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Szatmár 



Csinód (2007-2009) 
Egerszék (2007-2009) 

Gyimesfelsőlok (2008)  Homoród- 

mente 



 félig struktúrált interjúk, szabad elbeszélgetések  

 diktafon, fénykép- és videófelvételek, jegyzetek, herbárium, „tájszótár”  

 terepi vizsgálatok, növény- és droggyűjtés 

kérdéskörök: indikációs területek alapján 

 feljegyzett adatok (növények): 

 - népi elnevezés  

 - drogként használt rész 

 - alkalmazás pontos módja  

 - ismeret eredete (pl. hallott, olvasott?) 

 ásványi, emberi és állati eredetű anyagok 

 egyéb gyógymódok 

 hiedelmek 

MÓDSZEREK 



HIEDELMEK NAPJAINKBAN 

Válogatás: 
- 2007-2015 (210 terepnap) 
- 5/22 faluból 
- ~450 adatközlő (11-101 éves) 
- ~9000 fotó 
- ~300 óra hangfelvétel 
 
Hiedelmek: 
- védelem pl. rontás, igézés ellen 
- mágikus számok, jeles időpontok és helyek 
- specialisták 
- okok keresése, gyógyítás, magyarázat 



SZÉGYENVIRÁG,  
SZÉLRÓZSA 

Anemone narcissiflora, Csinód, 2009. aug. 

Daucus carota, Gyimesfelsőlok, 2008. aug. 

SZÉGYÖNVIRÁG 

FOKHAGYMA 

TÖRÖKBÚZA,  
TEREBÚZA 

Zea mays, Gyimesfelsőlok, 2008. aug. 

Allium sativum, Csinód, 2007. aug. 



NYÍR és PIMPÓ 

Betula pendula és Salix caprea, 
 Gyimesfelsőlok, 2008. aug. 

CSIHÁN 

Urtica dioica, Csinód, 2009. aug. 

BURUSNYÁN 

Syringa vulgaris, 
 Lövéte, 2008. aug. 

SZENT JÁNOS VIRÁG 

Geranium pratense, Gyimesfelsőlok, 2008. aug. 



PIROS SZÍN 

BOROSTYÁN 

Hedera helix, Egerszék, 2009. aug. 

MOGYORÓ 

Corylus avellana, Csinód, 2007. aug. 

Picea abies, Csinód, 2009. aug. 

VÖRÖSFENYŐ, LUCSIKA 



Csinód, 2009. aug. 

Helleborus purpurascens 

ESZPENZ GYÖKÉR 



MENYETBŐR 

Csinód, 2009. aug. Csinód, 2009. aug. 

CSEREHÉJÚ KÍGYÓ  

FARKAS- 
HÚS 

Egerszék, 2009. aug. 

SZENT GYÖRGY  
BÉKA 

Egerszék, 2009. aug. 

GYÍKTOJÁS 

Csinód, 2009. aug. 

ÉTŐGYÍK 

Csinód, 2009. aug. 



VÍZVETÉS 

• igézés, szemverés ellen, szeretők 
• pohár vízbe 3 vagy 5 gyufaszál / szén 
    (Szentháromság tiszteletére és Jézus szent sebére) 
• embernek és állatnak (+ inni + homlokra, kézre, lábra),  
     növénynek (locsolni) 
• imádság, ráolvasás 
• akit megigéztek: leszáll a gyufaszál / szén 

 

(Csinód) 



ÁRPA ARATÁSA 
• hordeolum  
• késsel  / sollóval szem körül körözni, kést hamuval megsúrolni 
• 3x 
• ráolvasás pl. „A fődet felszántottam, a búzát elvettem, learattam, 

megőrlettem, kenyeret süttem, a kenyerbül (…), milyen semmi ez az 
árpa is a szemin, semmi vót….” 
 

(Gyimesfelsőlok) 



ÓN- / ÓLOMÖNTÉS 

• ijedtség ellen 
• ma pl. elemek olvasztása (ólom), hideg vízbe öntés 
• olyan formát ad ki, amitől megijedt (pl. szög, kígyó) 
• „hamu ha lesz, akkor meg van ijedve; (…) ha tiszta, nincs megijedve” 
• víz: inni, fürdővízbe, ruhát locsolni → 3 éjen át ebben aludni heti 1x  
 

 

(Homoródalmás) 



Grynaeus Tamás  
(1931-2008) 



GYŰJTŐCSAPAT + KOOPERÁCIÓK 


