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Absztrakt
Baranya megyében néprajzi, etnobotanikai és botanikai források, valamint 2012 és 2016 
közötti adatgyűjtés alapján összesen 199 gyűjtögetett vadnövényfaj/taxon használatáról 
van tudomásunk. A legkorábbi fellelt utalások vadon termő növények gyűjtésére a múlt 
század elejéről, a legtöbb adat pedig a múlt század közepéről származik. Egykor 167 
fajt használtak gyógynövényként, tápláléknövényként, vagy árusították vadvirágként, 
és néhány egyéb használat is fellelhető, köztük a gyógynövényszentelés hagyománya is. 
Napjainkban 104 faj gyűjtögetéséről van adat a megyében, de – bár a fajszám nagy – a 
vadnövényhasználat nem gyakori, ám az arra fogékonyak körében újraéled a gyakorlat.  
A dolgozatban az egykori és a mai gyűjtögetés vadnövényfajait összesítem, megadva a 
felhasználás módját, feltüntetve – ha van – a piaci árusítás tényét is. Az adatok össze-
gyűjtése és rendezése alap a további kutatásokhoz.

 
Bevezető

 
Európa több országában fordítanak egyre több figyelmet a népi természetis-
meret, azon belül is a vadnövények felhasználásának megismerésére. Fontos az 
elfeledett gyakorlat felidézése, illetve a máig fennmaradt, de sokszor a kihalás 
szélére került hagyományok és tapasztalatok dokumentálása. Magyarországon 
is egyre nagyobb az érdeklődés különösen a tápláléknövények, gyógynövények 
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használatára, így az országos szinten még elég hiányosan ismert régi gyakor-
lat rendszerezése, és a kihaló tudásanyag gyűjtése is időszerű feladat. Baranya 
megye változatos, sík- és dombvidéki tájain a többnemzetiségű lakosság kö-
rében sokszínű volt a vadnövények felhasználása is. A megye szinte minden 
tájáról fellelhető felmérés, amely még azokban az időkben készült, amikor az 
egykori gyűjtögetésre jobban emlékeztek a megkérdezettek, és néhány faj ese-
tében még gyakorolták is azt. Sok fajt gyógy- és tápláléknövényként gyűjtöt-
tek, illetve néha árultak is. Erről főként néprajzi tanulmányok számolnak be. 
Vadvirágként, vágott virágként is sok fajt szedtek, az e célú gyűjtögetésről a 
piaci árusítások és természetvédelmi kérdések tükrében kaphatunk adatokat. 
A gyógynövénygyűjtés érdekes, szakrális hagyományát gyakorolták a magyar-
országi, főként Tolna és Baranya megyében élő német nemzetiség körében. A 
Nagyboldogasszony napi virágszentelés – ma már szinte teljesen kihalt szokása 
– alkalmával gyűjtött fajokról a nemzetiségi német nyelv és a szakrális hagyo-
mányok kutatása során számolnak be a kutatók. A természetben gyűjtögetés – 
bár más területen is jelentősen visszaszorult – nem tűnt el teljesen a XX. század 
során Baranyában, napjainkban pedig újraéledni látszik. Egyre többen gyűjte-
nek ismét ehető- és gyógynövényeket, árulnak vadvirágot, vadgyümölcsöt, és 
belőlük készült lekvárokat, szörpöket, eceteket a piacokon. A vendéglátásban 
szintén kuriózumként megjelent néhány erdei-mezei zöldség és vadgyümölcs. 
A dolgozatban a gyűjtögetett növényfajokat előtérbe helyezve, a (gyógy)hatá-
sok kritikai elemzése nélkül, az adatok és a használat ismertetésén nem túllép-
ve, összegzem a régmúlt és napjaink gyakorlatát.     

Anyag és módszer

A baranyai vadnövénygyűjtés múltbeli adatainak forrása 25 néprajzi és etno-
botanikai, illetve botanikai tanulmány és adattári feljegyzés, amelyek a me-
gye több kistáját és/vagy nemzetiségét érintették. Nagy (1942), Kiss (1980), 
Füvesy (1997) a baranyai Zselic, Nyilassy (1951) Borsos et al. (1976) va-
lamint Gelencsér (1977) a Mecsek, Kiss Géza (Keresztes 1952), Gunda 
(1956, 2001), Zentai (1966), Baranyai (1978) és Kiss (1994) az Ormánság 
(Dráva-sík), Müller (1973) és Szabó (2012) a Baranyai-dombvidék, illetve a 
Villányi-hegység területéről közölnek adatokat. Horvát Adolf Olivér 1942-ben 
ír a pécsi piacokon árult vadvirágokról (Horvát 1942). Bálint (1975), Wild 
(1994, 2000, 2006), Szabó – Csoma (2000), Mihályi (1977) a baranyai néme-
tek, Váróczi (2011) a bukovinai székelyek, Gelencsér (1977) a Vasason élő, 
csíki székelyek körében gyűjtöttek, és munkáik a vadnövények felhasználásá-
nak témakörét is érintik. 
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A mai vadnövény-gyűjtögetés adatainak forrása a 2012–2016 közötti saját 
megfigyeléseim és interjúim: 

(1.) A mai piaci árusítás figyelése, amelyhez 2012-től 2016-ig alkalomsze-
rűen jártam Pécs piacait, termelői vásárait, alkalmi vásárait (például a kará-
csonyi vásár). A legtöbb vadnövény-árusítást Pécs legnagyobb zöldség- és vi-
rágpiacának otthont adó, pécsi vásárcsarnokban találtam, így azt a vadnövény 
árusítás fontosabb időszakaiban (tavasz, ősz, ünnepek időszaka) akár naponta 
is bejártam; 

(2.) Interjúk: 46 fő, ebből 28 piaci árus, 3 piacfelügyelő, 5 fő természetvé-
delemben dolgozik vagy dolgozott. Az interjúkat saját magam is gyűjtögetve, a 
természetben járva is készítettem, megszólítva más gyűjtögetőket, vagy előzetes 
tudakozódás után felkeresve az ajánlott, e tudással rendelkezőket főként Pécsett, 
és azon belül is, főként a Pécshez tartozó Szabolcsfalu területén és a piacokon.

Az általam legalább egy alkalommal megfigyelt és/vagy az interjúkban em-
lített és jól azonosítható faj adatai közöletlenként, Dénes 2016 ined. forrásmeg-
adással kerültek az adatokat összesítő 2. táblázatba. A táblázatban a tudományos 
név esetében a The Plant List (http://www.theplantlist.org/) elfogadott neveit, 
hivatalos magyar növénynevek esetében az Új Magyar Füvészkönyv (Király 
2009) elnevezéseit használtam. Az adatok összesítése során három időszakot 
különítettem el. Az első, 1980 előtti időszak adatait irodalmi közlések és mai 
visszaemlékezések alapján adom meg. A második – 1980 és 2010 közötti – idő-
szak és a harmadik, 2012–2016 közötti időszak anyagát saját gyűjtéssel (interjúk, 
megfigyelés) állítottam össze. A vadnövények használatának módját, négy kate-
góriába sorolva adom meg: gyógynövény /Gy/, tápláléknövény /T/, vadvirág /V/ 
és egyéb felhasználás /E/. Nem gyűjtöttem az állati takarmányként és állatgyó-
gyászati célra használt növények adatait. A felhasználás módját rövid szöveges 
tartalommal, az eredeti források vagy az adatközlés alapján jellemzem. A növény 
egykori vagy mai piaci árusításának ténye szintén kódolva /P/ szerepel a 2. táb-
lázatban. Rövidítések a szövegben és a 2. táblázatban: ex litt.: ex litteris (írásbeli 
közlés), ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés), ined.: ineditum (kiadatlan közlés). 

A vadon termő növények gyűjtögetésének 
és árusításának irodalmi áttekintése

A hazai vadnövény-gyűjtögetés rövid áttekintése

A gyűjtögető gazdálkodás kutatói a XX. század elejéig tartják jelentősebbnek 
Magyarországon a vadnövények felhasználását. Jobban fennmaradt a termé-
szetben gyűjtögetés a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas, de ter-
mészetes élőhelyekben, különösen az erdőkben gazdagabb vidékeken, vagy 
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éppen a sziklás és száraz hegyvidéki tájakon és az elzárt, magashegyi régi-
ókban (Gunda 2001, Újvári 1957). A táplálékként, fűszerként gyűjtött vad-
növényekre vonatkozó irodalom áttekintése Dénes et al. (2012, 2013) mun-
káiban található. A vadnövényi táplálékok – különösen a sík- és dombvidéki 
tájak jelentős művelésbe vonása mellett egyre több termőfölddel rendelkező 
országban – szinte teljesen visszaszorultak a XX. század végére. Korán fejlet-
té vált mezőgazdasága miatt európai összevetésben sem tartják számon Ma-
gyarországot a vadon termő élelmek gyűjtögetése tekintetében. Egy összesítés 
szerint az Európai Unióban napjainkban is 152 erdei gombafaj fogyasztása 
mellett 592 növényfajt is gyűjtenek mintegy 65 millióan, és azt több, mint 100 
millióan (20%-a az EU népességének) fogyasztják is legalább alkalmanként 
(Schulp et al. 2014). Növényfajok tekintetében nem kevés azonban azon fa-
jok száma, amely a Kárpát-medencében élő magyarok asztalára néprajzi és et-
nobotanikai források szerint kerülhetett egykor: 216 gyűjtögetett vadnövény-
fajt használtunk (ugyanis mi, magyarok) táplálékként vagy fűszernövényként 
(Dénes et. al. 2012: 383.). A gyógynövények gyűjtése és használata tekinteté-
ben még nagyobb a fajszám, hiszen a népi orvoslás és a gyógynövényhasználat 
kutatói több mint 400 település 1500 adatközlőjének elmondása alapján, közel 
700 taxon felhasználásáról számolnak be (Babulka 2013: 22.). Az e témában 
folytatott kiterjedt kutatásokat és eredményeket összesítik tanulmányaikban 
Babulka (2013) és Papp (2013). 

Egyes szakrális hagyományokhoz kötődően, részben gyógyító célzattal, 
részben hiedelmekből adódóan is szokás volt Magyarországon a gyűjtöge-
tés. Vadon termő gyógynövények és mezei virágok csokorba, koszorúba kö-
tése és megszentelése a keresztény, tavaszi-nyári ünnepkör hagyományaiban 
a magyarok és több magyarországi nemzetiség körében is megtalálható volt. 
Sok helyen gyerekek vagy idősebb asszonyok gyűjtötték a gyógyfüveket, majd 
megszentelve a szentelmény főzetét orvosságként is alkalmazták. A virágszen-
telés szokása a XX. század közepére kihalt, az e célokra gyűjtött növényfajok 
ismeretéről is keveset őriznek a feljegyzések, és azt is sokszor csak a ma már 
nehezen vagy nem is azonosítható tájnyelvi vagy nemzetiségi néven, helyi dia- 
lektusban. Schwartz (1925), Hering (1925), Bálint (1975), Bartha (1982), 
Wild (1994, 2000, 2006), Lackovits (2000), Tóth (2013) és Újvári (1980) 
munkáiban találunk bővebb elemzést a virágszenteléssel egybekötött hazai nö-
vénygyűjtési szokásokról. 

Vadnövények piaci árusításának történeti áttekintése

Több európai országot tekintve elmondható, hogy tradicionálisan a mediter-
rán tájakon maradt fenn a vadnövények változatos piaci árusítása (Łuczaj et 
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al. 2012, 2013, Dogan et al. 2013, 2015). Erdélyi városokból is van azonban 
jelenleg ismert, árusítási adata vadgyümölcsöknek (mint áfonyák, erdei sza-
móca, húsos som), ritkábban vadzöldségeknek (mint csípős csalán, mezei 
sóska, lósóska, salátaboglárka, martilapu, komlóhajtás), valamint vadvirágok 
(mint kakasmandikó, májvirág, kockás liliom) árusításának (Bartha 2015, 
Székely ex litt. 2012, Babai ex litt. 2015, Dénes 2016 ined.). Európában 
máshol főként csak gombák, vadgyümölcsök és kevés vadzöldség árusítá-
sa maradt fenn a XX. század során, de XXI. századi újrafelfedezésük szinte 
minden országban megfigyelhető. Magyarországon az erdei gombákon kívül 
csak nagyon kevés természetben gyűjtött fajnak maradt meg a gyakorlatban 
a múltból is ismert használata, árusításukról pedig csak kevés és igen szórvá-
nyos adat áll rendelkezésre. A frissen gyűjtött gyógynövények piaci kínálatát 
az elmúlt évtizedekben a mindenki számára hozzáférhető gyógyszerek és a 
jó egészségügyi ellátás szorította vissza, miközben a jelentkező igényeket a 
szervezett gyógynövény-feldolgozásból származó árusítás elégítette ki. Viga 
(1990: 89.) megítélése szerint: „a gyűjtögetés alapvetően az önellátást szolgál-
ja, s a gyűjtögetett erdei termékek elsősorban a társadalmi munkamegosztás 
fejlődésével válnak nagyobb tömegben is áruvá. Igazi felvevőjük a városi-mező-
városi piac, esetleg olyan közeli kistáj, ahol az eltérő földrajzi adottságok miatt 
hiányzik egy-egy jellegzetes gyümölcs- vagy növényfaj. Ezek az anyagok azon-
ban ritkán szolgálják az alapellátást, inkább csemegeként, »különlegességként« 
jelennek meg a városok vagy más tájak piacain, s éppen a »másságuk« adja az 
értéküket.” 

Erdei élelmiszerként főként vadgyümölcsök – boróka-, fenyő- és köménymag 
– de leginkább gomba került a piacokra azokról a tájakról, ahol a gyűjtögetés 
a „tradicionális kultúra elidegeníthetetlen része” volt (Viga 1990: 91.). A nagy 
folyók menti mocsarakban élő sulyom (Trapa natans) termésének árusításá-
ról ismert talán a legkorábbi adat. Zoltay Lajos 1902-ben a 200 év előtti debre-
ceni foglakozások között sorolja a „sulyomáruló”-t, amelyből abban az időben 
egy volt Debrecen piacán (Zoltay 1902: 23.). A sulyomtermést a Tisza, a 
Duna, a Bodrog és a Dráva mentén is árusították (Nagy 1917: 839., Petri-
kovits 1943, Gunda 1956: 23., Pethő 1998: 146., Siska 1987: 192.). A Duna 
melléki vásárokban és a búcsúkban az 1960-as évek idején még nagy meny-
nyiségben árulták a főzött sulymot, a „bikát” (Andrásfalvy 1965: 16.). Baján 
még 1980-ban is kapható volt, a bajai sulyomárus asszonyokat megörökítő, 
a Néprajzi lexikonban látható dokumentumfotó is ezt bizonyítja (Ortutay 
1981). Csemege barabolyt (Chaerophyllum bulbosum) és galambbegyet (Vale-
rianella) is árultak a XVIII. századi debreceni piacon, legalábbis az akkori 
diákköltők így írták (Ortutay 1977). A katonapetrezselyem (Glechoma he-
deracea) piaci árusításáról is igen régóta tudhatunk, hiszen „Pesthnen a füves 
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asszonyok eleget árulnak tavasszal, hogy akik a füves levecskét (leveskét) szere-
tik, elkészíthessék” – írja ezt Veszelszki 1798-ban (Veszelszki 1798: 151.). A 
nyírfa (Betula pendula) csapolt nedvének, a nyírvíznek az árusításáról is van 
1700-as évekbeli említés. 1760-ban még Rákóczi Ferenc is ír egy levelében a 
nyírvízről, amely „nem drágább…a tokaji szüretnél” (Kiss 1929: 4.). A nyír 
csapolt nedvét a Nyírségből vándorárusok az Alföldre is szállították (Kiss 
1929: 4.). 

A vadvirágok nagyvárosi árusításának kezdetét nagyjából az I. világhá-
ború utáni nehéz időszakra teszik a megfigyelők (Boros 1924). Elsősorban 
kora tavaszi fajokat árultak, amelyek a sötét és hideg városi tél után, a tavasz 
első jeleiként kedveltek voltak, és így szerény jövedelmet jelentettek az áru-
soknak. A XX. század elejének neves, hazai botanikusai több nagyvárosban 
is számba vették az utcákon, piacokon árusított vadvirágokat. Pénzes (1926a 
és 1926b), Rapaics (1932: 179–180.) és Boros (1924, 1947) is a budapesti 
vadvirág-árusítás helyzetét, kínált fajait mutatják be. Pénzes (1926b: 131–
132.) 89 vadnövényfajt sorol fel a pesti piacokról. Máthé (1938) a debreceni, 
Tímár (1953) a szegedi piac vadvirág-árusítási szokásait jegyezték le. A pé-
csi piac vadvirágairól – 61 vadon gyűjtött faj árusítását lejegyezve – Horvát 
Adolf Olivér pécsi botanikus közöl 1940-ben, majd 1942-ben is egy tanul-
mányt (Horváth 1940, 1942). Viga (1986: 69–70.) kutatásai szerint pél-
dául a Bükk-béli, cserépfalui asszonyok egész évben erdei termékgyűjtéssel 
„keresték a kenyeret”, még Pécs környékére is elmentek hóvirágot szedni: a 
gyűjtést „elkezdték kora tavasszal a hóvirággal, aztán jött az ibolya, gombák, 
gyöngyvirág, újra a gomba, aztán a málna, gyógynövények (tályoggyökér, nad-
ragulya, székfű, ezerjófű, akácvirág, apróbojtorján). A gyógynövényt a falubeli 
kereskedő vásárolta fel, maguk nem nagyon használták őket. De a többit ma-
guk vitték piacra. A hóvirág gyűjtése főleg a világháború után lett divat, bár 
már a háború előtt is elég sokan foglalkoztak vele… főleg a nőnapra és anyák 
napjára gyűjtik a hóvirágot, összeszedik a környező, bükki erdőségekben, de el-
mennek virágot gyűjteni a távoli, dunántúli erdőkbe is (Pécs, Villány, Kaposvár, 
Dombóvár, Nagykanizsa), majd a „termést” a fővárosi, ritkábban egri, miskolci 
piacokon értékesítik.”

A Pécshez közeli, villányi vasútállomás várótermében a ’90-es években ma-
gam is láttam az ömlesztve szedett, majd az összetolt asztalokra magasan fel-
halmozott hóvirágok csokrozását. A hóvirág nemcsak Magyarországon, de a 
szomszédos (akkor még) Csehszlovákiában is kedvelt volt, akár még repülővel 
is szállították a csokrokat a nagyvárosokba (Új Szó 1973). A Hét című lap Du-
nacsúnyt említve 1976-ban azt írja, ott „egyesek még autót is vettek hóvirágból”. 
A falut el is nevezték „Hóvirágfalvának”, de az ott élők ezt nem bánják, mert 
„ilyen szép neve egyetlen községnek sincs az országban” (Schneider 1976).
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A botanikusok kezdetben még kevéssé, aztán egyre inkább aggódtak a 
vadnövények tömeges gyűjtése miatt (Boros 1968, Aradi et al. 1975: 35., 
Németh – Seregélyes 1982, Molnár 2014: 41–45.). A vadvirágok iránti 
kereslet ugyanis, különösen a termesztett fajok előtt megjelenő, kora tava-
sziaké egyre nőtt, és már nem csak szerény jövedelem-kiegészítést jelentett, 
így egyre többen foglalkoztak vadvirág-kereskedelemmel. Több fajt éppen a 
további természeti kár megakadályozása érdekében az első ilyen magyar tör-
vényben, 1982-ben védetté is nyilvánítottak1. A védetté nyilvánítás ellenére 
fel-felbukkantak védett fajok is az árusoknál. Magam is láttam néhányszor 
színesre festett árvalányhajat (Stipa sp.) árusítani Baranya híres búcsújáróhe-
lyén, Máriagyűdön az 1990-es években, és azokban az években a pécsi piacon 
is fel-felbukkantak a gyakoribb mecseki, védett fajok. Egyes fajok esetében az 
árusítás aggasztóvá fokozódott, így 2001-ben a WWF2 Magyarország Hagyd 
élni a vadvirágot címmel kampányt indított. Propagandafüzetükben elemzik 
az akkori helyzetet, és úgy látják, a nagyvárosi piacokon több védett növény-
fajt is árusítanak, és a nem védettek közül a hóvirágra is veszélyt jelent a nem-
zetközi nőnap (március 8.) hatalmas hóvirágigénye, amikor a legtöbb férfi 
hóvirágcsokrot ajándékozott nőismerőseinek, nőrokonainak. A természet-
védelmi szervezet számítása szerint csak Nagykanizsa felől, vonaton érkezve, 
naponta közel 73 millió szál hóvirág került a fővárosban forgalomba (Kereki 
2001). A hóvirágot végül 2005-ben nyilvánították védetté Magyarországon. 
Azokban az években a természetvédelmi őrök gyakran ellenőrizték a piacokat, 
virágüzleteket. Tájékoztattak, figyelmeztettek, plakátokat tettek ki, a piacfel-
ügyelők pedig nem engedték a hóvirág és más védett fajok árusítását, így mára 
elmondható, hogy védett faj nagyon ritkán kerül a piacokra, nagy mennyiség-
ben pedig biztosan nem. 

Vadnövények gyűjtögetése egykor és ma Baranyában
 

Az egykori és mai adatok alapján összesen 199 vadnövényfaj gyűjtögetéséről 
van információ, amiből 167 fajt 1980 előtt, 33 fajt 1980 és 2012 között, 102-t 
pedig a 2012 és 2016 közötti adatgyűjtés során sikerült feljegyezni. Az 1980 és 
2012 közötti adatok nem teljesek, kevés feljegyzés született ebben az időszak-
ban a tényleges gyűjtögetésről. Mivel a kevés adat további elemzésre és követ-
keztetésre sem alkalmas, így csak az 1980 előtti és napjaink adatait elemzem és 
összegzem tovább. 

1 1/1982. (III.15.) OKTH rendelkezés - Magyar Közlöny 1982. 14. szám
2 World Wide Fund for Nature, magyarul: Természetvédelmi Világalap
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1. táblázat: A gyűjtögetett fajok(taxonok) számszerű összesítése az egyes időszakok, 
használati módok és a piaci árusítás szerint

Fajok (taxonok) 
száma /
gyűjtési időszak/ 
használat módja

Fajszám a két 
időszakban 

összesen

Fajszám 1980 előtt Fajszám 2012-2016 
között

összes piacon 
árult

összes piacon árult

Összes használati mód 199 167 70 104 82
Gyógynövényként 76 64 3 19 9
Tápláléknövényként 51 37 10 32 25
Vadvirág(dísz)ként 98 63 63 56 59
Egyéb módon 31 37 0 1 0
Piacon árult 130 - 70 - 82

Az 1980 előtti irodalmi adatok közül a gyűjtögetésre koncentráló dolgo-
zatokban Nagy Rózsának 1942-ben a nagyvátyi adatközlők 64 erdőn-mezőn 
gyűjtött fajról számolnak be. Keresztes (1952) 25 fajt, Müller (1973) 21-
et, Gelencsér (1977) 22-t, Baranyai (1978) 32-t, míg Füvesy (1997) 12 fajt 
sorol. Bár nem mindegyik felmérés volt abszolút teljes körű (pl. néhány csak 
gyógynövényt sorol), a csökkenő fajszám alapján sejthető, hogy a XX. század 
vége felé az emlékezet és a gyűjtögetési kedv is egyre inkább megkopott. 

Vadon termő gyógynövények gyűjtése 
 

Nagy Rózsa 1942-es, nagyvátyi és Baranyai Aurél 1978-as ormánsági dolgoza-
ta – benne a Kiss Géza hagyatékából származó adatokkal (Keresztes 1952) – 
a két leggazdagabb anyag a baranyai tájak emberének régi gyógynövényhasz-
nálatáról. Az Ormánságban „javós” is volt néhány faluban, kiknek Kiss Géza 
szerint a „…gyűjtögetett füveik között voltak kétségtelenül gyógyító erejűek, de 
még azokban is a hozzájuk fűződő cselekmények révén inkább varázserőt láttak. 
Voltak azonban, amikhez minden gyógyító erő nélkül, csak babona fűződött” 
(Keresztes 1952: 263.). A megye több további területéről vannak kevésbé 
teljes adatsorok. Több ma is ismert és gyógynövényként számon tartott faj 
közül néhány a legtöbb forrásban szerepel, így szélesebb körben gyűjthették. 
Ilyen fajok a cickafark (Achillea sp.), a kis ezerjófű (Centaurium erythraea), a 
közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria); ez utóbbinak néhol a Mecsekben 
„repicsek” a neve, és egész évre gyűjtve élvezeti teaként is fogyasztották. Sza-
bolcsfaluban a gyerekek fürdővizébe is került bőrápolóként „repicsek” (Dénes 
2016 ined.).
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Hasonlóképp sokfelől van adata a kamilla (Matricaria chamomilla) gyűjté-
sének. A faj mára szinte teljesen visszaszorult egykori élőhelyein a megyében. 
Pedig az archív adatok mellett a mai adatközlők is mind elmondják, hogy még 
gyermekkorukban is sokat láttak, többfelé lehetett gyűjteni a mezőkön, földu-
tak szélén kamillát, ahol ma már egyáltalán nem látják. 

Az ökörfarkkóró (Verbascum sp.) virága is kedvelt volt külsőleg és belsőleg 
is. Gyakori, teának gyűjtött fajként említik szinte miden forrásban a csipkebo-
gyót, a vadrózsa (Rosa canina) áltermését, és a galagonya (Crataegus spp.) ter-
mését, valamint a nagy csalánt (Urtica dioica) is. A mezei zsurló (Equisetum 
arvense) gyógyító használatára is több említés szerepel forrásokban, de az is 
előfordult, hogy Szabolcsfaluban „békarokkaként” óriás zsurlót (E. telmateia) 
gyűjtöttek, hiszen ott ez a faj gyakori. Hatásos gyógynövénynek tartották a 
lándzsás útifüvet (Plantago lanceolata) és a papsajtmályva (Malva neglecta) 
levelét is, amelyet külsőleg és belsőleg is használtak. Kedvelt volt a hársvi-
rág (Tilia sp.), amelyet gyógy- és mindennapi teaként is fogyasztottak, illet-
ve egyike volt a piacon árult gyógynövényeknek. Ritkán még napjainkban is 
előfordul a piacon, annak ellenére, hogy a gyógynövények árusítása ma már 
csak európai uniós szabályok szerint, csomagolva, engedélyezési eljárás után 
lehetséges. Több forrás is említi a mézgás éger (Alnus glutinosa) levelének és 
kérgének (Nagy 1942: 282., Keresztes 1952:113., Zentai 1966: 187., Bara-
nyai 1978: 78.), illetve a csertölgy (Quercus cerris) gubacsának és kérgének 
gyógyító anyagként való használatát is (Gelencsér 1977: 2.). A megcsapolt 
nyírfák (Betula pendula) nedvét orvosságként fogyasztották torokfájásra és 
erősítőként (Kiss 1980: 27.).

A pirítógyökeret (Dioscorea communis) szintén a megye több táján ismer-
ték, külsőleg alkalmazták. Az ormánságiak még a Mecsekbe is elmentek érte, 
mert azt tartották, az ottani „pirító” hatásosabb (Baranyai 1978: 79.). 

A legkedveltebb teafű a megyében azonban a „mecseki tea”, a méhfű (Melit-
tis melissophyllum) volt. Saját használatra is sokan gyűjtötték, házaló árusoktól 
is vették, de többen szállítottak belőle gyógyszertárakba és több város piacára 
is. Még gyógycukorka is készült a növényből az egyik pécsi gyógyszertárban 
(Nyilassy 1951: 52.). 

Ritkábban említett gyógynövény-fajok a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a 
szártalan kankalin (Primula vulgaris) a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), 
amelyek ma már védett fajok. Szabolcsfaluban a tavaszi héricsért „a szomszéd-
ba kellett menni”; gyermekként gyűjtötte az egyik adatközlő, de teáját csak az 
idősek ihatták (Dénes 2016 ined.). 

A megye erdeiben sokfelé tömegesen növő medvehagymát (Allium ursi-
num) ma hatásos gyógynövénynek tartják, régi használatára azonban csak egy 
adat van, miszerint Szabolcsfaluban vegyes gyógynövényes pálinkába került 
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félbevágott hagymája (Dénes 2016 ined.). Szigetvár környékén a szederpálin-
kát is gyógyhatású, betegeknek is adható italnak tartották (Kiss 1980: 20.). 

A farkasalma (Aristolochia clematitis), a mezei katáng (Cichorium intybus), 
az erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), a komló (Humulus lupulus), a kö-
zönséges boróka (Juniperus communis), az orvosi pemetefű (Marrubium vulga-
re) és a fekete nadálytő (Symphytum officinale) is szerepel a megyében gyűjtött 
gyógynövények adatai között, de ezeket ritkábban említik az adatközlők.

További fajokat is használtak Baranyában belsőleg, de még többet külsőleg, 
ízületi és bőrbetegségekre, bedörzsölésre vagy fürdőkben. Napjainkban a leg-
többen csak gyakori, enyhe hatású gyógynövényeket gyűjtenek, mint a fekete 
bodza virágát, az akác virágát, csipkebogyót, cickafarkot, ritkábban hársfavi-
rágot, de van, aki ma is kedveli a családi gyógynövényként használt „repicse-
ket”, a közönséges párlófüvet, és esküszik az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna) virág és termés hatásosságára. Jól ismert, és külsőleg szemölcsre al-
kalmazzák sokan a vérehulló fecskefüvet (Chelidonium majus), valamint gyűj-
tik a könnyen felismerhető lándzsás útifüvet, a vad kakukkfüvet (Thymus sp.), 
illetve az ökörfarkkóró virágát is. A kökény (Prunus spinosa) virágát fogyasztó 
teához és mindennapi teakeverékbe gyűjtötték idős asszonyok Cserkúton és 
Szabolcsfaluban. A virágos kőris (Fraxinus ornus) levelét pedig köszvény elleni 
teának gyűjtik. Külsőleg a fekete nadálytő (Symphytum officinale) gyökere és 
egy adatközlő szerint a hajtás nedve is használatos házi bedörzsölő készítmény-
ben (Dénes 2016 ined.). 3

A gyógynövények használata napjainkban egyre népszerűbb, a legtöbben 
azonban nem saját gyűjtésű, hanem patikában vagy gyógynövényboltban vásá-
rolt gyógyfüveket használnak. 

Tápláléknövények, fűszerek gyűjtögetése 

A gyűjtögetett tápláléknövények fajszáma kevéssé csökkent a két vizsgált idő-
szak adatai alapján. 37 faj gyűjtése ismert 1980 előtt, 32 napjainkban. Ez ter-
mészetesen csak a fajszám, hiszen napjainkban a vad tápláléknövények nép-
szerűsége ellenére a legtöbb fajt igen kevesen fogyasztják, általában csak ritka 
érdekességként kerülnek az asztalra. 

A néhány kivétel között elsőként a csipkebogyó említendő. Lekvárját, a he-
csedlit (magát az áltermést és a lekvárt is említik így) valószínűleg gyakorta főz-
ték Baranya természetes élőhelyekben gazdag tájain régen, és ma is, sőt, eladha-
tó piaci termékként is folyamatosan szerepel az adatokban. A vadgyümölcsök 
közül a szeder (főként Rubus fruticosus) régen is értékes és kedvelt gyümölcs 

3 Hivatkozások fajonként a forrásokra és további adatok a 2. táblázatban.
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volt; ma is sok erdőjáró csemegéje, még piaci áruként is van rá igény. Kedvelt 
vadgyümölcs csemegék a vad szamócák (Fragaria spp.) is, de míg egykor piacra 
is kerültek – ma már a mecseki gyepek megritkulásával is valószínűleg össze-
függésben – inkább csak helyben fogyasztott erdei csemegék, nagy mennyiség-
ben nem gyűjthetők. A kökény régen és ma egyaránt kedvelt, lekvárnak – egyes 
években ma is tömegesen – gyűjtött növény. Termőhelyei sok legelő felhagyása 
után az elmúlt 25 év során jócskán megszaporodtak. A madárcseresznye (Ce-
rasus avium) erdei csemege, ritkábban az ízletesebb gyümölcsű fák terméséből 
lekvár is készült. A Mecsek jól ismert gyakori vadgyümölcse a húsos som (Cor-
nus mas). Amikor jól terem, sokan gyűjtik leginkább lekvárnak, pálinkának, 
akárcsak régen (Müller 1973: 156., Kiss 1980: 21., Szabó 2012: 10., Wágner 
2015 ex litt., Dénes 2016 ined.). A húsos som Baranya ártéri táján – az Or-
mánságban – elvétve nő vadon, de régóta termesztett növény. Idős példányai 
fatermetűek, és bőven teremnek, bor, pálinka, lekvár, hidegen kavart lekvár és 
ecet is készül gyümölcséből (Lantos 2014: 29., Pálfay 2014 ex. verb.). 

A vadalma (Malus sylvestris) és a vadkörte (Pyrus pyraster) is gyűjtött 
vadgyümölcsök voltak, utóérlelve vagy aszalva fogyasztották, főzték. A kicsit 
megtört gyümölcsöt vízzel leöntve, enyhén megerjedve ízes, pezsgős ital, a 
„csűgör” készült belőlük, és persze, ahogy országszerte, úgy Baranyában is, ece-
tet erjesztettek mindkét faj gyümöl-
cséből. A fekete bodza (Sambucus 
nigra) termését és virágát is hasz-
nálták egykor, ahogy napjainkban 
is. A máriakéméndi németeknél 
közösségi esemény volt egészen az 
1930-as évek végéig a közös bodza-
gyűjtés és lekvárfőzés, majd a kész 
lekvár elosztása (Biki 2015: 29.). A 
baranyai németek a gyalogbodza 
(Sambucus ebulus) termését is gyűj-
tötték (1. ábra) és főzték. Mihályi 
Rozina dokumentálta is a gyűjtéstől 
a lekvárfőzésig a munkafolyamatot 
(ld. Dénes et al. 2013: 45–46.). 

Az erdei termések közül a bükk 
kérge (Fagus sylvatica) ínségtáplá-
lékként említett, termése a bükk-
makk napjainkban túrázók erdei 
csemegéje. A tölgymakkot (Quer-
cus sp.) parázson sütve ették (Nagy 
1942: 273.). A közönséges mogyoró 

1. ábra: A gyalogbodza termésének gyűjtése 
1970-ben (fotó: Mihályi Rozina 1970, 

Janus Pannonius Múzeum Néprajzi fotótár. 
Ltsz. 24867)
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(Corylus avellana) termése mellett napjainkban a városi parkokba ültetett tö-
rök mogyoró (Corylus colurna) termését is néhányan gyűjtik, és árusítják is. 
A telepített és kivadult lepényfa (Gleditsia triacanthos) édes, szivacsos állomá-
nyú terméshüvelyét több forrás is gyerekcsemegeként említi (Nagy 1942: 272., 
Kiss 1980: 21., Müller 1973: 156.). Hasonló mai használatáról nincs adat. A 
közönséges dió (Juglans regia) sokfelé előfordul kivadulva, erdőkben, erdőszé-
leken, utak szélén. A dió drága termék, így a diógyűjtögetés napjainkban sem 
ritka. A megye ártéri tájain gyűjtötték, ették, árulták egy mocsári növény, a su-
lyom termését is. A Dráva mentén ma is jól emlékeznek a cúni sulyomárusok-
ra, akiknek a szekeréről vásárolt termést gyerekkorukban maguk is kóstolták 
(Kiss 1994: 174., Dénes 2016 ined.). A népszerű, országjáró, gasztronómiai 
tévéműsor, a Gasztroangyal szerkesztője, Borbás Marcsi (2016 ex verb.) pedig 
jól emlékszik arra, hogy gyermekként többször is kóstolta a főtt sulymot a Drá-
vától és Dunától sem túl messze fekvő Máriagyűd búcsúin.

A levélzöldségek közül egyes vadon növő hagymák, gumók és ehető, zöld 
levelek, hajtások gyűjtése is ismert a múltból Baranya településein. A hagymák 
közül a kígyóhagyma (Allium scorodoprasum) és a medvehagyma is tányér-
ra került, de csak egy-egy régi adata ismert, így nagy valószínűséggel közel 
sem volt olyan gyakori fogyasztásuk, mint amennyire népszerű és sokrétű ma 
a medvehagyma használata (Nagy 1942: 269., Mészáros 2015). A kígyóhagy-
ma télen is gyűjthető, így vadsnidlingként olykor még a téli és a kora tavaszi 
piac kínálatában is szerepel. Az erdei-mezei levélzöldségek közül a nagy csalán, 
a mezei sóska, a madársaláta (Valerianella locusta), a salátaboglárka (Ficaria 
verna) és a pongyola pitypang (Taraxacum officinale) fogyasztása ismert a me-
gyében. Mázán a takarmánylucerna (Medicago sativa) friss tavaszi hajtását is 
fogyasztották a háború után levélzöldségként, hasonlóképp a csalánhoz (Urtica 
dioica) (Dénes 2016 ined.). A kopácsi magyaroknál – a történelmi Baranya 
ma határon túli részén – a gyékény (Typha sp.) friss hajtása szerepel salátaként 
a forrásokban (Lábadi 1994: 47–49.). Egy 90 év feletti, szabolcsfalui asszony 
napjainkban így meséli: régebben még főzte a csalánt szósznak, habarva. Férje 
szerette is, de gyerekei már nem ették. A vasasi székelyeknél öntött salátaként 
szerepelt a pitypanglevél az asztalon (Gelencsér 1977). Ezek ma is gyűjtött sa-
láta- és főzeléknövények. A komlóhajtás fogyasztásának régi adata a megyében 
nem ismert; ma ritka vadzöldség-különlegesség, egy alkalommal a piacon is 
láttam árulni. A komló virágzatát viszont fűszerként és valószínűleg tartósító-
ként, a kenyérkelesztő, komlós kovászhoz gyűjtötték régen. Ma a kész kenyéré-
lesztők és a péksütemények gazdag kínálata mellett a komlós kovászos, otthoni 
kenyérkészítés hagyománya visszatérésének nincs nyoma Baranyában. 

A gyökérzöldségek közül a mogyorós lednek (Lathyrus tuberosus) gumóját 
több baranyai forrás is említi (Nagy 1942: 270., Zentai 1966: 186., Müller 
1973: 156., Lábadi 1994: 47–49.); a pásztorok parázson sütve fogyasztották. 
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Az Ormánságban egyes helyeken jól termett vadon a torma (Armoracia rusti-
cana), amelyet gyűjtöttek és piacra is vittek (Zentai 1966: 186.). A fák csapolt 
nedvét is többfelé hasznosították a megyében. Csapolták a nyírfák, egyes szil 
fajok (Ulmus spp.) és a csertölgy (Quercus cerris) nedvét főként szomjoltóként, 
de a nyírvizet erősítő szerként és torokfájás ellen is használták (Müller 1973: 
157., Kiss 1980: 27.). Pálinkafűszer volt a közönséges boróka áltermése, a boró-
kabogyó (Nagy 1942: 272., 273., Baranyai 1978: 78.). Ínségtáplálékként emlí-
tik a Dráva mentén a békalencsét (Lemnacea sp.) is (Kiss 1994: 174.).

A történelmi Baranya vármegye drávaszögi részén az „édeskés” egybibés 
galagonya mellett a savanykás galagonyának nevezett fekete galagonyát (Crata-
egus nigra) is fogyasztották (Lábadi 1994: 47–49.). 

Napjainkban a vad növényi táplálékok egészséges kuriózumként kerülnek 
– még igen ritkán – a táplálkozásba, annak ellenére, hogy megyénk hazai vi-
szonylatban ebben élen jár. Baranya az a megye, ahonnan a medvehagyma mai 
népszerűsége az első Medvehagyma Fesztivállal indult, és ahonnan e növény 
fogyasztása kb. 10 év alatt tömegigénnyé vált, bekerülve még az éttermi menük-
be, látványpékségek és áruházláncok kínálatába is. A pécsi helyi piacokon nap-
jainkban zöldségként vagy gyümölcsként 25 vadnövényfaj található meg ismét 
a kínálatban, még ha nem is gyakran. A kézműves lekvárok, pesztók és szárít-
mányok között pedig szinte minden vállalkozás kínál már legalább vadgyümöl-
csös és medvehagymás készítményt (bővebben a 4.5. fejezetben). Baranyában, 
az éttermi menükben leginkább medvehagyma fordul elő, de van példa saláta-
boglárka, nagy csalán, zamatos turbolya, tyúkhúr, szagos müge és a csipkebogyó 
használatára is (Dénes 2016 ined., Fazekas 2016: 35, 76–81.). A falusi turizmus 
kínálatába is bekerültek az ehető „gazok” nálunk. Baranya ugyanis az a megye, 
ahol természeti értékeinek gazdagsága a látnivalókon túl meg is ízlelhető, hiszen 
2015-ben a vadnövényes gasztronómiai különlegességek is hozzájárultak egy 
falusi, szelíd turizmusra, helyi termékek kínálatára épülő közösség – a Mecsek 
Zöldút Egyesület – európai sikeréhez. Az egyesület turisztikai és gasztronómiai 
termékkínálata jóvoltából a Mecsek Zöldút Magyarország legízletesebb vendég-
váró úti célja lett (http://www.mecsekzoldut.hu/). 4

 

A szentelt gyógyfűcsokrok növényei

A legtöbb szentelésre gyűjtött növényfajt a baranyai és a Tolna megyei néme-
tek hagyományaiban azonosították a kutatók. Brettner-Szántó (1988), Pap 
(2007), Wild (1994, 2000, 2006) és Bálint (1975) munkáiban összesen 168 
nemzetiségi tájnéven nevezett növényt említ, területi dialektusban is változa-

4 u. a. mint a 3. jegyzet.
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tos neveken, amelyeket a hazai németek augusztus 15-ére, a Nagyboldogasz-
szony napi növényszentelésre (Weihbüschel) gyűjtöttek. Wild Katalin biológu-
sok bevonásával (Wild 2016 ex. litt.) a babarci szent csokor fajait azonosította. 
Papp Éva (2007) a cikói (Tolna megye), Brettner-Szántó Éva (1988) pedig 
a szakadáti (Tolna megye) csokor növényeit pontosította. Néhány további faj is 
azonosítható volt a mai tudással, így összesen 100 nemzetiségi néven nevezve 
48 növénytaxon valószínűsíthető a szent csokrokba kötöttek közül, ebből 44 
vadnövény, és mindezekből 30 fajt Baranyában is gyűjtöttek (2. táblázat). A 
vallási szokás és a helyi német dialektusok eltűnésével, valamint a megváltozott 
természeti viszonyok mellett kevés remény van arra, hogy a további ismeretlen 
nemzetiségi növénynevek felfedik egyszer titkukat. 

A gyógyfűszentelés nemzedékről nemzedékre hagyományozott szokás volt. 
Minden faluban meghatározott fajokból álltak a csokrok, de falvanként ki-
sebb-nagyobb különbségek is mutatkoztak. Több településen is a szent csokor 
része volt a kis ezerjófű (Centaurium erythraea), a cickafark (Achillea sp.), a 
szurokfű (Origanum vulgare), a fehér üröm (Artemisia absinthium), a hólya-
gos habszegfű (Silene vulgaris), a közönséges bábakalács (Carlina vulgaris), a 
tejoltó galaj (Galium verum), a vasfű (Verbena officinalis), a zsidócseresznye 
(Physalis alkekengi) és a közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) is. Az 
emlékezet a XX. század közepéig már csak a szokást őrizte meg, a gyógyító 
használatot kevéssé, pedig ezeket a gyógyfüveket az élet sok területén tényle-
gesen használhatták5, a megszentelés pedig hitük szerint a hatásukat erősítet-
te (Bálint 1975, Wild 1994, 2000, 2006). A baranyai németek a Szent Iván 
éji koszorúkhoz is gyűjtöttek vadvirágot. Ennek részeként a pipacsot (Papa-
ver rhoeas), a réti margitvirágot (Leucanthemum vulgare) és a kék búzavirágot 
(Cyanus segetum) említik a források (Wild 2000: 313.) 6 

Egyéb célra gyűjtött növényfajok
 

Néhány más célra is gyűjtöttek fajokat a régi időkben. Ilyen például a „bo-
hagaz” – a szelíd keserűfű (Persicaria mitis) –, amelyet ágyi ruha közé tettek 
bolha ellen (Nagy 1942: 285.). A pirítógyökér (Dioscorea communis) vérbősé-
get okozó hatását a lányok szépítésre, arcpirosításra is használták (Baranyai 
1978: 79.). A borókaágat (Juniperus communis) húsfüstölésre szedték (Nagy 
1942: 272), míg a vad pórsáfrány (Carthamus lanatus) virágát festésre gyűjtve 
említik a Mecsekből (Borsos et al. 1976: 4.). Az Ormánságban tojásfestőnek 

5 Bizonyára az is előfordult, hogy a gyógyhatású gyógyfű az idő során lecserélődött, és csak meg-
jelenésében hasonló fajt kötöttek a szent csokorba.
6 u. a. mint a 3.jegyzet.
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használták a „bábic” – a lapulevelú keserűfű (Persicaria lapathifolia) gyökerét 
(Ortutay 1979). A beléndek (Hyosciamus niger) – „konkoly” néven – Kopá-
cson ínségdohány volt (Lábadi 1994: 47–49.). Halfogásnál, halbódításra volt 
jó a kutyatej (Euphorbia sp.) (Gunda 2011); a fehér fagyöngy (Viscum album) 
fájából furulyanyelv, a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) vesszejéből pedig 
seprű készült (Borsos et al. 1976: 4.). Sok egyéb faanyagot is használtak szer-
számnak, eszköznek, illetve több vadnövényt állatgyógyászati célokra vagy ta-
karmánynak. Gyermekjátékként is több faj szerepel a régi adatok között, de 
ezek most nem kerültek az összesítésbe. Napjainkban a vadgesztenye (Aesculus 
hippocastanum) magja lett többek körében kedvelt mosószer, régi felhasználás-
ról adat azonban nem szerepel a fellelt forrásokban.7

A pécsi piac vadnövényei

A pécsi piacokon a hozzáférhető adatok tükrében eddig összesen 98 vadvirág-
fajt (beleértve a cserjék és a fák virágos és terméses ágait is) árultak dísznövény-
ként, leginkább vágott virágként (2. táblázat). Az egykori árusítás legteljesebb 
adatsorát Horvát (1942: 60–61.) közölte, aki 61 fajt sorol fel, köztük több, ma 
már védettet is. A bíboros kosbor (Orchis purpurea), tavaszi hérics (Adonis 
vernalis), szúrós és lónyelvű csodabogyó (Ruscus aculeatus, R. hypoglossum), 
valamelyik tollas árvalányhaj-faj (Stipa sp.), és az azóta a környékről kipusztult 
gyapjúsás (Eriophorum sp.) is előfordult akkor a piacon. 

Az ezt követő időszakból kevés adatunk van. Az 1980-as évektől 2005-ig 19 faj 
árusítása biztosan ismert. Árultak többek között hóvirágot (Galanthus nivalis), 
gyöngyvirágot, fagyöngy-fajokat (Viscum album, Loranthus europaeus), fűzbar-
kát (Salix caprea) és csipkebogyós csokrokat, valamint előfordult a védett kakas-
mandikó (Erythronium dens-canis), szúrós csodabogyó, zergevirág (Doronicum 
spp.), és apró csokrokban még szártalan kankalin (Primula vulgaris) is a piacon. 

Mára az árusított fajok jelentős részben lecserélődtek. Az elmúlt 4 évben 59 
fajt kötöttek csokorba piaci áruként, de csak 23 faj volt közöttük azonos a régen 
is árusítottakkal. Ma is keresettek az ibolyából (Viola spp.) és a gyöngyvirágból 
(Convollaria majalis) (2. ábra) készült csokrok. Ritkábban mezei zsálya (Sal-
via pratensis), szagos müge (Asperula odorata) (3. ábra), réti margitvirág, erdei 
gyöngyköles (Buglossoides purpurocaerulea) is bekerül a kerti fajokkal vegyes 
virágcsokrokba. Napjaink felfedezettjének tűnik a sokak által árult, tömegesen 
gyűjthető útszéli zsázsa (Lepidium draba) és a farkaskutyatej (Euphorbia cypa-
rissias) (2. ábra), melyeket még biedermeier csokrokba (4. ábra) is kötnek, és 
élénk színű, kerti virágokkal egészítenek ki. 

7 u. a. mint a 3.jegyzet.
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Sok más gyakori faj is megjelenik 
a piacon, mint egyes, éppen virágzó 
vagy színes termésű fajok, cserjék és 
fák is, mint például az akác (Robinia 
pseudoacacia), a fagyal (Ligustrum 
vulgare) és a hólyagos habszegfű (Si-
lene vulgaris) virága, a kecskerágó 
(Euonymus spp.) és a zsidócseresz-
nye termése. A borostyán (Hedera 
helix) és a vadgesztenye levele, il-
letve számos pázsitfű (Anthoxant-
hum odoratum, Briza media, Arrhe-

 2. ábra: 
Farkaskutyatej, 
útszéli zsázsa 
és gyöngyvirág 
árusítása a pécsi 
vásárcsarnokban 
(fotó: Dénes Andrea, 
2015)

3. ábra: Szagos müge 
csokorban a piacon (fotó: 

Dénes Andrea, 2015) 

 4. ábra: 
Farkaskutyatej 
és útszéli zsázsa 
biedermeier 
csokrokba kötve a 
pécsi vásárcsarnok 
virágpiacán (fotó: 
Dénes Andrea, 2015)


