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Papp, N. & Horváth, D.: Wild edible plants in Homoródkarácsonyfalva (Transylvania).
Abstract: The isolated villages in Transylvania (Romania) have valuable ethnobotanical data nowadays, based
on the traditional knowledge of the indigenous people of the settlements. In this work, several plant taxa living
at wild habitats were summarized in Homoródkarácsonyfalva, according to their role as food, as beverage or
as other special preparation forms. These species are regularly used in the everyday life of the inhabitants, who
preserved and inherited the archaic elements connected to the mentioned plant taxa.
Keywords: ethnobotany, wild and exotic edible plants, indigenous knowledge.

Bevezetés
Napjainkban a természet kincseiként emlegetett gyógynövények mindennapi használata, így a népi orvoslás elemeinek alkalmazása újra reneszánszát éli. Ezen adatok gyűjtése új tudományos vizsgálati lehetőségek előtt nyit utat, amelyek az egyes növényfajok
szövettani, fitokémiai és hatástani analízisei során számos kérdésre adhatnak választ az
adatok megbízhatóságával és létjogosultságával kapcsolatban. A tudományterület gyökereként ismert etnobotanika a népi növényismeret és az ember közötti kapcsolat elemzésével foglalkozik. A néprajz és a természettudományok kiemelkedő határterületeiként
ide sorolhatók a növényekhez fűződő népi orvoslási és építészeti, hiedelmekkel, tájilletve eszközhasználattal kapcsolatos adatok (Szabó és Péntek 1976).
Erdély területéről az 1960-as évektől kezdődően számos gyűjtőút eredményei kerültek közlésre, elsősorban magyar nyelvű írásokban. A szerzők itt elsősorban a népi orvoslás során alkalmazott növénytaxonokat ismertetik, de számos vadon termő, ehető fajról
is közölnek adatokat. A következőkben a teljesség igénye nélkül röviden ismertetjük az
egyes kutatott területeket és a legfontosabb megjelent munkákat. A gyimesi táj népi
gyógyászatával kapcsolatban elsőként Rácz és Holló (1968) közleményét kell kiemelni, amely az első, erdélyi etnobotanikai adatokat felvonultató gyűjtőmunkaként ismert.
A Gyimesek területén számos gyűjtőutat vezetett továbbá Kóczián Géza munkatársaival
(Kóczián et al. 1975, 1976), Szabó László (2002), Antalné Tankó Mária (2003), Rab
János (1982), Rab et al. (1981), Frendl Kata (2001) és Frendl és Balogh (2004, 2006)
és a jelen tanulmány szerzője (Papp 2011), valamint a népi tájhasználattal kapcsolatban
Molnár Zsolt és munkatársai (Molnár és Babai 2009, 2010), florisztikai szempontból
pedig Pálfalvi (1995, 2001) kiemelkedő tanulmányai említendők. További értékes
etnobotanikai tanulmányok láttak napvilágot Moldvában (Halászné 1981, 1993;
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Halász 2010), Kalotaszeg térségéből (Szabó és Péntek 1976; Péntek és Szabó 1985;
Kóczián et al. 1977; Vasas 1985; Szabó 2002), valamint a régi Bukovina területéről
(Grynaeus és Szabó 2002). A Kászoni-medencében folytatott munka nyomán számos
adat olvasható vadon termő, ehető növényfajok termőhelyi sajátságairól és felhasználásáról (Pintér et al. 1974). A Gyergyó vidékén vezetett kutatómunkák során Rab János
(Rab et al. 1980; Rab 2000) és Tarisznyás (1978) nevét kell megemlíteni, továbbá
Székelyföld egyes területein folytatott gyűjtések eredményeképpen is számos értékes
közlemény született (Györffy 1937; Miklóssy 1978, 1980; Vita 1994; Frendl 2001;
Papp et al. 2011; Boris 2010; Erdei 2011). Sóvidéken Gub Jenő munkásságát kell
kiemelni a Nagy-Homoród és Nagy-Küküllő vidékén folytatott gyűjtőmunka révén (Gub
1991, 1993, 1996, 1998).
Jelen tanulmányban a Homoród vidékének folytatásaként Homoródkarácsonyfalva
(Crăciunel) területén végeztünk etnobotanikai felmérést. A település elnevezését Orbán
Balázs a székely ős törzs, Ábrán nemének Karátson-ágából eredezteti, amely 1857-ben
Homoród-Karácsonfalva, majd 1898-ban Homoród-Karácsonyfalva néven került bejegyzésre. A települést keletről a Nyíres-tető, a Merke-tető, a Szenye-tető, a Kecskehim, a
Csüszbükk-tető és a Csüszbükk, míg nyugatról a Kis- és Nagy-Homoród vízválasztójának magaslatai határolják. Az Oklándi-tetőn elhelyezkedő Köves-bérc alatt dióval
vegyesen két hektár területű szelídgesztenye-ligetet telepítettek, amely ma a közbirtokosság tulajdonát képezi. A ligetet a helyi bútorfestő, Barabás Lenke és lelkes segítőinek
festett táblái, valamint egyéb műalkotások díszítik. 2004 óta minden október első szombatján itt rendezik a mára már ismertté és híressé vált Szelídgesztenye Fesztivált helyi

1. ábra. Homoródkarácsonyfalva látképe
Fig. 1. View of Homoródkarácsonyfalva (fotó/photo by: Papp N.)
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műsorokkal és kirakodóvásárral. A település határában található Akasztófanyaka-tetőhöz
és Hagymás-tetőhöz kapcsolódóan számos legenda is ismert. Az 1920-30-as években a
helyiek főként talpfakivágással foglalkoztak, majd tejszövetkezetben dolgoztak.
Tevékenységeik között szerepelt a szövés, fonás, fakanalak készítése, kosár- és seprűkötés, mészégetés, állattenyésztés, földművelés, gyümölcstermesztés és méhészet, amelyek
között napjainkban az utóbbi négy foglalkozás ismert (Mihály 2010).
Jelen írásunkban a településre jellemző vadon termő, ehető növényfajokkal kapcsolatos népi tudás elemeit ismertetjük.

Anyag és módszer
Gyűjtőmunkánk helyszíne, Homoródkarácsonyfalva Erdélyben a Kis-Homoród völgyében, Homoródalmás és Oklánd között fekszik (1. ábra). A falu önálló polgármesteri
hivatallal nem rendelkezik, közigazgatási szempontból Oklándhoz mint községközponthoz tartozik. A Kis-Homoród 500 m hosszúságban szeli át. Szerkezete halmazos-utcás.
Unitárius és római katolikus vallású lakosainak száma 460 fő (Mihály 2010).
Etnobotanikai gyűjtést 2011-2012 között végeztünk a településen (28 terepnap). A 25
adatközlővel készített, félig-struktúrált interjú beszélgetéseit diktafonnal (Olympus

2. ábra. Adatgyűjtés és dokumentálás
Fig. 2. Data collection and documentation (fotó/photo by: Papp N.)
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WS-110) rögzítettük (35 óra). Az elhangzott helyi szófordulatok és tájnyelvi kifejezések
az adatok feldolgozása során szó szerint kerültek lejegyzésre, majd ezekből tájszótárokat
készítettünk. Feljegyeztük az ismertetett taxonok helyi elnevezését, élőhelyét, a felhasznált részt, valamint az elkészítés módját. Terepi vizsgálataink dokumentálása során a
megnevezett növényfajokról fénykép (Canon Ixy Digital) és herbárium készült, továbbá
fényképek készültek az élőhelyekről, egyes elkészített ételekről és az adatközlőkről
(összesen közel 1200 fénykép, 2. ábra). Feljegyzésre került továbbá az adatközlők neve,
életkora és címe, illetve a rögzített ismeretek eredete (pl. hallott, olvasott). Írásunkban a
szó szerinti idézeteket idézőjelben, a növények népi elnevezéseit, helyi kifejezéseket és
tájnyelvi hangzókat dőlten jelezzük. A gyűjtőmunka során ismertetett növényfajok azonosítása a morfológiai jellemzők pontos feljegyzésével, és szükség esetén szakirodalmi
források, határozó kézikönyvek használatával történt.

Eredmények
Az említett morfológiai bélyegek között adatközlőink leggyakrabban a termet, a
levél és a virág jellegzetességeit emelték ki (pl. tótrépa: „nyárban hosszú sárgát virágzik”). Egyes meghatározások során gyakran összehasonlítást alkalmaztak (pl. csunya:
„borsószerű rózsaszín virág”; „az ánizs terméke, mint a köményé”; papsaláta: „békavirághoz hasonlít, de kövérebb annak a levele”). Az egyes taxonok élőhelyi jellemzői
között feljegyeztünk kisebb léptékű termőhelyeket (pl. vadcsombor – hangyabolyok;
élőhaló – „borozdákon az út mentén”; surlófű: esztenán), illetve összefüggő „társulásokat” is (pl. korpafű: „fenyősben”, mogyoró: „erdőn”).
A gyűjtés során adatközlőink összesen 59 vadon termő növényfajt (1-2. táblázat) és
5 egzotikus taxont (3. táblázat) említettek a mindennapi táplálkozás során; közöttük
néhány fajjal kapcsolatban gyógyászati adatok is feljegyzésre kerültek. Az ismertetett
növényfajok esetében a népi elnevezések száma 1-6 között változott. A feldolgozott
növényi részek között leggyakrabban a teljes földfeletti, leveles-virágos hajtást (herba)
említették, de felhasználásra kerül számos esetben a levél (lapi), a virág, a termés (gyümölcs, gyümőcs, bogyó, termék), a gyökér (gyükér), a növények nedve és kérge (haja)
is. Az egyes elkészítési módok között a következők szerepeltek: teafőzet, leves, saláta,
főzelék, savanyúság, kompót, lekvár, tinktúra, szirup, szuk (üdítő), ecet, pálinka és bor,
valamint a fűszerként, ízesítőként való alkalmazás.
A teafőzetek esetében a növényi részeket leggyakrabban forrásban lévő vízben (pl.
vérfű, cintória), vagy hideg vizes áztatással használják (pl. hecselli); ez utóbbit így
magyarázták: a 12 óra állás „kihúzza az ízeket”. A főzetekben az egyes növényi részeket
általában egészben használják fel (pl. vérfű, cickafarok, tüdőfű), ritkábban porrá törve
(pl. kömény). Felhasználásukat tekintve a különböző teafőzeteket mind élvezeti (pl.
málna), mind gyógyászati céllal is fogyasztják (pl. Isten gyümölcse, vadmenta), leggyakrabban cukor nélkül vagy kevés cukorral. A gyógyteák közül kiemelendő az erdei
gyöngyvirág, amelynek korlátozott alkalmazását és pontos adagolását számos helyen
feljegyeztük. Eszerint 1 liter vízben 1 vagy 3 szál virág, vagy fél literben („negyedes
csiporban”) 1 szál használható, mivel igen keserű, „mérges”, „mérgező” a növény teája,
hasonlóan a szintén erős hatásáról ismert kákvirághoz. A teafőzetek között leggyakrabban monokomponensű teákat alkalmaznak. Többkomponensű főzetek között említhető
például a vadcsombor és a vad zsálya fejfájásra használt, vagy az orbáncfű, hárs, vad
menta, citromfű, málnalapi, tüdőfű és egy kevés bodzavirág élvezeti teaként ismert
keveréke.
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1. táblázat. Vadon termő, ehető növényfajok Homoródkarácsonyfalván I.
Table 1. Wild edible plants in Homoródkarácsonyfalva I.

A teafőzetek mellett feljegyzett italok között alkoholos készítmények is említhetők,
mint a „medvehagyma-eszenc” (1. táblázat): a lapira töltött szeszből „reggelente kell
fogyasztani ujjnyi pálinkás pohárral éhomra”. „Eszenc” néven említették a sűrűre főzött
köményteát is, amelyet pálinkával vegyítenek. Pálinkát emellett a vadon termő növények közül bodzából, vadalmából, fekete ribizliből, borsikabogyóból, vagy régen
kökényszilvából készítettek: gyűjtéskor bottal verték le a kökény termését a „bokros fa”
alá terített lepedőre. Az üdítők között említhető a nyír törzséből tavasszal nyerhető, édes
ízű nedv (virics), valamint a sűrítményként felhasznált fekete ribizli és málna termése.
A klasszikus bodzaszörp receptje a településen így hangzik: 35 virágzathoz 5 liter vizet,
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2. táblázat. Vadon termő, ehető növényfajok Homoródkarácsonyfalván II.
Table 2. Wild edible plants in Homoródkarácsonyfalva II.

4 kg cukrot, 1 vagy 2 felkarikázott citromot és fél csomag citromsót (citrompótló) adnak,
amelyet állás után szűrnek. A fenyőalmát, azaz a lucfenyő tobozát kinyílás előtt frissen
(„mikor még bingyó, zöld”), illetve a növény újulását mézzel vagy cukorral gyógyító és
üdítő szirupként is fogyasztják. Ecetet vadalmából, lekvárt somból, bodzából, kakojzából,
szederből és málnából készítenek (2. táblázat).
Az egyes ételtípusok között vadon termő növényeket találunk levesek és főzelékek
(pl. csihán, papsaláta), savanyúságok (pl. piros áfonya) és ízesítőik között (pl. szerbors
és szegfűszeg; savanyúság tetejére meggylevél: „hogy az uborka zöld maradjon”; cseresznyelapi: mustármaggal, ecettel és babérlapival tartósító száraz dunszban). Levesek
esetében gyakori a rántott leves, mint alap az adott növényfaj zöld részeihez, míg a
főzelékeket általában tükörtojással készítik. Számos növényfajt nyersen fogyasztanak
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3. táblázat. Ehető egzotikus növényfajok Homoródkarácsonyfalván
Table 3. Exotic edible plants in Homoródkarácsonyfalva

közvetlenül gyűjtés után pl. salátaként (papsaláta, cikória), továbbá a gyümölcsfák, a
mogyoró, a szeder, az egris vagy az erdei eper termését, vagy a csunya édes ízű gumós
gyökerét, amelyet a vaddisznók is gyakran kiforgatnak a talajból.
Takarmányként említhető a csihán, amelynek leveles hajtását csirkéknek, vagy leforrázva sertéseknek adják, hasonlóan a tótrépa lapijához. A fűz leveles ágát, amely nyulak
tápláléka, kifejezetten mételyek ellen adják állati eledelként.
A népi orvoslás vadon termő növénykincsét tekintve a humán és állatgyógyászatban
egyaránt találunk képviselőket, amelyeket elsősorban teafőzet formájában alkalmaznak
(pl. embernek és állatnak is: élőhaló). Az 1-2. táblázatban összesített növényfajok –
humán gyógyászatban betöltött szerepük mellett – helyet kapnak a háziállatok hagyományos orvoslásában is. Ezek között említhető a libapimpó, a cserefa újulásának (friss
hajtás) kérge, vagy a lósósdi, amelynek magjából (termés) állatok „gyomormenésére”
készítenek forrázatot, kizárólag barna, szárított formában. A növény teáját emellett gyakran vegyítik kamillával és orbáncfűvel. További példaként említhető a gyertyángyökér,
amely marhák fejfájása ellen hatásos, ha „a tehénnek hull a könnye”. A népgyógyászat
színanalógiájának szép példája látható a fehér burusnyán és az akác szintén fehér színű
virágának esetében, amelyeket fehérfolyás ellen alkalmaznak (2. táblázat).
Az egzotikus fajok között elsősorban fűszernövényeket találtunk, amelyek esetében
néhány gyógyászati felhasználás is említésre került (3. táblázat). Így a babérlevél szokásos főzelékfélékhez való alkalmazása mellett köhögéscsillapítóként is ismert: három
kanál megpergelt cukrot feltöltenek vízzel, majd babérlapival és piroshagymával (Allium
cepa L.) szirupot készítenek. Elsősorban gyermekek meghűlése esetén alkalmazzák.

Megvitatás
Erdélyben Homoródkarácsonyfalva lakosai körében 2011-2012-ben végeztünk
etnobotanikai felmérést. A gyűjtőmunka során összesen 64 vadon termő és egzotikus
növényfajt jegyeztünk fel, amelyek a mindennapi étkezések során jelentős szerepet kapnak. A helyi ételek (leves, saláta, főzelék, savanyúság, kompót, lekvár) és italok (teafőzet, tinktúra, szirup, szuk, ecet, pálinka, bor) készítése mellett egyes fajokat nyersen,
fűszerként és ízesítőként fogyasztanak vagy alkalmaznak. Teafőzetek esetében számos
adatot jegyeztünk fel a különböző elkészítési módok (áztatás, forralás), az összetevők
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száma (mono- vagy többkomponensű), illetve a felhasználás célja (élvezeti vagy gyógytea) szerint. Gyógyteák esetében mind humán, mind állatorvoslástani vonatkozásban
jellemeztük az egyes főzetek indikációit és pontos alkalmazását. Az emberi fogyasztásra
alkalmas és a település környékén begyűjthető tápnövények mellett egzotikus fűszernövényeket, valamint takarmányként használt taxonokat is összegeztünk.
Összességében elmondható, hogy az egyes növénytaxonok ismertetett termőhelyi és
morfológiai jellemzői, az alkalmazási és elkészítési módok, amelyek nagy múltra vis�szatekintő, hagyományos tudás értékes elemeit őrzik Homoródkarácsonyfalván, a térségben további feltáratlan adatok kutatási lehetőségeit vetítik előre.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Homoródkarácsonyfalva lakosainak szíves közreműködésükért, hogy értékes tudásukkal segítették az adatok lejegyzését.
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Wild edible plants in Homoródkarácsonyfalva (Transylvania)
Nóra Papp & Dávid Horváth
This archaic knowledge of the indigenous people is based on the traditional collecting
and home methods of the plant species. In present work, the traditional data of a
Transylvanian village namely Homoródkarácsonyfalva were analysed and collected
about the wild edible plants by field trips and semi-structured interviews in 2011-2012.
The mentioned vernacular names of the plants varied from 1 to 6 per species. Among the
plant parts used, the whole flowering stem (herb), leaf, flower, fruit, root, sap and bark
were mentioned. According to the data evaluation, the described 64 (59 wild and 5
exotic) taxa were used for non-medical purposes in foods and beverages, as soup, salad,
vegetable, preserved fruit, pickle, jam, syrup, tincture, vinegar, brandy, wine and spice,
completed with ethnomedicinal data of some species. Traditional ethnobotanical data
about the wild edible plants play an important role nowadays in this settlement: their
collection, description, evaluation and preservation can contribute to further researches
and fieldworks in the future.

