
Szolnok megye gyógynövényei
Az emberiség évezredek óta kereste azokat az anyagokat, melyek fájdalmait

csillapítják, betegségeit gyógyítják. Az emberi generációk átadott tapasztalatai alap-
ján sikerült egy-egy gyógyszert felfedeznie anélkül, hogy a hatóanyagát ismerte
volna. Ezek a gyógyító szerek növények voltak, és az ilyen gyógyhatású növényeket
gyógynövényeknek nevezték el. A XIX. századig, a szerves vegyipar hatalmas fejlő-
déséig a gyógyítás majdnem kizárólag növényekkel történt.

A tapasztalatok alapján lassan, évezredeken át megtanulták azt is az embe-
rek, hogy az egyes növényeknek mely részei alkalmazhatók a leghatásosabban a fáj-
dalom és betegség leküzdésére. A növénynek ezt a részét — megtisztítva és meg-
szárítva — drognak nevezzük. Mai modern korunkban már nemcsak tapasztalati, ha-
nem tudományosan következtető és tervszerű, rendszeres kutatómunka folyik a
gyógynövények hatóanyagának és hatásmechanizmusának tanulmányozására a kór-
bonctani és kórtani ismeretek alapján. így a szerves kémián alapuló, szintetikus és
különféle állati kivonatokkal dolgozó gyógyszervegyészet mellett a növényi eredetű
gyógyszerek megtartották az emberiség gyógyításában komoly jelentőségüket, mivel
köztudomású, hogy igen sok fontos, az ipar által előállított gyógyszernek még ma is
gyógynövény az alapanyaga.

A gyógynövények használata a gyógyászatban azonban a széles néprétegek-
ben eredeti és közvetlen formájában is megmaradt nemcsak házi gyógyszerként, ha-
nem a modern orvostudomány keretében is. Az orvosi tudomány pontosan kidol-
gozta a növény hatásmechanizmusát, hatóanyagait, s azokat pontosan tudja adagolni.

Magyarország éghajlati viszonyai, talajának összetétele és változatos növény-
világa lehetővé tette, hogy a gyógy növény gyűjtés kifejlődjék. A Közép-Európában
honos gyógynövények közül a világpiaci szükséglet majdnem 60%-át hazánk expor-
tálja, és a magyar gyógynövények minősége világszerte elismert. Nemcsak a típusosán
magyar gyógynövényeket (pl.: orvosi székfű), hanem az egyéb gyógynövényeket is —
melyek máshol is megtalálhatók — o világpiacon elsősorban Magyarországról keresik.

Szolnok megye földrajzi adottságai következtében rendkívül bővelkedik
gyógynövényekben. A kifejezetten hegyvidéki és erdei gyógynövényeken kívül a
megyében minden fontosabb magyar gyógynövény megtalálható. A gyógynövény-
begyűjtés szervezete is jól kiépült és a Szolnok megyei minőségek — elsősorban az
orvosi ziliz (fehérmályva) gyökeréből — világszerte ismertek.

A gyógynövények szempontjából három jellegzetes részre oszthatjuk a
megyét. Legfontosabb a Tisza árterülete. Külön jellegzetes tájegység a Kunság és a
Jászság szikes területe, továbbá mint harmadik tájegység a löszös és homokos terüle-
tek szerepelnek. Mindhárom tájegységnek megvannak a jellegzetes gyógynövényei.

1. A Tisza árterületének jellemző növényei a hamvas szeder és az orvosi
ziliz (fehérmályva), de nagy mennyiségben fordul elő a keskenylevelü úti-
fű is.

2. A szikes területek legjellemzőbb növénye orvosi szempontból az orvosi
székfű vagy kamilla.

3. A harmadik területi egység legjellemzőbb növényei: a mák, a maszlag
és a beléndek.

Az említett legfontosabb növényeken kívül a megyében még a következő
gyógynövényeket gyűjtik: szarkaláb, pipacs, kereklevelű mályva vagy papsajt, hárs-
favirág, cickafark, kakukfű, pemetefű, kukoricabibe, napraforgószirom, diólevél,
széleslevelű útifű és mezei macskagyökér. Ezeknek a jelentősége azonban az előbb
^elmondottakhoz viszonyítva lényegesen kisebb.

* * •

A megye jellemző gyógynövényeinek botanikai leírására, a belőlük készült
drogok gyűjtésére, valamint gyógyászati felhasználásukra a következő rövid tájékoz-
tatóban kívánunk rámutatni:
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A hamvas szeder (ítubus caesíus £,.). Á rózsafelél
családjába tartozik. A megye területén az árterületeken,
ligeterdőkben, ugarokon közönséges. Alacsony, földön kúszó
cserje, levelei szórtállásúak, vékonyak, hármasak. A levél-
kék széles szívalakúak, szélük gyengén karéjos és durván
fűrészes. A levél mindkét lapja csak gyengén szőrös, zöld
színű. Virága fehér, csoportos termésű.

A drogot a levelek képezik, és drogkereskedelem-
ben Rubi fruticosi jolium néven kerülnek forgalomba. A
leveleket kifejlődésük után kezdik gyűjteni, s egészen a
fagyok beköszöntéig folyamatosan gyűjtik. A vörös, fagy-
csípett, vagy sárgult, beérett, valamint halványzöld, még
ki nem fejlett levelek értéktelenek. Szárítani csak árnyé-
kos, tiszta, nem poros helyen szabad; erre legalkalmasabb
a letakarított padlás. Három-négy ujjnyi vastagon terítik
szét, és száradás alatt többször óvatosan megforgatják.

A levélben cserzőanyagok és szerves savak vannak, amelyeknek ma már a
gyógyászatban nagyobb jelentőségük nincsen. Élvezeti tea előállítására azonban a
szederlevél igen jó. A szederlevélből készült tea előnye az ún. orosz és kínai teákkal
szemben az, hogy nem tartalmaz koffeint, és így izgató hatása teljesen elmarad.
A helyesen elkészített tea, ízét tekintve, kiválóan helyettesíti az orosz teát.

Az ország szederlevélszükségletének mintegy 50°/0-át a megye területén gyűj-
tik be. Ennek oka az, hogy bár a Tisza felső folyása mellett is nagy mennyiségben
fordul elő, azonban ott jóval kevesebb a tiszta állomány. Azokon a helyeken rend-

szerint farkasalmával (Aristotochia clematitis L.) együtt fordul elő, és mivel a gyűj-
tés alkalmával a szederlevelek közé gyakran a farkasalma rendkívül mérgező levelei
is bekerülnek, ezért a Szolnok megyében gyűjtött szederlevél sokkal keresettebb. A
farkasalmával történő keveredés azért veszélyes, mert a növényben lévő aristolochia-
sav hasmenést, vesegyulladást, bélgyulladást, sőt súlyos esetekben szívbénulást idéz-
het elő.

Az árterületi szederlevél aránylag sok növényi cukrot tartalmaz. Ezért külö-
nösen kedvelt a magyar teák gyártásánál. Szederlevélből készül a legismertebb, köz-
kedvelt Planta-tea. Készítése úgy történik, hogy a begyűjtött és megszárított szeder-
levelet kocsánytalanítják, vágják, majd a fölös csersavtartalom és a tea tisztítása és
csírátlanítása érdekében leforrázzák. Répacukor hozzáadásával emelik cukortartal-
mát, hogy elősegítsék az alkoholos erjedést. Erjedés után növényi festékkel enyhén
megfestik, szárítják, majd illatosítják.

Az orvosi ziliz (fehér mályva, Althaea officinalis L.)
a mályvafélék családjába tartozó évelő növény. Árterülete-
ken fordul elő. Gyökere egyszerű, vagy elágazó, kívül vilá-
gosszürkés-barna, belül fehér. A gyöktörzs rendszerint
többfejű. Szára 1 m magasra is megnő, hengeres, alul r>-
fásodó, feljebb lágy, sűrűn, szőrös, szürkészöld színű. Leve- \^4
lei csavaros állásúak, hengeresek, szőrösek. A drogot leve-
lei és gyökere képezik.

Népgazdasági szempontból a gyökérből lelőállított
drog a legfontosabb. A gyökeret ősztől tavaszig, a nyugalmi
időszakban, a nedvkeringés megindulása előtt gyűjtik. A
begyűjtött gyökereket meghámozzák. Rúdba hasítva, vagy
kockára felvágva kerül értékesítésre. Jelentős a kockára
vágott áru. A kockák kb. 3—1 mm-esek. A gyökér nem át-
ható szagú, erősen nyálkás, kissé édeses. Hatóanyagai; 25%
növényi nyalka, 11% pektin, 30—35% keményítő, 1,3—1,7%
zsíros olaj, továbbá kevés aspargin. Nyalkája vízben jól
oldódik. A drognak fehér színűnek, egyenletes vágásúnak, szálkátlannak kell lennie.
Penészes és dohos szagú nem lehet.

A magyar gyógyszerkönyvben is szerepel. A kivonatot áztatással készítik
belőle. Gyógyászatban a nyálkának az a jelentősége, hogy vékony réteggel bevonja
a nyálkahártyát és megóvja az izgató anyagok hatásától. Ezen alapszik kiterjedt
használata a gyomor- és bélbántalmaknál. mert a hurutos nyálkahártyát megvédi a
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bél é-r gyomor izgató anyagaitól. Különösen gyermekek bélhurutjánál magában, de
más szerekkel kombinálva is használatos. Ugyanilyen módon a légutak hurutos,
gyulladásos megbetegedéseinél a köhögési ingert csökkenti azáltal, hogy a torkot
nyalkájával bevonja és fokozza a nyáltermelést. Nagyobb adagból készült főzete izza-
dást vált ki, s ezáltal meghűléses betegségekben jól alkalmazható.

A fehér mályva gyökerét teakeverékben is használják. Alkotóeleme a ziliz-
teának (Species Althaeae). A gyökér vizes kivonatából köhögés elleni cukor is készül,
amelyet közhasználatú néven „ájbis-cukornak" neveznek.

A fehér mályva levelét egész nyár folyamán lehet szedni. A szederlevélhez
hasonlóan szárítják meg. A levélben főleg növényi nyalka és nyomokban illóolaj
szerepel. A levelet az ún. lágyító teakeverékekben alkalmazzák. Torok- és szájöblö-
gető teaként is használatos.

Tekintettel arra, hogy a fehér mályvából, főleg a gyökérből a belföldi fel-
használás, valamint az exportigény is meglehetősen nagy, ezért termesztik is. Leg-
először Szolnok megyében, Tiszabő környékének nyirkos, laza, mélyfekvésű, meleg
talaján termesztették. Termelése a megyében másutt is folyik az árterületeken, de
gyűjtése is kiterjedt. A hazai export 50a,'„-át Szolnok megye adja. Termelésénél a
legcélszerűbb szaporítási mód az, ha a gyökfejeket szétválasztják, és 50 cm—1 m sor-

távolságra 2—3 gyöktörzsrészt ültetnek el. A szántóföldi mű-
velésen kívül célszerű a vadon termő ziliz szaporítása is. Ez
úgy történik, hogy a kiásott gyökerek gyökfejeit visszaássák,
és így mesterségesen gondoskodnak a vadon termő növények
szaporításáról.

Árterületeken, legelőkön, réteken igen közönséges
növény a keskenylevelű útifű (Plantago lanceolata L.). Leve-
lei tőálló rózsát alkotnak, 30—40 cm hosszúak, 2—3 cm széle-
sek, lándzsa alakúak.

A drogot a levele (Plantagonis lanceolatae folium)
adja. A levél keserűen sós, kissé fanyar ízű. Virágzás előtt
gyűjtött levele jobb. Szárítása nagyon kényes, mert fontos,
hogy szép zöld színét megtartsa. Ezért igen vékonyán kell
teríteni a leveleket, és lehetőleg gyorsan szárítani.

Hatóanyagai: aucubin nevű glykosid, iiwertin és
emuisin. Hamuja majdnem 50%-ban káliumoxidot tartal-
maz. A levél főzetét hasmenés, gyomorégés és köhögés ellen
használják, teakeverékekben pedig mint vértisztító és
nyálkaoldó alkatrészként játszik szerepet. Ugyanezen ható-
anyagok vannak a vele keverve gyűjtött rokonában, a magas

útifűben (Plantago altissima L.) is.
A szikesekre legjellemzőbb, és a magyar drogkereskedelem szempontjából

legfontosabb növény a székfűvirág, vagy kamilla. A növény hivatalos neve orvosi
székfű (Matricaria chamomilla L.). A fészkes virágúak családjába tartozó, áttelelő
1 éves növény. Gyökere rövid, vékony, járulékos gyökerekkel borított; szára 5—40 cm

magasra nő, levelei szórtállásúak, sallangosan szeldeltek. Virág-
fészkei hosszú kocsányon állva laza bogokat alkotnak. A vacok
eleinte félgömb alakú, később megnyúlik, és 5 mm magas kúp alakú,
üres belsejű lesz. Április végén, májusban virágzik.

Gyűjtendő a fészkes virágzat, ez a drogkereskedelemben
Chamomillae flcs néven kerül forgalomba. A virágzat jellegzetes
illatú, erős, zamatos, kissé kesernyés ízű. A székfűvirágot teljes
virágzásban, de még nem elérve szedik ún. székfűfésűvel. A szedés-
nél fontos, hogy a kocsány minél rövidebb legyen, és a virágzat
lehetőleg gyom- és fűmentesen legyen gyűjtve. A szárítóhelyiségben,
melynek nem szabad a gyűjtési helytől messze lennie, a nyersvirágot
perforált lemezű, 10—13 mm átmérőjű rostán meg kell rostálni, hogy
a gaztól és a hosszú kocsányú virágoktól a helyesen fésült virágzatot
elválasszuk. A szárítást legtöbb helyen padláson végzik. A padlást
le kell tapasztani és meszelni, hogy ne porosodjék és a virágzatot
fej-fej mellé kell teríteni. Kb. 1 m2 padlásterületen 3 kg nyersvírá-
got, tehát kb. 60 dkg száraz virágot állíthatuk elő. Forgatni semmi-
lyen körülmények között sem szabad.

^
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A jó minőségű szárított virágzat előállítására 50—70 fokon szárító berendezé-
sek is rendelkezésre állnak, melyek hőléggel és erős ventillációval 1,5—2 óra alatt
megszárítják a virágokat. . .

A székfűvirág egyike a legelterjedtebb drogoknak. A világ minden gyógy-
szerkönyvében hivatalos, és népies felhasználása terén is a legismertebb háziszerek
közé tartozik. Hazánk szikes területeit április—május hónapban hatalmas foltokban
borítja, s ezzel elárulja a talaj minőségét. Észszerű, hogy e növényi kincsünket, amely
a szikes területek hasznosítása terén egyik legfontosabb tényező, minél intenzívebben
felhasználjuk.

A kamilla legfontosabb hatóanyaga a kamillaolaj, melyet a virágzat 0,4—
0,6%-ban tartalmaz. Járulékos anyagokként van még benne cserzőanyag, gyanta,
anyag, gyanta, umbelliferont, phytosterin, apigenin, szalicilsav és 3% glykosid. A
umbelliferont, phytosterin, apigenin, szalicilsav és 3% glykosid. A modern kutatások
szerint a hatóanyagok közül a legfontosabb az olajban levő azulen nevű szénhidrogén.

Igen kiváló gyulladáscsökkentő és görcsoldó. Jóllehet az érző idegvégződé-
seket nem izgatja, mégis a szövetekbe gyorsan és mélyen behatol, nem károsítja őket.
Elsősorban a nyálkahártyák gyulladásainak csökkentésére, toroköblögetésre, szem-
es bőrgyulladások borogatására, használatos. Belsőleg tea formájában a csecsemők
gyomorgörcseinél, de általában bél- és hólyaghurutnál kiváló. Izzasztásra is fel-
használják.

Az állatgyógyászatban is igen jól alkalmazható. A malacoknak és süldők-
nek, általában a fiatalabb állatoknak hasmenése és emésztési zavarai leküzdésére
majdnem kizárólagosan a kamilla főzetét használják.

A kamillavirágból vízgőzlepárlással nyerik a kékszínű kamillaolajat, amely
sűrűn folyó, erősen jellemző illatú, 14 fok alatt dermedni kezdő, könnyen illó olaj.
Fajsúlya 0,917—952 között ingadozik. Oldatát igen kiválóan alkalmazzák a gyerme-
kek asthma bronchiale-ja és az allergiás eredetű megbetegedések gyógyítására. Az
allergiás gyógyhatás főleg a histamintermelés fokozásából adódik. Az olajból készí-
tett 0,05%-os kenőcs felületes és mély szaruhártyagyulladásokra, a 0,15%-os kenőcs
pedig égési és fagyási sebekre, lábszárfekélyre, sarjadzás és behámosodás elősegíté-
sére kiváló gyógyszer, 2%-os injekciós oldatban igen jó eredményeket lehet elérni
asthma, allergiás colitis, szénanátha és hasonló túlérzékenységi megbetegedések
ellen. A magyar kamillaolaj minősége különben is annyira kiváló, hogy a drog-
kereskedelemben külön jegyzik „Hungárián Chamomüle Oil blue" néven, és a magyar
termék ára 30—tO«/o-íkail drágább, mint a más országokból származott kamillaolajaké.
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy 1 kg kamillaolaj ára kb. 1 motorkerékpár- árával
egyezik meg, fel tudjuk mérni e növény gyűjtésének és az exportra kerülő drog nőve-'
lésének fontosságát.

A maszlag (Datura stramonium L.) a burgonyafélék
családjába tartozó igen mérges növény. Főleg trágyázott, szeme-
tes helyeken, szántóföldeken terem. Levelei a szár alsó részéből
nőnek ki, szórtállásúak, nyelük 2—5 cm hosszú, lemezük 10—15
cm hosszú és 8—10 cm széles, öblösen fogazott, kopasz. Színén
sötétebb, fonákján halványabb zöld színű.

A drogot a levele (Stramonii folium) adja. Leveleit vi-
rágzás előtt közvetlenül és virágzás alatt levélnyéllel együtt
szedjük. Szárítása padláson 3—4 ujjnyi vastag rétegben történik.
Nagyon óvatosan kell a szárításnál eljárni, mert erősen mérgező,
és így más növényekkel összekeveredve bajt okozhat.

A levél hyoscyamint és kevés scopolamint tartalmaz.
Összes alkaloidatartalma 0,1—0,2%.

Leveleiből készülnek az asztma-szivarok és asztma-cigaret-
ták, valamint az asztma elleni füstölő keverékek. A hatás itt a hörgők érzőidegvégző-
déseinek narkotizálásából adódik.

A beléndek (Hyoscyamus niger L.) szintén a bürgonyafélék családjába tar-
tozó igen mérges növény. Szemetes, trágyázott helyeken, parlagokon, iszapos vízpar-
tokon terem. Levelei 15—20 cm hosszúak, tojásdad kerületűek, 8—9 cm szélesek,
szélük durván, majdnem karéjosan fogas. A levelek alul, a fonákjukon mirigyesek,
enyves bozontosak,
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A drogot a levele (Hyoscyami folium) adja. A levelet
közvetlenül virágzás előtt és az alatt gyűjtik; szárítása a
maszlagéhoz hasonlóan történik. A levele hyoscyamint tartal-
maz, 0.04 százalékban.

Főleg atropin gyártására használják, amely a szemgyó-
gyászatban használatos. A szemen az oculomotorius ideg béní-
tásával mydriasist okoz.

A mákgubó a közönséges kerti mák (Papaver somnife-
rum L.) mindenki által ismert toktermése.

A 30-as évek közepéig a mákból nyert opium-alka-
loidákat kizárólag olymódon termelték ki, hogy az éretlen
máklejeket megkarcolták, és a kicsurgó nedvet összegyűjtöt-
ték. Természetesen ilymódon az ópium-kalács kinyerése igen
komoly munkaerőt igényelt, és a szemtermelés lényegesen
csökkent. Az ópium azonban olyan fontos és régen ismert
gyógyszer volt, hogy már i. e. is ismerték, és használták
kábító hatása miatt. A Balkánon, Törökországban, Perzsiában,
Indiában és Kínában volt az ópiumnyerés céljából a mák-

termelés a legjobban kifejlődve.
1930-as években Kabay János tiszavasvári magyar gyógyszerész olyan mor-

fin-gyártási módszert dolgozott ki, amely szerint a legfontosabb alkaloidákat az érett
és kicsépelt mákgubó fejéből is ki lehet nyerni. A teljesen érett máknövényben csak-
nem változatlan mennyiségben vannak az ún. összópium-alkaloidák. A Kabay-féle
eljárásnak eredményeiként Magyarország 1952-ben és 1953-ban az ópium és az ópium-
alkaloidák exportjában az egész világon megszerezte az elsőbbséget.

Az érett mákfejből való ópiumszármazék-gyártás azonban nemcsak vegyé-
szeti és gyógyászati szempontból fontos, hanem a mezőgazdaság terén is, ugyanis a
máknak nemcsak a szemtermése, hanem az eddig értéktelen gubója, toktermése is
értékesíthető, és így a mák vetési területe emelkedik.

Az ópium-alkaloidák legfontosabb és legismertebb származékai: morfin, ko-
dein, narcein, narkotin, tebain, papaverin. Ezek hatása mind kivétel nélkül erős,
általában csillapító, kábító, azonban egymástól igen eltérő. Minden ópiumszármazék
igen kiváló fegyver az orvos kezében a fájdalmak csillapítására, azonban mint kábító-
szerek nagyon veszélyesek is.

Fent elmondottakból kitűnik, hogy Szolnok megye a gyógynövénygyűjtés és
export szempontjából az ország egyik legfontosabb megyéje. Benne gyűjthetők az
összes fontosabb gyógynövények, s ezek mennyisége nem elhanyagolható.

A gyűjtést jelenleg a földművesszövetkezeti hálózat szervezi, mely a régi
tradíciókon alapuló gyógynövénygyűjtést szervezett és tervszerű formában fejleszti
tovább.

Ez a munka nem lekicsinylendő, mert jórészt ki nem használt területek va-
don termő növényeiből aránylag kevés munkával teremt olyan fontos anyagokat,
melyek nagyon sok esetben nélkülözhetetlenek. Ezzel a munkával válik a különben
értéktelen gyomnövényekből gyógyszer, ezeknek a növényeknek külföldön való érté-
kesítésével jutunk itthon nem található, nélkülözhetetlen nyersanyagokhoz, árukhoz.,
génekhez stb. Ez adja a gyógynövénygyűjtés felbecsülhetetlen nemzetgazdasági jelen-
tőségét.

Retscher Sándor

' IRODALOM: " I

AugusMn—Jávorfca— Glovanninl—Rom: Magyar gyógynövények. Bp. 1948.
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