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Macalik Ernő biológus, ter-
mészettudományi író, aki 
évtizedek óta gyűjti, ter-

meszti a gyógynövényeket, és 
teakeverékeket is készít, elsősor-
ban arra törekedett az előadás 
során, hogy „tegyük helyre a dol-
gokat”, gondolkodjunk, mielőtt 
elhiszük a csodás készítménye-
ket hirdetők állításait.

Ne legyünk hiszékenyek

„Összezavart világban élünk. 
Tűnik el az erkölcs, és gyönyörű-
en működik az agymosás, a meg-
tévesztés” – fogalmazott annak 
kapcsán, hogy egészség és beteg-
ség, valamint gyógynövény témá-
ban is van, amit helyretenni. „E 
dilivilágban elszaporodtak a ter-
mészetgyógyászok és sok a sarla-
tán” – mondta, és több kategóriába 
sorolta azokat, akiknek gyógy-
növényekkel kapcsolatos állítá-
saikat nem kell maradéktalanul 
elfogadni, gondolkodni kell előbb. 
Vannak becsületes lelkesek, akik-
nek nincs meg a szakmai tudásuk, 
bíznak Istenben, elképzelnek va-
lamit, és azt kész tényként tálal-
ják. Kritikai szemlélettel olvasva 
Maria Treben könyvét, és az elő-
adáson idézve ebből, kihangsú-
lyozta, hogy a svéd cseppel sem 
agyhártyagyulladást, sem pedig 
a látóhártya leválását nem lehet 
gyógyítani. Több példát is felho-
zott, majd nyomatékosította, hogy 
igenis vannak betegségek, melyek 
kezeléséhez antibiotikum, vagy 
más gyógyszer kell. Hozzátette, 
az óriási példányszámban eladott 
könyv sikeréhez nagyban hozzá-
járult az, hogy Isten patikája is 
szerepelt a címben.

Egy másik kategória, amely 
tagjainak állításaitól szintén óv-
va intett, azok, akik szakmailag 
képzetlenek, gyorstalpaló tan-
folyamokon szerezve oklevelet 
azt hirdetik, hogy 7-8 kg lerakó-
dás van a vastagbélben, mi több, 
a vastagbélből szívódik fel a táp-
lálék. Vagyis anatómiai ismere-
tek nélkül, engedélyek birtokában 

próbálnak gyógyítani másokat. A 
következő kategória tagjai szin-
tén hozzánemértők, olyan gyógy-
ulásokról számolnak be, amelyek 
nem fedik a valóságot. „Diplomás 
egészségi guruk” ezek, akik sze-
rint, ha zöld növényeket eszünk, 
oxigént viszünk be a szervezetbe 
– fogalmazott. 

Felhívta a figyelmet továbbá a 
parazitaűző divatra, valamint a 
káposztaleves kapszulára, mely-
ről azt hirdetik, 5 kg-os súlycsök-
kenést ér el, aki 7 napig szedi. „Hét 
nap alatt 5 kg-ot fogyni még Szibé-
riában sem lehet” – tette hozzá. Az 
étel bevitelének csökkentésével 
viszont lehet testsúlyt csökkente-
ni – mondta.

Gyógyszer vagy gyógynövény

Van, aki a gyógyszerre eskü-
szik, mert csak egy hatóanyag 
van benne és célzottan odalő, ahol 
szükség van rá. „A gyógyszerek-
re szükség van” – hangsúlyozta, 
mert például egy operáció előtt ka-
millateával nem lehet elaltati a be-
teget, de ugyanúgy vannak olyan 
betegségek, mint például az epi-
lepszia, amely kezeléséhez elen-
gedhetetlen a gyógyszer. Azt is 
elmondta, hogy sok orvossal kolla-
borál, akik ugyan egyetemen nem 
tanultak fitoterápiát, de nyitottak 
erre. Hozzátette, például meghű-
lés esetén 3-4 nap alatt teázással 
meg lehet gyógyulni. Kitért arra 
is, hogy gyógyszerzabáló divat-
követők is vannak, akik akár több 
mint tízféle gyógyszert íratnak ki 
havonta. Ők azok, akiket sikerült 
rávenni, hogy ne gondolkodjanak, 
legyenek gyógyszerfogyasztók. 

Galenusi készítmények 

A  g y ó g y t e á k ,  t i n k t ú r á k ,  
gyógyecetek, gyógyborok tartoz-
nak e készítmények közé. A tea 
vizes kivonat a növényi drogból, 
mely esetében a víz az oldószer. 
„Míg a gyógyszerben egy ható-
anyag van jól meghatározott meny-
nyiségben, a gyógynövényben sok, 
nem lehet megmondani, hány. A 
sok hatóanyag simogatja a beteg 

állapotot, és támogatja az egész-
séges felé. Hetven százalékban a 
hatóanyag teszi a dolgát, 30 pedig 
placebohatás” – emelte ki. Hoz-
zátette azt is, fontos a 30 száza-
lék, hiszen egy injekció esetén 
erről nem lehet beszélni. „Ha mi 
készítjük el a gyógyteát, délután 
fogyasztjuk szertartás szerint, el-
képzeljük például, hogy miként 
gyógyul a betegségünk, sokat se-
gít.” Kiért arra is, hogy legjobb, 
ha reggel, éhgyomorra fogyaszt-
juk a gyógyteát, kivéve a hashaj-
tót, amely este ajánlott. Addig 
ihatjuk ezeket a készítményeket, 

amíg szükségét érezzük, káros 
hatásuk nincs, mellékhatásuk el-
hanyagolható. Lehet forrón, hide-
gen, cukorral vagy anélkül inni. 
A cukorfogyasztás kapcsán el-
mondta, amennyiben egészsége-
sek vagyunk, nem szedentarista 
életet élünk, tehát mozgunk, ak-
kor fogyaszthatunk cukrot. „A 
szervezetnek nagyon nagy az al-
kalmazkodóképessége, ha cukrot 
viszünk be, inzulint termel, ha 6 
tojásból rántottát eszünk, megfe-
lelő mennyiségű epeváladékot ál-
lít elő”. Az étvágygerjesztő teákba 
nem ajánlott cukrot vagy mézet 
tenni – osztotta meg a kivételt.

Gyűjtsünk gyógynövényeket

Legjobb, ha mi szedjük le a 
gyógynövényeket – szögezte le. 
Gyökereket kora tavasszal, vagy 
késő ősszel, kérget, rügyet ta-
vasszal, virágzatot, amikor majd-
nem teljes virágzásban van a 
növény. Szellős, árnyékos helyen 
szárítsuk, papír vagy textilzsák-
ban tároljuk, mard dörzsöljük, 
és homogén szemcsézetűre ap-
rítsuk. Ilyen teakeverékből le-
het egy kiskanálnyit is mérni. 
Érdemes gyűjteni cickafarkat, 
amely gyomorfekélyre is jó, or-
báncfüvet, mely égési sebekre 
alkalmazható, illetve májvédő 
és antidepresszáns is. Továbbá 
havasi lórumot hasmenés ellen, 
ám ennek gyökere hashajtó hatá-
sú, mezei füzényt, ami hasfogó, 
gyermekláncfüvet, amelynek a 
gyökere és a levele étvágyjaví-
tó, májvédő, de a virágában ele-
nyésző a hatóanyag. Vérehulló 
fecskefű tinktúrája epeműködést 

serkent, ám nem szabad állan-
dóan fogyasztani – tette hozzá. 
„Nekünk terem a csalán” – utalt 
az előadás címére Macalik Er-
nő. Májusban gyűjthető e gyógy-
növény és kitűnő vitaminforrás. 
A mezei zsúrlóról is szólt, amely 
enyhe vízhajtó, baktériumölő, és 
társítva a vörös áfonyával, felfá-
zást gyógyít. Felsőlégúti bajokra 
kankalin, ami köptető, kakukk-
fű és szurokfű keveréke is nagyon 
jó, akárcsak a bazsalikom, kan-
kalin, kakukkfű társítás. Ha va-
laki megfázik, bodzateát érdemes 
innia – hangzott el. A galagonyá-
ról is hallhattunk, amelynek teája 
szívkoszorúér-szűkülés megelő-
zésére ajánlott. A fagyöngy a leg-
jobb vérnyomáscsökkentő, ám 
lévén, hogy félélősködő, akácról 
szedni tilos, mert az akác mérge-
ző. A fagyöngyöt külön ne használ-
juk – szólt a tanács. Galagonyával 
és szurokfűvel érdemes keverni. 
Gyűjthetjük még a fekete kokojza 
levelét, ami vércukorszint csök-
kentő, csipkebogyót, amiből bár 
elillan szárítás és forrázat ese-
tén a C-vitamin, a többi sok fontos 
vitamin bennemarad. Készíthe-
tünk étkezési teát borsmentából, 
fodormentából. A kerti zsályát is 
kiemelte, amely általános gyulla-
dáscsökkentő, valamennyi szerv-
rendszerre hat. Négy-öt, legtöbb 
hat gyógynövényt tartalmazzon a 
teakeverékünk – tette hozzá. 

Számos kérdés felvetődött az 
előadás végén, gyógyfüvekről, 
„csodaeljárásokról”, amelyekre 
választ is kaptak a jelenlévők, se-
gítséget, hogy helyükre kerülje-
nek a dolgok.

TAMÁS GYOPÁR

Belső iránytű a megtévesztés felismeréséhez

Nem csodaszer, gyógynövény

A legjobb, ha mi magunk gyűjtjük a gyógynövényeket – mondta Macalik Ernő

Zsúfolásig telt a Szent 

István plébánia terme, 

és bár kétórásra sikere-

dett a szokásos másfél 

óra helyett a Belső irány-

tű legutóbbi előadása, 

bizonyára még számos 

kérdés maradt a részt-

vevőkben. Értünk termő 

gyógynövények címmel 

hirdették az eseményt, 

a csíkkarcfalvi Macalik 

Ernő biológus előadását. 

FOTÓ: BARICZ TAMÁS IMOLA

A sok hatóanyag simo-
gatja a beteg állapotot, 
és támogatja az egész-
séges felé. Hetven szá-
zalékban a hatóanyag 
teszi a dolgát, 30 pedig 
placebohatás.




