
PLANTELE FOLOSITE îN MEDICINA POPULARĂ 
DE PE VERSANŢII VESTICI AI MUNŢILOR HARGHITA 

RACZ GABOR, CSEDO KAROL Y ::-) 

In cursul acţiunii de inventariere a plantelor medicinale din flora 
spontană (22) am adunat şi date cu privire la cunoaşterea de către local
nici a plantelor şi respectiv folosirea empirică a unor buruieni de leac, 
continuînd studiile noastre etnobotanice publicate anterior (8, 9, 14, 16, 
17). Am considerat că sînt interesante şi semnificative schimbările sur
venite în ultimele două decemi în această privinţă. Primele noastre 
studii au fost efectuate pe acest teritoriu în anul 1950, ele au fost con
fruntate acum cu cunoştinţele actuale ale populaţiei; Datele au fost adu
nate din comunele Herculian, Vîrghiş (judeţul Covasna), Vîrşag, Zetea 
şi Cîpîlniţa (judeţul Harghita). 

După denumirea ştiinţifică a plantci menţionăm comuna şi numele 
relatat de localnici (privind denumirile populare v. Dicţionarul etnobo
tanic de Al. Borza (2). 

Între plantele cunoscute de localnici putem distinge două grupe 
mari, după cum urmează : 

1. Plante medicinale bine cunoscute, folosite şi în alte părţi ale ţării, 
unele apreciate în terapeutica contemporană, şi anume : 

Achillea millefolium (Herculian : egerfarkfG ; Vîrşag : egerfarkufG) 
se foloseşte în "dureri de stomac". Este vorba de un drog oficinal în 
ultima ediţie a Farmacopeei Române (Flores Millefolii FR VIII) cu ac
ţiune antiinflamatoare (19) şi spasmolitică care poate să explice rezul
tatele bune obţinute probabil în tratamentul gastritelor. Aceeaşi utili
zare a fost consemnată de noi şi cu două decenii în urmă. 

Agrimonia eupatoria (Hercu�ian : ezerjofG (!), Vîrşag : tGd6fG) în 
tuberculoză pulmonară. Avem ele a face cu o veche utilizare, perimată, 

*) Autorii îşi exprimă multumirile colegilor Ftizi I., şef de lucrări şi Kisgyorqy 
Z., asist. univ., pentru valorosul lor concurs. 
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dar este demn de reţinut că cxtractcle părţilor aeriene ale acestei plante 
prezintă o acţiune inhibantă asupra dezvoltării bacilului Koch ( 1 2) .  Ca 
şi în cazul precedent, utilizarea în acelaşi scop a fost înregistrată şi  cu 
douăzeci de ani în urmă. 

Alchemilla sp. (Vîrghiş : hetszegi lapi, Anik6lapi ) se pune pe tăie
turi , contuzii, răni purulente. Se recomandă ţinerea frunzelor în apă 
caldă şi pe urmă aplicarea lor pe răni. Utilizări similare sînt citate în 
diferite tratate de specialitate (7) . 

Artemisia absinthium (Hcrculian : feher urăm). In gălbinare . Intr-un 
studiu anterior (21) am abordat problema remediilor vegetale utilizate 
în medicina populară românească în afecţiuni hcpato-biliare. Pelinul este 
utilizat de mult în acest scop. 

Artemisia dracunculus (Vîrşag : tarkonyk6re) în hipertensiune. Uti
lizarea este destul de frecventă şi în alte judeţe. 

Atropa belladonna (Vîrghiş : nagygyokeru fU) .  Se apreciază că 3-4 
fructe duc la tulburări psihice, ceea ce corespunde realităţii . 

Bryonia alba (Vîrghiş : folditok ; Vîrşag : idem). Rădăcinile se utili
zează în reumatism . Ele ar avea şi proprietăţi purgative , utilizare obser
vată şi cu două decenii în urmă. Prima utilizare este cunoscută şi din 
alte părţi ale ţării (4). 

Carum carvi (Herculian : komeny) . Fructele , oficinale în Farmaco
peea Română (Fructus Carvi FR VIII) se foloseşte şi de localnici în colici 
intestinale, ca remediu carminativ (6). 

Centaurium umbellatum (Vîrşag : cent6ria) . Se administrează în dia
ree . In terapeutică : drogul (Herba Centaurii FR VIII) se foloseşte în 
calitate de tonic amar (4) . 

Chelidonium majus (Herculian : verrejar6) . Se pune pe umflături la 
bovine, amestecat cu tărîţă. Drogul (Herba Chelidonii FR VIII , Supli
me·nt 1 968) se foloseşte în boli de ficat, iar sucul lăptos se pune pe 
negi (4) . 

Convallaria majalis (Herculian : gyongyvirag ; Vîrşag : idem) . In 
pneumonie se face un ceai din 4 inflorescenţe (sau la bovine din 7-8 
inflorescenţe) . Alţii sînt şi mai prudenţi şi folosesc numai 2 fire. Ac
ţiunea cardiotonică a plantei este bine cunoscută (4), utilizarea menţio
nată care pare a fi în legătură cu indicaţia maj oră , merită atenţie. 

Equisetum arvense (Herculian : fent6fU ; Căpîlniţa : bekalab) se fo
loseşte în "boli de rinichi" şi în "boli de ficat" . Drogul (Herba Equiseti 
FR VIII) se utilizează şi în terapeutică în calitate ele diuretic (20) .  

Foeniculum vulgare (Herculian : anizs) .  Ca şi în terapeutică (Fructus 
Foeniculi FR VIII) se cunoaşte acţiunea carminativă a fructelor (5) .  

Hypericum perforatum (Herculian : Jezus szive virag). Se utilizează 
în dizenterie. Aceeaşi folosinţă am întîlnit-o şi în valea Trotuşului ( 1 6) .  
Vîrfurile înflodte se introduc seara în rachiu, dimineaţa se consumă 50 
ml, se repetă de 3-4 ori pe . zi .  Drogul (Herba Hyperici F R  VIII) este 
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apreciat Şl m terapeutică, în ulcer gastric Şl m afecţiuni hepato-biliare 
(4). ln 1950 am consemnat la Vîrşag utilizarea în metroragii .  

Inula helenium (Vîrşag : ormenygyi::iker ; Vîrghiş : idem) . S e  apre
ciază că dă rezultate bune în "boli de plămîni " ,  dar se foloseşte şi ca 

laxativ (rădăcina) . Prima utilizare este citată de Borza din Galaţi (3) .  
In alte părţi se utilizează ca remediu antihelmintic (21) . 

Juniperus communis (Herculian : borsika, bor6ka ; Căpîlniţa : idem) . 
Se fac fumigaţii în dureri de gît .  ln medicina veterinară, populară, se 
dă cailor şi mînzilor dacă au răcit ("fut6kehesseg ben " ) .  

Lamium album (Herculian : arvacsihan ; Vîr6ag : arvacsalan) . Florile 
se folosesc în stări de răceală, tuse, tuse convulsivă ca atare sau sub formă 
de sirop preparat împre ună cu conurilc de molid (Picea excelsa) îrică 
roşii .  In a doua comună se cunoaşte şi ca remediu diuretic . 

Leonurus villosus (Vîrşag : gyi::ingyaj ak) . Ca şi în terapeutică (1 5) 
se foloseşte în calitate de se dativ în "d ureri de inim ă " .  

Levisticum officinale (Virşag : lestyan) . In cefalee se pune p e  cap. 
Este un vechi obicei de a pune diferite părţi vegetale pe frunte în dureri 
de cap. 

Phyllitis scolopendrium (Vîrghiş : szarvasnyelvfu) .  In tuse, bronşite. 
In acelaş i scop se foloseşte ş i  în alte zone muntoase din ţară .  

Polypodium vulgare (Vîrghiş : k6mez ; Căpîlniţa : idem ) .  Rizomul s e  

fierbe cu mălai, zeama se dă copiilor în  stări de răceală ca expectorant. 
Utili7.area am întîlnit-o şi în alte j udeţe. 

Rosa sp. (Herculian : hccserli, r6zsabogy6).  Se consideră că  arc pro
prietăţi hipotensive, se foloseşte în diaree.  Mierea (Mel R osatum) din 
arsenalul terapeutic al secolelor trecute se utilizează în tuse . 

Rumex sp. (Vîrşag : l6s6sdi) .  La bovine în diaree. In hematurie se 
dă animalelor împre ună cu mătasea de porumb (Zea mays, resp. Stigmata 
Mayclis FR VIII) .  Fructele prezintă acţiune antibiotică confirmată expe
rimental ( 1 0 ) .  

Symphytum officinale (Vîrşag : fekete nadaly ) .  S e  d ă  animalelor în 
hematurie : rădăcina pisată se tratează cu oţet obţinut din măr şi se intro
duce în g ura animalulu i .  Planta este un vechi remediu popular (6 ) .  

Thymus serpyllum (Hcrculian : vadcsombor) . Se consideră că  pre
zintă efect dim·etic.  Drogul (Herba Serpylli FR VIII Supl. 1968 )  se fo
loseşte în inflamaţii ale căilor respiratorii superioare, în combaterea tusei . 

Tilia sp. (Herculian : szadokfa) .  În inflamaţii  (? )  se consumă ceaiul 
de flori (Flores Tiliae FR VIII) .  

Vaccinium myrtillus (Vîrghiş : kulwjza) .  Frunzele au fost utilizate 

cu două decenii în urmă in "boli de stomac" şi în "boli de rinichi" ,  azi 
nu ne-a mai fost relatată folosirea lor. 

Vaccinium vitis idaea (Zetea : vi::iros kukoj za) .  Fructele au fost utili
zate în trecut în anorexie. 
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Veratrum album (Căpîlniţa : zaszpa). Decoctul obţinut din rizornii 
se foloseşte la animale în contra ectoparaziţilor. Aceeaşi folosire am înre
gistrat-o în 1950 la Vîrşag. 

2. Specii rar folosite prin alte părţi sau neîntîlnite în etnoiatrie, mai 
mult sau mai puţin specifice meleagurilor asupra cărora se referă stu
diul de faţă. 

Ajuga reptans (Vîrghiş : aldott lapi). Se pune pe răni pentru a "scoate 
puroiul". 

Aristolochia clematitis (Herculian : farkasalma). Se pune pe tăieturi .  
Acţiunea antibiotică a plantei este precizată (4), se cunoaşte şi  acţiunea 
pozitivă asupra fagocitozei ( 11 ) .  

Arum maculatum (Vîrghiş : aldasmutat6) .  Rădăcinile în "boli de 
stomac" . 

Corydalis cava (Vîrşag : szivgomba) . Dintr-o treime a unui tubercul 
se prepară ceai cu 1 litru de apă, se dă de 3 ori pe zi dacă cineva s-a 
speriat sau are crize( ?) . Structura alcaloizilor din această plantă cît şi ac
ţ.iunile terapeutice au fost elucidate recent ( 1 ) .  

Echium vulgare (Vîrgiş : baranypirosit6) . I n  boli de stomac. Acţiu
nea antibiotică a fost descrisă recent (1 3). Sub denumirea de "boli de 
stomac" se ascund probabil alte maladii (infecţii enterale) .  

Euphorbia amygdaloides (Vîrşag : halmeregfi.i). Fiertura se  foloseşte 
la spălarea rănilor, frunzele se pun pe diferite plăgi. Utilizarea, cunos
cută de un număr relativ mare de localnici, ne-a fost relatată şi cu două 
decenii în urmă. 

Helleborus purpurascens (Vîrghiş : paponya, papmonya) . In "epide
mii" la porci. Utilizare mai mult sau mai puţin caracteristică medicinei 
populare din ţara noastră (14). 

Linaria vulgaris (Herculian) . La oi, dacă nu se îndepărtează placentă. 
Peucedanum oreoselinum (Vîrşag : vadpetrezselyem). In anurie se 

dă ceaiul obţinut din părţile aeriene. Ca diurctic se foloseşte şi în valea 
Trotuşului (16). 

Senecio vulgaris (Vîrghiş : ront6burjan ; Vîrşag : roml6fi.i).  In con
tuzii ,  pe răni. In aceleaşi scopuri se foloseşte şi în valea Trotuşului (1 6) .  

Sysimbrium strictissimum (Vîrghiş : fagyăkeriifu) . Bovinelor dacă 
nu vor să mănînce. In "boli de plămîni". 

Trifolium campestre (Vîrşag : here) . In 1950 am înregistrat utilizarea 
ceaiului obţinut din părţile înflorite ale plantei în caz de răceală, tuse etc. 

Veronica officinalis (Herculian : veronika ; Vîrghiş : ver6fii). In "boli 
de rinichi", în diaree, la bovine în hematurie. 

Este interesant că la unii bătrîni, în comune izolate, mai greu acce
sibile, resp. care se află la distanţă apredabilă de prima farmacie (Hercu/ 
lian, Vîrşag), există mici culturi de plante de leac. Astfel am găsit culti
vate speciile Angelica archangelica, Foeniculum vulgare, Inula helenium, 
Levisticum officinale. 
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Numiri populare la unele specii ale căror utilizare nu s-a putut 
relata :  

Chrysantheum balsamita (Herculian : venasszonyvirag). 
Padus racemosa (Vîrghiş : bark6cafa). 
Primula officinalis (Vîrşag : kasavirag) . 
Trollius europaeus (Vîrghiş : pi.inkosdi r6zsa). 
Cunoştinţele privind plantele cu veleităţi terapeutice devin din ce 

in ce mai nesigure, ceea ce se poate observa în decursul celor două de
cenii de la prima şi resp. recenta deplasare. Apar multe confuzii. La iden
tificarea speciilor am cerut să ni se arate planta sau am identificat pro
dusul uscat păstrat de localnici. 

Verificarea experimentală a presupusei acţiuni farmacodinamice 
merită. să fie iniţială la unele plante, mai ales din grupa a 2-a. 

Concluzii 

Localnicii din cele 5 comune asupra cărora se referă datele noastre 
cunosc cea 40 de specii pe care le folosesc empiric. Din punct de vedere 
etnobotanic cele mai caracteristice sînt utilizările plantelor Euphorbia 
amygdaloides, Peucedeanum oreoselinum, Senecio vulgaris şi Sysimbrium 
strictissimum. De asemenea merită să fie verificate experimental acele 
acţiuni care se deosebesc de cele cunoscute în literatura de specialitate. 

Este semnificativ faptul că plantele cu o puternică acţiune asupra 
organismului (Convallaria majalis, Corydalis cava, Veratrum album) sint 
cunoscute ca toxice resp. se utilizează cu mare prudenţă, ceea ce indică 
o bună cunoaştere a plantelor de către localnici. 

NEPGYOGYASZATI ADATOK A HARGITA NYUGATI LEJTOINEK 

VIDEKEROL 

A gy6gyn6venyek el6fordulasanak tanulmanyozasa mellett feljegyez
tuk felhasznalasukat Magyarhermany es Vargyas kozsegekben (Kovaszna 
megye), tovabba a Hargita megyei Szekelyvarsag, Zetelaka es Kapolnas
falu teri.ileten. A lakossag altal ismert mintegy 40 noveny egyresze Europa 
szerte hasznalt. Erdekesebbek es fontosabbak azok a fajok, melyeket tobbe
kevesbe jellemz6 m6don csak a vizsgalt teri.ileten ismernek ill. hasznal
nak gy6gyaszati celb6l. Ilyenek a "szivgomba" (az odvas keltike Corydalis 
cava gum6ja), ijedtsegbn, a halmeregfii(Euphorbia amygdaloides) sebek 
kezeleseben, a vadpetrezselyem (Peucedanum oreoselinum) vizelethajt6-
kent, a fagyokeriifii (Sisymbrium strictissimum) a nepi allatgy6gya
szatban. 
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A felkutatott tcrulcten egyes gy6gynovenycket termesztcnek is ne-' 
hany peldanyban. Ilyenek az angyalgyoker (Angelica archangelica), az 
edeskomeny (Foeniculum vulgare), az ormenygyoker (Inula helenium) a 
lcstyan (Levisticum officinale). 

' 

Figyelmet erdemelnek a helyi elnevezesek is,  melyeket az egyes fajok 
tudomanyos neve utan tiintettlink fel. 
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