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Herbáriumok és élelmiszerek a mikroregionális terek fejlesztésében
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ÖSSZEFOGLALÁS
E tanulmány kísérletet törekszik meghatározni a herbárium fogalmát, jelentőségét, térben és időben. Összehasonlítja a hagyományos
világképek és a modern világkép szellemi alapállását, a gyógyászatot és a táplálkozást figyelembe véve. Vizsgálja a funkcionális élelmiszerek
fogalmát és szerepét a világképek változásának, valamint az egészség helyreállításának, megőrzésének összefüggésében. A mikroregionális terek fejlesztésével kapcsolatban értékeli a herbáriumok lehetséges szerepét a társadalmi kohézió, a közösségépítés, az oktatás és a gazdaságfejlesztés szempontjából.
Kulcsszavak: herbárium, hagyományos világkép, gyógyítás, egészségmegőrzés, funkcionális élelmiszer, mikroregionális terek fejlesztése,
társadalmi kohézió, gazdaságfejlesztés
SUMMARY
This study aims to define the concept and significance of herbarium in space and time. It compares the basic ideas of traditional and modern
paradigms paying special attention to medicine and nutrition. It examines the notion and role of functional foods in the light of paradigm
changes, health preservation, and healing. Concerning the improvement of microregional areas, it evaluates the possible role of herbaria in
creating social cohesion, community building, education, and economy improvement.
Keywords: herbarium, traditional paradigm, medicine/healing, health preservation, functional food, the improvement of microregional
areas, social cohesion, economy improvement

BEVEZETÉS

rekántöbbszerzőtollábólismegjelenik,méghozzá
néhányévtizedleforgásaalatt.Eművekbennemcsak
ahazainövényrendszertanalapjaitfektetikle,azazpróbáljákegységesszerkezetbefoglalnianövényekneveit
és felismerhetőségét, hanem többségében valamely
gyógyászatirendszertalapulvéve,ismertetikmindazt
agyógyhatástésfelhasználásimódszert,amiavizsgált
gyógynövényekheztartozik(Beythe,1564).Jellemzőenagörögésamagyartradícióbanisegyarántjelen
lévő,aGalenosziismereteketismegalapozóHippokrateszigyógyászativilágképaz,amianövényekosztályozásirendszerétképezi.Ezalapjánhatározzákmeg
ésjellemzikakórképeketésennekmegfelelőenrendelikhozzájukamegfelelőgyógynövényeketis,azok
jellemzőitéshatásátfigyelembevéve(MéliuszJuhász,
1578).Akorlehetőségeitéselmaradotttérségeittekintveezekazokaművek,melyekreaközépkorésaz
újkorhatármezsgyéjénálló,egységesedésretörekvő
medicinaépül.Ekkormégkézakézbenjáregymással
abotanikaésagyógyítás,olyanősiképetmutatvaezzel, amely ókori Historia Naturalisokból is visszaköszön.Arégiidőkbőlfennmaradónépigyógyászatiismereteknemkisszereppelbírnakaherbáriumok
létrejöttében,melyekazutánmegőrzikazokatéstámogatóanvisszahatnakakésőbbikorokgyógyászatánakfejlődésére.Areformációtésareneszánsztlétrehozó,frissítőszellemiáramlatoknemcsakMagyarországon,hanemEurópanyugatiterületeinisérzékelhetőek.Szinteegyszerrejelennekmegkontinensszerte
ilyenéshasonlóösszefoglalóművekahaladógondolkodóktól.
Manapságazegységesszemlélettelbíróorvostudomány, gyógyszerészet és botanika egymásra támaszkodóhármasaeltűnőbenvan,ésezzelfeledésbe
merülnekazezekethordozóherbáriumokis,pótolhatatlanűrthagyvamagukután.Azembertegységben

Ajelenkoregyiklegnagyobbmegoldandókérdései
közétartozikazélelmezés,agyógyászatagazdasági
stabilitásmegteremtéseésatársadalmakegybetartása,
sőtfejlesztése.Azeddigigondolkodásmódjellemzően
nagytársadalmakban,nagyterekbengondolkodvapróbáltmegoldásttalálniafelmerülőkérdésekre.Azemberrészeazökoszisztémának,tehátszükségszerűen
táplálkoznikényszerül.Ebbőlfakadóanlehetőségadódikatáplálkozásánkeresztülbefolyásolniegészségiállapotát.Ahagyományvilágképébenagyógyászatszemszögéből tekintve a táplálék eredendően gyógyszer,
vagyisazétkezéselsődlegesenazemberegészségének,
harmóniájánaklétrehozásáraésfenntartásáravaló.Ez
alehetőségnemszűntmegaletűntkoroksorán,csak
aszemléletmódváltozott,amiazebbőlfakadóismeretekháttérbeszorulásáteredményezte.Ma,amikoraz
emberiéletértelménekalapvetőkérdéseiújrafelmerülnek,ésatradícióbanrejlőgyökerekutánkutatazembertársadalmiszinteketisérintően,szintemagátólértetődőtermészetességgeljelenikmeg,csakamaikor
stílusábanafunkcionálisélelmiszerfogalmaésfeladata.Ehhezszorosankapcsolódikamikrokörnyezetben
megnyilvánulóemberegyénilehetőségeazismeretek
fejlesztéseamegélhetésszempontjából.Aherbáriumok
ebből a szempontból nyernek újra létjogosultságot,
mint lehetséges alapok a társadalomfejlesztésben, a
gyógyászatbanésagazdaságélénkítésbenmikrokörnyezetbenértékelve.
HERBÁRIUMOK
Aherbáriumtalánlegismertebb,elfogadottjelentéseagyógynövényekhatásánakösszefoglalóírásos
ismertetője.Magyarországonilyenműa16.századde87
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szemlélővilágképtőlegyretávolodóakadémiaiorvoslásatársadalombizalmátelvesztenilátszik.
Aherbáriumokatmégkétjelentéstartalomésszerep
szempontjábólérdemesmegvizsgálni.Azelső,ami
szabadfordításbangyógynövénytárnak,tárolónakértelmezhető,valójábanagyógyszertárakelődjénektekinthető.Megtalálhatóakvoltakaháztartásokban,sokszorazalmáriumokrészeként,aholacsalád,vagyközösségmindazokathatássalbírószárítottnövényeket,
növényirészeket,rövidendrogokat,ésazazokbólkészítettgyógyhatásúszerekettartotta,amelyekazegészséghelyreállításánakmindenkoribiztosítékáulszolgáltak.Emellettaherbáriumokmegtalálhatóakvoltaka
gyógyítók,füvesemberek,orvosok,ésgyógyítóközpontokgyógyszertáraként,melyeksokszorkomolyértéket,sokszorkereskedelmialapotképviseltek.
Végül,harmadikjelentéskéntherbáriumnakvolt
tekinthetőmagaazaterület,aholagyógynövényeket,
termesztették, illetve ahol azok gyűjtésre kerültek.
Ezeka„kertek”aháztartásokbanakonyhakertekrészekéntisjelenvoltak,denemelhanyagolhatóakazok
anagyméretűgyógynövénykertek,melyeketsokszor
városok,illetveazokgyógyítóintézményeiésgyógyászatiiskoláktartottakfenn.

Gazdaságiszempontbólfigyelemreméltó,hogyigen
rövid idő, 25–35 nap alatt állítható elő (Hodossi és
terbe,2014).
összefoglalva:
− afanyaréskeserűízektúlsúlyánakkezeléséreasavanyú,édes,sós,aromásízekalkalmasak;
− asavanyúéscsípősízektúlsúlyánakkezelésérea
fanyar,keserű,édesízekalkalmasak;
− asósésédesízektúlsúlyánakkezeléséreakeserű,
csípős,savanyúízekalkalmasak.
Amodern,vagynyugatiszemléletmódmárnem
egységesszemlélettelközelítiazélelmiszerfogalmát.
Atáplálékokatalkotórészekszempontjábólértékeli,
ahogyazembertis.Egytápláléknakazértékétazhatározza meg, hogy mennyi benne a fehérje, a szénhidrát,azsír,azásványisó,avitamin,afolyadékés
szilárd összetevő, illetve a méreganyag tartalom.A
működőemberitestetisennekmegfelelőenjellemzi
és egy egészségesnek standardizált átlaghoz viszonyítja.Azettőleltérőértékeketbetegségkéntkezeliés
atúlzásbakerült,vagylecsökkentfaktorokatigyekszik
kiegyensúlyozni,amihezatáplálkozástudománytés
azélelmiszeriparthívjasegítségül.
Azemberrészeazélővilágnak,léténekfenntartásáhoztáplálkozniakell.Azáltalaelfogyasztottélelmiszerekmennyiségeésszerkezetenemcsakfizikai,de
egészségiállapotátismeghatározza.Ahumántáplálkozásbannagytömegbenfogyasztottcereáliákésgumósnövényekkalória-,azállatitermékekfehérje-,a
gyümölcsökésazöldségfélékásványisóésvitaminforrások.Ezutóbbiakhamumaradványalúgoskémhatású,amelyanagytömegbenfogyasztottsavashamumaradványthátrahagyóélelmiszerek(cereáliák,húsok,
egyestejtermékek)közömbösítésétsegítiazemésztés
folyamatában.Agyümölcsökésazöldségeknemcsak
tápanyagok. Fontos szerepet játszanak az egészség
megőrzésébenéshelyreállításábanis.Azelsőmagyar
nyelvű,átfogókertészetiszakkönyvszerzője,lippay
Jánosjezsuitaszerzetesmár1664-benutalterre,amikorígyfogalmazott:„Contra vim mortis, crescit medicamen in hortis”.Sajátfordításábanezígyhangzik:
„szörnyűmérgeellenahalálnak,orvosságotakertben
találnak”.lippaygondolataikésőbbfeledésbemerültek,majd1965-benrinnoleszögezte,hogyazöldségfélékegészségmegőrzőhatásatápértékükkelazonos
értékű.Eztafelismeréstkésőbbszámosfelmérésés
klinikaivizsgálaterősítettemeg,illetveigazolta.Kiderült,hogyasokzöldségfélétfogyasztópopulációk
jobbegészségiállapotbanvannak.Klinikaivizsgálatokmutattakrá,hogyanövényekbenlévőszínanyagokantioxidánsok,amelyekblokkoljákahúsoksütésekorkeletkezőrákossejtburjánzástelőidézőheterociklusosaromásaminokat.Anövényekbentalálható
flavonoidokpedigaszívinfarktuskockázataellennyújtanakvédelmet(Hodossi,2012).

HERBÁRIUMOK – FUNKCIONALITÁS
Azélelmiszerektekintetébenlényeges,hogytisztázásrakerüljönafunkcionalitásszempontjából,hogy
mittekinthetünkélelmiszernek,éshogyankap-csolódikazélelmiszerfogalmaherbáriuméhoz.
Atáplálékésatáplálkozástekintetébenisjelentős
szemléletmódváltásonmentkeresztülazemberiség.A
tradícióvilágképébenaz,hogyegyembermit,hogyan
ésmiértfogyaszteltáplálékgyanánt,lényegeseneltért
amaimegközelítéstől.Erreutal,hogyabuddhista,a
taoistaésahinduvilágképben,melyekbenahagyományosgyógyászativilágképjelentősrészbenmegmaradt,atáplálkozásésminden,amiezzelösszefügg,
gyógyászatimódszerkéntkerülalkalmazásra.Egyógyászatirendszerekaztisállítják,hogyazegyensúlyitóleltérő„beteg”állapotoktúlnyomórészbenahelytelentáplálkozásnakköszönhetőenalakulnakkiésa
táplálkozáshelyesmegválasztásávalabeteg,kibillent
állapotokmegelőzhetőek(VasantésFrawley,1991).
Atáplálékokfunkciójátezzelegyértelműenahelyére
teszikavilágképükönbelül,vagyisazttekintikélelmiszernek, amellyel a táplálkozás eredményeként az
egyensúlyiállapotothelyreállíthatják,illetvefenntarthatják.
A táplálékok ilyen jellegű alkalmazásához azok
hatását ízekben és minőségekben határozzák meg,
hogyaterápiasoránkönnyenkiegyensúlyozhassák
az„azonostazellentétessel”kezelőelvalapjánazokat
abetegállapotokat,amelyeketszinténazízekésminőségekdiagnosztikairendszerévelhatároznakmeg
(Vasant,1989).
Azelfogyasztotthumántáplálékokízeisfunkcionális(azegészségreishatássallévő)jellegű.Azöldségkülönlegességnek minősülő cikória például magas
rost-éskeserűanyag-tartalmakövetkeztébenamájműködéstserkentő,gyulladásgátló,ésáltalánosroboráló
hatású.Klinikaivizsgálatokigazolták,hogyfogyasztásamérsékliavastagbélrákkialakulásánakkockázatát.

HERBÁRIUMOK – TÁRSADALOM
Napjainkbansajnálatosfolyamatkénttapasztaljuk
a társadalom erodálódását, a társadalmi kohézió
gyengülését.Mindezekavalóságosfejlesztésifolyamatokat,desokszorafenntartástisakadályozzák,a
gazdaságitérbővülésétpediggyengítik.Eztanegatív
folyamatot meg kell állítani és pozitív irányba kell
88
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fordítani.Egyresürgetőbbtehátagyakorlatbanismegvalósíthatóújmegoldásokatadni,hiszenmamárnyilvánvaló,hogycsakaprofitnövelésétfigyelembevevő
megoldásokjellemzően,atársadalomnélkülözhetetlenösszetartását,apiacipozíciókat,azinnovációsfolyamatokat,atermészeti,környezetiharmóniátgyengítik.Azújmegoldásoklehetőségétkeresveakutatókés
fejlesztőkfigyelmeamikroregionálisterekreésazok
társadalmárairányult.Etérkörnyezeteketkellfejlődővéváltoztatni.Ejelentősváltozásokfeltétlenüligénylikafejlesztésrendszerszerűtársadalmi-,természeti-,
gazdaságiéshumánkörnyezetekbenvalóértelmezését
ésafejlesztésiirányokésmegoldásokmeghatározását
(Sinóros-Szabó,2014).
Atársadalmakazegyénenkeresztülépülnekfel,
ezértkellakutatásokésfejlesztésekcélkeresztjébeaz
egyéntállítaniésezekeredményeitfelhasználvaésaz
egyénreadaptálvaolyanlehetőségbirtokábajuttatniőt,
amelysegítségévelhasznosépítőkövelehetamikroésamakrotársadalomnak.ideálisesetbenaherbáriumoksegítségévelolyankörnyezetiésgazdaságipotenciált lehet elérni, ami választ adhat a jelenkor égető
egészségügyi,táplálkozásiésgazdaságikérdéseire.A
mikroregionálisterekfejlesztésénekhosszútávúeredményekéntújramegjelenhetazideáliskörnyezettelharmonikusegységbenélőésgondolkodóvilágképűember.

térségekfejlesztéséhez.Afunkcionálisélelmiszerfogalmánakaherbáriumokrendszerezőelveszerintiértelmezésével,újrafogalmazásávalatáplálkozástudományszintehatártalankutatásilehetőségekhezjuthat.
Ahagyományszempontjainakbeemeléseújdimenziókatnyitnamegatáplálkozásésagyógyászatviszonylatában.tudományos háttérvizsgálatok segítségével
pontosíthatóklennénekarendszerbefoglalt„népigyógyászat”diagnosztikaiésfitoterápiásmódszerei,ami
pontosabb,egyénreszabhatóbb,mégisegységesgyógyászatiháttérlétrejöttéteredményezné.Amikroregionálisélettereknekaherbáriumokolyanfejlesztési
lehetőségettudnaknyújtani,amelyekegyszerreképesekazegyén,amikro-ésamakroközösségszámára
hasznothajtanianyagiésnemanyagisíkonegyaránt,
ígyhathatóssegítségetjelenthetnekazelmaradottrégiókfelzárkóztatásához.Aherbáriumokraépíthetőfeldolgozórendszerekésazahhozkapcsolódókereskedelmifaktorokamakroközösségszámáraisjótékony
hatásúak.
KÖVETKEZTETÉSEK
Aherbáriumok,atáplálkozás,agyógyászatésa
mikroregionálisterekszintézisbenkezelésenemcsak
felbecsülhetetlenanyagiéserkölcsihaszonnaljárna,
deéletminőségjavító,közösségfejlesztőhatásaishatalmastávlatokatnyithatnamikro-ésmakrotársadalmi
szinten.Ezakárglobálisméreteketisölthetújalapokra
helyezveezzelazemberszerepétakörnyezetében.A
herbárium,mintrendezőelvkörészerveződőregionálisterekönállóságot,létbiztonságotésezzelkiutat
jelenthetnekatársadalmaterodálójelenlegitendenciákból,mivelegyarántpozitívhatássalvannakazélelmiszer-,ésazenergiaellátás,területére,valamintjavítjákazoktatásésafoglalkoztatottsághelyzetét.Aherbáriumokhozalapfeltételkéntszorosankapcsolódószükségesképzésirendszerekvisszahatvaamikroregionális
terekfejlesztéséregenerátorailennénektovábbiinnovációknak.

EREDMÉNYEK
Aherbáriumugyannemújfogalomésjelenség,
mégis aktuális innovációs potenciált hordoz, amely
többsíkotegybefogóankihatazegészségügyagazdaságésazoktatásterületeire.Ahagyományosértékeket
képviseliugyan,denemzárjakiamodernkutatások
lehetőségét,sőtkútfőtjelentaszintetizálószándékú
törekvésekszámáraatudománykülönbözőterületeit
érintve.átfogó,egységesvilágképújraalkotásátgenerálja,amelyrégi-újalapokraképeshelyezniazember
önmagáhozéskörnyezetéhezvalóviszonyátugyanakkorszellemihátteretképesnyújtaniamikroregionálisterekgazdaságistabilizálásához,azelmaradott
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