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Elixírek csalókából, fenyőbojtból
Most gyűjthetünk fenyőrügyet, friss tobozt, porzót

Fizessen elő itt: 0726 720 517 szekelyhon.ro/elofizetes

• A méhek ilyentájt hordják be a fenyőmézhez 
az édes harmatot. A régi asszonyok szintén 
ebben az évszakban gyűjtötték és dolgozták fel 
a fenyőújulásokat, hogy mire beköszönt a nát-
haszezon, megérjen a vitaminokban, cseranya-
gokban bővelkedő varázsital, a hörghurut házi 
gyógyítója. A fenyőrügy- vagy -tobozszirup nyer-
sen érlelve a leghatásosabb kanalas házi pati-
kaszer. A forrázott vagy főzött variáns inkább 
szörp minőségű, hígítható, ám gyógyereje ekkor 
sem elhanyagolható. Az oroszhegyi Vass család 
ezekben a napokban gyűjti a hozzávalókat.

M O L N Á R  M E L I N D A

A hány hegyi vidék, annyi el-
nevezés. Gyimesben fenyő-
bojt a rügy, Gyergyóban a 

toboz csalóka, másutt ugyanez csen-
csó. Van, aki csalókalekvárt készít, 
mások fenyőújulásból készítenek 
szörpöt vagy a vadhúsok fűszerezé-
séhez fenyőrügylekvárt.

A moldvai, a székelyek által 
kalegereknek nevezett szerzetesek 
a fenyőtoboz-elixír valódi tudorai. 
Igaz, nem árulják el titkos tudomá-
nyuk legfontosabb apróságait, de 
annyit igen, hogy a mézzel rétegelt 
piros fenyőtobozt tartalmazó ballo-
nokat fekete zacskóba bugyolálva 
ássák el – a földben érik legalább 
fél évig. Aztán üvegcsékben forgal-
mazzák, elsősorban tüdőbántalmak 
gyógyítására, természetes köpte-
tőként, továbbá általános roboráló 
avagy nyugtatószerként, és kösz-
vényre is.

A torok kéményseprője

Nincs az a gyermek, aki ne jó szívvel 
venne részt a fenyőtoboz és -rügy 
befőzésének műveleteiben. Már 

maga a gyűjtés is felér egy kirándu-
lással, hiszen olyan helyre érdemes 
elmenni érte, ahol bizonyosak lehe-
tünk afelől, hogy nem szennyezett a 
levegő és nem éri por a fákat. Ebben 
az esetben nem is kell mosni a to-
bozt, a fenyőbojtot. 

Személyes kedvencem a piros csa-
lókából készült házi orvosság. Ehhez 
egy nagy befőttesüvegben mézzel 
vagy cukorral alaposan le kell réte-
gelni a tobozokat, és pár hétig napon 

érlelni. Különleges látvány, ahogyan 
– mint a sűrű méz – lecseppen és 
összegyűl az üveg alján a varázsital, 
amit sötét üvegekben, hűvös helyen 
tárolunk. Tényleg minden cseppje 

orvosság, otthon nem is kaptunk be-
lőle, csak ha kapart a torkunk, akkor 
is egy-egy kiskanálnyit.
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Az erdők illatát, zamatát 
egybesűríti a fenyőhajtás

▴   FOTÓK: VASS TAMÁS

Porzó, toboz, rügy 
együtt adják a fenyőelixír 
beltartalmi gazdagságát „ Olyan helyre érdemes el-

menni érte, ahol bizonyo-
sak lehetünk afelől, hogy 
nem szennyezett a levegő 
és nem éri por a fákat.




