
36 2015-2016/3 
 
 
 
 

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

Fagyöngy, az erdő könnye 
 
A fehér fagyöngy (Viscum album) a szantálfafélék családjába tartozó, Európában el-

terjedt félélősködő, örökzöld növény. A régi magyar füvészkönyv népi elnevezései: 
enyvbogyó, gyöngybuckó. Az erdei fákon zöldes-sárgás gömbölyű 50-100 cm átmérőjű 
gömböket képez. Márciustól-májusig virágzik, a kis virágok a levelek tövében helyez-
kednek el, levelei átellenesek, keskeny lándzsa alakúak, legérdekesebb az áltermése, 
amely fehér, borsónyi nagyságú, ragadós, áttetsző bogyókból áll, amely november-
december hónapban érik. Ragadós tulajdonsága miatt régen madárlépet, ragasztót készí-
tettek belőle. Karácsony környékén díszítésre használják, ilyenkor télen örülünk zöld 
színének. 

 

           
 
A fagyöngy érdekes, varázslatos jellege miatt számos legenda fűződik hozzá. A kel-

ták szent növényként tisztelték, ágait aranyozott sarlóval vágták, hogy a rozsda ne ve-
gyen el csodás hatásából. A fa alatt szűzlányok lepedőbe gyűjtötték. A pogány népek 
úgy gondolták, hogy a fagyöngy misztikus hatásának a boszorkányok se tudnak 
ellentállni, mivel a ragadós bogyó valósággal lépre csalja őket. A világ örökkévalóságá-
nak és a lélek halhatatlanságának a szimbóluma. Az angolszász hagyományok szerint a fa-
gyöngy alatt szabad a csók, ami a szeretet, megbocsátás szimbóluma és szerencsét hoz a 
következő évre. 

Milyen hatóanyagokat tartalmaz, milyen gyógyhatásai vannak? 
Az emberiség egyik legrégebbi gyógynövénye, már az ókorban Hippokratész és Ga-

lenus szinte mindenre alkalmazta. Az orvostudomány fejlődésével a hatásmechanizmus-
ra is fény derült: a fagyöngy egyes fehérjéi az érrendszerre hatnak, vérnyomás-
csökkentő, vérnyomás-szabályozó hatással rendelkeznek, míg mások az immunrendszer 
aktivitását fokozzák, ezért daganatos betegségek kezelésében is egyre szélesebb körben 
felhasználják. Különböző készítmények formájában használják: tinktúra, gyógytea, de 
ismert gyógybor vagy kenőcsök formájában is. A hatóanyag összetétele függ a gazdanö-
vénytől és változik a szedési periódustól is. A legnagyobb gyógyhatása a nyárfán élőskö-
dő fagyöngynek van. Fő hatóanyagai a viszkozinok és lektinek, valamint különböző 
flavoninok, hisztamin, gyantás alkoholok, kolinok, szaponinok. Pár éve sikerült röntgen 
diffrakciós mérésekkel megállapítani a fehér fagyöngyből izolált lektin szerkezetét, 
amely egy glikoprotein dimér: 
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Mérgező? 
A mérgező növényeket igen nehéz definiálni annak következtében, hogy a mérge-

zőnek tekintett növények nagy részéből kivont hatóanyagok kis mennyiségben gyógy-
szerek alapanyagát képezik, fűszerként használatosak, nagyobb mennyiségben viszont 
súlyos vagy maradandó károsodást vagy halált okozhatnak az emberi és állati szervezet-
ben. Általában a medián halálos adag (angolul median lethal dose, szokásos rövidítése LD50) 
értéket használják, ami megadja, hogy egy adott anyagból mekkora mennyiség okozza a 
kísérleti állatok (általában patkány) 50%-ának pusztulását 24 órán belül. A fagyöngy le-
velei nem, ellenben a bogyói enyhén mérgezőek, allergiás tüneteket okoznak, a készít-
ményeket, csak orvosi előírásra használhatjuk. Nagy mennyiségben veszélyes.  

 

Szépsége költőinket, zenészeinket is inspirálta 
 

Szabó Lőrinc: 
Mint a fagyöngy sír 

 

Szélvert fagyöngy sír 
az ág felett; 
halotti zöldben 
holt ág felett. 
Az új tavasz már 
itt van megint; 
ma úgy szeretnék 
dalolni, mint 
a csirakeltő 
friss napsugár, 
mely észrevétlen 
lelkedbe száll, – 
vagy sírni, síró 
szived felett, 
mint a fagyöngy sír 
az ág felett. 

Reményik Sándor:  
Fagyöngy 
 

Ha könny a gyöngy:  
A fagyöngyök az erdők könnyei,  
Parányi könnyek, mozdulatlanok,  
Fák sudarára fagyott sóhajok,  
Az erdő gyöngybefagyott bánata,  
Élősködők, mint minden bánat,  
Amely az élet ütőerére támad  
És lassan, észrevétlen  
Felszürcsöli vérét a büszke fáknak. 
 

 
 

Hallgassátok meg Venczli Alex: Fagyöngy (akusztikus verzió) dalát a YouTube-on: 
https://goo.gl/eXqnxr 

 

Használjátok díszítésre az örökzöld fagyöngyöt! 
 

Majdik Kornélia 


