élelmesebb s a világpiaczon jártasabb nemzetek előlünk el ne
kaparitsák. Exportképes fakereskedelmünk előtt itt a tervszerű
munkálkodás óriási tere nyilik.

Az erdei gyógynövények és azok értékesítése.
Irta : Dr. Rapaics
r

Rajmund.

rZ
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utóbbi években — elsősorban is dr. Páter Béla gazd.
akad. h. igazgató, egyetemi m. tanár kezdeményezésére —
a gyógynövények gyűjtésének és termelésének ügye iránt
egyre szélesebb és szélesebb körökben indult meg az érdeklődés,
úgyhogy ma már a gazdák, főként a kisgazdák és a kertészek
között többen foglalkoznak gyógynövényekkel és pedig elsősor
ban azok termelésével. A vadontermő gyógynövények gyűjtésére
főként a tanítók és a lelkészek körében indult meg mozgalom,
akik ezeknek az ismereteknek a terjesztésével nemcsak társadalmi
missziójuknak tesznek eleget, hanem elég szép mellékjövedelemre
is tesznek szert vele.
L\

Ugy gondolom, hogy az erdészeti körök érdeklődése is jöve
delmet fog hozni, ha figyelmüket az erdőben vadontermő gyógy
növények gyűjtésére sikerül felhívni. Az erdő sok igen értékes
és mindig könnyen értékesíthető iratos füvet rejt lombjai alatt
s ezek között nem egy olyan is van, amely nem is termelhető,
vagy legalább is a vadontermő értékesebb, mert méregben vagy
írben gazdagabb.
Bizony kár ezek mellett az officzinális növények mellett min
den figyelem nélkül elmenni, mert ha összegyűjtjük őket s aztán
értékesítjük, tisztességes mellékjövedelemre tehetünk szert. Termé
szetesen nem a java erejében levő férfinép való erre, hanem első
sorban is a fiatalság, amelynek még egyéb dolga nincs s az
erősebb dolgot nem is birja, azután pedig az öregek, akik külö
nösen a pepecselő munkával szívesen elszórakoznak.
Nincsen olyan erdő, amelyben egyik vagy másik gyógyító
fű található ne lenne nagyobb mennyiségben, nincsen tehát egyet-

len erdész sem abban a helyzetben, hogy ezeket a füveket ne
gyüjthetné.
Alább majd felsorolom ezeket az erdei gyógynövényeket, most
még elöljáróban volna egynéhány szavam az iratos füvek és
jóféle gyökerek gyűjtésére és szárítására, valamint értékesítésére
vonatkozólag. Persze mindent, amit kellene, itt el nem mondhatok.
Akinek a lelkében nyomot hagynának szavaim, s nekilátna az
erdésznek keze alatt lévő gyógynövények gyűjtéséhez, az ne saj
nálja azt a néhány koronát, amibe a gyógynövényügy hazai apos
tolának szép és hasznos könyve kerül s vegye meg dr. Páter Béla
„A vadontermő gyógynövények" czimü müvét, amelyet Buda
pesten a Pátria könyvkereskedés árusít.
Aki tehát felbuzdul s nekiáll gyógynövények gyűjtésének,
az a következőket tartsa szem előtt. Mindenekelőtt nézzen körül a
környéken s figyelje meg, hogy milyen gyógynövény terem ott
szedésre érdemes mennyiségben. Ha csak egy van, akkor is
érdemes gyűjteni; ha többől lehet választani, akkor tessék vala
melyik gyógynövényárukereskedőhöz fordulni s ez majd megírja,
hogy melyik a legértékesebb s akkor ezt kell gyűjteni.
A gyökeret, levelet, virágot persze meg kell szárítani, már
csak azért is, mert nyersen nem lehet szállítani. Legegyszerűbben
a napon lehet szárítani az árut, de a hosszabb ideig száradó holmit
fel kell rakni a padlásra. Hanem aztán nem szabad a felrakott
holmiról megfeledkezni, mert bizony könnyen megfülled, meg
romlik, sőt meg is penészedik, s akkor aztán egy fillért sem ér.
Forgatni, rázogatni kell a begyűjtött növényeket, hogy bajuk ne
legyen s szépen száradjanak. Különösen esős időben kell erre
gondolni.
Mindig csak jóravaló és tiszta holmit gyűjtsünk s azt szépen,
tisztán tartsuk, mert az elsőrendű árunak aránytalanul jobb az ára
s ezt könnyen és biztosan lehet értékesíteni, ellenben a gyengébb
minőségű vagy pláne selejtes árut csak akkor veszik meg a be
váltó kereskedők, ha az illető czikkből igen nagy a kereslet.
Ami a gyógynövények értékesítését illeti, arra nézve ma már
nincsen panasza a gyűjtőnek, mert a gyűjtött holmi könnyen és
tisztességes áron értékesíthető. Az eladó áruból mintát kell küldeni
a kereskedőnek s levélben megírni, hogy mennyi a készlet s akkor

az árat azonnal megtudhatja a gyűjtő. Egyáltalában jó a vevővel
összeköttetésben lenni, hogy a kellő körültekintéssel végezhessük
a munkát.
Értékesíteni az alábbi czimeknél lehet a gyógynövényárut:
Bednárik József tanítónál, akinek most már nagy a forgalma
s néhány gyógyító növényt korlátlan mennyiségben is átvesz;
Nyitraszucsányban (u. p. Bélaudvarnok) lakik, aki tehát gyűjt,
hozzá is fordulhat; Rohr Jakab kereskedő Szegeden; Szerdahelyi
Károly gyógyszerész Bégaszentgyörgyön.
Ilyen ügyekben különben a miniszteri kirendeltségekhez is
lehet fordulni, sőt a Hegyvidéki Kirendeltségnél Munkácson szer
vezve is van az értékesítés ügye. Egyébként mindenféle, a gyógy
növényekre vonatkozó kérdésre a kolozsvári m. k. Gazdasági Aka
démia gyógynövénytelepe ingyen ad teljes felvilágosítást.
Az erdésznek kéznél levő gyógynövények, amelyek állandóan
élénk forgalom tárgyai, a következők:
1. Achillea millefoliutn : cziczkafark vagy cziczkóró. Nem erdei,
de igen közönséges növény, amely erdők mentén is bőven akad.
Június és július hónapban kell szedni, leveleit a szárról le kell
szedni s megszárítani. A virágot is lehet gyűjteni, azt is megveszik.
A szárított áru ^-jáért az idén 25 K-át is fizetnek.
2. Aconitum napellus: sisakvirág. Hegyvidéki, még pedig
főként magashegyi növény, amely a magashegyi réteken néhol
bőven szedhető. Nagyon mérges és a vadorzók vadat szoktak vele
mérgezni. Főként a gumóiban van sok méreg, de a levele is
nagyon mérges. A gumókat virágzáskor kell gyűjteni és csak a
friss gumókat kell összeszedni. A megszárított gumókért ^-ként
60 K-át szoktak fizetni. A leveleket virágzás előtt kell szedni s ha
megszáradt, mázsáját 36 K-ért veszik meg.
3. Archangelica qfficinalis: angyalgyökér. Magas hegyvidékek
ritka növénye, amely főleg patakok mentén található. Gyökere
használatos s ezt késő őszszel vagy kora tavaszszal kell szedni,
amikor nincs lombja a növénynek. A szárított gyökeret a bogár
ság is nagyon szereti, azért sietni kell eladásával. Értéke ^-ként 60 K.
4. Arnica montana: árnika. Hazánknak főként északkeleti
magas hegységeiben terem réteken. Tőkéje, levele és virágzata
értékesíthető, de főként tőkéje és virága. A tőkéket akkor kell

szedni, ha kisujjnyi vastagok s megszárítva ezt az árut <7-ként
75 K-val veszik meg ebben az évben a kereskedők. A virágfejek
közül csak az épeket szabad gyűjteni s szárítani, amelynek <7-ját
jelenleg 80 K-val veszik meg.
5. Aspidium filix mas : pajzsos páfrány. A hegyvidékek erdei
ben közönséges mindenfelé. Tőkéjét kell szedni s róla a leveleket
levágva, a pikkelyeket lefejtve, szárítani. Az áru ^-ja 20 K értékű,
de tavaly például 6 0 — 8 0 K-t is fizettek érte.
6. Atropa belladonna:
nadragulya vagy farkascseresznye.
Lombos erdeinkben nem ritka növény, amely ugyancsak mérges.
Nagyon keresett czikk, amelynek az ára egyre magasabb lesz.
A hároméves növény gyökerét kell kiásni, mert az a legértékesebb.
Az áruért 5 5 — 7 0 K-át is fizetnek. A leveleket a 2 — 4 éves
növényről kell szedni és pedig olyankor, mikor a növény elvirágzó félben van. Egy-egy tövet három izben le lehet levelezni.
A szép áruért 65, a gyengébbért 55 K-t fizetnek <?-ként, sőt
mostanában még a szárastól szárított holmit és megveszik, de azt
már csak 32 K-val fizetik, igaz, hogy akár 10 vagonnal is el
lehetne adni.
7. Cetraria islandica: izlandi zuzmó. Magasabb hegységek
fenyveseiben terem néhol tömegesen, de néhol az alacsonyabb
tájon is van. Bármikor lehet szedni. Tisztán kell gyűjteni. Értéke
2 0 — 6 0 K között változik.
8. Colchlcum autumnale: őszi kikirics. Réteken terem, ahol
káros gyom. Jól érett magját kell gyűjteni, melynek <7-ját 90 K-val
fizetik. A gumóját is megveszik, de csak esetleg.
9. Erythraea centaurium: ezerjófű. Réteken és erdei tisztásokon
terem. Az erdeit kell gyűjteni elsősorban is, mert ezt jobban
fizetik. Virágzáskor kell szedni, amikor a levelei még nem kezdenek
sárgulni. Az erdeiért 55 K-t adnak, a mezeiért 50 K-t <7-ként.
10. Oentlana lutea: sárga tárnics. Ritka magashegyi növény.
Késő őszszel kell kiásni s hüvelykvastagságu gyökerét megszárítani;
9-jáért 2 8 — 3 5 K-t adnak.
11. Inula helenlum:
örménygyökér. Csak az ország déli
felében terem, de elvadulva másutt is található. Különösen patakok
mentén van. Őszszel kell kiásni, még pedig nagy, erős példányo
kat, amelyeknek ökölvastag gyökere is van. Értéke 20—25 K.

12. Juniperus communis: közönséges boróka. Hegyvidékeken
közönséges, de az Alföld homokján is nő s a delibláti boróka
bogyóiért jól fizetnek a bérlők. A megérett bogyókat kell szedni.
Értéke 16 K.
13. Lycopodium clavatum; kapcsos korpafű. Fenyvesekben
található magasabb hegységekben. Spóráit július—augusztusban
kell szedni. Fáradságos munka ez s éppen ezért a spórák ^-ját
300 K-val fizetik.
14. Orchis miütaris: vitéz kosbor. Dombos vidékeken, kaszá
lókon, erdők tisztásain nem ritka. A gumókat kell szedni, amelyet
megszárítva lehet értékesíteni szálepgumó néven.
15. Polypodium vulgare: édesgyökerü páfrány. Árnyas hegyi
erdőkben közönséges. Tőkéje használatos, ezt kell gyűjteni. Értéke
<7-ként akár 100 K is lehet.
16. Tilia: hársfa. A hársfa erdeinkben több helyen nem
ritka fa. T ö b b faja is van, amelyeknek mind hasznát lehet venni,
mert mindenik fajnak megveszik a virágait. A nagylevelü virágait
most 90 K-val, a kislevelüét és a fehérhárs virágját 75 K-val
fizetik ^-ként.
17. Valeriána officinalis: macskagyökér. Nedves réteken és
erdőkben terem s nem ritka, azonban csakis a hegyeken termő
keskenylevelü, kisebb termetű macskagyökér értékes. 2—3 éves
növényt kell keresnünk s annak a gyökerét kiásni, amely meg
száradva még erősebb illatú, mint a friss gyökér. 70 K-t adnak
<7-jáért.
18. Veratrum album: fehér zászpa. A hegység növénye, ahol
erdők szélén és réteken terem. Mérges növény. Tőkéje használatos.
Virágzás előtt kell ásni, s a tőkén a gyökereket rajta kell hagyni.
Értéke <?-ként 2 5 — 3 0 K.
Mielőtt czikkemet befejezném, mégegyszer hangsúlyozom,
hogy az itt elmondott szavak csak buzdításul szolgálnak s nem
elégségesek ahhoz, hogy valaki mindjárt ezek alapján nekilásson
a gyűjtésnek, ehhez alapos körültekintés kell s a dolgok jó ismerete
és átértése, mert ellenkező esetben, ha tudniillik csak kontárkodunk,
magunknak is, másoknak is csak bosszúságot szerzünk. Azért nem
kell elmulasztani pontosabb ismeretek szerzésére az emiitett
könyvet megszerezni, sőt nem árt egyenesen a kolozsvári m. k.

Gazdasági Akadémia gyógynövénytelepét és a kereskedő czimeket
is megkeresni.
Végül még csak azt említem meg, hogy a kolozsvári m. k.
Gazdasági Akadémián a Földmivelésügyi Minisztérium megbízá
sából dr. Páter Béla tanfolyamot is tart a gyógynövények gyűj
tése és termelése tárgyában, amelyre a jelentkező és felvett hall
gatók segélyt is kaphatnak.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
az őszi erdészeti

államvizsga

tárgyában.

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó kér
vényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére
(Budapest, V., Zoltán-utca 16. sz.) bérmentve küldjék be.
Budapest, 1911. évi június hó 30-án.
Horvátit s. k.
miniszteri tanácsos,
mint az államvizsgáló bizottság elnöke.
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