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1. Bevezetés
„Az etnobotanika a néprajztudománynak és a botanikának az a közös kutatási
területe, amely a növényeknek az emberi kultúrában játszott szerepével, alkalmazásuk
módjaival, a hozzájuk főzıdı képzetekkel, szokásokkal foglalkozik.” (Gunda 1971).
A XX. századi ember egyre kevésbé érzi szükségét az ehetı, gyógyító és
egyéb hasznos növények ismeretének, mert készen a patikában és a boltokban szerzi be
gyógyhatású szereit, készítményeit. Így lassan az idıs emberekkel együtt a sírba száll a
régi tudás és az ısi tapasztalat, mivel gyermekeik, unokáik városokba kerülnek elıbb
tanulni, aztán dolgozni.
Ezért is tartom fontosnak, hogy a még fellelhetı adatokat összegyőjtsük és
minél pontosabban feljegyezzük a még élı idıs generációtól. Fontos emellett, hogy a
győjtött adatok hozzáférhetık legyenek mindenki számára.
Erdélyben számos győjtıút értékes népgyógyászati adatai szerepelnek
különbözı közleményekben az 1800-as évek végétıl kezdıdıen. Mivel egyes nagyobb
településektıl elzárt falvak orvosi ellátása még napjainkban is hiányos, eddig még
feltáratlan népgyógyászati adatokat keresve győjtıutat terveztünk egy erdélyi
településre, Lövétére, ahol eddig hasonló kutatásokat még nem végeztek.
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1. Célkitőzések

Kutatásunk során célul tőztük ki az erdélyi Lövéte település lakosainak
hagyományos népgyógyászati ismereteinek feltérképezését, lejegyzését és megırzését
az utókor számára. Munkánk során a lövéteiek által ismert és használt
gyógynövényeket azonosítottuk, lejegyeztük helyi népi elnevezéseiket, alkalmazásukat
és pontos elkészítési módjukat.

Dolgozatomban a növényeket ─ tudományos nevük szerinti betőrendben ─ a
következı szempontok szerint jellemzem:



tudományos név



hivatalos magyar név



tudományos és magyar családnév



lövétei népi elnevezés



készítménytípus és pontos népgyógyászati alkalmazás.
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3. Irodalmi bevezetés

3.1. Erdélyi és hazai etnobotanikai kutatások
A 20. században sok gyógyszerész, orvos, tanár és etnográfus ismerte fel az
etnobotanikai győjtések fontosságát. Ekkor figyeltek fel elıször a népi orvosságok,
népi gyógynövényismeret értékeire, az adatok felkutatásának, lejegyzésének és
megırzésének fontosságára. Legjelesebb etnobotanikusaink munkásságát és kutatási
területét szeretném megemlíteni dolgozatom ezen fejezetében.
Erdélyben számos kutató győjtött népgyógyászati adatokat. Kóczián Géza
Erdélyben több helyen is végzett etnobotanikai kutatásokat, többek között Gyimes
völgyében (Kóczián 1975, 1976), illetve a Kászoni medencében (Kóczián 1975).
Szabó T. Attila és Péntek János nyelvészekként kerültek kapcsolatba a népi
gyógynövényismerettel. Számos kifejezés régi formája maradt fenn a népi
növénynevekben és a gyógyítási eljárások szókincsében (Szabó, Péntek 1976).
Kalotaszegi munkájuk során kidolgoztak egy etnobotanikai kutatási módszert, mely
egységesíti a hasonló témában végzett vizsgálatokat. Kutatásuk során kérdıíveket
töltöttek ki, adataikat statisztikai eljárásokkal elemezték ki (Péntek, Szabó 1985).
Grynaeus Tamás etnobotanikai kutatásokat végzett Szeged környékén
(Grynaeus 1971), Erdélyben a Gyimesekben, illetve a bukovinai székelyek körében.
Szabó László Gy. Grynaeus Tamással kutatott a Bukovinából származó székelyeknél
Bács, Pest és Tolna megyében (Grynaeus, Szabó 2002), valamint Kalotaszegen (Szabó
2002). A különbözı tájegységek között vannak hasonlóságok, de sok növénynek más
népi neve van, és helyenként egyes növényi részeket eltérı módon használnak.
Lövétei kutatásunk eredményei nagyobb átfedést mutatnak a közelebbi
etnobotanikai kutatások eredményeivel. Gub Jenı a Sóvidéken (Gub 1996), a NagyHomoród és a Nagy-Küküllı völgyében végzett etnobotanikai kutatásokat. Az
eredmények egy része átfedı, de több különbözı adatra is bukkantunk. Frendl Kata a
szomszéd városban, Szentegyházán végzett etnobotanikai kutatást (Frendl 2001). Itt a
népi növénynevek jelentıs része különbözik az általunk Lövétén leírtaktól.
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3.2. Lövéte (Lueta)
„Lövéte a katholicizmus végsı bástyája, mert ezen alól már unitárius világ
következik. Népe derék és munkás, a nık fıként megtartották a régi székely viseletet, a
kerekkontyos, czifrán himzett fıkötıt, melyre ünnepélyesebb alkalmakkor kecsesen
bonyolított fátyolt kötnek; olyat, minıt Priscus Retor leírása szerint a hun nık is viseltek
Attila udvarában.”
(ORBÁN BALÁZS: A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA 1982)
Lövéte Hargita megyében a Madarasi Hargita lábánál, a Kis-Homoród
völgyében fekszik (melléklet 1-3. ábra). Lakosainak száma kb. 3500 fı. Híres
népmővészetérıl; a faluban berendeztek egy tájházat, melyben bemutatják a régi,
hagyományos székely szoba bútorait és a régi népviseletet is, mely a környék falvai
közül itt maradt fenn legısibb formájában.
A falu szerkezetét tekintve halmaztelepülés; a telkek felosztásával egyre kisebb
házhelyek jöttek létre. A házak nagyon sőrőn épülnek a domboldalakra, melyeket a
különleges építészeti megoldások tesznek értékessé. Az utak nehezen járhatók;
aszfaltozott út csak a falu határáig volt, de 2010-ben elkészül a Szentegyházát Brassóval
összekötı útszakasz, mely megkönnyíti a helyiek közlekedését.
A falu férfi lakosságának egy része a szentegyházi vasgyárban dolgozott, de
megrendelés hiányában az embereket elbocsájtották. 2009 januárjában több mint 100
ember vált munkanélkülivé. Így most sokan külföldi vendégmunkásként dolgoznak. A
Lövétén maradottak még foglalkoznak hagyományos mezıgazdasággal, állattartással,
de a megélhetést ez nem biztosítja. A faluban több kisebb bolt és vendéglátó ipari
egység is mőködik (1-2. internetes forrás).
Helyben lakó orvosa nincs a lövéteieknek, de Homoródalmásról és
Szentegyházáról bejáró állandó orvosi és fogorvosi rendelés van. A település
állatorvosi ellátását helyben lakó orvos biztosítja. Emellett Lövétén 2008 ıszén
megnyílt a Viscum Patika, mely gyógyszerek mellett teaszárítmányokat is forgalmaz a
helyiek számára. Ennek ellenére a helyiek szívesen győjtik és használják a környék
vadon élı és termesztett gyógynövényeit.
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4. Alkalmazott módszerek

4.1. Győjtési helyszín és idı
A győjtésünk helyszínét irodalmi adatok alapján választottuk ki. Olyan
települést kerestünk, amely nagyobb városoktól elzárt és nehezen megközelíthetı,
valamint ahol etnobotanikai kutatást ezidáig még nem végeztek.
Lövéte Szentegyházától 12 km-re, délre elhelyezkedı székely település, ahol
2008 és 2009 nyarán összesen 30 napot töltöttünk. A település autóval és autóbusszal
megközelíthetı, sokan járnak városokba tanulni, dolgozni. Televízió és rádió minden
háznál megtalálható, valamint sokan a fiatalabb generációból az internetet is
használják, ezért idınként nehézséget jelentett elkülöníteni a régi, helyi adatokat a mai
modern fitoterápiás ismeretektıl.

4.2. Győjtési módszerek és eszközök
Győjtımunkánk során az 50-60 év feletti korosztályt kerestük fel s kérdeztük
szabad elbeszélgetés módszerével a gyógynövényekrıl, hagyományos gyógyító
módszereikrıl. A beszélgetéseket diktafonnal (Olympus WS-110) rögzítettük. A
hanganyag adatközlık által használt hangzói és szófordulatai szó szerint kerültek
lejegyzésre, mely után számítógépes adatfeldolgozás és értékelés történt. Az adatokat a
melléklet táblázataiban összegeztük (melléklet 1-27. táblázat), betegségcsoportok
szerint ismertetve a növényfajokat és a népi orvoslástani ismereteket.
Többször jártunk adatközlıinkkel terepen is (melléklet 12. kép). A közös
terepi vizsgálatok, kirándulások során győjtöttünk az általuk megnevezett és ismertetett
gyógynövényekbıl, melyekbıl herbáriumot is készítettünk. Emellett a helyi flóra
néhány elemét begyőjtve is érdeklıdtünk házról-házra, melyeket ismerik és használják
a mindennapokban.
A növényfajok bemutatása mellett betegségek szerint is érdeklıdtünk:
végiggondoltuk, milyen betegségeink lehetnek a fejünk tetejétıl egészen a sarkunkig,
érdeklıdve, hogy adott panaszokra mely növényfajokat és gyógymódokat alkalmazzák.
Adatközlıinkrıl nevüket, születési évüket és házszámukat jegyeztük fel
(melléklet 28. táblázat). A melléklet 4-11. képein néhány adatközlınk látható. A
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beszélgetések során ügyeltünk az információk eredetére: érdeklıdve, kitıl hallották,
hol olvasták a receptet (melléklet 13. kép). Nagyon sokan ismerik Maria Treben:
„Egészség Isten patikájából” címő könyvét; az ebbıl származó adatokat a könyv
alapján el tudtuk különíteni. Arra is figyeltünk, hogy lövétei születéső-e az adatközlı,
ha nem, megkérdeztük hol született, honnan hozhatott új népi orvoslástani ismereteket.
Adatközlıinkrıl és az általuk mutatott növényekrıl, növényi szárítmányokról
és készítményeikrıl (pl. tinktúrák, kenıcsök) fényképeket készítettünk (Fujifilm S
5600, Canon Ixy Digital, melléklet 14. kép), illetve ez utóbbiakból mintát is kértünk.
A növények meghatározásához Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra
határozója címő könyvét használtuk (Simon 2000).
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5. Eredmények

A gyógynövényeket és győjtött adataikat tudományos elnevezésük szerinti
betőrendben ismertetjük. A népi elnevezéseket dılt betővel szedtük. Amely fajnál a
népi elnevezés megegyezik a hivatalos magyar névvel, ott csak a magyar név olvasható
az egyes növényismertetések elején, és a fajok alkalmazása közben esetlegesen említett
egyéb taxonoknál is. Ezután következnek a népgyógyászati tapasztalatok adatainak
összegzése, helyenként az adatközlık szó szerinti idézeteivel, melyeket szintén dılt
betővel jeleztünk. Amely fajnál más taxon is említésre kerül, azok összetett
készítményeit csak a betőrendben elsıként szereplı növénynél részletezzük, míg a
továbbiakban visszautalással jelezzük a már közölt adatokat (pl. Lsd. még:
fokhagyma). Egyes taxonok esetében hiedelmeket, érdekességeket is lejegyeztünk,
melyek az ismertetések végén olvashatók.

Achillea millefolium L. / közönséges cickafark (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: cickafark, egérfarkú fő, egérfarkú virág, cickafarkú virág
Népgyógyászati alkalmazás: Nagyon sokan használják herbáját, szinte mindenki
ismeri. Deréktól lefelé való dolgokra, alsó betegségekre: nıgyógyászati problémákra,
gyulladásokra, felfázásra, férfiaknak proszpata (prosztata) megnagyobbodása esetén
ajánlották. Belsıleg teaként, külsıleg ülıfürdıként alkalmazzák. Nagy felülető sebek
lemosására halmérögfővel (Euphorbia amygdaloides L.) és súrlófővel (Equisetum
arvense L.) összefızve használják. Lábfájásra a herbát nyírfalapival (Betula pendula
Roth.) és piculavirággal (Lysimachia nummularia L.) teának megfızik, borogatónak
használják.

Agrimonia eupatoria L. / közönséges párlófő (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: tüdıfő
Népgyógyászati
megbetegedésekre:

alkalmazás:

A

légcsıhurutra,

herba

teáját

köhögésre,

elsısorban
mandula-

légzıszervrendszeri
és

torokgyulladásra

alkalmazzák. Jó hatással van az asztmára, légút tisztítóként tüdıgyulladás és láz esetén
is fogyasztják teáját. Úgy tartják: erısíti a légcsövet és köhögéstıl való. Használják még
gyomorrontás és gyomorsavtúltengés esetén is.
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Allium cepa L. / vöröshagyma (ALLIACEAE/hagymafélék)
Népi elnevezés: hagyma, piros hagyma, veres hagyma
Népgyógyászati alkalmazás: A hagymát a tőzhelyre teszik, s hagyják sülni, míg levet
ereszt, a levet a fájó fülbe cseppentik. A héjából teát fıznek, s köhögés, mejlerakodás
esetén azt isszák. Cukorbetegeknek szılıborba áztatnak hagymát, mézet tesznek bele,
majd állni hagyják 1 napot és azt adják reggelente a betegnek. Serkentıként is
fogyasztják más fajokhoz hasonlóan: A dióbél, a vereshagyma és a sültalma táplálja az
agyat. Köhögésre cukrot, vöröshagymát és diót pörkölnek, ezt felengedik vízzel, fıznek
bele babérlevelet és kék iringót (Eryngium planum L.). A gyerekek szeretik, mert finom
az íze. Állatgyógyászatban is alkalmazzák. Ha a juh felpuffad, hagymát rágatnak vele.
Szarvasmarháknak akkor adják, mikor eláll a kérıje (nem kérıdzik); ilyenkor zsírban
vagy olajban hagymát pirítanak és az állat szájába öntik.
Húsvétkor Lövétén is hagymahéjjal festették a tojásokat; melyeknek a héj fızete szép
pirosas, inkább barnás színt ad. Mikor a hagymahéjat egy annyit fızik, hogy más színt
kap, nem pirosat, akkor már igen sötét. Úgy zöldet fog. Nem valami szép lösz. Emellett
a hagymahéj fızetét ruhafestésre is alkalmazták.

Allium sativum L. / fokhagyma (ALLIACEAE/hagymafélék)
Népgyógyászati

alkalmazás:

A

fokhagymát

magas

vérnyomásra

ajánlották:

Fokhagymát citrommal héjastól esszeırölni, lobogó vízzel leönteni, s reggelig rajta
álljon, éhomra inni. Aközbe zabot fızni s annak a levit illogatni. Cukorbetegségre is
javasolták a sok fokhagyma fogyasztását. Murokkal (Daucus carota ssp. sativus
(Hoffm.) Arc.) és tárkonnyal összetörték, forró tejet öntöttek rá, majd bélférgek ellen
adták a gyerekeknek. Teáját hasfájásra köménymaggal kombinálva ajánlották.
Fülfájáskor a fülbe helyezik, disznózsírral pedig kenıcsöt is készítenek belıle, s a fejet
kenik vele agyvérzés, érelmeszesedés és keringési zavar esetén: Agyzavarba jó, bármi
indul s van.

Allium ursinum L. / medvehagyma (ALLIACEAE/hagymafélék)
Népi elnevezés: vadfokhagyma, medvesósdi, medvehagyma
Népgyógyászati alkalmazás: Spenóttal vegyítve leveleit fızeléknek, salátának készítik.
Fontos vitaminforrásnak tartják.
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Alnus glutinosa (L.) Gärtn. / mézgás éger (BETULACEAE/nyírfélék)
Népi elnevezés: egörfa
Népgyógyászati alkalmazás: Kora tavaszi ragadós, friss leveleit a felázott,
kivékonyodott talpbırre teszik. Kérgével gyapjút és vásznat festettek, melyeknek sárga
és drapp színt adott.

Aloë sp. / aloe (ALOËACEAE/aloefélék)
Népi elnevezés: doktorlapi
Népgyógyászati alkalmazás: Levélnedvét sebekre, fájó fogra, fülfájáskor a fülbe,
szemgyulladáskor a szembe cseppentik. Májbetegeknek szılıborba áztatják, mézet
tesznek hozzá. Levelét idegesség esetén letörik és megeszik. Daganatok esetén is
fogyasztják: Ráktól: 3 éves doktorlapit apróra vágjuk, 3 éves borba 1 literbe
belétesszük. 3 éves folyt mézzel esszekeverjük. Abból illogatni. Grippe ellen összevágva
folyt mézet tesznek rá, összenyomkodják, egy napig állni hagyják, majd az orrba
cseppentik: Mikor legelsıbben belécsöpögtettem az orromba, abba a helybe
megengedött. (melléklet 20. kép)

Anagallis arvensis L. / mezei tikszem (PRIMULACEAE/kankalinfélék)
Népi elnevezés: sümıcske
Népgyógyászati alkalmazás: Herbáját szemölcsre teszik.

Angelica archangelica L. / orvosi angyalgyökér (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: ángyelika, ángylika
Népgyógyászati alkalmazás: Gyökerét pálinkába tették, minden reggel ittak egy
pálinkáspohárral belıle magas vérnyomás ellen: Ángyelika gyökér pálinkába: 1 literbe
3-4 gyökérdarabot tenni. Minden reggel egy pohárral inni. Mindennek jó. Az
állatgyógyászatban is alkalmazták: ha veszett kutya harapta meg a szarvasmarhát vagy a
lovat, a növény gyökerét megfızték, s azt adták az állatnak. Sajnos az orvosság pontos
receptjét az „Urus” Ladó család sírba vitte magával.
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Apium graveolens L. / zeller (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: celler
Népgyógyászati alkalmazás: Gumóját nyersen fekete retekkel (Raphanus sativus ssp.
niger var. niger J. Kern) és céklával (Beta vulgaris provar. conditiva Alef.) lereszelve
legyengült szervezetőeknek adják erısítı, vértisztító, vitaminpótló hatása révén. Úgy
tartják: jó hatással van a szívre.

Arctium lappa L. / közönséges bojtorján (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: ragodály, Jézus párnája, keserőlapi, keserőgyükér
Együtt szokták győjteni a kis bojtorjánnal (Arctium minus [Hill.] Bernh.) és a pókhálós
bojtorjánnal (Arctium tomentosum Mill.) (CSEDİ 1980). Többször tapasztaltuk munkánk
során, hogy ezeket a taxonokat nem különböztetik meg.
Népgyógyászati alkalmazás: Levele gyulladásra jó, gyökerét cukorbetegségre,
gyomorégésre pálinkába teszik. A mag teája széltıl a legelsıbb, purcolunk tıle. Levelét
lábdagadás és derékfájás esetén a fájó részre borítják. Nagy levelét nyáron a fejre
borítják napszúrás ellen. Hajhullás ellen fızetet készítenek belıle: 1 liter vízbe
megfıznek 10 dkg gyökeret, s 10 dkg csalánt, majd 1 liter almaecettel vagy
gyógyszesszel összevegyítik. Ha ezzel kenik a kopasz fejet, a haj nıni kezd. Megfázás
esetén is használják a termésbıl fızött teát, ami keserő, de nagyon jó a hatása. Úgy
tartják: „..mindenféle betegségtıl jó, nem szárítva, nyersen, zıden. Elsırendő, jó keserő
tea.” Kenyérsütéskor levelét a kenyér alá teszik káposztalevél helyett.
Hiedelem: Mikor Jézus vándorolt a rétökön, sok vót ott, összerakta rakásba, s azon
hevert. (melléklet 21. kép)

Armoracia lapathifolia Usteri / torma (BRASSICACEAE/keresztesvirágúak)
Népgyógyászati alkalmazás: „Tüdı, mejhártya esszenıléstıl”: fél liter sörbe fél kg
mézet és 5 tormagyökeret tesznek, megdunsztolják, s reggel éhomra 1 pálinkás pohárral
itatják a beteggel. Tüdıbetegségre, mellhártyagyulladásra a tormát mézzel összekeverik,
s úgy használják. köhögésre, asztmára, meghőlésre. Köhögés esetén reszelt almával
összekeverve adják a betegnek. Tejben megfızve tüdıgyulladáskor besúrolják a
mellkast. Csontfájástól éhomra tormát, tökmagot esznek. Csihánt (Utrica dioica L.),
diófalevelet (Juglans regia L.) és kenyérvirágot (Carlina acaulis L.) fıznek teának, s
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azt isszák. A tormát gyógyszeszbe áztatják és a gyenge testrészt bedörzsölik vele.
Savanyúságok tartósítására is alkalmas. Állatgyógyászatban a kehes (tüdıbeteg) lónak
adják a levelét és a gyökér héját. Légcsıtisztító: „Mert a lónak, hogy nagyobb a tüdeje
hamarabb elı jı a tüdıbetegség.”

Artemisia absinthium L. / fehér üröm (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: fehér üröm, üröm, büdös üröm, bürök, büdöskıvirág
Népgyógyászati alkalmazás: Herbájából fél marékkal megfıznek, a teát erısebb
pálinkával vegyítik. Úgy tartják, hogy az alkoholista megutálja az italt ettıl a
készítménytıl. Bırbetegségekre, valamint teáját rendszertelen menstruáció esetén is
alkalmazzák. Adatközlıink mesélték, hogy az asszonyok herbáját felhelyezték a
hüvelybe, hogy ne legyenek állapotosok; a növény megmérgezte ıket, s belehaltak. A
bolhák ellen ürömmel söprik fel a házat és az udvart, vagy a növény szárított porát
szórják el. A gabona közé is teszik, hogy a moly ne költözzön bele. A széna közül
kivetik, mert nem tesz jót az állatoknak.

Artemisia dracunculus L. / tárkony (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népgyógyászati alkalmazás: Murokkal (Daucus carota ssp. sativus (Hoffm.) Arc.) és
fokhagymával (Allium sativum L.) a herba levét kicsavarva bélférgek ellen használják.
Főszernövényként termesztik kiskertekben. Azt mondták: mindenki kezét nem szereti,
azaz nem mindenkinek a kertjében él meg.

Atropa belladonna L. / nadragulya (SOLANACEAE/burgonyafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Úgy mesélték, hogy meddı asszonyok méhébe a
bábaasszony felhelyezte s az asszonyok gyermeket szültek. Sajnos nem sikerült
kiderítenünk, hogy pontosan melyik részét és hogyan alkalmazták. A faluban az utolsó
bábaasszonynak a lánya is meghalt már.
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Avena sativa L. / abrakzab (POACEAE/pázsitfőfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját magas vérnyomás ellen használják. A
zabszemeket vászonzsákba is varrják, s megmelegítve fájó derékra kötik. Lsd. még:
fokhagyma.

Beta vulgaris L. var. altissima Döll. / cukorrépa (CHENOPODIACEAE/libatopfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Levelét kelésre borítják. Gyökerét megfızve adták a
gyermekeknek cérnagiliszta fertızés, bélférgesség ellen. Szirupot fıztek belıle és cukor
helyett használták.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris Msf. var. conditiva Alef. / cékla
(CHENOPODIACEAE/libatopfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Lereszelve zellerrel és fekete retekkel adják legyengült
szervezetőeknek.

Betula pendula Roth. / közönséges nyír (BETULACEAE/nyírfélék)
Népi elnevezés: nyírfa
Népgyógyászati alkalmazás: Romlásokra (ütıdésekre, sebekre, ízületi fájdalmakra,
fagyásra és hajhullás esetén használják a levél fızetét és a törzs kora tavaszi nedvét
(virics). Szívbetegeknek és magas vérnyomástól szenvedıknek is ajánlják a levél
fızetének fogyasztását. Levelét a nadrágszárba tömve is használták „megtüzesödött”,
megdagadt lábra visszérgyulladás és keringési zavar esetén; azt mondták, leszívta a
vizet („kicsepegett”). Levelét és a viricset használják még gyomor- és májbántalmak,
valamint légúti megbetegedések esetén: „A virics megenyhíti, felfrissíti a légutakat”. A
levelet fájó derékra is rákötötték. A levél fızete vizelethajtó hatású. A levél fızetét
lábfájásra is használják. Lsd. még: közönséges cickafark!

Brassica oleracea L. var. capitata L. / fejes káposzta
(BRASSICACEAE/keresztesvirágúak)
Népgyógyászati alkalmazás: A savanyú káposztalé erısíti a szervezetet, a tüdıt, segíti
a nehéz, zsíros ételek emésztését. Gyomorfekélyre a zöld káposzta levét kipréselik és
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minden reggel egy pálinkáspohárral isznak belıle. A nyers levelet derékfájásra, ízületi
fájdalmakra, dagadt lábra, „idegcsömörre” borítják. Az állatgyógyászatban a tehén
tıgygyulladásának kezelésére a lótrágyából, emberi vizeletbıl és savanyúkáposzta-lébıl
készült kenıcsöt használják. A savanyú káposzta levét ruhafestéskor a festékhez
keverték.

Buxus sempervirens L. / örökzöld puszpáng (BUXACEAE/puszpángfélék)
Népi elnevezés: örökzöld
Népgyógyászati alkalmazás: Ága és levele „idegbetegségtıl való”, idegnyugtató
hatású.

Calendula officinalis L. / körömvirág (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: Jucikavirág, körömvirág, jucika
Népgyógyászati alkalmazás: Virágából disznózsírral kenıcsöt készítenek sebekre,
bırszárazságra, lábfájásra, gyulladásokra és tejlázra (= mellgyulladás). A virág szeszes
kivonatát sümıcs (szemölcs) és kelések kezelésére használják. Állatgyógyászatban a
tehén tıgygyulladására kenik disznózsírral készített kenıcsét.

Carlina acaulis L. / szártalan bábakalács (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: bábakalács, kenyérvirág
Népgyógyászati alkalmazás: A növényt régen kibontották és megették a virág közepét.
A széna közül kivetik, mert a lónak nem tesz jót, de a tehén megeszi: „Nem böki a
nyelvét.” Lsd. még: torma.

Carum carvi L. / kömény (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népgyógyászati alkalmazás: A herba és a termés teáját szélhajtónak, fokhagymával
készített teáját hasfájásra használják. Likırt is készítenek belıle. Ánizzsal (Pimpinella
anisum L.) és borsika (Juniperus communis L.) termésével összefızik, s erısebb
pálinkával vegyítik. Cukor nélkül hasfájásra és szélhajtónak használják. Felfázás esetén
(„hólyagfájástól”) egy vederbe egy maréknyi parazsat tesznek, köményt szórnak, és
meleg vizet öntenek rá, majd annak a meleg párájára ráülnek.
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Centaurea cyanus L. / kék búzavirág (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népgyógyászati alkalmazás: A virágból készített teát szemgyulladásra, fülfájásra és
süketségre használják.

Centaurium erythraea Rafn. / kis ezerjófő (GENTIANACEAE/tárnicsfélék)
Népi elnevezés: cintória
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját gyomorgyulladásra, gyomorfekélyre és fájásra, használják: „mejj- és hátfájástól”. Étvágygerjesztı hatású. Állatgyógyászatban
sertések gyomorgyulladása esetén adják az állatoknak.

Chelidonium majus L. / vérehulló fecskefő (PAPAVERACEAE/mákfélék)
Népi elnevezés: fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó, vérehullófő
Népgyógyászati alkalmazás: „Sümıcsre” cseppentik levélnedvét, rá útilapi (Plantago
major L.) levelét teszik. Kisebb sebek, kelések gyógyítására is használják.
Májbetegségek esetén a levél teáját isszák. Szemgyulladás esetén a szemhéjra kenték, s
úgy mondták: ha a szembe megy az se baj, de csíp erısen. Tejnedvét disznózsírba
csavarták, s a kenıcsöt használták mellgyulladás, tejláz és szemgyulladás estén. Ha a
szoptató asszony túl sokat iszik ebbıl a teából, elapad a teje, innen a tejapasztó
elnevezés. Az állatgyógyászatban csirkék májbetegsége ellen a herbát összevágva a
takarmányhoz keverik, de állatok sebére is cseppentik a tejnedvet.

Cichorium intybus L. / katángkóró (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: kék katáng, kék kotáng
Népgyógyászati alkalmazás: Májbetegségekre, epeproblémákra, gyomorbántalmakra,
„gyomormáz menésre”, köhögésre, túl erıs menstruációs vérzés esetén is használják a
herba teáját. A tyúkok májbetegsége esetén a fızetét adják az állatoknak.
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Cinnamomum verum J. Presl. / fahéj (LAURACEAE/babérfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Régen a „békavart” (ekcémát) egy lövétei néni
gyógyítani tudta: a szájpadláson eret vágtak, 1 liter pálinkába tettek szerecsendió
termését vagy virágát, bánfőmagot (Pimenta officinalis (L.) Merr.), szerborsot (Piper
nigrum L.), szegfőszeget, fahéjat, csillagánizst vagy kerti ánizst, sárgagyökeret
(Gentiana asclepiadea L.), fehérgyökeret (Verbascum phlomoides L.), széntablettát,
kámfort, kékkövet és borzzsírt. Ebbıl minden reggel 1 pálinkáspohárral kellett
fogyasztania a betegnek. Ha a pálinka elfogyott a főszerekrıl, újra fel lehet tölteni.

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. / görögdinnye (CUCURBITACEAE/tökfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A magokat megırölve teának fızik, mely „elpakolja a
vesekövet”, „gennyes vesének jó”.

Citrus aurantium L. / narancs (RUTACEAE/rutafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A terméshéj olaját légcsıfertızés és köhögés esetén
citromhéjolajjal és levendulaolajjal kockacukorra cseppentik, s elszopogatják.

Citrus limon L. / citrom (RUTACEAE/rutafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Légúti fertızések kezelésére használják. A citrom levét
kockacukorra cseppentve izomláz esetén alkalmazzák. Lsd. még: narancs.

Convallaria majalis L. / gyöngyvirág (CONVALLARIACEAE/gyöngyvirágfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Tüdıgyulladáskor fellépı magas láz esetén használják a
virág teáját. A virágot begyőjtés után nem szabad vízbe tenni, azonnal meg kell
szárítani. Mennyiségi felhasználása korlátozott: „Csak 3 szálról szabad a teát csinálni.”
Azt mondják, 1 liter vízbe 3 szálnál többet nem szabad tenni, mert mérgezı. A tea
hatásosabb, ha 4-5 szál hóvirágot is tesznek hozzá.
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Convolvulus arvensis L. / apró szulák (CONVOLVULACEAE/szulákfélék)
Népi elnevezés: szulák
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája gyomorhajtó.

Cornus mas L. / húsos som (CORNACEAE/somfélék)
Népi elnevezés: som
Népgyógyászati alkalmazás: Áfonyával és szederrel gyenge pálinkába teszik a
termését, s gyomorfogónak használják. Termésébıl szirupot is készítenek, pálinkával
vegyítve likırként fogyasztják.

Crataegus monogyna Jacq. / egybibés galagonya (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: Istengyümölcs
Népgyógyászati alkalmazás: A termés nyersen is, a virág teája magas vérnyomásra és
érszőkület ellen jó, vérnyomáscsökkentı, idegnyugtató hatású.

Cucurbita maxima L. / sütıtök
Cucurbita pepo L. / közönséges tök (CUCURBITACEAE/tökfélék)
Népi elnevezés: tök, takonygyőttı
Népgyógyászati alkalmazás: Bélférgesség ellen minden reggel éhgyomorra meg kell
enni 10 dkg tökmagot. „Hólyagfájástól: tökmagot pirítani, megtörni, teáját használni.”
Daganatok ellen is javasolják: „A sütıtök magvát megpirítani, megtörni, megfızni, a
teája is jó rák ellen.”, valamint csontfájdalom esetén is: „Csontfájástól”. Lsd. még:
torma.

Daucus carota L. / vadmurok (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: szégyönvirág, murokvirág
Népgyógyászati alkalmazás: A virág teáját gyomorrontás, gyomorfájás esetén isszák:
„Gyomortól való.” Azt mesélték, hogy régen a virág közepén nagy fekete folt volt, mely
mára szinte teljesen eltőnt. Úgy tartják, hogy mikor a folt teljesen eltőnik, nem lesz az
emberekben többet szégyenérzés. (melléklet 22. kép)

22

Daucus carota ssp. sativus (Hoffm.) Arc. / sárgarépa
(APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: murok
Népgyógyászati alkalmazás: Karógyökerének levét kipréselik, fokhagymát és tárkonyt
tesznek hozzá, s így bélférgesség esetén használják. A kipréselt leve javítja a látást is.
Állatgyógyászatban, ha a tehén szöget nyelt, búzakenyeret és murkot adtak neki. Fehér
változatát külön választották a többitıl, s mikor a szarvasmarha nem kérıdzött, ezt
adták neki.

Dipsacus laciniatus L. / héjakút mácsonya (DIPSACACEAE/mácsonyafélék)
Népi elnevezés: szamártövis
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját köhögésre, szamárköhögésre isszák.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. / erdei pajzsika (ASPIDIACEAE/pajzsikafélék)
Népi elnevezés: ördögborda
Népgyógyászati alkalmazás: „A disznyóknak erısen jó, zıden bészórják a lapiját,
fertıtlenít.” Pontosan nem sikerült kiderítenünk, hogy mire jó, de valamely élısködık
ellen használják.

Echium vulgare L. / terjıke kígyószisz (BORAGINACEAE/érdeslevelőek)
Népi elnevezés: gyomormenéstıl való, gyomorfogó
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját erıs hasmenés esetén isszák. (melléklet 24.
kép)

Equisetum arvense L. / mezei zsurló
Equisetum telmateia Ehrh. / óriás zsurló (EQUISETACEAE/zsurlófélék)
Népi elnevezés: súrlófő, zsurlófő, surlófő, bábaguzsaly, csikófarok
Népgyógyászati alkalmazás: „2 fajtája van, de a kaszállóról nem jó. A kapált
helyekrül jó.” Általában ezt a taxont (mezei zsurló) tartották jó hatásúnak. Fızetét
hajmoly (hajtöredezés), lábfájás és békavar ellen használják lemosónak és fürdınek.
23

Fürdıje jó hatással van vese- és prosztatabetegségek esetén; vizelethajtó, de kiütésekre,
sebekre, aranyérre, derékfájásra, lábfájásra, izomgörcsökre illetve gyomormenésre is
használják. Borogatóként a herbát rákötik a fájó testrészre. Nagyobb felülető sebeket
súrlófő, egérfarkú fő (Achillea millefolium L.) és halmérögfő (Euphorbia amygdaloides
L.) fızetével mossák. „Az a zsúrlófő, amelyik a szántóföldön van. Olyan ágas-bogas,
nem mint a fenyı, hanem olyan szabálytalan. Nem olyan, mint a másik, ami a mocsárba
lösz. A zsúrlófő jó, amikor… Hogy mondják? Lesznek mirigyök a gyomorba benn.
Hasnyálmirigy. Olyan teját kell soka inni. S ha már olyan nagyon el van terjedve, akkor
borogatni is lehet, csak össze kell nagyon sodorni, mert az szúrja, nagyon s a betegöt
azzal is lehet. Hosszú ideig is lehet azt a teát használni a betegnek.” (melléklet 23. kép)

Equisetum sylvaticum L. / erdei zsurló (EQUISETACEAE/zsurlófélék)
Kaszálókon, vizes helyeken terem Úgy tartják ez nem jó semmire. A széna közül
kivetik, mert megindítja a marha gyomrát.

Eryngium planum L. / kék iringó (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: kék iringó, szamártövis, ördögkarapta fő, szamártövis, bogáncs, szúrós
katáng, szúrós kotáng
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját köhögés, szamárköhögés esetén
alkalmazzák. Készítmény: lsd. Allium cepa L.!

Euphorbia amygdaloides L. / erdei kutyatej (EUPHORBIACEAE/kutyatejfélék)
Népi elnevezés: halmérögfő, kutyatej
Népgyógyászati alkalmazás: Romlásokra, sebekre, bedagadt ízületekre borogatónak
használják a herba fızetét, de a herbát is rákötik. Mérgezı tejnedve van.
Állatgyógyászatban sebek borogatására használják.

Euphorbia helioscopia L. / napraforgó kutyatej (EUPHORBIACEAE/kutyatejfélék)
Népi elnevezés: kutyatej
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Népgyógyászati alkalmazás: Herbájának fızetét az erdei kutyatej helyett/mellett
borogatónak használják sebekre.

Fagus silvatica L. / közönséges bükk (FAGACEAE/bükkfafélék)
Népi elnevezés: bükkfa
Népgyógyászati alkalmazás: Fájának hamuját vízben feloldva és leszőrve alkalmazzák
sampon helyett hajhullás ellen, kérgét hasmenés esetén: „A vén bükkfa héját megırölni,
s

téjaként

gyomorfogó.”

Az

állatgyógyászatban

is

alkalmazzák

az

állatok

gyomormenése ellen a takarmányba keverve. Makkját a disznókkal etetik, de egy nap 1
liternél többet nem szabad adni az állatoknak, mert „lerakódik a sapkájában”
(gyomorgyulladást okoz).

Fragaria sp. / szamóca (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: erdei eper, szamóca, vad eper
Népgyógyászati alkalmazás: A levél teáját gyomormenés esetén alkalmazzák,
valamint herbájából fürdıt készítenek: „Vad eper herbáját, fenyıágat és cserhét,
málnalapit, szederlapit, szaragógyát és lapit, diófa lapit megfızni, feredıt veszünk, s
utána sós szalonnával megkenni elbénulástól. Más fájástól pedig vizelettel le kell feredı
után mosni s marhafaggyúval bekenni.”

Fuchsia sp. / fukszia (ONAGRACEAE/ligetszépefélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Levelét kelésre, szökésre borítják.

Galanthus nivalis L. / hóvirág (AMARYLLIDACEAE/amarilliszfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Lsd. még: gyöngyvirág.

Galium mollugo L. / közönséges galaj (RUBIACEAE/galajfélék)
Népi elnevezés: ragodály, galaj
Népgyógyászati alkalmazás: Herbáját láb- és derékfájás esetén a fájó részre kötik,
vagy kisebb sebek súrolására használják.
25

Galium verum L. / tejoltó galaj (RUBIACEAE/galajfélék)
Népi elnevezés: ragadály
Népgyógyászati alkalmazás: Mezın kisebb karcolásokat súrolnak a herbájával,
hasonlóan a közönséges galajhoz.

Gentiana asclepiadea L. / fecsketárnics (GENTIACEAE/tárnicsfélék)
Népi elnevezés: májgyökér, májfő, tárnics, sárgagyükér
Népgyógyászati alkalmazás: Gyökerét megırölve borba, pálinkába, vízbe és teaként
elkészítve használják sárgaságtól, májbetegségtıl, alkoholistáknak. Keserő íző.
Gyökerét jónak tartják rákos megbetegedések kezelésére. A gyökerét megırölve
disznózsírba keverik, s az így elkészített kenıcsöt láb- és derékfájásra használják. A
gyökér a békavar elleni szeszes kivonat alkotórésze is. Lsd. még: fahéj! (melléklet 25.
kép)

Geum urbanum L. / erdei gyömbérgyökér (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: disznyómogyoró
Népgyógyászati alkalmazás: Pontosan nem tudjuk, melyik részét használják és hogyan
készítik. Azt mesélték: „gennyes epének jó”.

Helianthus annuus L. / napraforgó (ASTERACEAE/fészkesek)
Népgyógyászati alkalmazás: Magjának olaját az állatgyógyászatban használják. Ha a
szarvasmarha nem kérıdzik, az olajban hagymát pirítanak és az állat szájába töltik.

Hordeum vulgare L. / négysoros árpa (POACEAE/pázsitfüvek)
Népi elnevezés: árpa
Népgyógyászati alkalmazás: A szemeket megmelegítették és ronggyal a fájó derékra
kötötték. Régen puliszkát is fıztek belıle

Humulus lupulus L. / komló (CANNABACEAE/kenderfélék)
Népi elnevezés: komló
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Népgyógyászati alkalmazás: „Idegességtıl jó. Az elmét erısíti.” Kora tavaszi friss
hajtásaiból levest fıznek. Tudják, hogy a tobozát használják a sörfızés során, de
Lövétén nem fıztek sört.

Hyoscyamus niger L. / bolondító beléndek (SOLANACEAE/burgonyafélék)
Népi elnevezés: beléndek
Népgyógyászati alkalmazás: Fogfájás esetén a fájó fogba teszik a levelét. (melléklet
26. kép)

Hypericum perforatum L. / közönséges orbáncfő (HYPERICACEAE/orbáncfőfélék)
Népi elnevezés: Jézusvérefő, orbáncfő, Jézus vérehulló fecskefő, Jézusvére fő,
Jézusvére fője, Jézus vére hulló fő, Jézus vére lapi
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája jó emésztı szervrendszeri bajokra, hasfájás
és gyomormenés esetén: „Ha a gyomor megsül, megereszti, ha megyen, megfogja.” A
májra is jó hatással van és vesetisztítónak is tartják. Teájával borogatják a gyulladt
mellet.
Hiedelem: Ez a növény virágzott Jézus keresztfája alatt, s Jézus vére rácseppent, azóta
szent növény. (melléklet 27. kép)

Illicium verum Hook. / csillagánizs (ILLICIACEAE/csillagánizsfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Termése a békavar elleni készítmény alkotórésze. Lsd.
még: fahéj!

Juglans regia L. / közönséges dió (JUGLANDACEAE/diófafélék)
Népi elnevezés: dió
Népgyógyászati alkalmazás: Rügyét megáztatva hajhullásra használják. Zöld burka és
rügye hajfestésre alkalmas. Csonthéjának fızete és a dióbél közének teája magas
vérnyomásra jó. Zöld burkának fızetét érelmeszesedés és gyulladt láb borogatására,
valamint vérzı aranyér kezelésére ülıfürdınek használják. A dióbél jó gyomormenés
ellen is. Gyomorfekélyre folytméz, dióbél, citromlé és szenteltvíz keverékét használják.
A dióbelet használják még köhögés esetén is. Lsd. még: vöröshagyma, torma!
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Juniperus communis L. / közönséges boróka (CUPRESSACEAE/ciprusfélék)
Népi elnevezés: borsika, borsikafenyı, borókafenyı
Népgyógyászati alkalmazás: A boróka termése a hét ír alkotórésze. A tobozbogyót
megszárítják és lisztszerővé ırlik. A keverék alkotóelemei közül a viaszt, a szappant, a
faggyút és a borsikát felmelegítik, összeolvasztják, majd hozzákeverik a tejfölt, a tojást
és a mézet. Ezt a készítményt nehezen gyógyuló sebek, fekélyek, kelések, mellgyulladás
és

oldalkelés

(tüdıgyulladás)

kezelésére

használták.

Pálinkába

áztatják

és

bedörzsölınek használják ízületi betegségekre. Hasfájásra és szélhajtónak is
alkalmazzák. Lsd. még kömény! Az állatgyógyászatban tyúkvész esetén a takarmányba
keverik a megırölt termést. Amikor a gyík megharapta a tehén tıgyét, hét írt tettek rá.
Ágából emellett ostornyelet is készítenek.

Lamium album L. / fehér árvacsalán (LAMIACEAE/ajakosok)
Népi elnevezés: fehér árvacsihán, fehér kókiska, fehér csihány
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája erısítı: „Annyit ér, mint a vasbor.” Nıi
betegségek, fehérfolyás ellen is használják belsıleg és öblögetınek is. Magas
vastartalma révén csibéknek is adják.

Lamium galeobdolon L. / sárga árvacsalán (LAMIACEAE/ajakosok)
Népi elnevezés: sárga árvacsihán
Népgyógyászati alkalmazás: Úgy tartják: jobb, mint a fehér árvacsalán, melyhez
hasonlóan alkalmazzák.

Laurus nobilis L. / nemes babér (LAURACEAE/babérfélék)
Népi elnevezés: babér
Népgyógyászati alkalmazás: Köhögésre használják a levelét. Lsd. még: vöröshagyma!

Lavandula angustifolia Mill. / levendula (LAMIACEAE/ajakosok)
Népgyógyászati alkalmazás: A virág illóolaját köhögésre, légcsıproblémákra citromés narancshéjolajjal kockacukorra cseppentik és elszopogatják.
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Leonurus cardiaca L. / szúrós gyöngyajak (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: szúrós gyöngyalja
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája jó a szívnek. Szíverısítı, vérnyomásszabályozó. „Szívidegnek való. A lapiját összerágom, akkor a szív azonnal
megcsöndesedik. Gyenge gyomrúnak is jó, akinek a gyomra hamar megindul.” Teája
emellett jó pajzsmirigyproblémák kezelésére is.

Levisticum officinale Koch. / lestyán (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népi elnevezés: lestyán, leostyán
Népgyógyászati alkalmazás: Kígyók ellen ültetik a kerítés mellé, mely elriasztja ıket.

Lilium candidum L. / fehér liliom (LILIACEAE/liliomfélék)
Népi elnevezés: liliom
Népgyógyászati alkalmazás: Virágát rezesbe, mely a pálinkafızés során keletkezı
melléktermék, a rézeleje, vagy patikában kapható gyógyszeszbe teszik; sebek
fertıtlenítésére, ízületi fájdalmakra, reumára bedörzsölınek használják. Levelét is
sebekre teszik. Azt tartják: „Éjjel nem mernék vele aludni. Olyan szagja van, hogy éjjel
megöli az embert. Árt a szívnek.”

Linaria vulgaris Mill. / közönséges gyújtoványfő
(SCROPHULARIACEAE/tátogatófélék)
Népi elnevezés: vad tátogtató, mezei sárga tátogtató
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája serkenti a májmőködést és epekiválasztást;
„Feketesárgaságtól jó.”.

Linum usitatissimum L. / házi len (LINACEAE/lenfélék)
Népi elnevezés: len
Népgyógyászati alkalmazás: A mag olaját fülfájás esetén meglangyosítva a fülbe
cseppentik.
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Lycopersicon esculentum Mill. / paradicsom (SOLANACEAE/burgonyafélék)
Népi elnevezés: piros paradicsom
Népgyógyászati

alkalmazás:

Vérömlenyekre,

ütıdésekre,

mellgyulladásra

borogatónak használják az érett termést.

Lycopodium clavatum L. / kapcsos korpafő (LYCOPODIACEAE/korpafőfélék)
Népi elnevezés: korpafő, kúszó moha, moha
Népgyógyászati alkalmazás: Herbáját megszárítva derékfájásra és reuma ellen a
derékra kötik. (melléklet 28. kép)

Lysimachia nummularia L. / pénzlevelő lizinka (PRIMULACEAE/kankalinfélék)
Népi elnevezés: fillérfő, piculavirág
Népgyógyászati alkalmazás: „Mikor megkucorodik, vagy a görcs megfogja a lábat”:
borogatónak, fürdınek használják lábfájás esetén a herba fızetét. Lsd. még: közönséges
cickafark!

Malus silvestris (L.) Mill. / vadalma (ROSACEAE/rózsafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A termésbıl ecetet készítenek, melyet vízzel hígítva
használnak hajmosás után; azt mondják: a haj így lassabban ıszül meg. Sebek, égések,
csípések, szemölcs kezelésére is használják. Csömörlés, máj és gyomorbántalmak
esetén vízzel hígítva isszák, valamint a testet átsúrolják vele, hogy a vérkeringés
felgyorsuljon. Borogatóként alkalmazzák továbbá mejjszorításra, magas láz esetén és
izomgörcsökre. Párakötést készítenek a fejre zsályás (Salvia officinalis L.) vagy útifüves
(Plantago lanceolata L.) almaecettel; úgy tartják: „jó a gondolkodásnak”. „Zsába
fészegnek: 2 tojást 2 deci ecettel összekeverni és 24 óráig állni hagyni, s kiverni. Aztán
2 órát kavarni, 1 üvegbe tenni és 2 deci terpentint önteni hozzá, majd 2 órát rázni.”:
ezzel masszírozzák a beteg területet. Régen a veszettséget is gyógyították Lövétén.
Dőbogarat, melyet még nem sikerült azonosítani, almaecetbe tették és megsózták. Ez
sárga levet eresztett, ebbıl cseppentettek pálinkáspohárba, feltöltötték pálinkával és
tettek hozzá összeırölt bogarat. Ezt az orvosságot kellett meginni. Csak akkor volt
hatásos, ha a veszett állattal való találkozás után nem több, mint 9 nappal adták a
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betegnek.

Az

állatgyógyászatban

elsısorban

lázcsillapításra

használják:

a

szarvasmarhának hígítva tüdıgyulladás és tıgygyulladás esetén vagy hályog ellen
borogatónak,

a

disznóval

szintén

tüdıgyulladás

esetén

vagy

sapkabaj

(gyomorgyulladás) esetén megitatják az állattal.

Malva neglecta Wallr. / papsajtmályva (MALVACEAE/papsajtmályva)
Népi elnevezés: papsajt, papsajtmályva, papsajtja, taknyozófő, takonygyőjtı
Népgyógyászati alkalmazás: A herba fızetét ütıdésekre, láz ellen borogatónak
használják. Teáját belsıleg hasmenés ellen isszák. Nık hüvelyébe felhelyezték, hogy ne
legyen gyermekük; megnyitotta a méhszájat. Méhdaganatra a herba fızetével
borogatják

a

hasat,

de

ülıfürdınek

használják

fehérfolyásra,

férfiaknak

prosztatabetegségekre. Termését a gyerekek fogyasztják.

Matricaria chamomilla L. / orvosi székfő (ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: kamilla
Népgyógyászati alkalmazás: Teáját mellgyulladásra borogatónak használják. Fızetébe
timsót téve hüvelyöblögetést végeznek vele méhsebre. „1000 orvossága van.” Az
állatgyógyászatban sertések meghőlésének kezelésére alkalmazzák.

Melissa officinalis L. / citromfő (LAMIACEAE/ajakosak)
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája nyugtató hatású.

Mentha x piperita L. / borsmenta
Mentha longifolia (L.) Nath. / lómenta
Mentha aquatica L. / vízi menta (LAMIACEAE/ajakosok)
Népi elnevezések összefoglalóan: borsmenta, borsminta, fodormenta, menta,
vadmenta, vad fodorminta, mezei menta
Erre a nemzetségre is igaz, hogy a különbözı fajokat nem különböztetik meg,
felhasználási módjaik általában azonosak.
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája finom íző, jó almarsra (hasmenés),
gyomorsav ellen, gyomorfekélyre, hasfájásra, cukorbajra; emellett emésztésserkentı és
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jó hatással van a vesére is. Lövétén idegrendszert nyugtató hatását is említették. A teája
lemosóként fertıtlenítı hatású, fertızések megelızésére használták, ha valakinek
halottakkal vagy elhullott álatokkal kellett foglalkoznia. „Gyomornak, s mindennek jó.”
Pálinkába is teszik.

Morus alba L. / fehér eperfa (MORACEAE/eperfafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A levél teáját cukorbetegek fogyasztják.

Myristica fragrans Houtt. / szerecsendió (MYRISTICACEAE/muskátdiófélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Békavar ellen használták a termését. Lsd. még: fahéj!

Narcissus poeticus L. ssp. radiiflorus (Salisb.) Bak. / csillagos nárcisz
(AMARYLLIDACEAE/amarilliszfélék)
Népi elnevezés: kákvirág, nárcisz
Népgyógyászati alkalmazás: Ágybavizelés ellen adták a gyerekeknek (További
kutatás) „Nagy ereje van.” Mérgezı, szobában sem hagyják bent, mert fejfájást okoz.

Nicotiana tabacum L. / dohány (SOLANACEAE/burgonyafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Fülfájásra, fogfájásra, gyulladásokra a cigarettát
meggyújtva a fogba teszik. Elsısorban kismamák használják, akik nem szedhetnek
gyógyszereket. Állatgyógyászatban a szarvasmarha és a ló hályogjának kezelésére
használják: a pipában összegyőlı anyagot (bagó) megrágják, míg folyékony lesz és a
nyállal együtt az állat szemébe köpik. Kígyók ellen a cigarettát kihelyezik a kerítés
mellé, vagy a kicsi gyermek mellé teszik.

Origanum vulgare L. / szurokfő (LAMIACEAE/ajakosok)
Népi elnevezés: ezörjófő, ezerjófő
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája finom, erıs, étvágygerjesztı. Attól
függıen, hogy milyen erısre fızik a teát, élénkítı vagy nyugtató hatása van. „Ezer féle
bajra jó, 7 féle orvossága van. Tiltott növény.” (= védett) (melléklet 29. kép)
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Orobanche sp. (OROBANCHACEAE/vajvirágfélék)
Népi elnevezés: vajfő
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját erıs hasmenés és vérhas esetén isszák.
Állatok gyomormenésének kezelésére is alkalmazzák.

Papaver somniferum L. / mák (PAPAVERACEAE/mákfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A termés és a szár fızetét erıs altatónak, nyugtatónak
használták. Volt, aki sírós csecsemınek adta. „2 szállal béveszek, erısen nyugtató.
Beléteszek egy mákhéjat egy fél liter vízbe, de abból csak 1-2 kortyot veszek bé. De jó.
Ha üvegbe béteszi, egy pár nap, egy hétig nem romlik el. Kicsi gyermeknek veszélyes,
öli meg az idegöket, szervezetet.” Állatgyógyászatban a magokat használják: a
tehénnek, ha kifordult a méhe, meghintették mákkal, hogy bent ragadjon, a farát
felemelték, hogy ne tudjon lefeküdni, s újra kinyomni.

Petasites hybridus (L.) G. M. Sch. / vörös acsalapu
(ASTERACEAE/fészkesvirágzatúak)
Népi elnevezés: acsalapu, martilapi
Népgyógyászati alkalmazás: Nyáron nagy napsütésben napszúrás ellen a fejre borítják
a levelét.

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. / petrezselyem (APIACEAE/ernyısvirágzatúak)
Népgyógyászati alkalmazás: Levele rovarriasztó, csípı rovarok ellen levelével
bedörzsölték a bırt, nyugtató hatású. „Már édösanyámék is tudták, hogy jó vérnyomás
ellen.”

Picea abies (L.) H. Karst. / lucfenyı (PINACEAE/fenyıfélék)
Népi elnevezés: vörösfenyı, veresfenyı
Népgyógyászati alkalmazás: A fenyıalmából (fiatal tobozvirágzat) szirupot fıznek,
melyet tüdıbetegség, fojlás (nehézlégzés) ellen, köhögéstıl használják. A fenyı újulását
(fiatal hajtását) teának fızik, tüdıgyengeség ellen és nyugtatónak használják. A fenyı
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szurok (gyanta) a hét ír alkotórésze is. Lsd. még: közönséges boróka! Kisebb sebekre,
kelésre gyantát kentek és útilapit (Plantago sp.) ragasztottak rá, de kenıcsként is
alkalmazták. A kenıcsöt úgy készítik, hogy a szurkot felmelegítik, majd viaszt és
faggyút kevernek hozzá. Az érett fenyıalmát megfızik és a levét égésekre borogatónak
használják. A fenyıcserhe (tőlevelek) teája szívbetegnek, gyenge szívnek és
pajzsmirigybetegségek kezelésére jó teának és borogatónak. A bojzafa héj zöld
fenyıággal fürdınek összefızve aranyér kezelésére jó. Visszeres lábra fürdınek sóval
és timsóval fenyıfa, főzfa (Salix alba L., Salix sp.) és cserefa (Quercus sp.) kérgét fızik
meg. A fenyıcserhe teája erısíti a húgyhólyagot. A fenyıgyantát megszárították,
megtörték, majd télen a disznó forrázása után a szır közé szórták, mely összetapadt és
így jobban ki lehetett tépni. A fenyıfa kérgét cserefa kéreggel összefızték, majd ebben
érlelték a nyers bırt (cseres érlelés). Szappanfızés során is használták, jó illatot adott a
szappannak.

Pimenta officinalis (L.) Merr. / szegfőbors (MYRTACEAE/mirtuszfélék)
Népi elnevezés: szerbors
Népgyógyászati

alkalmazás:

Lyukas

fogba

teszik,

valamint

békavar elleni

készítményben használják. Lsd. még: fahéj!

Pimpinella anisum L. / ánizs (APIACEAE/ernyısök)
Népgyógyászati alkalmazás: A békavar elleni készítmény egyik alkotója. Lsd. még:
fahéj! Gyomorgörcsök ellen pálinkában és teaként, valamint szélhajtónak is használják.
Lsd. még: kömény!

Piper nigrum L. / feketebors (PIPERACEAE/borsfélék)
Népi elnevezés: bors
Népgyógyászati alkalmazás: A termést pálinkába teszik, gyomorfájás ellen használják.
Lyukas fogba is helyezik fájdalomcsillapító hatása révén.

Plantago lanceolata L. / lándzsás útifő (PLANTAGINACEAE/útifőfélék)
Népi elnevezés: úti lapi, keskenylevelő útilapi
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Népgyógyászati alkalmazás: Levelét sebekre teszik. Lsd. még: lucfenyı! Úgy tartják:
jobb, mint a nagy útifő. Levelének teája gyomorfájásra jó, valamint ecetbe áztatják és a
fejre párakötést tesznek: úgy tartják, jó hatással van az agyra. A levélbıl tartósítószert is
készítenek, a termésbıl pedig hasmenés elleni teát fıznek.

Plantago major L. / nagy útifő (PLANTAGINACEAE/ útifőfélék)
Népi elnevezés: úti lapi
Népgyógyászati alkalmazás: Levelét mellgyulladásra, sebekre, kelésekre, csípésekre
teszik. A levél teája köhögésre jó, valamint ecetbe áztatva jó hatással van az agyra.

Potentilla anserina L. / libapimpó (ROSACEAE/rózsafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Teája epekıhajtó, epegörcsoldó, gyomorfogó, jó köhögés
ellen: „Csak sok téját kell inni.”
Primula veris Huds. / tavaszi kankalin (PRIMULACEAE/kankalinfélék)
Népi elnevezés: kankalin, kásavirág
Népgyógyászati alkalmazás: Kisgyermekeknek hasmenés és hasfájás ellen adják a
virág teáját, de használják nıgyógyászati problémákra, álmatlanságra, idegbántalmakra
és másnaposoknak nyugtatónak.

Prunus avium L. / cseresznye (ROSACEAE/rózsafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A cseresznyeláb (terméskocsány) teája „…jó az epének,
vagy ha a gyomorban seb van” (gyomorfekély). „Méjfájástól (méhgyulladás) inni jó.”

Prunus domestica L. / szilva (ROSACEAE/rózsafélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Termésébıl cukor nélküli lekvárt fıznek, ezt borítják a
gyulladt mellre, de méhdaganat, méhrák ellen a hüvelybe is felhelyezték. Az aszalt
szilvát teának megfızik és székrekedés ellen fogyasztják. A maghéjból teát fıznek,
melyet magas vérnyomás ellen használnak. A magot ízületi megbetegedések esetén
fogyasztják, de nagyobb mennyiség fejfájást okozhat.
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Quercus cerris L. / csertölgy (FAGACAE/bükkfélék)
Népi elnevezés: cserefa
Népgyógyászati alkalmazás: A héjkéreg fızetét kelések, pattanások, viszketegség,
rühösség kezelésére fürdınek, lemosónak használják. A kéreg fızetét gyomormenés
ellen alkalmazzák. A kéreg alsó részének fızetével torokfájás esetén gargalizálnak.
Visszerekre fürdınek, borogatónak is alkalmazzák. Lsd. még: Lucfenyı. Az
állatgyógyászatban állatok gyomormenése ellen adják a kéreg fızetét. Makkját a
disznóknak

adják,

de

nem

szabad

sokat,

mert

megreked

a

gyomrában,

gyomorgyulladást okoz, levelét, ha kevés táplálék volt, összegyőjtötték és télen azzal
etették az állatokat.

Raphanus sativus ssp. niger var. niger (Mill.) DC. / fekete retek
(BRASSICACEAE/keresztesvirágúak)
Népgyógyászati alkalmazás: Meghőlés esetén megreszelik, mézzel összekeverik és
állni hagyják, majd fogyasztják. Méregtelenítı és vitaminpótló hatású a legyengült
szervezetnek. Zellerrel és céklával vegyesen is fogyasztják.

Ribes nigrum L. / fekete ribizli (GROSSULARIACEAE/ribiszkefélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Termésébıl bort készítenek, melybıl sokat nem szabad
fogyasztani, mert emeli a vérnyomást. Vérszegények vaspótlóként fogyasztják, de
étvágyjavító hatását is említették.

Robinia pseudoacacia L. / fehérakác (FABACEAE/pillangósvirágúak)
Népi elnevezés: akácvirág
Népgyógyászati alkalmazás: A terméshüvely fızetét húgyhólyagfájdalom esetén
fogyasztják. A virágot palacsintatésztában kisütik, vagy teát is készítenek belıle.

Rosa canina L. / csipkerózsa, gyepőrózsa (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: rózsabogyó, hecselli, szaragógya, seggvakaró
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Népgyógyászati alkalmazás: A termés (csipkebogyó) teája és a belıle fızött lekvár
gyomorfogó hatású, hasmenés ellen fogyasztják. Bénulás esetén és fájdalmak kezelésére
is használják. Lsd. még: szamóca!

Rosmarinus officinalis L. / rozmaring (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: házi rozsmarint
Népgyógyászati alkalmazás: Herbája szívbetegeknek jó. Levele tartósító hatású,
savanyúságokba teszik. Főszerként és élvezeti teaként is használják.

Rubus sp. / szeder (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: hamvas szeder
Népgyógyászati alkalmazás: A levél teája méregtelenítı, de vakbélgyulladás, láz
esetén is alkalmazzák. „Elbénulástól és más fájdalmaktól.” Lsd. még: szamóca!

Rubus idaeus L. / málna (ROSACEAE/rózsafélék)
Népi elnevezés: málnafa
Népgyógyászati alkalmazás: Levelének teája gyomorfogó, de élvezeti teaként is
fogyasztják. Elbénulás és más fájdalmak ellen fürdınek használják. Lsd. még: szamóca!
Régebben az iskoláskorú gyermekeknek kötelezı volt bizonyos mennyiséget begyőjteni
és leadni a levélbıl.

Rumex acetosella L. / mezei sóska (POLYGONACEAE/keserőfőfélék)
Népi elnevezés: lósóska, kabalasósdi, lósósdi (=?), édesgyökér
Népgyógyászati alkalmazás: A termés teáját hasmenés esetén használják a humán- és
állatgyógyászatban egyaránt. Tüdıgyulladás és magas láz esetén szénatörekkel (A
lekaszált és megszárított fő lepotyogott levelei.) összefızik, s a teájával borogatják a
beteg testét.

Salix sp. / főz (SALICACEAE/főzfafélék)
Népi elnevezés: főzfa, fehér főzfa
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Népgyógyászati alkalmazás: Levelét ízületi gyulladásokra és reumára használják:
„Lapija jó az ízületekre.” A levél és a vesszı héja lázcsillapító hatású, gyomorfájás
esetén is alkalmazzák.

Salvia officinalis L. / orvosi zsálya (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: zsálya
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teája fájdalomcsillapító hatású fogfájás esetén:
„Fogfájástól a fájást elállítsa, s a daganatot leveszi.” Levelét nyersen fájó, gennyes
fogba teszik. A herbát ecetbe áztatva fülfájás esetén borogatónak használják. Lsd. még:
vadalma! Ízületi rándulások, ficamok és ütıdések esetén borogatóként alkalmazzák.
Teáját rákos megbetegedések esetén fogyasztják. A levél teája izzadáscsökkentı hatású.

Salvia pratensis L. / mezei zsálya (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: zsálya
Népgyógyászati alkalmazás: A virág teáját fogfájás, gyulladás esetén öblögetıként
alkalmazzák.

Sambucus nigra L. / fekete bodza (CAPRIFOLIACEAE/bodzafélék)
Népi elnevezés: bodza, bojzafa
Népgyógyászati alkalmazás: Héjkérgét fenyıággal összefızik és aranyér ellen
ülıfürdıként alkalmazzák. A virág teáját megfázáskor köhögés ellen köptetıként
használják.

Satureja hortensis L. / borsikafő (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: csombor
Népgyógyászati alkalmazás: Régen torokgyík és magas vérnyomás ellen alkalmazták
a herbáját. Teáját fogyasztották továbbá méhgyulladás és erıs menstruáció esetén is.

Sempervivum tectorum L. / házi kövirózsa, fali kövirózsa
(CRASSULACEAE/varjúhájfélék)
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Népi elnevezés: kırózsa
Népgyógyászati alkalmazás: Fülfájás és fülgyulladás esetén a levélnedvét fülbe
cseppentik. Torokfájás esetén mézzel és almaecettel keverve fogyasztják.

Solanum tuberosum L. / burgonya (SOLANACEAE/burgonyafélék)
Népi elnevezés: pityóka (fajták: kifli, eleintermı, piros késıi)
Népgyógyászati alkalmazás: A gumót „…héjastól reszelni, s korpával esszevegyítve
békötni kenderes ronggyal ficamra. Fájó lábra szappanos vízbe áztatott törölközıt
szappannal jól bekenni, lábra tenni.” Lereszelve égésekre, gennyes gyulladásokra
helyezik.

Solidago virga-aurea L. / közönséges aranyvesszı
(ASTERACEAE/fészekvirágzatúak)
Népi elnevezés: aranyvesszı, erdei aranyvesszı
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját vesemedence gyulladás esetén fogyasztják.

Symphytum officinale L. / fekete nadálytı (BORAGINACEAE/érdeslevelőek)
Népi elnevezés: fekete nadály, nadály
Népgyógyászati alkalmazás: Gyökerébıl disznózsírral kenıcsöt készítenek sebre,
fekélyre, égési sebre, zúzódásra, kelésre teszik. A levelet kicsit megforrázva szintén
kelésekre,

fekélyekre

borítják.

Tinktúráját

fogyasztják

belsıleg

máj-

és

gyomorbántalmak esetén, külsıleg bedörzsölınek alkalmazzák derékfájdalmakra és
egyéb ízületi panaszokra. A gyökeret lereszelik, kékszeszt vagy pálinkát töltenek hozzá
és ütıdésekre, csonttörésekre, fájó derékra kötik.

Syringa vulgaris L. / májusi orgona (OLEACEAE/olajfafélék)
Népi elnevezés: fehérburusnyán, fehérorgona, burusnyánlapi
Népgyógyászati alkalmazás: Levelét nehezen gyógyuló sebekre borítják. Ízületekre,
izombántalmakra is jó. A hiedelem szerint a végsı ítélet és a tisztítótőz égési sebeit csak
ezzel a lapival lehet gyógyítani.
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Syzygium aromaticum (L.) Merrill et Perry / szegfőszeg
(MYRTACEAE/ mirtuszfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Bimbója a békavar elleni készítmény alkotója. Lsd. még:
fahéj! Fogfájás esetén a fájó fogba teszik.

Taraxacum officinale Weber ex Wiggers / gyermekláncfő, pongyola pitypang
(ASTERACEAE/fészekvirágzatúak)
Népi elnevezés: gyermekláncfő, cikória, láncvirág
Népgyógyászati alkalmazás: A virág teáját köhögés esetén isszák, de jó hatással van a
tüdıre és a szívre is. A virágból szirupot is fıznek. Levelét és a virág tıkocsányát kora
tavasszal salátaként fogyasztják vitaminpótlóként.

Thymus sp. / kakukkfő (LAMIACEAE/ajakosak)
Népi elnevezés: vad csombor
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját magas vérnyomás esetén, gyomor- és
cukorbetegség, valamint köhögés esetén is fogyasztják. Teáját alkoholfüggık
fogyasztják, ha le akarnak szokni az italozásról; jótékony hatással van a májra. A herba
teáját erısítıként is használják, melyben „…a gyöngyén születött gyermököt fürdetik.”
Élvezeti teaként is fogyasztják.

Tilia cordata Mill. / kislevelő hárs (TILIACEAE/hársfafélék)
Népi elnevezés: szádokfa
Népgyógyászati alkalmazás: A virágot összetörik, zsírban vagy tejfölben elkeverik és
mellgyulladásra borogatóként használják, vagy tejbe téve a tejet langyos helyen hagyják
megaludni, s ezt a készítményt kelések és más csomók gyógyítására alkalmazták. A
külsı héjkéreg alatti sárga részt lekaparták, s ebbıl tejben annyit fıztek, hogy krém
legyen belıle. Ezt is kelésekre, csomókra tették. Érelmeszesedés ellen a szádokfa szenit
(szenét) összetörik, s azt fogyasztják. A virág teája egyesek szerint árt, mások szerint jó
a szívnek. Élvezeti teaként is fogyasztják. Az állatgyógyászatban a külsı héjkéreg alatti
sárga részt lekaparva és tejben megfızve pépként alkalmazták száj- és körömfájás,
illetve szemhályog gyógyítására.
40

Trifolium montanum L. / hegyi here
Trifolium repens L. / fehér here (FABACEAE/pillangósok)
Népi elnevezés: fehérhere, kicsi fehér herevirág
Népgyógyászati alkalmazás: A herba teáját fehérfolyás ellen isszák.

Triticum aestivum L. / búza (POACEAE/pázsitfőfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: Az állatgyógyászatban alkalmazzák: ha a szarvasmarha
szöget nyelt, búzakenyeret és murkot etettek vele.

Trollius europaeus L. / zergeboglár (RANUNCULACEAE/boglárkafélék)
Népi elnevezés: pünkösdi rózsa, basarózsa
Népgyógyászati alkalmazás: A virág teáját hasmenés, vérhas esetén használják. „Nagy
ereje van, egy betegnek egy héten 3 sziromnál nem szabad többet meginnia, mert
különben mérgezı.”

Tussilago farfara L. / martilapu (ASTERACEAE/fészekvirágzatúak)
Népi elnevezés: martilapi
Népgyógyászati alkalmazás: Virága szívbetegeknek jó. A levelébıl salátalevest
készítenek, de mivel keserő, az elsı levét elöntik. Levelébe húst töltenek.

Urtica dioica L. / nagy csalán (URTICACEAE/csalánfélék)
Népi elnevezés: csihán
Népgyógyászati

alkalmazás:

Teaként

fogyasztják

levelét

méregtelenítıként,

vérszaporító hatása miatt vérszegénység ellen. Húgyúti fertızéseket, felfázást is
kezelnek vele. Fürdıje érszőkület, reuma, ízületi gyulladások ellen jó. Kora tavasszal
salátalevesnek fızik, erısítınek, vitaminpótlónak tartják. Csontfájás gyógyítására is
isszák teáját. Lsd. még: torma! A herba fızetével hajmosás után átöblítik a hajat, jó
hatással van a hajhagymákra. A legyek nem szeretik; herbájának forrázata inszekticid és
fungicid hatású permetszer.
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Vaccinium myrtillus L. / fekete áfonya (ERICACEAE/hangafélék)
Népi elnevezés: áfonya, fekete kakojza, kék kakojza
Népgyógyászati alkalmazás: A levél teáját érszőkület, cukorbetegség, májbajok és
gyomormenés ellen használják, de nem szabad túl sokat inni belıle, mert „…a szív nem
szereti, szívverést okoz.” Termését sommal és szederrel pálinkába áztatják, hasmenés
esetén isszák. Teáját élvezeti teaként is isszák, termésébıl befıttet, lekvárt, szirupot
készítenek.

Vaccinium vitis-idaea L. / vörös áfonya (ERICACEAE/hangafélék)
Népi elnevezés: áfonya, piros kakojza
Népgyógyászati alkalmazás: Termését borban megfızik, mely megkocsonyásodik, s
savanyúságként húsok mellé tálalják.

Veratrum album L. / fehér zászpa (MELANTHIACEAE/zászpafélék)
Népi elnevezés: zápsza, vaddisznyó törökbúza
Népgyógyászati alkalmazás: Erısen mérgezı növény. Gyomorfekély gyógyítására ezt
mesélték a növényrıl: „Megharagutt a székely ember erısen a szászra, s a szász nem
tudta, hogy az a zápsza. Azt mondta viccbıl az embör, hogy az embörnek is jó, mert
kitakarítsa a gyomrát. Hát egyször visszajött a szász, s azt mondta úgy lött jobban a
fekélye, hogy maga mondta igya a zápszát.” Állatgyógyászatban a gyökér és herba
fızete sertések varasodására, marhák tetvessége, kutyák, macskák bolhái ellen
bedörzsölıként használatos. De gyomormenést okozhat, így nem szabad, hogy az
állatok lenyalják.

Verbascum phlomoides L. / szöszös ökörfarkkóró
(SCROPHULARIACEAE/tátogatófélék)
Népi elnevezés: fehérgyökér, ökörfarkkóró
Népgyógyászati alkalmazás: Virága vagy gyökere a békavar elleni készítmény
alkotórésze. Lsd. még: fahéj! (melléklet 31. kép)
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Viburnum opulus L. / kányabangita (CAPRIFOLIACEAE/bodzafélék)
Népi elnevezés: kányafa, kánya, veres kánya
Népgyógyászati alkalmazás: A termés levét kisebb sebekre csavarják. Magja jó
hatással van a szívre, de lenyelni nem jó, mert a végbélnek nem jó. A terméssel
tüdıbetegségeket (köhögés, tüdıgyulladás, TBC) gyógyítanak, nyersen fogyasztva vagy
megszárítva teának megfızve. „Felújítja a tüdıt.” Termése ehetı, de keserő. (melléklet
32. kép)

Viscum album L. / fehér fagyöngy (LORANTHACEAE/fagyöngyfélék)
Népi elnevezés: fagyöngy, nyírfagyöngy, vadalma fagyöngy
Népgyógyászati alkalmazás: Vérnyomáscsökkentı hatása van: levelét éjszakára hideg
vízbe áztatják, reggel meglangyosítják és éhgyomorra fogyasztják. De vigyázni kell
vele, mert hamar lecsökkenti a vérnyomást. Termése mérgezı, de disznózsírral kenıcsöt
készítenek belıle, s télen az elfagyott testrészt kenik be vele. (melléklet 33. kép)

Vitis vinifera L. / szılı (VITACEAE/szılıfélék)
Népgyógyászati alkalmazás: A termésbıl készült bor jó hatással van a szívre, a
szívizmokra, de fogyasztják májbetegségek (lsd. még: fecsketárnics!) és cukorbetegség
(lsd. még: vöröshagyma!) esetén is. Kora tavasszal összegyőjtik a mezgéjét, és mint a
viricset, úgy fogyasztják. Úgy tartják: jó hatással van a tüdıre és a légutakra.

Zea mays L. / kukorica (POACEAE/pázsitfőfélék)
Népi elnevezés: törökbúza
Népgyógyászati alkalmazás: A bibeszálak teáját vesebetegségek (vesefájdalmak,
vesekı) ellen forrón isszák. Vizelethajtó hatását is említették. Az állatgyógyászatban
akkor alkalmazták a szemek daráját, ha a szarvasmarhának kifordult a borjútartója
(méhe): meghintették a darával vagy mákkal, visszatették, majd a farát megemelték,
hogy ne tudjon lefeküdni és újra kinyomni.
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6. Értékelés
Lövétén az összesen 30 terepi nap során felkeresett 48 adatközlıvel 48 óra
idıtartamban beszélgetéseket rögzítettünk, melyekben 102 betegséget említettek. Az
összesen 220 növényfaj között 143 gyógynövény taxont neveztek meg ismert
betegségeik kezelésére, melyeket betegségcsoportok szerint a melléklet 1-27.
táblázataiban összegeztünk. Néhány taxont mutatunk be a melléklet 20–33 képein.
Egy növényfaj népi elnevezése 1-7 között változott; a 143 gyógynövény
esetében összesen 355 népi nevet jegyeztünk fel. A növényfajok mellett feljegyzésre
került 23 emberi vagy állati eredető, valamint 20 egyéb eredető anyag is a különbözı
betegségek kezelésére.
A növényfajok készítményei (melléklet 15-19. kép) között találtunk
kenıcsöket, teákat, fürdıket, borogatókat és alkoholos tinktúrákat, melyek
széleskörő alkalmazása a lövéteiek értékes, hagyományırzı, gyógyító tudását
bizonyítja.
A település idıs generációja, hasonlóan más falvak lakosságához egyre
kevésbé tudja örökíteni értékes tapasztalati tudását a fiatalok városokba költözése,
valamint az egyre terjedı média és szakkönyvek használata miatt. Munkánk sürgısségét
jól tükrözi egy kedves adatközlınk idézett mondata: „A vén cigány is minden nap egy
nótát felejt!”. Ez a még fellelhetı ısi tudás is így felejtıdik napról napra.
Adataink alapján néhány értékes új gyógynövényt, illetve már ismert fajok új
részét,

felhasználási

módját

további

tudományos

kutatásokra,

laboratóriumi

vizsgálatokra tartunk érdemesnek, ígéretesnek. Győjtımunkánkat Lövétén feltétlenül
folytatjuk, hiszen ezeknek a szájhagyomány útján továbbadott és napjainkig élı
ismereteknek feljegyzése és megırzése ma igen fontos feladatunk.
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Mellékletek
1. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása bırbetegségek esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

?

?

2.

?

?

3.

?

?

4.
5.

Aloe
Ánizs

Aloe sp.
Pimpinella anisum L.

6.

Burgonya

Solanum tuberosum L.

7.
8.

Bükk
Cukorrépa

9.

Csertölgy

Fagus silvatica L.
Beta vulgaris L. var.
altissima Döll.
Quercus cerris L.

10. Csillagánizs

Illicium verum Hook.

11. Erdei kutyatej

Euphorbia
amygdaloides L.

12. Fahéj

Cinnamomum verum J.
Presl.

13. Fecsketárnics

Gentiana asclepiadea L.

14. Fehér fagyöngy

Viscum album L.

Népi elnevezés + felhasználás
Bánfőmag, bánfímag: szerecsendió
(+virágja), bánfőmag, szerbors,
szegfőszeg, fahéj, csillagánizs (v. kerti
ánizs), sárgagyökér, fehérgyökér,
széntabletta, kámfor és kékkı, borzzsír
békavarra
Ekcémától való, celler levelő folyó sárga
virág: ekcémára borogatni
Romlófő: herba teája romlásokra, sebekre
inni és borogatni
Doktorlapi, doktorvirág: nedve sebre
Ánizs: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra, ekcémára
Pityóka (kifli, eleintermı, piros késıi):
párakötésként gumóját lereszelve gennyes
gyulladásokra, égésre nyersen
Bükkfa: hamuja hajhullás ellen
Cukorrépa: levele kelésre
Cserefa: kelésekre összehúzó hatása van,
viszketegségre, rühösségre, pattanásra
fürdınek, lemosónak
Csillagánizs: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Halmérögfő, kutyatej: romlásokra,
sebre borogatónak
Fahéj: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Májgyökér, májfő, tárnics,
sárgagyükér: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Fagyöngy, nyírfagyöngy, vadalma
fagyöngy: bogyója disznózsírba keverve
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15. Fehér liliom

Lilium candidum L.

16. Fehérüröm

Artemisia absinthium L.

17. Fekete nadálytı

Symphytum officinale L.

18. Fukszia vagy
csüngıke
19. Kányabangita

Fuchsia sp.

20. Káposzta

Brassica oleracea L.

21. Kislevelő hárs

Tilia cordata L.

22. Körömvirág

Calendula officinalis L.

23. Közönséges
bojtorján, nagy
bojtorján
24. Közönséges
boróka
25. Közönséges dió

Arctium lappa L.

Viburnum opulus L.

Juniperus communis L.
Juglans regia L.

26. Közönséges
galaj
27. Közönséges
nyír

Galium mollugo L.

28. Közönséges
orbáncfő

Hypericum perforatum
L.

29. Lándzsás útifő,
keskenylevelő
útifő
30. Len
31. Lucfenyı

Plantago lanceolata L.

Betula pendula Roth

Linum usitatissimum L.
Picea abies (L.) Karst.

fagyásra
Fehér liliom: rezesbe, gyógyszeszbe
teszik, sebekre, kiütésekre, csípésekre
fertıtlenítenek vele, levelét sebekre
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: bırbetegségtıl
Fekete nadály, nadály: gyökere zsírban
kenıcsnek sebre, fekélyre, égési sebre,
zúzódásra, levele kelésre, gennyes sebekre
Fukszia: levele kelésre, szökésre jó
Kányafa, kánya, veres kánya: termése
levét sebes lábra csavarták
Káposzta: nyers és savanyú levelei
fagyásra
Szádokfa: virágot összetörték, zsírba
vagy tejfölbe keverték, mellgyulladásra
használták, tejbe áztatva hagyták, hogy
megaludjon langyos helyen más
testrészekre is borogatónak, kelésre vagy
más csomóra, a felsı héj alatt a sárga
héját levakarni, egy marékkal annyi tejbe
megfızni, hogy rendes kemény legyen, s
azt rátenni
Jucikavirág, körömvirág, jucika: virága
disznózsírban kenıcs sebekre,
bırszárazság ellen, rezesben sümıcsre,
kelésre
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: levele gyulladásra jó
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı: 7
írben fekélyekre, mellgyulladásra, kelésre
Diófa: rügyét megáztatva hajhullásra,
zöld burkát, rügyét hajfestésre
Ragodály, galaj: a herbát sebre súrolják
Nyírfa: levele romlásra való, búcsúról,
oltár mellıl hozva hajhullás ellen jó
(megszentelıdik ott), levélfızete fagyásra,
lábfájásra, leve (virics) fagyásra
Jézusvérefő, orbáncfő, Jézus vérehulló
fecskefő, Jézusvére fő, Jézusvére fője,
Jézus vére hullófő, Jézus vére lapi:
herba teája mellgyulladásra (borogatni),
sebre
Úti lapi, keskenylevelő útilapi: levelét
sebre tették (erısebb, mint a széles levelő)
Len: mag (tejben megfızve) kelésre
Vörösfenyı: szurok 9 írba teszik (= 7 ír?)
fekélyekre,
sebre
teszik,
útilapit
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32. Májusi orgona

Syringa vulgaris L.

33. Mezei tikszem

Anagallis arvensis L.

34. Mezei zsurló

Equisetum arvense L.

35. Mezei zsurló,
óriás zsurló

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh.
Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.
Urtica dioica L.
Plantago major L.

36. Mézgás éger
37. Nagy csalán
38. Nagy útifő,
széleslevelő
útifő
39. Napraforgó
kutyatej
40. Orvosi székfő

41. Paradicsom
42. Petrezselyem
43. Réti útifő

Euphorbia helioscopia
L.
Matricaria chamomilla
L.
Lycopersicon
esculentum Mill.
Petroselinum crispum L.
Plantago media L.

44. Szegfőbors

Pimenta officinalis (L.)
Merr.

45. Szegfőszeg

Syzygium aromaticum
(L.) Merrill et Perry

46. Szerecsendió

Myristica fragrans
Houtt.

47. Szilva
48. Szöszös
ökörfarkkóró

Prunus domestica L.
Verbascum phlomoides
L.

ragasztottak rá; megérett fenyıalmát
megfızték, levét égésre borogatónak
használták, kelésre (nyállal, faggyúval);
kenıcsökben (+faggyú+viasz) kelésre,
sebekre
Fehérburusnyán, fehérorgona,
burusnyánlapi: levele sebekre
(tisztítótőz, végsı ítélet sebeit csak ez
gyógyítja)
Sümıcske: herbája szemölcsre
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: a herba fürdıként kiütésre,
sebekre (lemosó)
Súrlófő, zsúrlófő: hajmoly ellen,
lábfájástól feredıbe (kapált helyekrıl jó, a
borzosabb), békavarra
Egörfa: felázott, kivékonyodott talpbırre
teszik fiatal, ragadós leveleit
Csihán: a herba fızete jó a fejhagymának
Úti lapi: levelét sebre, mellgyulladásra,
kelésre, csípésekre teszik
Kutyatej: herbáját a halmérögfő helyett
használják sebre borogatónak
Kamilla: a virág fızete a szıke hajat
vörösre megfogta, fürdınként kiütésre
csecsemıknek, sebre
Pirosparadicsom: a termés véraláfutásra,
mellgyulladásra (tejláz)
Petrezselyem: csípésre, rovarok ellen
Áldott lapi=(?), palástfő: levele kelésre,
sebekre, daganatokra
Szerbors: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Szegfőszeg: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Szerecsendió: szerecsendió (+virágja),
bánfőmag, szerbors, szegfőszeg, fahéj,
csillagánizs (v. kerti ánizs), sárgagyökér,
fehérgyökér, széntabletta, kámfor és
kékkı, borzzsír békavarra
Szilva: íz (cukor nélkül): mellgyulladásra
Fehérgyökér, ökörfarkkóró:
szerecsendió (+virágja), bánfőmag,
szerbors, szegfőszeg, fahéj, csillagánizs
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49. Tejoltó galaj
50. Vadalma

Galium verum L.
Malus sylvestris (L.)
Mill.

51. Vérehulló
fecskefő

Chelidonium majus L.

(v. kerti ánizs), sárgagyökér, fehérgyökér,
széntabletta, kámfor és kékkı, borzzsír
békavarra
Ragadály: herbáját sebre súrolják
Vadalma: ecettel fejet bedörzsölve a haj
nem ıszül, égésre, csípésre, szemölcsre,
sebre; ecetbe 10 dkg csalánt és 10 dkg
ragodálygyökeret áztatnak, hajhullás ellen
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: tejnedvét sebre cseppentik,
sümıcsre, rá útilapit tesznek, kelésre

2. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása keringési, érrendszeri és szívbetegségek
esetén
Magyar név

Tudományos név

1.
2.

?
?

?
?

3.

?

?

4.
5.
6.

?
Borsikafő
Citrom

?

7.

Csertölgy

Quercus cerris L.

8.

Egybibés
galagonya

Crataegus monogyna
Jacq.

9.

Fehér árvacsalán

Lamium album L.

Satureja hortensis L.
Citrus limon (L.) Burm.

10. Fehér fagyöngy

Viscum album L.

11. Fehér liliom

Lilium candidum L.

12. Fekete áfonya

Vaccinium myrtillus L.

Népi elnevezés + felhasználás
Romlófő: szívnek a herba fızete
Lúdláb, lúdlábfő: szívnek jó a herba
fızete
Szentgyörgyvirág: virága aranyérre jó
faggyúval, disznózsírral végbélkúpnak
Fekete csihány: gyökere véres vizeletre
Csombor: vérnyomástól (teája?)
Citrom: vérnyomástól fokhagymát
citrommal héjastól: „esszeırölni, lobogó
vízzel leönteni, s reggelig rajta álljon,
éhomra inni. Aközbe zabot fızni, s annak
a levit ilogatni”
Cserefa: vízeres lábnak só+ timsó+
fenyıfahéj+ főzfahéj+ cserefahéj fızete
fürdınek, borogatónak
Istengyümölcs: termés (nyersen is) és
virág teának, a szívnek való (az íze is jó),
magas vérnyomásra vérnyomáscsökkentı,
érszőkület ellen
Fehér árvacsihán, fehér kókiska, fehér
csihány: annyit ér, mint a vasbor, erısítı
Fagyöngy, nyírfagyöngy, vadalma
fagyöngy: magas vérnyomástól:
fagyöngyöt meg kell fızni, teaként (hamar
lecsökkenti)
Fehér liliom: virágával éjjel nem szabad
egy szobában aludni („megöli a szívet”)
Áfonya, kakojza (fekete), kék kakojza:
levél teája érszőkület ellen, nem szabad

50

13. Fekete bodza

Sambucus nigra L.

14. Fekete ribizli

Ribes nigrum L.

15. Fokhagyma

Allium sativum L.

16.
Gyermekláncfő,
pongyolapitypang
17. Gyöngyvirág
18. Szeder
19. Hárs

Taraxacum officinale
Weber ex Wiggers

20. Kakukkfő
21. Kányabangita

Thymus sp.
Viburnum opulus L.

22. Főzfa

Salix sp.

23. Kökény

Prunus spinosa L.

24. Közönséges
bojtorján, nagy
bojtorján
25. Közönséges
cickafark

Arctium lappa L.

26. Közönséges dió

Juglans regia L.

27. Közönséges nyír

Betula pendula Roth

28. Lucfenyı

Picea abies (L.) H.
Karst.

29. Martilapu
30. Mezei zsúrló

Tussilago farfara L.
Equisetum arvense L.

Convallaria majalis L.
Rubus sp.
Tilia cordata L.

Achillea millefolium L.

sokat tenni, mert olyan erıs, hogy a szív
nem szereti, szívverést okoz
Bodza, bojzafa: héj és fenyı ága zölddel,
aranyértıl fızni fürdınek
Fekete ribizli: a bor emeli a vérnyomást,
szívre hat, vérszegénység ellen
Fokhagyma: vérnyomástól fokhagymát
citrommal héjastól: „esszeırölni, lobogó
vízzel leönteni, s reggelig rajta álljon,
éhomra inni. Aközbe zabot fızni, s annak
a levit ilogatni.”
Gyermekláncfő, cikória, láncvirág:
virágából mézet fıztek (szívnek, tüdınek)
Gyöngyvirág: szívasztmára a virág fızete
Hamvas szeder: vértisztítónak használják
Szádokfa: érelmeszesedéstıl szádokfának
a szenit (szenét) megtörni, teája egyesek
szerint árt a szívnek, mások szerint jó a
szívnek
Vadcsombor: teája vérnyomástól
Kányafa, kánya, veres kánya: magja jó
a szívnek

Főzfa: vízeres lábnak só+ timsó+
fenyıfahéj+ főzfahéj+ cserefahéj fızete
fürdınek, borogatónak, lapi és vesszı
héjja értágító
Kükörcsönszilva, kükürcsönszilva: a
virág teája érszőkület ellen
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: lábdagadásra borogató
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: teája értisztító,
ülıfürdıként aranyérre
Diófa: a héja vérnyomástól jó, zöld burok
fızete aranyér ellen ülıfürdınek (vérzı
aranyérre), zöld burka (borogatás)
érelmeszesedésre, gyulladt lábra
Nyírfa: dagadt, megtüzesödött lábra (az
alsónadrág szárába tömték.), leszívta a
vizet, kicsepegett, vérnyomástól,
szívbetegeknek
Veresfenyı: cserhe (tőlevél) szívbetegnek
jó teának, borogatónak, bojzafa héj+fenyı
ága zölddel aranyérre fürdınek, vízeres
lábnak só+timsó+fenyı-fahéj, főzfahéj,
cserefahéj, újulása gyenge szívnek
Martilapi: virága szívbetegnek való
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: a herba teája aranyérre
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31. Nagy csalán

Urtica dioica L.

32. Orvosi
angyalgyökér

Angelica archangelica
L.

33. Papsajtmályva

Malva neglecta Wallr.

34. Paradicsom

Solanum lycopersicum
L.
Petroselinum crispum L.

35. Petrezselyem
36. Rozmaring
37. Szilva

Rosmarinus officinalis
L.
Prunus domestica L.

38. Szılı
39. Szúrós
gyöngyajak

Vitis sp.
Leonurus cardiaca L.

40. Torma
41. Zab

Armoracia lapathifolia
Usteri.
Avena sativa L.

42. Zeller

Apium graveolens L.

Csihán: fürdınek érszőkületre,
vértisztító, vérszaporító
Ángyelika, ángyélika: gyökeret
pálinkába tenni, minden reggel inni,
vérnyomásnak
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: egész növény „dagadt
lábnak jó”, ütıdésekre, fájó testrészre
Pirosparadicsom: a termés véraláfutásra
Petrezselyem: „Már édösanyámék is
tudták, hogy jó vérnyomás ellen.”
Házi rozsmarint: jó a szívbetegnek a
levél fızete
Szilva: maghéj teának magas
vérnyomástól
Szılı: a bor szívizmoknak, szívnek jó
Szúrós gyöngyajak: herba teája szívnek
jó, szíverısítı, vértisztító, vérnyomás
szabályozó, szívidegnek való, „lapiját
összerágom, akkor a szív azonnal
megcsöndösödik”
Torma: „a szívet öli”
Zab: vérnyomástól fokhagymát
citrommal héjastól, „esszeırölni, lobogó
vízzel leönteni, s reggelig rajta álljon,
éhomra inni. Aközbe zabot fızni, s annak
a levit ilogatni.”
Celler: +fekete retek,+cékla: legyengült
szervezetnek, szívnek jó

3. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása emésztıszervrendszeri betegségek
esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

?

?

2.

?

?

3.

?

?

4.

Aloe

Aloe sp.

5.

Ánizs

Pimpinella anisum L.

6.

Apró szulák,

Convolvulus arvensis L.

Népi elnevezés + felhasználás
Mezei bárányláb: teája lenge
szervezetőnek jó (erısítı)
Setétkék kókiska, setétlilás kókiska, lila
kókiska: fehérürmöt, lilakókiskát
összefızni, teája étvágycsináló
Vadpetrezselyöm: epekőhajtó,
epegörcsoldó
Doktor lapi, doktorvirág: májbetegségek
ellen borba teszik folyt mézzel, fogfájástól
levélnedvét használják
Ánizs: borsikaborssal, köménnyel
összefızték, pálinkával vegyítették
szélhajtónak, gyomorgörcstıl pálinkába,
„téjába”
Szulák: gyomorhajtó teája van
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7.
8.
9.

mezei szulák
Bolondító
beléndek
Bors vagy
borscserje
Cékla

10. Citrom
11. Cukorrépa
12. Cseresznye

Hyoscyamus niger L.

Beléndek: levelét fogfájástól fogba teszik

Piper nigrum L.

Bors: termése pálinkába téve gyomorfájás
ellen
Cékla: +zeller+ fekete retek legyengült
szervezetnek
Citrom: folytméz (méz)+ dióbél + citrom
leve + szenteltvíz gyomorfekélynek
Cukorrépa: gyerekeknek gyökerét teának
megfızve cérnagiliszta, bélférgesség ellen
Cseresznye: cseresznyeláb epének,
gyomornak, ha a belsı gyomorban seb
van (gyomorfekély)
Cserefa: kéreg teája gyomormenéstıl
Disznyómogyoró: gennyes epének

Beta vulgaris provar.
conditiva Alef.
Citrus limon (L.) Burm.
Beta vulgaris L. var.
altissima Döll
Prunus avium L.

13. Csertölgy
14. Erdei
gyömbérgyökér
15. Erdei szamóca

Quercus cerris L.
Geum urbanum L.

16. Fahéj
17. Fecsketárnics

Cinnamomum verum J.
Presl
Gentiana asclepiadea L.

18. Fehér eperfa

Morus alba L.

19. Fehér zászpa

Veratrum album L.

20. Fekete áfonya

Vaccinium myrtillus L.

21. Fekete nadálytı

Symphytum officinale L.

22. Fekete retek

Raphanus sativus ssp.
niger var. niger J. Kern.
Mentha spicata var.
crispata L, Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH. ,
Mentha aquatica L.

23. Fodormenta,
borsmenta,
lómenta, vízi
menta

Fragaria vesca Coville

24. Fokhagyma

Allium sativum L.

25. Főzfa

Salix sp.

26. Görögdinnye

Citrullus lanatus
(Thunb.) Mansf.
Rosa canina L.

27. Gyepőrózsa

Erdei eper, szamóca, vad eper: lapi teája
gyomormenéstıl
Fahéj: cukorbetegségtıl sokat kell
használni
Májgyökér, májfő, tárnics, sárgagyükér: gyökere borban, pálinkában,
vízben, teaként használható sárgaságtól,
májbetegségtıl, alkoholistáknak, keserő
Fehér eperfa: levél teája
cukorbetegségtıl
Zápsza, vaddisznyó törökbúza: „Székely
megtréfálta a szászt, itta a teát,
kitakarította a gyomrát, jobban lett a
gyomorfekélye.”
Áfonya, kakojza (fekete) kék kakojza:
levél teának cukorbajra, gyomorfogó, a
májnak jó, befıtt, termése + som+
szederrel gyönge pálinkában gyomorfogó
Fekete nadály, nadály: máj- és
gyomorbetegségtıl pálinkába teszik
Fekete retek: „levit kicsavarni s epére
azt inni”
Borsmenta, borsminta, fodormenta,
menta, vadmenta, vad fodorminta,
mezei menta: ”almars”, gyomorsav ellen,
gyomorfekélyre, gyomormenés,
hasfájásra, cukorbajra, emésztésserkentı,
finom a teája, gyomornak, s mindennek
Fokhagyma: cukorbetegségre murokkal,
tárkonnyal levét kicsavarva bélférgek
ellen, teája hasfájásra (+köménymag)
Főzfa: főzfalapi, vesszı héja
gyomorfájásra
Dinnye: magva megırölve teának,
gennyes epének
Rózsabogyó, hecselli, szaragógya,
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28. Gyermekláncfő,
pongyola
pitypang
29. Here

Taraxacum officinale
Web.

30. Húsos som

Cornus mas L.

31. Kakukkfő

Thymus sp.

32. Kányabangita

Viburnum opulus L.

33. Káposzta

Brassica oleracea L.

34. Kis ezerjófő

Centaurium erythraea
Rafn.
Carum carvi L.

35. Kömény

Trifolium sp.

36. Közönséges
bojtorján, nagy
bojtorján

Arctium lappa L.

37. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

38. Közönséges bükk

Fagus silvatica L.

39. Közönséges
cickafark

Achillea millefolium L.

40. Közönséges dió

Juglans regia L.

41. Közönséges
gyújtoványfő

Linaria vulgaris Mill.

42. Közönséges nyír

Betula pendula Roth.

43. Közönséges

Hypericum perforatum

seggvakaró: teája, lekvárja gyomormenés
ellen
Gyermekláncfő, cikória, láncvirág:
teája gyomornak, „mindönfélinek jó”
Vad here, vörös here, vad piros here:
vérszegénységtıl való, vérsejteket erısíti
Som: áfonyával, szederrel gyönge
pálinkába teszik a termését, gyomorfogó
Vadcsombor: teája gyomornak,
cukorbajra
Kányafa, kánya, veres kánya: a magját
nem jó lenyelni, a végbélnek árt, éles
Káposzta: a savanyú káposztalé erısíti a
szervezetet, segíti a nehéz, zsíros ételek
emésztését, gyomorfekélynek a zöld
káposztalapi levét kiszorítani, minden
reggel egy pálinkáspohárral inni
Cintória: teája gyomorgyulladástól jó,
gyomorfekélyre, gyomorfájásra
Kömény: szélhajtó a teája, vagy
pálinkába
(ánizzsal, borsikával összefızték),
hasfájásra fokhagymával teát fıznek
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: a mag teája „széltıl a
legelsıbb, purcolunk tıle”, gyökere
cukorbetegségtıl, gyomorégéstıl
pálinkába, mindenféle betegségtıl
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı:
pálinkába szélhajtó (ánizzsal, köménnyel
összefızték), gyomornak is jó
Bükkfa: vén bükkfa héjat megırölni,
„téjaként gyomorfogó”
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: teája
gyulladásokra (epe, máj), aranyérre,
gyomorsav, gyomorfájás, végbélrák ellen
Diófa: a dió köze gyomormenéstıl (tea),
bele gyomormenéstıl, folytméz + dióbél
+ citrom leve + szenteltvíz
gyomorfekélynek

Vadtátogtató, mezei sárga tátogtató:
fekete sárgaságtól (gyógyíthatatlan
sárgaság), herbája májmőködést,
epekiválasztást serkent
Nyírfa: a levél teája májbántalomkor,
leve, viricse gyomorbajokra, májnak jó

Jézusvérefő, orbáncfő, Jézus vérehulló
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orbáncfő

L.

44. Közönséges
párlófő
45. Lándzsás útifő

Agrimonia eupatoria L.
Plantago lanceolata L.

46. Lándzsás útifő

Plantago lanceolata L.

47. Libapimpó

Potentilla anserina L.

48. Málna

Rubus idaeus L.

49. Mezei katáng
50. Mezei sóska

Cichorium intybus (L.)
Spreng.
Rumex acetosella L.

51. Mezei zsálya

Salvia pratensis L.

52. Mezei zsurló

Equisetum arvense L.

53. Mezei zsurló,
óriás zsurló

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh

54. Murok

Daucus carota L.

55. Nagy csalán

Urtica dioica L.

56. Orvosi székfő

Matricaria chamomilla
L.

57. Orvosi zsálya

Salvia officinalis L.

58. Papsajtmályva

Malva neglecta Wallr.

59. Pénzlevelő
lizinka
60. Piros ribizke,
fekete ribizke

Lysimachia nummularia
L.
Ribes rubrum L., Ribes
nigrum L.

61. Sárgarépa

Daucus carota (Hoffm.)
Arc.

fecskefő, Jézusvére fő, Jézusvére fője,
Jézus vére hullófő, Jézus vére lapi:
gyomornak jó, gyomormenéstıl,
hasfájástól, gyomorfekélyre olívaolajjal,
hasmenés ellen,”ha a gyomor megsül,
megereszti, ha megyen, megfogja”,
májnak
Tüdıfő: teája gyomorsav ellen,
gyomorrontásra
Úti lapi, keskenylevelő útilapi:
gyomorfájásra
Útilapi: bogyó (termés) teája mikor
megérik, hasfogó
Libapimpó: teája epekıhajtó,
epegörcsoldó, „csak sok téját kell inni”,
gyomorfogó
Málnafa: levele gyomorfogó (az
iskolában le kellett adjanak a gyerekek)
Kék katáng: májbetegségtıl, epétıl,
gyomornak jó, gyomormáz menés ellen
Lósóska, kabalasósdi, lósósdi,
édesgyökér: termés, magok teája:
gyomormenésre
Zsálya: öblögetı a virág teája fogfájásra,
gyulladásra
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: teája gyomormenésre
Súrlófő, zsúrlófő: „Jó mikor lesznek
mirigyök a gyomorba benn,
hasnyálmirigy, sok teát kell inni belıle
sokáig is lehet használni, borogatni is
lehet.”, májfájástól
Szégyönvirág, murokvirág: gyomortól
való (gyomorfájásra)
Csihán: sok a vastartalma, tavasszal
teának fızik, salátaként erısíti a
szervezetet, vastartalmú (vérpótló), teája
erısítı
Kamilla: a virág teája csecsemıknek
hasfájásra, hasmenésre (nem állítja meg,
csak kipucolja)
Zsálya: fogfájástól a fogat elállítsa, a
daganatot leveszi
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: sok gyomorsav ellen,
gyomorbajokra, hasmenésre
Fillérfő, piculavirág, íneresztıfő:
gyomorbetegségnek jó
Ribizli (fehér, piros, fekete): bort
készítenek belıle, étvágyjavító,
vérszegénység ellen
Murok: bélférgek ellen fokhagymával a
karógyökér levét kicsavarva, tárkonnyal
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62. Szádor

Orobanche sp.

63. Szeder
64. Szegfőbors

66. Szilva

Rubus sp.
Pimenta dioica (L.)
Merr.
Syzygium aromaticum
(L.) Merrill et Perry
Prunus domestica L.

67. Szılı

Vitis sp.

68. Szurokfő

Origanum vulgare L.

69. Szúrós
gyöngyajak
70. Tárkony

Leonurus cardiaca L.

65. Szegfőszeg

71. Tavaszi kankalin

Artemisia dracunculus
L.
Primula veris Huds.

72. Terjıke
kígyószisz
73. Tök (sütı,
közönséges)

Echium vulgare L.

74. Vadalma

Malus sylvestris (L.)
Mill.
Chelidonium majus L.

75. Vérehulló
fecskefő
76. Vöröshagyma

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

Allium cepa L.

77. Zeller

Apium graveolens L.

78. Zergeboglár

Trollius europaeus L.

Vajfő: herba fızete gyomormenésre,
vérhasra
Szeder: a levél teája „vakbélnek”
Szegfőbors, szerbors: lyukas fogba,
főszer
Szegfőszeg: fogfájásra
Szilva: az aszalt szilva teának
székrekedés ellen
Szılı: borba májgyökeret áztatnak
májbajra, vereshagymát+mézet
cukorbetegségtıl
Ezörjófő, ezerjófő: a herba teája finom,
erıs, étvágygerjesztı
Szúrós gyöngyajak: gyenge gyomorra
(ami gyakran megindul) a herba teája
Tárkony: murokkal, fokhagymával a
herba leve kicsavarva bélférgek ellen
Kankalin, kásavirág: kisgyermeknek
hasmenésre, hasfájásra
Gyomormenéstıl való: gyomormenésre
a herba teája
Tök, takonygyőttı, (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): termésbıl 10 dkg-ot
minden reggel férgesség ellen
Vadalma: az almaecet máj- és
gyomorbántalmakra, csömörlésre
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: levél teaként májbajra
Hagyma, piroshagyma: borba
vereshagymát+mézet cukorbetegségtıl
Celler: +fekete retek,+cékla: legyengült
szervezetnek, szívnek jó lereszelve
fogyasztani
Pünkösdi rózsa, basarózsa: teája
gyomorfogó, vérhastól, nagy ereje van
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4. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása látás- és hallásszervrendszeri betegségek
esetén
Magyar név
Tudományos név
Népi elnevezés + felhasználás
1.

Aloe

Aloe sp.

2.

Dohány

Nicotiana tabacum L.

3.
4.

Fokhagyma
Házi kövirózsa,
fali kövirózsa

Allium sativum L.
Sempervivum tectorum
L.

5.

Kék búzavirág

Centaurea cyanus L.

6.
7.

Len
Orvosi székfő

Linum usitatissimum L.
Matricaria chamomilla
L.

8.

Orvosi zsálya

Salvia officinalis L.

9.

Sárgarépa

Daucus carota (Hoffm.)
Arc.
Chelidonium majus L.

10. Vérehulló
fecskefő
11. Vöröshagyma

Allium cepa L.

Doktor lapi, doktorvirág: fülfájásra,
szemgyulladástól
Dohány: fülfájásra, gyulladásra, cigarettát
fogfájásra meggyújtva fülbe tenni
Fokhagyma: fülfájástól fülbe teszik
Kırózsa: levélnedve fülfájástól,
fülgyulladásra, +mézes almaecettel
torokfájásra
Kék búzavirág: virág teája, fülfájásra
szemgyulladásra, süketségre (Hogyan?
További kutatás)
Len: olaja fülfájásra
Kamilla: virágából tea szemgyulladásra
lemosónak, hályogra, nem borítani,
mellgyulladásra
Zsálya: herbája ecetbe áztatva fülfájástól
borogatónak
Murok: kipréselt leve látás javítására
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: nedve szemgyulladásra
Hagyma, piroshagyma: megsütni, hogy
leve legyen, fülfájásra
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5. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása légzıszervrendszeri betegségek esetén
1.
2.
3.
4.
5.

Magyar név
?
?
?
?
Aloe

Tudományos név
?
?
?
?
Aloe sp.

6.

Babér

Laurus nobilis L.

7.
8.

Borsikafő
Citrom

Satureja hortensis L.
Citrus limon (L.) Burm.

9.

Csertölgy

Quercus cerris L.

10. Fekete bodza

Sambucus nigra L.

11. Fekete retek

Raphanus sativus subsp.
niger var. niger J.Kern.
Taraxacum officinale
Weber ex Wiggers

12. Gyermekláncfő,
pongyola
pitypang
13. Gyöngyvirág

Convallaria majalis L.

14. Házi kövirózsa,
fali kövirózsa
15. Héjakút
mácsonya
16. Hóvirág

Sempervivum tectorum
L.
Dipsacus laciniatus L.

17. Kakukkfő
18. Kányabangita

Thymus sp.
Viburnum opulus L.

19. Káposzta

Brassica oleracea L.

20. Kék iringó

Eryngium planum L.

21. Közönséges
bojtorján, nagy

Arctium lappa L.

Galanthus nivalis L.

Népi elnevezés + felhasználás
Fehér botikó: tüdıbajra
Kakukk menta: köhésre
Marcivirág: fojlástól inni
Romlófő: tüdınek jó
Doktor lapi, doktorvirág: levél nedve
grippa ellen összevágva, fojtmézet
tesznek rá, összenyomkodják, orrba
cseppentik
Babér, babérlapi: levele köhögésre
(+dió+pörköltcukor+kék
iringó+vöröshagyma)
Csombor: herba fızete torokgyíktól
Citrom: légcsınek, köhögésre a
citromhéj olaja, narancshéj olaja és
levendulaolaj, kockacukorra cseppenteni
Cserefa: alsó héjának fızete torokfájástól
gargalizálni
Bodza, bojzafa: köhögéstıl, sós vízzel
gargalizálni torokfájásra, a virág teája
megfázásra, köptetı
Fekete retek: megreszelve, mézzel
hőléstıl, köhögéstıl
Gyermekláncfő, cikória, láncvirág: a
virág teája köhögésre, mézet fıztek
szívnek, tüdınek
Gyöngyvirág: a virág teája
tüdıgyulladásra, magas lázra
Kırózsa: levélnedve mézes almaecettel
torokfájásra
Szamártövis: a herba fızete köhögéstıl,
szamárköhögéstıl
Hóvirág: erısebb, mint a gyöngyvirág, a
2 együtt kigyógyítja a tüdıgyulladást
Vadcsombor: herba teája köhögésre
Kányafa, kánya, veres kánya: termése
tüdınek jó, felújítja a tüdıt,
tüdıgyulladásra, köhögésre, TBC-re, a
magját külön meg lehet fızni teának, a
magját nem jó lenyelni, a végbélnek árt,
éles
Káposzta: savanyú káposztalé
tüdıerısítı
Kék iringó, szamártövis,
ördögkaraptafő, szamártövis, bogáncs,
szúrós katáng, szúrós kotáng: köhögés
ellen, gyermekeknek köhögésre (+hagyma
+pörköltcukor +dió+ babérlevél),
szamárköhögésre, gyulladásra
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: magja hőléstıl
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bojtorján
22. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

Borsika, borsikafenyı, borókafenyı: 7
írben mellgyulladásra a termése

23. Közönséges dió

Juglans regia L.

24. Közönséges nyír

Betula pendula Roth

25. Közönséges
párlófő

Agrimonia eupatoria L.

26. Levendula

Lavandula angustifolia
Mill.

Diófa: bele köhögésre
(+pörköltcukor+hagyma+kék iringó+
babérlevél)
Nyírfa: viricse megenyhíti, felfrissíti a
légutakat
Tüdıfő: légcsıhurut, köhögés, mandula,
torok, asztmára, légúttisztító, erısíti a
légcsövet, köhögéstıl való,
tüdıgyulladásra, lázra
Levendula: a virág (illóolaja) légcsınek,
köhögésre citromhéj olajjal és narancshéj
olajjal, kockacukorra cseppenteni

27. Libapimpó
28. Lucfenyı

Potentilla anserina L.
Picea abies (L.) H.
Karst.

29. Mezei katáng
30. Mezei sóska

Cichorium intybus (L.)
Spreng.
Rumex acetosella L.

31. Mezei zsálya

Salvia pratensis L.

32. Nagy útifő,
széleslevelő útifő
33. Narancs

Plantago major L.

34. Orvosi székfő

Matricaria chamomilla
L.
Vitis sp.

35. Szılı

Citrus aurantium L.

36. Torma

Armoracia lapathifolia
Usteri.

37. Vadalma

Malus sylvestris (L.)
Mill.

38. Vöröshagyma

Allium cepa L.

Libapimpó: a levél teája köhögésre
Vörösfenyı, Veresfenyı: almából (fiatal
toboz) szirupot fıznek tüdıbetegség ellen,
köhögéstıl, fojlástól, újulása gyenge
tüdıre teaként
Kék katáng: a herba fızete köhögéstıl
való
Lósóska, kabalasósdi, lósósdi, (=?),
édesgyökér: herbáját tüdıgyulladáskor
mindennel összefızik, s borogatják
Zsálya: öblögetıként a virág teája
torokfájásra, gyulladásra
Úti lapi: levele teának köhögésre
Narancs: olaja légcsınek, köhögésre
citromhéj olajjal és levendula olajával
kockacukorra cseppenteni
Kamilla: lázra teának
Szılı: mezgéje jó a tüdınek és a
légutaknak
Torma: tüdı, mejhártya esszenöléstıl:
sör+méz+torma, mézzel tüdıbetegségtıl,
mejjhártyától, + alma: köhögésre, mézzel:
köhögésre, asztmára, meghőlés, tejben
megfızve: tüdıgyulladáskor besúrolni a
mellkast
Vadalma: az almaecetet mejjszorításra
borogatónak, köhögésre és torokfájásra
mézzel és vízzel higítva, ecetes víz magas
láz esetén borogatónak, torokgyulladásra
Hagyma, piroshagyma: hagymahéj teája
köhögéstıl mej lerakodástól
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6. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása mozgásszervi betegségek esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

?

2.
3.

?
Árpa

Hordeum vulgare L.

4.

Burgonya

Solanum tuberosum L.

5.

Citrom

Citrus limon (L.) Burm.

6.

Erdei kutyatej

Euphorbia
amygdaloides L.

7.

Fehér liliom

Lilium candidum L.

8.

Fekete nadálytı

Symphytum officinale L.

9.

Fodormenta, vízi
menta,
borsmenta,
lómenta

10. Kakukkfő

Mentha spicata var.
crispata L., Mentha
aquatica L., Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH.
Thymus sp.

11. Kapcsos korpafő

Lycopodium clavatum L.

12. Káposzta

Brassica oleracea L.

13. Főz
14. Közönséges
bojtorján, nagy
bojtorján

Salix sp.
Arctium lappa L.

15. Közönséges
cickafark

Achillea millefolium L.

16. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

Népi elnevezés + felhasználás
Romlófő: törésekre, dagadásra (inni és
borogatni)
Vadárvácska: herba fızete ízület ellen
Árpa: derékfájásra (megmelegíteték
ronggyal a derékrea kötötték)
Pityóka (kifli, eleintermı, piros késıi):
gumót héjastól reszelni, s korpával
esszevegyítve békötni kenderes ronggyal
ficamra, fájó lábra szappanos vízbe
áztatott törölközıt szappannal jól bekenni,
lábra tenni
Citrom: izomlázra, kockacukorra
cseppentve (mai adat!)
Halmérögfő, halméregfő, kutyatej:
térdre, ha megdagad valakinek (borogatni,
hogy a levél is benne legyen)
Fehér liliom: virága rezesben ízületi
fájdalmakra, reumára
Fekete nadály, nadály: gyökerét
lereszelik kékszeszt tesznek hozzá,
ütıdött, törött részekre, derékfájásra kötik,
tinktúrája bedörzsölınek
Menta, borsmenta, borsminta:
izomlázra kenıcsökben (mai adat!)

Vadcsombor: „herba fızetében a
gyöngén születött gyermököt fürdetik”
Korpafő, kúszó moha, moha:
derékfájásra, reuma ellen megszárítva a
derékra kötik a herbát
Káposzta: levele derékfájásra, ízületi
fájdalmakra, dagadt lábra nyersen a fájó
részre borítják
Főzfa, fehér főzfa: lapija jó ízületekre
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: lábdagadásra, derékfájásra
a fájó részre borítják a levelét

Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: a herba fızete
lábfájásra borogatónak, fürdınek
nyírfalevél és pénzlevelő lizinka
herbájának fızetével
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı:
termése pálinkában ízület ellen
(bedörzsölı)
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17. Közönséges dió

Juglans regia L.

18. Közönséges galaj

Galium mollugo L.

19. Közönséges nyír

Betula pendula Roth.

20. Májusi orgona

Syringa vulgaris L.

21. Mezei zsurló

Equisetum arvense L.

22. Mezei zsurló,
óriás zsurló
23. Nagy csalán

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh.
Urtica dioica L.

24. Napraforgó
kutyatej
25. Orvosi zsálya
26. Papsajtmályva

Euphorbia helioscopia
L.
Salvia officinalis L.
Malva neglecta Wallr.

27. Pénzlevelő
lizinka

Lysimachia nummularia
L.

28. Szártalan
bábakalács

Carlina acaulis L.

29. Szilva

Prunus domestica L.

30. Torma

Armoracia lapathifolia
Usteri.

31. Tök (sütı,
közönséges)

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

32. Vadalma
33. Zab

Malus sylvestris L.
Avena sativa L.

Diófa: csontfájástól éhomra tormát,
tökmagot, csihánt, diófalevelet,
kenyérvirágot, zöld burka (borogatás)
érelmeszesedésre, gyulladt lábra
Ragodály, galaj: a herba fızete láb- és
derékfájásra
Nyírfa: levelét egérfarkúfővel és
piculavirággal összefızve borogítónak és
fürdınek használják lábfájásra
Fehér burusnyán, fehér orgona,
burusnyánlapi: ízületre és izmoktól
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: derékfájásra teája
borogatónak a herbával együtt
Bábaguzsaly, íneresztı fő: a herba
lábgörcsök ellen fürdınek
Csihán: csontfájástól éhomra tormát,
tökmagot, csihánt (herbát), diófalevelet,
kenyérvirágot, fürdınek reumára, ízületi
gyulladásra
Kutyatej: dagadásra borogatónak,
megfızve a herbát is a fájó részre kötve
Zsálya: bokadaganattól a herba fızete
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: egész növény „dagadt
lábnak jó”, ütıdésekre, fájó testrészre
Fillérfő, piculavirág, =? íneresztıfő:
„Mikor megkucorodik, vagy a görcs
megfogja a lábat” (borogató, fürdı),
lábfájásra (+egérfarkúfő +nyírfalapi)
Bábakalács, kenyérvirág: csontfájástól:
éhomra tormát, tökmagot, csihánt,
diófalevelet, kenyérvirágot
Szilva: magját megtörik, belsejét ízülettıl,
jó az íze, de ha sokat eszik, akkor
megfájdul a feje tıle
Torma: csontfájástól éhomra tormát,
tökmagot, csihánt, diófalevelet,
kenyérvirágot, torma+gyógyszesz gyenge
test bedörzsölésére
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): csontfájástól éhomra
tormát, tökmagot, csihánt, diófalevelet,
kenyérvirágot
Vadalma: ecetet hígítva izomlazításra
Zab: derékfájásra megmelegítve a derékra
kötik
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7. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása gyulladások esetén
Magyar név
Tudományos név
Népi elnevezés + felhasználás
1.
2.
3.

?
?
Aloe

?
?
Aloe sp.

4.

Dohány

Nicotiana tabacum L.

5.

Erdei kutyatej

Euphorbia
amygdaloides L.

6.

Fodormenta, vízi
menta,
borsmenta,
lómenta

7.
8.

Fokhagyma
Gyöngyvirág

Mentha spicata var.
crispata L., Mentha
aquatica L., Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH.
Allium sativum L.
Convallaria majalis L.

9. Szeder
10. Kislevelő hárs

Rubus sp.
Tilia cordata Mill.

11. Házi kövirózsa,
fali kövirózsa
12. Hóvirág

Sempervivum tectorum
L.
Galanthus nivalis L.

13. Kapcsos korpafő

Lycopodium clavatum L.

14. Kecskefőz
15. Kék búzavirág

Salix caprea L.
Centaurea cyanus L.

16. Kék iringó

Eryngium planum L.

17. Körömvirág

Calendula officinalis L.

18. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

19. Közönséges
cickafark

Achillea millefolium L.

Méhvirág: méhgyulladásra
Üvegszárú fő: gyulladástól
Doktor lapi, doktorvirág: fülfájásra,
szemgyulladástól, fogfájástól levélnedvét
kinyomva
Dohány: fülfájásra, gyulladásra, cigarettát
fogfájásra meggyújtva fülbe tenni
Halmérögfő, halméregfő, kutyatej:
térdre, ha megdagad valakinek, borogatni,
hogy a levél is benne legyen
Menta, borsmenta, borsminta,
vadmenta, fodormenta: teája fertıtlenítı
fertızések megelızésére (halottakkal
kapcsolatban, elpusztult állatokkal)
Fokhagyma: fülfájástól fülbe teszik
Gyöngyvirág: teája tüdıgyulladásra,
magas lázra (hóvirággal összefızve
hatásosabb)
Hamvas szeder: lázas betegeknek teaként
Szádokfa: virágát összetörték, zsírba
vagy tejfölbe keverték, mellgyulladásra
használták, tejbe áztatva hagyták, hogy
megaludjon, langyos helyen más
testrészekre is borogatónak
Kırózsa: fülfájástól, gyulladásra, mézes
almaecettel torokfájásra
Hóvirág: erısebb, mint a gyöngyvirág, a
2 együtt kigyógyítja a tüdıgyulladást, láz
ellen teának fızik (maximum 4-5 szálat 1
literhez)
Korpafő, kúszó moha, moha: a herba
derékfájásra, reuma (ízületi gyulladás)
ellen
Főzfa: főzfalapi és a vesszı héja lázra
Kék búzavirág: virága szemgyulladásra,
fülfájásra, süketségre teaként
Kék iringó, szamártövis,
ördögkaraptafő, bogáncs, szúrós
katáng, szúrós kotáng: gyulladásra
teának
Jucikavirág, körömvirág, jucika:
virágából disznózsírral kenıcs lábfájásra,
gyulladásra
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı: 7
írben fekélyekre, mellgyulladásra, kelésre,
tüdıgyulladásra
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: herba fızete
belsı gyulladásokra (epe, máj), nıi
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20. Közönséges dió

Juglans regia L.

21. Közönséges nyír

Betula pendula Roth.

22. Közönséges
párlófő
23. Len
24. Mezei sóska

Agrimonia eupatoria L.

25. Mezei zsálya

Salvia pratensis L.

26. Mezei zsurló

Equisetum arvense L.

27. Mezei zsurló,
óriás zsurló

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh.
Urtica dioica L.

28. Nagy csalán

29. Nagy útifő ,
széleslevelő útifő
30. Orvosi székfő
31. Orvosi
szemvidító,
szemvidítófő
32. Papsajtmályva

33. Paradicsom
34. Réti útifő
35. Szilva
36. Torma
37. Tök (sütı,
közönséges)
38. Vadalma
39. Vérehulló
fecskefő
40. Vöröshagyma

Linum usitatissimum L.
Rumex acetosella L.

Plantago major L.
Matricaria chamomilla
L.
Euphrasia rostkoviana
Hayne.
Malva neglecta Wallr.

Solanum lycopersicum
L.
Plantago media L.
Prunus domestica L.
Armoracia lapathifolia
Usteri.
Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.
Malus sylvestris (L.)
Mill.
Chelidonium majus L.

Allium cepa L.

gyulladásoktól, deréktól lefelé
Diófa: zöld burka borogatás gyulladt
lábra
Nyírfa: dagadt, megtüzesödött lábra (az
alsónadrág szárába tömték), leszívta a
vizet, kicsepegett, derékfájásra rákötötték
a levelét
Tüdıfő: herbája tüdıgyulladásra, lázra
teaként
Len: magolaja fülfájásra
Lósóska, kabalasósdi, lósósdi, (=?),
édesgyökér: tüdıgyulladáskor mindennel
összefızik, s borogatják
Zsálya: öblögetıként a virág teája fog- és
torokfájásra, gyulladásra
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: herba teája aranyérre
Súrlófő, zsúrlófő: gyermek teste felföl
(lázas) vagy más gyulladásra a levivel
locsolni
Csihán: csontfájástól éhomra tormát,
tökmagot, csihánt, diófalevelet,
kenyérvirágot, fürdınek reumára, ízületi
gyulladásra
Úti lapi: mellgyulladásra a levelet
ráborítják a mellre
Kamilla: virágból tea szem- és
mellgyulladásra tea borogatónak
Szemvidíttó: „Szembe cseppenteni, mikor
bégyullad a szem, s könnyezik„ (Gábos
Imre)
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: egész növény: „dagadt
lábnak jó”, ütıdésekre, fájó testrészre, láz
ellen
Pirosparadicsom: mellgyulladásra
borogatóként
Áldott lapi(? ) = Palástfő?: levele
mellgyulladásra borogató
Szilva: íz (cukor nélkül) mellgyulladásra
Torma: tejben megfızve
tüdıgyulladáskor besúrolni a mellkast
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): tökmagot pirítani,
megtörni, teáját használni hólyagfájástól
Vadalma: almaecetes víz magas láz
esetén borogatónak
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: zsírba csavarták kenıcsnek,
péppé ırölve mell- és szemgyulladásra
Hagyma, piroshagyma: megsütni, hogy
leve legyen, fülfájásra
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8. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása kiválasztószervrendszeri betegségek esetén

1.

Magyar név
?

?

2.

?

?

3.

Cseresznye

Cerasus avium L.

4.

Csillagos nárcisz

5.
6.

Erdei
gyömbérgyökér
Fehér akác

Narcissus poeticus L.
ssp. radiiflorus (Salisb.)
Bak.
Geum urbanum L.

7.

Fekete retek

8.

Fodormenta, vízi
menta,
borsmenta,
lómenta

9.

Görögdinnye

10. Kömény

Tudományos név

Robinia pseudoacacia
L.
Raphanus sativus ssp.
niger var. niger J.Kern.
Mentha spicata var.
crispata L., Mentha
aquatica L., Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH.
Citrullus lanatus
(Thunb.) Mats.
Carum carvi L.

11. Közönséges
aranyvesszı
12. Közönséges
cickafark

Solidago virga-aurea L.

13. Közönséges nyír

Betula pendula Roth

14. Közönséges
orbáncfő

Hypericum perforatum
L.

15. Kukorica

Zea mays L.

16. Lucfenyı

Picea abies (L.) Karst.

17. Mezei zsurló

Equisetum arvense L.

18. Mezei zsurló,
óriás zsúrló

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh

Achillea millefolium L.

Népi elnevezés + felhasználás
Méhvirág: vesének a legelsı orvosság
meginni a herba teáját
Vargacserösnye, vadcsörösznye:
hólyagfájástól a virág teája
Cseresznye: terméskocsánya teaként
vesekıre
Kákvirág, nárcisz: ágybavizelés ellen
adták a gyerekeknek (Melyik részét?
Hogyan? További kutatás)
Disznyómogyoró: a herba teája gennyes
vesének, vizelettisztító
Fehér akác, akácvirág: fuszulykája,
hüvelye teának húgyhólyagra, ha fáj
Fekete retek: vértisztító (+zeller, +cékla),
legyengült szervezetnek
Menta, borsmenta, borsminta,
vadmenta, fodormenta: vesének jó a
herba teája

Dinnye: magva megırölve teának, „elpakolja a vesekövet”, gennyes vesének jó
Kömény: hólyagfájástól jó:1 marék élı
szenet vederbe tenni, rájavetni
köménymagot s meleg vizet ráönteni,
annak a meleg párájára ráülni
Aranyvesszı, erdei aranyvesszı: a herba
teája vesemedence gyulladásától
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: vizelettıl jó
herba teája
Nyírfa: a lapi teája vizelettıl jó
(vizelethajtó)
Jézusvérefő, orbáncfő, Jézus vérehulló
fecskefő, Jézusvére fő, Jézusvére fője,
Jézus vére hullófő, Jézus vére lapi:
vesetisztító a herba teája
Törökbúza: a virág teája vesefájástól:
forrón a levét inni, haja vesekı ellen,
vizelethajtó
Vörösfenyı: fenyıcserhe teája
húgyhólyag erısítésére, más szerveket is
erısít
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: vizelethajtó a herba teája
Súrlófő, zsúrlófő: herbája fürdınek,
takarítja a húgyutakat, nem lesz
prosztatás, vese, derékfájástól +erdei
zuzmó
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19. Nagy csalán
20. Orvosi zsálya
21. Tök (sütı,
közönséges)

Urtica dioica L.
Salvia officinalis L.
Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

Csihán: húgyvezetéknek jó a herba teája
Zsálya: vesegörcsöt okozhat a teája
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): tökmagot pirítani,
megtörni, teáját használni hólyagfájástól

9. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása rákos megbetegedések esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

Aloe

Aloe sp.

2.

Fecsketárnics

Gentiana asclepiadea L.

3.

Körömvirág

Calendula officinalis L.

4.

Közönséges
cickafark

Achillea millefolium L.

5.

Orvosi zsálya

Salvia officinalis L.

6.

Papsajtmályva

Malva neglecta Wallr.

7.

Szilva

Prunus domestica L.

8.

Tök (sütı,
közönséges)

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

Népi elnevezés + felhasználás
Doktorlapi, doktorvirág: levelét borba
teszik, folyt mézzel, rákos betegségekre
Májgyökér, májfő, tárnics,
sárgagyükér: ráktól jó a gyökere
Jucikavirág, körömvirág, jucika: rák
ellen jó
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: a herba teája
rákellenes, végbélrákra
Zsálya: a herba teája mindenféle
daganattól
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: méhdaganatra, borogatni a
hasat
Szilva: szilvaízt melldaganatra, méhrákra
felhelyezték a hüvelybe
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): sütıtök magvát
megpirítani, megtörni, megfızni, a teája is
jó rák ellen
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10. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása fájdalomcsillapítóként
Magyar név

Tudományos név

1. ?

?

2. ?

?

3. Aloe

Aloe sp.

4. Árpa

Hordeum vulgare L.

5. Bors
6. Cseresznye

Piper nigrum L.
Prunus avium L.

7. Dohány

Nicotiana tabacum L.

8. Szamóca

Fragaria sp.

9. Fecsketárnics

Gentiana asclepiadea L.

10. Fekete nadálytı

Symphytum officinale L.

11. Házi kövirózsa,
fali kövirózsa
12. Kapcsos korpafő
13. Kis ezerjófő

Sempervivum tectorum
L.
Lycopodium clavatum L.
Centaurium erythraea
Rafn.

14. Kömény

Carum carvi L.

15. Körömvirág

Calendula officinalis L.

16. Közönséges dió

Juglans regia L.

Népi elnevezés + felhasználás
Erdei zúzmó, fenyı zúzmó, fenyı
mohaj: vese- és derékfájástól (+ súrló),
májfájástól
Áldott lapi (Mag Anna): ecetbe áztatva
ízületi fájdalmakra használták
bedörzsölınek
Doktor lapi, doktorvirág: fülfájásra,
szemgyulladástól, fogfájástól levele
Árpa: derékfájásra megmelegítve a
derékra kötik
Bors: termését lyukas fogba tették
Cseresznye: „cseresznyeláb”
(=terméskocsány) teáját méj(méh) fájástól
inni
Dohány: fülfájásra, gyulladásra, a
cigarettát fogfájásra meggyújtva fülbe
tenni
Erdei eper, szamóca, vad eper: termése
+ fenyıágat, cserhét, málna lapit,
szederlapit, szaragógyát s lapit,
diófalevevet megfızni, „..feredıt veszünk
s utána sós szalonnával megkenni
elbénulástól. Más fájást pedig vizelettel le
kell feredı után mosni s marhafaggyúval
bekenni.”
Májgyökér, májfő, tárnics,
sárgagyükér: gyökere kenıcsnek
disznózsírban derék-, lábfájástól
Fekete nadály, nadály: lereszelik a
gyökeret, kékszeszt tesznek hozzá,
ütıdött, majdnem törött részekre kötik,
levelet kicsit megforrázva ráborítják a fájó
részre
Kırózsa: fülfájástól, mézes almaecettel
torokfájásra
Korpafő: herbáját derékfájásra kötik
Füzike, cintória: gyomorfájásra,
fájdalomcsillapító a herba teája, „mej- és
hátfájástól téjaként”
Kömény: hasfájásra fokhagymával teát
fıznek a termésébıl
Jucikavirág, körömvirág, jucika:
virágából kenıcs disznózsírban lábfájásra
Diófa: vad eper + fenyıágat+cserhét
+málna lapit +szederlapit + szaragógyát s
lapit + diófalevelet megfızni, „..feredıt
veszünk s utána sós szalonnával megkenni
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17. Közönséges nyír

Betula pendula Roth.

18. Len
19. Lucfenyı

Linum usitatissimum L.
Picea abies (L.) H.
Karst.

20. Mezei zsálya

Salvia pratensis L.

21. Mezei zsurló,
óriás zsurló

23. Orvosi zsálya

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh
Matricaria chamomilla
L
Salvia officinalis L.

24. Ökörfarkkóró

Verbascum sp.

25. Tök (sütı,
közönséges)

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

26. Vöröshagyma

Allium cepa L.

22. Orvosi székfő

elbénulástól. Más fájást pedig vizelettel le
kell feredı után mosni s marhafaggyúval
bekenni, fejfájásra.” (tarkóra téve)
Nyírfa: dagadt, megtüzesödött lábra a
lapija (az alsónadrág szárába tömték),
leszívta a vizet, kicsepegett, derékfájásra
rákötötték
Len: magolaja fülfájásra
Vörösfenyı: vad eper + fenyıágat +
cserhét + málna lapit + szederlapit +
szaragógyát s lapit + diófalevelet
megfızni, „…feredıt veszünk s utána sós
szalonnával megkenni elbénulástól. Más
fájást pedig vizelettel le kell feredı után
mosni s marhafaggyúval bekenni.”
Zsálya: öblögetıként a virág teája fog- és
torokfájásra, gyulladásra
Súrlófő, zsúrlófő: herba teája vese,
derékfájástól + erdei zuzmó
Kamilla: virág teája fülfájásra (Hogyan?
További kutatás)
Zsálya: herba teája fülfájástól, fogfájástól, a fogat elállítsa, a daganatot
leveszi, levele nyersen fájó, gennyes
fogba
Fehérgyökér, ökörfarkkóró: virágát
megszárítva szeszbe teszik, fejfájásra,
gerincfájdalmakra, ízületi fájdalmakra
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): tökmagot pirítani,
megtörni, a teáját használni hólyagfájástól
Hagyma, piroshagyma: megsütni, hogy
leve legyen, fülfájásra

11. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása hormonrendszeri betegségek esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

?

?

2.

Lucfenyı

Picea abies (L.) Karst.

3.

Szúrós
gyöngyajak

Leonurus cardiaca L.

Népi elnevezés + felhasználás
Lila kókiska: Fehérürmöt, lila kókiskát
összefızni, teáját inni rendetlen vérzés
ellen.
Vörösfenyı: fenyıág teája pajzsmirigyre
borogatónak
Szúrós gyöngyajak: pajzsmirigynek jó a
herba teája
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12. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása a szaporítószervrendszer betegségei esetén
Magyar név

Tudományos név

1.

?

?

2.
3.

?
?

?
?

4.

Borsikafő

Satureja hortensis L.

5.

Fehér árvacsalán

Lamium album L.

6.
7.

Fehér here /
Hegyi here
Fehér üröm

Trifolium repens L./ T.
montanum L.
Artemisia absinthium L.

8.

Kisvirágú füzike

9.

Közönséges
cickafark

Epilobium parviflorum
Schreb.
Achillea millefolium L.

10. Libapimpó
11. Maszlagos
nadragulya

Potentilla anserina L.
Atropa belladonna L.

12. Mezei katáng

Cichorium intybus (L.)
Spreng.
Equisetum arvense L.

13. Mezei zsurló
14. Mezei zsurló,
óriás zsurló

16. Papsajtmályva

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh
Matricaria chamomilla
L.
Malva neglecta Wallr.

17. Sárga árvacsalán

Lamium galeobdolon L.

18. Szilva

Prunus domestica L.

19. Tavaszi kankalin

Primula veris Huds.

15. Orvosi székfő

Népi elnevezés + felhasználás
Setétkék kókiska, setétlilás kókiska, lila
kókiska: fehér ürmöt, lila kókiskát
összefızni, teáját inni rendetlen vérzésre
Méhvirág: herba teája méhgyulladásra
Nagy fehér vad here: nıi betegségtıl
való (drogrésze, hogyan?További
kutatás.)
Csombor: méhgyulladásra, erıs vérzésre
a herba teája
Fehér árvacsihán, fehér kókiska, fehér
csihány: fehérfolyástól, nıi betegségektıl
a herba teáját meginni, mosatás
Fehérhere, kicsi fehér herevirág:
fehérfolyásra a herba teája
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: az asszonyok
tették föl, hogy ne legyenek állapotosak, s
megmérgezte ıket; fehérürmöt, lila
kókiskát összefızni, teáját inni rendetlen
vérzés ellen
Kisvirágú füzike: herba teája
prosztatabetegség megelızésére
Cickafark, egérfarkúfő, egérfarkú
virág, cickafarkú virág: herba teája nıi
bajok, (görcsök), gyulladások ellen,
ülıfürdıként prosztatára
Libapimpó: levél teaként köhögésre
Nadragulya: aki meddı, a bábaasszony a
méhébe helyezi (Melyik részét? További
kutatás), s lesz gyermeke
Kék katáng: ha nem akar megállni a nık
vérzése (drog, hogyan? További kutatás.)
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: prosztatabajokra a herba teája
Súrlófő, zsúrlófő: herbája fürdınek,
„nem lesz prosztatás”
Kamilla: a virág teájában timsót feloldva
méhmosatás méhsebre
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: nıknek felhelyezik, s
megnyitja a méhszájat, hogy ne legyen
gyerekük, méhdaganatra, nıknek
fehérfolyásra, férfiaknak prosztatára
Sárga árvacsihán: jobb, mint a fehér
árvacsihán fehérfolyásra
Szilva: íz cukor nélkül mellgyulladásra
borogató
Kankalin, kásavirág: virág teája nıi
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20. Tök (Sütı,
közönséges)

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

21. Vérehulló
fecskefő

Chelidonium majus L.

bajokra
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): magvát
prosztatabetegségek esetén használják
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: ha több teát iszik belıle
(herbából), elapad a teje

13. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása idegrendszeri betegségek esetén
Magyar név
?
Aloe

Tudományos név
?
Aloe sp.

3.
4.

Citromfő
Csipkebogyó,
gyepürózsa

Melissa officinalis L.
Rosa canina L.

5.

Egybibés
galagonya
Fodormenta, vízi
menta,
borsmenta,
lómenta

1.
2.

7.

Fokhagyma

Crataegus monogyna
Jacq.
Mentha spicata var.
crispata L., Mentha
aquatica L., Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH.
Allium sativum L.

8.

Kakukkfő

Thymus sp.

9.

Káposzta

Brassica oleracea L.

6.

10. Közönséges dió

Juglans regia L.

11. Közönséges
komló

Humulus lupulus L.

12. Lándzsás útifő

Plantago lanceolata L.

Népi elnevezés + felhasználás
Romlófő: idegeknek jó
Doktorvirág, doktorlapi: idegesség ellen
a levelét letördelik, s megeszik
Citromfő: herba teája nyugtató
Szaragógya, csipkebogyó: vad epret,
fenyıágat, cserhét, málna lapit,
szederlapit, szaragógyát s lapit,
diófalevelet megfızni, feredıt veszünk s
utána sós szalonnával megkenni,
elbénulástól, más fájást pedig vizelettel le
kell feredı után mosni s marhafaggyúval
bekenni
Istengyümölcs: bogyóból, virágból
idegcsillapító tea
Menta, borsmenta, borsminta:
idegrendszerre nyugtató tea a herbájából

Fokhagyma: hagymából kenıcs
disznózsírral, „agyzavarba jó, bármi indul
s van”
Vadcsombor: „herba fızetében a
gyöngén születött gyermököt fürdetik”
Káposzta: nyers káposzta levelét
idegcsömörre borogatják
Diófa: dióbél vereshagyma + sült alma
táplálja az agyat, vad eper + fenyıágat
+cserhét +málna lapit +szederlapit +
szaragógyát s lapit + diófalevelet
megfızni, feredıt veszünk s utána sós
szalonnával megkenni elbénulástól, más
fájást pedig vizelettel le kell feredı után
mosni s marhafaggyúval bekenni
Komló: idegbetegségtıl jó, az elmét
erısíti (Melyik része, hogyan? További
kutatás)
Úti lapi, keskenylevelő útilapi: levelét
ecetbe tenni, s az agynak jó
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13. Lucfenyı

Picea abies (L.) H.
Karst.

14. Mák

Papaver somniferum L.

15. Málna

Rubus idaeus L.

16. Mezei zsurló,
óriás zsurló

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh
Plantago major L.

17. Nagy útifő vagy
széleslevelő útifő
18. Orvosi székfő
19. Orvosi zsálya

Matricaria chamomilla
L.
Salvia officinalis L.

20. Örökzöld
puszpáng,
bukszus
21. Szeder

Buxus sempervirens L.

22. Szurokfő

Origanum vulgare L.

23. Tavaszi kankalin

Primula veris Huds.

24. Vadalma

Malus silvestris (L.)
Mill.

Rubus sp.

Vörösfenyı: vad eper + fenyıágat +
cserhét + málna lapit + szederlapit +
szaragógyát s lapit + diófalevelet
megfızni, feredıt veszünk s utána sós
szalonnával megkenni elbénulástól, más
fájást pedig vizelettel le kell feredı után
mosni s marhafaggyúval bekenni, újulása
nyugtató
Mák: termése és szára altatónak, erıs
nyugtató, tea „kicsi gyermeknek
(veszélyes), öli meg az idegöket,
szervezetet”

Málnafa: vad epret, fenyıágat, cserhét,
málna lapit, szederlapit, szaragógyát s
lapit, diófalevelet megfızni, feredıt
veszünk s utána sós szalonnával
megkenni, elbénulástól, más fájást pedig
vizelettel le kell feredı után mosni s
marhafaggyúval bekenni
Súrlófő, zsúrlófő: gyermek teste felföl
vagy más gyulladásra a levivel locsolni
Úti lapi: levelét ecetbe tenni, az agynak jó
Kamilla: lázra teaként a virág fızete
Zsálya: a levél teája izzadás ellen, ecetbe
áztatva a fejet bekenni, párakötés, jó a
gondolkodásnak
Örökzöld: ága, levelei idegbetegségtıl
valók, idegnyugtatók (Patika Trézsi
újságból olvasta)
Szeder: vad epret, fenyıágat, cserhét,
málna lapit, szederlapit, szaragógyát s
lapit, diófalevelet megfızni, feredıt
veszünk s utána sós szalonnával
megkenni, elbénulástól, más fájást pedig
vizelettel le kell feredı után mosni s
marhafaggyúval bekenni
Ezörjófő, ezerjófő: élénkít, nyugtat a
herba teája
Kankalin, kásavirág: álmatlanság,
idegbántalmak, másnaposságra
nyugtatónak a virág teája
Vadalma: ecettel a fejet bedörzsölve,
zsályával az agynak jó, tojás + ecet +
terpentin zsába fészegnek (masszírozni),
dőbogarat ecetbe teszik, s megsózzák
veszettség ellen, ezt cseppentik
pálinkáspohárba, feltöltik pálinkával,
tesznek hozzá a kırisbogárporból, ecetbe
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25. Vörös acsalapu

Petasites hybridus (L.)
G. M. Sch.

útilaput tenni az agynak bármi baja van jó
(párakötés)
Acsalapu, martilapi: napszúrás ellen a
fejre borítjá ka levelét

14. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása állati betegségek esetén

1.

Magyar név
?

?

Tudományos név

2.

?

?

3.

?

?

4.

Aranka

Cuscuta sp.

5.

Búza

Triticum aestivum L.

6.
7.

Csertölgy
Dohány

Quercus cerris L.
Nicotiana tabacum L.

8.

Erdei kutyatej

Euphorbia
amygdaloides L.

9.

Fehér zászpa

Veratrum album L.

10. Hárs

Tilia cordata Mill.

11. Káposzta

Brassica oleracea L.

12. Kis ezerjófő

Centaurium erythraea
Rafn.
Calendula officinalis L.

13. Körömvirág

14. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

15. Közönséges bükk

Fagus silvatica L.

16. Kukorica

Zea mays L.

Népi elnevezés + felhasználás
Fehér botikó: gyökerét disznó orrába
húzták
Papvirág: gyökerét állatok bıre alá,
fülébe teszik betegségek esetén, disznó
orrába húzzák belé, mikor hánt, s súrolja a
fejét
Vargacserösnye, vadcsörösznye: ha a
tehén mássa nem akart elmenni, teát
fıznek, s ha az állatnak jó, az embörnek es
Aranka: az állat rétessibe ott marad, bajt
csinál (az állat nem tudja elemészteni)
Búza: kenyere a tehénnek, ha szöget nyel,
murokkal adják
Cserefa: kéreg teája gyomormenéstıl
Dohány: bagósnyálat hályog ellen a
szembe köpnek
Halmérögfő, halméregfő, kutyatej:
herba fızete romlásokra, állatok sebére
borogatónak
Zápsza, vaddisznyó törökbúza: gyökere
és herbája sertés varasodására, marhának
tetvek ellen bedörzsölı (mérgezı, nem
szabad lenyalja), bolhák ellen a növény
fızete (gyökér és herba)
Szádokfa: kérge tehén szemére, száj és
körömfájásra tejben megfızve
Káposzta: savanyú káposzta leve +
emberi vizelet + lóbogyó a tehén
tıgygyulladására borogató
Cintória: herba teája gyomorgyulladástól
jó sertéseknek
Jucikavirág, körömvirág, jucika:
virágból dizsnózsírral kenıcs tejlázra,
tıgygyulladásra tehénnek
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı:
termése a 7 írban fekélyekre, ha a tehén
tıgyét valami gyík megharapja;
tyúkvészkor a tyúkoknak megtörik
Bükkfa: vén bükkfa héjat megırölni
állatnak, ételébe keverni gyomorfogóként
Törökbúza: liszt és dara marhának, ha
kifordult méhét meghintik, hogy bent
ragadjon, a farát felemelik, hogy ne tudjon
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17. Mák

Papaver somniferum L.

18. Mezei katáng

Cichorium intybus (L.)
Spreng.
Rumex acetosella L.

19. Mezei sóska

20. Mezei zsurló,
óriás zsurló
21. Szádor
22. Napraforgó

23. Orvosi
angyalgyökér
24. Orvosi székfő
25. Sárgarépa

Equisetum arvense L.,
Equisetum telmateia
Ehrh.
Orobanche sp.
Helianthus annuus L.

Angelica archangelica L
Matricaria chamomilla
L.
Daucus carota (Hoffm.)
Arc.

26. Torma

Armoracia lapathifolia
Usteri.

27. Vadalma

Malus silvestris (L.)
Mill.

28. Vérehulló
fecskefő

Chelidonium majus L.

29. Virágos kıris

Fraxinus ornus L.

30. Vöröshagyma

Allium cepa L.

lefeküdni, s újra kinyomni
Mák: tehénnek, ha kifordult méhét
meghintették mákkal, hogy bent ragadjon,
a farát felemelték, hogy ne tudjon
lefeküdni, s újra kinyomni
Kék katáng, kék kotáng: a herbát májbetegségtıl, epétıl jó, csibéknek is fızik
Lósóska, kabalasósdi, lósósdi,
édesgyökér: termés és magvak teája
gyomormenésre
Bábaguzsaly (=íneresztı fő?):
lábgörcsök ellen marháknak is jó (a
görcsöt a vese rendellenessége okozza)
Vajfő: herba fızete gyomormenésre
Napraforgó: olaját, ha a marha nem
kérıdzik, beöntik neki, hagymát is
pirítanak benne
Ángyelika, ángyélika: marháknak
veszettség ellen (pontosítani kell!)
Kamilla: disznóknak meghőlés ellen a
virág teája
Murok: búzakenyér tehénnek, ha szöget
nyel, murokkal adják
Fehérmurok: a piros között lesz, mikor a
marha nem kérıdzik, ezt adják neki

Torma: lapiját s a héját adják a lónak
légcsıproblémákra, kehes lónak zabbal
keverve
Vadalma: ecet vízzel hígítva láz ellen
marha tıgygyulladására borogatónak,
sapkabajra itatják a disznóval
(gyomorgyulladás), tüdıgyulladáskor
ecettel súrolják, marha szemére hályog
ellen, disznó és kutya gyomorgyulladására
Fecskefő, kutyatej, májfő, tejapasztó,
vérehullófő: csirkék májbetegsége ellen a
kevertbe teszik, tyúkoknak májbaj ellen,
állatok sebére cseppentik a tejnedvét
Kırisfa, tırisfa: kırisbogarakat szednek
róla veszettségre
Hagyma, piroshagyma: juh puffadása
ellen rágatják vele, olajban hagymát
pirítanak, ha a marha nem kérıdzött
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15. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása élelmiszerként és italként
Magyar név

Tudományos név

1.
2.

?
?

?
?

3.

?

?

4.
5.

Árpa
Bab

Hordeum vulgare L.
Phaseolus vulgaris L.

6.
7.

Babér
Bors

Laurus nobilis L.
Piper nigrum L.

8.

Burgonya

Solanum tuberosum L.

9. Búza
10. Cékla
11. Cukorrépa

Triticum aestivum L.
Beta vulgaris provar.
conditiva Alef.
Beta vulgaris L.

12. Csipkebogyó,
gyepürózsa
13. Egybibés
galagonya
14. Erdei
madársóska

Rosa canina L.

15. Erdei szamóca

Fragaria vesca Coville

16. Fahéj

18. Fehér árvacsalán

Cinnamomum verum J.
Presl
Robinia pseudoacacia
L.
Lamium album L.

19. Fekete áfonya

Vaccinium myrtillus L.

20. Fekete bodza

Sambucus nigra L.

21. Fekete retek

Raphanus sativus ssp.
niger var. niger J.Kern.
Artemisia vulgaris L.

17. Fehér akác

22. Fekete üröm

Crataegus monogyna
Jacq.
Oxalis acetosella L.

Népi elnevezés + felhasználás
Bánfőmag: főszer
Nagy fehér vad here: virágjából szirupot
fıznek, olyan, mint a méz
Vargacserösnye, vadcsörösznye:
termése kicsit keserő, de megeszik
Árpa: puliszkának is fızik
Fuszulyka (fehér, tarka, elejin termı,
felmenıfehérkarós, bihalfuszulyka,
ilonka, gyalogos, gránát, korai sárga,
korai zıd, cérna): zıd fuszulyka, babos
fuszulyka levesnek
Babér: levele főszernek
Bors: termése főszer, pálinkába téve
gyomorfájás ellen
Pityóka (kifli, eleintermı, piros késıi):
gumóját nyersen lereszelve kenyérbe
teszik
Búza: kenyérnek
Cékla: + zeller + fekete retek legyengült
szervezetnek
Cukorrépa: szirupot fıznek belıle,
kristálycukor helyett használják
Szaragógya, csipkebogyó: termésébıl
tea, lekvár
Istengyümölcs: termése fogyasztható,
csak nagyon lecsökkenti a vérnyomást
Medvesósdi, madársósdi, medvesóska:
megeszik, sokat szednek, s kicsavarják a
levét, olyan ecet lesz belıle, a levelet nem
nyelik le, magas a vitamintartalma
Erdei eper, szamóca, vad eper: termését
gyümölcsként fogyasztják
Fahéj: kérge főszer
Fehérakác, akácvirág: virágot kisütik
palacsintatésztában, virágból finom tea
Fehér árvacsihán, fehér kókiska, fehér
csihány: annyit ér, mint a vasbor, erısítı,
magas a vastartalma, csirkéknek is adják
Áfonya, kakojza (fekete), kék kakojza:
termése szirupnak, befıttnek, + som +
szederrel gyönge pálinkába teszik, teája
finom
Bodza, bojzafa: virágát hősítınek fızik,
termésbıl lekvárt
Fekete retek: vértisztító + zeller + cékla
legyengült szervezetnek
Fekete üröm, cirok: herbából likırt
csinálnak
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23. Fodormenta, vízi
menta,
borsmenta,
lómenta

Mentha spicata var.
crispata L., Mentha
aquatica L., Mentha ×
piperita L., Mentha
longifolia (L.) NATH.

Menta, borsmenta, borsminta,
vadmenta, fodormenta: pálinkába is
teszik

24. Gyermekláncfő,
pongyola
pitypang
25. Kislevelő hárs
26. Kakukkfő
27. Kányabangita

Taraxacum officinale
Web.

28. Kapor
29. Káposzta

Anethum graveolens L.
Brassica oleracea L.

30. Kender
31. Kökény

Cannabis sativa L.
Prunus spinosa L.

32. Körte

Pyrus communis L.

33. Közönséges
boróka

Juniperus communis L.

34. Közönséges dió
35. Közönséges
egres
36. Közönséges
komló

Juglans regia L.
Ribes uva-crispa L.

Gyermekláncfő, cikória, láncvirág:
mézet is fıznek belıle, levele tavasszal
salátának, virág szára vitaminpótlásnak
Szádokfa: virága teának finom
Vadcsombor: herba teája finom
Kányafa, kánya, veres kánya: termése
ehetı, ha megcsípi a hideg gyerekek
ehetnek belıle, de keserő
Kapor: herbája savanyításkor
Káposzta: a savanyú káposztalé erısíti a
szervezetet, segíti a nehéz, zsíros ételek
emésztését
Kender: magját megették, finom
Kükörcsönszilva, kükürcsönszilva:
termését megeszik, savanyú, bort
készítenek belıle
Körte, gagyás körte: termése pálinkának,
gyümölcsnek, befıttnek
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı:
termésébıl pálinka, fenyıvíz (Gábos
Imre)
Diófa: zöld burkából szirupot fıznek
Egres: termésbıl kompótot készítenek

37. Közönséges
mogyoró
38. Közönséges nyír
39. Közönséges
orbáncfő

Corylus avellana L.

40. Közönséges,
európai bükk
41. Kukorica
42. Lándzsás útifő

Fagus silvatica L.

43. Lestyán
44. Lucfenyı
45. Mák
46. Málna

Tilia cordata Mill.
Thymus sp.
Viburnum opulus L.

Humulus lupulus L.

Betula pendula Roth
Hypericum perforatum
L.

Zea mays L.
Plantago lanceolata L.
Levisticum officinale
Koch.
Picea abies (L.) H.
Karst.
Papaver somniferum L.
Rubus idaeus L.

Komló: kora tavasszal a friss hajtásából
levest, fıznek, tudják, hogy a tobozából
sört fıznek, de ık nem készítik
Mogyorófa, mogyorófabokor: termését
süteményekbe, csemegeként
Nyírfa: tavasszal viricsöt engedtek belıle
Jézusvérefő, orbáncfő, Jézus vérehulló
fecskefő, Jézusvére fő, Jézusvére fője,
Jézus vére hullófő, Jézus vére lapi:
herbája teának finom
Bükkfa: friss tavaszi leveleit, makkját
van, aki szereti
Törökbúza: darájából puliszkát fıznek
Úti lapi, keskenylevelő útilapi:
tartósítószert fıznek a levelébıl
Lestyán, leostyán: levele ételbe
főszernek
Vörösfenyı: „ujjullása dulcsácának”
(befıttnek)
Mák: ételekbe, süteményekbe
Málnafa: termése befıttnek, lapi teájának
finom az íze, savanykás
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47. Martilapu

Tussilago farfara L.

48. Medvehagyma

Allium ursinum L.

49. Meggy

Cerasus vulgaris Mill.

50. Nagy csalán

Urtica dioica L.

51. Napraforgó
52. Ostorménfa

Helianthus annuus
Viburnum lantana L.

53. Paprika (zöld)
54. Papsajtmályva

Capsicum annuum L.
Malva neglecta Wallr.

55. Ribizke, fekete
ribizke

Ribes rubrum L., Ribes
nigrum L.

56. Rozmaring
57. Rozs
58. Rózsa

Rosmarinus officinalis
L.
Secale cereale M.Bieb.
Rosa sp.

59. Salátaboglárka

Ranunculus ficaria L.

60. Som

Cornus mas L.

61. Szártalan
bábakalács
62. Szegfőbors

Carlina acaulis L

63. Szurokfő
64. Tárkony
65. Torma

Pimenta officinalis (L.)
Merr.
Origanum vulgare L.
Artemisia dracunculus
L.
Armoracia lapathifolia
Usteri.

66. Tök (sütı,
közönséges)

Cucurbita maxima L.,
C. pepo L.

67. Szeder

Rubus sp.

68. Vörös áfonya

Vaccinium vitis-idaea L.

69. Zeller

Apium graveolens L.

Martilapi: levele salátalevesnek,
kesernyés, az elsı levét elöntik, húst
tesznek bele
Medvehagyma, vadfokhagyma,
medvesósdi: spenóttal vegyítve
fızeléknek, salátának
Meggy: pálinkába teszik, szirupot,
befıttet, savanyúságot készítenek belıle
Csihán: sok a vastartalma, tavasszal
teának fızik, salátaként erısíti a
szervezetet, gyulladásra, vastartalmú
(vérpótló), a herba teája erısítı
Napraforgó: magja csemegének
Nyomtató, nyomittós: gyerekek
fogyasztják a termését
Árdé: fogyasztják a termését
Papsajt, papsajtmályva, papsajtja,
taknyozófő: a termését megeszik
Ribizli (fehér, piros, fekete): termésbıl
bort készítenek, étvágyjavító,
vérszegénység ellen, a fekete termése
emeli a vérnyomást, a szívre hat
Házi rozsmarint: levele tartósítószer,
savanyúságokba teszik, főszer, teának jó
Rozs: búzával pálinkát fıznek belıle
Piros rózsa, rózsavirág: a virágszirom
szirupnak, „tejának es finom”
Papsaláta: tavasszal levele a legelsı
saláta, vitaminpótlás
Som: termésbıl szirup, pálinkát töltenek
rá, mint a meggyre
Bábakalács, kenyérvirág: kibontják, s
megeszik a közepét
Szegfőbors, szerbors: termését lyukas
fogba, főszer
Ezörjófő, ezerjófő: herbája teának finom,
erıs, étvágygerjesztı
Tárkony: herbája főszer
Torma: káposztalevezésnél tartósító a
gyökere, savanyúságot is készítenek
belıle
Tök, takonygyőttı (dísztök, disznótök,
fızıtök, sütıtök): termését megeszik,
magját elrágcsálják
Szeder: Sommal és áfonyával gyönge
pálinkába teszik
Áfonya, kakojza (piros): borba fızve
késıbb megkocsonyásodik, hús mellé
savanyúságnak.
Celler: + fekete retek + cékla legyengült
szervezetnek, szívnek jó
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16. táblázat. Gyógynövények népi alkalmazása szenvedélybetegségek esetén
Magyar név

Tudományos név

Népi elnevezés + felhasználás

1.

Fehér üröm

Artemisia absinthium L.

2.

Kakukkfő

Thymus sp.

3.

Tavaszi kankalin

Primula veris Huds.

Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: herbáját
alkoholfüggıknek fızik, a teát erısebb
pálinkával vegyítik
Vadcsombor: herbája alkoholfüggıknek,
ha le akar szokni, segít (májbetegségre)
Kankalin, kásavirág: a virág teája
másnaposságra nyugtatónak

17. táblázat. Mezei és erdei növények
Magyar név

Tudományos név

1.

?

?

2.
3.

?
?

?
?

4.

?

?

5.

?

?

6.
7.

Bakszakáll
Boldogasszony
papucsa,
papucskosbor
Csillagos nárcisz

Tragopogon sp.
Cypripedium calceolus L.

8.
9.

Csörgı
kakascímer

10. Enyves zsálya
11. Erdei pajzsika
12.
13.
14.
15.
16.

Erdei szamóca
Fekete üröm
Kecskefőz, barka
Kerek repkény
Kis bojtorján

17. Közönséges
jegenyefenyı

Narcissus poeticus L.
ssp. radiiflorus Bak.
Rhinanthus minor L.

Salvia glutinosa L.
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott.
Fragaria vesca L.
Artemisia vulgaris L.
Salix caprea L.
Glechoma hederacea L.
Arctium minus (Hill.)
Bernh.
Abies alba Mill.

Népi elnevezés + felhasználás
Búcsúvirág: tavasztól ıszig nyílik, széna
közt jó a tehénnek
Lúdláb, lúdlábfő: mezei növény
Oláhgyom: gyom, a románok hozták be,
korábban nem volt
Vargacserösnye, vadcsörösznye:
virágának finom illata van, az erdın lesz
Lucfenyı: nem jó semminek, tőzre sem,
belé megy a szú
Sárga katáng, sárgakotáng: mezei virág
Boldogasszony papucsa, kisasszony
papucsa, galambbegy
Nárcisz, kákvirág
Csengıkóró: „mikor a levele meg van
fehérödve, száradva, akkor a füvet
kaszálni kell, mert meg van vénülve,
meddig zıd, addig van a fő erejibe”
Vad tátogtató, vad tátika
Ördögborda: csokorba, régen győjtötték
a gyökerét (nem emlékeztek mire)
Szamóca, mezei eper
Vadbürök
Rakottya, picusvirág
Tikhúrfő: gyom
Ragadály
Fehér fenyı
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18. Közönséges
medvetalp
19. Lapulevelő
keserőfő
20. Libatop
21. Madárberkenye
22. Magyar szegfő
23. Magyar szegfő
24. Mezei sóska
25. Mocsári gólyahír
26. Murok
27. Óriás zsurló
28.
29.
30.
31.
32.

Pipacs
Réti nyúlhere
Szulák
Tarka koronafürt
Vadgesztenye

33. Vadkörte

Heracleum sphondylium
L.
Polygonum
lapathifolium (L.) S. F.
Gray
Chenopodium album L.
Sorbus aucuparia L.
Dianthus pontederae
(Kern.) Soó
Dianthus giganteiformis
Borb.ssp.pontederaeSoó
Rumex acetosa L.
Caltha palustris L.
Daucus carota L.
Equisetum telmateia
Ehrh.
Papaver rhoeas L.
Anthyllis vulneraria L.
Convolvulus sp.
Securigera varia Lassen
Aesculus hippocastanum
L.
Pyrus pyraster Borkh.

Emrekóró, Imrekóró: nem jó a
marhának, széna közül kivetik
Jézuslapi

Fehérüröm: gyom
Bargóca, vadbargóca: erdei fa, virága is
van
Fecskefő: csokorba szedik
Fecskevirág
Sóska
Mocsárvirág: mérgezı
Szégyönvirág, murokvirág: Fekete
közepe mikor eltőnik, nem lesz szégyen.
Súrló, zsúrló, nagy súrló: nem árt a
marhának
Pipacs, vadmák
Egyfajta szipókavirág
Szulák: gyom
Vadborsó
Vadgesztenye: tavasszal korán nyílik, jó
illatú a virágja, erdei fa
Vackor

18. táblázat. Dísznövények

1.
2.
3.

Magyar név
?
?
?

?
?
?

Tudományos név

4.
5.

?
?

?
?

6.

?

?

7.

Erdei pajzsika

8.
9.

Fukszia
Futó muskátli

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott.
Fuchsia sp.
Pelargonium sp.

10. Kányabangita

Viburnum opulus L.

11. Karácsonyi
kaktusz
12. Kardvirág
13. Kerti

Zygocactus truncatus
Schum.
Gladiolus sp.
Antirrhinum majus L.

Népi elnevezés + felhasználás
Kaktuszvirág: dísznövény
Muszkáta: nincs virága, jó a szaga
Szappanvirág: több változata van (kerti
növénnyel keverte), fehér, rózsaszín
Szurokvirág /szegfő/: temetıben sok van
Trombitavirág: dísznek meghagyják a
kapu mellett
Vénasszonybőzölı, Jézuskafa:
dísznövény, levelének nagyon finom az
illata
Ördögborda: csokorba
Fukszia: levele kelésre borogató
Muskátli
Kányafa, kánya, veres kánya: ısszel
csokorba teszik
Karácsonyka
Kardvirág
Tátogtató

77

oroszlánszáj
14. Klematisz (kék)
15.
16.
17.
18.
19.

Lángvirág
Leander
Lepkevirág
Mályvarózsa
Muskátli (nem
futó)
20. Rozmaring
21. Szártalan
bábakalács

Clematis x jackmannii
Moore
Phlox paniculata L.
Nerium oleander L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Althaea rosea (L.) Cav.
Pelargonium sp.

Klementina, klemátusz

Rosmarinus officinalis
L.
Carlina acaulis L.

Rozmaring

19. táblázat. Mérgezı növények
Magyar név
Tudományos név
1.
2.
3.

?
?
Boglárka

?
?
Ranunculus sp.

4.

Euonymus europaeus L.

5.

Csíkos
kecskerágó
Csillagos nárcisz

6.

Erdei kutyatej

7.

Fehér fagyöngy

Narcissus poeticus L.
subsp. radiiflorus
(Salisb.) Bak.
Euphorbia
amygdaloides L.
Viscum album L.

8.

Fehér liliom

Lilium candidum L.

9.

Fehér üröm

Artemisia absinthium L.

10. Fehér zászpa

Veratrum album L.

11. Gyöngyvirág

Convallaria majalis L.

12. Kutyabenge

Frangula alnus L.

13. Maszlagos
nadragulya
14. Mocsári gólyahír
15. Szilva

Atropa belladonna L.

16. Zergeboglár

Trollius europaeus L.

Caltha palustris L.
Prunus domestica L.

Szappanvirág
Oleander
Pillangóvirág, lepkevirág
Füzérrózsa
Kalárivirág, kalári

Bogáncs: csokorba

Népi elnevezés + felhasználás
Szentgyörgyvirág: mérgezı, jó illata van
Vadszılı, bolondíttó bingyó
Kicsi sárga virág (boglárka): a lovak se
eszik meg, olyan mérges
Kecskerágó: mérgezı a termése
Kákvirág, nárcisz: nagy ereje van,
mérgezı, szobában sem hagyják bent,
mert fejfájást okoz
Halmérögfő, kutyatej: mérgezı
(tejnedv)
Fagyöngy, nyírfagyöngy, vadalma
fagyöngy: bogyója mérgezı
Fehér liliom: virágával éjjel nem szabad
egy szobában aludni („megöli a szívet”)
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: az asszonyok
teszik föl, hogy ne legyenek állapotosak, s
megmérgezte ıket
Zápsza, vaddisznyó törökbúza: erısen
mérges a gyökere és herbája
Gyöngyvirág: herba teája
tüdıgyulladásra, magas lázra
Kutyacserösznye, kutyafa, kutyabenge,
bolondíttó: tiltott növény volt
Nadragulya: aki meddı volt: a bábaaszszony a méhébe helyezte, s lett gyermeke
Mocsárvirág, gólyavirág: mérgezı
Szilva: magvát megtörik, belsejét
ízülettıl, jó az íze, csak ha sokat eszik,
akkor megfájdul a feje tıle
Pünkösdi rózsa, basarózsa: védett!!!; a
virág teája gyomorfogó, vérhastól, nagy
ereje van
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20. táblázat. Takarmánynövények
Magyar név
Tudományos név
1.

?

?

2.

?

?

3.
4.

?
Sás félék

?
Carex sp.

5.
6.

Árpa
Bab

Hordeum vulgare L.
Phaseolus vulgaris L.

7.

Csertölgy

Quercus cerris L.

8.

Fehér here

Trifolium repens L.

9.

Fehér üröm

Artemisia absinthium
L.

10. Kender

Cannabis sativa L.

11. Közönséges
medvetalp
12. Közönséges
mogyoró
13. Közönséges bükk
14. Kukorica
15. Mezei zsúrló, óriás
zsúrló

Heracleum
sphondylium L.
Corylus avellana L.

16. Nagy csalán

Urtica dioica L.

17. Napraforgó
18. Rózsa

Helianthus annuus L.
Rosa sp.

19. Sárga árvacsalán

Lamium galeobdolon
L.
Carlina acaulis L

20. Szártalan
bábakalács
21. Takarmánylucerna
22. Vörös here

Fagus silvatica L.
Zea mays L.
Equisetum arvense L.

Medicago sativa L.
Trifolium pratense L.

Népi elnevezés + felhasználás
Büröklapi, szalonnafő: fiatalon a
nyulaknak adják
Csengıkóró: „Mikor a levele meg van
fehérödve, száradva, akkor a füvet
kaszálni kell, mert meg van vénülve.
Meddig zıd, addig van a fő erejibe.”
Récefogúfő: libáknak adják
Sáté: gyönge szénája lesz, tehénnek nem
jó, télen ezt adják a lónak, hogy ne rúgjon
Árpa: takarmány
Fuszulyka (fehér, tarka, elejin termı,
felmenıfehérkarós, bihalfuszulyka,
ilonka, gyalogos, gránát, korai sárga,
korai zıd, cérna): hüvelyét a kecskék
szeretik
Cserefa: lapiját szárazság idején az
állatoknak adják, makkját a disznókkal
etetik; sokat nem szabad, mert megreked a
gyomrában, sapkabajt (gyomorgyulladást)
okoz
Fehér here, kicsi fehér herevirág:
herbája állatoknak takarmány, szénának
való
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: széna közül
kivetik (nem tesz jót a tehénnek)
Kender: magját ették, a tyúkok jól tojtak
tıle
Emrekóró, Imrekóró: nem jó a
marhának, széna közül kivetik
Mogyoró: virágát állatoknak adják
Bükkfa: makkját a disznók szeretik
Törökbúza: állatoknak adják
Súrlófő, zsúrlófő, surlófő, bábaguzsaly,
csikófarok: a herba teája marha gyomrát
megindítja (nem jó), gyomormenésére
Csihán: herbáját a disznóknak forrázva
adják, fényes lesz tıle a bırük
Napraforgó
Piros rózsa, rózsavirág: ha a teát
leszőrik róla, a csibéknek adják
Sárga árvacsihán: jobb, mint a fehér
árvacsihán
Bábakalács, kenyérvirág: lónak nem jó,
kiszedik a szénából, tehén nyelvét nem
böki, megeszi
Lucerna: herbája takarmány
Vad here, vörös here, vad piros here:
állatoknak takarmány
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21. táblázat. Szentelt növények és kapcsolódó hiedelmek
Magyar név
1. ?

Tudományos név
?

2.
3.

?
Kecskefőz

?
Salix caprea L

4.

Májusi orgona

Syringa vulgaris L.

5.

Murok

Daucus carota L.

6.

Tárkony

Artemisia dracunculus
L.

Népi elnevezés + felhasználás
Áldott lapi = zsálya: Mária megáldotta, a
kecskék szeretik; akkora levele van, mint
egy babérlapi, de puha
Szent László fő
Rakottya: ágát megszentelik, erıs idı
esetén elégetik
Fehérburusnyán, fehérorgona,
burusnyánlapi: tisztítótőz, végsı ítélet
sebeit csak ez gyógyítja
Szégyönvirág, murokvirág: fekete
közepe mikor eltőnik, nem lesz szégyen.
Tárkony: „mindenki kezét nem szereti”
(nem mindenkinek a kertjében marad
meg)

22.táblázat. Gyógynövények alklamazása használati eszközként

1.

Magyar név
Csertölgy

Tudományos név
Quercus cerris L.

2.

Fehér üröm

Artemisia absinthium L.

3.

Fekete üröm

Artemisia vulgaris L.

4.

Közönséges
boróka
Közönséges
nyír
Virágos kıris

Juniperus communis L.

5.
6.

Betula pendula Roth
Fraxinus ornus L.

Népi elnevezés + felhasználás
Cserefa: fáját talpfának használják
(nehezen rothad)
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: bolhák ellen ezzel
söprik a házat, udvart
Fekete üröm, cirok: söprőt csinálnak
belıle
Borsika, borsikafenyı, borókafenyı:
ága ostornyélnek, nem törik el
Nyírfa: fája lórúdnak, ága seprőnek
Kırisfa, tırisfa: fája szekérkerékbe
küllınek, gereblyefognak jó
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23. táblázat. Festınövények

1.

Magyar név
Csertölgy

Tudományos név
Quercus cerris L.

2.

Káposzta

Brassica oleracea L.

3.

Közönséges dió

Juglans regia L.

4.

Közönséges nyír

Betula pendula Roth

5.

Kutyabenge

Frangula alnus L.

6.

Mézgás éger

7.

Vöröshagyma

Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.
Allium cepa L.

Népi elnevezés + felhasználás
Cserefa: káposztalébe/vizeletbe szőrték le
a kérgét, ruhát festettek vele drapp színre
Káposzta: savanyú káposzta levét
hozzátették a ruhafestékhez, nem
eresztette a színét
Diófa: kemény héjával ruhát festettek,
zöld burok fızete halványsárgát fog, bolti
festékhez tették,nem engedte színét a ruha
Nyírfa: ruhafestéknek vizeletbe, vagy
káposztalébe szőrték le
Kutyacserösznye, kutyafa, kutyabenge:
héja festéknek
Egörfa: kéreggel feketére festették a
gyapjút, ruhafestésre (sárga, drapp)
Hagyma, piroshagyma: tojásfestéknek
pirosat fest, ha kifızik, akkor sötétzöldet,
de nem szép

24.táblázat. Gyógynövények alkalmazása kígyók, rovarok ellen
Magyar név
1. Dohány

Tudományos név
Nicotiana tabacum L.

2.

Erdei pajzsika

3.

Fehér üröm

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott.
Artemisia absinthium L.

4.

Fehér zászpa

Veratrum album L.

5.
6.

Henye iglice
Közönséges dió

Ononis repens L.
Juglans regia L.

7.

Lestyán

8.

Nagy csalán

Levisticum officinale
Koch.
Urtica dioica L.

Népi elnevezés + felhasználás
Dohány: kígyók ellen a levele (cigarettát
elhelyezik a kerítés mellett vagy a kicsi
gyermek mellé teszik)
Ördögborda: a disznyóknak erısen jó,
zıden bészórják a lapiját, fertıtlenít
Fehér üröm, üröm, büdös üröm,
büdöskıvirág, bürök: bolhák ellen ezzel
söpörték a házat, udvart, gabona közé
tették, hogy a molyok ne menjenek bele
Zápsza, vaddisznyó törökbúza: marhát
tetvek (mérgezı, nem szabad lenyalja) és
bolhák ellen besúrolják
Büdöske: herbája rovarriasztó
Diófa: levelét ruhák közé teszik moly
ellen, nagy ereje van, kenderrel
összefızve krumplibogár ellen
permetezıszernek, legyek ellen teszik ki
istálló mellé, rovarriasztó
Lestyán, leostyán: kígyókat elriasztja
Csihán: legyek nem szeretik a herbáját,
leáztatva permetezıszer kártevı rovarok,
gombák ellen
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25.táblázat. Szokások, hagyományok gyógynövényei
Magyar név

Tudományos név

Népi elnevezés + felhasználás

1.

?

?

2.

Euonymus europaeus L.

3.

Csíkos
kecskerágó
Erdei szamóca

4.

Erdélyi májvirág

Hepatica transsylvanica
Fuss.

5.

Taraxacum officinale
Weber ex Wiggers

Gyermekláncfő, cikória, láncvirág:
gyermekök láncot főznek a hajtásából

6.

Gyermekláncfő,
pongyola
pitypang
Kányabangita

Viburnum opulus L.

7.

Kender

Cannabis sativa L.

8.

Közönséges
bojtorján, nagy
bojtorján
Közönséges nyír

Arctium lappa L.

Kányafa, kánya, veres kánya:
termésébıl gyöngyöt főztek
Kender: rostjait feldolgozták régen,
zsákot, törlıt szıttek belıle
Ragodály, Jézus párnája, keserőlapi,
keserőgyükér: kenyérsütéskor a kenyér
alá teszik káposztalevél helyett
Nyírfa: ezzel díszítik az oltárt,
lakodalmas házat
Kutyacserösznye, kutyafa, kutyabenge:
kérgét régen szedték az államnak
Vörösfenyı, veresfenyı: szurok (gyanta)
disznyó koppasztásnál, nık
szırtelenítésre, a kérget megszárították,
megtörték, s cserefával megfızték, ebben
érlelték a nyers bırt (cseres érelés),
szappanfızéskor illatosítónak a gyantája
Málnafa: az iskolábana levelét győteniük
kellett a gyerekeknek
Kamilla: „1000 orvossága van”

9.

Fragaria vesca L.

Betula pendula Roth

10. Kutyabenge

Frangula alnus L.

11. Lucfenyı

Picea abies (L.) Karst.

12. Málna

Rubus idaeus L.

13. Orvosi székfő

Matricaria chamomilla
L.
Origanum vulgare L.

14. Szurokfő

Szamártövis: legények a lányok hajába
dobták
Kecskerágó: mérgezı, termésébıl
gyöngyöt főztek
Erdei eper, szamóca, vad eper:
tojásfestéskor levelét a tojásra teszik
Kékberek: amikor kinı tavasszal, a
marhát már ki lehet engedni a legelıre,
már talál magának annyi füvet, amennyi
kell

Ezörjófő, ezerjófő: herbája ezer féle
bajra, „7 féle orvossága van”

26.táblázat. Védett növények

1.

Magyar név

Tudományos név

Zergeboglár

Trollius europaeus L.

Népi elnevezés + felhasználás
Pünkösdi rózsa, basarózsa: gyomorfogó,
vérhastól, nagy ereje van
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27. táblázat. Gombák
Magyar név
1. Keserőgomba
2. Kékhátú
galambgomba
3. Mezei csiperke
4. Nagy
ızlábgomba
5. Óriás pöfeteg
6. Sárga rókagomba
7. Vargánya

Tudományos név
Lactarius sp.
Russula cyanoxantha
(Schff.) Fr.
Agaricus campester L.:
Fr.
Macrolepiota procera
(Schop: Fr.) Sing.
Langermannia gigantea
(Batsch.: Pers.) Rostk.
Cantharellus cibarius
Fr.
Boletus sp.

Népi elnevezés + felhasználás
Keserőgomba: gyomorfogó
Kékhátú gomba
Fehér csiperke
Győrősgomba
Puha pöheteg, puha peheteg
Rókagomba
Hirip
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28. táblázat. Lövétei adatközlık

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ADATKÖZLİ NEVE
András József
András Lajos
András Lajos
András Renáta
András Róza
Balázs Julianna
Bálint (Márton) Katalin
Bencze Teréz
Egyed Anna
Egyed József
Fazakas „Szıke” István
Fazakas András
Fazakas Margit
Gábos (Fazakas) Júlia „Borbély Juci”
Gábos „Katyós” Imre „Bajusz”
Gábos István
Gábos János „Kamerás Jancsi”
Gábos Mártonné
György (Gábos) Julianna
György Albert „Kaszás Albert”
György Lajos
György Lajosné
Györgypál Margit
Id. Égei István
Ifj. Égei István
Kelemen Teréz „Patika Trézsi”
Kolozsi Lajos „Fekete”
Ladó Máté „Urus Ladó Máté”
Ladó Róza
Lázár (Márton) „Foghúzó” Rozália
Lázár László
Mag Anna
Márton (Lázár) Teréz
Márton „Foghúzó” Ilona
Márton Imre
Máté Erzsébet
Mihály „Antal” Árpád
Mihály „Szıcs”Albert
Mihály Anna
Orbán (Gábos) Magdolna
Orbán Mihály
Orbán Péterné
Orbán Róza
Sata Mária
Sorbán István
Tókos Anna
Tıke Zoltán

SZÜLETÉSI IDEJE
1938.
1928.
1926.
1994.
1928.
1932.
1929.
1923.
1931.
1928.
1926.
1923.
1942.
1951.
1950.
1939.
1952.
1940.
1930.
1932.
1938.
1945.
1920.
1929.
1954.
1929.
1967.
1946.
1949.
1929.
1942.
1914.
1927.
1931.
1926.
1931.
1934.
1926.
1924.
1952.
1947.
1925.
1955.
1934.
1913.
1939.
1969.
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48. Török Ignácné Margit

1947.

Illusztrációk
Boris Gyöngyvér felvételei: 1-3, 6, 8-10, 14, 15/2, 16-18, 20, 22, 23, 25-27, 30-33.
Dr. Papp Nóra felvételei: 4, 5, 7, 11-13, 15/1, 15/3, 19, 24, 28, 29.

1. kép
Lövéte látképe
Senye-hegyérıl

2. kép
Lövétei katolikus
templom

3. kép
Lövéte látképe a temetıbıl

Néhány adatközlı

4. kép
Mag Anna
(1914)

5. kép
Mihály Anna
(1925)

6. kép
Kelemen Teréz
„Patika Trézsi”
(1930)

7. kép
Gábos János és Julianna
„Kamerás Jancsi” és
„Borbély Juci”
(1953 és 1952)
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8. kép
György
„Kaszás” Albert
(1933)

9. kép
Égei István
(88 éves)

10. kép
Szıke” Fazakas István
(83 éves)

11. kép
Gábos Imre
„Katyós”
(59 éves)

Terepi munkák, dokumentálás

12. kép
Terepi növénygyőjtés

13. kép
Beszélgetés
adatközlıkkel

14. kép:
Dokumentálás

Készítmények

15. kép
Fekete nadály pép
(alkoholos tinktúra)
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16. kép
Borsikás pálinka

18. kép
Orvosi zsályás ecet és krém

17. kép
Májgyökeres bor

19. kép
Fenyıgyantás kenıcs

Néhány Lövétén alkalmazott gyógynövény

20. kép
Doktorlapi
Aloe sp.

21. kép
Ragodály
Arctium lappa L.
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22. kép
Vadmurok
Daucus carota L.

24. kép
Gyomormenéstıl való
Echium vulgare L.

27. kép
Jézusvérefő
Hypericum perforatum L.

23. kép
Súrló
Equisetum arvense L.

25. kép
Májgyökér
Gentiana asclepiadea L.

26. kép
Beléndek
Hyoscyamus niger L.

28. kép
Kúszó moha
Lycopodium clavatum L.
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29. kép
Ezörjófő
Origanum vulgare L.

31. kép
Fehérgyükér
Verbascum phlomoides L.

30. kép
Kokojza
Vaccinium myrtillus L.

32. kép
Kányafa
Viburnum opulus L.

33. kép
Fagyöngy
Viscum album L.
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