
A tátogatófélék (Scophulariaceae)
családjába tartozó ökörfarkkóró
(Verbascum phlomoides) hajtásainak
magasba nyúló, ökörfark alakjáról kap-
hatta nevét. A gyógyászatban legelter-
jedtebb ökörfarkkóró fajok (szöszös,
molyhos, dúsvirágú, keskenylevelű)
nemcsak megjelenésükben, hanem
hatóanyagaikban is hasonlóak, így fel-
használásuk is azonos. A nemzetség
rendkívül fajgazdag, a világon mintegy
270 faj található, de Közép-Európa
területén is tucatnyi ökörfarkkóró
honos. A Verbascum fajok könnyen

kereszteződnek,
így gyakoriak a
hibridek. Az
Észak-Afrikában,
Elő-Ázsiában és
Európában honos nö-
vényt magunk is megcsodálhat-
juk nyári kirándulásaink során. Az
akár kétméteres magasságot is elérő
impozáns növény kedveli a napfényt,
szárazságtűrő, így homokos talajon,
utak mentén, réteken, legelőkön, tisz-
tásokon és domboldalakon gyakorta
találkozhatunk vele. Az ökörfarkkórót
a legelő állatok elkerülik, mert leveleik
és száruk vastagon gyapjas. Érzéke-
nyebb egyéneknél a növény szőrös
részeivel történő érintkezés allergiás
viszketést, köhögést válthat ki. 

A középkorban merev, egyenes szárát
faggyúba, gyantába mártva fáklyaként
is alkalmazták, leveleit pedig kanócnak
használták. Innen kaphatta népies
neveit: királygyertya, mezei gyertya,
fáklyafű. Néhány európai országban
gyógynövényként termesztik. 

Az ökörfarkkórót már ősidők óta
ismerték és hasznosították mint
gyógynövényt, de igen sok legenda,
mítosz övezte növényünk útját az ókor-
tól napjainkig. A görög mitológia sze-

z ókorban feltűnő külseje és különleges
formája miatt is gyógyításra alkalmas
növénynek tartották az ökörfarkkórót. 
A kolostori orvoslás receptkönyveiben
csak ritkán említik, ezekben az időkben
valószínűleg nagyobb szerepet kapott a
néphitben, mint a gyógyászatban. Érdekes,
hogy az ókori orvoslásban – csakúgy, mint
napjainkban – már főszerepet kapott a
köhögés csillapításában. Ezeknek a hiedel-
meknek és növényünk gyógyító erejének
járunk most utána.
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Sudár, aranysárga virágú 
köhögéscsillapító növényünk

az ökörfarkkóró



rint, aki ezzel bedörzsölte a kézfe-
jét, és a gyógyítás istenéhez,
Apollónhoz fohászkodott, azt min-
den baj, betegség elkerülte. A
mágikus kelta szertartásokon az
ökörfarkkórót füstölőként alkal-
mazták, mert úgy tartották, hogy
a növényből származó füst belé-
legzésével megszerezhetik az
ősök tudását. A druidák ökörfark-
kóró főzetével festették be szer-
tartási öltözéküket is. A középkor-
ban úgy hitték, hogy megvéd a vil-
lámcsapástól és egyéb szeren-
csétlenségektől, és természete-
sen a betegségeket is távol tartja.
Indiában a biztonság növénye-
ként tisztelik az ökörfarkkórót,
ezért sok házban az ajtó vagy az
ablak fölé akasztják, hogy meg-
védje a bent lakókat a gonosz szel-
lemektől. A sárga, ragyogó színű
virágok a fényt jelképezik, mely
elűzi a gonoszt és a rossz szelle-
meket. 

A népi hiedelmek mellett ter-
mészetesen nem elhanyagolható
ősidők óta ismert gyógyító hatása
sem. Az ókor és a középkor orvo-
sai köptetőként és lázcsillapító
szerként, hasmenés és gyomorfá-
jás, valamint külsőleg kelések,
sebek, ótvar, szemölcs, aranyér
és hajhullás kezelésére ajánlot-
ták. 

A növény legértékesebb része
a virága, méghozzá napsárga,
ragyogó virágpártája, melyet a
fészekből kicsípve, csésze nélkül

gyűjtenek. Nyálkaanyagokat (3-
8%), szaponinokat, flavonoidokat
(1-4%) és karotinoidokat tartalmaz
elsősorban, utóbbiak a sárga
virágszín kialakulásában is szere-
pet játszanak. A fenti összetevők-
nek köszönhetően virágai köpte-
tő, hurutoldó, köhögéscsillapító
és izzasztó hatásúak, ezért első-
sorban meghűléses betegségek,
főleg köhögés, garat- és gégehu-
rut, valamint a felső légutak gyul-
ladásainak kezelésére alkalma-
sak. Köptető hatásuk szaponin-
tartalmuknak köszönhető.
Flavonoidjaik pedig a hörgők
gyulladásos folyamatait csökken-
tik. A természetgyógyászatban
napjainkban is alkalmazzák arany-
ér és hasmenés gyógyítására.
Kellemes íze, enyhe hatása miatt
a gyermekgyógyászatban is jól
alkalmazható. A növény olaját
többek között fülbetegségek keze-
lésére ajánlják. A kozmetikai ipar
elsősorban a szőke haj ápolására
készít belőle sampont és hajszíne-
zőt.

Az ökörfarkkóró, mindamel-
lett, hogy számos gyógykészít-
mény alapanyaga, vadvirágos
kiskertek, sziklakertek elmarad-
hatatlan virága is. Vágott virág-
ként, frissen vagy szárítva vázá-
ban is igen jól mutatnak tömör
sárga szirmai.
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Fűben, fában orvosság
rovatunk megjelenését
a Mecsek Tea gyártója, 

a Mecsek-Drog Kft. támogatta
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