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A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapja

Szerkeszti:
Lopes-Szabó Zsuzsa

Decemberben
sokk minden történik.
ö é ik Elő
Először
ö jön
jö a MiMi
kulás, hoz csokit meg virgácsot,
kinek mi jár.
Aztán advent, a gyertyák gyújtásának rituáléjával, minden vasárnap eggyel többet. Koszorú
az asztalon, fenyőillat, és lassan
készítem magunkat az ünnepre,
Svájcban már november közepétől lehet fenyőfákat kapni, és
a boltok is karácsonyi díszben
pompáznak.
Aztán jön a fejtörés kinek mit
vegyek, hol és mikor. És ezzel
mintha el is szállna a hangulat.
Nem marad más, csak a nemvágyom-a-boltokba érzés, az
ódzkodás a tömegtől, a locspocsos utcától, lehet, hogy nem is
fog örülni, szent ég, milyen drága, uramatyám, már csak egy hét
van hátra.

És mire eljön karácsony
hete, rohanunk bevásárolni, káposztát és halat,
kkrumplit,
li mákot
ák éés dió
diót, lilisztet,
cukrot, gesztenyét és pulykát.
Hazacipeljük a „zsákmányt” és
hozzáfogok az ünnepi előkészületekhez. Felfűzöm a szaloncukrot, megfaragjuk és díszítjük a
fát, becsomagoljuk az ajándékokat.
De az idén, az idén minden más
lesz. Ebben az évben felnőttkorú
gyerekeim megtiltották nekem,
hogy fejenként egy darabb pici
ajándéknál többet vegyek. Hiába
érveltem, hogy az ajándékvádékvásárlás csak akkor bűn, haa a
szeretetet pótolja az anyagiiasult szándék. Aztán rájöttem, igazuk van. Rég
volt olyan karácsony, ami
nem a szétszórt színes pa-pírokról, a bontogatásról,
az ajándékokról szólt. De
akkor miről is szóljon... ?

hát az együtt
együttlétről. Közös sétákról a havas er
erdőben. Kutyasétáltatásról. Együ
Együtt főzésről. Együttes bbejglisütésről.
j li ü é
Legfeljebb nem
lesz kész időre. Lusta reggelekről,
pizsamás kakaózásról, családlátogatásról. Társasjátékról. Kártyázásról. Zenehallgatásról. Mindenről, csak nem tárgyakról.
Még van idő nem-megvenni a
fölösleges ajándékokat.
Egyesületünk nevében kellemes
ünnepeket kívánok!
Lopes-Szabó Zsuzs
Zsuzsa
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Kitüntetések
Az értelmező szótár ezt írja a kitüntetésről:
“Érdemekért adományozott elismerés, cím, ill. az ezt jelképező tárgy (érem, jelvény, oklevél)”.

Szabó Gyuri bácsit 2013. augusztus 20. tiszteletére a Vidékfejlesztési
Minisztérium miniszteri kitüntetésben részesítette.
Az indoklás így hangzik:

“Fazekas Sándor Miniszter úr a Fleischmann Rudolf Díjat adományozza Szabó
Györgynek, a bükki füvesembernek, a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület alapítójának, a népi gyógyítás hagyományainak megőrzése, a gyógynövények
gyógyhatásának, egészségmegtartó erejének széles körben történő megismertetése
területén végzett több évtizedes példa értékű munkája elismeréseként.”
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Szeptemberben
újabb megtiszteltetés érte őt: a magyar népi gyógyászat Magyar
Örökség díját vehette át az
Akadémia dísztermében.
A Magyar Örökség és Európa
Egyesület elnöksége a Magyar
Népi Gyógyászatot a Magyarság Láthatatlan Szellemi
Múzeumának részévé nyilvánította.
A Magyar Örökség Díjat minden egykori és jelenleg
is tevékeny füvesember képviseletében - a magyar népi
gyógyászat két jelenkori kép-

viselője, Szabó Gyuri
bácsi bükkszentkereszti
füvesember,
valamint
a határon túlra szakadt
magyarság
képviseletében Macalik Ernő
csíkkarcfalvi botanikus
2013 szeptember 21-én
vette át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Édesapám számára nagy megtiszteltetés ez a két díj: munkásságának és annak az ügynek
az elismerése, melynek szolgálatába állította életét. Együtt
örülünk vele, hogy ezenken a
jeles fórumokon is fejet hajtanak a népi gyógyászat érdemei
és fontossága előtt.
Szívből gratulálok neki, és jó
egészséget, hosszú életet kívánok további tevékenységéhez.
Lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa
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Diabess-Györgytea nap 2013
November 9-én tartottuk budapesti cukorbeteg-rendezvényünket, a Diabess-Györgytea napot..
Az ELTE Természettudományi Karán előadá-sokat szerveztünk cukorbetegségről, gyógynövé-nyekről és a természetes gyógymódokról.

Idén is nagyon sokan jöttek
el hozzánk. Ez is azt mutatja,
hogy egyre többen szeretnénk
visszatérni a természetes gyógymódokhoz, a gyógyfüvekhez,
használni őseink nagyra becsült tudását, egészségesebb,
természetközelibb életet élni.

Dr. Taraczközi István

Első előadónk
a figyelmet
Dr. Taraczközi
a változatos
István
orvos
táplálkozás
volt, a Terméfontossászetgyógyászok
gára,
és
Szabó György füvesember
Szövetségéóva intett
nek
elnöke.
az adalékA táplálkozás gyógyító erejé- anyagokkal teli ételek fogyaszről beszélt. A tibeti orvoslást tásától.
említette példaként, ahol az
Gyuri bácsi előadásában arra
orvos elsősorban a táplálkozás
buzdított
mindnyájunkat,
megváltoztatásával gyógyítja
hogy segítsünk magunkon a
a beteget, és gyógyszert csak a
gyógynövények használatával,
valóban szükséges esetben javane sajnáljuk a teakészítéssel
sol. Taraczközi doktor felhívta
járó fáradságot, mert sok bajt
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előzhetünk meg így. Elmondta
azt a megdöbbentő és példaértékű statisztikai adatot, miszerint Németországban a lakosság
49%-a rendszeresen használ
gyógynövényeket. Hangsúlyozta
annak fontosságát, hogy a fiatalok is megfelelő gyógynövényes
oktatásban részesüljenek, tudják, hogy ha például megfáznak,

François Couplan

akkor melyik gyógynövényhez
kell nyúlni.
François Couplan francia
etnobotanikus a vadon termő
ehető növényekről és az Európában gyakori gyógynövényekről beszélt. Véleménye szerint
a földművelés megjelenése előtt
az emberiség egészségesebben
táplálkozott, mivel az őstermészet növényeit fogyasztotta, nem
a messzi földről behozott, termesztett növényeket, mint például a burgonyát vagy a paprikát. Ő maga készít rántott fekete
nadálytő levelet, csalánlevest. Jó
szívvel ajánlotta fogyasztásra a
papsajtmályvát, lóbabot, libato-

Lopes-Szabó Zsuzsa

pot, galagonyát és a somot is.
Zsuzsa szemünk fényéről, a
gyerekekről és a nekik adható
gyógynövényekről beszélt, mivel szerencsére egyre több szülő érdeklődik arról, hogy mit
igyon gyermeke a gyógyszerek
helyett. A gyógynövények, amiket bátran adhatunk gyerekeknek: édesköményt puffadásra,
kakukkfüves fürdőt az immunrendszer erősítésére, fürtös mentát, apróbojtorjánt megfázásra.
Gyuri bácsi és Zsuzsa fitoterápiás
tanácsadást tartottak az előadások után. A kérdések között szerepelt cukorbetegség, reflux és
pajzsmirigy és jöttek gyermekre
vágyó fiatal párok is.

volt gyógynövénykiállítás, ahol
megszagolhattuk, megfoghattuk
a növénykéket. Volt többek között menta, cickafark, apróbojtorján az ismertebb növények
közül, és végre megnézhettük a
fekete nadálytő híres gyökerét,
amiből hatásos tinktúra készül
zúzódásokra, sportsérülésekre.
Nagy volt az érdeklődés a különböző egészségügyi szolgáltatások iránt, úgy mint masszázs,
vércukorszintmérés, magneter
ágy kipróbálása. Vendégeink
Gyuri bácsi teái közül is kóstolhattak, illetve kipróbálhattak
liszt-, cukor- és tejmentes ínycsiklandó süteményeket.

A rendezvény háziasszonya újra
a kedves, lelkes és jókedélyű
Kertész Zsuzsa volt. A Károly
Róbert Főiskola mérnöktanára,
Lakatos Márk jóvoltából idén is
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Lorenzo olaja

avagy hogyan talált egy gyógyíthatatlan betegségre gyógymódot
egy bankár

ADRENOLEUCODYSTROPHY annak a ritka és szörnyű betegségnek a neve, mely az idegrendszert megtámadva némává, süketté, vakká,
bénává teszi a beteget. Kizárólag kisfiúknál fordul elő.

Október 24-én, 80 éves korában meghalt
Augusto Odone közgazdász, aki a Világbank
alkalmazottja volt.
Lorenzo Odone, a barna hajú,
gyönyörű fiúcska 6 éves volt,
mikor észrevették, hogy botladozva kezd járni, alig hall,
mormogva beszél és izgága lett.
A diagnózis után az orvosok
lemondóan legyintettek és azt
mondták a szülőknek, vigyék
haza a gyereket, nincs remény,
legfeljebb 2 évig fog még élni.

De az apa, Augusto Odone
közgazdász, a Világbank alkalmazottja igen makacs és harcias
természetű ember volt. Ilyen
családból származott. Apja az
antifasiszta ellenállás egyik vezetője volt Rómában, anyja
Mussolini orra alá tört borsot
szabadelvű írásaival. Ő tehát
nem adta fel a reményt. A lakásuk minden zugát gumival
bélelte ki, hogy a kisfia ne tudja
megütni magát, éjjelente pedig
tudományos könyveket bújt,
hogy megértse a betegséget és
elkeseredetten próbálta kitalálni az ellenszerét.

A betegség lényege abban áll,
hogy a hibás X kromoszóma
miatt a szervezetben hosszú
láncú zsírsav termelődik, mely
az agysejteket körülvevő myelin
gyűrűt roncsolja. Az olasz bankár, aki egyébként szeretett főzni, azt gondolta, ezeknek a zsírsavaknak a kiiktatásával lehetne
próbálkozni. Ha összekeverünk
olajsavat (olivaolaj) és eruksavat
(napraforgó olaj), okoskodott,
akkor ezek semlegesítik a káros zsírsavat, mielőtt elérnék az
idegrendszert.
Mindenki azt hitte, megbolondult, mert az eruksav patkányoknál mérgezőnek bizonyult.
Különben is, éppen egy közgazdász fogja megtalálni a betegség
ellenszerét, amit tudós profeszszorok évek óta hiába kutatnak.
De Odone úr talált egy merész kémikust, aki elkészítette
számára az olajat, a sógornője
pedig vállalta a kísérleti nyúl
szerepét. Miután az égvilágon
semmi baja nem lett az olajtól,
a kisfiúnak is elkezdték adni.
A káros zsírsav szintje szinte
azonnal drasztikusan kezdett
csökkenni a vérben. Ekkorra a

6
gyorgyteatél2013*.indd 8

12/1/13 3:54 PM

gyerek már teljesen megbénult
és elveszítette kommunikációs
képességét is, de nem halt meg.
Nem tudni, élete hátralévő
24 évében mit érzékelt az őt
körülvevő szeretetből, szülei
elkeseredett harcából az életéért, a látogató gyerekseregből,
a levelekből, melyeket 20 éven
keresztül kapott egy anyától,
akinek a fia ebben a betegségben halt meg.
A bolondnak kikiáltott közgazdász a siker láttán harcolni
kezdett. Olaját titokban küldözgette ismeretlen emberek
beteg gyerekeinek. Az olaj gyógyítani nem tudta a betegséget,
de megakadályozta a kifejlődését.
A média hamarabb figyelt
fel, mint a tudomány. Hatásvadász, a
valósághoz
nem teljesen hű film is
készült a történetből
1992-

ben. A végső győzelmet az
hozta meg, hogy a Baltimore-i
Kennedy Krieger intézet egy
tanulmány során bebizonyította, hogy Lorenzo esete több
volt a szerencsés véletlennél: a
vizsgált betegek 75 %-nál az
olaj megakadályozta a tünetek
kialakulását.
Lorenzo Odone 2008-ban,
30 éves korában halt meg,
megfulladt a
légcsövébe került táplálék
miatt.
Apja, aki
köny-

veket írt a betegségről és létrehozta a Myelin Project alapítványt, most követte.
Az eset tanulsága számomra
nem csak az, mit meg nem tesz
az ember a gyerekéért. Hogy
mekkora a szeretet ereje. Ennek az embernek a története,
aki semmilyen természettudományos képzettséggel nem
rendelkezett azt példázza, meg
kell próbálni a reménytelent is.
Harcoljunk életünkért, egészségünkért, szeretteinkért, és ne
riadjunk vissza a lehetetlentől sem.
“You’ ll know only if
you try”- csak akkor
fogod megtudni, ha
megpróbáltad, ez volt
Augusto
Augu
g sto Odone mottója.

(Kivonat a The Economist 2013. nov.16-22 számából, 86. o.)
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Fehér fagyöngy
gy
Viscum album L.

•

Eredet, botanikai leírás

A fehér fagyöngy E
Európában,
ó áb
Észak-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, hazánkban is
gyakran előforduló félparazita,
örökzöld növény.
A fagyöngyfélék (Viscaceae)
családjába tartozik, a gazdanövényen gömb alakban függ,
melynek átmérője akár 3 méteres is lehet. Magassága elérheti az 1 métert, kora a 70 évet.
Termése fehér, borsónyi nagyságú, ragadós, áttetsző bogyó,
november-december hónapban
érik. Az emberre mérgező, de
a cinke, énekesrigó szívesen csipegetik. 1 óriási mag található
benne, mely sem vízben, sem
földben nem csírázik, csakis a
fák ágain. Ragadós tulajdonsága

miatt régen madárlépet, ragasztót készítettek belőle.
Gyakori gazdanövényei lombhullató fák (nyár, hárs, juhar,
kőris, alma, fűz, a Bükkben a
galago
galagonyán is megtelepedik).
Az örökzöldeken
ö
előforduló fagyöngyöt külön fajnak tekintik
(Viscum laxum Boiss. Et Reut.)
A fehér fagyöngy nem tévesztendő össze a sárga fagyönggyel
(Loranthus europaeus L.) amely
lombhullató, és amely a tölgyfákon (esetleg szelídgesztenyén)
fordul elő. Ez a fagyöngy nem
gyógynövény.

•

Hatóanyagai

Flavonoidok, kávésav, szaponin,
alkaloidák, gyanta, kolin,
acetilkolin, lektin, polipeptid,
viszkotoxin,
termésében
poliszacharidok. A lektin és
a viszkotoxin nagy adagban
mérgező tulajdonságúak, ezért
a napi adagolást szigorúan be

kell tartani és semmilyen körülmények között nem szabad
túllépni!

•

Története

A fagyöngy az egyik legrégebben
ismert növény. A kelták szent
növényként tisztelték, ágait aranyozott sarlóval vágták, hogy a
rozsda ne vegyen el csodás hatásából. A fa alatt szűzlányok tartottak tiszta fehér vásznat, ebbe
hullott a fagyöngy, melynek a
földdel sem volt szabad érintkeznie.
A germán harcosokat sebezhetetlenné tette, a bölcső fölé
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akasztott fagyöngy megvédte
az újszülöttet a gyermekeket
kicserélő gonosz tündérektől.
A világ örökkévalóságának és a
lélek halhatatlanságának a szimbóluma. Az angolszász hagyományok szerint a fagyöngy alatt
összetalálkozó embereknek meg
kell csókolniuk egymást. Ez a
megbocsájtás és szeretet gesztusa, mely egy skandináv legenda
nyomán született.

•

Gyűjtése

Leveleit és 5 mm-nél nem vastagabb fiatal ágait (Visci albae
stipes) gyűjtjük a bogyók nélkül
novembertől februárig. Hatóanyag tartalma igen nagy mértékben függ a szedés idejétől és a
gazdafától. Például a galagonya
bokorról gyűjtött fagyöngy még
hatékonyabb vérnyomás csökkentő és húgysav hajtó. 3 kg friss
leveles hajtásból kapunk 1 kg
száraz drogot.

•

Gyógyhatásai

Vértolulásra, magas vérnyomásra, érelmeszesedésre és szívritmus szabályozásra használjuk.
Az erek áteresztő képességét
optimalizálja, ezáltal jó szédülésre, fülzúgásra, visszérre, javítja a
koncentrációs képességet. Víz-

hajtó hatása is van. Mindenféle
seb,- méh,- tüdő,- orrvérzést
csillapít. Köhögésre, szamárköhögésre, asztmatikus és egyéb
görcsökre jó. Nyugtató hatása
miatt epilepsziás rohamok megelőzésére, fejfájásra is használjuk.
Javítja az immunrendszer működését. A méh izomzatát erősíti,
növeli a pete megtapadásának
esélyét, a fogamzást. Kis mértékben csökkenti a vér cukorszintjét, cukorbetegeknek is ajánlott.

keresztül.
Megelőzésként, immunerősítésre havonta 2-3 csésze is elegendő, melyet a fent leírt módon
kell elkészíteni és fogyasztani.

Gyógybor:

•

Felhasználása

40 gramm friss fagyöngyöt 1
liter édes fehér borban áztatunk
10 napig szobahőmérsékleten.
Leszűrjük, napi egy pohárnyit
fogyasztunk belőle étkezés előtt,
a nap folyamán kétszerre elosztva. Kúraszerűen évente kétszerháromszor, egy-egy alkalommal
havi 15 napon keresztül.

A fagyöngyből soha nem készítünk forró teát. A szárított növényből 3 grammot, egy csapott
evőkanálnyit leöntünk 2,5 dl
desztillált vagy más mészmentes
hideg vízzel, és 12 órán keresztül lefedve áztatjuk. Célszerű
este beáztatni, reggel leszűrni és
hidegen vagy langyosra melegítve fogyasztani lehetőleg étkezés
előtt.

•

Magas vérnyomásra, érelmeszesedésre napi egy csészével reggel
éhgyomorra.
Szívbetegeknek hetente 1-3-szor
egy csészével lefekvés előtt.
Ingadozó vérnyomásra hetente
2-3-szor éhgyomorra.
Méherősítésre napi 3-szor 1
mokkáskanál tinktúra 4 héten

Rosszindulatú betegségek gyógyításában már a híres svájci
orvos, Rudolf Steiner (18611925) is használta. Legújabb
németországi kutatások szerint
a fagyöngy citosztatikus (sejtvédő) és immunerősítő tulajdonságokkal rendelkezik, gátolja az
áttétek kialakulását.

Külsőleg meleg borogatást készíthetünk leveléből és összezúzott bogyójából érszűkületre,
visszérre, ízületi fájdalmakra.

Kutatások

Kivonat Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember nyomában cím könyvéb l
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Szokatlan táplálkozás
A legutóbbi Diabess-Györgytea napon újra vendégül láttuk azt a francia
etnobotanikust, aki néhány évvel ezelőtt már járt nálunk.

François Couplan

tó étkezési szokásairól.
François
Franç
Couplan
az európai ehető vadnövények
tanulmányozásának
úttörője.
Több mint negyven éve foglalkozik ezzel a témával, 1975 óta tanítja is a vadnövények ismeretét,
felhasználását.
Tanfolyamain több mint 20 ezer
ember vett már részt szerte Európában (Svájc, Franciaország,
Belgium, Németország, Ausztria)
és a tengeren túl az Egyesült Államokban. Azon munkálkodik,
hogy az elfelejtett, ehető növények fontosságát újra a köztudatba hozza és megismertesse a
közönséggel. Számtalan könyvet
írt ma már különlegesnek számí-

Tudományos képzésének jó
része a természetben megélt mély
tapasztalaton alapul, melyet a világ minden táján szerzett. Több
mint 30 éve kutatja az egész földkerekségen a növények hagyományos felhasználási módjait. Tíz
éven keresztül észak-amerikai indián törzsekkel élt együtt, hogy
ellesse hagyományaikat.
Előadásában elmondta, hogy
az emberiség története 1,5 milliárd évre tekint vissza, a mezőgazdaságé viszont csak 30 ezer éves.
A földművelés előtt kizárólag
vadon termő növényeket ettek az
emberek. Ma viszont termesztett

növényekkel élünk: zöldségeinket, gyümölcseinket mind messze
földről hoztuk és honosítottuk
meg Európában. A burgonya, a
paradicsom, az alma, a paprika,
szinte az összes gyümölcs egzotikus tájakról származik. Elfelejtettük, hogy régen azt ettük, amit a
mezőkön, az erdőben találtunk.
François Couplan szinte kizárólag vadon termő növényeket
eszik. A tévében a leghíresebb konyafőnökökkel süt csalántortát,
útifüves pitét, főz kankalin levest.
A tyúkhúrból, gyermekláncfűből
salátát készít.
Különleges receptjeiből most
közreadok néhányat:
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A hó alatt is megtalálunk sok növényt, melyeket éppen a hótakaró véd meg a kifagyástól. Ilyen az útifű, a
csalán, a tyúkhúr, a csipkebogyó.
(Ezek a receptek gyakorlott háziasszonyt kívánnak, nem adok meg pontos mennyiségeket, inkább csak a
módszert. A megfelelő konyhatechnikai fogásokat bármely hagyományos szakácskönyvben megtalálják).

Útifüves pite csalánnal

Nyers tyúkhúr leves

Főzzük puhára a csipkebogyókat egy kevés vízben. (Ha
fagyok után szedtük, akkor már
elég puha, nincs szükség főzésre).

Készítsünk pitetésztát, béleljünk ki vele egy megfelelő nagyságú formát.
Vízben főzzük meg az útifüvet és a csalánt, csöpögtessük le,
vágjuk apróra.
Verjünk fel néhány tojást,
adjunk hozzá egy kis tejet és kevés mézet, keverjük bele a növényeket és adjunk hozzá egy maréknyi mazsolát.
A pitetésztára szórjunk darált mogyorót vagy mandulát,
hogy ne maradjon nyers, majd
öntsük rá a tojásos keveréket.
Szórjuk meg cukorral, ami sütés
közben szépen ráolvad a pitére.

Csipkebogyó leves

Passzírozzuk át sűrű szitán,
hogy a héját, a magját és a benne
lévő szőröket eltávolítsuk.
Szedjünk zsenge tyúkhúrt,
tegyük mixerbe egy kevés olíva
olajjal, egy cikk fokhagymával,
kevés sóval.

Hígítsuk ízlés szerinti menynyiségre vízzel, adjunk hozzá sót
vagy cukrot igény szerint, főzzük
fel újra.

Öntsük fel a kívánt mennyiségre fele vízzel, fele tejjel.

Étkezési keményítőt vagy
lisztet keverjünk el hideg vízzel,
adjuk a csipkéhez.

Adjunk hozzá egy-két öszszetört főtt krumplit, mixeljük
össze. (Ne túl sokáig, mert a
krumpli nyúlóssá válhat).

Hidegen vagy melegen tálaljuk egy kevés tejszínnel minden
tányéron.
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“A tea bölcs és pozitív gondolatokat ébreszt.
Felfrissíti a testet és megnyugtat.
Azzal a bátorsággal is felruház,
hogy elviseljük vereségeinket”.
(Shen Nung, kínai császár i.e. 2800)*

Teázzunk minél többet, hogy
felfrissítsük a testünket, jó gondolatok ébredjenek bennünk.
Télen bármilyen meleg folyadék jólesik, a gyógyteáknak
azonban nem csak melegítő,
hanem gyógyhatásuk is van.
Télen betegségek megelőzésére
ajánlom a kakukkfű, a fürtös
menta és a szurokfű teákat.
Ezeket egyenlő arányban öszszekeverve vagy felváltva lehet
inni. Naponta 1-3 csészével is
akár, nem lehet hozzászokni
és szünetet sem kell tartani.
Mindhárom gy
gyógynövénynek
gy
van immunerősítő
erő
és tonizáló
ton
hatása,
emellett
védik
v dik légvé
zőszerz
ző
veinv
ket
k és
segítenek
segít
megelőzni
megelőz a
megfázásos
megfázáso be-

tegségeket.
Megfázás kezdetén igyanak
ebből a keverékből napi 3 csészével mézzel és citrommal ízesítve. (Mindkettő gyógyhatása
elvész, ha forró folyadékba teszik, hűtsék langyosra teájukat,
mielőtt ízesítik).
Légúti betegségekre több igen
hatásos gyógynövény is van.
Köhögésre legjobb az apróbojtorján, az útifű, a kakukkfű, a
szurokfű és a martilapu. Utóbbinak a füstje gyógyít, kis tálkában égessék száraz leveleit és
szívják be a füstöt.
A langyos sós vízzel való gargarizálás csökkenti a gyulladást,
fertőtleníti a torkot.
Köhögést csillapít még a bodzavirág, a hársfavirág és a kamilla
is. Ezekből a növényekből készíthetnek teát, amiből a nátha
illetve köhögés alatt naponta 3
csészével fogyasszanak szintén a
fent leírt módon ízesítve. Inhalálni is jó ezekkel a gyógynövényekkel: forró teát kell készíte-

ni, egy tálba önteni és fejüket
egy törülközővel betakarva, a
tál fölé hajolva beszippantani
a párát.
Mindhárom növénynek van
enyhe lázcsillapító hatása is. Ha
nem szűnik a köhögés és nem
megy le a láz, feltétlen forduljanak orvoshoz.
*A kínai gyógyászat megalapítója, az
első gyógynövényes összegző munka
szerzője, a teázás szokásának feltalálója volt Shen Nung császár.
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