áldások gyűjteménye
olvasható, így a beteget megáldó imák, a gyógyításhoz előkészített olaj, bor, és víz áldásai,
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valamint az egyes gyógynövényekre (pl. levendula, zsálya, ruta, benedekfű, rózsa, izsóp,
árpa, zab, petrezselyem stb.) adandó áldások szövegei is.
Zsoldos Xavér (1743–1819) Pápán született. 1762-ben lépett be a bencés rendbe és
Pannonhalmán élt haláláig. A kor polihisztor szerzetesei közé tartozott, számos latin és
magyar nyelvű verse, kéziratos könyve és festménye maradt fenn. Az eddig még feldolgozatlan, 1788-1789-ben íródott, 117 oldal terjedelmű „Herbarium seu nomina herbarum”
(„Herbárium avagy a növények nevei”) című kéziratos orvosi könyve 5 szakaszból épül
fel. Munkánk során célul tűztük ki a mű szerkezetének, tagolásának és az egyes fejezetek
tartalmának elemzését, a könyv korhű szövegezésének pontos lejegyzésével.
Anyag és módszer
A Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában Zsoldos Xavér eddig feldolgozatlan, kézzel írt Herbáriumából
gyűjtöttünk irodalmi adatokat. A könyv fedőlapjáról és néhány belső oldaláról digitális fényképfelvételek
(Canon Ixy Digital) készültek. Ezután a mű felépítését, tagolását és fejezeteinek címét jegyeztük le, szó szerinti,
korabeli helyesírással és eredeti szóhasználattal, majd az első, második és harmadik szakaszok bevezető idézetei
és teljes tartalmuk kerültek másolásra, az előzőeknek megfelelően korhű szövegezéssel. A negyedik szakasz
számos kiemelt gyógynövény taxont, míg az ötödik fejezet a kor gyakori orvosságait, gyógyító patikaszereit
tartalmazza, mely szakaszok adatait, tartalmát írásunkban nem ismertetjük.
Az adatok feldolgozása során összegeztük az egyes szakaszok említett betegségeit és tüneteiket, az
alkalmazott állati, növényi és egyéb (pl. ásványi) eredetű gyógyító szereket és felhasználásukat. A fejezetekben
ismertetett lágy- és fásszárú növénytaxonokat kortárs füveskönyvek gyógynövényfajaival való összevetéssel
és mai határozókönyvek (Király 2009) segítségével kíséreltük meg azonosítani faj, illetve nemzetség szinten.
Néhány taxon azonosítása kérdéses maradt, melyek csak valószínűsíthetők a rendelkezésre álló kevés adat
miatt.

Eredmények
Zsoldos Xavér Herbáriuma 5 szakaszból áll, melyek közül az első három szakasz 1788ban, a 4–5. rész 1789-ben íródott. Az egyes fejezetek a következők: az első szakasz részletesen mutat be korabeli betegségeket és tüneteiket. A második szakasz („A Fáknak
Tulajdonságirul és Hasznairul”) fásszárú, a harmadik fejezet „A Füveknek Tulajdonságirul
és Hasznairul” címmel lágyszárú gyógynövények alkalmazását ismerteti. A negyedik
szakaszban („Némely Füveknek rővideden meg irt Értelmek”) a szerző néhány kiemelt
gyógynövényfaj korabeli felhasználását sorolja fel, melyek között átfedések találhatók
a 3. szakasz lágyszárú növényeivel. A befejező ötödik szakaszban („Következnek szép
Orvosságok”) a betegségek részletes gyógymódjai szerepelnek.
A fejezetekben ismertetett eljárások gyógynövényeinek összesen 15 féle drogrésze
került felhasználásra (1–3. táblázat), melyek a következők: leveles-virágos földfeletti
hajtásrész (herba), levél (folium), rügy (gemma), virág (flos), sziromlevél (petala), termős
virágzat vagy toboz (strobulus), termés (fructus), áltermés (pseudofructus), termésfal
(pericarpium), mag (semen), hagyma (bulbus), gyökér (radix), kéreg („héj, forgács”)
(cortex), nedv (succus) és gyanta (resina) (Szabó 2005).
A következőkben a mű első három fejezetének tartalmát és felsorolt növényfajait
ismertetjük.
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Első szakasz
Az első fejezet (1. ábra) összesen 49 korabeli betegsége és gyógymódja mellett összegeztük az alkalmazott állati, növényi és egyéb eredetű gyógyító szereket. Az állati
eredetű gyógymódok, gyógyító szerek között az alábbi 13 állatfaj, illetve azok részei
szerepelnek: róka, rák, kutya, tehén, szarvas, csirke, nyúl, vakondok, csuka, fecske,
pióca, kos és méh. Kiemelve például hajnövesztő szerként a vakond bőrét javasolta a
szerző: „A főnek kopaszságárul. A vakondoknak börét égesd meg, törd porrá, ahol akarsz
már hajat nevelni, elsőször kend meg fa olajjal, á porral hintsd meg és haj nyőll.” Ittas
állapot kezelésére a következő leírást olvashatjuk: „Részegség ellen. A fetskét aszald meg
és törd porrá, igyad meg, nem árt a bor akár mennyit igyál.” Kólika ellen nyúl futólábát
ajánlotta: „Kolika ellen tsudalatos orvosság. Véd a nyulnak futóját, mely a lábában
vagyon törd meg s ad bé neki meg gyógyul.”
Az egyéb eredetű gyógyító szerek csoportjában az alábbi 12 anyag került felhasználásra: bor (fehér és vörös), pogácsa, tojás (sárgája és fehérjéje), ecet, kenyér (héja és
bele), szappan, hamu, terpentin olaj, szalonna, kútvíz, gyertya és fehér cukor. Az alábbiakban a kenyérhéj alkalmazását idézzük, melyet fogak ápolására használtak: „Fogaid
fejérek legyenek. A kenyér hájat eleven szénre rakván, égesd meg és kéz mozsárban törd
porrá, és midön mosdasz, dörgölled a fogaidat.” Sebes nyelv gyógyítására a következőt
ajánlotta a szerző: „Ha a nyelved ki sebesül. Végy egy kevés czukrot (fehérret) főzd őszve
vajjal, azzal kend 24 óra alat meg gyógyul.” Csonttörés esetén tojássárgájával történő
borogatást javasolt: „Akinek á csontja el töröt. Sós tojás sargájával á töröt tagot bé köl
kötni harmadnapig ki nem oddani.”
A növényi eredetű gyógyító szerek 58 növénye között 43 gyógynövény taxont fajra,
10 taxont nemzetségre tudtunk azonosítani; emellett 5 faj maradt kérdéses a rendelkezésre
álló hiányos adatok miatt. A szakasz elején változatlan formában lejegyezve, a szerző
által kiemelten a következő növénynevek olvashatók: Abrothanum, Absinthium (feir
üröm), Allium, Amigdala, Amigdala dulcia, Annisum, Apium hortense, Anistolochia
(farkas alma), Aspargus, Basilica, Centauria minor (kissebbik ezerjófű föld epéje),
Cichoria (kátankóró), Castranea, Gentiana (Szent László Király füve), Hypericum
(csengőfű), Malva, Majoranna, Menta, Origanum (fekete gyopár), Plantago (uti fű),
Rosa, Rosmarinus, Ruta Tiliae.
A legváltozatosabb gyógymódokkal és legtöbb taxonnal a következő betegségeket
gyógyították: égés, fogfájás, fejfájás, hideglelés, torokfájás, sebek kezelése, vérhas és
sárgaság. Bizonyos növényfajoknak több drogrésze is felhasználásra került a különböző betegségek kezelése során. Pl. az istenfa (Artemisia abrotanum L.) herbáját gyomorfájdalmakra, gyökerének kivonatát megfázásos tünetek enyhítésére használták. Az
apróbojtorján (Agrimonia eupatoria L.) herbájával sebeket, magjával sárgaságot, májbetegségeket kezeltek.
Az adatok közül néhány példa az 1. táblázatban látható, a továbbiakban pedig szó
szerinti idézeteket közlünk a fejezetből. Szülési folyamat könnyítésére gyöngyvirágot
(Convallaria majalis L.) és kakukkfüvet (Thymus sp.) használtak a korban: „Az Asszony
hogy könnyen szűlljön, gyöngy virág vizét ad meg innya, mingyárt szűll…Kakuk füvet
főzd meg jól borban és ad meg innya, szülni fog.” Égési sérülés esetén mák (Papaver
somniferum L.) olaját és szőlő (Vitis vinifera L.) levelét alkalmazták: „Égésrül. Mák
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olajjal kend meg és a szőlő levelet aszald meg, törd porrá, avval hintsed.” A tárkonyt
(Artemisia dracunculus L.) fejfájás ellen javasolta a szerző: „Fő fájás ellen. A tárkont
mind gyökerestül erős eczetben főzd meg és ved szádban, mingyár meg gyógyul.”
Fülfájdalmak enyhítésére fehér üröm (Artemisia absinthium L.) főzetét használták: „Fűl
fájásrul. A fejér ürmöt főzd meg fa olajban és azt erezd a fülébe meg tisztul.” Kelések
kezelésére lenmag lisztjét javasolták: „Kellésrül akárminémű legyen. A len magot törd
meg és szitáld meg és eresz olajat közibe, főzd meg, és kösd a kelésre.” A cickafark fajok
(Achillea sp.) vérzéscsillapító hatásuk révén voltak ismertek már ebben a korban is: „Czitz
fark fű haszna. Szed meg s szárazd meg, és törd porrá, s azzal hintsed akár minémű sebre
igen jó.”

1. ábra. Az első szakasz címlapja
Figure 1. Title page of Chapter 1
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1. táblázat
Table 1
Az első szakaszban ismertetett néhány betegség és alkalmazott gyógynövénye
Some illnesses and medicinal plants in the Chapter 1 of the Herbarium
(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants;
(3) Drugs; (4) Medicinal use of the Benedictines

Korabeli
növénynév (1)

Tudományos név
(2)

Drogok
(3)

Korabeli alkalmazás
(4)

Kakuk fű

Thymus sp.

herba

ájulás ellen

Torma

Armoracia sp.

radix

árpa ellen szemre

Fekete nadály

Symphytum officinale L.

radix

csonttörésre

Fekete mente

Origanum vulgare L.

herba

csuklásra

Mák
Szőlő
Lentse
Zab

Papaver somniferum L.
Vitis vinifera L.
Lens culinaris L.
Avena sativa L.

oleum
folium
semen
fructus

égésre

Gyömbér

Zingiber officinale Roscoe

rhizoma

emésztésserkentő

Centauria

Centaurium minus Moench

herba

étvágygerjesztő

Tárkon
Rósa
Len mag
Izsop

Artemisia dracunculus L.
Rosa sp.
Linum usitatissimum L.
Hyssopus officinalis L.

herba
flos
semen
herba

fejfájásra

Árpa liszt

Hordeum vulgare L.

semen

fog fehérítésére

Fog hagyma
Kökén fa
Verbéna
Örvén gyökér
Retek
Torma
Vörös hagyma

Allium sativum L.
Prunus spinosa L.
Verbena officinalis L.
Inula helenium L.
Raphanus sativus L.
Armoracia sp.
Allium cepa L.

bulbus
radix
radix
rhizoma et radix
radix
radix
bulbus

fogfájásra

Izsop
Füge

Hyssopus officinale L.
Ficus carica L.

herba
fructus

fulladásra

Fejér üröm
Len mag

Artemisia absinthium L.
Linum usitatissimum L.

herba
semen

fülfájásra

Fog hagyma

Allium sativum L.

bulbus

gutaütés ellen

Üröm
Czombor fű
Földi bodza

Artemisia abrotanum L.
Satureja hortensis L.
Sambucus ebulus L.

herba
herba
radix

gyomorfájásra

Kopotnyak
Szent Ignácz babja
Csomborfű

Asarum europaeum L.
Strychnos ignatii Berg.
Satureja hortensis L.

rhizoma
fructus
herba

hideglelés ellen
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Tsipkefa gyümöltse
Űröm
Úti fű
Isop

Rosa canina L.
Artemisia abrotanum L.
Plantago sp.
Hyssopus officinalis L.

pseudo-fructus
radix
folium
herba

Komló
Apró bojtorján
Czikoria soláta

Humulus lupulus L.
Agrimonia eupatoria L.
Cichorium intybus L.

strobulus
fructus
herba

hurut ellen

sárgaság ellen

Második szakasz
A második szakasz fásszárú növények jellemzőit és korabeli felhasználási módjait
ismerteti (2. táblázat). A fejezet címe: „A Fáknak Tulajdonságirul és Hasznairul”.
A cím alatt a következő bejegyzés olvasható: „Híres Vályi Doktor Irásibul öszve szedett
Könyvetske”, mely utal a szerzetesek kortárs írásos emlékekben való tájékozottságára.
A szerző a szakaszban betűrendben közöl összesen 40 taxont, melyek között 31 fatermetű
és 9 cserjenövényt jellemez. Alkalmazásukkal közel 60 „nyavalyára” illetve betegségre
találunk gyógyírt, az alábbi drogrészek felhasználásával: levél (15 taxonnál), gyökér (2),
virág (4), termés (16), terméshéj (1), kéreg („héj, forgács”) (6), mag (4), enyv (2), méz
(1), tej (1) és víz (4). Az enyv és a méz valószínűleg gyantát vagy gyantaszerű váladékot,
a tej tejnedvet, a víz egy vizes kiválasztott anyagot jelöl a fásszárúak törzsében, melyre
pontosabb utalást vagy meghatározást nem találtunk a könyvben. Leggyakrabban a
fajokat szemdagadásra, fejfájásra, csonttörésre, gyomorfájásra, égésre és sárgaságra használták. Hasznos volt továbbá a korban a következő, számos említett gyakori betegség
gyógyítására alkalmas fásszárúakat kertben nevelni, termeszteni: birs, bodza, cédrus,
cseresznye, ciprus, citrom, éger, füge és mandula.
A fejezetben felsorolt taxonok között a birsalmát (Cydonia oblonga Mill.) többek
között gyomorfájás ellen javasolták (2. ábra): „Birs alma (…) Szegén embernek (…) ha tsak
sülve eszi is igen hasznos gyomor fájás, csiklás (…) és csömörlés ellen.” A bükk (Fagus
silvatica L.) leveleit a korban dagadásra használták: „Bükkfának az á haszna vagyon, ki
keleti uj zőld levelei dagadásokat el oszlatnak.” Fejfájás ellen fagyal (Ligustrum vulgare
L.) virágát javasolták: „Fagyalfának á virágját ha eczetben áztatod, és homlokodra
kötöd, fejed fájását meg álléttya.” A boróka (Juniperus communis) termésének gyűjtését
és mellkasi fájdalmak ellen való alkalmazását ─ hasonlóan a hárs fajok (Tilia sp.)
felhasználásához ─ neves időponthoz kötötték: „Gyalog fenyőfának magvát kell szedni
Szent Mihál havának 45 napján, á fenyő magot hurut ellen innya tüdőnek és melnek fájása
ellen igen hasznos, s szakadás ellen.” „Hársfának Pünkösd havában készítettett vize, ha
ki issza kolika ellen jó korságosoknak és vér has ellen.” A nyír (Betula sp.) levelének
főzetét sárgaság ellen fogyasztották: „A tavaszi nyirfának leveleivel őszve főzöt vizét
innya a sárgoságnak orvossága.” Hidegrázás és gyomorbajok ellen gránátalma (Punica
granatum L.) terméslevét ajánlották: „Ponogránátfa gyümöltsének levét hasznos inya
forrázó hideg lelés ellen. Az ember gyomrát tisztéttya és erősétti.”
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2. táblázat
Table 2
A második szakasz néhány fásszárú gyógynövénye
Woody medicinal plants in the Chapter 2 of the Herbarium
(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants;
(3) Drugs; (4) Medicinal use of the Benedictines

Korabeli
elnevezés
(1)

Tudományos név
(2)

Drogok
(3)

Korabeli
alkalmazás
(4)

Aranyfa,
Aranyalmafa,
Narantsfa

Citrus aurantium L.

pericarpium

Melegítő hatása van

Borockfa

Persica vulgaris (L.) Batsch

succus, fructus

Vérköpés, torok fájás, fejfájás

Berkenyefa

Sorbus sp.

fructus

Hasmenés

Birs alma

Cydonia oblonga Mill.

folium, flos,
fructus

Has szorító, részegségből
adódó fejfájás, csuklás,
gyomorfájás

Bodza fa

Sambucus nigra L.

folium, flos

Rüh, vízi betegség, szeplő,
szemdagadás, hasat és
vizeletet üdét

Bükkfa

Fagus silvatica L.

folium

Dagadások

Cedrusfa

Cedrus sp.

resina, folium

Szemnek homállya, háloga,
fog fájás, dohos száj,
vérfolyás, kólika

Cseresnyefa

Cerasus avium (L.) Moench

fructus, succus

Jó vért csinál, követ ront,
hurut

Csipkefa

Rosa canina L.

folium

Fog int erősíti

Citromfa

Citrus limon L. Burm

fructus, folium

Haragos epét meg száréttya,
méreg ellen, hasat indít

Diófa

Juglans regia L.

fructus

Mérget űz, fájó mell,
fickamodás

Egerfa

Alnus sp.

folium, fructus

Bolhák ellen, fáradtság ellen

Fagyalfa

Ligustrum vulgare L.

flos

Fejfájás

Fügefa

Ficus carica L.

fructus

Éh gyomor, hurut, fulladás,
torok fájás, rekedés, dagadás,
fülzúgás

Fűzfa

Salix sp.

folium

Fájó láb

Gyalog fenyőfa Juniperus communis L.

pseudofructus

Hurut ellen innya tüdőnek
és melnek fájása ellen igen
hasznos, s szakadás ellen

Kökényfa

Prunus spinosa L.

fructus

Vér has, has menés

Nyárfa

Populus sp.

gemma

Kórságra

Ponogránátfa

Punica granatum L.

fructus

Hideg lelés, gyomrot tisztít
és erősít
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Harmadik szakasz
A szakaszban a szerző „A Füveknek Tulajdonságirul és Hasznairul” címmel és a második szakasz elején is olvasható „Híres Vályi Doktor Irásibul öszve szedett Könyvetske”
utalással ismerteti korának ismert lágyszárú gyógynövényeit, jellemzőiket és a gyógyászati
eljárási módokat. Összesen 122 taxon alkalmazása olvasható közel 100 betegség esetében,
melyek között 55 növényt faj, 16-ot nemzetség szintjén sikerült azonosítani. Emellett a
hiányos adatok miatt 51 taxon maradt kérdéses. A 3. táblázat néhány példát mutat be a
botanikai szempontból azonosított taxonok sorából. A táblázat betegségei és alkalmazásai
között a szó szerinti idézeteket dőlt jelöléssel közöljük, míg a nem dőlten feltüntetettek a
korabeli fogalmazás nehéz érthetősége miatt mai nyelvezet szerint szerepelnek.

2. ábra. Részlet a második szakaszból
Figure 2. Sample pages from Chapter 2
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A bevezetőben említett, közel 100 évvel korábban íródott Libellus medicinalisban (Lancsics 1697) már a mai tudományos elnevezésekhez hasonló nemzetségnevek
olvashatók. A Zsoldos-féle Herbáriumban szereplő növényfajok korabeli elnevezései
között mindössze egy taxon „deákul” írott megjelölése olvasható, Cardus Benedictus
(Cnicus benedictus L.) néven (3. táblázat). Előfordulnak a szakaszban elnevezések a
növények morfológiai bélyegei (pl. borjú fül fü, farkas láb fü, ludláb nevü fü, ökörfark
nevü sárga virágu fü, napra nézü vagy tányér virágu fü), termőhelyük (pl. erdei tök, réti
arany virág nevü fü, vízi úti fű), vagy gyógyító szerepük, alkalmazásuk alapján (pl. szem
vigasztaló nevü fü).
Felhasználási formáik között találunk többek között az egyes növényi részek nyers
fogyasztása mellett vízzel vagy borral készült főzetet, borogatót és vizes kivonatot.
Az ánizs (Pimpinella anisum L.) magvának fogyasztásáról a szerző a következőket írja
(3. ábra): „Anis fünek á magvát aki gyakorta eszi jó szagu lehelete lészen. (…)
Mindennémű állatoknak mérge ellen hasznos. Dagadásokat, fulladásokat, hasfájásokat
enyhét.(…)” A kapor (Anethum graveolens L.) termésének emésztésserkentő hatását már
ekkor is jól ismerték: „Á kapor (…) az ember gyomrában könnyű emésztést szerez.”

3. ábra. Részlet a harmadik szakaszból
Figure 3. Sample pages from Chapter 3
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3. táblázat
Table 3
A harmadik szakasz néhány lágyszárú gyógynövénye
Herbaceous medicinal plants in the Chapter 3 of the Herbarium
(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants;
(3) Drugs; (4) Medicinal use of the Benedictines

Korabeli elnevezés
(1)

Tudományos név
(2)

Drogok
(3)

Korabeli alkalmazás
(4)

Aloe nevű keserű fü

Aloe sp.

radix

Vérköpés, sárgaság

Apró bojtorján

Agrimonia eupatoria L.

herba

Basilicum

Ocimum basilicum L.

herba

Hurut, vízi betegség,
sárgaság, hideglelés
Hurut, nehéz lélegzet

Bor rágó dinnye
szagú fü
Börök fü

Borago officinalis L.

Hideglelés, rekedtség

Conium maculatum L.

herba, folium,
flos
herba

Cardus Benedictus

Cnicus benedictus L.

folium, radix

Coriandrum fü

Coriandrum sativum L.

fructus

Fejfájás, szédülés,
gyomortisztító,
hideglelés, menstruációs vérzést indít
Gyomorerősítő,
emésztésserkentő

Csollán

Urtica dioica L.

herba

Kólika, orrvérzés

Farkas alma

Aristolochia clematitis L.

herba

Fejér máva

Althaea officinalis L.

radix

Fejér üröm

Artemisia absinthium L.

herba

Levestikom

Levisticum officinale
Koch

herba, flos

Sebekre (melyben golyó,
nyíl, vagy bármi más vas
darab van)
Mell, tüdő, has, bélfájás
ellen, hurut, vérhas,
kelés, bélben lévő fekete
sár
Gyomorpanaszok,
hasfájás, sárgaság
Fulladás, dagadás, belső
fájdalom

Levendula

Lavandula sp.

flos, folium

Mustár

Sinapis alba L.

Örvénygyökér

Inula sp.

radix, folium,
semen
rhizoma et
radix, folium

Pipats

Papaver rhoeas L.

flos (petalum)

Gutaütés, köszvény

Szélhajtó, szívfájdalmak, vizeletet indít,
hasfájás, sárgaság,
gutaütés, szédülés,
fogfájás
Csonttörés, homályos
szemekre
Nehéz lélegzet,
emésztésserkentő,
fulladás, hurut,
vérköpés, föveny,
dagadás
Minden betegségre jó
orvosság
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Borral készült főzet olvasható az apróbojtorján (Agrimonia eupatoria L.) esetében
(3. ábra): „Apró bojtorján borban főzve vízi betegségben lévő embert ha issza meg
gyógyéttya. (…) sárgaság ellen. Negyednapi hideglelés ellen.” A borágó (Borago
officinalis L.) levelét hideglelés ellen javasolja: „Bor rágo dinnye szagu fünek szed
virágját harmadnapi hideglelés ellen, és tsak három levelét ted az öreg pohárban,
melybül iszod, tőlts bort reája, had ázni egy kevéssé, azután id le á bort, és a belé tetetett
három leveletskét ed meg és el hágy á hideglelés.” A bürök (Conium maculatum L.)
herbája hársvirággal (Tilia sp.) nyert felhasználást a korban: „Börök füvet tavaszi hársfa
virággal olajban és borban meg főzöd jó azzal meg kenni a guta ütőt kezet vagy lábat,
köszvényes fájdalmakat (…)” A „mustár magként” említett fehér mustár (Sinapis alba L.)
gyökerének és magvának főzetével csonttörést kezeltek: „Mustár magnak gyökerét és
magvát ha borban ,eg főzöd és á töröt tsontra kötöd öszve forrasztya.”
A pipacs (Papaver rhoeas L.) teafőzetének elkészítéséhez kijelölt, neves időpontot
javasol: „Pipatsnak virágját Szent Iván havába szed meg, szárogasd meg olyan helyen
ahol á nap nem
éri, főz abbul herbatét, ha azt iszod naponként regvel meg gyogyulsz.”
Borogatóként alkalmazták a farkasalma (Aristolochia clematitis L.) levelét: „Farkas
almának azon virtussa vagyon, hogy ha sebre kötöd melybe golobis , és nyíl, avagy darab
vas követtetet, ki huzza belöle.”
Egy kákaként lejegyzett, ismeretlen taxon összetört gyökerét hurut ellen, rózsavízzel
pedig lehellet-frissítőként használták: „Saás fűnek vagy kákának tővét és szagosgyökerét
szárogasd meg törd oszve, hasznos ital fövén ellen, és hurut ellen. Ha ezen porbul mint egy
lisztbül rozfa vizzel kenőtsét tsinyálsz, az embernek rothat száját tisztéttya, és frisséti.”
Negyedik és ötödik szakasz
Az 1789-ben íródott negyedik fejezet („Némely Füveknek rővideden meg irt Értelmek”)
gyógynövényeit a harmadik szakasz lágyszárúival való néhány átfedés miatt, az ötödik
szakasz („Következnek szép Orvosságok”) adatait és patikaszereit pedig botanikai iránytól
eltérő témakörük révén jelen írásunkban nem ismertetjük.
Megvitatás
A Pannonhalmi Főapátság Könyvtára számos értékes füveskönyvet őriz a kolostori
gyógyászat fennmaradt írásos emlékei között. Zsoldos Xavér bencés szerzetes 17881789-ben íródott, 5 fejezetből álló Herbárium című művének első szakaszában a korban
gyakori betegségeket, a másodikban a fásszárú, a harmadik fejezetben lágyszárú növények
korabeli elnevezéseit, felhasznált drogrészeit és pontos gyógyászati alkalmazását ismerteti.
A negyedik szakasz néhány korábban már említett gyógynövény taxont jellemez, míg
az ötödik fejezet korabeli „orvosságokat” tartalmaz. A szerző a felsorolt növénytaxonok
esetében összesen 15 drogrész felhasználását ismerteti művében.
Az első szakasz 49 féle betegsége esetében 13 állati, 58 növényi és 12 egyéb eredetű
gyógymód került ismertetésre. A gyógynövények esetében 43 taxon fajra, 10 taxon
nemzetségre történő azonosítása mellett 5 taxon kérdéses maradt a rendelkezésre álló
hiányos adatok miatt. A legváltozatosabb módon és a legtöbb növényfajjal gyógyították a
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korban pl. az égést, a különböző sebeket, sérüléseket és a sárgaságot. Bizonyos növény/
fajoknak több drogrésze is felhasználásra került különböző betegségek kezelésére (pl.
istenfa, fekete bodza, apróbojtorján).
A második szakaszban a szerző 40 fásszárú növényt (31 fatermetű és 9 cserje) sorolt
fel pontos alkalmazási módokkal, közel 60 betegség gyógyítására. A taxonok közül
18-at fajra, 11-et nemzetségre sikerült azonosítani, illetve 11 taxon kérdéses maradt.
A fafajok drogrészei esetében leírásra került többek között a levél, gyökér, virág, termés,
mag és törzsekben található különböző nedvek. A leggyakoribb betegségek gyógyítására
alkalmas fásszárúakat kertben is termesztették (pl. birs, bodza, cédrus, cseresznye).
A harmadik szakaszban 122 lágyszárú gyógynövény alkalmazását ismerteti a szerző közel 100 betegség esetében. Készítménytípusaik között találhatunk főzeteket, borogatókat és vizes kivonatokat. A taxonok megjelölései közül kiemelendő a „deákul”
lejegyzett Cardus Benedictus (Cnicus benedictus L.) elnevezés, mely utal arra, hogy a kor
szerzetesei önmagukat folyamatosan képezték, gyakorlatban alkalmazható tanulmányaikat
bővítették.
A negyedik fejezet néhány kiemelt gyógynövény taxont, míg az ötödik szakasz
patikaszereket és korabeli orvosságokat (ásványi és egyéb eredetű szereket) vonultat fel.
Összesen a mű feldolgozott 3 szakasza közel 200 gyógynövény taxont mutat be pontos
gyógyászati alkalmazással a 18. században. A feldolgozott Herbárium számos adata
alátámasztja a szerzetesek korabeli, széleskörű gyógyászati ismereteit, mely tudásukat
mindennapi életük során is alkalmazták önmaguk, valamint a hívek gyógyítására, teljesítve a bencések testi-lelki szolgálatát.
Köszönetnyilvánítás
Köszönet illeti a Pannonhalmi Bencés Főapátságot kutatómunkánk lehetőségének biztosításáért, valamint
Hortobágyi T. Cirill OSB perjelt, aki tanácsaival segítette munkánkat.
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The Library of the Abbey in Pannonhalma preserved several valuable old-time books about medicinal plants.
A work from this collection, the Herbarium of Xavér Zsoldos Benedictine monk was analysed in our study.
The Herbarium from 1788–1789 consists of 5 main Chapters with descriptions of illnesses, medicinal plants
with altogether 15 drug parts and some pharmaceuticals. The first chapter contains 58 plants, 13 animals and
12 other medicaments against 49 illnesses in contemporaneous text. Various drug parts of the same plants, e.g.
Agrimonia eupatoria L., Artemisia abrothanum L., Sambucus nigra L. were used for different complaints in this
chapter. The second chapter details altogether 40 woody plants (31 trees and 9 bushes) for 60 illnesses. From
these taxa some trees (e.g. Cerasus avium (L.) Moench, Cydonia oblonga Mill.) were planted into the garden,
as well, for own cultivation. In the third chapter 122 herbaceous plants were mentioned with their drug parts
for about 100 complaints in various forms of use. The fourth chapter highlights some outstanding medicinal
plants with further effects and therapeutic uses, and finally the last chapter introduces the main medicaments and
pharmaceutical products according to the contemporary knowledge. Altogether 200 plant taxa were summarized
in the valuable Herbarium of Xavér Zsoldos, referring to the wide knowledge of the Benedictines about the
medicinal plants and medical practices in the 18th century.
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