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V. KÓRTÜNETEK, KÓRFOLYAMATOK ÉS NÉPI KEZELÉSÜK

Ajakcsömör
Vírusos fertôzés nyomán keletkezik. Kórtani magyarázatát a kalotaszegiek abban 
látják, hogy „Valami olyant eszik, hogy vagy igen jóllakik, vagy igen jólesik, s akkor 
kihánnya az embernek a száját”; „Valami ítel nem esik jól, vagy a legjobban esik”, vagy 
egyszerûen „a zsíros íteltôl”.

Ez a felfogás egyértelmûen bizonyítja, hogy évszázados megfigyelés alapján az 
ajakcsömört a tápanyagokkal és azok fogyasztási módjával hozzák kapcsolatba.

A gyógyítására szolgáló eljárásokat két csoportra oszthatjuk:
a) sebgyógyítókra (a hólyagok kifakadásával keletkezô sebek kezelése);
b) az ok megszüntetését célzókra.
Az elsô csoportba tehát azok az eljárások tartoznak, amelyek magát a csömört 

igyekeznek eltüntetni. A sebet ecettel, újabban kölnivel kenegetik, mert az össze-
húzza a bôrt és „nem engedi, hogy kicsattanjon”. Máshol vazelinnel kenik be, hogy 
„hamarább megérjen”, és így siettessék a seb eltûnését. Jákótelkén petróleumos 
dugót nyomnak rá, Darócon a vérehulló fecskefû sárga levelével kenik be a sebet, 
hogy „az majd leégeti”. Inaktelkén a földi lélek belsô, pókhálószerû részét borítják és 
kötik rá. Ha a megcsömörlöttnek a mezôn erre alkalma nincs, ajkát a sebre nyomva 
tartja egy ideig. Ugyanitt, ha a seb gyógyulása szokatlanul hosszúra nyúlik, akkor 
leégetik. A rántáskavaró fakanál nyelét megmelegítik és forrón rányomják a sebre, 
mert „az leégeti a csömört”.

Az okmegszüntetô kezelés abból áll, hogy a legtöbb helyen szilvaízcibrét etetnek a 
beteggel. Ecetes-sós vízzel jól bedörzsölik a nyakát, hátát, karját és homlokát, hogy 
„a bogarak tûnjenek el”. Manapság már a patikából vásárolt szerek, pl. a keserûsó 
használata terjed gyors iramban.

Anyajegy, anyafolt
Azt a színes, fekete, piros, ritkábban szôrös kis bôrfelületet értik rajta, amelyet fel-
fogásuk szerint az újszülött az anyától örökölhet. Okozati összefüggésbe hozzák a 
terhesség idején az anyával történtekkel. „Ha virágot hozzáütnek az anya hasához, 
amikor állapotos, akkor ippeg úgy látszik a gyermeken, mint ahogy a virág ki van 



51

nyílva” (It); „Amikor terhes az asszony, ekkor megüti virággal vagy kézzel, és attól 
lesz, a nyoma ott marad” (D); „A templomban az állapotos asszonyokat megütötték 
virággal, és ahol megütötték, ott maradt a helye” (Nd). Ha kerek a folt, azt mondják, 
hogy „Valamilyen kerek gyümölcsöt megkívánt”(It).

Gyógyításáról alig tudnak valamit, csupán a zsírral, bárányfaggyúval vagy fonnyasz-
tóval való kenegetést tartják valamelyest eredményesnek.

Egyetlen ráolvasásos eljárást jegyezhettünk le, Inaktelkérôl. Az anya az ajtó vagy a 
kapu küszöbére ül, úgy, hogy két lábát annak két oldalán elnyújtja. Ölébe veszi anya-
jegyes gyermekét, és mondja: „Ketten láttuk, ketten csodáltuk, ketten lefejtsük”, és 
utánzó hangok kíséretében (phi, phi, phi) hármat köp a tér három irányába. Hangsú-
lyozzák, hogy ezt a mûveletet kimondottan csak kedden és pénteken lehet végezni, 
mert „csak így használ”.

Asztma
A betegségen a kalotaszegiek inkább a tüdôasztmát értik. „Egyszer-egyszer ippen 
fullad meg, olyan szaporán köhög, máskor pedig olyan vidám természetû, mint 
a férhezmenô leán”; „sípol, mint a pípos tyúk” – mondják. Ebbôl látszik, hogy a 
merôben más szimptómákkal jelentkezô szívasztmával csak néhol azonosítják (J, Mv): 
„íccaka ippen fullad meg” – jellemzik találóan a légszomjjal járó állapotot.

Kóroktanáról nem sokat tudnak: „Meghûl a torka”, „porból kerül” – vallják.
Gyógyítása néhány egyszerû tea vagy más készítmény használatán alapszik. Leg-

gyakrabban a kík ördögszekér vagy szamártövis (kékiringó) teáját javallják, amelynek 
köhögéscsillapító hatását a tudományos gyógyászat is igazolta (Rácz–Laza–Coiciu 
1975:173).

Kalotaszentkirályon leginkább a bodzateát tartják jónak e betegségre, általában 
a gyalogbodzáét, de igen gyakran a vörösbodzáét is. Mézzel édesítve javallják. 
Azt tartják, hogy hatását fokozni lehet bodzabogyóízzel, bodzavirág hiányában 
pedig ebbôl fôznek teát. Minden étkezés elôtt egy-két kávéskanállal kell bevennie 
a betegnek. Jegenyén majoránnából fôznek teát, Valkón pedig a nyugtalan beteget 
gyöngyajakfûbôl készült teával igyekeznek megnyugtatni (Kóczián–Szabó I.–Szabó L. 
1977:7). Nyárszón a roham kezdetekor azonnal melegített bárányfaggyút vagy forró 
mosót tettek a mellre, hogy enyhítse a köhögést.

Próbálkoznak mézes és élesztett készítményekkel is. Körösfôn fél kiló citromot 
héjastul megdarálnak, és összekeverik ugyanennyi színmízzel. Ezt egy hétig állni, 
„ílledni” hagyják, hogy azalatt megkészüljön. Ebbôl kell fogyasztania a betegnek 
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naponta háromszor, étkezés elôtt, de gyakran akkor is bevesz belôle, amikor a ful-
ladás kínozza.

Kalotaszentkirályon e keverék szeszes, bonyolultabb változatát tartják célravezetônek. 
Összetétele: egy kg méz, egy kg hámozott narancs, ugyanannyi citromnak a leve, egy 
liter konyak és egy kg cukor. Jó két hétig állni hagyják, és minden étkezés elôtt egy 
kiskanállal fogyaszt belôle a beteg, amíg elfogy. Ha nem lesz jobban tôle, a kezelés 
megismételhetô.

Ágybavizelés
Az idegesebb kisgyermekeknél nem ritka betegség, vagy egyszerûen csak megszokás. 
Kóroktanát illetôen csaknem minden esetben hûlésre gyanakszanak: „Meghûlt a víz-
hólyagja” – mondják.

A gyógymódok is ennek a megszüntetését célozzák. Legegyszerûbb kezelési 
módja az, hogy forró vízzel gôzölik. A mosófazekat leborítják egy széles karimájú nôi 
szalmakalappal, amelynek feji részét elôzôleg kilyukasztják. A gyermeket úgy ültetik 
rá, hogy a gôz a vízhólyag irányába áramoljon ki. A hatás fokozása végett még egy 
pokróccal vagy lepedôvel is letakarják. Jákótelkén a forró víz hômérsékletét kitüzesí-
tett kerek kalotakôvel igyekeznek fokozni. Máskor az izzó köveket mosdótálba vagy 
mosófazékba teszik, és hideg vizet öntenek rá.

Egyesek tapasztalata szerint a fokhagyma ennél a betegségnél is hatásos, ha 
naponta nyersen fogyasztanak belôle kettôt-hármat.

Fellelhetôk még a varázslaton alapuló gyógyítási próbálkozások is, amelyek minden 
esetben „a tisztátlanság kerülésén” alapulnak. Inaktelkén a beteg fiúgyermek derekát 
szûzlány legelsô fonalával kötik át, amit addig kell hordania, amíg kigyógyul a bajból.

A gyógyítási eljárások közé tartozik még az ijesztgetés. Inaktelkén élô egérnek 
a beteghez való csapkodásával, ruhája alá engedésével próbálkoztak, „hátha ezzel 
megszûnne”. Ha nem segített, más módokat vettek igénybe. 1926-ban például még 
egeret nyúztak, húsát megsütötték és a tudatlan gyermekkel megetették, csak azután 
adták tudtára, mit evett, „hogy ijedjen meg”. Ha ez is eredménytelen maradt, a gyer-
meket meztelenre vetkôztették, és hangos kiáltások közepette egy égô termôseprûvel 
addig verték, amíg a seprû teljesen el nem égett.

Ma már sehol nem találtam nyomát annak a másik ésszerûtlen gyakorlatnak, ame-
lyet munkájában G. Czimmer Anna említ, mármint hogy szárított és megtört egeret 
pálinkába áztatva etettek a beteggel, aki állítólag ettôl meggyógyult volna (1933:19). 
A városiasodás, úgy látszik, gyorsan feledteti a használhatatlan tapasztalatot.
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Hiteles adatok tanúbizonysága szerint a tûzzel való megtisztítást az állatgyógy-
ászatban is alkalmazták (Bálint 1977. I :443). A fentebb leírt népi gyógyászati eljárás 
Erdély területén Magyarózdról is elôkerült (Horváth 1971:79–80). 

A kiûzési próba a szellemûzés több elemét tartalmazza. Maga a seprû a népi felfo-
gásban közismerten a boszorkányok eszköze. A verés több kutató véleménye szerint 
a sámánkodó gyógyítás egyik betegségijesztgetô módszere (Roheim 1912).

A gólyahívogató vers töredékét hét kalotaszegi faluból (Kszt, Kf, Jt, D, Mv, Zs, Ny) 
mi is lejegyeztük:

Gólya, gólya, gölice,
Mitül véres a lábad?
Török gyerek elvágta,
Magyar gyerek gyógyítja.
Síppal, dobbal, nádi hegedûvel.

A „gyógymód” alkalmazása nagy jajgatás, kiabálás és rikoltozás közben történt, 
ami egymagában is gonoszûzô módszernek számított.

Álmatlanság
Kalotaszegen az álmatlanságot nem tartják betegségnek, legfennebb ideiglenes álla-
potnak. Ezért gyógyításáról sem sokat gondolkodnak. Néhol a kicsi gyermeknek még 
ma is mákot fôznek, s annak a levét itatják nyugtatóként. Ez a gyógymód pedig nem 
veszélytelen. Mákón ma is emlékeznek rá, hogy egy máklével itatott gyermek három 
napig aludt egyfolytában; már attól tartottak, hogy fel sem ébred. Inaktelkén nem is 
használják, mondván: „az a gyermek, akivel máklevet itatnak, buta lesz”.

A felnôttek kezelésével csak akkor kezdenek törôdni, ha az álmatlanság állandósulni 
látszik, ha a beteg több éjszaka egymás után nem alszik. Ilyenkor szárított mákhéjból 
teát fôznek, és azt itatják lefekvés elôtt. Egy adag teához egy-két mákgubó héját hasz-
nálják fel csupán. Az álmatlanság valódi okára is egyre inkább rátapintanak: „Olyan 
ideges, hogy egy pillanatot sem nyugszik, úgy forgolódik az ágyban, mint a pereszle”.

Van, ahol frissen szedett fekete nadálytövet tesznek a beteg párnája alá, „mert 
attul jól alszik”. Azt tartják, hogy ettôl aztán sokféle állattal álmodik, amitôl pedig jól 
kifárad, és „visszajô az álma”. Másnap kikérdezik, hogy milyen állatokkal álmodott, és 
megpróbálnak jósolni belôle a családnak vagy a betegnek. Kalotaszegen az állatokról 
való álmodáshoz fûzôdô hiedelmek roppant színes skáláját jegyezte le Wlislockiné 
(1892a).
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Adataink vannak arról is, hogy itt-ott a csengôvirág, csengôfû herbájának teáját 
itatják az éjszaka hánykolódó beteggel, mert „attul megnyugszik”.

Árpa a szemen
A szemárpa baktériumos duzzadás a szemhéjon. Gyakoribb a külsô formája, amely 
nem egyéb a faggyúmirigy fájdalmas gyulladásánál, míg a belsô szemárpa a pillaváz 
mirigyének elgennyesedése útján jön létre.

Eredetérôl azt tartják, hogy „rossz szem” megnézte. Az okokat kutatva újabban 
egyre gyakrabban mondják, hogy valami megszúrta, vagy a beteg eldörzsölte a 
szemét. Ha észrevették az árpa kezdôdését, bedörzsölték tisztított és szétnyomott 
fokhagymacikkel, „mert akkor nem tud ô kifeledni, visszamúlik” (Ny), máshol saját 
vizeletbe mártott ronggyal dörzsölték, „mert akkor elmúlik” (Jt).

Kalotaszeg-szerte, de más néprajzi területeken is – nevéhez híven – learatással 
próbálták gyógyítani. A hagyományoknak megfelelôen ezt a legtöbb helyen bárki elvé-
gezhette, aki tudott sarlóval aratni. A gyógyítás eszköze tehát egyes helyeken valóban 
a sarló volt, máshol egyszerû kés, de leginkább bicska, amelynek élét sarlószerûen 
félig behajlították; megint máshol a legnagyobb természetességgel, játékosan csak 
cirokseprûvel „arattak”. Közös mozzanatként az aratóasszony jobb kezével arató-
mozgást, bal kezével pedig marokfogást mímelt. Egyes helyeken a learatási módoknak 
egy késôbbi formája honosodott meg és maradt fenn máig: két késsel a két kézben 
felváltva aratást utánzó mozgást végeznek, s közben mondják a betegségfenyegetô 
szöveget, amely némely öregasszony szájából könyörgésként hangzik; csak a vége 
válik a hanghordozás révén fenyegetéssé. Bogártelkén a ráolvasás így hangzik:

Árpa, árpa, learatlak,
Marokba sem szedlek,
Kévébe sem kötlek,
Kalangyába sem teszlek,
Szekeremre sem raklak,
Haza sem hordlak,
Csûrömbe sem teszlek,
El sem csépeltetlek,
Meg sem szórlak,
Nem is hambárollak,
Malomba se viszlek,
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Meg sem ôröllek,
Meg sem szitállak,
Meg sem dagasztlak,
Meg sem sütlek,
Meg sem eszlek,
Csak a fehér ló seggibe löklek.

Az utolsó sor Valkón így változik: „Csak a vízen leeresztlek”, Inaktelkén néha pedig 
így: „Csak a papné seggibe löklek.”

Ma Kalotaszegen ez a ráolvasás a legelterjedtebb. Itt-ott rövidebben, egy-egy 
sorát elhagyva mondják, de a szöveg különben mindenütt ugyanaz. Egyetlen faluban 
(Gyv) nem ismerték, több helyt pedig változatait is tudták.

A mondóka után a tér három irányába köpnek egyet-egyet. Kispetriben utolsó 
mozzanatként a kés élével háromszor keresztet vetnek, és mondják: „Az atyának, 
fiúnak és szentléleknek nevében múljon el”.

Egyes helyeken kötöttségek is vannak a learatással kapcsolatban. Bogártelkén azt 
tartják, hogy a learatás csak akkor hatásos, ha reggel, éhomra végzik, akkor, amikor 
a nap legelsô sugarait meglátják. A Nádas mentén úgy tudják, hogy a learatást csak 
özvegyasszony végezheti eredményesen, ismét máshol a hetedik gyermek aratását 
tartják a legszerencsésebbnek. A legtöbb faluban elegendônek vélik az egyszeri ara-
tást, sok helyen azonban kétszer-háromszor megismétlik a mûveletet, és mindannyi-
szor elmondják a mondókát is.

Inaktelkén más gyógymódokkal is próbálkoznak. Azt tartják, hogy az illemhelyen 
naponta enni kell valamit, ha csak egypár falatot is. Az élesztôfogyasztás jótékony 
hatását több helyen ismerik, de Inaktelkén egyenesen ráerôszakolják a betegre. Ha 
mindezek használata eredménytelennek bizonyul, csak akkor nyúlnak a sarlóhoz, hogy 
learassák a szemárpát. A gennyes duzzanat kifakadását Farnason és Inaktelkén azzal 
igyekeznek elôsegíteni, hogy vizes korsó fenekével vagy a mosóronggyal háromszor 
egymás után megnyomtatják, sôt Inaktelkén két ólomtál között eldörzsölt cukorral 
hintik be az elôzôleg bezsírozott duzzanatot, ha pedig már kifakadt, Bánffyhunyadon 
és Magyarbikalon kamillateával mosogatják, hogy a gyógyulást elôsegítsék.

Bimbórepedés, -fájás
A szoptatós anyákat újszülötteik táplálásában gyakran gátolta az emlôk duzzanata 
vagy megkelése. „Akkor is megkelt, ha nem volt tejem, s akkor is, ha igen sok vót.” 


