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Bevezetés

A Cicuta virosa Magyarországon

jelenleg ritka előfordulású, védett faj,

amely súlyosan mérgező. Egyik fő

hatóanyaga a cikutoxin, mely egy C-

17 poliacetilén-típusú vegyület (1.

ábra). A cikutoxin a központi

idegrendszeren hat, ahol GABAA-

receptor antagonista hatást fejt ki

(GREEN et al. 2015). A hatóanyag

tónusos-klónusos görcsrohamokat

(status epilepticus) okoz (ARSENOVA

et al. 2022). A halál oka

leggyakrabban légzésbénulás (PANTER

et al. 1996). Feltételezésünk szerint,

hazánkban a gyilkos csomorika a

XIX. századi folyószabályozások és a

vízrendezések előtt jóval elterjedtebb

lehetett a mai állapotnál, és ennek a

korabeli sajtóban megjelent állati és

emberi mérgezésekről beszámoló

hírekben is tükröződnie kell.

Anyag és módszer

Az Arcanum (https://adt.arcanum.com/hu/) és a Hungaricana

(https://www.hungaricana.hu/hu/) adatbázisaiban a Cicuta virosa

névvel és a Kitaibel Pál által a XVIII. században gyűjtött

elnevezésekkel: csomorika, Kony gyökér (Kitaibel in GOMBOCZ 1945:

377.), majd a fellelt további népi nevekkel: Kónyi gyökér (MOLNÁR

1783), méregbürök (Skolka in: DRASKOVICH & ERDÉSZ 1997),

mételytorzsa (MADÁCH 1864, JÓKAI 1872) végeztünk keresést.

Eredmények

A gyilkos csomorikára vonatkozóan történeti

forrásokban 74 közlést találtunk az 1770 és 1943 közötti

időszakból. Az adatok közül 43 volt legalább település

vagy flórakvadrát szinten lokalizálható. A faj a fellelt

források alapján az egykori Berettyó–Sárrét vidékén, a

Sebes-Körös–Kis-Sárrét vidékén, a Hanságban, a

Rétközben, a Szatmári-síkon és a Duna-Tisza közén is

előfordult, ahol ma már nem ismertek élő állományai. A

faj elnevezése tájegységenként eltérő (4. ábra).

A legtöbb megtalált történeti forrás a jószág-állomány-

ban okozott mérgezés következtében történő elhullásról

számol be. Néhol a csomorika igen jelentős károkat

okozott, például Kitaibel Pál arról számolt be, hogy 1799-

ben Pápa környékén 12 ökör vesztét okozta (GOMBOCZ

1945). Szatmár megyei parasztok panaszai szerint „A

marhák mintegy egyharmad része minden negyedik

esztendőben dögben elvesznek, melyet […] részben a

mételytorzsa okoz”. (FAZEKAS & KUJBUSNÉ MECSEI

2000). A csomorika által Magyarországon megmérgezett

szarvasmarháról, juhról és lóról van tudomásunk.

„Gyakran tapasztaltatott, hogy a lovat, szarvasmarhát és

juhot is megöli, ha talán vigyázatlanságból nekie eledelül

nyújtatott.” (KUBINYI 1842)

A megmérgezett jószág a legtöbbször (26 esetben)

szarvasmarha volt, juh esetében három, ló esetében pedig

két konkrét eset ismert. DIÓSZEGI (1813: 195.) szerint:

„mondják mindazáltal, hogy leveleit, a’ ketske és a’ juh,

ártalom nélkül megeheti. GRESCHIK (1939) szerint pedig

„Pacsirta és fürj veszély nélkül szedhetik a csomorika

(Cicuta) magvait.” A mérgezés lefolyása általában igen

gyors; szarvasmarha esetében 5–6 óra (HORVÁTH 1895),

pár óra (S. A. 1905), fél óra (CSEH 1989). A mérgezés

tünetei „járni nem tudás, izomrángás, a nyelv elfehéredése

és elpetyhüdése; továbbá a nyálka-képződés megszűnése

(torokkiszáradás) és nehéz lélekzés” (S. A. 1905). KÁTAI

(1858): „a gyomorba vitetve iszonyú hőséget, fájdalmakat

s kielégithetlen szomjúságot, gyomorgyuladást, csuklást,

görcsöket, szédülést, ittassághoz hasonló szédelgést,

rángásokat s végre halált okoz. Halál után a has iszonyú

nagyságára felpuffad, a gyuladásba jött bélrészek és

gyomor, fenésedésbe mennek át, s ez okból összerágatnak,

az agy edényei vértől telülve duzzadtak.” KISS (1817)

szerint „Olly mérges növevény ez, hogy ha a’ leveleit a’

többi fűvel megtalálja enni a’ marha , mindjárt, úgy

megdagad tőle , hogy tsaknem felreped a’bőre, ’s végtére

meg is döglik.”

A mérgezésben elpusztult két tinó felboncolásakor a HORVÁTH (1895) a

következőket állapította meg: „A bendő gázok miatt rendkívülien fel volt fúvódva, a

százrétű igen szárazon s keményen tömve volt sáslevelekkel s a nevezett növény

gyökérrészeivel is. A tüdő vérrel s kevés levegővel volt telve. A rekeszizom mindkét

esetben szorosan a tüdőig volt nyomulva. A többi szerv ép volt. A beendő, bonczolás

közben megszúratva, trombitaszerű harsogással gázt lövell ki, épen úgy mint a

dobkórnál.”

Az esetek közül két alkalommal gyöktörzs (3. ábra) (BERTALAN-SZILÁGYI 1920,

NAGY 1976), két alkalommal pedig gyöktörzs és levél együttes fogyasztása (KISS

1817, HORVÁTH 1895) vezetett mérgezéshez. Egyes feltételezések szerint a növény

vízbe jutó tejnedve is okozhat mérgezést: „Hol e növény nagy mennyiségben terem

[…] ott a víz fölött valamelly olajhoz hasonló folyadék lebeg, mit a gyökér bocsát

ki. Elmérgesedvén ettől a víz, ez mind az embernek, mind pedig a marhának

veszedelmes lehet” (KUBINYI 1842).

Az emberi mérgezések alapvetően háromféle módon következtek be. Egyrészt

összetévesztették gyökér- vagy levélzöldségekkel, például petrezselyemmel,

zellerrel, pasztinákkal vagy sárgarépával (H. ARÁNYI 1880, DUBAY 1878, GERLÓCZY

(1907). Másrészt a 18–19. században még általánosnak számított, hogy a gyermekek

számos vadnövényt nyersen elfogyasztottak. Egyes esetekben azonban a Cicuta

virosa rizómáját fogyasztották el, mivel annak kellemes, zellerhez hasonló illata van

(NAGY 1976, KUBINYI 1842). Harmadszor, a fajt a megtalált történeti források

tanúsága szerint bizonyosan használták a népi gyógyászatban, kuruzslásban,

elsősorban görvély (tuberkulózis okozta nyirokcsomó-megnagyobbodás) ellen

(JOACHIM 1841, NAGY 2001).

Bács-Kiskun megyében Kiskunmajsáról, Kígyósról és Szankról ismert, hogy a nép

abortív szerként, magzatelhajtásra használta. Gyökerét megmosva, a méhszájba

feltolva 3 óra múlva abortuszt idézett elő (Frech’ in: GÉMES 1987: 50.).

A csomorikával végzett illegális kuruzsló eljárások

egyesesetekben a páciens halálához vezettek, amelynek

következtében induló bűnvádi eljárásnak ill.

boszorkánypernek maradtak dokumentumai (NAGY 2001,

CSÁKABONYI 1960).

KISS (1817) ill. ANONYMUS (1836) beszámolnak arról,

hogy levelének kigőzölgése is mérgező hatású lehet.
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