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Szirmok, 
gyökerek 
Armida
kertjébõl
Armida Galina kertészmérnök
Drognövények – híres könyvekben

1951 nya rán a Rhone part ján fek vő fran cia kis vá ros,
Pont-Saint-Esprit la kói kol lek tív hal lu ci ná ci ó kat él tek
át, majd a te le pü lé sen ki tört a nyílt őrü let. 

A né hány na pig tar tó ese mény sor vé -

gén öt ven em bert szál lí tot tak el me -

gyógy in té zet be, öten meg hal tak. Bár

Hank Albarelli ame ri kai bestselleríró

leg újabb Secret Agen da cí mű köny vé -

ben azt ál lít ja, a CIA haj tott vég re

LSD-kí sér le tet Pont-Saint-Espritben,

a va ló ság az, hogy a vá ros ka pék je

anya roz  zsal fer tő zött ga bo ná ból ké -

szí tett ke nye ret. Ez volt az utol só is -

mert ergotizmus jár vány Eu ró pá ban

(ami va ló já ban nem is jár vány, ha -

nem tö me ges mér ge zés). Az anya rozs

(Claviceps purpurea) egy ga bo na pa ra zi -

ta, amely a ka lász ban a vi rá gok he -

lyén élő, 1-6 cm hos  szú, lilásfekete

szklerócium (ez a gom ba egyik fej lő -

dé si alak ja). Az anya rozs mér ge zés

(Szent An tal tü ze, más né ven ergotiz-

mus) sú lyos, jár vány sze rű meg be te -

ge dé se ket oko zott a kö zép kor ban. Az

anya roz  zsal fer tő zött liszt fo gyasz tá -

sa a vég tag ok el ha lá sá val, ké sőbb

azok le hul lá sá val járt. Az anya rozs -

ban ta lál ha tó ergot-alkaloidokat a

szü lé szet ben és az ideg gyógy ászat -

ban hasz nál ják. Az anya rozs ta lán leg -

hí re sebb al ka lo id ja az LSD. Békésy

Mik lós Kos suth-dí jat ka pott az anya -

rozs mes ter sé ges ter mesz té sé nek

meg ol dá sá ért.

* 

„És az ap ró ópi um pi pa el ve zet oda,

ahol azért élünk, hogy él jünk, és sem -Anyarozs (Claviceps purpurea)
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mi má sért. Hi szen ez az egyet len cél ja

a lét nek” – ír ja a Csáth Gé za Dél utá ni

álom cí mű no vel lás köny vé ben. Fel -

gyor sult élet, tá gu ló idő, el mo só dó

tér, gyor san kö ze le dő ha lál; Csáth

meg ta lál ta az ópi um füg gő ség min -

den lé nye ges al ko tó elem ét.

A mák (Papaver somniferum) egy éves,

lágy szá rú nö vény. Ter mé se üre ges,

több re ke szű tok, amely nek mé re te,

alak ja és szí ne vál to zó, a faj tá ra jel -

lem ző. A mag vak szí ne a fe hér től a fe -

ke té ig vál to zik. A mák mag gya kor la ti -

lag alkaloidmentes, vi szont je len tős

men  nyi sé gű zsírosolajat tar tal maz;

csont rit ku lás meg elő zé sé re, ke ze lé sé -

re aján lott fo gyasz ta ni. Az ópi um

(mák tej) erős nar ko ti kum, fő al ka lo id -

jai a mor fin (fáj da lom csil la pí tó és

euforizáló), a ko de in (kö hö gés csil la -

pí tó), a tebain, a pa pa ve rin és a

narkotin (görcs ol dók). A Kabay há zas -

pár for ra dal ma sí tot ta a morfin-

gyártást. Si ke rült az ér ték te len nek

hitt szá raz mák szal má ból mor fint

elő ál lí ta ni uk.

*

Sir Arthur Conan Doyle nyo mo zó ja,

Sher lock Holmes köz tu do má sú an ko -

ka i nis ta. A kokacserje (Erythroxylum

co ca) Pe ru ban és Bo lí vi á ban ős ho nos,

3 mé ter ma gas ra nö vő cser je, fe hér vi -

rá gok kal, to jás dad, ép szé lű le ve lek -

kel, ame lye ken a fő ér ki emel ke dő. Bo -

gyó ja ki csi, pi ros, egymagvú. Fő al ka -

lo id ja, a ko ka in, erős pszichoaktív

szer. A ko ka i nis ták a szer fo gyasz tá sa

alatt úgy érez he tik, mint ha bo ga rak

mász kál ná nak a bő rük alatt – ezt az ér -

zék csa ló dást ro var ha tás nak ne vez zük. 

Ernest Hemmingway Ha lál dél után

cí mű non-fiction köny ve nem csak a

spa nyol bi ka vi a dal ok ké zi köny ve, de

az egyik leg ext ré mebb kok tél re cept -

jé nek for rá sai is. „Tölts pezs gés po hár -

ba egy jigger (44 ml) ab szin tot. Óva to -

san tölts rá je ges

C h a m  p a g n e  - t ,

amíg opá los sá

vál to zik. Dél után

há rom és öt kö -

zött fogyaszd –

na gyon las san!”

A fe hérüröm (Art-

hemisia absinthi-

um) más fél mé ter

ma gas, ezüs tös le -

ve lű éve lő. Az ab szint egyik al ko tó ele -

me. So ká ig úgy tar tot ták, hogy az

üröm il ló ola já ban ta lál ha tó tujon át -

me ne ti tu dat za vart és ér zék csa ló dás

okoz – szá mos or szág ban be is til tot -

ták az ab szint gyár tást �–, mo dern ku -

ta tá sok sze rint azon ban nem lép fel

hal lu ci ná ció. Az ab szint nagy mér té kű

fo gyasz tá sa sem mi vel sem ká ro sabb,

mint más al ko ho lé. Ér de kes ség, hogy

az üröm il ló ola ja gyak ran kék vagy

zöld szí nű, a ben ne ta lál ha tó

kamazulén mi att.

1953 má ju sá ban Aldous Huxley fe -

le sé ge tár sa sá gá ban négy ti zed

gramm meszkalint vett be. Az ezt kö -

ve tő él mé nye it, bel ső uta zá sát

Moksha, a tu dat ha tá rai cí mű köny vé -

ben fog lal ta ös  sze. Szá má ra a szent -

ség irán ti fo gé kony ság fel éb resz tő je

volt a meszkalin. A pejotl (Lophophora

williamsii) kö zép-ame ri kai gömb kak -

tusz, rend kí vül ma gas alkaloidtar-

talommal. Több mint hat van fé le al -

ka lo id já nak kö szön he tően a pejotl

ha tá sa ki szá mít ha tat lan. Eu ró pá ban

hal lu ci no gén ként is me rik, és bár

gyak ran meszkalinkaktusznak hív ják,

ér zék csa ló dás ok nem min dig je lent -

kez nek. A kö zép-ame ri kai in di á nok

év ez re dek óta hasz nál ják ri tu á lis al -

kal mak kor.

„Tölts pezs gés po hár ba egy
jiggernyi (44 ml) ab szin -
tot. Óva to san tölts rá je -
ges Cham pagne -t, amíg
opá los sá vál to zik. Dél után
há rom és öt kö zött
fogyaszd, na gyon las san!”

Mák (Papaver somniferum)

Meszkalinkaktusz (Lophophora williamsii)


