
új könyvpiac 2014/18

Szirmok, 
gyökerek 
Armida
kertjébõl
Legendás növények – híres könyvekben
Egy kertészmérnök herbáriumából

J. K. Rowling Harry Potter és a Tit kok Kam rá ja cí mű köny -
vé ben a mand ra gó rák ki ál toz nak, a be lő lük ki vont ha tó -
anyag meg kö vült gye re ke ket tá maszt fel.

A kö zép kor ban úgy tar tot ták, aki

meg hall ja a nö vé nyek si ko lyát, meg -

hal, ezért trom bi tá val kell túl har sog ni

ki hú zás köz ben. A mand ra gó ra

(Mandragora officinarum) le vél ró zsás

éve lő, hal vány li la vi rág gal, ana nász il -

la tú bo gyó val, és jól el ága zó ka ró gyö -

kér rel, amely sok szor em ber alak ra

em lé kez tet. De pres  szió, szo ron gás,

ál mat lan ság el len hasz nál ták. Le ve le

kül ső leg fáj da lom csil la pí tó. Má ra el -

ve szí tet te je len tő sé gét.

A Pulitzer-díjas Larry McNurtry The
Desert Rose (A si va ta gi ró zsa) cí mű a

re gé nyé ben egy ame ri kai re vü tán cos -

nő port ré ját raj zol ja meg, egy ér zé -

keny, sé rü lé keny em be rét, aki a ki üre -

se dő, fa ku ló kör nye zet ben is meg őr zi

tar tá sát, szép sé gét, de rű jét a si va tag

kö ze pén Las Vegas-ban. 

A si va ta gi ró zsa (Adenium obesum)

a Sza ha ra dé li ré szén ho nos. Meg vas -

ta go dott tör zset (kaudexet) nö veszt,

amely akár 1-3 m ma gas ra is meg nő.

Vi rá gai a vö rös és a ró zsa szín kü lön -

bö ző ár nya la ta i ban pom páz nak,

hosszan nyíl nak. Ha zánk ban ál ta lá -

ban a bonsai vál to zat a nép sze rű. Kis -

gyer me kes csa lá dok nak nem aján lott,

mi vel a nö vény mér ge ző. Af ri ká ban

nagy va dak el ej té sé hez nyíl mé reg -

ként alkalmazzák.

Jelentős növény – különösen most,

télen – a fokhagyma. Fő hatóanyaga



az alliin, amely a hagymagerezd

felaprításakor az alliináz enzim

hatására alliicinné alakul. Az eredeti

vegyület szagtalan, hasadási terméke

viszont - az ajoén - jellegzetes illatú. A

fokhagyma (Allium sativum) antibak-

teriális, antivirális, antifungális, A-, B-,

C- és E-vitamint tartalmaz, antio-

xidáns hatása jelentős. Ha az immun-

rendszerünknek erősítésre van szük-

sége, mindenféleképpen fogyasszunk

fokhagymát. Megelőzi a bajt, vagy ha

úgy tetszik, távol tartja a gonoszt; és

ezt Bram Stoker is tudta.

A ku ko ri ca (Zea mays) iz gal mas nö -

vény, sőt, olyan ke gyet len is tud len ni,

mint Stephen King: A ku ko ri ca gyer -
me kei cí mű no vel lá já ban az el va dult

fi a ta lok. A ku ko ri ca ké pes a kár te vők

el len sé ge i nek csa lo ga tá sá ra. A ro va -

rok ál tal meg sér tett nö vény spe ci á lis

anya got (okta-dekanol-t) vá laszt ki,

jel zést ad va a ká ro sí tó ro va rok el len -

sé ge i nek. A nö vény nek gyógy ásza ti

ér té ke is van, a bi bé je töb bek közt

flavonoidokat, cser anya go kat és K-vi -

ta mint tar tal maz. Zsírosolaja te lí tet -

len zsír sa vak ban gaz dag. A ku ko ri ca -

ba jusz vi ze let haj tó és gyul la dás csök -

ken tő ha tá sú.

Patrick Süskind: A Par füm cí mű re -

gé nyé ben szám ta lan nö vény ről ol vas -

ha tunk, ezek kö zül most a le ven du lát

(Lavandula angustifolia)  emelen ki. A

nö vény terpenoid ere de tű il ló ola ja bi -

zo nyos ese tek ben repellens, va gyis

ro var űző; so kan al kal maz zák a le ven -

du la vi rá got moly ri asz tó ként, azon -

ban ami kor meg por zás ra ke rül a sor, a

repellens ha tás atraktánssá (von zó)

vá lik. Akik úgy dön te nek, hogy egé -

szen a kez de tek től sze ret nék nyo mon

kö vet ni le ven du lá juk éle tét, ne fe led -

jék, a csí rá zás hoz fagy ha tás szük sé -

ges. Ha nincs tél, ér de mes kis idő re

mély hű tő be ten ni a ma go kat. Utá na

már csak el kell ül tet ni, lo csol ni, és

sze ret get ni. 

Mandragora officinarum


