III. A NÉPI GYÓGYÁSZAT ELEMEI
A babonás hiedelmekre alapozó ráhatásos népi gyógyászat ellenpólusát a gyakorlati
tapasztalatok által igazolt értékes, racionális kezelési eljárások alkotják. Ezek nagyrészt a gyógynövények felhasználásán alapulnak, a természet „ingyen gyógyforrásaira“ támaszkodnak. Biztosra vehetô, hogy valamikor a gyógyító füvekre való rátalálásban a hasonló betegségben szenvedô állatok spontán tápanyag-válogatásának a
megfigyelése is szerepet játszott. A természethez való kötôdésnek a kettôs jellege
(tápanyag és gyógyszerforrás) hosszú idôn keresztül meghatározta az ember életét.
A ma használatos gyógynövények száma természetesen Kalotaszeg-szerte jóval
kevesebb, mint például a század elején volt. A szintetikus gyógyszerek némileg
visszaszorították a gyógynövényeket még a népi gyógyászatban is. Ennek ellenére
Kóczián Géza és munkatársai a hetvenes évek közepén hét kalotaszegi (négy felszegi,
két alszegi és egy Nádas menti) falu gyógynövényismeretét felmérve, csaknem száz
növény felhasználásáról közölnek adatokat (Kóczián–Szabó I.–Szabó L. 1977).
Egész kalotaszegi viszonylatban a valóságban ennél nyilván jóval több növényt
használnak vagy inkább használtak fel a népi gyógyászatban, szám szerint csaknem
kétszázat. A két felmérés közti különbség egyrészt a vizsgált terület nagyságából
adódik, másrészt abból a körülménybôl, hogy a peremvidéki falvak lakói (akik az
említett felmérésbôl kimaradtak), erôteljesebben hagyományozták utódaikra gyógynövényismereteiket.
Sok növényi hatóanyag már a korszerû gyógyszer-, ízesítô- és illatszeripar alapanyagául szolgál. A modern orvostudomány tehát nem vált el a népi gyógyászattól,
hanem a felhasznált nyersanyagok tekintetében annak tudományos alapokra helyezett
folytatója, évezredes törekvéseinek megvalósítója.
A népi gyógyászatban használt növények száma vidékenként, a környék flórájához
igazodva alakult. Annyi bizonyos, hogy a nép nagyon sok növényt használt különösen a belsô bajok orvoslására, amelyekre csupáncsak tüneteibôl tudott következtetni, s amelyeknek a mibenlétét legtöbbször nem is ismerte. Gyógyulása reményében
ilyenkor növények egész sorát próbálta végig. Herbájukból, virágjukból, egyik-másik
növénynek pedig éppenséggel a gyökerébôl készített fôzetet, és annak hígabb meg
sûrûbb változatával egyaránt megpróbálkozott. Sokat kísérletezett az állatok hasonló
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betegségeire sikeresen alkalmazott fôzetekkel, mindaddig, amíg valamelyikkel enyhítenie sikerült fájdalmán, vagy meg tudta fordítani betegségét. Szó sincs azonban
arról, hogy a népi teák mindenike hatásos lett volna. A valóban gyógyító hatású
fôzetek mellett akadhattak teljesen közömbösek, sôt bizonyára olyanok is, amelyeknek hatóanyagai még súlyosbították a bajbajutottak betegségét.
A fôzetek készítésére használtakon kívül szép számban ismernek olyan növényeket
is, amelyeknek leveleit, gyümölcsét, magvát nyersen fogyasztják, levelét a fájós testrészre csepegtetik, de olyan eljárásról is tudnak, amely szerint bizonyos részeit megszárítva pálinkába, borba, teába, tejbe vagy vízbe keverve adták be a betegnek (Kós
1968 :22–28).
A népi gyógyászatban felhasználásra kerülô növények eredetüket tekintve
lehetnek:
a) ôsi, sámánörökségû rítusokhoz vagy késôbbi keresztény hagyományokhoz
kötôdôk (tömjén, borókafenyô stb.);
b) népi megfigyelés és gyógyítási tapasztalat alapján felhasználtak;
c) más népektôl vagy az írásos kultúrából átvett gyógynövények.
Ez az osztályozási kísérlet mindenképpen csak tájékoztató jellegû, hiszen az
évszázadok során a népi ismeretanyag annyira összekeveredett, összeolvadt, hogy
nemegyszer lehetetlen e kérdésben dönteni. A legértékesebb adatok kétségkívül
azok, amelyeket a népi emlékezet és az állandó használat ereje évszázadokon át
megôrzött és átmentett a mába. Tudunk bevált gyógynövényekrôl, amelyek bekerültek
a hivatásos orvosi gyakorlatba, ahonnan aztán a tudományos értékeléssel gazdagodva
jutottak vissza a népi gyógyászatba (Rácz–Laza–Coiciu 1975:47–50; Hoppál–Törô
1975:34–35).

1. Gyógyító növények
A növények közül a kalotaszegi népi gyógyászatban a fokhagymának van talán a legszélesebb körû alkalmazása. Elsô adatunk a fokhagymára még a XVI. századból való.
Lobeman Reinhold egykori pozsonyi gyógyszerész írta: „a magyarok, éppen úgy, mint
a törökök, nem sokra becsülik a gyógyszereket, s mindenféle betegségre fokhagyma
az orvosságuk” (Magyari–Kossa 1929:138). Bár elképzelhetô, hogy a pozsonyi
patikus nem ismerte a magyar népi orvoslást, és kétségtelenül nem mentes a túlzástól, megállapítása mégis a népi gyógyászatban alkalmazott növények közül a fokhagymát központi helyre állítja. Pápai Páriz Ferenc a fokhagymát magyar terjéknek, a
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vöröshagymát pedig magyar mithridaticumnak nevezi, és a pestis ellen is fokhagymaelixírt javall (1969:332–33).
A fokhagyma Kalotaszegen az ember és állat megrontása elleni babonás küzdelem
legfôbb eszköze. Erre utal az a múlt század végi lejegyzés is, amely szerint: „Pünkösd elôtti estén a küszöbre jó sót hinteni, valamint fokhagymával bekenni, hogy a
boszorkányok Isten áldását el ne vegyék” (Wlislockiné 1892:366). A fokhagyma
oltalmazó szagán alapszik az állatoknak s különösen a tejelô állatoknak a védelme.
A fokhagyma felhasználása a népi gyógyászatban valószínûleg más vidékeken is
hasonló a kalotaszegihez, s bár az erre vonatkozó kutatások immár túljutottak a kezdeti
szakaszon, az érdemleges összehasonlítás még mindig nem lenne eléggé megalapozott.
Igen valószínû, hogy a növény gyógyászati elterjedtségében nagy szerepet játszottak
a népi megfigyeléseket is magukba ötvözô korábbi orvosi közlemények. A gilisztahajtó fokhagymalevet Kalotaszegen ma is pontosan úgy fôzik, ahogy azt két évszázada
Mátyus István neves erdélyi orvos már említett könyvében ismertette (1793:297).
Népi tájgyógyászatunkban a fokhagymát mintegy 16 féle betegség orvoslására
használják. Csak a legfontosabb fokhagymakészítményeket számítva csaknem harminc
változatot jelezhetünk innen (lásd az 1. táblázatot). A valóságban azonban bizonyára
még több betegségre és még több változatban kerül felhasználásra. A tudományos
kutatások egyelôre igazolták a magas vérnyomás, a torokgyulladás, a hûlés gyógyításában és a féregûzésben való hatásosságát (Rácz–Laza–Coiciu 1975:81); légzési
zavart és hasmenést is kezeltek vele eredményesen (Crãciun–Bujor–Alexan 1972:19,
21). B. P. Tokin kutatásai nyomán csak 1928-ban igazolták a fokhagymában levô
fitoncidvegyületek tényleges kórokozóölô hatását.

1. táblázat
A fokhagyma a népi gyógyászatban
Sorszám

Betegség

Felhasznált része

Hogyan
nyersen fogyasztják

1.

Ágybavizelés

gerezdje

2.

Árpa a szemen

gerezdje

bedörzsölik vele a púpot

3.

Csizmasértés

gerezdhártyája

ráborítják a sebre

4.

Étvágytalanság

a) gerezdje

megkenik vele a pirított kenyeret

b) fôzete (mosdélé)

megitatják a beteggel

5.

Fejfájás

a) összetört gerezdjei
b) kiszorított leve
c) gerezdje

bedörzsölik vele a fejet és homlokot
bedörzsölik vele a fejet és homlokot
megpucolva a fülbe dugják
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Sorszám

Betegség

Felhasznált része

Hogyan

6.

Féregûzés

a) gerezdjei
b) fôzete ecettel vegyesen
c) fôzete

nyersen fogyasztják
beöntést csinálnak vele
meggôzölik vele a beteget

7.

Fogfájás

gerezddarabkája

beleteszik a lyukas fogba

Fülfájás

a) gerezdje

megpucolva a fájós fülbe dugják

8.

b) gerezdje

a beteg fülébe dugják, majd a karon és a
névtelen ujjon végig „elhúzzák“

9.

Gyomorfájás

gerezdleve

megitatják a beteggel

10.

Hasfájás

gerezdleve

megitatják a beteggel

11.

Igézés

gerezdfüzére

védelmet nyújtó növényként hordhatják
kisgyermekek a nyakukban

12.

Magas vérnyomás

összezúzott gerezdjei

a) nyersen, olajos-pirított kenyérre kenve
fogyasztják
b) pálinkába áztatva, kanalas
orvosságként veszik be
c) csomborddal és fagyönggyel vegyes
fôzetét teaként fogyasztják

13.

Tüdôbaj

fôzete

más növényekkel összefôzve, féldecinként
megisszák

Állatgyógyászat:

14.

Étvágytalanság

a) avas szalonnával
összefôzve
b) ecettel és szénnel
összefôzve

a fôzetet megitatják a beteg állattal
a fôzetet megitatják a beteg állattal

15.

Férgesség

gerezdje

moslékba keverve

16.

Bôrkeményedés

szalonnával péppé törve

ráborítják a keményedésre és bekötik vele

Több betegségre és változatos formában használják fel a vöröshagymát, a tormát,
a bodzát, a kamillát, az ezerjófüvet, a fekete nadálytôt, a fehér ürmöt, a káposztát
stb. (Lásd a 2. táblázatot.) Ezek közül is kiemelkedik a torma, amelynek számos házi
készítésû preparátuma használatos. Egyik-másik fájós részre a leveleit (hasfájás, csizmarágás), más esetekben viszont a gyökerét megreszelve, vízben, tejben fôzve, sörbe
áztatva, mézzel édesítve, burgonyareszelékkel vagy egész sor más növény keverékével összefôzve használják.
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A felhasználás gyakoriságát tekintve Kalotaszegen a harmadik helyet a kamilla
(orvosi székfû) foglalja el. Egyike ez azon növényeknek, amelyeknek általában a
fôzetét igyekeznek hasznosítani. A leggyakrabban megitatják a szenvedôvel, de egyes
betegségekre, fôleg helyi fájdalmakra az illetô testrésznek a koncentrált fôzettel
való bedörzsölését, mosogatását vagy gôzölését választják. Torokfájásra a vele való
öblögetés vagy inhalálás a javallott eljárás. tudományos kutatások derítettek fényt
arra, hogy a kamilla gyulladáscsökkentô, görcsoldó, szélhajtó, emésztésserkentô,
fertôtlenítô és idegnyugtató, tehát a népi gyógyászatban való széles körû felhasználása teljes mértékben igazolt, és a gyógyszerkönyvekben is szereplô hivatalos drog
(Rácz–Laza–Coiciu 1975:232–234).

2. táblázat
Leggyakrabban használt gyógynövények
A növény
1. Torma

Betegség

Felhasznált része

Hogyan

1. csizmarágás

levele

ráborítják

2. derékfájás

gyökere

reszelve ráborítják

3. fejfájás

gyökere

4. hasfájás

gyökere

5. hátfájás

gyökere

megreszelve, tejbe áztatva ráborítják a
beteg homlokára, tarkójára
megreszelve, mézzel összekeverve
kiskanalanként fogyasztják
burgonyával összereszelve ráborítják a
fájós részre

6. tüdôbaj

gyökere

a) megreszelve, mézzel keverve
fogyasztják
b) sörben élesztve kanalas orvosságként
naponta háromszor veszik be
c) több növénnyel elegyes zúzalékát
mézzel keverve fogyasztják

7. tüdôgyulladás

gyökere

zúzalékát megreszelve, mézzel
összekeverve a hátra borítják

gyökere

a) reszelékét mézzel keverve néhány napi
erjesztés után naponta pár kiskanállal
veszik be
b) a méz vizes vagy sörös oldatához
tormareszeléket kevernek, erjesztik,
naponta pár kiskanállal használnak
belôle

hagymája
(földi szára)
hagymája
(földi szára)

apróra vágva pálinkába áztatják, azzal
dörzsölik
összezúzva, mézes tésztával keverve
ráborítják

8. szívbetegségek

2. Vöröshagyma 1. csonttörés
2. duzzanat
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A növény
2. Vöröshagyma

Betegség
3. hátfájás
4. hûlés

5. kelés

6. rekedtség
7. szamárköhögés

Felhasznált része

Hogyan

hagymája
(földi szára)
hagymája
(földi szára)

Megpirítják, és vászonban ráborítják a
fájós részre
más növények keverékével együtt teát
fôznek felôle

hagymája
(földi szára)

a) megfôzve ráborítják
b) szénen sütve ráborítják
c) nyersen, kétfele vágva ráborítják
d) szappannal összetörve bekötik vele
e) mézzel, szappannal összetörve
ráborítják

hagymája
(földi szára)
hagymája
(földi szára)

teaként megisszák
teaként megisszák

Állatoknál

9. vizelési
nehézség

hagymája
(földi szára)
hagymája
(földi szára)

egy darabkát az állatok húgycsövébe
dugnak

1. árpa a szemen

herbája

fôzetével borogatják

2. csipásság

herbája

híg fôzetével borogatják

3. fülfájás

herbája

Fôzetével gôzölik

4. hajhullás

herbája

tömény fôzetével esténként bedörzsölik

5. hasfájás

herbája

fôzetével mosogatják a hasát

6. hûlés, nátha,
köhögés

herbája

a) a beteggel naponta itatják
b) a beteggel naponta itatják

7. rekedtség

herbája

tömény fôzetével gôzölik a torkot

8. torokfájás

herbája

tömény fôzetével gôzölik a torkot

8. felpuffadás

3. Kamilla

4. Ezerjófû

5. Bodza

megpirítva a moslékba teszik

9. torokgyík

herbája

teájával gargalizál a beteg

1. étvágytalanság

herbája

teáját itatják

2. gyomorfájás

herbája

teáját magában vagy pálinkásan itatják

3. hasfájás

herbája

orbáncfûvel vegyesen készített teáját
fogyasztják

4. hûlés, nátha

herbája

tömény fôzetét fogyasztják

5. nyílt, de nem
vérzô sebek

herbája

koncentrált fôzetével mosogatják,
öblögetik

6. székszorulás

herbája

töményre fôzött teáját isszák

7. magas
vérnyomás

herbája

tömény teáját víz helyett isszák

1. asztma

virága

teáját mézzel ízesítve fogyasztják
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A növény

Betegség

Felhasznált része

Hogyan

5. Bodza

2. bolhásság

hajtásai (levél, ág)

az ágylepedô alá teszik más növényekkel
keverve

3. hûlés

virága

teát fôznek belôle

4. kelés

levelei

Ráborítják

5. rekedtség

virága

6. szamárköhögés

virága

7. tüdôbaj

levele és virága

teájával a beteg naponta háromszor
öblögeti a torkát
teáját magában, cukor nélkül, esetleg
mézzel édesítve fogyasztják
zúzalékát más növényekkel vegyesen
töményre fôzve fogyasztják

Állatoknál
8. férgesség

zöld háncsa

tejbe keverve, esetleg benne fôzve
moslékban vagy magában megitatják az
állattal

A vöröshagyma változatos felhasználásával tûnik ki a többi gyógynövény közül. A
hagymateán kívül gyakran megsütik (kelésre), megrántják (fájós hátra), felpuffadt állatokkal pirítva feletetik, apróra vágva pálinkába teszik, vagy helyi ingerlôszerként használják. Teáját gyakran más növények herbájával való kombinációban készítik és használják. Fitoncidtartalma miatt baktérium- és gombaölô tulajdonsággal rendelkezik, s
így a népi gyógyászatban való felhasználása indokolt.
Az ezerjófû két fajtája közül – amelyek nálunk gyakoribbak – inkább a kis ezerjófüvet használják gyógyításra. Fôleg teák formájában étvágyjavítóul, a különbözô
emésztési zavarok kiküszöbölésére javallják, de fôzetét nem ritkán sebek mosogatására, sôt összetörve azok borogatására is jónak tartják.
A bodzák közül fôleg a gyalogbodzát és a fekete bodzát használják fel. Hûlésre,
rekedtségre és szamárköhögésre virágának a teáját fogyasztják, leveleit kelésre teszik,
zöld hajtásait bolhaûzésre, kéreg alatti zöld háncsrészét pedig állatokon féregûzésre
használják. A benne található anyagok hatásának tudományos elemzése igazolta
izzasztó, köhögéscsillapító hatását (Rápóti–Romváry 1974:78).
Hûléses és emésztôszervi megbetegedésekre ezeken kívül Kalotaszeg-szerte
gyakran használják még a kömény fôzetét, derék- és hasfájásra, valamint csontrepedésekre, törésekre a fekete nadálytô gyökerének fôzetét, amelynek csonterôsítô,
hegképzô hatása van (Rápóti–Romváry 1974:128).
Összesen mintegy kétszáz növény népi gyógyászati felhasználását sikerült lejegyeznünk a térségben. Hallottunk olyan gyógynövényekrôl is, amelyeket valamelyik havasi
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tájról vagy a Mezôségrôl szoktak beszerezni közvetlen odautazás vagy ott lakó rokonaik, ismerôseik révén. Ezeket azonban a hiányos botanikai információk miatt meghatározni nem tudtuk.

2. Összefonódott racionális és irracionális elemek
Nem vitás, hogy a gyógynövények használata lényegében véve empirikus jellegû, mert
megfigyeléseken alapszik, s mint ilyen, sok pozitív tapasztalatot közvetít. A gyógyítás
másik eleme a mágikus-kultikus „praktika“. A kettô az évszázadok során nem maradhatott
meg egymás mellett, egymással párhuzamosan, hanem lassan egymásba hatolt, összefonódott: némelyik gyógynövény használata valamilyen babonás szertartás tartozéka lett,
vagy maguk a növények vették át valamelyik mágikus tárgy vagy eszköz szerepét.
Az így összefonódott eljárások között legérdekesebb a betegség elûzése. Eleink a
bajt tûzzel, füsttel, széllel, vízzel, földdel próbálták elhajtani. A tûzbe beledobták a
beteg haját, ruhadarabját stb. Ennek az eljárásnak továbbfejlesztéseként kell felfognunk,
amikor már nem is a beteg személyes holmiját, hanem csak olyan tárgyakat égettek el,
amelyek esetleg tulajdonát képezhetnék. A következô lépés minden valószínûség szerint egyik-másik gyógynövény bevonása volt ebbe a mágikus mûveletbe. Az indoklás
egyszerû: „a betegség úgy elszáll, mint a füst”. Elôfordul, hogy más vonatkozásban és
más betegségekre hatásos növényeket használnak fel erre a célra. A nyugtató hatású
mezei macskagyökér egész föld feletti megszárított részét például lapátra dobják és
meggyújtják. Ezt a füstöt igyekeznek beszívni a fejfájásra panaszkodó emberek. Az
ijedt gyermek ugyanezt teszi a somkóró füstjével (G. Czimmer 1943:7), amelynek
viszont gyógyító tulajdonságát ez idáig még nem mutatták ki a kutatások. Igen
valószínû, hogy ilyetén való felhasználásukat e növények átható szaga sugalmazta,
amely égetéskor átjárja a fejet. Alapjában véve ugyanez a mágikus eljárás kapcsolódik
a fokhagymához is, amelynek gerezdfüzérét igézés ellen amulettként hordatták a
gyermekekkel még két évtizeddel ezelôtt is Farnason. Manapság már ott sem hordják.
Az amulettek erejébe vetett bizalom a varázslatokban való hittel együtt elhalványult.
A kutatások szerint a primitív társadalmakban, amelyekben hitték, hogy a varázslatok
tényleges betegségekhez, sôt pusztuláshoz is vezethetnek, az amulettekben való
bizalomnak – pszichikailag – a gyógyulást elôsegítô nyugtató hatása lehetett (Lieban
1973:1046). E különben igen sokféle betegség kezelésére használt gyógynövény
éppen közismert hatásossága folytán kerülhetett egy olyan babonás eljárás központ-
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jába, amely a gyermekek megvédését célozza. Különben a hatásfokozás érdekében
egy másik misztikus eszközzel, a piros cérnával való felfûzéssel párosították, lévén a
piros szín gonoszûzô hatású.
A gyógynövények használata más mágikus elemekkel is keveredett. Egyes betegségeknél kikötésszerûen meg van szabva, hogy a kezeléshez hányféle növényt kell
felhasználni. A tüdôbajra készített orvossághoz kilencféle növényt fôztek össze (Jt),
a méhcsípést háromféle növény levelével kell bedörzsölni, a fájós derekat a hetedik
gyermeknek kell megtapodnia, a reumára kilenc forrásból kell lábvizet készíteni stb.
A felhasználandó növények színének megválasztása is jórészt analógiás alapon történt. A fehérfolyás gyógyítására a fehér orgona virágából és az ugyancsak fehér virágú
olocsán csillaghúrból készítettek teát a betegnek, olyan növényekbôl, amelyeket ilyen
szempontból még nem vizsgáltak meg.
A kalotaszegi népi gyógyászatban a korábbról öröklött gyógynövényismeret és
-használat buzgalma ma leáldozóban van. A fiatalok egyre kevesebbet ismernek
közülük. Ehhez nyilván hozzájárul a nagyhatású szintetikus gyógyszerek ipari méretû
elôállítása és nem utolsósorban olcsósága is.

3. Emberi, állati és ásványi eredetû anyagok
tájjellegû népi orvoslásunkban
Akárcsak a gyógynövények felhasználása terén, itt is megkülönböztetünk racionális és
irracionális elemeket.
Az ésszerû eljárások közül hatásosságukkal és elterjedtségükkel kiemelkednek
azok, amelyek a méz „mindentudó” erején alapulnak.
A méz rendkívüli gyógyító ereje kétségtelenül eddig kevéssé ismert összetételével
hozható kapcsolatba. Nem mindennapi tápláló és gyógyító ereje éppen azzal magyarázható, hogy az élet számára nélkülözhetetlen vegyületeket tartalmazza. Összetételében fruktóz, glukóz, fermentumok, vitaminok, szerves és aminosavak, baktériumölô
és aromatikus vegyületek szerepelnek. Minthogy azonban a mézben bizonyos
mennyiségû virágpor is található, számolni lehet a két különleges termék összegezett
hatásával. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a virágpor sok vitamint és nélkülözhetetlen aminosavat tartalmaz (Cîrnu 1974). Ennek ismeretében érthetjük meg
igazán, miért hat a méz olyan kedvezôen egyik-másik betegség, köztük több hiánybetegség gyógyításában.
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A méz gyógyító értékével egyre behatóbban foglalkozik az orvostudomány. Elismerik, sôt hangsúlyozzák például szerepét a vérképzôdésben: olyan elemeket és vitaminokat (B1, B2, B6, B12, PP) tartalmaz, amelyek serkentik a vörösvértestek képzôdését.
A megállapítások szerint a méz vasa 60%-ban szívódik fel, más élelmiszerekbôl viszont
a felszívódási arány csak 10–45% (Marin 1966:64). A méznek jótékony hatása van a
szívizom mûködésére is. Ezért is javallott a magas vérnyomástól, érelmeszesedéstôl és
szívinfarktustól tartók étrendjébe. Jótékony, baktériumölô hatását a légzôszervi megbetegedésekben is bizonyították. Az újabb kutatások elismerik a kezelés hatékonyságát
akkor is, ha az teában vagy tejben oldott mézzel történik, tehát valójában úgy, ahogy a
népi eljárások jó része is alkalmazza (Mladenov 1963:646).
Se szeri, se száma azoknak a gyógymódoknak, amelyeket a nép a méz gyógyító
erejének kihasználását illetôen hosszú idô alatt kitapasztalt (lásd a 3. táblázatot).
Feltûnô, hogy a legtöbb eljárásban a méz gyógyító hatását különféle gyógynövények
hatóanyagaival is igyekeznek fokozni, különösen gyomor- és bélbántalmaknál. Kalotaszegi viszonylatban mégis a legtöbb mézes gyógyváltozatot a sebek, kelések, daganatok, vérzéses vágások és zúzódások kezelésére használják. Sebgyógyító hatása
baktériumölô hatóanyagaival magyarázható, amelyek gátolják a gennyesedést, és
megakadályozzák a szövetek pusztulását.
A méz széles körû felhasználását illetôen a korszerû kísérletes vizsgáltok eredményei igazolták a népi tapasztalatot, amely a próbálkozások millióin, sikertelenségein és
mindannyiszor újrakezdett kísérletein mérte le a természet eme ajándékának értékét,
és hívta fel a kutatók figyelmét a méhek „csodalaboratóriumának” e termékére.

3. táblázat
A méz felhasználása
Betegség
1. Vérszegénység

Változat

Elkészítése

a. tejes

1 liter felforralt tejet két és fél dl 2-3 kiskanállal, naponta
mézzel kevernek
többször bevesznek

b. tojásos-borsos

250 g mézben egy tojás
sárgáját elkavarják,
hozzáadnak 1 liter vörösbort

reggelente egy
pálinkáspohárral isznak
belôle

mézben egy tojás sárgáját
elkavarják
250 g mézet feloldanak 1 liter
borban
lépesméz mézét vízben
feloldják, viaszpohárban tartják

kiskanállal egyszerre
megeszik
naponta háromszor kis
pohárral isszák

c. tojásos
d. feketeribizli-boros
e. mézes-vizes
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Felhasználása

víz helyett isszák

2. Torokfájás és
köhögés

3. Idegesség,
álmatlanság
4. Gyomor- és
bélbántalmak

a. hagyma- és
köményteás

a hagyma- és köményteát
megmézezik

b. csombordmagos

mézbe csombordmagot tesznek

c. fenyômagos

a fenyômagot megtörik, vízben
elkeverik

naponta két kiskanállal
vesznek be
éhomra egy-két
kiskanállal vesznek be

d. hársfateás

a teát mézzel édesítik

megitatják a beteggel

e. ribizliboros

ribizliborban mézet oldanak fel

f. retkes

retek reszelékét összekeverik
mézzel

megitatják a beteggel
egy-egy kiskanállal
naponta többször
bevesznek

a. vizes

egy pohár langyos vízben
2 kiskanál mézet oldanak fel

lefekvés elôtt isszák

b. tejes

langyos tejben oldják a mézet

lefekvés elôtt isszák

a. csipketeás

a teában mézet oldanak fel

élvezeti tea

b. zsurlóteás

a teában mézet oldanak fel

naponta isszák

c. hársfateás

a teában mézet oldanak fel

élvezeti tea

d. pálinkás

tiszta szilvapálinkában annyi
mézet oldanak fel, amennyi
elolvad benne

reggelenként éhgyomorra
egy kispohárral isznak
belôle

e. tojásos

egy tojás sárgáját mézben
elkeverik

f. tejes

a mézet tejben oldják

a beteg egyszerre
megeszi
este és reggel egy
csészével isznak belôle
este és reggel egy
kiskanállal vesznek be
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik

g. a méz maga
5. Sebek, kelések

a. hagymás
b. fokhagymás

fél hagymát megreszelnek,
mézzel elkeverik
fokhagymazúzalékot mézzel
kevernek

c. lisztes

kanálnyi mézhez annyi lisztet
kevernek, amennyit az felvesz,
pépet készítenek belôle

d. az elôzôk
keveréke

mézzel összekeverik

e. szappankaparékos
f. édes tejfölös
g. kovászos
h. szöszös-hagymás

a kaparékot a lisztbôl és
mézbôl készült péphez keverik
a szappanos keverékhez édes
tejfölt is tesznek
a szappanos péphez kovászt is
tesznek

élvezeti tea

ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik
ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik

a hagymát megtöltik a fenti
ráborítják a sebre,
kovászos masszával, becsavarják
ronggyal bekötik
szöszbe, szenen sütik
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6. Szívbetegségek
és tüdôbaj

i. fenyôszurkos,
méhviaszos,
tejfölös

a fenyôszurkot, méhviaszt,
mézet és tejfölt vízzel fôzik

j. pálinkás, zsírosszappanos

az elôzô keverékhez még
tesznek zsírt, hagymát és
ráborítják a sebre,
szappant; az egészet összefôzik, ronggyal bekötik
ha kihûl, pálinkát adnak hozzá

ráborítják a sebre,
ronggyal bekötik

lásd a 2. sz. táblázatban a
roma tárgyalásánál, 8. sz.
betegség

A méz mellett leginkább a tejet használják gyógyításra. Tejben oldják a mézet,
fôzik a torma-, burgonya-, nadálytôreszeléket, amelyeket aztán különbözô keverékek
alkotóelemeiként használnak fel. Különös erôt tulajdonítanak az anyatejnek, amelyet a
kisgyermekek táplálkozásában nélkülözhetetlennek tartanak. Az állati termékek közül
a szalonnát, vajat és tejfölt használják fel különbözô sebtapaszok, pépek elôállítására.
A szalonna összezúzva, a vaj és a tejföl a keverékekben van jelen.
Az emberi váladékok közül nyállal tisztogatják a csipás szemet. Szemgyulladásra
is javallották ezt vagy a saját vizeletbôl készített borogatást, amikor még nem tudták,
hogy ez utóbbi – noha tartalmaz bioaktív anyagokat – fertôzô is lehet. Az utóbbi
idôkig itt-ott felhasználásra került még az emberi és állati trágya, amelyet gyulladt
mellre, kelésekre, daganatokra borítottak, de veszélyessége miatt máig már szinte
kikopott a népi gyakorlatból.
A természeti népek félelmet és tiszteletet kiváltó állata a kígyó. Bôre az analógiás,
homeopátiás gyógyításban játszik szerepet. Kígyó- és menyétmarásra Kalotaszegen is
teszik, vagy egyszerûen bedörzsölik vele. A szürkehályog lehúzására készített preparátumaikban szerepel a fekete tyúk tojása (Szl), a kagyló- és csigahéj finomra tört pora
(Sz). Némely helyeken a szárított kutyaszart sebtapaszokba keverték (It), a róka megszárított péniszével pedig a fájós fület piszkálgatták a gyógyulás reményében (Kf).
Felhasználtak még más állati termékeket is (szôr, csont, fog stb.), ezek hatástalansága azonban – kimondottan babonás képzelgések lévén – lassan tudatosodott, és
ma már alig-alig történik velük próbálkozás.
Bár az élô állatok részvétele a gyógyításban meglehetôsen ritka, Kalotaszegen is
akad rá jó pár példa. A reumások az utóbbi idôkig nem riadtak vissza attól, hogy
a fájós lábukra húzott „bûgatyájukba” méheket engedjenek fel (Kf). Még különösebb, hogy a reumás emberek régebben titokban kimentek a határra, meztelen
reumás testrészükkel ráfeküdtek vagy ráültek egy-egy megbolygatott hangyabolyra
(Ksz). Az állatok szemére apró békákat tettek, hogy lekaparják róluk a hályogot

42

(Sz). A gyenge, fájós derekú emberek régebben vándorcirkuszok medvéivel tapodtatták meg derekukat, hátukat, hogy olyan erôs legyen, mint az állat, amely megtapodta (Gyv).
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