
ADALÉK UDVARHELYSZÉK XIX. SZÁZAD ELEJI 
NÉPI GVOGVASZATANAK ISMERETÉHEZ 

MOLNÁR ISTVÁN 

A jelen dolgozat a népi kultúra egyik ig.err fontos megnyilvánulá
sának, a népi gyógyászatnák sok vOnatkozásban feltárt - de azért mind 
térben, . m·ind időben kellő részletességgel még nem ismert - anyaga ki

. egészítéséhez kíván hozzájárulni. 
Néprajzi kutatásaink közben Firtosváraljáról birtokunkba jutolt egy 

nyolcadrét nagyságú, mintegy 120 lapból álló, vegyes tartalmú. kézírá
sos "kódex''. 1/ , !rója, am~nt azt az egyik l'aiP alj.án olvashatjuk, "SZJedresi 
Zsigmond'' 2/, aki ·"1839-ben (és a következő években is) e gyűj·teményt 
"Testét nyu@tató 'idejében írkálta". (l. ábra.) A bizony.ára néhány kol--

l. ábra. Szedresi Zsigmond gyűjteménye írásának éve és aláírása 

légiumi osztályt végzett, de a falujába visszatért Szedresi, aki helyEége 
közéletében is vezető S2lerepet vitt, a könyvecske tartalmából ítélve, sok
old:üú érdeklődéssei és gyakorlati érzékkel is rendelkező földműves 
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ember volt. 3/ A kézirat tartabnának néprajzi vonatkozásban legjelentő
sebb anyagát a rés~int folyamatosan, de zömében kü1öruböző oldalakon 
feljegyzeitt népi gyógyászati ·eljáré.sok és a beteg1ség~kre alkalmazDtt 
"receptek" gyűjteménye, számszerint 65, képezi. 

Ezek értékét mindenek előtt az emeli, hogy olyan empirikus és má
gikus gyógyászati eljárásokat, védekezési módokat rögZÍ't, amelyeket 
jórészt egyetlen helység népe egy adott időszakban (ez esetben a XIX. 
~zázad első felében) még ismert és gyakorolt. Nyálvánvaló, hogy a Szed
r&si áHal leírt bet•egségek és a leküzdésükre felsorolt védekezési eljá-
1'ások sora nem teljes. Azokon kívül más betJegségek is hatottak 4/, s mincl 
n felsoroltakra, mind a le nem írtakra egyéb gyógymódokat is alkalmaz
tak, de még így is a 65 féle gyógyászati eljárás és receptjei Firtosvé.ralja 
és résZJben a környező vidék népe korabeli egésZJségügy[, helyzetének 
viszonylag hű képét adják. S hogy e képet .e[énk vetítő Szedresi mind
a.zt, amit a népi gyógyászatra vonatkozóan leírt nemcsak emlékez.etre 
szolgáló érdekességnek szánta, hanem elsősorban a maga és falusfelei 
betegségéhez kötődően tet1te, kitűnik abból, hogy több recept után -
záradékként - feljegyzi a forrásokat is (az átadék nevét, néha könyvé
szeti hivatkozást), valamint a gyógymódok alkalmazásának eredményes-
ségét, vagy eredménytelenségét ~s. · 

Ilyenformán e személyes vonatko21ású hagyaték olyan .adalék'kén t 
használható, amellyel - tágabb értelemben - egy faluközösség egy
kori civilizációs foka, hagyományos tudása, szükebb értelemben pe
dig - a termés'Zieti világ tapasztalatai ismeretén és mágikus e!'őkben 
való hitén alapuló hajdani szeaniéleté - mondhatni - "közvetJen"' úton 
-ismerhető meg. Ez a tény a szaktudomány szempontjálból indokoltt~á 
teszi a telj-es anyag közlését. 

Könnyebb áttekinthetőség végett az anyaget betegségcsoportok sz"
rint közöljük. Ezek mellé - a téma iránt közelebbről érdeklődök tújé
koztatásár.a - két táblázatot meUékelünk. Az első a betegségcsoportok 
és az . egyes betegségekre alkalmazott ,.gyógyszer,ek" szinoptikus táblá
~ata, a második pedig etnóbotanikai jellegű, íe[sorolva benne a külön
böző betegségek gyógyítására felhasznált gyógynövényeket és alkalm:s
~ási módjalikat.5/ 

"Orvosságok foglalattya" 

l. llideglelés (Váltóláz - Paludism) elleni orvosságok. 
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Kös égy kis ruhába any.i Sot mind egy magyaro ted égy éjjelre 
éppen a fejed alá a párna alá - éjjel menj ki pisilni Hintsd a Sot 
é!ly nappal fel kereset Csatlá.nra - a Sos ruhát vid viszsza s pi
sild le a Sos Csihánt - Ezt mondvan. No te Csihán akkor rázzon 
ki a Hideg engem mikor ezen reád vetet magok ki kelnek. 
Mikor éppen ki szokot rázni a hideg azt 24 orával meg elözöleg 
tégj égy fertály Borba héjjastol égy uj tojást, mikor éppen réád 
akar j'önni Ved ki ( ... ) a borbel a tojást s a bort id meg, jova
solta Pálfi Dénesné 6/. 



F.gy uj tojást egy Kés hegyel jukasz meg, s mind a 20 Körmödröl 
vágj te égy kist s rakd a tojásba ( ... ~ az után áj meg Kin, háttal 
a Napf.dé s a Válladon által ha~dt ::- d által a tojásit Szembe a Nap
pal 3szor ezeket mondván Akkor rázzon ki a hideg mikor, én eze
ket viszsza rakom oda hol volt. belső Bálint Györgynét ezzel 
hatta el. (Sz .... ) A feljebb irtról egy Köszvényes Remetei Asz
szony azt mondotta hogy a tojás jukát mi után a Köröm darabok 
belé rakattak Kenyér béllel bé dugta s ugy vitte el a Kereszt ut
ba, s ugy le rtette oda s azzal a Hideg lelés m€g szünt. (2. ábra.) 

·~ .. t: 
'(),,-_,_/ :•-: 

2. ábra. Egy oldal a hideglelésre Yonatkoz-ó gyógymódok leírásábóL 

Fejér borsot kel fözni Borba égy fertályb:1 leg a: áb 9 Szemet. Hi
deg lelés elött id meg. 

31!1 
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- Pápa füvet kel Borba fözni azt bé venni 77 féle füböl készült 
párloval 3 részböJ szedett 9 Kővel. Si111o Lajosnét a Hideg ezzel 
Hatta el : Korondon ezen Hid~g lelés elleni Pápa füvet Udvar
helyt a Barátoknál kapott - lehet hogy a patikába is van {a próba 
nem sikerült). 

- Kő olajos p~liinkával kel a Hátá·t meg suroln'i! Ha menyen s jol 
Belé Sülbtetni m'ikor a Hideg réá akar jöni A proba részint valo. 

- Béka Tekenyöt pora törni pálinkába Ibe inni kel. 
- Dio Virágott meg tömi! ;b'e inni - égy portio pálinkáha. 
- Gyergyói orvosság Hántsd le a Borzafának külső zöld Héjját, Vesd 

el - azon belrolli héjjátt ha felfelé vakarod felyül ha lefelé alol 
tisztit (Sz. kiemelése) - egy fél kupa tehén hus léjbe ily borza 
haj vakar.ást ke1l tenni al!lnyit mind égy Bor livo pohárba fér Fot
raszd fel ezen léböl kel ibé vellegetni' meg inni inig jol meg hány
tat ·s ha zöldet is hánysz - igyál borsos pálinkát takarcz bé jol 
hogy izzadj 

- Végy a Gyogyszertár:bol ki 2 Garas arru Fekete Alvét törd meg 
mind a llisz.t ted egy portic palinkaba - azt id meg a Hideg lelés 
elött - akkor a mig lehet j.árkály '(a Házba légyen meleg) Jegy
zet : a. Fekete Alve olyan mlnt éf!.Y darab ollbott Lug miböl üveg 
lesz - Ezen orvosságra tanitott Udvarhelyi Ferentzi Pálné kinek 
fiai a Hideg lelésből ezzel gyógyuitak meg de csak felit vették 
be a 2 Garasa Fekete 'Alvénak. 

- Ved a Gel-esztát aszaid meg törd porá: azt meg innya borban (Sz. 
jegyzete : " ... égy 1561be irt könyvbe láttam") 

- A Tyuk tojás Hár.tyi'kájá~al tekerd bé a nevetlen ujj.arlot~ 5 na
pig ne old ki akár mind fájjon : oda huzza a Hidéget s meg gyo
gyu1s4z. 

- Egy kis Sot égy kis kenyeret végy a kezedibe meny el égy Szilvafa 
Györoere közi ted le ökköt s pisilj réá - s mónd ezt háromszor. 
Akkor rázzo.n ki a Hideg, mikor én ennek a Gyümöltsibe es~em 
s Gyorsan fuselonnat de vissza ne néz. -

- Készits 77 féle égyet más etel felet, mlnd kenyér turo pulis:aka 
s a t. akár mely aprokbol : ezekkel meny a Hangyabolyhoz ; Kö
szönj a Hangy.áknak mikor oda érsz ezt mondvan Adgyon Isten 
jo napot hangyak akkor e 77 féle étkeket vesd a bolyba - ekkor 
két füszálaJt tégy keresztbe a bolyra - az égyiket ismét ved a 
kezedbe s a Hángyákkal mászasd meg. Háromszor - s azon fü 
Szálat az ajakad közt 3szor huzd el - s azon savanyuságat nyald 
el - akkor a fü szálat ted keresztbe viszsza - s mond ezt : ak
kor rázzon ki a Hideg- : mikor ezen ételeket en tölletek viszsza 
kérem mikor azt 3szor el mondod fus el. 









- Ha a Pápa fünek a porát fél Dio hajnit iszod ( ... ) meggyogyit. 
Etédi próbált orvosság. A Tyuknak mikor meg ölöd ( ... ) mikor 
a Zuzzát el hasittod a me.ly Sárga el vetni vala ot van a mibe ál 
a Követs - azt szépen mosd meg Szárazd meg, törd porrá, ezen 
port és még 5 szem Szert vagy bor~ot ted é gy por ti o pálinkába 
id meg. a Szert istmeg törvén. 
A Gyógyszertárból végy Senna levdet (Folio Sennéc!) ezt oszd 
Két részpe - önts réa forra Hus lejt, égy fertályes tsiporba -
mikor annyira hül 'id meg poharanként mig lágy Székezési léen
denek - mulv.a tiszJtittya a Gyomrodat : a más felit is öntsd meg, 
aránként ved bé a Gyomor had tisztulyon ki jol. Ekkor föz Cen
toriát és Fejér Ürmött arrol 'i.gyal 9tzed napig ez a GyomrotJt meg 
erösitti. az ételt kivontattya. ha igen keserü a Fü l.ej tégy égy 
kis mézet beloe. A' Etédi Tisztelendö ur jovallása Ha forra hus 
léj nem lenne forra Husos Szillva léj i's jó a forra hus léj P·,ny
tat tsak szilva lejben id meg. 

- Ijedtségtöli Hideg lelés : 

Zádokfa virágot - teténtoldo.t - Véronikát föz s arrol i~yál. 
Szárnyas.nye1vüfü Akrimonia és jo }i}des Gyökér is - közibe 
főzni. 

H <írom Kü.kény fa Gyökeret föz meg Etzetben s azt i~zogasd. 

2. Uaganatok, fekélyek, sebek. 

Csonton indult Pokol varra. Kösd Bárány oltoval - vagy az ol
tott tejj~l - mikpr meg .fö Had Borza fának lagymatag vizbe áz-· 
tatatt Levelével tanitotta Korondon egy Aszszony. 

- Kelevényre kös Szilfa sárga Héjj.át Tejbe fözve. Gyogyit. 
Gyulladásra. Ha a Ros Korpát }ol meg pergeled hogy barna lé
gyen mint a meg pergelt Cávé - és melegen ruha Közé tészed, 
magában meg Gyulad Lásd ezt igy irva Czell Ur természet cro
nicája L 2. 411 és 432 levelin. Lásd Varga Márton lsö Darab 
Terméf:z.et tudományral irt Könyve 436 Lapjai. 

-- Rákfene. A Lo Sosdi Gyökerét .á.sd ki reszeld meg Ugy nyersen 
kösd be vélle. 

?-1 ALUTA 

Fel{ete fenére kös fekete ketté hasitott tyukot arra ragad s azt 
eszi. 
Orbántz ellen (Ha ... "a doctorok nem 1tudgyák bé Gyogyittani") 
Erre orvosság : tiszta Vadalma Etzetbe marts Ruhát takard bé 
vel:.: Í~jjelre : Nappal mosd meg tisLJta Vadalma Etzettel s meg 
gyogyul. Probált. Kötö alat ne tartsd melegen nem jo. 

• l 

• 

• 



- Orbantz ellen Föz borba bodzafa vkág.ot arra kösd lotsold azon 
részt. 

- Száron valo sebre. Végy 2 Garas árru Bétsi Szappant (: Jófélét 
Szeres :) 'Szappant jo Gabona Pá[inktáíba t'égy Kámfort - e1 

szappant belé kel habolni - ruhára vonv,án kösd vélle. 
Tanitot~a egySzer árulo Cigánynö 1848 lOdik Január. 
Orbáncos seb Száron rtiszta Vadalma Ecetes ruha - s azzal valo 
mosás - igy Jovalta T. Nagy György ur - látván a hasznott a 
Dicső Szent M.ártoni pap lába orvoslá:sán - ezt tanitotta Pots
falvi ~Mátéfiné. 

Eniaki Jánosi Mozes jovallotta hogy égessek Kékkövet aprora :tör
vén Édes Tejszinbe tévén Kennyem bé vélle - a Tüznél belé 
szárasztván - a Seblet !borza fa le'VIelével raggatv:án. 
Az Etédi Tiszteletes Ur a Szár Seb Gyógyirtiás 1elöl úgy vélekedik: 
hogy Gyomor tiszt'i:tto kel elöb - Végre van a patikába Vásár
helyt valami Balzsam Szer - melyel bé Gyógyul - különben 
ha bé Gyogyul it : sorra 'isméit ki kél. 
Pap Samuel Szár Sebei is Beret halomba ;pilulák által - Gyo-
gyittatot elöb ebböl egyet :reggel - délbe 2öt estve 3mat igy to

vább kellet be v·enni - Fell ti.szszer - mindenkor kevesbet -
az u/tán irratodot s a Gyogyittotta bé. 
Szár sebre: Egy Tott 1 mfrtért adott Két tojás fejériibe 2 mérték 
Kitsid üve,g valami orvosságot - s égy papirosboi tet variami fe
jér port ezeket a tojas fejer'ivel ösze küpülvén égy lábosba -
mondotta hogy ezzel estv·e reggel kennyem meg toHuval - Est
vére adott valami félét füst ölni valott továbbá adott egy kis Sár
ga Gyöke11et melynek ( : J:eruzsáílem1 gyökér nevet adott - s 
hogy azt egy fertá!ly Gabona pálinkába tevén arrol igyam reg
gelenként - e lesz vér tisztitta szer - mikor a nálinka le fogy 
ro1la másb lehet réá tölteni - vagy ha ki vészi az Ember az üveR"
höl lehet meg Szárittani - jövő haszonra. 1848. 20a Martii. 
Nem jó. 
Tojást k'i öntvéna héjjábol a Hártikáját vond tle azzal ra.gasd a 
Szár Sebet. Tanitotta Bálint Andrásné. 
S7:á1" seb. f:ge+et fejér máz 4 Gara~ árru - Fa nlajja'l öszve sur0l
"::t hint~ a tesztát - anvi Boret7.ettel utolvára Hío-gá tsin:'i1v,q t"l
luval kend a Sebe - 15 nap a:at meg Gyogyul ·( ... ) Liliom la-
pival raggatvRn ezt tanitotta Mlgs Szabo Márton 1848 ba Szent 
György ho 12én. 
Kékköves Krispányos Tejszinnel kel a Szár Sebet kenni. 

3. Tüdőbaj. 
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Száraz betegség. Ted d a Szalonna Vért. Cseppents 2öt 3at égy 
pohár pálinkába id meg. Estve reggel igyál bánfü magos éget 
bort. Viz italodiba is- meghánytat- bánfü mag légyen. 



Köhögletö Száraszto fö fájással együt>t járo Száraz betegség két 
hé: re. Az Etédi T: U r az orvosságot igy rendelte : Szerezni kell fél 
marokba foghato Véronikált - annyi Teléntadot - anyi Akri
monüít .anyi édes Gyökeret Kétanyi marti lapit : ez öt félét Szé
pe~ Epet Szedvén meg kel szerezni - ezeket 14 részre osztván 14 
napig mindennap egy részt é.gy kupa vizbe addig kel főzni r:1if 
tsak égy fél Kupa léj megmarad. azon fél kupa léjből mindcn 
cn·ában 14 napig egy Két kalánnyal bé kel venni estve reggel pc:
dig, égy Fintsiányit - 14 napkor haszna meg látzik. Elejin ... 
Gyogyittás sietö lévén n yersen is <lehet Jözni - de meg kell szá
rittani - Gyökerékről hibás lervéltöl Súrgáktol rogyác;;oktol kü
lön vélasztván - jó és szükséges a patikai Édes Gyökér is. Kel 
a Mejjit kenni Balsam olajjal mit nem Udvarhelyröl kel hozni -
ot nem jo. Szedresi Josi probálta s használt ezen l{ura. A Gyo
gyulás késö. 
Tüdö mell, aszu korság ellen Ha a Pápa fünek levelét porrá töröd 
és borban iszod ( ... ) meg gyogyit. 

4. Gyomorbetegségek 

- -- Csildás ellen A Birsalmát meg ásztat ván vizbe szét vagdal va a 
Jevét id égy Korondi Sánta vén as.-:szony mondta. 

Gyomorbéli NyiHalás Pápa fü levelét porrá törni és borban inni. 
Hurut. Árva Csiján mag.ot főzd meg, borban ehomra azL igyad. 
(Sz. jegyzete : "egy 156lbe irt Könyvbe láttam~') 

Vérhas. Borza Gomb:ít aszald s törd meg ad meg inya borban. 
Rothadt betegség. Pápa fünek porát fél Dio hajnit íszod. 
H<lnyás. Borsot porrá törve páli.nk8ban inni. 

5. l{üswény vagy podegr<L 

F61- tiszta roshol Szalad nélkül pálinkát. J\!I:ikor félig a tisztálés 
le járt üsd fel her.telen a Sisakat de elöb fél kupa Kömény mag 
fél Kupa Kapor mag meg J.egy.en készen. Ontsd az Üstbe .a Sisa
kat t c:d viszsza és föz·ed - ennek pálinkáját igyad - a mi az 
Üstbe marad azzal a köszvényes részt dorgáld(!) erősen melen
gesd belé jol - igy tanitotta ezt Seménfalvi Derzsi János ( ... ) 
a:o:zal a Ditsérettel hogy eze:'n védő ezereket fejeregyházi U.dvar
b::m. tanulta a Léánya ot szolgálat'~y.a alkalmával 1847be 17 Dbri~. 

(j. fl. vese betP-gségei . 

"Arena"= Urémia. Föz follyo viz1be Csuknye (csüknye) bingyol 
igysd. Más Törj Mogyoro külsö héjjflt tiszta Bor~cpré\ púlinkába 
igyad. 



- Aki alája huddik A fekete Gyopár füvet törd !meg fözd meg bor
b2n azt igyard (Sz. jegyzet~e : " ... egy 1561be irt könybe láttam") 

7. Szembetegség,ek. 

- Vakulás Hajog ellen. Keres Borzaifán Gombát melyet Cs'its tejbe 
megasztatván Kösd a Hajagos Szemre : s meg hasitvan hajogot 
ezen orvosság meg gyogyul : hallottam Korondi Kováts Tamás és 
Jánostol hogy Korondon ezzel élt egy vak egy koldus tanittására 
s használt már lát a ki születet vak volt. 

- Szemfájás ellen. Ved a Nyulnak a Tüdőjét kösd réá. (Sz. jegyze
te : " ... egy 1561be irlb könyvbe láttam") 

8. A bőr betegségei. 

- Tetü, bolha ellen. Az Ürmött fözd meg borban mossad a testedet 
veHe s nem tsip. 

- Tetvek ellen PéZ'smával a k'i meg keni köntösét nem tetves -
de drága Föz Ruhát üstben a/bba vi:obe forraid fel ingedet. 

- Tetvek ellen Ha égy két fol(i:a) Kénesöt köntösödbe varrasz - a 
Kámfor is jo bele varrni. 

- Rühösség. A mikor a Gunya Szapullást végezed : azon SzapulloU 
Hamuval kend bé jo Égetös me1eg·en a rühös testet, s melegitsd 
be1e jol had Csipje meg: ezzel meg Gyogyul. 

9. Fogfájás. 

- Égesd Hammura a Körisfa Forgátsot. U j jad hegyi t meg nyalván, 
ragaszd fel a hamult s nyomd a fajos fogra : kiveszi, Hallottam 
Buzaházi Sike SándortoL 

- Végy Cz'itrom héjját - és 3x (krajcár) árra nád mézet - Ezeket 
egy fertály borba jol fözd meg s ted el a .levit üvegben - dugd 
bé jol mi'kor fáj a fogad kis etsettel,ez·el kend meg a fogadot Fog
hust ez a fogakat u}jittya a fájdalmat szünteti Ha ismét a Fáj
dalom előkerül ujjitsad. Tanitása egy Artson a Borvizen (Korond) 
lakott Lembergi Német Doctornak 

- Fözd meg vizbe a Csatti Eper gyökerét azza vontasd a fogad. 
- Nagy pénteken mindenkor a Hajadhol fésüly le - vagy vágj le 

azon haj:at vesd eleven Szénre - alj f·el a Cserepesbe vagy Kür
'töbe ot füstöld meg vélle fejed s fa.ga1dott - abba az Evbe nem 
fáj a fog.ad igy mondotta Etédi Bertalan Tamásné. 

10. Vér ellen. 
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- Lo Sosdi magot törj meg. Tiszt a vizet tölts reá ,a/bbol igyál, de ha 
jol meg vonya Szürd meg. 

- A Bába 1Kalá1tsot törd meg ted Vadalma etzetbe - azt igyad. 
Bertalan György a Kadátsi tanitotta ö ezzel gyogyult meg. 

- Pápa fünek levelét porr,á töröd és borban iszod. 



i l. Szivfá]ás. A fűzfa Hajának a Sárgáj át - isten fájat - fejér lill om ot 
Fözd meg Kenyérhéj al,att borban azt igJ'lad. 

12. Nagy aluvás ellen 'A Fülemülének epéjét az alunni akaro Ember 
feje alá tészed el nem alhatik - Ha a Rigorrak job szárnyát fel füg
geszted Veres Czérnával a Házban ot sem alhatik senki mig az ot 
lészen. 

13. Részegség ellen Asd ki a Nád Gy,ökeret törd pora s azon port ehomra 
vizben id meg. 

14. Fagyás Rideg vöt testre Reszely tövösset torma reszelön azzal Kösd 
- mondotta Jakab Péterné hogy az Ilyés Péter lába ezzel gyegyult 
meg Pálfalrván. 

15. Fegyver ellen. A Fet:ske fiat ved meg ásd el egy Kereszt ut közepébe 
Tíz napig had allyon ot ásd ki osztán találsz egy Keresztet ezt hor
dozd nál1ad - · nem jár meg a f,egyver, s:oabja. (Sz. jegyezte : "egy 
1561be irt könybe láttam"). 

Összegezve a Szedr{:'si Zsigmond álta1l leírt firtosv,áraljai népi gyó
gyászati eljárásokat, meg;álJ.,apíth:ató, hogy a 15 betegségcsoportba s:a
,rolt 65 féle gyógymód közill 55 a növény-, ásvány- és áUa.tvilágból szár
mazó anyagok jórészt természetes felhasználhatóság.ának ismeretére, de 
ugyanakkor - egy nehány alkalmazásánál - a szín-, illetve mozgás
analógiához :i·s kötött vélt gyógyhatás hitére alapozott elj,árás, mintegy 
tíz pedig az ~elmondott szövegekkel, ráolvasással kísért átlh.t:':rítást vagy 
elvitelt célzó mágikus cselekmény. Ilyenek : valamely anyagnak, ter-
méknek, élőlénys:oá.rmazéknak (só, ételféle~égek, körömdarabkák, haj, 
vizelet, füszál, ~ettévágatt fekete tyúk, fecske1ióka, rigó szárnya, nyúl 
tüdője) valamire vagy valahová (csalánra, hangyabolyra, parázsra, szil
vafa tövébe, beteg szíve fölé, keresztú-tra) részben ráolva·sással társított 
varázscselekménnyel (ételfélét a napnak háttal állva a váll fele•tt átdob
ni ; hangyabolyra szórt ébelekre keresztbe tett, majd felszedett fűszálak 
lenyalása ; a bodzafa héjának - aszerint, hogy a gyomorhajtást alul 
v.agy felül kívánják-e - lefelé vagy felfelé való vakarása; az anyag 
elhelyezése után visszané:oés nélküli elszaladás ; köszönés a hangyák
:1ak) történő elhelyezése. 

E változa,tos anyag Udvarhelyszék népi gyógyászati szemléletének 
olyan átmeneti időszakába enged betekintést, amelyben különösen a fa
lusi nép a betegségek megszüntetésében elődei. tudásörökségére, gyó
gyító .asszonyok "jovall.S.sa'ira", kézírásban terjedt reoept,ekre, vándor 
tótok "medicináira" van utalva, de már terjedőben v.an falun is az or
vost udomény irányi1totta gyógyszer-kés~zítmények megismerése, bár 
:~éll.a még fenntar~ásokkal fogadott szórványos alkalmazása. 

A firtosváraljai Szedresi hagyaték a népi .gyógyászat sok vona:tko
zású tanulmányozására ad ;tehát lehetőséget. Köz:oététele ennek az ér
dekében történt. 
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jEGYZET 

í/ A 120 iapos könyvecske több összeköltött füzetből áll. A masodik fe
lében lévő a legterjedelmesebb : 120 számozott oldalnyi. Tartalmát 
Szedresi ezzel az összetett címmel jelölte meg : Hasznos Könyv Tör
vényes Arlikulusok Festékek nemei Orvosságok foglalattya Ezekkel 
együtt némely hasznos Gyüjtemények. A közölt gyógymódok egy r-é
szét ez a füzetrész tartalmazza, a többi pedig a megelőző füzetek 
egyes oJdalain olvasható. 

'2/ Szedresi Zsigmond családja az udvarhelyszéki Tordátfalváról szárma
zott, amint az az általa 1831-ben össz·eállított családf.a (Geneologiája 
Thorda·~falvi Szederjesi Familiának) adataiból olvasható : "Os Trun
kus Thordá'tfalvi nagy Szederj-esi István három fia közül Firtos Vár
alyába lako Szederjesi Mihály szállott volt felesége Pál Juditra, ki 
volt leánya Pál alias Péter Mihálynak, az alább irt (1831) esztendő 

előtt mint egy 37 Esztendökkel." - tehát 1796 táján. A családfa 
ezen ágán Zsigmond a harmadik generáció egyik tagja (M:ihály -
Zsigmond- Zsigmond)'. 

3/ Egy 1838-ban kelteZJeH családi őröséget megosztó osztálylevél zár.adé
kában Szr::dresi Zsigmond aláírásában magát "falu jegyzőjé"-nek, egy 
mó.sik, 1851-bSl származó birtokmegosztásra vonatkozó okmányban 
.,munkavezető"-D·ek irja. Egyházközségi kurátorsága iped~g a vár
alyai ten1plom tornya építéstörténetét megörökítő verses krónikájá
ból tűnik ki. (V. ö. : Molnár István, A firtosváraljai torony építésének 
ver~'cS któnikatüredéke ... , Keresztény Magvt:~tő, Kolozsvár, 197~3. 

2. Síé. 88- 91. l~) 

.:J/ Erre vonatkozólag a s~abrodalomból itt csak Vajkai Aurél, Népi or
voslé'is a Borsa völgyében, Kolozsvár, 1943. c. tanulmányára hivat
koznm. 

5,' A gyógynövények tudományos nevének m .egállapításár.a Al. Borza, 
Dk~ionar etnobotanie, Bucure~ti, 1968. c .művét használtam fel. 

t) / A gyógymódok forrására, eredményességére vonatkozó megjegyzések 
kiemelését én végeztem, a Szedresiét pedig (Sz., ... ) zárjelben je
lölöm. 
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REZÜMAT 

Date referitoare la ·cunoa~e:l'ea medic~nii populare 
in Scaunul Odorbei ;la illlceputul secolUJlui a·l XIX-lea. 

Lucl!"ar·ea de fata dore~te sá contribuie la completarea cuno!?tintelor referitoáre 
la medicina populara, la acea!Sitá manifestare• a oul1turii popuiJ.are care a fo.~rt; dez
valuitá ín mai multe detalii, dar care prezintií l·acune atit in lt'imp, cit !?i in sp.atiu. 

In cursui cer.cetárilor noa:sbre etnografice am de:Sicoperirt; ín satrul Firt;.If,iú (Jud , 
Hangil:üta) o cartiteid:í de manu:sc•ri.s, un fel de eodice, eu continut m'ixt ~cr:is de uri 
agricultor de acolo, numit Szedresi Zsigmond, in al doilea sfert al seeolului al 
XIX-11·ea. Codi,ceJe ín'tcr·e alrtele euprinde ~i o cole.ctie deSipre aee:ste procedee "tera
peuhce" da:tinale care au fos•t ouno.sou:te· ~i. pr~:ctioate ~n ~coltul a_I X:VIII-lea ~i 
ince:putul secolului al XIX-lea at!t de locmton1 sa1tulm F1rtu~u c1t ~l de loeUI
torii din S.caun:ul OdorheL Colectia ·cuprinide 65 "retete" lec,uir.ea a 15 boQi cele 
1nai f:reoVIe'nte de ca<re sufereau locui:torii in aceasta perioa,da ca, malaria (;palu-
di!Sim), diferi·te uanflaturi, buJbe, erizi:pel diferite dermatoze, tubereulozá, holi sto
ma.cale de rinkhii de ochi, boli reumaüce, deger.are, dur.eri de dinti ~i de· inima 
!ji hemoragie. (Tah2'l I.) . 

Din c-::.ntinutul ,,retetelor" rciese indeos·ebi urmátoarele doua trasaturi funda
mentwle caracteristice a-le medidnii populare de a·lltádata : 

- poporul in praetieile sa:l•e ter.a.peutice' In general folos·e~·te toate a.ceste ma
teriale care sint oferite de nat.ura ca, pl.ante med'idnale (vezi Tabelul nr. II.), di
ferite produse aie regnului mine·ral $Í animai, dar 

- chiar dadi in adivitatea sa de lecuire aplica $i procedee empirice. baza.k~ 

pe uib.S>el'vatii nat,ura.le efectul a·ce&tora insa i·l a~te:apta -totm:~i de la puterile ma
!,,j.ce a:e fort elor SUijJran.aturale. 

In concept.i.a poporului baza a.cestei credinte o fonmeazél analo•gia, un:ul. din 
in,dr.umator'i'i ·cei mai importanti ai modului de .gindire, care omul ín le~ga:tura 

adinea l!nilstiica de si.mpa·tioe eu natura in,conjurátoare, eu regllllill ani.Jma:l, v•egetal 
sau mi•n.eral. O alta c.araderis>t-i:cá es.te tendinta de a transtfera boa1la prin liíisarea 
unor obiede sau materiale la armmite· loeuri sau .pe asupra unor aHe m.ate.rii prin 
l·ornlbinatia unor activi,tati n.atur .. ale $Í mis<tke - confonm traditiilor da.tinale. Alpraa
pe fiec31re practicá S•e s•tn'íidui:a sa dea indrumari pentru SICapa•rea de boala prin 
proccde:ui de transierarea holii eu trece'r'ea unei materii (bu:cate, sare, bucáti de 
un.ghi puse in oua) la un alt o.~·iecrt; sau un alot loe (la urzi,cá la raid<kina prnmul:ui, 
la ra:sor-uce) insotite eu actiuni eu carader ma,gic (pi~ar·ea 1a un lo,e in,dkat, arun
carea unui alimenl prega•tit p2.EI1J2 umar S·tind eu spatele sp.re soare, a!?ez,area in 
fonmá de Cl'Uce a unor fire de iatiba asupra unor al~m·ente risi:pite pe un mu~uroi 
de furnirci $i lirugerea ace:s.tor fi:re ; rade:re.a coji'i .sacului de jos in sus sau de sus 
in jos, - a·ctiuni imsotite de dorinte expriJma,te ín cuvinte. De as·emenea s-•a incer
cat !n:ceta•r·ea dur.eritlor de dinti au a•ctiuni eu caracte:r ma.gi!C (>eu .afumarea dintelui 
ce doare eu un smoc de pár pieptánat in zi:ua de viner.ea-1mare, ars pe jára·ticul 
ve.trei), lecuirea supiÍ:rar:ii dilntilor (daea e VJOriba de banbart; eu baliga calda de' 
armasar, d·a•ca e verba de femeie eu baliga de i.a;>a infa$uratá in tesátura ~i legata 
in fata), lecuirea insomniei (ou inLmá de r!ndunica, a~eza:ta pe' inilma bolovanului) 
~i in sfir,~it apárarea contra efectului mortal al annelor (eu ingroparea unei inimi 
de dnduniJca in mijlocuJ. ras~ru!C'ii de dnmnnri, stcoa~enea ~i purta.rea ei eu o cruoe). 

St<udierea eodi•cE:'lui Szedresi: din Firtánu~ ne oferá astfel multte pos·ilbilitati de 

a cunoa~le practica medidnii populare. Pub'licarea lui s-a fác.ut in a.cest scop. 

327 

4 




	alutaVIII_IX_317_320
	alutaVIII_IX_320_320bis
	alutaVIII_IX_321_327

