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Boszorkányok 
és varázslók növényei

Minden gyerek ismer varázslókat és boszorkányokat. 
Mesében, rajzfilmben, bábszínházban biztosan találkoztak már velük, és már a legkisebbek is 

szembesültek azzal a ténnyel, hogy ez a varázslónépség lehet jó, vagy akár gonosz is. 
tudnak segíteni, de akár ártani is. varázslók minden kultúrában léteztek már több ezer éve. 

eredetileg csak jó boszorkányok voltak, és igen nagy tiszteletnek örvendtek, mert ők voltak azok 
a kiváltságosok, akik kapcsolatba léphettek az istenekkel. 

A vándorló magyaroknál ilyenek voltak a sámánok. 
ők ismerték a növények gyógyító erejét, és tudásukra nagy szükség volt.

varázsoljatok magatoknak 
szerencsét, ültessetek 
négylevelű lóherét!
szerencsehozó négylevelű lóhereként 
a virágboltok egy szobanövényként is 
tartható, négylevelű lóheréhez hason-
ló madársóskafélét árulnak. Gumós 
növény, mely tavasztól őszig akár a 
kertbe is ültethető. A fagyok előtt gu-
móját fel kell szedni, és fagymentes he-
lyen kell tárolni.
Ha cserépbe ültetitek a szerencsehozó 
növényeteket, akkor ősszel vigyétek a 
cserepet a szobátokba, világos, nem 
túl meleg helyre. Földje legyen mindig 
nedves.

Készítsetek  varázsló-
süveget,  amely  az  igazi  

boszorkányok elengedhetetlen 
felszerelése.  Hatásosabb  lesz  a  

bájital  (gyógytea),  ha saját  készíté-
sű boszorkánysüvegben kavargatjá-
tok.  A  mi  boszorkánysüvegünk  a  

kertben  használt  fekete  talajta-
karó szövetből készült, és tű-

zőgéppel rögzítettük a 
karimáját.
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Sok mesében a boszorkányok közös is-
mertetőjele, hogy hatalmas üstben 
fortyogó folyadékot kavargatnak, mely-

be kígyót, békát, és többek között növénye-
ket szórnak, vagyis bájitalokat főznek. A báj-
italfőzés a neves varázslóiskolában, a rox-
fortban (Harry Potter) is nehéz tantárgynak 
minősült. Itt az ifjú boszorkányok a növény-
tannal is megismerkedtek, melyhez tanköny-
vük, az „Ezer bűvös fű és gomba” volt segít-
ségükre. Nem alaptalanul nehezítették Har-
ry potterék életét a tanárok a növényisme-
ret tanításával. Minden varázsló és boszor-
kány legfőbb tudása ebben rejlett. Felismer-
ték a növények gyógyító erejét, és elkezdték 
használni különféle betegségek orvoslására.
Ahogy a mesékben, úgy a valóságban is 
megjelentek a középkorban a gonosz bo-
szorkányok, akik tudásukat nemcsak gyó-
gyításra, hanem ártó céljaik elérésére is 
használták.
Manapság a gyógynövényboltokban is be-
szerezhettek (vagy akár nevelhettek is ott-
hon) sok olyan növényt, melyekkel régen 
„varázsoltak”. Ezekkel a növényekkel vará-
zsolni  is  tudtok:  elég  elkészíteni  egy  nagy  
bögre teát, nevezzük bájitalnak, és élvezhe-
titek varázslatos gyógyító hatásukat.
citromfű:  Limonádéba  is  finom  a  frissen  
szedett levele. nyugtató, altató, fejfájás-csil-
lapító hatása van. A hosszú életet biztosító, 
szerelmet hozó bájitalok alapanyaga volt.
bodza: a varázslók kedvelt növénye. A Harry 
Potter-regényben  a  gonosz  Voldemort  egy  
bodzából  készült,  mindenható,  mindentudó  
varázspálcát próbál megszerezni. Valójában 
fájdalom- és lázcsillapító, hideg téli estéken 
testet, lelket melengető finom ízű tea készül 
belőle, mely megvéd minden gonosz ellen.

Menta: A limonádé alapnövénye. nyugtató, 
fájdalomcsillapító, gyomorpanaszokra, görcs-
oldásra  használják.  A  pénzt  hozó,  tanulást  
segítő bájitalokba keverték.
Macskagyökér:  régen  ezzel  próbálták  
megvédeni  a  gyerekeket  a  boszorkányok-
tól. Ma természetes altató-, nyugtatótablet-
tákat készítenek belőle.

szakács-Nagy Zsuzsa 

vigyázAt, 
MÉRgező!
Az alábbi növények a bo-
szorkánysághoz  társítha-
tók,  de  otthoni  használa-
tuk szigorúan tilos, mert 
erősen mérgezőek!
A farkasölő sisakvirág 
Magyarországon is elter-
jedt, bükkösökben él. A „re-
pítő kenőcsök” egyik ösz-
szetevője. bőrön keresz-
tül felszívódik a benne le-
vő méreganyag, megbé-
nítja a tapintásérzékelést. 
A  Harry  Potter-regények-
ben is többször előfordul.
A nadragulya  a  mérsé-
kelt égöv legmérgezőbb-
nek tartott növénye, Ma-
gyarországon bükkösök-
ben található meg. Közeli 
rokona  a  mandragórának.  
Szépasszony füvének is ne-
vezték pupillatágító hatá-
sa  miatt,  melyet  a  szemé-
szetben  napjainkban  is  
használnak. 

nadragulya

Ültessetek szerencsét hozó négylevelű „lóherét”

Bodza

Farkasölő sisakvirágfo
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Feladványunkban egy délkelet-Ázsiából származó egynyári növény 
nevét rejtettük el. 
termése kitűnő előétel, saláta, kirántva, palacsintatésztában kisütve 
vagy rakottan főétel, de töltve, párolva, krémként, körítésként is kiváló.

A felsorolásban néhány zöldségféle népies, tájnyelvi nevét adtuk meg. 
találja ki, hogy melyik növényt illetik a nevekkel! Az ábra kitöltése 
után a függőlegesen jelölt részben alakul ki a megfejtés.

1. barátparéj, spenát
2. fuszulyka, paszuly
3. tomata, paradicska
4. vörös répa
5. törökbúza, málé
6. ujjastök, csillagtök
7. csirág
8. karotta, murok
9. kolompér, pityóka

A helyes megfejtést beküldők 
között egy nyertes részére 
könyvet sorsolunk ki.

címünk: Kertbarát Magazin, 
1591 Budapest, pf.: 294. 
Beküldési határidő:
2021. november 15.

A Kertbarát Magazin július–
augusztusi számában közölt 
rejtvény helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet takács Lászlóné 
szentesi olvasónk nyerte.
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fÜvésZKeRt
1083 budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

nyitvatartás:
Mindennap 9.00–17.00 (ősszel 
és télen is mindennap nyitva)

A szamóca Kiskertész tanoda 
programja a füvészkertben

szeptember 25., 10.00 és 11.15: 
Kreatív kert gyerekeknek – nö-

vényismeret, növényültetés, alko-
tás 3-10 éveseknek

NeMZetI BotANIKus KeRt
Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/

nemzetibotanikuskert

nyitvatartás:
Október 31-ig mindennap 

8.00–18.00, utána a téli 
nyitvatartás szerint 

(ősszel és télen is mindennap nyitva)

sZegedI fÜvésZKeRt
szeged, Lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

nyitvatartás:
Szeptember végéig mindennap 

9.00–18.00
októberben 9.00–17.00, 
novembertől 9.00–16.00 

(ősszel és télen is mindennap nyitva)
október 3.: Gombásznap –

családi nap kézműveskedéssel,
játékos feladatokkal, gomba-
bemutatóval, előadásokkal
október 17.: tök Jó nap –
családi nap tökfaragással, 

tökös ínyencségek kóstolójával

JelI vARáZsKeRt
Szombathely

www.jelivarazskert.hu

nyitvatartás:
szeptemberben csak hétvégén 
9.00–17.00, októbertől tavaszig 

zárva

sZARvAsI ARBoRétuM
Szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

nyitvatartás:
November 30-ig mindennap 

8.00–18.00, utána 8.00–16.00
 (ősszel és télen is mindennap 

nyitva)
október 15.: Szorgos hangyák 

napja – arborétumi kertészkedés 
civilek, iskolák, családok, 
önkéntesek bevonásával

október-november folyamán:
• Madarász-kézműves tábor az 

őszi szünetben
• Felkészülés a télre 

– növényteleltetési bemutató
• Madárbarát foglalkozás 

– eleségek készítése, 
etetők barkácsolása családok 

bevonásával

KecSKeMÉti ArborÉtuM
Kecskemét, nyíri út 48.

kecskemetiarboretum.hu

nyitvatartás:
Szeptemberben mindennap 
8.00–19.00, október 1–24-ig 

8.00–18.00, az őszi szünetben 
8.00–17.00, novemberben 

8.00–16.00, decembertől tavaszig 
zárva

október 8.: „Erdővarázs”
 arborétumi séta (bejelentkezés: 

arboretum@kefag.hu)

ZIRcI cIsZteRcI ARBoRétuM
zirc, damjanich u. 19.

www.zirciarboretum.hu

nyitvatartás:
Keddtől vasárnapig 9.00–17.00

elte tAtAI geológus KeRt
Tata, Fekete u. 2.

www.elte.hu/tata
info@tata.elte.hu, +36-34-381-587

nyitvatartás szakvezetéssel:
októberben keddtől péntekig 

10.00–16.00, szombat-vasárnap 
10.00–17.00; novembertől 

tavaszig zárva

AlcsútI ARBoRétuM
Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

www.alcsuti-arboretum.hu
www.facebook.com/

arboretumalcsut/

nyitvatartás:
Szeptember végéig mindennap 

10.00–18.00; októbertől tavaszig 
csütörtök, péntek, szombat,

vasárnap 10.00–18.00 
(ősszel és télen is mindennap nyitva)

folly ARBoRétuM
badacsonyörs
www.folly.hu

nyitvatartás:
péntek, szombat 9.00–20.00, 
a hét többi napján 9.00–18.00

budAi ArborÉtuM
1118 budapest, Villányi út 29-43.

budaiarboretum.szie.hu

nyitvatartás
Alsó kert: mindennap 8.00–18.00
felső kert: hétköznap 8.00–18.00

Október 23. után a téli 
nyitvatartás szerint

(ősszel és télen is nyitva)

tuZsoN JáNos 
botAniKuS Kert

4400 Nyíregyháza, 
sóstói út 31./b.

www.botkert.nye.hu

nyitvatartás:
októberig keddtől péntekig 

8.00–16.00; szombaton 10.00–18.00; 
októbertől tavaszig zárva

KERTAJÁNLÓ
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Július–augusztusi számunk megfejtése: Karinthy Ferenc: Baracklekvár
„... De így volt kiszámítva, legyen mit kitörülgetni a gyerekeknek, felnőtteknek.”

A felajánlott könyveket Kovács Ágnes pécsi; Lukács István egri; Nagy Györgyné nyíregyházi rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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következő számunkból   

Megjelenés: 
2021.

november 19.

Mit gondol egy Michelin-csillagos séf és egy fiatal gasztromentor a főzésről? 
Kaptak-e édességet gyerekkorukban, hogyan főznek most, mi a hobbijuk, 
és hogyan zajlanak náluk az ünnepek? Izgalmas páros interjú következik 

széll tamással és Böröcz Zsófiával, sok-sok recepttel.

Örökzöldek és télen virágzók 
– a lombját vesztett kert fókuszpontjai.

Az örökzöld évelőkből csipkét verő 
ormányosok: a barkók. 

Hogyan bánjunk el velük?

télen nagy szerepet játszanak 
a fények – de nem csak a mesterséges 
világításokra gondolunk. Összegyűjtöttük 
a téli „fényforrásokat” a kertben. 

Házilag is elkészíthetők 
a gyönyörű palackkertek: 
szobanövény- és palackkertbe való 
újdonságokat mutatunk be.

A legextrémebb helyeken is képesek 
megélni egyes fajok, alkalmazkodva 
a zord körülményekhez. Különleges 
ékszernövényeket találhatunk 
az Alpokban, ám a klímaváltozás sajnos 
ezek élőhelyeit is egyre jobban leszűkíti.
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