Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban
Hozzáadta: PÁLFALVI Pál

(Kivonat)Â A szerzõ a Hargita megyei Felcsíkimedence legÃ©szakibb telepÃ¼lÃ©sÃ©n â€“ Csík-szentdomokoson - vÃ©gzett Ã
(1972, 1976 Ã©s 1979-981) helyszíni nÃ©pi nÃ¶vÃ©nyismereti (etnobotanikai) gyûjtõmun-kájának rÃ©szeredmÃ©nyÃ©t foglalja
Ã¶ssze. A dolgozat 234 nÃ¶vÃ©nyfaj nÃ©pgyógyászati felhasználását tartalmazza tudományos latin Ã©s helyi magyar nÃ©pi
nevÃ¼k szerint szócikkekbe szedve. A szakirodalmi forrásokban (6, 7, 8, 9) nem jelzett nÃ¶vÃ©nyek után (!) -, míg a csak
az állatgyógyászatban használatosak után (!!) jel hívja fel a figyelmet. Az aláhúzott sorszámú fajok a gyógynÃ¶vÃ©ny
felhasználási módja szempontjából ígÃ©retes, további hatástani elemzÃ©sek tárgyául szolgálható nÃ¶vÃ©nyfajok. A
dolgozatot a csíkszentdomokosi ember Ã©s állatgyógyászatban használatos nÃ¶vÃ©nyfajok felhasználási módjának
mutatója, a felhasznált irodalom, valamint az adatkÃ¶zlõk nÃ©vsora zárja.
Â

(Kivonat)

A szerzõ a Hargita megyei Felcsíkimedence legÃ©szakibb telepÃ¼lÃ©sÃ©n - Csík-szentdomokoson - vÃ©gzett Ã¶t Ã©ves (197
1976 Ã©s 1979-1981) helyszíni nÃ©pi nÃ¶vÃ©nyismereti (etnobotanikai) gyûjtõmunkájának rÃ©szeredmÃ©nyÃ©t foglalja Ã¶ssz
dolgozat 234 nÃ¶vÃ©nyfaj nÃ©pgyógyászati felhasználását tartalmazza tudományos latin Ã©s helyi magyar nÃ©pi nevÃ¼k
szerint szócikkekbe szedve. A szakirodalmi forrásokban (6, 7, 8, 9) nem jelzett nÃ¶vÃ©nyek után (!) -, míg a csak az
állatgyógyászatban használatosak után (!!) jel hívja fel a figyelmet. Az aláhúzott sorszámú fajok a gyógynÃ¶vÃ©ny
felhasználási módja szempontjából ígÃ©retes, további hatástani elemzÃ©sek tárgyául szolgálható nÃ¶vÃ©nyfajok. A
dolgozatot a csíkszentdomokosi ember Ã©s állatgyógyászatban használatos nÃ¶vÃ©nyfajok felhasználási módjának
mutatója, a felhasznált irodalom, valamint az adatkÃ¶zlõk nÃ©vsora zárja.

*

Csíkszentdomokos a Felcsíki-medencÃ©nek marosfõi kÃ¼szÃ¶be tÃ¶vÃ©ben fekvõ, legÃ©szakibb telepÃ¼lÃ©se. Tengerszint
feletti magassága 750-800 m. Az Olt kÃ©t oldalán elterÃ¼lõ helysÃ©g nyúlványai a Szádok-út-, Lok-, Szedloka- Kurta
patakok Ã©s mellÃ©kpatakjaik által sûrûn szabdalt hegylábak kÃ¶zÃ© hatolnak fel.

Geológiai alapját a Nagyhagymás kristályos-metamorf Ã©s mezozóos Ã¼ledÃ©kes (triász- Ã©s jurakori) mÃ©szkÃ¶vei, a Csíki
havasok (Naskalat-hegycsoport) homokkÃ¶vei Ã©s márgái, illetve a Hargita negyedkori vulkanikus eredetû kõzetei
kÃ©pezik. Az uralkodó talajtípus a podzolosodott, savanyú vegyhatású barna erdei talaj. A patakok Ã©s az Olt vÃ¶lgyÃ©ben
Ã¶ntÃ©scsernozjom talaj ala-kult ki. Éghajlata mÃ©rsÃ©kelt szárazfÃ¶ldi, hûvÃ¶s, csapadÃ©kos nyárral Ã©s hosszú hideg
telekkel. Az Ã©vi átlaghõmÃ©rsÃ©klet 5-7oC, az Ã©vi csapadÃ©kmennyisÃ©g pedig 700â€“1000 ml kÃ¶zÃ¶tt ingadozik.

TermÃ©szetes nÃ¶vÃ©nytakaróját az utóbbi 150-200 Ã©v antropogÃ©n-zoogÃ©n hatása módosította. Eredeti nÃ¶vÃ©nytakaró
hegyekre kapasz-kodó lucfenyõs erdõk, a hegylábakra telepedett mogyorósok, mogyorós-nyíresek Ã©s az erdõirtás után
másodlagosan kialakult szÃ©lfÃ¼ves - vÃ¶rÃ¶s csenkeszes - szõrfÃ¼ves nÃ¶vÃ©nytársulások kÃ©pe-zik. Nem ritka a
nÃ¶vÃ©nyzeti inverzió sem, amikor a tÃ¶lgyerdõk (CserÃ©s) Ã©s a bÃ¼kkerdõk (Letõ-bÃ¼kkje) magasabbra telepÃ¼ltek, mint
uralkodó fenyvesek.
A romániai viszonyokhoz adaptált NYÁ-RÁDY-VICOL fÃ©le biokartográfiai kódja: F. III. 39. (1). A terÃ¼let nemzetkÃ¶zileg
elfogadott biokartográfiai kódja az UTM 10 x 10 km2-es hálózatos (grid) rendszerÃ©ben: MM 05/06 (2).

A nagy tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben magyar-szÃ©kely, római-katolikus vallású kÃ¶zsÃ©g lakosainak száma a gyûjtÃ©s idejÃ©n tÃ¶bb, m
7000 (1992-ben az utolsó nÃ©pszámlálás adata: 6676. A lakosság alapfoglalkozása rÃ©gebb a fÃ¶ldmûvelÃ©s,
pásztorkodás-állattenyÃ©sztÃ©s, erdõvágás, fuvarozás, mÃ©szÃ©getÃ©s stb. volt. Ma a helysÃ©gben a mozaikbánya
(kristálydolomit), fafeldolgozó Ã¼zem Ã©s kisebb cÃ©gek, vállalkozók (háziipar, szÃ¶vÃ©s-fonás) kínálnak
munkalehetõsÃ©get.

A termÃ©szetes kÃ¶rnyezet, a pásztorkodásból Ã©s az erdõlÃ©sbõl eredõen a termÃ©szettel való kÃ¶zvetlen kapcsolat
sokrÃ©tûsÃ©ge, a kÃ¶zÃ©pkorú Ã©s idõs lakosság hagyományokhoz ragaszkodása, a vallásosság Ã©s a városoktól való
relatív nagy távolsága miatt mÃ©g napjainkban is a paraszti Ã©letmód Ã©s mûveltsÃ©g sok archaikus vonását õrizte meg a
nÃ©pi termÃ©szetismeret szempontjából is. A helyi nÃ©pi nÃ¶vÃ©nyismeret jól azonosítható hasznos vagy káros nÃ¶vÃ©nyeke
számon, s így a nÃ©pi ember- Ã©s állatgyógyászat a gazdag tapasztalati tudás Ã©s a hiedelmek sajátos Ã¶tvÃ¶zete.
Jelen dolgozat adatai Ã¶t Ã©v (1972, 1976 Ã©s 1979â€“1981) helyszíni gyûjtõmunkájának eredmÃ©nye, s mint ilyen,
teljessÃ©gÃ©ben eredeti, nem kÃ¶zÃ¶lt anyag. Helyi nÃ©pi ember- Ã©s állatgyógyászati gyûjtÃ©sÃ¼nket tág Ã©rtelemben
Ã©rtelmez-tÃ¼k, oly módon, hogy a spontán fajok mellett be-vettÃ¼k adattárunkba azokat a konyhakerti zÃ¶ldsÃ©geket,
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gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶ket, dísznÃ¶vÃ©nyeket, fûszernÃ¶vÃ©nyeket, exotikus fajokat stb., melyeknek valamilyen gyógyhatást
tulajdonítottak vagy tulajdonítanak, s mint ilyeneket felhasználtákvagy felhasználják. Így dolgozatunk teljessÃ©gre
tÃ¶rekszik.

Ã–sszesen 234 nÃ¶vÃ©nyfajt azonosítottunk (3, 4, 5) s a fennebb, illetve továbbiakban jelzett szempontok alapján vettÃ¼k
be felsorolásunkba, adattárunkba. A felhasznált fajok kÃ¶zÃ¼l 213 (+4) embergyógyászatban, 284 gyógyítás- Ã©s
kezelÃ©smódra, kÃ¼lsõ- Ã©s belsõ parazita elleni, 762 (+15) gyógynÃ¶vÃ©nyhasználatra Ã©s 82 (+1) faj állatgyógyászatban, 1
gyógyítás- Ã©s kezelÃ©smódra, kÃ¼lsõ- Ã©s belsõ parazita elleni, 261 (+4) gyógynÃ¶vÃ©nyhasználatra vonatkozik.

A nÃ¶vÃ©nyfajokat kÃ©t fõ csoportba - virágtalan (15 faj) Ã©s virágos nÃ¶vÃ©nyek (219 faj) - soroltuk, míg a csoportokon
belÃ¼l a virágtalanokat rendszertani, a tÃ¶bbit pedig tudományos latin nÃ¶vÃ©nynÃ©v betûrendje szerint rendeztÃ¼k
sorszámozott szócikkekbe. A szócikk elejÃ©n a latin nÃ©v címszókÃ©nt áll, ezt kÃ¶veti a helyi ma-gyar nÃ©pi nÃ©v (esetenkÃ©
nevek), majd az illetõ nÃ¶vÃ©nyfaj embergyógyászatban, s ha ismeretes, állatgyógyászatban való felhasználási módjának,
hatásának leírása. Terjedelmi okok miatt nem tÃ©rhetÃ¼nk ki a felhasználásra kerÃ¼lõ anyagok (pl. írek, kenõcsÃ¶k), az
elkÃ©szítÃ©si módok Ã©s a használati hatásmechanizmusok rÃ©szle-tes taglalására. A nÃ¶vÃ©nyfajhoz, felhasznál-sához
fûzõdõ hiedelem, babona vagy szokás csak abban az esetben említõdik, ha az kÃ¶zvetlen kapcsolatban áll a
felhasználás módjával. Az embergyógyászatban használatos fajokat Ã¶sszevetettÃ¼k a CSEDÕ K. (6), esetenkÃ©nt RÁCZ
G. Ã©s munkatársai (7, 8, 9) kÃ¶nyveiben leírt fajok hatásmódjával. A hivatalosan is gyógynÃ¶vÃ©nykÃ©nt számontartott fajok
hatásával megegyezõ felhasználást a (+) jel jelÃ¶li. A kÃ©tes - feltehetõen igazolható gyógyhatású felhasználási mód
után (?) jel áll. Az embergyógyászatban használt, az Ã¶sszevetÃ©s alapjául felhasznált szakirodalmi forrásokban
nem jelzett nÃ¶vÃ©nyfajok után (!), míg a csak az állatgyógyászatban használatosak után (!!) jel hívja fel a figyelmet. Az
aláhúzott sorszámú fajok a gyógynÃ¶vÃ©ny felhasználási mód szempontjából figyelemre mÃ©ltó, további elemzÃ©sek
tárgyául szolgálható virágos nÃ¶vÃ©nyfajokat jelÃ¶li.
Dolgozatunk vÃ©gÃ©n a felhasználási módokra az adattári sorszámok utalnak.

1. Adattár
I. Virágtalan nÃ¶vÃ©nyek
Â
Â
1.(!) Spirogyra sp.; bÃ©kanyál. Rongyra rátÃ©ve Ã©gÃ©si sebekre (?) borítják.
2.(!) Saccharomyces cerevisiae L.; Ã©lesztõ. VÃ©rtisztító hatásánál (?) fogva pattanásos arc (?) esetÃ©n eszik.
Élesztõpakolást tesznek a pattanásra Ã©s a viszÃ©rre (?).
GyomorsÃ¼lÃ©skor a disznónak Ã©lesztõs levet adnak.
3.(!) Pennicillium sp.; penÃ©sz, zÃ¶ld penÃ©sz. Torokfájáskor penÃ©szes kenyeret nyelnek (?).
4. Clavices purpurea L:; anyarozs, rozsanya. LevÃ©t megfõzve csalánkiÃ¼tÃ©sek ellen használják (?), megtÃ¶rve,
pálinkába tÃ©ve belsõ vÃ©rzÃ©st szÃ¼ntet (?), a havi vÃ©rzÃ©s zavarait szÃ¼nteti (?).
MegõrÃ¶lt, megpergelt porát moslÃ©kba adva a tehÃ©nnek elhajtja a â€žpoklátâ€œ (borjútartóját), mÃ©hlepÃ©nyÃ©t.

5.(!!) Polyporus sp.; taplógomba, fûzfatapló. A ló â€žkeheâ€œ ellen fÃ¼stÃ¶lõszer. A ló fejÃ©t pokróccal leborítják, s a taplógom
lapátra tett szÃ©nen Ã©getik el.
6.(!!) Lactarius piperatus Fr.; tejesgomba. Szárított porát a teheneknek adják gyomormenÃ©s ellen.
7.(!) Lycoperdon hiemale L.; puhatag, puhataggomba, lóposszogó. Spóráit (porát) friss vágásra (?) tettÃ©k,
vÃ©rzÃ©scsillapítókÃ©nt (?).
A ló hasadt kÃ¶rmÃ©n a vÃ©rzÃ©st elállítja.
8. Cetraria islandica. (L.) Ach.; izlandi zuzmó. KÃ¶hÃ¶gÃ©s ellen fõznek teát belõle (+). A kÃ¶zeli Nagyhagymásról
(Bárányhavas) gyûjtik.
9. Parmelia furfuracea Ach.; erdei fehÃ©r zuzmó, fenyõgomba. Fojlás, szívasztma esetÃ©n fõznek teát belõle (?).
10. Lycopodium clavatum L.; ciframoj, korpafû, moj, nyúlómoj, serkefû, saskÃ¶rmû fû. Teája ekcÃ©ma borogatására
(?), hajmoly ellen (?) Ã©s dohányzás leszoktatására (+) használatos.
11. Equisetum arvense L.; mezei zsurló, sullófû, surlófû, fentõfû. Vizelethajtó (+), vízhólyaggyulladás (?), vízkórság (?),
sárgaság (?) gyógyítására használatos a teája.
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A tehÃ©n lesÃ¼lt gyomrát helyrehozza, tartják. Locsolás formájában â€žimejâ€œ-ek (kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges marhabagócs â€“ Hypod
bovis â€“ nyûszerû lárvái) ellen is használatos.
12.(!) Equisetum hiemale L.; bÃ©kaláb, bÃ©kalábfû. Vizelethajtó (+), vesegyulladás (?), rekedtsÃ©g (?) Ã©s bõrbetegsÃ©gek
(?) esetÃ©n jó.
A bÃ©kalábas szÃ©na jót tesz, ha a tehÃ©n gyomra le van sÃ¼lve.
13.(!) Equisetum silvaticum L.; medveszaka, medveszakál.
Teája vesegyulladás (+), májbetegsÃ©g (sárgaság) (?) esetÃ©n jó.
A tehÃ©nnek Ã©hÃ©re adják teáját gyomorgyulladás alkalmával. A kezelÃ©s alatt vizet innia nem szabad!
14. Dryopteris filix-mas (L.) Schott.; Ã¶rdÃ¶gborda.
VÃ©rhas (?) ellen jó a teája, ágyba tÃ©ve bolhaûzõ (emberbolha â€“ Pulex irritans) hatása van (?).

A gyomorgyulladásos disznó lázát csillapította az Ã¶rdÃ¶gbordaalomba való fekvÃ©s. SertÃ©sorbánc esetÃ©n is
Ã¶rdÃ¶gborda kÃ¶zÃ© fektettÃ©k a disznót. Ezekben az esetekben Ã¶rdÃ¶gûzÃ©srõl, rontás ellen való vÃ©dekezÃ©srõl volt sz
szárított levele porát a tyúkok vizÃ©be tettÃ©k tyúkvÃ©sz ellen.
15. Polypodium vulgare L.; Ã©desgyÃ¶kÃ©r, kõmÃ©z.
GyÃ¶ktÃ¶rzsÃ©nek teája vagy reszelÃ©ke citrommal Ã¶sszekeverve enyhíti a kÃ¶hÃ¶gÃ©st (+), szívasztma (?) ellen is jó.
Májtisztító tea is kÃ©szÃ¼l belõle (?).
II. Virágos nÃ¶vÃ©nyek
16.(!) Abies alba L:; fehÃ©r fenyõ. KÃ©rge zuzalÃ©kát mindenfÃ©le bõrgyulladásra (?) tapasztják.

17.(!) Acer platanoides L.; csipke johar, johar fa. Tavaszi megcsapolással nyert nÃ¶vÃ©nyi nedvÃ©t, a â€žviricsetâ€œ nyalogat
edÃ©nybe felfogva isszák tÃ¼dõbaj (?) ellen.

18. Achillea collina Becker. Achillea millefolium L., Achillea pannonica Scheele; cickafarkú fû, egÃ©rfarkfû, fehÃ©r
cickafarok, pulykafû. Egyik legjobban ismert gyógynÃ¶vÃ©ny. BorogatáskÃ©pp kiÃ¼tÃ©-ses bõrre (+), kÃ¼lsõ sebre (+),
kÃ©zdaganatra jó (+). Ét-vágyjavító tea (+), gyomorfertõtlenítÃ©sre (+), gyomor-Ã©gÃ©s csillapításra (+), gyomorfekÃ©ly esetÃ
használatos. Húgyhólyaggyulladás (?) Ã©s májbaj (?) esetÃ©n próbálkoznak vele. TÃ¼dõasztma (?) esetÃ©n is isszák.
A tehÃ©nnÃ©l tõgyulladást borogatnak vele.
19.(!) Aconitum variegatum L.; kisasszonypapucs. Virágzata teáját fulladás, fojlás (?) esetÃ©n használják.
20.(!) Actaea spicata L.; tolvajlapi. Leveleit a sebekre borítják, a gennyet kihúzza (?).
21. Aesculus hippocastanum L.; gesztenye, gesztenyefa, vadgesztenye. Magvai kÃ©kszeszes kivonatát hajhullás (?)
ellen használják. Szeszben kiáztatva ízÃ¼leti borogatásra (+) jó. ReszelÃ©ke pálinkában (kis-gyermekeknek vízben)
kiáztatva gyomormenÃ©s (?), vÃ©rhas (?) esetÃ©n használatos.
CikóriakávÃ©val Ã¶sszefõzve a tehÃ©n gyomormenÃ©se, vÃ©rhasa ellen itatódik.
22. Alchemilla vulgaris L. ssp. alpestris (Schm.) E. G. Cannus; harmattartó lapi, pecÃ©rlapi, zsanika. Virágos, leveles
szárából fõzÃ¶tt tea szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) ellen, levelei sebtapaszkÃ©nt (+) használatosak.

23. Allium sativum L.; foghagyma, fokhagyma. Fogfájáskor (?) fokhagymacikket tesznek a lyukas fogba. JótÃ©kony
hatása van az emÃ©sztÃ©sre, Ã©t-vágycsináló (?). Korhely állapot után ecetes cibrÃ©t fogyasztottak. Nátha, grippe esetÃ©n
Ã¶sszetÃ¶rve sós, ecetes borogatáskÃ©nt a talpra teszik (+). TÃ¼dõgyulladáskor (+) zacskóba kÃ¶tve mellre kÃ¶tik.
VÃ©rnyomás (+), szÃ©dÃ¼lÃ©s (+) esetÃ©n fokhagymás zsírt kell fogyasztani. Ã–sszetÃ¶rve, meleg vízben kiáztatva beÃ¶ntÃ
csinálnak, de Ã©hÃ©re is fogyasztják â€žgelesztákâ€œ (horgasfejû galandfÃ©reg â€“ Taenia solium) ellen (+). A fokhagyma ha
csak akkor lesz jó, ha pÃ©nteken eszik, mert akkor a â€žgeleszták felfele állanakâ€œ.
Állatgyógyászatban is igen hasznos. A megcsemerlett vagy gelesztás (lásd elõbb) disznónak tejes, fokhagymás
moslÃ©kot adtak. A gelesztás kutyát (fûrÃ©szes galandfÃ©reg â€“ Taenia pisiformis) is így kezeltÃ©k. A tyúkvÃ©sz esetÃ©n
fokhagymát etetnek a tyúkokkal.

24. Allium cepa L.; piroshagyma, vereshagyma. A hagyma szárát zÃ¶lden mÃ©hcsípÃ©s (?) esetÃ©n súrolták a bõrre.
Nyers cikkeit hajra, fejbõrre súrolták hajhullás esetÃ©n (?). A fagyott testrÃ©szt hagymával borogatták (+). MegsÃ¼tÃ¶tt
cikkeit, de a viasszal, veres szurokkal, kovásszal Ã©s fõzõolajjal elkevert hagymát â€žkelisâ€œ-re tettÃ©k, jó hatásúnak tartják
(+). Étvágyat fokozza (+), kÃ¶mÃ©nymaggal vagy dióhÃ©jjal teát fõznek belõle szÃ©lhajtó (+) hatásáÃ©rt. Vizelethajtó teakÃ©n
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is használatos. A hagymaszirup kÃ¶hÃ¶gÃ©scsillapító (+) szerkÃ©nt ismeretes.
Az állatgyógyászatban is jó hatása van a tehÃ©n gyomorgyulladásakor, gyomorsÃ¼lÃ©sekor. Ã–sszetÃ¶rve, megpergelve
fõzõolajjal, avas hájjal, savanyú tejjel keverik Ã¶ssze. A tehÃ©n, juh felfúvódásakor nÃ©gyfele vágják Ã©s a vÃ©gbÃ©lbe
dugják. A zÃ¶ld hagymaszár tavasszal jó a szárnyas állat mindenfÃ©le betegsÃ©ge ellen. Az ízÃ¼letes Ã©s májfájásos
tyúknak is adnak belõle.
25.(!) Alnus incana (L.) MÃ¶nch; cserfa, egerfa. A cserfa hÃ©ját megfõzve az ekcÃ©más bõrt (?) fÃ¼rÃ¶sztik levÃ©vel.
26. AloÃ« arborescens Mill; gyógykaktusz, gyógykaptusz. LevelÃ©bõl kifacsart levÃ©vel bõrbetegsÃ©geket, ekcÃ©más bõrt
kenegettek (+). MegõrÃ¶lt leveleit mÃ©zzel, citromlÃ©vel, szõlõborral vagy almaecettel Ã©s tojással elsúrolva, hat napig
Ã©rlelve gyomorbetegsÃ©gek, gyomorfájás, gyomorfekÃ©ly ellen fogyasztják (+).
27. Althaea rosea L.; fátalan rózsa, mályvavirág. GyÃ¶kerÃ©t teának elkÃ©szítve â€žgusásodásâ€œ (golyva) (?) ellen tartják
hatásosnak. LevelÃ©t megszárítva, Ã¶sszetÃ¶rve mÃ©zzel, liszttel, avas hájjal Ã¶sszekeverve a â€žkelisreâ€œ teszik.
28. Anethum graveolens L.; kapor, kerti kapor. ZÃ¶lden fogyasztva elhízás ellen (?) ajánlják. Teáját puffadás (+),
torokfájás (?), csuklás (?), szÃ©dÃ¼lÃ©s (?) Ã©s magas vÃ©rnyomás (?) esetÃ©n használják.
29.(!) Angelica silvestris L.; angelika, angyÃ©lika. Teáját vizelet- (?) Ã©s szÃ©lhajtó (?) hatásánál fogva használják. Jó
volt vízhólyggyulladáskor is (?).
30.(!) Anthemis tinctoria L.; kurucbokrÃ©ta, sárga margaretta. Virágjait kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) esetÃ©n Ã©s tÃ¼dõbaj (?) ellen
használták teának fõzve.
31. Apium graveolens L.; celler, zeller. ZÃ¶ld leveleit nyersen rágcsálva Ã©relmeszesedÃ©s (?) Ã©s vÃ©rnyomás (?)
esetÃ©n. Megfõzve jó vizelethajtó (?).
32.(!) Aquilegia vulgaris L.; kÃ©k harangvirág, kerti harangvirág. A virágából kÃ©szÃ¼lt teát gyomorfájás (?) ellen
javalják.
33. Arctium lappa L.; bojtorján, burusztuj lapi, keserû lapi. A gyÃ¶kerÃ©bõl fõzÃ¶tt tea fejviszketÃ©s (+), hajhullás (+)
ellenes borogatószer. A levelÃ©t fejre borítva enyhíti a fejfájást (?). Teája kÃ¶hÃ¶gÃ©scsillapító (?) Ã©s vizelethajtó hatású (+).
34.(!!) Aristolochia clematitis L.; farkasalma. LevelÃ©t Ã©s a belõle kÃ©szÃ¼lt teát lósebek lemosására, borogatására
használják. Szárát megtÃ¶rve szintÃ©n sebekre hintik.
Levele jó a ló szÃ¼gyÃ©re kehe esetÃ©n. Csíkszentdomokoson nem Ã©l a nÃ¶vÃ©ny.

35.(!) Armeniaca vulgaris Lam.; kaj-szibarack. GyÃ¼mÃ¶lcsÃ©t fogyasztva vÃ©rkeringÃ©st serkentõ hatást tÃ©teleznek fel (?).
36. Armoracia rusticana (Lam.) G. M. Ich.; torma. A zÃ¶ld tormalapi nyersen fejre, nyakra kÃ¶tve a fejfájást (?)
szÃ¼nteti, úgyszintÃ©n kÃ©zre Ã©s lábra (talpra) kÃ¶tÃ¶zve. Reszelve csípõs ízû gyÃ¶kÃ©rreszelÃ©kÃ©t tejben, mÃ©zzel,
tojássárgával Ã¶sszekeverve Ã©tvágygerjesztõkÃ©nt (+), rekedtsÃ©g Ã©s szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), tÃ¼dõgyulladás (?),
tÃ¼dõasztma (?), illetve szilikózis megfÃ©ke-zÃ©sÃ©re (?) fogyasztják. A feketeretek reszelÃ©k mÃ©zzel Ã¶sszekeverve
dohányzás ellen (?) gyógyító hatású.
Az állatgyógyászatban is sokfÃ©le felhasználása ismeretes, a sós vizes, ecetes borogatás a tehÃ©n, ló, juh Ã©s disznó
tÃ¼dõgyulladása esetÃ©n jó, 2-3 napig kell borogatni. KehessÃ©g ellen az olajos vagy faggyas torma â€“ húgyos zabbal vagy
nyers reszelt pityókával az abrakba tÃ©ve hatásos. A húgyos zabbal kevert torma a száraz kehes ló orvossága. A disznó
zÃ¶ld tormalapival borogatva helyrejÃ¶n a tÃ¼dõgyulladás okozta láztól. Ecetes, fokhagymás tormának levÃ©vel Ã¶ntÃ¶zik
a rÃ¼hÃ¶s (varasos) disznót.
37. Arnica montana L.; árnyÃ©kfû. Virágaiból jó torokÃ¶blÃ¶getõszer kÃ©szÃ¼l tea formájában (?). A kÃ¶zeli Tarkõ (Terkõ)
havasi kaszálóin szórványosan található.

38. Artemisia absinthium L.; fehÃ©rÃ¼rÃ¶m, Ã¼rÃ¶m. Szárított kóróját Ã¶sszemorzsolva Ã©s tÃ¶bb más nÃ¶vÃ©nnyel, viassz
avas hájjal, murokkal, fõzõolajjal vagy tejfellel keverve kiÃ¼tÃ©seket, pattanásokat (?), ekcÃ©mát (?) Ã©s a bõr
szárazságát (?) kezeltÃ©k. Sós lÃ©ben áztatva izomgyulladás (?), lábtÃ¶rÃ©s (?), â€žrehomaâ€œ (ízÃ¼leti fájdalom) (?) esetÃ
borogatószer. Liszttel Ã¶sszekeverve a â€žgusaâ€œ (?) borogatója. ÃœlõfÃ¼rdõkÃ©pp felfázás, vese Ã©s vízhólyggyulladás (?
(?) gyógyítására használatos. Teája szájkicsattogás (?), torokfájás (?) esetÃ©n hatásos. Megforrázva
iszákosság (?) ellenszere. Vizes ázalÃ©ka â€ždanciagyÃ¼kÃ©rrelâ€œ társítva dohányzásról (+) leszoktató szer. Epekõ elhajtós
(+) teakÃ©nt fogyasztva.
Almaecetbe áztatva a lónak Ã©tvágygerjesztõ. Kóróját, de magvait is az ágyba szórva bolhaûzõ szer (+).
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39.(!) Artemisia annua L.; vÃ©nasszony bÃ¼zlentyû. Kórójából gyomorfájás esetÃ©n tea kÃ©szÃ¼l (?). Ã–sszekÃ¶tÃ¶zÃ¶tt tÃ¶
gerendára fÃ¼ggesztve tartották. Ha meglibbentettÃ©k, jószagú lett a levegõ (aromaterápia!).
40. Artemisia dracunculus L.; tárkon, tárkony. ZÃ¶lden rágcsálva vagy tea formájában a szájfájás (?),
szájpenÃ©sz (?) ellen használatos. Ugyanígy levesben Ã©tvágycsináló (+), gyomorsavtermelÃ©st serkentõ (+) hatása van.
Azt tartják, hogy csÃ¶kkenti a vÃ©rnyomást (+). Epehajtó teakÃ©nt (?) is felhasználják.
Állatgyógyászatban a szájfájás, nyelvdaganat, nyelvhólyagosodás bedÃ¶rzsÃ¶lõ szere a sós, ecetes tárkony, s mint
ilyen, a tehÃ©nnÃ©l Ã©s juhnál használatos.

41. Artemisia vulgaris L.; bolhaÃ¶lõ fû (kóró), bÃ¼dÃ¶skóró, fekete Ã¼rÃ¶m, Ã¼rÃ¶m. Kórója fÃ¼stjÃ©vel kezelik a kehes lov
Kóróját â€žbolhaseprûnekâ€œ kÃ¶tik Ã¶ssze, s beteszik az ágy alá vagy a szalma kÃ¶zÃ©, jó bolhaûzõ (?).
42.(!) Avena sativa L.; abrakzab, zab. A melegített zab rongyba kÃ¶tve hasra tÃ©ve gÃ¶rcsoldó (?), sóval elegyítve zsába (?)
ellen használatos. A fÃ¼ltõmi-rigy-gyulladást is meleg zabbal borogatják. Szalmájából, polyvájából Ã¼lõfÃ¼rdõ
kÃ©szÃ¼l aranyÃ©r (?) Ã©s kiÃ¼tÃ©sek (?) esetÃ©n. A polyvájából fõzÃ¶tt zabtea is fojlás (?), kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) ellen jó.
Megdarálva, Ã¶sszekeverve akácmÃ©zzel három napig Ã©rlelve tÃ¼dõasztma (?) esetÃ©n használatos. Teája
Ã©relmeszesedÃ©s (?) ellen is fõzõdik.

A tehÃ©n â€žvÃ©rhuddásâ€œ-akor (megszakadás) a pergelt zab jó gyógyszer, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szerekkel Ã©s tormával, illetv
húggyal társítva a kehes ló hatásos orvossága.
43.(!) Begonia semperflorens Link. et. Otto; jÃ©gvirág, jÃ©grózsa. Sebre, eredÃ©sre, gyulladásra jó borogató a levele (?).
FÃ¼lre rákÃ¶tve fÃ¼lfájáskor használatos (?).
44. Bellis perennis L.; boglár, fehÃ©r boglár, százszorszÃ©p. FÃ¶ld feletti rÃ©szeibõl teát fõznek hasmenÃ©s (?) ellen.

45.(!) Beta vulgaris L. var. sacharifera DÃ¶ll; cukorrÃ©pa, rÃ©pa. A cukorrÃ©pa-reszelÃ©ket lábviszketÃ©s esetÃ©n (?) tettÃ©k
lábfejre. FõzetÃ©t, a melászt â€“ cukros szirupot â€“ gyomorfekÃ©ly (?) Ã©s kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) esetÃ©n itták. A nyers rÃ©palapit
pattanásra (?) tettÃ©k. A hályogkÃ¶ves (rÃ©zszulfát) rÃ©pát a száraz kehes lónak adták. Egy hónapig rÃ©pát adtak a
szõrfÃ©rges lónak (hegyesfarkú lógiliszta - Oxyurus equi) is, s az elhajtotta.

46.(!) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.; cÃ©kla, piros cÃ©kla, verescÃ©kla. A cÃ©klalapi kÃ¼lsõleg â€žkelisâ€œ-re tÃ©ve ge
(?) hatású. A reszelt cÃ©kla cukrosan, ecetesen vÃ©rtisztító (?) Ã©s vÃ©rpótlószer (?). Emeli a vÃ©rnyomást is (?).

47. Betula verrucosa Ehrh; nyír, nyírfa, fehÃ©r nyírfa. A helyi nÃ©pi nÃ¶vÃ©nygyógyászat legismertebb Ã©s legszÃ©lesebbkÃ¶
felhasználású fafaja. Úgy ember-, mint az állatgyógyászatban fája, leveles ága, levelei, kÃ©rge Ã©s a â€žviricsâ€œ nÃ©ven
ismert tavaszi nÃ¶vÃ©nyi nedve hasznosított. ElÃ©getett fájából nyerik a nyírfahamut Ã©s leveles ágaiból (mÃ©g a száraz
seprûbõl is) a nyírfa ágolajat, nyírfaolajat, seprûágolajat. Az utóbbi úgy kÃ©szÃ¼lt, hogy az ágat elÃ©gettÃ©k, s szenes felÃ©t
a vashoz pl. a fejsze Ã©lÃ©hez vagy kÃ©t tányÃ©r kÃ¶zÃ© nyomták így kicsapódott, olajos párlat rakódott le. A â€žviricsâ€œ-e
nedvkeringÃ©s idejÃ©n csapolták le, s vagy a gyÃ¶kÃ©r alá ásott gÃ¶dÃ¶rbe tett vagy a fa tÃ¶rzsÃ©re szerelt kis csatornás
lefolyó vezette a felrÃ¶gzített edÃ©nybe.

E nÃ¶vÃ©nyi termÃ©keknek változatos felhasználása terjedt el a helyi ember- Ã©s állatgyógyászatban. A nyírfahamut
olajjal keverve orbáncra (+) kentÃ©k. A nyírfaágolajat (+) ekcÃ©ma (+) Ã©s epsemereg (+) gyógyítására használták. A
láb izzadása (+) ellen a lábujjak kÃ¶zÃ© nyírfalapit tettek. Hajhullás (+) megakadályozása cÃ©ljából tavasszal, amikor a
nyírfa kezdett levelezni, a kalapot vagy sapkát friss nyírfa levÃ©llel szedtÃ©k meg, fejre tettÃ©k, s így aludtak tÃ¶bb Ã©jszakán.
Rongyba gÃ¶ngyÃ¶lgetve a lábra csavarva a sós nyírfalevÃ©l borogatás jó reumaellenes (+) szer. FûzfakÃ©reggel Ã¶sszefõzve
leveleibõl reumaellenes (+) Ã©s vizelethajtó (+), vesekõoldó (+) teát kÃ©szítettek. A viriccsel fejet mosva hajhullást (+)
gyógyítottak. SzÃ¶kÃ©sek (+), pattanások (+) szere szintÃ©n a nyírfalÃ©, a virics. A fÃ¼lfájáskor (?) fÃ¼lbe cseppentettek,
szilikózis (?) Ã©s vesekõ (+) esetÃ©n szintÃ©n viricset ittak.
A nyírfa állatbetegsÃ©gek elleni felhsználása is Ã©ppen ilyen gazdag. A hólyagkÃ©kkõvel, avas hájjal kenõccsÃ© kevert
nyírfahamu sertÃ©sorbánc ellen használatos. A nyers Ã©s szárított nyírfakÃ©regbõl fõzÃ¶tt tea gyomormenÃ©s esetÃ©n jó a
tehÃ©nnek. A seprûágolaj
faggyúval Ã¶sszekeverve a varas (rÃ¼hÃ¶s) tehÃ©n gyógyszere. Az orbáncos tehÃ©nt, kecskÃ©t szintÃ©n nyírfaolajjal kenik.
nyírfalapit zÃ¶lden fogyasztva a juhból elhajtják a sárvizet.

48.(!) Brassica oleracea L. convar, capitata (L.) Duch; fehÃ©r káposzta, káposzta, fejes káposzta. A nyers
káposztalapit Ã©gÃ©sre (?), fájós fejre (?) borították, hûtÃ¶tte azt. A sós káposztalapit fagyott testrÃ©szre (?) borították, jó volt
eredÃ©sre (?) is. A â€žkáposztacikátâ€œ gyomorsavpótlókÃ©nt (?), szÃ©lhajtókÃ©nt (?) alkalmazták. KáposztalÃ©vel fÃ¼rÃ¶s
rÃ¼hÃ¶s (rÃ¼hatka â€“ Sarcoptes scabiei) (?) testtájÃ©kot. Vízzel váltogatva inni jó hashajtó (?). GyomorÃ©gÃ©s esetÃ©n (?),
tÃ¼dõbaj (?) ellen, tÃ¼dõerõsítõkÃ©nt is használatos.
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A káposztalÃ©vel olajat keverve adják a tehÃ©n gyomorsÃ¼lÃ©se Ã©s a juh felfúvódása esetÃ©n. A hólyagkÃ©kkõpor
káposztalÃ©ben feloldva, három napig Ã©rlelve a ló varasodása esetÃ©n lemosószer.
49.(!) Caltha palustis L.; gólyvairág, mocsárvirág, sárgavirág. Leveleit borogatókÃ©nt â€žrehomaâ€œ (?) ellen használják.
Virágjából szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) Ã©s mellhártyagyulladás (?) gyógyítására fõznek teát.

50. Cannabis sativa L.; kender. A virágos kenderbõl kÃ©szÃ¼lt tea levÃ©ben hajhulláskor (?) mosták a fejet. A
kendermag megtÃ¶rve, megfõzve, rongy kÃ¶zÃ© tÃ©ve nemi szervre borogató gyulladás (?) esetÃ©n. Kendermagból Ã¼tÃ¶tt
olajjal Ã©relmeszesedÃ©skor (?) jó volt fõzni. KendertÃ¶rlõt sós vízben megmártva tÃ¼dõgyulladás (?), míg bárányfaggyúval
mellhártyagyulladás (?) esetÃ©n használták. A hiedelem szerint kendercÃ©rnával, ha a â€žfÃ¶kÃ¶ntâ€œ (sÃ¼mÃ¶lcs,
szemÃ¶lcs) jól megkenegettÃ©k, s a cÃ©rnát kõ alá vagy csepegõ alá tettÃ©k, amíg a cÃ©rna elrohadt addig a fÃ¶kÃ¶n is elmú
Állatgyógyászatban megtÃ¶rt, megszitált, vízben elkevert magját a tehÃ©n gyomorgyulladása ellen használták. Az avas
hájjal gyúrt kenderpolyvát a ló zablájára kÃ¶tÃ¶ztÃ©k kehe ellen. Kenderpolyvát tÃ¶rnek Ã©s kÃ¶zÃ©be kevÃ©s sót keverve
nyalatják a â€žmetÃ©lyesâ€œ (májmÃ©tely â€“ Fasciola hepatica) juhval, kihajtja belõle. Kenderma-got Ã©s lenmagot etetve a
gyógyították a â€žsárvizetâ€œ, felitta benne a sárvizet.

51. Capsella bursa-pastoris L.; pásztortáska, sulyokfû, táskafû. A fÃ¶ld feletti rÃ©szÃ©bõl fõzÃ¶tt teáját szívfájás (?)
ellen, szíverõsítõ (?) szerkÃ©nt használták. Jó volt, mint belsõ vÃ©rzÃ©scsillapító (+) szer, s a havivÃ©rzÃ©s zavarai (?) esetÃ©
Tea kÃ©szÃ¼lt sárgaság (?) ellen belõle.

52. Capsicum annuum L.; csipõs paprika. Var ellen (?) bÃ¼dÃ¶skõvirágból, disznózsírból, csípõs borsból Ã©s csípõs paprikábó
kÃ©szÃ¼lt ír. A keverÃ©ket három napig Ã©rleltÃ©k, s estÃ©nkÃ©nt a beteg ember testÃ©t kentÃ©k vele. A tûzbe szórt pirosp
bors fÃ¼stje megÃ¶lte a poloskát (ágyi poloska â€“ Cimex lectularius) (?). A hegyes paprika (var. longum) levÃ©vel szintÃ©n
poloskát irtottak.

Paprikás zsírral a tetves disznót Ã©s tyúkot
(disznótetû â€“ Haematopinus suis Ã©s kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges tyúktetû â€“ Menopon gallinae) kenik. A paprikás-foghagymás Ã©tel jó
â€žgelesztásâ€œ kutyának. A paprikás szalonnakockát tyúkvÃ©sz esetÃ©n etettÃ©k a baromfival, s jó volt májbetegsÃ©g ellen
53.(!) Cardamine amara L.; vízitorma. A nyakra borogatáskÃ©nt kÃ¶tve szÃ¼nteti a fejfájást (?).
54.(!) Carlina acaulis L.; bábakalács. GyÃ¶kerÃ©bõl fõzÃ¶tt tea fojlás (?) ellen használatos. Virágzatát fojlás Ã©s
szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) esetÃ©n tea formájában kÃ©szítettÃ©k el.

55. Carum carvi L.; kÃ¶mÃ©nymag, kemÃ©nmag, vadkapor. Gyógyteája gÃ¶rcsoldó (+), hasfájás elleni (+) hatású. Pergelt
cukorból Ã©s Ã¶sszetÃ¶rt kÃ¶mÃ©nymagból kÃ©szÃ¼lt szirupja kÃ¶hÃ¶gÃ©s-csillapító (?). Úgy tartják, hogy teája, levese jó v
(?) Ã©s tejelválasztó hatású (?).
A vadkaporból teát gyomormenÃ©s esetÃ©n itattak a tehÃ©nnel.
56. Centaurea cyanus L.; búzavirág, gabonakÃ©k, gabonavirág, kÃ©k búzavirág. GyomormenÃ©s (?) ellen kÃ©szÃ¼l tea
belõle. A tea vízhajtó (+) hatású.
57. Centaurium pulchellum (Szv.) Druce, Centaurium umbellatum Gilib.; ezerjófû. NÃ©pies nevÃ©hez illõen nincs olyan szerv
vagy betegsÃ©g, mely ellen ne volna használatos. BõrbetegsÃ©gek (?) esetÃ©n levelÃ©t borogatásra használják, keserû
teáját Ã©tvágycsinálónak (+), de használatos kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ gyomor- Ã©s bÃ©lmegbetegedÃ©sek gyógyítására is (+). MájÃ©s epefájás (?) esetÃ©n is használják. Torokfájás (?), fojlás enyhítõ (?). Vesetisztító tea kÃ©szÃ¼l belõle (?). Jót tehet
cukorbaj (?) esetÃ©n is.
Halalófûvel keverve teájuk jó a tehÃ©nnek â€žvÃ©rhuddásâ€œ-kor.
58.(!) Cerasus avium L. Mnch.; cseresnye, cseresznye. A tehÃ©n vesegyulladása, â€žvÃ©rhuddásaâ€• esetÃ©n száraz
petrezselyemzÃ¶lddel Ã©s kokojzakóróval Ã¶sszefõzve addig adják, míg az állat vizelete megtisztul.
59. Cerasus vulgaris Mill.; meggy, meggyfa. A meggyszárból fõzÃ¶tt tea vízkórság esetÃ©n vizelethajtókÃ©nt (+) használatos.
Az aszalt meggy hasmenÃ©s (?), vÃ©rhas (?) ellen fogyasztható.
60. Ceratonia siliqua L.; Szentjános-kenyÃ©r. MegtÃ¶rt magjából teát hasmenÃ©s (+) ellen használták rÃ©gebb. Bolti
árukÃ©nt vásárolták.
61.(!) Chaerophyllum bulbosum L.; baraboj, fÃ¶ldi mogyoró. Tavaszi gyermekcsemege. Ha sokat eszik belõle az ember,
hashajtó (?) hatását megÃ©rzi.
â€žGyÃ¶kereâ€œ (gumója) a disznó fÃ¼lÃ©be dugva mindenfÃ©le betegsÃ©g ellen jó.
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62. Chelidonium Majus L.; dÃ¶gfû, kutyatej, kutyavirág, vÃ©rejáró. KÃ¼lsõleg a â€žfÃ¶kÃ¶nâ€œ-t kenik vele, s elmúlik (+). Teá
sárgaság (+) ellen hatásos.
A zsákba varrt vÃ©rejárót Ã©s fÃ¶ldi bodzát borogatókÃ©nt használják a tehÃ©n lábcsavarodása esetÃ©n. A kutyatej
virágjából szájmosó folyadÃ©k kÃ©szÃ¼l a tehÃ©n índaganata mosására, de ezzel a lÃ©vel Ã¶ntÃ¶zik a juh Ã©s kecske fájós
kÃ¶rmÃ©t is kÃ¶rÃ¶mfájáskor.
63.(!) Chenopodium bonus-henricus L.; lúdeper, PusztapÃ©ter lapi. Piros bogyójával a â€žfÃ¶kÃ¶nâ€œ-t kenegetik (?).
64.(!) Chrysanthenum balsamita L.; Boldogasszonylapi. LevelÃ©t mÃ©zzel ragasztják a kelÃ©ses sebre (?). MájbetegsÃ©g
(?) Ã©s sárgaság (?) elleni tea kÃ©szÃ¼l kórójából.
65. Chrysanthenum vulgare (L.) Bern.; JÃ©zuslajtorja. Virágzatából epekõhajtó (?) Ã©s fehÃ©rfolyás (?) elleni tea kÃ©szÃ¼l.

66. Cichorium intybus L.; katánkóró, ketánkóró, ketránkóró, kÃ©kvirág. KÃ©kvirágos kórójából gyomorfájás (?), gyomorfekÃ©ly
(?) elleni tea kÃ©szÃ¼l. A máj Ã©s epe mûkÃ¶dÃ©sÃ©re (+) jó, felhasználható. A pajzsmirigygyulladás (?) esetÃ©n is javallják.
67. Cinnamonum zeylanicum Niees; fahaj, fahÃ©j. MegtÃ¶rt porát orrvÃ©rzÃ©s csillapítására (?) használták.
Felszippantják. Bolti áru.
68.(!) Cirsium arvense (L.) Scop.; szamárcsipke. A szamárcsipke gyÃ¶kerÃ©bõl fõtt tea fojlás (?) Ã©s szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s
(?) esetÃ©n használatos.
69.(!) Citrus aurantiacum L.; narancs. HÃ©jából fõzÃ¶tt tea hányás (?) ellen használatos.

70.(!) Citrus limon Burm.; citrom. LevÃ©t kÃ¼lsõleg tojással Ã¶sszekeverve pattanás ellen (?), bõrszárazság ellen (?)
kenik. A szeplõ ellen hóvirágszirommal egyÃ¼tt borogatják (?) a bõrt, a mÃ©h Ã©s darázs, illetve a â€žszunyákâ€œ (esõthozó
põcsike â€“ Haematopoda pluvialis) csípÃ©sekor kentÃ©k a csípÃ©s helyÃ©t, s nem viszketett (?). Étvágycsináló (?) hatása van
tÃ¶bb levet fogyasztva elhízás ellen (?) is jó. Az olajos-citromos levet a máj- Ã©s epefájás (?) esetÃ©n alkalmazták.
Csukláskor jó a szájba cseppenteni (?).

71. Coffea arabica L.; babkávÃ©, kávÃ©. ÕrÃ¶lt magjából a â€žbabkávÃ©bólâ€œ vÃ©rnyomást emelõ hatású kávÃ© fõ (?). Bo
72.(!) Coleus blumei Benth.; csihánvirág, JÃ©zusvÃ©revirág. Sebre tapasztják (?).
73. Convallaria majalis L.; gyÃ¶ngyvirág, kerti gyÃ¶ngyvirág. Teája lázcsillapító (?), mandulagyulladás (?) Ã©s
tÃ¼dõgyulladás (?) esetÃ©n használják. Szívnyugtató hatású (+), csak három szálat szabad fõzni tenni. Teáját
fÃ¼lfájás (?) esetÃ©n mosó, Ã¶blÃ¶getõ szerkÃ©nt használják.
74. Convolvulus arvensis L.; fuláklapi, fulánklapi, fuváklapi. Az aratáskor elvágott ujj sebÃ©re fuváklapit tettek
vÃ©rzÃ©st csillapító (?).
75. Corydalis cava (L.) Schw. et. K.; szúgomba, szívgomba. FÃ¶ld alatti gumóját három napig vízbe áztatva a leve
szíverõsítõ (?) hatású, jó fojlás (?) esetÃ©n is. Savanyútejjel Ã¶sszefõzve â€žszívrohamâ€œ (?) ellen használható.

76. Coryllus avellana L.; mogyoró, mogyorófa. LevelÃ©bõl kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?), termÃ©shÃ©jából vÃ©rnyomás elleni (?) tea kÃ©s
termÃ©s csonthÃ©jának csonterõsítõ (?) hatást is tulajdonítanak. Az Ã¶sszetÃ¶rt, tejszínnel kevert mogyoróbÃ©lpÃ©p jó a kelis
eredÃ©sre (?) â€“ Ã©rleli azt.
77. Crataegus oxyacantha L.; galagonya, istengyÃ¼mÃ¶lcse. A virágzat vagy a piros bogyói teája vÃ©rhas (?),
sárgaság (?), fojlás (?), kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?), magas vÃ©rnyomás (?), Ã©relmeszesedÃ©s (?), cukorbaj ellen jó. Az
istengyÃ¼mÃ¶lcsÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt tea szíverõsítõ (+), idegnyugtató (+) hatású.
78.(!) Cucumis sativus L.; uborka. Az uborkahÃ©jjal borogatott arcról eltÃ¼nteti a szeplõket (?), a homlokra ragasztott
uborkahÃ©j a fejfájást csÃ¶kkenti (?). A sós uborka gyomorsav hiány esetÃ©n jót tesz (?).
79.(!) Colocynthis citrullus (L.) Ktze. dinnye, gÃ¶rÃ¶gdinnye. Húsos levele vízhajtó (?), vesetisztító hatású (?). Kedvelt
piaci termÃ©ny.

80. Cucurbita pepo L. var. oblonga Wield.; tÃ¶k, fõzõtÃ¶k. Az Ã©hÃ©re fogyasztott tÃ¶kmag bÃ©lfÃ©reg (?) (orsógiliszta â€“ As
lumbricoides), â€žgelesztaâ€œ ellen jó (?). Teája májbetegsÃ©g (?) Ã©s vesegyulladás (?) alkalmával használható.

Az apróra megtÃ¶rt, hÃ©jastól megpergelt tÃ¶kmag negyed liter tejben feloldva a tehÃ©nnek a szájába tÃ¶ltve jót tehet, ha nem
kÃ©rõdzik, vagy gyomorgyulladása van.
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81. Cydonia oblonga Mill.; birsalma. A birsalmából kÃ©szÃ¼lt szirup kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) esetÃ©n jó. A helysÃ©gben nem termesz
82.(!) Daphne cneorum L.; cserevirág. Nõi nemi szervek gyógyítása, rendetlen vÃ©rzÃ©s (?) esetÃ©n virágzatából fõzÃ¶tt tea
használatos. VÃ©dett nÃ¶vÃ©ny. A Garadosban terem.
83.(!) Daphne mezereum L.; farkashárs, vadboroszlán. KÃ©rgÃ©bõl fõzÃ¶tt teával borogatták, Ã¶blÃ¶gettÃ©k a fájós fogat
(?). Ágaiból, kÃ©rgÃ©bõl a â€žrehomásâ€œ testet, testrÃ©szt borogató, fÃ¼rÃ¶sztõ fÃ¼rdõt vesznek (?).
84.(!) Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hay.; murok. A reszelt murkot Ã©hÃ©re fogyasztva giliszta ellen (?)
használták. A murokból fõtt szirup kÃ¶hÃ¶gÃ©scsillapító (?) hatású. A sárgaság (?) ellen kÃ¶vetkezõkÃ©pp kÃ©szítettek
orvosságot: a murok belÃ©t kifúrták, belevizeltek, Ã©s 2-3 napig fÃ¼stre tÃ©ve tartották â€“ majd a vizeletet megitták, s a
murkot megettÃ©k.
Az olajjal Ã¶sszekevert murkot kehe esetÃ©n etettÃ©k a lóval. ÉhÃ©re Ã¶sszetÃ¶rt fokhagymát Ã©s reszelt murkot etettek a
â€žgelesztásâ€œ disznóval tÃ¶bbszÃ¶r.
85. Delphinium consolida L.; kÃ©k sarkantyú, szarkaláb. Teája szívfájás ellen használatos (?).
86.(!!) Echium vulgare L.; gyászpirító, gyászpiritusz.
Kórójából lábfájás, bÃ©kavar ellen kÃ©szÃ¼l lemosó szer a tehÃ©nnek.
87. Eryngium planum L.; kÃ©kiringó. KÃ¶hÃ¶gÃ©scsillapító (+) tea kÃ©szÃ¼l kórójából. A helysÃ©g határában nem terem.
88.(!) Eugenia caryophyllata Thumb.; szegfûszeg, szekfûszeg. A szekfûszeg â€žgombjátâ€œ lyukas fogba tÃ©ve szÃ¼nteti a
fogfájást (?). MegõrÃ¶lve, teának elkÃ©szítve magas vÃ©rnyomást csÃ¶kkentõ (?) hatású. Bolti fûszernÃ¶vÃ©ny.

89. Euphorbia amygdaloides L.; halalófû, halolófû, halÃ¶lõfû. Egyike a leghasznosabb nÃ¶vÃ©nyeknek. Sebre, vágásra,
zúzódásra, daganatra tapasztva jó hatású. LevÃ©ben fÃ¼rÃ¶sztik a â€žvizeresâ€œ lábat (?), s az aranyÃ©r (?) Ã¼lõfÃ¼rdõjÃ©
javalják. Az Ã©gett testrÃ©szt (?) szintÃ©n locsolták a halalófû levÃ©vel. Teája hastífusz (?) ellen használatos.

Az állatgyógyászatban is kÃ¶zismert, sok hasznosítású nÃ¶vÃ©ny. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen sebekre teszik vagy levÃ©vel locsolják.
A farkas harapta seb Ã©s a medve â€žcsabbodásâ€œ legjobb orvossága (a tehÃ©nnek). TehÃ©n Ã©s juhnál a kÃ¶rÃ¶mfájást
locsolják levÃ©vel. A járom által feltÃ¶rt nyakat (tehÃ©n), jÃ©gbevágott lábat (ló), patkó által leváslott kÃ¶rmÃ¶t (ló), a hasított
sebeket (általános) mind-mind e nÃ¶vÃ©ny levÃ©vel locsolják. A ló vÃ©rmÃ©rgezÃ©ses sebÃ©t is mossák vele, s ezerjófû Ã©s
halalófû tea keverÃ©ket itatnak a â€žvÃ©rhuddóâ€œ tehÃ©nnel.
90.(!) Euphorbia cyparissias L.; kutyatej. Szárából kifolyó â€žtejetâ€œ (latex) â€žfÃ¶kÃ¶nâ€œ-re kenik, s elmúlik (?).
91.(!) Fagus silvatica L.; bÃ¼kk, bÃ¼kkfa. A megszárított, megtÃ¶rt bÃ¼kkfakÃ©rget teának fõzve gyomormenÃ©s (?),
vÃ©rhas esetÃ©n (?) itatták. Leve jó volt eredÃ©st (?) locsolni is. A bÃ¼kkfahamuból fõzÃ¶tt lúggal fejet mostak hajhullás (?)
ellen. FÃ¼rdõkÃ©pp felhígítva vízzel bõrgomba (?), var (?) Ã©s rÃ¼h (?) ellen használták.

Az állatok kezelÃ©sÃ©ben is hasonló esetben alkalmazták. A porrá tÃ¶rt, szárított bÃ¼kkfakÃ©rget puliszkaliszttel
megpirítva szárazon, más esetekben lósósdival vagy vÃ©rfûvel társítva itatták gyomormenÃ©s, vÃ©rhas esetÃ©n â€“ jó gyomor
hatású. Lúgával a varas tehenet, lovat, a gyapjú lenyírta után pedig a juhot mosták le, locsolták. A â€žbÃ¼kkfahÃ©jâ€œ,
olajos terekbúza Ã©s bÃ¼kkfalapi kevertjÃ©t megvágva etetik a kehes lovat.
92.(!) Ficus carica L.; tengerifÃ¼ge. Megvágva, nyállal Ã¶sszekeverve kelisre kÃ¶tÃ¶ttÃ©k, kifakasztotta azt (?). Ritka bolti
csemegekÃ©nt ismerik.
93.(!!) Fragaria moschata Duch.; fÃ¶ldi eper. GyÃ¶keres-leveles szárát vadpetrezselyemmel teának megfõzve a tehÃ©n
gyomorsÃ¼lÃ©se esetÃ©n rÃ¶videsen hatása van. Akkor is jó, ha a marha nem vizel, â€želakad a vizeâ€œ.
94. Fragaria vesca L.; berkeeper, eper, erdei eper, szamóca. Leveleibõl gyomorfogó, hasmenÃ©s elleni (+) tea kÃ©szÃ¼l.
Májbetegeknek (?), vÃ©rhas- (?) Ã©s cukorbetegeknek (?) is hasznos lehet.
95.(!) Fuchsia hybrida Voss.; csengõs fukszia, fukszia. A fukszialapit sebre teszik borogatókÃ©nt (?).
96.(!) Galanthus nivalis L.; hóvirág. A hóvirág szirmai citromlÃ©vel keverve esetenkÃ©nt a szeplõs bõr (?) kezelõi.
Felhasználták gÃ¶rcsoldó (?) teakÃ©nt is.
97.(!) Galium aparine L.; arankaragadvány, ragadványvirág. Indáját teának megfõzve â€žhajhullástólâ€œ (?) mosták a
fejet.
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LevÃ©vel fÃ¼rÃ¶sztik a tehÃ©n szájfájását is.
98. Gentiana asclepiaea L.; epefû. MájbetegsÃ©gkor, epefájáskor teáját használják (+).

99. Gentiana lutea L.; dancia, danciagyÃ¼kÃ©r, dancuragyÃ¶kÃ©r. LevelÃ©nek teája Ã©s a dancialapi kÃ©z- Ã©s lábdagadás
(?) esetÃ©n használatos. A danciagyÃ¼kÃ©r tea Ã©tvágycsináló (+), gyomorfájás ellenes (?) hatású, jó fojlás (?) ellen is.
Magas vÃ©rnyomás (?) ellen csak borban kiáztatva jó. A gyÃ¶keret Ã©s Ã¼rÃ¶mfÃ¼vet egy napig vízben áztatva
dohányzás (?) ellen jó illogatni.
A tehÃ©n gyomormenÃ©se, puffadása esetÃ©n danciagyÃ¶keret etetnek a beteg állattal. Kámfor, timsó Ã©s danciagyÃ¼kÃ©r
szeszes kivonata jó bedÃ¶rzsÃ¶lõ szer a disznó orbánca ellen. A sárga tárnics vÃ©dett nÃ¶vÃ©ny. A Nagyhagymás, Ã–csÃ©m
sziklavápáiban, FehÃ©rmezõn Ã©l.
100. Helianthus annunus L.; napraforgó. Olajos magvait embernek Ã©s állatnak hashajtószerkÃ©nt etetik (?). A kiprÃ©selt
olaja írek, kenõcsÃ¶k, de más szerek keverõ kÃ¶zege is.
101.(!) Helianthus tuberosus L.; tótrÃ©pa. TejfÃ¶llel Ã©s lenmaggal pÃ©pet kÃ©szítenek, s így rakják a kelisre (?).
A reszelt tótrÃ©pagumó tejbe tÃ©ve, szõtt vászonon elterítve, kicsit megsózva a ló kelisre hasznos. Este, ha ráteszik, reggelre
kifakad. Ma már ritka gyermekcsemege.
102.(!!) Helleborus purpurascens L.; pa-ponagyÃ¶kÃ©r, papunagyÃ¶kÃ©r, paponyagyÃ¶kÃ©r, pa-ponyagyÃ¼kÃ©r.
A nÃ¶vÃ©ny a helyi állatgyógyászatban, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a disznók betegsÃ©ge esetÃ©n használatos. A kehes lónak
paponagyÃ¶keret húztak a szÃ¼gyÃ©be, az odahúzta a gennyet, s kicsepegett. A gyÃ¶keret a tormával, fõzõolajjal,
tojással Ã©s cukorral Ã¶sszekavarva itatják a kehes lóval. A fejfájás, fej megdagadása, agyhártyagyulladás (?) vagy a
disznó bármilyen betegsÃ©ge esetÃ©n paponagyÃ¶keret húznak a fÃ¼lÃ©be. Ha használ, a fÃ¼l megdagad, a befûzÃ©s
helyÃ©n megfeketedik, majd az elhalt rÃ©sz kiesik. Patkányirtásra is használják. A gyÃ¶keret megtÃ¶rve liszt kÃ¶zÃ©
keverik. Így a patkányt, vagy más rágcsálót meg lehet â€žÃ©tetniâ€œ, mÃ©rgezni.

103.(!) Hordeum vulgare L.; árpa. Zsákban, zacskóban megmelegítve a fÃ¼ltõmirigygyulladásra (â€žmumuszâ€œ), fájós fÃ¼lre
(?) tettÃ©k. Az árpasÃ¶r jó vízkórság esetÃ©n (?).
104.(!) Hydrangea opuloides (Lam.) C. Koch; hortenzia. LevelÃ©t sebborogatásra használják (?).
105. Humulus lupulus L.; komló. A â€žkomlóvirágotâ€œ (tobozszerû virágzat) altató (+), idegnyugtató (+) teának fõzik.
106. Hyosciamus niger L.; belÃ©nd, belÃ©ndlapi, belindkoró, bÃ¶lÃ©nlapi. Leveles szárát Ã¶sszezúzva, megfõzve gennyes
sebre (?), â€žkelisreâ€œ (?), Ã¼tÃ©sre, daganatra (?) teszik borogatókÃ©nt. Timsóban megfõzve fogfájásra (+) használatos
Ã¶blÃ¶getõszerkÃ©nt. Magját is a fájós fogba teszik.

107. Hypericum perforatum L.; vÃ©rfû, orbáncfû. KÃ¶zÃ¶nsÃ©ges, kÃ¶zismert gyógynÃ¶vÃ©ny. Kórójának levÃ©t Ã©gÃ©si se
ekcÃ©mára (?) borogatáshoz használják. Szemborogatónak is jó a teája (?). Az emÃ©sztõszervek megbetegedÃ©sei,
hasmenÃ©s, vÃ©rhas, gyomorÃ©gÃ©s Ã©s bÃ©lgyulladás esetÃ©n isszák (+). Jó hatása van a máj mûkÃ¶dÃ©sÃ©re is (+). A
(agyvÃ©rzÃ©s) esetÃ©n is használatos (?).

Az állatgyógyászatban teáját vagy más nÃ¶vÃ©nyekkel mint lósósdi, szulfû Ã¶sszefõzve gyomormenÃ©s,
gyomorgyulladás, vÃ©rhas esetÃ©n használatos tehÃ©nnek, lónak, juhnak. A megszakadás esetÃ©n jelentkezõ â€žvÃ©rhuddá
is gyógyítják vele.

108. Hyssopus officinalis L.; ezsóp. Leve szemgyulladás (?) esetÃ©n borogatókÃ©nt jó. Kórójából hûlÃ©s (+) ellen kÃ©szÃ¼lt t
1978-ban Csíkszentdomokosról kiveszett.

109.(!) Inula britannica L.; Ã¶rvÃ©nygyÃ¶kÃ©r. Virágos szárából kÃ¶hÃ¶gÃ©st, lÃ©gcsõfájdalmat (+) szÃ¼ntetõ tea kÃ©szÃ¼l

110. Iris germanica L.; kÃ©kliliom. GyÃ¶ktÃ¶rzsÃ©t megtisztítva a csecsemõknek adják fogínyerõsítõ (+) Ã©s szájpenÃ©szt gyó
hatása (?) vÃ©gett.

111. Juglans regia L.; dió, diófa. LevelÃ©bõl fõzÃ¶tt tea hajhullás, korpásodás (?), orbánc (+), Ã©tvágytalanság (?), de
fõleg mint hasfogó (+) Ã©s torokÃ¶blÃ¶getõ (+) szer jelentõs. Ágyba tÃ©ve bolhaûzõ hatású (?). ZÃ¶ld termÃ©sburkát kÃ¶hÃ¶g
(+) Ã©s torokÃ¶blÃ¶getõ (+) tea fõzÃ©sÃ©re, míg a száraz csonthÃ©jas termÃ©s hÃ©ját csonterõsítõkÃ©nt (?) használják fel. A
Ã¶sszetÃ¶rve, megrágva â€žkelisreâ€œ (+), eredÃ©sre (+) jó. Altató hatást (?) is tulajdonítanak a magnak. A magból forró vassa
kinyomott â€žzsírtâ€œ bõrgomba (+) ellen kenik a bõrre. A diófaolaj (pác?) hajhullás (?) esetÃ©n jó bedÃ¶rzsÃ¶lõ szer.
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112. Juniperus communis L.; boróka, borókafenyõ, borsfenyõ, borsika. A borsikabogyóból keszÃ¼lt tea fõleg hûlÃ©ses
betegsÃ©gek esetÃ©n jó. Így â€žrehomaâ€œ (+), rekedtsÃ©g (+) (â€žmegengedi a beteg hangszálatâ€œ), torokfájás (+), nátha
használatos. Puffadás esetÃ©n gÃ¶rcsoldó (+), de vizelethajtó (+) hatása is ismeretes. Keserûn fogyasztva elhájasodás,
elhízás (?) esetÃ©n javallják. Ágait, bogyóit elÃ©getve fertõtlenítÃ©sre (?) használják fÃ¼stÃ¶lÃ©s rÃ©vÃ©n.

Állatoknál megvágott gyÃ¶kÃ©rbõl fõzÃ¶tt levÃ©t megszakadás, â€žvÃ©rhuddásâ€œ, vÃ©rvizelÃ©s esetÃ©n használják a teh
gyógyítására. A zab kÃ¶zÃ© borsfenyõmagot keverve indulás elõtt etetve jót tehet a száraz kehes lónak.
113.(!) Lactuca sativa L.; fejes saláta, saláta. A salátaleves gyomorÃ©gÃ©sre (?) Ã©s gyomorsavpótlókÃ©nt (?) használatos,
mint gyógyhatású nÃ¶vÃ©ny.

114. Lamium album L.; árvacsalán, árva csihán, fehÃ©r csalán, lÃ©gycsihán, lÃ©scsihán. KÃ¼lsõleg levelÃ©t sebre
tapasztják (?), a fagyott testrÃ©szre is fagyás ellen (?), â€žvizÃ©râ€œ borogatására (?), aranyÃ©r (?) fÃ¼rdõre használják fel.
Virágjából idegnyugtató (?) tea Ã©s kÃ¶hÃ¶gÃ©s, hûlÃ©s (+) elleni Ã¶blÃ¶getõszer kÃ©szÃ¼l. Használják fehÃ©rfolyás (?) ese
is, mint lemosó folyadÃ©kot. GyÃ¶kerÃ©nek fõzete szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s esetÃ©n jó (+). Vízhajtó (?) hatását is számon tartják.
115.(!) Lathyrus vernus (L.) Bernh.; borsóberek, tarkaberek. Virágait szilikózis (?) ellen fõzik teának.

116.(!) Laurus nobilis L.; babÃ©l, babÃ©r, babÃ©rlevÃ©l. LevelÃ©bõl fõzÃ¶tt tea hûlÃ©s (?), a dióhÃ©jjal Ã©s pergelt cukorral e
folyadÃ©k, tea kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) ellen jó. Bolti fûszernÃ¶vÃ©ny.
117. Leonorus cardiaca L.; gyÃ¶ngyaja, gyÃ¶ngyalja, gyÃ¶ngyajak, szúrós gyÃ¶ngyaja. Virágos, leveles szárából fõzÃ¶tt
tea szívbetegeknek (+) használatos. Szívasztma, fojlás esetÃ©n, de szívnyugtatókÃ©nt is használatos. Pajzsmirigynek
szintÃ©n jót tehet (?).
118. Levisticum officinale Koch.; leostyán. A leostyángyÃ¶kÃ©r magára fogyasztva, teának megfõzve vízelhajtó (+),
epetisztító (?) hatású. Teája Ã©relmeszesedÃ©s, magas vÃ©rnyomás (+) ellen is felhasznált. AlkoholmÃ©rgezÃ©skor jó a
leostyántea (?). GyÃ¶kere csihánlevÃ©llel Ã¶sszefõzve izzadásgátló szerkÃ©nt (?) ismeretes. Kockára vágva lapijával
egyÃ¼tt fõzÃ¶tt levÃ©t epekõ (+) ellen fogyasztják. A leostyánlapi rágva fogfájásra (?) jó.
119.(!) Lilium candidum L.; fehÃ©r liliom, liliom, Szent-Antal virága. FehÃ©r sziromleveleit szeszbe tÃ©ve tartósítják Ã©s sebek
(?), pattanások (?) borogatására használják.
120. Linaria vulgaris L.; mezei tátogtató, vadtátogtató. Virágos szárának fõzetÃ©t májbetegsÃ©gek (+) Ã©s
Ã©relmeszesedÃ©s (?) ellen használják fel.

121. Linum usitatissimum L.; len. Házilag a lenmagot megtÃ¶rve, Ã©des tejjel elegyítve kelÃ©sre (+), sebre borogató. â€žKelisr
borogatónak használják a tótrÃ©pával Ã¶sszekeverve, Ã©des tejfÃ¶llel pÃ©pet kÃ©szítve. A lenmagolaj a bõr felÃ¼letÃ©n kenv
Ã©gÃ©si sebek (+) gyógyítására jó. A mÃ©zzel kÃ©szÃ¼lt mag megtÃ¶rve tÃ¼dõkaverna (?) ellen jó. A lenmagból kÃ©szÃ¼lt
zúzalÃ©k jó hashajtószer (+).

A lenmagot sós tárkonnyal elegyítve a tehÃ©n nyelvdaganatára (szájfájás?) használják. A kehes ló legjobb
orvossága a lenmagból kÃ©szÃ¼lt. A megõrÃ¶lt lenmagot Ã©des tejbe tÃ©ve â€žlenmagos kÃ¶tõtâ€œ kÃ©szítnek a lóseb, â€ž
kifakasztására. Édes tej, lúdzsír Ã©s lenmag keverÃ©kÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt eleggyel kezelik a gyomorgyulladásos lovat. A kehes
lónak lenmag olajat tÃ¶ltnek le a torkán. Ezt fõleg a cigányok csinálják, hogy túladjanak a felhízlalt, de kehes lovon. A
lenmag pogácsát vízben áztatva s a levet a víz helyett a lónak adva jót tesz csitkókehe esetÃ©n.
122. Lysimachia nummularia L.; fillÃ©rfû. Leveles szárát â€žrehomásâ€œ testrÃ©szek borogatására használják (?).
123. Majorana hortensis Mnch.; majoranna, majorána. Teájának gyomorfogó (?) hatása van, jó májbetegsÃ©g (?)
esetÃ©n. Használatos cukorbetegsÃ©g (?) ellen is. A majoranna polyvája (szárított zúzalÃ©k) felszippantva elõsegíti a
tÃ¼sszentÃ©st, fojlástól (?) hasznosított. Ritka, cserepes nÃ¶vÃ©ny. A hÃ©tfõi piacon veszik a Maros megyeiektõl.
124. Malva neglecta L.; papsajt. GyÃ¶kerÃ©t megtisztítva gyomorsavtúltengÃ©s (?) esetÃ©n ettÃ©k. LevelÃ©t leforrázva
rátettÃ©k az eredÃ©sre (+). Korong alakú, lapos termÃ©seit, a â€žpapsajtâ€œ-ot teának megfõzve kÃ¶ptetõszerkÃ©nt (?),
gyomormenÃ©s ellen (?) Ã©s Ã©rtágítókÃ©nt (?) használják.
125.(!) Malus pumila Mill. var. domestica Brokh.; alma, almafa.

Az alma jó vitaminpótló gyÃ¼mÃ¶lcs. A fõzÃ¶tt almacikkel súrolva, s azt a csepegõ alá ásva, mire elrothad, a â€žfÃ¶kÃ¶nâ€œ
elmúlik, tartja a hiedelem. A sÃ¼lt alma vÃ©rhas (?) ellen jó. HÃ©ját megenni â€žmejfájásâ€œ-ra hasznos. Az almaecet mÃ©zz
Ã©tvágycsináló (?) hatású, vízzel keverve elhízás (?) ellen hasznos, de bÃ©lgyulladás (?) esetÃ©n is hatásos lehet.

Az almalapit száraz emberganÃ©vel, fehÃ©r fûzfa â€žrÃ©nnelâ€œ (rothadt fa), bÃ¼dÃ¶skõvel egyÃ¼tt fÃ¼stÃ¶lõkÃ©nt Ã©s a
tÃ©ve a ló kehe ellen használják. A disznó gyomorgyulladása, gyomorsÃ¼lÃ©se esetÃ©n nyers, apróra vágott almát adtak. A
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tehÃ©n gyomormÃ©rgezÃ©sekor borecetet Ã©s almaecetet tÃ¶ltenek szájába, s almaecettel mosták le a ló sebes lábát is.
126.(!) Malus silvestris (L.) Mill.; vadalma, vackor. Savanyú gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©t gyomorsavhiány pótlására (?) használják.
A vadalma ecet fokhagymás lÃ©vel jó bedÃ¶rzsÃ¶lõ szer, ha a disznó belázasodik, megcsÃ¶mÃ¶rlik.

127. Matricaria chamomilla L.; kamilla, szÃ©kfû. A legáltalánosabban használt háziszer. Borogatásra, párlásra
általánosan használatos. A bõr kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ sÃ©rÃ¼lÃ©sei, betegsÃ©gei esetÃ©n kÃ¼lsõ lemosószerkÃ©nt, mint pattanáso
(+) arc, bõrszárazság (?), (csihánlÃ©vel egyÃ¼tt) fejviszketÃ©s (?), hajhullás (szeszes kivonata) (+), sebek (+), eredÃ©s
(+), Ã©gÃ©si seb (+), kiÃ¼tÃ©s (+), himlõ (?) esetÃ©n Ã©s izzasztószerkÃ©nt (?) egyformán hatásos szer. Az Ã©rzÃ©kszervek
fÃ¼l gyulladásos állapotaiban kitûnõ gyógynÃ¶vÃ©ny. Így a szemgyulladás (+), csipázás (+), â€žárpaâ€œ (+) esetÃ©n
borogatószerkÃ©nt, szárazon â€žkamillapárnánakâ€œ elkÃ©szítve fÃ¼lfájás (+) enyhítÃ©sÃ©re alkalmazott. A tápcsatorna
gyulladásos megbetegedÃ©sei, mint a gyomorgyulladás (+), vagy gyomormÃ©rgezÃ©s (?), csemer (?), sárgaság (+) ellen
is hatásos. KisgyermekeknÃ©l szájpenÃ©sz (+) ellen Ã¶blÃ¶getõszer, az aranyereseknek Ã¼lõfÃ¼rdõ (?) kÃ©szítÃ©sÃ©re
alkalmazott nÃ¶vÃ©ny. Javítja a húgyhólyaggyulladást (?), s használják a fehÃ©rfolyás (?) lemosószerekÃ©nt is.
A tehÃ©n vÃ©rhasa, s a disznó gyomorsÃ¼lÃ©se esetÃ©n is próbálkoznak adagolásával tea formájában. A baromfiaknak
ivóvizÃ©be tÃ¶ltik, a tyúkoknak teakÃ©nt adják, ha a tarajukon valamilyen változást Ã©szlelnek.
128. Melissa officinalis L.; citromfû. Kórójából fõzÃ¶tt teáját májbetegsÃ©g (?) esetÃ©n használják.
129. Melittis melissophyllum L.; dobrogánlapi. Torokfájás (?) esetÃ©n jó Ã¶blÃ¶getõ tea kÃ©szÃ¼l belõle. Ritka nÃ¶vÃ©nyfaj,
Nyáros kaszálóin terem.

130. Mentha crispa L.; fodormenta, fodorminta. Izzasztó (?) tea kÃ©szÃ¼l belõle. Általában az emÃ©sztõkÃ©szÃ¼lÃ©k Ã©s
lÃ©gzõkÃ©szÃ¼lÃ©k betegsÃ©gei esetÃ©n használatos. Így gyomorgyulladás (+), májfájás (?), epegÃ¶rcs (+) Ã©s hasmenÃ©
(?) esetÃ©n használják fel. KÃ¶ptetõ hatása miatt a dohányzásról való leszoktatás (?) egyik szere. A lÃ©gzõkÃ©szÃ¼lÃ©k
megbetegedÃ©sei kÃ¶zÃ¼l kÃ¶hÃ¶gÃ©s, torokfájás, fojlás, tÃ¼dõgyulladás, hûlÃ©ses betegsÃ©gek (?) ellen javallott. Jónak
tartják húgyhólyaggyulladás (?) esetÃ©n is. IdegnyugtatókÃ©nt is alkalmazzák (?).
131.(!!) Mentha longifolia L.; lómenta, lóminta, vadfodorminta.
Az állatgyógyászatban torokgyík elleni fõzet kÃ©szÃ¼l belõle a disznónak.

132. Mentha piperita L.; borminta, borsmenta. HûlÃ©ses megbetegedÃ©sek esetÃ©ben jó, s így kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), torokfájás (+
ellen isszák. Hûsítõ (+), kÃ¶ptetõszer. Leveles ágait lábfájás (?) esetÃ©n borogatásra használják. Jó májbetegsÃ©gek
(+) gyógyítására is.
133.(!) Mentha viridis L.; kámformenta. Teája kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+) ellen Ã©s gÃ¶rcsoldó hatásától fogva hasfájás (+) ellen jó. Jó
hûsítõ (+) hatása van.
134. Morus alba L.; eperfa, fehÃ©r eperfa. CukorbetegsÃ©g (+) esetÃ©n kÃ©szÃ¼l tea leveleibõl. VÃ©rtisztító (?) hatású. A
faluban nem terem.
135.(!!) Myricaria germanica L.; tamarikusgyÃ¶kÃ©r, tamariska. Megszárított gyÃ¶kerÃ©bõl gyomormenÃ©s ellen tea fõzhetõ
teheneknek. Az Olt porondos-fÃ¼ves helyein (Gálkút-pataka) található.
136.(!) Nerium oleander L.; oliander, óliander. Leveleit gyulladásra tapasztva (?) alkalmazzák.

137.(!) Nicotiana tabacum L.; dohán, dohány, tubák. Szárított levelÃ©t Ã©pen, vagy porrá mor-zsolva használják fel.
A â€žszivaratâ€œ megfõzik, s levÃ©vel mossák a fejet, hajhullás, hajmoly (?) ellen. Dohányt rágtak, s a levÃ©t a fájós fogra
vettÃ©k (?). KÃ¶vÃ©r embereknek elhízás esetÃ©n (?) ajánlják a dohányzást. A mÃ©zes dohánylapi hatásos borogatókÃ©nt
oldalborda tÃ¶rÃ©s-kor (?), de cserÃ©lgetve mellhártyagyulladáskor is (?). A kiáztatott dohánylevÃ©vel bespriccelt ágyból
elmenekÃ¼lnek a bolhák (?). Zászpával Ã¶sszefõzve pedig, káposztalÃ©vel elegyítve, 3-4 napig Ã©rlelve a fejtetû (fejtetû â€“
Pediculus capitis) (?) ellen kÃ©szÃ¼lt lemosószer. EkcÃ©más bõr (?) kezelÃ©sÃ©re kÃ©szített keverÃ©k, ír Ã¶sszetÃ©telÃ©be
hasznos szer a dohánypor.
Az állatgyógyászatban a dohánylÃ© itatása hatásos, ha a tehÃ©n â€žmegfújja magátâ€• vagy ha â€žmegáll a kÃ©rõjeâ€•.
Dohánypor Ã©s Ã¶sszetÃ¶rt só elegyÃ©t a szemhályagos ló szemÃ©be fújják. A dohánylÃ© a varas ló lemosására is
alkalmas. TyúkvÃ©sz, májfájás esetÃ©n dohánylÃ©vel itatták a tyúkokat.
138.(!) Olea europaea L.; maszlina, olaj-bogyó. GyomorÃ©gÃ©s (?) Ã©s gyomorsavtúltengÃ©s (?) esetÃ©n jót tesz a
maszlinabogyó. Bolti csemege.
139. Orchis morio L.; baszapurdi, purdivirág. FÃ¶ldalatti gumói megszárítva, porrá tÃ¶rve, tejbe tÃ©ve kábító erejû (?)
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folyadÃ©k. Lányoknak kÃ©szítik nemi izgatószernek (?).
140. Origanum vulgare L.; erdei majoranna, szujfû, szulfû, szurfû. Egyike a legismertebb nÃ¶vÃ©nyeknek. Teáját
gyomorfájás (?), hasmenÃ©s (?), vÃ©rhas (?) esetÃ©n használják. Fulladás (+) elleni használata is ismeretes. Tisztítja a
vesÃ©t (?).
A tehÃ©n Ã©s juh esetÃ©ben szintÃ©n gyomormenÃ©s, vÃ©rhas ellen használatos, sokszor vÃ©rfûvel társítva.
141.(!) Oryza sativa L.; rizs, rizskása. HasmenÃ©s (?) ellen vízben â€žszûzâ€œ rizskását fõztek.
Olajos tejbekását fõznek a gyomormenÃ©ses tehÃ©nnek Ã©s malacoknak.
142.(!) Paeonia officinalis L.; bazsarózsa. A virág szirmaiból kÃ©szÃ¼lt tea vakbÃ©lfájás (?) esetÃ©n Ã©s aranyÃ©rre (?)
Ã¼lõfÃ¼rdõkÃ©pp volt alkalmazva. LevelÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt folyadÃ©k a láb borogatására szolgál, gÃ¶rcsÃ¶k ellen (?).
A virág szirmaiból fõzÃ¶tt teát tehÃ©nnel itatták meg â€žvÃ©rhuddásâ€œ (megszakadás) esetÃ©n.
143. Papaver rhoeas L.; pipacs, piros pipacs. Szirmaiból fõzÃ¶tt tea hûlÃ©s, nátha (?) esetÃ©n jó, kÃ¶hÃ¶gÃ©scsillapító (+)
hatása miatt szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (+) ellen használatos. IdegessÃ©g (?) elleni teakÃ©nt is felhasználásra kerÃ¼l.
144. Papaver somniferum L.; mák. A mákhÃ©j teát csecsemõknek altatókÃ©nt (+) használták. A pergelt mák vÃ©rhas (?)
ellen hatásos. A sós fÃ¼rdõbe Ã¼lõ aranyeresek megmákozták az aranyeret s â€žvisszahúzódottâ€œ.
A tehÃ©n borjúzáskor kijÃ¶tt borjútartóját megmákozták s így visszanyomták a tehÃ©n testÃ©be. Valószínû Ã¶sszehúzó
hatása van (?).
145.(!) Paris quadrifolia L.; nÃ©gylevelû lapi. Egyik kÃ¶zismert Ã©s hasznosított, sebtapaszkÃ©nt szolgáló faj. Nyílt sebekre,
eredÃ©sre, gennyhúzókÃ©nt teszik (?). VÃ©rzÃ©scsillapító (?) hatása is van.
146.(!) Pelargonium odoratissimum L.; Ã©desmuskátli, Ã©desmuszkáta. LevelÃ©t sebre tettÃ©k, gennyhúzó (?).

147. Pelargonium radula (Cav.) Lâ€™HÃ©rit.; recÃ©smuszkáta. Meghámozott szárát fogínyerõsítõkÃ©nt (?) Ã©s szájpenÃ©sz
ellen rágatják a kisgyermekekkel.

148.(!) Pelargonium zonale L.; lizi, muskátli. Szárát megmosva, szesszel fertõtlenítve vÃ©gbÃ©lkúpkÃ©nt alkalmazzák, ha
a kisgyermek â€žgyomra meg van sÃ¼lveâ€œ (gyomorszorulása van) (?). LevÃ©t sebre tÃ©ve gennyhúzókÃ©nt (?) használják
149. Petasites hybridus (L.) G.M. Dch.; acsalapi, acsalapu, burusztujlapi. LevelÃ©t gyulladáskor, kelÃ©sek borogatására
(+) használják. Fejre tÃ©ve napszúrás ellen vÃ©dekeznek (?).
LevelÃ©bõl fõzÃ¶tt teával itatják â€žgusásodásâ€œ ellen a juhokat.
150. Petroselium hortense Hoffm.; peterzselyem, petrezselyem. ZÃ¶ld levele Ã©tvágycsináló hatású (?).
PetrezselyemzÃ¶lddel dÃ¶rzsÃ¶lik a mÃ©hcsípÃ©st (+), sebre (?) borogatni is alkalmazzák. GyÃ¶kerÃ©bõl vesebántalmak
elleni teát kÃ©szítenek, így vesegyulladás, húgyhólyaggyulladás, vízhajtókÃ©nt vízkórság esetÃ©n (+). A tejben megfõzÃ¶tt,
elnyomkodott gyÃ¶kerÃ©t rongyba tÃ©ve a vesÃ©re borították vesegyulladás (+) esetÃ©n. A mÃ©hbe feldugva
terhessÃ©gmegszakításra (?) (mechanikai hatás) használták. Magját porrá tÃ¶rve friss disznózsírral Ã¶sszekeverve
kenõcskÃ©nt hajhullás (?) ellen használják.
A tehÃ©n gyomorgyulladása esetÃ©n Ã©des tejben fõzÃ¶tt zÃ¶ld petrezselymet itattak a beteg állattal. A petrezselyemzÃ¶ldet
csersznyeszárral, kokojzakóróval társítva vesegyulladás esetÃ©n adagolják, míg az állat vizelete megtisztul.
151.(!) Peucedanum oreoselinum (L.) Mnch.; mezei petrezselyem, vadpetrezselyem. Teáját vesegyulladás (?) esetÃ©n
alkalmazzák vízhajtókÃ©nt.

Édes tejjel fõzetÃ©t gyomorgyulladásra, â€žs ha megáll a kÃ©rõdzÃ©seâ€œ, a tehÃ©nnek adják. Az állatok száját is, ha fáj (te
juh), bedÃ¶rzsÃ¶lõkÃ©nt e nÃ¶vÃ©nnyel kenik.
152.(!) Phaseolus coccineus L.; fehÃ©r bivalyfuszulyka. TermÃ©shÃ¼velyÃ©t vÃ©rnyomás (?) elleni tea kÃ©szítÃ©sÃ©re
használják.

153. Phaseolus vulgaris L.; faszulyka, fuszulyka, paszuly. ZÃ¶ld levelÃ©t (tÃ©len áztatva) fagyásra teszik (?). HÃ¼velyÃ©t
vizelethajtó (+) teakÃ©nt fekete kokojzával Ã©s nyírfalapival egyÃ¼tt pedig cukorbetegsÃ©g (?) kezelÃ©sÃ©re használják. A
porrá tÃ¶rt szemes fehÃ©r fuszulykát magára, vagy cukorral csonterõsítõkÃ©nt (?), angolkór (?) ellen használják. Vízzel
megfõzÃ¶tt porát ekcÃ©más test (?) kenÃ©sÃ©re alkalmazzák. ÉrelmeszesedÃ©s (?), magas vÃ©rnyomás (?) esetÃ©n is a feh
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fuszulyka por jót tesz. A fuszulykaleves szÃ©lhajtó hatású.

A tehÃ©n orbánca esetÃ©n pergelt vajfuszulykából olajjal keverve pÃ©pes kenõcs kÃ©szÃ¼l, ezzel kenik a sebes állatot. A
fagyos fuszulykalapi, a szemes vagy porrátÃ¶rt fehÃ©r fuszulyka (â€žfaszulykalisztâ€œ) a â€žmeteâ€œ Ã©s â€žsárvízâ€œ gyó
a beteg juhoknál.

154. Picea excelsa (L.) Carsten.; fenyõfa, veresfenyõ. A veresfenyõ felhasználása szempontjából egyike a
leghasznosabb gyógyhatású fafÃ©lÃ©knek. Szinte minden rÃ©szÃ©bõl kÃ©szÃ¼l valamilyen szer. Felhasználásra kerÃ¼l a fa
elÃ©getett szene, a nyers vagy szárított kÃ©regbõl fõzÃ¶tt tea (â€žcserlÃ©â€œ), a gyanta (â€žfolyószurokâ€œ Ã©s â€žveressz
újulás (â€žfenyõbojtâ€œ), elszáradt tûlevÃ©l (â€žcsereklyeâ€œ), a lehullott toboz (â€žcsalókaâ€œ) stb. TÃ¶bb esetben kÃ¼lÃ¶
kÃ©szített kenõcs, ír alapanyagát kÃ©pezi a folyó- Ã©s veresszurok. A fenyõfa szÃ©n Ã¶sszetÃ¶rve Ã©s kis darabokban fogya
vÃ©rhas (?) esetÃ©n használatos. A nyers kÃ©rget sebre (?) kenve, a kÃ©regbõl fõzÃ¶tt â€žcserlÃ©â€œ gennyes sebek (?) Ã¶
bõrzsírosság elleni (?) fÃ¼rdõzÃ©sre volt alkalmazva. A kovásszal, viasszal Ã¶sszegyúrt szurok kelÃ©s (?), eredÃ©s (?)
gyógyítására alkalmas, a folyószurok hasadásos ekcÃ©mára (?) míg a veresszurok Ã©s mÃ©hviasz, vereshagymalÃ©, kovász
Ã©s fõzõolaj keverÃ©ke orbánc (?) ellen használatos. A csicseri szurok rágása orbánc (?) ellen használatos. A csicseri
szurok rágása fogtisztító hatású (+). A fenyõ újításból, fenyõbojtból mandulagyulladás (?), fojlás (?) ellen kÃ©szÃ¼lt tea.
BeÃ¶ntÃ©s formájában bÃ©lbetegsÃ©gek (?), vÃ©rhas (?) esetÃ©n jó. KenyÃ©rrel fogyasztva a fenyõbojt kÃ¶ptetõ hatású. A
fenyõtûkbõl (â€žcsereklyeâ€œ) torokfájás (?), torokgyík (diftÃ©ria) (?) ellen kÃ©szÃ¼l tea, melynek vÃ©rtisztító hatást (?) is
tulajdonítanak. A piros termõs tobozokból kÃ©szÃ¼lt szirup kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), szilikózis (+) ellen igen hatásos. A csalókalÃ©
viasszal, zsírral Ã©s juhsavóval kenõcscsÃ©, írrÃ© keverve a bõr kiÃ¼tÃ©se esetÃ©n hatásos. A sárgasággal (?) gyanús beteg
hoszszabb ideig (30 nap) száradó csalókával telt szobába fektettÃ©k (aromaterápia) (+).

Az állatgyógyászatban is szÃ©leskÃ¶rûen felhasznált gyógynÃ¶vÃ©ny. A fenyõfakÃ©regbõl fõzÃ¶tt cserlÃ©, esetenkÃ©nt
halolófÃ¼vet is elegyítve a fõzetbe, igen jó volt, ha a tehÃ©n nyakát feltÃ¶rte a járom, de a lósebet is jól gyógyította. A
veresszurok kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ elegyítõ anyagokkal keverve (kovász, búzaderce, tejszín stb.) a sindÃ©ses lábú tehÃ©n kÃ¶rme
kÃ¶zÃ© tÃ©ve puhította a sebet, de jó volt a kisebzõ â€žcsicsâ€œ kenÃ©sÃ©re is. A rÃ©zpor, vaspor, õrÃ¶lt bors, cukorpor, ivó
porrá tÃ¶rve, a dÃ¼hÃ¼bogár (nÃ¼nÃ¼ke - MeloÃ« proscaraboides L.) sárga levÃ©vel Ã¶sszekeverve, langyos vízzel
adagolva a veszett kutyának hatásos szer.
155. Pimpinella anisum L.; ánis, ánizs. Teáját gÃ¶rcsoldókÃ©nt (+), szÃ©lhajtókÃ©nt (+) használják,
fõleg a gyermekek számára. Vizelethajtó (?) hatásáÃ©rt is fõzik.
156. Pinus silvestris L.; erdei fenyõ, lúcs, lúcsfenyõ. A rÃ¼gyÃ©bõl kÃ¶hÃ¶gÃ©s elleni (+) Ã©s vízhajtó (?) tea kÃ©szÃ¼l.

157.(!) Piper nigrum L.; bors, csipõs bors. Fogfájás esetÃ©n lyukas fogba tÃ©ve szÃ¼nteti a fájást (?). A borsos pálinka
hasmenÃ©s (?) Ã©s â€žgelesztaâ€œ ellen (?) volt használva. A tûzbe szórt megtÃ¶rt bors Ã©s csipõs paprika fÃ¼stjÃ©vel irtot
poloskát (?). KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ anyagokkal Ã¶sszekeverve var (?) ellen kÃ©szÃ¼lt orvosság, kenõcs belõle.

A borsos tejet a juhok â€žvÃ©rÃ¼lÃ©seâ€œ (csemer) Ã©s a baromfiak bármilyen betegsÃ©ge ellen adják. A pulyka nyakán, â€
hányja ki a gyÃ¶ngyeitâ€œ, lábukat ecetbe mártják, s 3-4 csípõs borsszemet nyeletnek le vele. A tyúkvÃ©sz ellen borsos Ã©s
paprikás szalonna kockát nyeletnek a beteg állatokkal. A borsos, fokhagymás pálinka jó â€žgelesztaâ€œ elleni hajtószer a
disznónak. A kutya veszettsÃ©ge ellen l. 154.
158.(!) Pirus sativa Lam. et Dc.; kÃ¶rte. GyÃ¼mÃ¶lcse szÃ©lhajtó (?) hatású.
159.(!) Pisum sativum L.; borsó. A fõtt, sÃ¼lt meleg borsószemet három napig fogyasztva sikeresen használták
bÃ©lgiliszta, bÃ©lfÃ©reg ellen (?).

160. Plantago major L. Ã©s Plantago media L.; útifû, útilapi. KÃ¼lsõleg gennyes sebekre, â€žkelisekreâ€œ (+) tapasztják.
Feloldja a â€žvizÃ©r fekÃ©lyeketâ€œ, borogatáskÃ©nt teszik a lábszárra (?). Teája kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), fulladás (+), torokfájás (?)
ellen jó. â€žBogyójánakâ€œ teája idegnyugtató (?) hatású, tartják.
161. Polygonum aviculare L.; pajzsfû, parcsfû, porcsfû. Ã–rdÃ¶gbordával, kimagzott csihánvirággal Ã¶sszedÃ¶rzsÃ¶lve
teáját vÃ©rhas (+), bÃ©lhurut (?) ellen használják.
162.(!!) Polygonum bistorta L.; ráknyakfû, síklapi.
GyÃ¶kerÃ©nek zúzatát, de leveles szárát is teának fõzve a tehenek vÃ©rhasbetegsÃ©ge esetÃ©n adagolják.
163. Polygonum hydropiper L.; Polygonum persicaria L.; hunyor, hunyorfû. LevelÃ©t â€žszunyákâ€œ (esõhozó põcsile â€“
Haematopoda pluvialis L.) csípÃ©se esetÃ©n dÃ¶rzsÃ¶lik a csípÃ©sre. LevÃ©t szeplõ ellen (?) használják, Ã©s sebek
borogatására (?).
Az állati sebek egyik legjobb borogatószere, megakadályozza, kiûzi a legyek lárváit (â€žnyÃ¼vekâ€œ) a sebbõl.
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164.(!) Polygonatum officinale L.; medveszõllõ. FõzetÃ©t a gyenge szem erõsítÃ©sÃ©re (?) használják lemosószerkÃ©nt.
165. Populus nigra L.; nyárfa, fekete nyárfa. Leveles ágait reuma elleni (+) fÃ¼rdõzÃ©sre használják.
166. Potentilla anserina L.; fehÃ©rhátú hátlár, libapimpó, libafû, lúdláb, lúdlábfû, pipepimpó. Teája hasmenÃ©s (+),
gyomorgyulladás (+) Ã©s kicsinek bÃ©lhurut (+) ellen használatos. FõzetÃ©t vÃ©rzÃ©scsillapítókÃ©nt (+) is használják, sõt a
havivÃ©rzÃ©s zavarai (?) esetÃ©n is ajánlják. Jónak tartják hûlÃ©s (?), szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) esetÃ©n is.
A tehÃ©nnek gyomormenÃ©s elleni tea kÃ©szÃ¼l fõzetÃ©bõl.
167. Primula veris L.; kakasvirág, kakukkvirág, kankalin. FõzetÃ©vel daganatot (?) borogatnak. Virágának teája
szemet párolni (?) jó. Fõleg kÃ¶ptetõnek (+) Ã©s kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), tÃ¼dõgyulladás (?) esetÃ©n használják. Sárgaság (?),
májbetegsÃ©g (?) esetÃ©n is próbálkoznak vele.
168. Prunus avium L.; cseresnye, cseresznye. A cseresznyeszár (termÃ©skocsány) teája vizelet-hajtó (+), vízkórság
ellenes (+), vesetisztító (+) hatású. Húgyhólyaggyulladás (+) esetÃ©n is felhasználják.
169.(!) Prunus domestica L.; szilva. A nyers szilvát gyomorsavpótlókÃ©nt (?), míg az aszalt szilvát megfõzve levesen
hashajtókÃ©nt (?) használják.

170. Prunus spinosa L.; kÃ¶kÃ©ny, kÃ©k kÃ¶kÃ©ny. Savanyú bogyóit hasmenÃ©s ellen, hasfogókÃ©nt használják (+). A helys
kÃ¶rnyÃ©kÃ©n ritka, Szedlokán van pár bokor belõle.

171. Pulmonaria officinalis L.; dungó-berek, dungóvirág, tÃ¼dõfû. Leveles, virágos szárából kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+) Ã©s lÃ©gcsõhuru
(+) ellen fõznek teát.

172. Quercus petraea (Matt.) Liebl.; cserefa, tÃ¶lgyfa. A szárított cserefa kÃ©reg fõzetÃ©t kiÃ¼tÃ©sek lemosására (?) Ã©s
aranyÃ©r fÃ¼rdõkÃ©nt (+) hasznosítják kÃ¼lsõleg. Teáját gusásodás (?), hasmenÃ©s (+) esetÃ©n Ã©s terhessÃ©gmegszakító
szerkÃ©nt (?) itták. LevelÃ©bõl izzadásgátló (?), vÃ©rzÃ©scsillapító (+) Ã©s elhízás elleni (?)
tea kÃ©szÃ¼lt.
A kÃ©reg fõzete, de a cseremakk is gyomormenÃ©s esetÃ©n használatos a tehÃ©nnÃ©l.
173.(!!) Ranunculus repens L.; lantornafû.
Sebek (?) borogatására használják, fõleg a lovaknál.
174.(!) Raphanus sativus L. convar. niger (Mill.) D. C.; fekete retek. A gyÃ¶keret kifúrva, cukrot vagy mÃ©zet tÃ©ve bele,
fogyasztják sárgaság (?), illetve epekõ (?) ellen. A gyÃ¶kÃ©r reszelÃ©ke gyomorÃ©gÃ©s (?), mÃ©zzel Ã¶sszekeverve fojlás
(?), tormával elegyítve pedig dohányzás (?) ellen használatos. LevÃ©t szirupnak elkÃ©szítve szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s, cukorbaj
Ã©s vesekõ (?) esetÃ©n jó.
175. Rheum rhaponticum L.; rebarbara. LevÃ©lnyelÃ©t rágcsálva hashajtó hatású (+). Gyermekcsemege, de ritka.
176.(!) Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pall.; csengõkóró. Virágos szárát fekÃ©lyes gyomorbántalmak (?) Ã©s epe-,
illetve májgyulladás esetÃ©n használják (?).
177.(!) Ribes grossularia L.; fÃ¼ge, egres. A belõle kÃ©szÃ¼lt bort gyomorfekÃ©ly (?) ellen isszák.
178. Ribes nigrum L.; fekete ribizli, fekete ribiszke. LevelÃ©bõl májbajra-sárgaságra (?), fojlásra (?) kÃ©szÃ¼lt tea,
vÃ©rnyomáscsÃ¶kkentõ (+), vizelethajtó (+) hatású. Bogyós termÃ©se vÃ©rpótló hatású (+?), Ã©s csuklás esetÃ©n (?) is
használatos. A fekete ribizli bora vÃ©rnyomást emelõ (+), vÃ©rpótló (+), vÃ©rszegÃ©nysÃ©g esetÃ©n (+) hasznosítható.
179.(!) Ribes rubrum L.; piros ribizli, piros ribiszke. A bogyójából kÃ©szÃ¼lt bor vÃ©rnyomást emelõ (+) hatású. Úgy tartják,
hogy aki vÃ©rbajban (?) volt, annak minÃ©l tÃ¶bb piros ribizli bort kellett innia.
180. Ricinus communis L.; ricinus. A ricinusolaj hashajtó (+) hatású.

181. Robinia pseudacacia L.; akác, akácfa, fehÃ©r akác. LevelÃ©t eredÃ©sre (?) teszik. Az akácfavirágból kÃ©szÃ¼lt tea
hûlÃ©s (+), kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+) esetÃ©n használatos. MÃ©g a gyomormûkÃ¶dÃ©s (?) elõsegítÃ©sÃ©re Ã©s húgyhólyaggyulladás
esetÃ©n is használják.

182. Rosa canina L.; csipkefa, hecselli, seggvakaró, rózsabogyó, vadrózsa. Jól ismert Ã©s hasznosított nÃ¶vÃ©ny. Fáját elÃ©g
s a kicsepegõ levÃ©vel kenik a bõrgombás bõrt (?). LevelÃ©nek teáját, de magát a levelet is kÃ©zdagadás (?) esetÃ©n
borogatókÃ©nt használják. A hecserlivirág szirmait tejszínnel, szurokkal Ã¶sszefõzve kenõcskÃ©nt használták
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bõrzsírosság esetÃ©n (?). A bogyójából fõzÃ¶tt tea vitaminforrás a szervezetnek. Ugyanezt a teát gyomorfájás (?),
hasmenÃ©s (+) esetÃ©n használják. Jó meghûlÃ©s, kÃ¶hÃ¶gÃ©s ellen is (?). A szívasztma (?) Ã©s idegnyugtató (?) hatásánál
fogva ezek ellen is ajánlják. A bogyó húsát a lyukas fogba tÃ©ve szÃ¼nteti a fogfájást (?).
183. Rosa spp.; tearózsa, rózsafÃ©lÃ©k. A szárított rózsasziromból fõzÃ¶tt rózsamÃ©z kisbabák szájpenÃ©sze (+) ellen
használatos.

184. Rubus caesius L.; szeder. A szederlevÃ©l teával borogatják az ekcÃ©más (?) bõrt, de vÃ©rtisztító (?) Ã©s nyugtató (?)
hatást is tulajdonítanak neki. A szeder gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©bõl hasmenÃ©s elleni tea (?) kÃ©szÃ¼l, gyermekeknÃ©l enyhÃ©n hasha
(?). Ritka erdei cserje kÃ¶rnyÃ©kÃ¼nkÃ¶n, Szedloka fejÃ©ben terem.

185. Rubus idaeus L.; málna, mánafa, mánabokor. LevelÃ©bõl fõzÃ¶tt tea lábfájás (?) párolására, a levÃ©l maga
pedig seb borogatására (?) használatos. A tea Ã©tvágycsináló, gyomorÃ©gÃ©s, gyomormenÃ©s, gyomorsavtúltengÃ©s Ã©s
sárgaság ellen is jó (?). A málna gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt szirup rekedtsÃ©g (?) Ã©s tÃ¼dõgyulladás (?) esetÃ©n hatáso
186. Rumex acetosa L.; sósdi, sóska. Gyomorsavhiány ellen Ã©s dohányzásról való leszokás (?) cÃ©ljából is fogyasztják.
187. Rumex alpinus L.; lórum, nagy lórum. GyÃ¶kerÃ©t megreszelve, tejbe Ã©s kovászba három napig Ã©rlelve sárgás
folyadÃ©k kÃ©pzõdik, melyet a rÃ¼h (+) kezelÃ©sÃ©re használtak.
Az állatgyógyászatban leveles, kimagozott szárát gyomormenÃ©s esetÃ©n használják, minden nagy állatnál.

188. Rumex crispus L.; lórum, lósósdi, lósózsdi, vad lósósdi. Virágos, kimagzott szárát gyomormenÃ©s (+) Ã©s vÃ©rhas (?) ese
használják.
A lósósdi tea vÃ©rfûvel társítva a nagyobb házi állatok legjobb gyomormenÃ©s, gyomorgyulladás, vÃ©rhas elleni szere
(bÃ¼kkfakÃ©reg liszt Ã©s ecetes puliszkaliszt keverÃ©kÃ©vel). LevÃ©t használják a tÃ¼dõgyulladáskor is, borogatókÃ©nt
(tehÃ©nnek).

189. Salix alba L.; fûzfa, pimpófa Ã©s Salix cinerea L.; rakottya. A porrá tÃ¶rt szárított kÃ©reg sebre hintve vÃ©rzÃ©scsillapító
(?). A â€žkeregâ€œ teáját nyírfalevÃ©llel társítva reuma elleni fÃ¼rdõ (+) kÃ©szítÃ©sÃ©re használják, de jó lázcsillapító (+) hat
Használják aranyÃ©rfÃ¼rdõnek (?) is. A fûzfalapi, reuma kezelÃ©sÃ©re (+) alkalmas, a rakottya is! Ugyanez hajhullás (?)
esetÃ©n is használatos. A â€žpimpójaâ€œ (barkavirágzata) szÃ©n-re tÃ©ve s ecettel társítva jó pároló szer nátha (+) esetÃ©n.
szentelt pimpót (barkát) torokfájáskor (?) nyeltÃ©k le.
Az állatgyógyászatban a fûzfa kÃ©regbõl fõtt teát a gyomormÃ©rgezÃ©ses tehÃ©n itatására, s az Ã¼lemÃ©resedett lábú
bárány Ã©s juh lábának locsolására használják. A kehes ló kezelÃ©sÃ©re használt fûzfatapló Ã©s â€žfûzfarÃ©nâ€œ
felhasználását l. az 5. Ã©s 125. szócikknÃ©l. A szentelt pimpót meggyújtva a tehÃ©n Ã©s juh tõgyÃ©nek fÃ¼stÃ¶lÃ©sÃ©re
használják, ha megmarja a menyed (menyÃ©t), kígyó, vagy ha â€žmegszopja a bÃ©kaâ€œ. Hatásos a tõgyromlás esetÃ©n is.
190. Salvia officinalis L.; zsálya. A zsálya levÃ©t foggyulladás (+), fogínygyulladás (+) Ã©s mandulafájás (+),
tÃ¼dõasztma esetÃ©n használják Ã¶blÃ¶getõszer-kÃ©nt. A szem (?), fÃ¼l (?) Ã©s fogfájás (+) esetÃ©n szintÃ©n hatásos.
Teáját borogatókÃ©nt ekcÃ©ma (?) Ã©s gusa (?) ellen hasznosítják. Hatásosnak tartják iszákosság (?) esetÃ©n is.
191. Sambucus ebulus L.; fÃ¶di bodza, gyalog bodza, bÃ¼dÃ¶s bodza. Virágaiból fõzÃ¶tt teáját iz-zasztószerkÃ©nt (+),
kÃ¶ptetõ (?) Ã©s vÃ©rnyomáscsÃ¶kkentõ (?) hatásáÃ©rt fõzik.
A vÃ©rejáróval egyÃ¼tt megfõzve â€“ leveles ágaikat zsákba varrva a tehÃ©n lábcsavarodása esetÃ©n borogatókÃ©nt
használják.

192. Sambucus nigra L.; bocza, bodza, fekete bodza, vadbodza, bojza, bozza. A kÃ©rgÃ©bõl vizelethajtó (?) tea kÃ©szÃ¼l.
LevelÃ©t reuma Ã©s daganatok borogatására használják, a levÃ©l Ã©s kÃ©reg fõzetÃ©t viszont az eltÃ¶rÃ¶tt testrÃ©sz Ã©s â
esetÃ©n fÃ¼rdõ formájában hasznosítják. Virágából kÃ©szÃ¼lt teáját izzasztószerkÃ©nt (+), hûlÃ©ses betegsÃ©gek,
lÃ©gcsõhurut (?) esetÃ©n javallják. Teáját Ã©s szirupját (citrommal, cukorral elkÃ©szítve, kÃ©t hÃ©tig Ã©rlelve) a tejelválasztás
(?) fokozására Ã©s idegnyugtatókÃ©nt (?) használják. A levÃ©l Ã©s virág fõzete gÃ¶rcsoldó (?) hatású.

A tehÃ©n testÃ©n levõ daganatot felfõzÃ¶tt víz Ã©s bor keverÃ©kÃ©be tett timsó, mÃ©z Ã©s bodzafa virág levÃ©vel Ã¶ntÃ¶zt
193. Satureja hortensis L.; csombor, csombord, kerti csombord. Teáját fogfájásra (?), májbetegsÃ©gre (?) Ã©s
vÃ©rnyomást csÃ¶kkentõkÃ©nt (?) használják. ÉhÃ©re fogyasztva bÃ©lfÃ©reg ellen jó hatású (?).
194.(!!) Secale cereale L.; rozs, tavasz rozs.
A tavasz rozs állatgyógyászatban szÃ©leskÃ¶rû felhasználásra talál. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kehes ló gyógyszere. A szemes
rozs adagolása a tehÃ©n felpuffadása, csumás (csitkókehe) ló, a sárvizes, aprós juh esetÃ©ben tÃ¶rtÃ©nik. A pergelt Ã©s
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megtÃ¶rt rozs cukorral, bÃ¼dÃ¶skõvirággal (kÃ©nnel) Ã©s avas hájjal keverve a ló zablájára kerÃ¼l, hogy indítsa meg a folyó
kehet. A nyers, tÃ¶rt pityóka rozzsal szintÃ©n a folyó kehe ellen való. A rozskorpából kÃ©szÃ¼lt moslÃ©kot a tehÃ©n
gyomorgyulladása, a ló szõrfÃ©rge ellen hasznosítják. A rozsból fõzÃ¶tt pálinka után maradt â€žmalátátâ€œ, â€žmalótátâ€œ a
je ellen adták, de ezzel borogatták Ã¼lemÃ©resedÃ©s esetÃ©n is a juh lábát.
195.(!) Sedum acre L.; varjúhajfû. Pozsgás leveleit reumás bedÃ¶rzsÃ¶lõszerkÃ©nt (?) használják, szeszes oldatban
szÃ©tnyomva.
196.(!) Sempervivum tectorum L.; kõrózsa, kÃ¶virózsa, házi kõrózsa. Leveleibõl kicsavart levÃ©t a fájós fÃ¼lbe csepegtettÃ©k
(?).
197.(!) Senecio rupester W. et K. Ã©s Senecio vulgaris L.; rontófû. Kórója megtÃ¶rve, megsózva vakÃ¼tÃ©sre, tÃ¶rÃ©sre
használatos (?).
Az állatok sebeire, daganataira szintÃ©n használatos, fõleg a tehÃ©nnek Ã©s lónak.

198.(!) Silene armeria L.; cinktoria, cintória, cintórium. A nÃ¶vÃ©nyt Ã¶sszetÃ©vesztik Ã©s az ezerjófû (Centaurium umbellatum
helyett szedik. Felhasználása hasonló ezzel. A hatásmódot, felhasználásmódot l. az 57. szócikknÃ©l.
199. Sinapis alba L.; A mustármagot megdarálva eszik, Ã©relmeszesedÃ©s (?) ellen. Éhgyomorra fogyasztják.
200.(!) Solanum lycopersicum L.; paradicsom, piros paradicsom. A â€žkelisesâ€œ sebre paradicsomszeletet tettek. Szájfájás
(?), torokgyulladás (?) esetÃ©n jó volt a piros paradicsom leve. A gyomorsavhiányra (?) sok paradicsomot kellett enni.
A tehÃ©n Ã©s a juh szájfájása esetÃ©n a sós tárkony mellett paradicsomot is kentek a fájós szájra, kÃ¶rÃ¶msindÃ©sekor
pedig paradicsomot kÃ¶tÃ¶ztek a kÃ¶rÃ¶mre.

201.(!) Solanum tuberosum L.; pityóka. A pityókás verembe fektettÃ©k a hûlÃ©ses beteget (?), s helyrejÃ¶tt. Szeletet vágva
fagyásra (?) tettÃ©k. Reszelve, ecetesen a lázas beteg kezÃ©be Ã©s talpára kÃ¶tÃ¶ztÃ©k, csÃ¶kkenti a lázat (?). A reszelt
pityóka az elÃ©gett testrÃ©szre (?), fagyásra (?) is jó. KívÃ¼l, borogatókÃ©nt a hasra tettÃ©k gyomorgyulladás esetÃ©n (?).
KiprÃ©selt leve cukorral fogyasztva gyomorfekÃ©ly (?) ellen használatos. A â€žsóska pityókaâ€œ (sóban, hajában megfõzÃ¶tt p
vÃ©rhas (?), míg a sÃ¼lt pityóka szÃ©lhajtó (?) hatású. A â€žpityókapárlóâ€œ húgyhólyag gyulladáskor (?) tesz jót.

Az állatok betegsÃ©gei ellen is jól használható. A nyers pityóka szeletek bÃ¼dÃ¶svirággal (bÃ¼dÃ¶skõvirággal) a tehÃ©n
kÃ¶hÃ¶gÃ©se, vereshagymával gyomormÃ©rgezÃ©se ellen jó. A moslÃ©kba belevágott fagyos pityókát a juh â€žsárvizeâ€œ Ã
â€žmÃ©telyeâ€œ esetÃ©n adják addig, amíg meggyógyul.
202. Sorbus aucuparia L.; belekenyer, belekenyÃ©r. A belekenyer kÃ©reg fõzete fájós fogba Ã¶blÃ¶getni jó, szÃ¼nteti azt (?),
de jó hatása van gyomormenÃ©s (?) Ã©s vÃ©rhas (?) esetÃ©n is. LevelÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt tea hashajtó (?) hatású. Az Ã©rett
bogyótermÃ©sek akár nyersen, akár szárítva Ã©s teának megfõzve Ã©tvágycsináló (?), magas vÃ©rnyomás (?) Ã©s vesekõ
ellenes (+) hatású, úgyszintÃ©n a cukorbaj (?) ellenszere is.
A kÃ©regbõl kÃ©szÃ¼lt tea gyomorgyulladás, gyomormenÃ©s Ã©s vÃ©rhas (borjú) ellen használatos az állatgyógyászatban.
203.(!) Spinacia oleracea L.; spenót, spenótlapi. A spenótból kÃ©szÃ¼lt Ã©telek vÃ©rpótló (?) hatásúak.
204.(!) Stellaria media (L.) Cyr.; tyúkorrfû. Leveles szárának zúzalÃ©kát sóval Ã¶sszekeverve Ã¼tkÃ¶zetre, romlásra
(?), sebre (?) teszik borogatókÃ©nt.

205. Symphytum officinale L.; nadály, fekete nadály. A fekete nadály gyÃ¶kerÃ©nek reszelÃ©ke, fÃ¶ld feletti rÃ©szeinek
fõzete jó borogató repedÃ©s (+), tÃ¶rÃ©s (+), â€žcsontszújâ€œ (csontritkulás) (?) esetÃ©n. A gyÃ¶kÃ©r reszelÃ©ke Ã©des tejj
kelÃ©sek (+) borogatására alkalmas, míg gyógyszeszes, csípõs borsos keverÃ©ke az ekcÃ©más (+) bõr kenÃ©sÃ©re
használatos. Az egÃ©sz nÃ¶vÃ©nybõl kÃ©szÃ¼lt fõzet aranyereseknek (?) hatásos fÃ¼rdõ.

Az állatok gyógyítására is gyakran használatos. Teája vÃ©rhas, â€žvÃ©rhuddásâ€œ esetÃ©n itatódik, kÃ¼lsõleg a tehÃ©n Ã©
tõgyromlása, míg halaló fûvel Ã¶sszefõzve a ló lábtÃ¶rÃ©sÃ©nek (?) borogatására, de a disznó lábának Ã¶ntÃ¶zÃ©sÃ©re is
használatos.
206.(!) Syringa vulgaris L.; fehÃ©r boroszlán, fehÃ©r orgona. LevelÃ©t sebborogatókÃ©nt használják (?), de jó repedÃ©sre,
tÃ¶rÃ©sre is. A borogatásra használt fõzet a trombózisos (?) lábra rátÃ©ve is jót tesz. FehÃ©r virágainak zúzata tejszínnel
Ã©s cukorral Ã¶sszekeverve kenõcs formájában a bõrszárazság ellen orvosság.
207. Taraxacum officinale Webb.; cikória, gyermekláncfû, lánclapi, pitypang, sárgavirág. A szárított cikória gyÃ¶kerÃ©bõl
kÃ©szÃ¼lõ fõzet epe- (+) Ã©s májfájás (+) ellen, míg a virágaiból kÃ©szÃ¼lt szirupjának (100 virág, 1 kg cukor...)
kÃ¶hÃ¶gÃ©s, fojlás, tÃ¼dõasztma (?) esetÃ©n van hatása. Levele fõzete, de maga a levÃ©l is reuma esetÃ©n jó borogatószer
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Teája elhízás esetÃ©n is jót tesz vizelethajtó hatása (+) rÃ©vÃ©n.
208. Theobroma cacao L.; kakaó. ElkÃ©szítve kávÃ©nak vÃ©rnyomásemelõ hatása van (?). Exotikus Ã©lvezeti cikk.

209. Thymus spp.; kakukkfû, mezei csombor, vadcsombor. Leveles fÃ¶ld feletti rÃ©szÃ©bõl hajhullás (?), korpásodás (?)
ellenes Ã©s szeplõirtó (?) tea kÃ©szÃ¼l. SzájÃ¶blÃ¶getõkÃ©nt, szájpenÃ©sz (?) esetÃ©n is felhasználható. Máj betegsÃ©ge â
sárgaság (?), bÃ©lgyulladás ellen is ismert. VÃ©rnyomáscsÃ¶kkentõ (?) Ã©s vizelethajtó tulajdonságot (?) is tulajdonítanak
neki. Leghatásosabb azonban kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), lÃ©gcsõgyulladás (+) Ã©s tÃ¼dõasztma (+) esetÃ©n.
Vadcsombort rágatnak a gyomorgyulladásos tehÃ©nnel is.
210. Tilia cordata Mill.; szádokfa, szádogfa, hársfa. A hársfavirág fõzetÃ©t fõleg hûlÃ©ses megbetegedÃ©sek esetÃ©n
használják, így rekedtsÃ©g, kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), nátha (+), torokfájás (+), s mÃ©zzel keverve tÃ¼dõgyulladás (+) ellen. Jó
izzasztószer (+). Nyugtató hatásánál fogva jó az idegeknek (+). A kÃ©rgÃ©bõl fõzÃ¶tt tea hasmenÃ©s (?), bÃ©lgyulladás (?)
esetÃ©n jó. Vizelethajtó hatását is ismerik (+).
211.(!) Trifolium pannonicum L.; fehÃ©r herebotikó, nagy fehÃ©r herebotikó. Virágjának fõzete fojlás (?) Ã©s tÃ¼dõgyulladás
(?) ellen használatos.
212. Trifolium pratense L.; piros here, piros herebotikó. HûlÃ©ses betegsÃ©gek (+) ellen kÃ©szÃ¼l tea belõle.
213. Trifolium repens L.; fehÃ©r here, fehÃ©r herebotikó, fehÃ©r herevirág, vadhere. Teáját torokfájás (+), vesegyulladás
(?) Ã©s idegnyugtatókÃ©nt (?) használják. Jónak tartják fehÃ©r folyás (?) esetÃ©n is.

214.(!) Triticum vulgare Vill.; búza. A melegített búzára fekve vesegyulladást (?) enyhítettek. A búzakorpa (derce)
leforrázva a lábizzadás (?), Ã©des tejben megáztatva â€žkelisreâ€œ, daganatra (?) használatos. A finom liszt elkeverve Ã©gÃ©
sebekre (?), szesszel pedig eredÃ©sre volt használatos.

A forró tejet Ã©s búzadÃ©rcÃ©t Ã¶sszekeverve a juh szájsindÃ©sekor alkalmazták. A savanyú kovászlÃ© a disznónak
gyomorsÃ¼lÃ©s esetÃ©n tett jót. Szappanos forrásvízben vajjal, olajjal keverve sósan â€žgelesztahajtóâ€œ szerkÃ©nt használ
tehÃ©nnÃ©l.
215.(!) Tropaeolum majus L.; sárog sarkantyú, sárga tõcsÃ©res. LevelÃ©nek fõzete hasmenÃ©s (?) ellen jó.

216. Tussilago farfara L.; bÃ©kavirág, martilapi, sárgavirág. LevelÃ©t nyílt sebekre Ã©s Ã©gÃ©si sebekre borítják (?). Pipába
tett szárított levelÃ©t gÃ¶rcsÃ¶s kÃ¶hÃ¶gÃ©s (+) ellen szívják. A levÃ©l teája iszákosság (?) ellen is használatos.
Virágjából kÃ©szÃ¼lt tea kÃ¶hÃ¶gÃ©s, szamárkÃ¶hÃ¶gÃ©s (+), hÃ¶rghurut (+), mellhártyagyulladás (+) Ã©s tÃ¼dõasztma (+)
esetÃ©n hatásos. A virágból fõzÃ¶tt szirup fojlás (+) Ã©s szilikózis (+?) esetÃ©n igen jó gyógyszer.
A tehÃ©n lába, ha varas, levelÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt fõ-zettel kell borogatni.

217. Urtica dioica L.; csihán, csihány, csalán, csipõs csihány. SokfÃ©lekÃ©ppen Ã©s sokfÃ©le betegsÃ©g ellen felhasznált
nÃ¶vÃ©ny. GyÃ¶kerÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt fõzet hajhullás, korpásodás (+), kiÃ¼tÃ©s (viszketegsÃ©g) (+), sárgaság (?) Ã©s timsóva
Ã¶sszefõzve Ã¼lõfÃ¼rdõkÃ©nt aranyÃ©r (+) ellen jó. A â€žcsihánágyâ€œ, vagy a csihánnal való megveregetÃ©s gyógyította a
szívasztmát (?), a hûlÃ©ses megbetegedÃ©seket (zsába) (?), s a huzattal (?) is jót tett. A zÃ¶ld, leveles csihán, de a
â€žkimagzottâ€œ csihán is sokfÃ©lekÃ©ppen volt használva. TeakÃ©nt elkÃ©szítve ekcÃ©mára (+) borogatókÃ©nt, Ã©gÃ©si s
sebtapaszkÃ©nt (+), pattanásos arcnak lemosószerkÃ©nt Ã©s vizelethajtókÃ©nt (+) használják. Más anyagokkal elegyítve
szintÃ©n jó hatású kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ betegsÃ©gek ellen. Így cukros leve vÃ©rtisztító (?), szeszben elmorzsolva, kioldva ízÃ¼leti
fájdalmak (+) bedÃ¶rzsÃ¶lõszerekÃ©nt, kamillával Ã¶sszefõzve a bõr szárazsága (+) s leostyán levÃ©vel társítva
izzasztószerkÃ©nt, elhízás (+) ellen használatos. Felforrósított csalánlevelekre ráÃ¼lve megszakadt a terhessÃ©g (?).
A tehenek Ã©s juhok sindÃ©se esetÃ©ben csihánt forráznak, s azt adnak, s levÃ©t itatják a beteg állattal. A disznók
mindenfÃ©le betegsÃ©ge ellen jó a csihán, úgy-szintÃ©n a baromfinak is keverttel elegyítve. A tehÃ©n tõgyÃ©nek kígyó által
tÃ¶rtÃ©nt megmarásakor vízben áztatott kígyóbõrrel súrolták a tõgyet, s kilenc szál csihánnal veregettÃ©k azt. Mágikus
gyógyításmóddal (ráolvasással) is társították a mechanikus gyógyítást.
218. Vaccinium myrtillus L.; áfonya, fekete áfonya, fekete kokojza, kokojza. Leveles ágaiból fõzÃ¶tt tea hasmenÃ©s (+),
gyomorgyulladás (+), vÃ©rhas (+?) ellen használt. A bogyók szeszes oldatban szintÃ©n jó gyomorfogó (+) hatásúak Ã©s
vÃ©rtisztítók is (?). Kórójának fõzete fuszulykahÃ¼vellyel Ã©s nyírfalapival cukorbetegsÃ©g (+) ellen hasznos. Jó lehet
ágybavizelÃ©s (?) esetÃ©n is.
Kórójának fõzete a tehÃ©n vesegyulladása esetÃ©n használatos.
219. Vaccinium vitis - idaea L.; piros kokojza, kokojza. A piros kokojzakóró teát vesefájás, vesegyulladás (+) esetÃ©n
adagolják. Javasolják mÃ©g idegnyugtatókÃ©nt is (?).
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220. Veratrum album L.; ászpa, zászpa. A gyÃ¶kerÃ©bõl fõzÃ¶tt zászpalevet vágott dohány- Ã©s káposztalÃ©vel
keverve, Ã©rlelve, a keverÃ©kkel hajat mostak, majd lekÃ¶tÃ¶ttÃ©k a tetvek (fejtetû) ellen.

Az állatgyógyászatban is a zászpalevelet kÃ¼lsõ Ã©lõskÃ¶dõk, tetvek ellen fõztÃ©k a tehÃ©n, kecske, disznó esetÃ©ben.
Ugyancsak ez a lÃ© jó Ã¶ntÃ¶zõszer rÃ¼h (ló) Ã©s var (juh) esetÃ©n. Megjegyzendõ, hogy a lemosott állatot azonnal letakarják
mert mÃ©rgezõ.
221. Verbascum phlomoides L.; Ã¶kÃ¶rfarkkóró. A kórójából fõzÃ¶tt teát â€žfojlásâ€œ ellen használják (+).
222. Viola odorata L.; ibolya. KÃ¼lsõleg levelÃ©nek teája Ã©s a levÃ©l az ekcÃ©más (?) bõr borogatására hasznosítható,
belsõleg gyomorfájás (?) ellen jó.
223. Viola tricolor L.; fecskefû, fecskevirág, vadárvácska. Teája hûlÃ©s (?) ellen, borogatókÃ©nt reumára (?) Ã©s
bõrbetegsÃ©gek (+), gyulladásos sebek (+) ellen használatos. A nõi nemi szervek gyulladása esetÃ©n jó lemosó szer (?).
224.(!) Viola witrockiana Gens.; árvácska. Teáját kÃ¶hÃ¶gÃ©s (?) ellen fogyasztják.
225.(!) Vitis vinifera L.; szõlõ. A savanyú bor gyomorsavhiánykor használatos (?), emeli a vÃ©rnyomást is (?).

226. Zea mays L.; kukorica, tÃ¶rÃ¶kbúza. A fõtt kukorica elhízás (+) ellen hatásos, a pattintott kakas
gyomorsavtúltengÃ©s (?) ellen. A torzsavirágzat â€žbajuszaâ€œ megfõzve vizelethajtó (+), vízhólyaggyulladás (+) Ã©s vesekõ e
(+) hatásos. A pergelt kukorica-liszt vízzel elkeverve s bõrre tapasztva jó a bõrzsíros-ság (?) ellen. Tejben áztatva viszont
a kelisre jó (?), kifakasztja azt. A forró puliszka ekcÃ©mára (?) tÃ©ve csÃ¶k-kenti a fájdalmat.

A puliszkaliszt lósósdi maggal, bÃ¼kkfakÃ©reggel ecetesen a tehÃ©n vÃ©rhasa esetÃ©n, míg hályogkÃ©kkõvel keverve a keh
lónak jó. DÃ¶gvÃ©szkor szÃ©namulhás tÃ¶rÃ¶kbúzakevertet adnak a baromfinak.
Â
PótlÃ©k (P)
1. SzÃ©namulha. A szÃ©natÃ¶redÃ©k Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ nÃ¶vÃ©nyek magjai kÃ©pezik. Forró vízzel leÃ¶ntve izzasz-tószer
hûlÃ©ses, náthás esetekben, felfázás, vízhó-lyaggyulladás esetÃ©n használják. Páráját belÃ©legezve szívasztma Ã©s
tÃ¼dõasztma ellen használják. A szÃ©namulha fÃ¼rdõ aranyÃ©r ellen is jót tesz. A pára fÃ¼lfájás, fÃ¼lfolyás esetÃ©n is
hasznosítható.
Az állatgyógyászatban a szÃ©namulha forrázatát kenderzsákra Ã¶ntik s borogatják a tÃ¼dõgyulladásos tehenet,
vesegyulladásos lovat. A szÃ©namulha pára jót tett a csitkókehe, kehe esetÃ©n is, az állat fejÃ©re húzzák a zsákot, hogy
a ló lÃ©legezze be.

2. LóganyÃ© tea, lódió tea. Kamillát Ã©s â€žlódiótâ€œ fõztek Ã¶ssze gÃ©zbe csavarva. A keletkezõ tea kÃ¶hÃ¶gÃ©s, tÃ¼dõg
volt jó. A kis gyermekeknek a csitkó, míg a felnõtteknek a â€žlódióâ€œ volt a hatásosabb. Az iszákos embernek is lóganyÃ© lev
csavartak le a torkán.
3. MarhaganyÃ©. Sóval meghintve, egy fehÃ© rongyba beletÃ©ve hatásos borogató volt az Ã©gett sebre.

4. Hangyaboly. A fenyõcsereklyÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt hangyaboly mindenestõl megfõzve hûlÃ©ses betegsÃ©gek esetÃ©n jó fÃ¼rd
szolgáltat. Teája is iható.
2. A csíkszentdomokosi ember- Ã©s állatgyógyászatban használt nÃ¶vÃ©nyek felhasználási módjának mutatója
2.1. Embergyógyászat
Â
Â
- agyvÃ©rzÃ©s (gutta) 107(?); alkoholmÃ©rgezÃ©s 118(?); altató 105(+), 111(?), 144(+); angolkór ellen 153(?); aranyÃ©r ellen
27(?), 38(?), 42(!)(?), 114(?), 127(?), 142(!)(?), 144(?), 172(+), 205(?), 217(+), P1;
- â€žárpaâ€œ ellen 127(+); ágybavizelÃ©s 218(?);
- belsõvÃ©rzÃ©s 4(?), 51(+);

- bÃ©lbetegsÃ©gek 57(+), 154(?); bÃ©lfÃ©reg, bÃ©lgiliszta ellen 80(?), 159(?), 193(?); bÃ©lgyulladás ellen 107(+), 125(!)(?),
209(?), 210(?); bÃ©lhurut ellen 161(?); bÃ©lhurut ellen (kicsiknek) 166(+); bolhaûzõ 14(?), 38(+), 41(?), 111(?), 137(?);
borjúorbánc 47(+); borogatás a lábszárra 160(?); bõrbetegsÃ©gek esetÃ©n 12(!)(?), 26(+), 57(?), 223(+); - cukorbaj,
cukorbetegsÃ©g 74(?), 94(?), 123(?), 134(+), 174(!)(?), 202(?); - csalánkiÃ¼tÃ©s 4(?); csemer ellen 127(?); csipázás
127(+); csonterõsítõ 76(?), 123(?); â€žcsontszújâ€œ (csontritkulás) 205(?); csuklás 28(?), 70(!)(?), 178(?); - daganatra 89(?),
106(?), 167(?), 192(?), 214(!)(?); darázscsípÃ©s ellen 70(!)(?); dohányzásról való leszokás 10(+), 36(?), 38(+), 99(?),
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130(?), 174(!)(?), 186(?); - ekcÃ©ma borogatása 10(?), 25(!)(?), 26(+), 38(?), 47(+), 107(?), 137(!)(?), 153(?), 172(?),
184(?), 190(?), 217(+), 222(?), 226(+); ekcÃ©mára 226(?) â€“ forrón; ekcÃ©más bõr 205(+) â€“ kenÃ©se; elhízás ellen 28(+),
70(!)(?), 112(?), 125(?), 137(!)(?), 217(+); eltÃ¶rÃ¶tt testrÃ©szre 192(?) â€“ fÃ¼rdõzÃ©s; epefájás 57(+), 70(!)(?), 98(+), 207(+);
epegÃ¶rcs 130(+); epegyulladás 176(!)(?); epekõ ellen 118(+), 174(!)(?); epekõ 38(+), 40(?), 65(?) â€“ elhajtó; epemûkÃ¶dÃ©st
javítja 66(+); eredÃ©sre 43(!)(?), 48(!)(?), 76(?), 91(!)(?), 111(+), 124(+), 127(+), 145(!)(?), 154(?), 181(?), 214(!)(?) â€“
szesszel; epetisztító 118(?); - Ã©gÃ©si sebre 1(!)(?), 48(!)(?), 107(+), 121(+), 127(+), 214(!)(?), 216(?), 217(+), P3; Ã©gett
testrÃ©szre 89(?), 201(!)(?); Ã©relmeszesedÃ©s ellen 31(!)(?), 42(!)(?), 50(?), 77(?), 118(+), 120(?), 153(?), 199(?); Ã©rtágító
124(?); Ã©tvágycsináló 23(?), 40(+), 57(+), 70(!)(?), 99(+), 123(!)(?), 150(?), 185(?), 202(?); Ã©t-vágyfokozó 24(+);
Ã©tvágygerjesztõ 36(+); Ã©tvágyjavító 18(+); Ã©tvágytalanság ellen 111(?); - fagyásra 24(+), 153(?), 201(!)(?); fagyott
testrÃ©szre 48(!)(?), 114(?); fájós fogra 202(?) â€“ Ã¶blÃ¶getni; fájós fejre 48(!)(?); fájós fÃ¼lbe 196(!)(?); - fehÃ©rfolyás ellen
65(?), 114(?), 127(?), 213(?); fejfájás 33(+), 36(?), 53(!)(?), 78(!)(?); fejtetû ellen 137(!)(?), 220(?); fejviszketÃ©s 33(+),
127(?); fekÃ©lyes gyomorbántalmak 176(!)(?); felfázás 38(?), P1; fertõtlenítÃ©sre 112(?) â€“ bogyóit fÃ¼stÃ¶lÃ©sre; fogfájásra 23(?), 83(!)(?), 88(!)(?), 106(+), 118(?), 137(!)(?), 157(?), 182(?), 190(+), 193(?); foggyulladás 190(+);
fogínyerõsítõ 110(+), 147(?); fogínygyulladás 190(+); fogtisztító hatású 154(+); fojlás (asztma) ellen 9(?), 19(!)(?), 42(!)(?),
53(!)(?), 57(?), 68(!)(?), 75(?), 77(?), 99(?), 117(+), 123(?), 130(?), 134(?), 174(!)(?), 178(?), 207(?), 211(!)(?), 216(+),
221(+); - friss vágásra 7(!)(?); â€žfÃ¶kÃ¶nâ€œ-re (sÃ¼mÃ¶lcs, szemÃ¶lcs) 50(?), 62(+), 63(!)(?), 30(!)(?), 125(!)(?); - fulladásra
(asztma) 19(!)(?), 140(+), 160(+); - fÃ¼lfájásra 26(?), 43(!)(?), 47(?), 73(?), 103(!)(?), 127(+), 190(?), 196(!)(?), P1;
fÃ¼lfolyás P1; fÃ¼ltõmirigygyulladás (â€žmumuszâ€œ) ellen 42(!)(?), 103(!)(?); - â€žgelesztákâ€œ (giliszták) ellen 23(+), 80(?),
84(!)(?), 157(!)(?);
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2.2. Állatgyógyászat
Baromfiak: baromfiak bármilyen betegsÃ©ge ellen 157, 217; dÃ¶gvÃ©sz 226; ízÃ¼letes tyúk gyógyítása 24; májfájásos
tyúknak 24, 52, 137(!); â€žnem hányja ki a gyÃ¶ngyeitâ€œ (pulyka) 157(!); szárnyas állat mindenfÃ©le betegsÃ©ge ellen 24;
tetves tyúk kezelÃ©se 52; tyúkvÃ©sz esetÃ©n 14, 23, 137(!), 157(!);
Kutya: â€žgelesztásâ€œ kutya kezelÃ©se 23, 52; veszettsÃ©g ellen 154, 157(!);

Disznó (sertÃ©s): agyhártyagyulladás, fejfájás, fej megdagadása 102(!!) â€“ gyÃ¶kÃ©rhúzás; â€žgelesztaâ€œ ellen 23, 84, 157
gyomorgyulladás 14, 125(!), 188; gyomormenÃ©s 141(!), 187, 188; gyomorsÃ¼lÃ©s esetÃ©n 2(!), 125(!), 127, 214(!);
lázcsillapító 14, 126(!); megcsemerlÃ©s 23, 126(!); mindenfÃ©le betegsÃ©gek ellen 61(!), 102(!!), 217; rÃ¼hÃ¶s (varasos) diszn
gyógyításra 36 â€“ Ã¶ntÃ¶zÃ©s; sertÃ©sorbánc ellen 14, 47, 99; tetvek ellen 52, 220; torokgyík ellen 131(!!) â€“ fõzet;
tÃ¼dõgyulladás 36 â€“ sós, ecetes borogatás;

Juh: apró ellen 194(!!); felfúvódás ellen 24, 48(!); gyomorgyulladás esetÃ©n 107, 188; gyomormenÃ©s ellen 107, 140, 187,
188; kÃ¶rÃ¶mfájás, kÃ¶rÃ¶msindÃ©skor 62, 89, 200(!); â€žmeteâ€œ ellen, metÃ©lyes juhnak 50, 153, 194(!!), 201(!); nyelvdaga
nyelvhólyagosodás ellen 40; sárvíz gyógyítására 47, 50, 153, 194(!!), 201(!); szájfájás, szájsindÃ©s 40, 151(!), 200(!),
214(!), 217; tõgyromlás 205; tÃ¼dõgyulladás 36 â€“ borogatás; Ã¼lemÃ©resedÃ©s (lábfájás) 189, 194(!!); varas (rÃ¼hÃ¶s)
juh 91(!) 220 â€“ locsolni; vÃ©rhas ellen 107, 140, 188, 205; vÃ©rÃ¼lÃ©s (csemer) 157(!) â€“ borsos tejet itatni;
Kecske: kecsketetû ellen 220 â€“ lemosni; kÃ¶rÃ¶mfájás 62; orbánc (?) ellen 47;

Ló: csitkókehe (csuma) 121, 194(!!), P1; daganatra 197(!); Ã©tvágygerjesztõ 38; folyókehe ellen 194(!!) â€“ zablára tÃ©ve;
gyomorgyulladás, gyomormenÃ©s 107, 121, 187, 188; jÃ©gbevágott láb 89 â€“ locsolni; kehes lónak, kehe ellen 5(!!), 34(!!),
36, 41, 42(!), 50, 84(!), 91, 102, 121, 125(!), 189, 194(!!), 226, P1; â€žkelisreâ€œ 101(!), 121; lábtÃ¶rÃ©s esetÃ©n 205 â€“ Ã¶ntÃ
borogatás; sebekre 34(!!), 89, 121, 125(!), 154, 163, 173(!!), 197(!); száraz kehes lónak 36, 45(!), 102, 121;
szemhályogra 137(!) â€“ szembefújni; szõrfÃ©rges lónak 45(!), 194(!!); vesegyulladás P1 â€“ forrázatával borogatni; vÃ©rhas
esetÃ©n 107, 188 â€“ tea; vÃ©rzÃ©scsillapjtó 7(!);

TehÃ©n (szarvasmarha): bÃ©kavar, lába ha varas 86(!!), 216; â€želakad a vizeâ€œ 93(!!); felfúvódás, felpuffadás, â€žmegfújja
magátâ€œ, puffadás esetÃ©n 24, 99, 137(!), 194(!!); gyomorfogó 91(!); gyomorgyulladás 13(!), 24, 50, 80, 107, 150, 151(!),
188, 194(!!), 201(!), 209; gyomormenÃ©s ellen 6(!!), 21, 47, 55, 91(!), 99, 107, 135(!!), 140, 141(!), 166, 172, 187, 188,
201(!); gyomormÃ©rgezÃ©s esetÃ©n 125(!), 189, 201(!); gyomor-sÃ¼lÃ©s ellen 11, 12(!), 24, 48(!), 93(!!); ha megmarja a kígyó
189, 217; ha kijÃ¶tt a borjútartója (mÃ©hlepÃ©nye) 144; ha megmarja a megyed (menyÃ©t) 189; ha megszopja a bÃ©ka 189;
índaganatra 62 â€“ mosására; â€žimelyâ€œ, â€žnyÃ¼vekâ€œ (májmÃ©tely lárvája) ellen 11, 163; kÃ¶hÃ¶gÃ©s esetÃ©n 201(!
kÃ¶rÃ¶mfájás, kÃ¶rÃ¶msindÃ©s 89, 154, 200(!); kisebzett csics 154 â€“ ír; lábcsavarodás 62, 191 â€“ mosás, borogatás;
â€žmegáll a kÃ©rõjeâ€œ (kÃ©rõdzÃ©se), nem kÃ©rõdzik 80, 137(!), 151(!); megszakadás esetÃ©n 112, 142(!); nyelvdaganatra
nyelvhólyagosodásra 40, 121; nyaka feltÃ¶rik 89, 154 â€“ locsolás; orbánc 47, 153 â€“ kenõcs; â€žpoklát elhajtaniâ€œ 4; sebek
153, 197(!) â€“ lemosása, kenÃ©se; szájfájás, szájsindÃ©s 40, 97(!), 151(!), 200(!), 217; tõgygyulladás 18, 188 â€“
borogatás; tõgyromlás 189 â€“ fÃ¼stÃ¶lÃ©s, 205 â€“ tea; tÃ¼dõgyulladás 36, P1; testÃ©n lÃ©võ daganat 192, 197(!) â€“ Ã¶ntÃ
varas (rÃ¼hÃ¶s) tehÃ©n 47, 91(!) â€“ kezelÃ©se; vesegyulladás 58(!!), 150, 218; vÃ©rhas 21, 91(!), 107, 127, 140, 162(!!), 188,
201(!), 205, 226; â€žvÃ©rhuddásâ€œ esetÃ©n 42(!), 57, 58(!!), 107, 112, 142(!), 198(!), 205; vÃ©rvizelÃ©s ellen 112; tetû ellen
lemosni;
Más: parkányirtás 102(!!); más rágcsálóirtás 102(!!).

AdatkÃ¶zlõk

1. ALBERT András (1906)
2. ALBERT AndrásnÃ© KURKÓ Emerencia (1908)
3. ALBERT Károly (1916)
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4. BARA LajosnÃ© KEDVES Juliánna (1925)
5. BOROS DávidnÃ© KEDVES Emerencia (1925)
6. GÁLL Ignác (1934)
7. KARDA PÃ©ternÃ© OPRA Viktória (1903)
8. Ã¶zv. KEDVES LajosnÃ© KRISTÁLY Regina (1939)
9. KOPACZ MártonnÃ© FERENCZ TerÃ©zia (1906)
10. KRISTÁLY Albert (1888)
11. KRISTÁLY JózsefnÃ© KEDVES Amália (1926)
12. Ã¶zv. KURKÓ GyÃ¶rgynÃ© KARDA Amália (1904)
13. LÁSZLÓ FÃ©lix (1922)
14. MARKALY LajosnÃ© KRISTÁLY Juliánna (1949)
15. MÁRTON Ágoston (1904)
16. MÁRTON ÁgostonnÃ© LÁSZLÓ Ida (1911)
17. MÁRTON DávidnÃ© (1910)
18. MÁRTON SándornÃ© ALBERT Rózália (1910)
19. TIMÁR IgnácnÃ© BARA ErzsÃ©bet (1914)
20. TÃ–RÃ–K IllyÃ©s (1899)
21. TÃ–RÃ–K IllyÃ©snÃ© SÁNDOR Amália (1905)
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