
Anövényeket a Jóisten adta nekünk, hogy tápláljanak, öltöztes-
senek, hajlékul szolgáljanak, meleget adjanak. Hogy a holt
rögöt megkössék, és élettel töltsék meg, az ember lelkét pe-

dig magasba röpítsék, és szépséggel, színnel ajándékozzák meg.
A növény az egyetlen élõlény, amelyik képes holt ásványokból

építeni saját élõ testét, és közben életet adó oxigént is termel. A
csoda a levelek pici vegykonyhájában történik egy zöld varázsszer,
a klorofil segítségével. Erre sem az állatok, sem az ember nem ké-
pes. Növények nélkül megfulladnánk, és éhen halnánk (a
húsevõk is, hiszen azok növényevõkkel táplálkoznak). A növények

viszont jól megvannak nélkülünk. Sokkal régebb jelentek meg a Földön, mint az  ember, és ha
nem tanulunk tõlük mértéket, élettörvényt, túl is fognak élni minket.

Hogyan ismerkedhetett az ember a növényekkel? Megkóstolta: egyiktõl jóllakott, a másik-
tól csikart a hasa, a harmadiktól elmúlt a hasfájása. Megismerte a tápláló, a mérgezõ és a gyógyí-
tó növényeket. Megpróbálta elszakítani a növény szárát: nem engedett, rostok tartották. Ezeket
összefonta-szõtte kötéllé, hálóvá, takaróvá, ruhává. A villámsújtotta fa fényes és forró volt: az em-
ber melegedett, húst sütött, világított a lángjával. Felfedezte a tüzelõt, a fáklyát. Elõször a fa lomb-
ja alá húzódott, késõbb ágából-levelébõl hajlékot épített, szerszámot, fegyvert, csónakot faragott. 

ÉÉlleettffaa  ééss  vviilláággvviirráágg

Mibõl van 
a sarlójuk, 
a vízhordó
edényük, a 

nõk gyöngye?

Amint megismerte, az ember azonnal termesz-
teni, nemesíteni, a maga javára alakítani kezdte a
növényeket. És egyre változatosabban hasznosí-
totta minden részüket. A képen egy 8000 éves
település lakói gabonát csépelnek, magot tör-
nek, kosarat kötnek, kendert tilolnak, fonnak.

A világ sok-sok országában a búza, a rozs, az ár-
pa, a zab, másutt a kukorica, a köles, Távol-Kele-

ten a rizs a mindennapi „kenyér”. Ezekbõl kását fõznek, a magvakat
lisztté zúzzák, és lepényt, kenyeret sütnek belõle. 

Az emberiség közel felének a rizs a fõ tápláléka, millióknak abból is
alig egy maréknyi jut. A legenda szerint Isten szíve megesett az éhezõ
embereken, és fogait egy mocsárba szórta, ahol azok rizsszemekké vál-
toztak. A rizset azóta is vízzel elárasztott földeken ültetik, nevelik. Ezt a
munkát nehezebb gépesíteni, mint a többi gabona termesztését. Ma a
világon évente nagyjából ugyanannyi rizs, búza és kukorica terem,
mindenikbõl 250 millió tonna. Csakhogy a rizs jóval több verejték árán,
mint a másik kettõ. 
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Dél-Amerikában a krumpli és sokféle rokona is mindennapi eledel. A föld-
részt meghódító spanyolok Európába is hoztak belõle. Kezdetben a
gazdagok dísznövénye volt, ám jött a hír, hogy hazájában fontos táplálék, hát
itt is megkóstolták – a mérgezõ, zöld bogyótermését. Árulás! Máglyára a
veszélyes, idegen növénnyel! Ám egy koldus azt gondolta, hogy inkább a fur-
csa növénytõl hal meg, mint az éhségtõl, és kikapart a hamuból egy ropo-
gósra sült – krumplit, a finom, föld alatt növõ gyökérgumót. Európa azóta
sem tud betelni vele, csak abban különböznek népei,
hogy kinek van többféle receptje az elkészítésére.

Van, ahol a hideg, máshol a szárazság, a terméketlen talaj vagy a túlné-
pesedés miatt kell keményen megküzdeni minden falatért. Óceánia szi-
getein viszont földi paradicsom volt, míg a „civilizált” világ mohósága fel
nem borította értékrendjüket, életvitelüket. A dús trópusi táj mûvelés
nélkül is megteremte a bennszülöttek élelmének java részét, lakásnakvalóját, csónakját, háncs-

szoknyáját, virágdíszét, még a kenyeret is szinte készen a lá-
buk elé pottyantotta. A kenyérgyümölcs alakja dinnyéhez, íze
a búzakenyéréhez hasonlít. Éretlenül szedik le, a belét szele-
tekre vágják, levélbe tekerik, és kövön megsütik. Egy évig is el-
áll. Három kenyérfa termése elég egy embernek egész évre. 

A pálmafák külön mesét érde-
melnének. Nemcsak árnyékot,

kunyhót, csónakot, szoknyát, legyezõt adnak, datolyát, kókuszt, ba-
nánt teremnek, hanem kenyeret is. A hottentották Afrikában a kaf-
ferpálma törzsének belét sütik meg kenyér gyanánt. A szágópálma
törzsének belét rostán átnyomják, a szemcséket zacskóban rázzák,
hogy gömbölyûek legyenek, majd egy kicsit megpörkölik. Egy pál-
mafából egy mázsa gyöngyszágót nyernek.

A magasabb szintû földmûvelést, az öntözõrendszert, a vetésforgót
már a sumérok is ismerték. Az ókori Egyiptomban csatornákkal,
vízemelõkkel növelték meg a termõterületet. A gabonának csak a kalászát vág-

ták le sarlóval, a szalmát késõbb húz-
ták ki a földbõl. Faekéjüket ökrök
húzták. A nílusi nád belébõl papi-
ruszt potyoltak. A szõlõbõl bort er-
jesztettek. A képen épp préselik. Rá-
jössztök, hogyan?

A maják és az aztékok csatornahálóza-
tot építettek, melyen úszó kertek, csi-
nampák virultak. Ezeket öntözni nem,
csak gondozni kellett. Kenyerük a kukori-
calepény, a tortilla, fûszerük a paprika, a va-
nília, zöldségeik a bab, paradicsom, avoká-
dó, csemegéjük a kakaóbabból fõzött, nem
édesített, folyékony csokoládé, boruk a
kaktusz erjesztett nedve volt.

A ti családotoknak hány
kenyérfát kellene ültetnie?
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A cukor is növényi eredetû: nádból, répából, szõlõbõl, Észa-
kon juharból vonják ki. Csak 150 éve terjedt el általánosan.
Azelõtt mézzel édesítettek, a cukor csak a királyok csemegéje
volt.

Aszalt gyümölcs, aszú bor. Kezdetben
csak frissen gyûjtött gyümölcsöt evett az
ember. Aztán a rájött, hogy a napon meg-

ráncosodott bogyó édesebb, és tovább áll. Felfedezte az asza-
lást, szárítást. Régi tartósítási módszer még a sóval, ecettel
való savanyítás, a befõzés, újabb a konzerv, a fagyasztás. 

Az elsõ erjedt szõlõszemet még kiköpte õsünk, de aztán rá-
jött, hogy a pezsgõ, savanykás lé üdít, bódít. A sumérok már
hatezer évvel ezelõtt ismerték a bor- és a sörkészítés titkát.
Büszkék lehetünk arra, hogy a leghí-
resebb magyar bort, a tõkén aszaló-
dott szemekkel édesített tokaji aszút
a Napkirály, XIV. Lajos a királyok borá-
nak, a borok királyának nevezte.

A paprika magyar fûszer – szoktuk mondani. Ételeinkbe za-
matot és színt, Kalocsának, Szegednek hírt, nevet, Szent-Györ-
gyi Albertnek Nobel-díjat hozott. Ám a maja indiánoktól Euró-
pába került paprika nemzeti jelképe a mai Mexikónak, a spa-
nyoloknak, a baszkoknak is.

A fûszereknek is van történetük. Az elsõ aromás ágacska vé-
letlenül pottyanhatott a kondérba, aztán keresgélni és termesz-
teni kezdte az ember, vidékenként mást és mást. Nálunk a
gazdasszonyok kiskertjében rozmaring, bazsalikom, tár-
kony, majoránna, kapor, csombor virított. A Keletrõl hozott
fûszerek viszont az aranynál is drágábbak voltak. Az értük

folyó hajszának köszönhetjük a legtöbb föld-
rajzi felfedezést: Marco Polo a szárazföldön
Kínába, Kolumbusz Kristóf a tengeren Amerikába jutott
el, miközben a fahéj, a bors, a gyömbér hazáját kereste.

A kávécserje Afrika növénye. Van, akinek keserves megél-
hetést, másoknak mesés vagyont terem. A belõle fõzött fekete
leves nélkül ma már a világ egyetlen sarkán sem tudnak
felébredni a hajszolt, fáradt felnõttek. A teát India, Ceylon, In-
donézia lakói õsidõk óta gyógyitalként isszák. Európába a hol-
land és angol gyarmatosítók hozták be.

A gyógynövények ismerete minden nép
kultúrájának része. A „füvesemberek” tudá-
sa nemzedékrõl nemzedékre öröklõdött.
Ezt a gyógyszeripar két évszázada rombol-
ja, de a hagyományos közösségekben meg-
õrzõdött, és ma ismét egyre népszerûbb. A
gyógynövényeket a legtöbb országban tör-
vény védi.

Hogy hívják a
csípõs mexikói

paprikát?

Melyik olasz
városból indult
a legtöbb hajó

Keletre?
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Az ember százféle
hasznot húz a növé-
nyekbõl, de egyre

ritkábban gyönyörködik
bennük. Tanulni tõlük pe-

dig egyáltalán nem akar. A régiek a Teremtõ ajándéká-
nak és üzenetének tekintették a füveket, fákat, virágo-
kat. A legõsibb ázsiai kultúrákban és a magyar népmû-
vészetben szinte azonos módon a fa az élet és a világ
jelképe: gyökere a földbe kapaszkodik, ága az ég felé
mutat, és világvirágot, tulipánt nyílik, mely kelyhének
bölcsõjében ringatja, piros színével ünnepli, korona
formájával bölcsen uralja az életet. 

Zsigmond Emese

1. KERESZTSZEMES  2. SZÕTTES
3. ÍRÁSOS  4. VAGDALÁSOS

A B C D

Az erõsrostú kender, len mellett az ember egy olyan növényt is ta-
lált a Jóisten kertjében, melynek kontya a juh gyapjához hasonlított.
Logikus nyelvünk nem véletlenül nevezi gyapotnak ezt a növényt.
Hiába van százféle mûszál, ma is ebbõl készül a puha, egészséges
pamutholmi. A fonás, szövés titkára õsidõk óta a világ minden táján
rájöttek az asszonyok, akik a kelmefestés,
díszítés mûvészei is lettek.

Az Amazonas õserdeje a Föld tüdeje. Mohó emberek irtják ezt is,
mint minden erdõt. Csak a pillanatnyi haszonra gondolnak, nem tö-
rõdnek azzal, hogy egész bolygónkat veszélyeztetik. Ti ne legyetek
ilyen felnõttek. Ültessetek fát, virágot.

A fából nemcsak épület, jármû, bútor,
edény, szerszám készül, hanem papír, a
paratölgybõl dugó, a gumifából gumi is.

A világ legalacsonyabb fája, a
grönlandi fûz a fagyban, szélben
csupán öt centiméterre tud „felma-
gasodni”. A világ legnagyobb virá-
ga 7 m magas, 75 kg, és 40 évente
egyszer, mindössze három napig vi-
rít Mexikóban. 

Párosítsd a díszítésmódot

a nevével.

Kószabósza a növényekrõl mesél – Napsugár, 2010. március




