
Baobab -Az Élet Fája 

 
A baobab fát, vagy más néven a majomkenyérfát az Élet Fájának is nevezik: szállást, ételt, vizet ad az 
afrikai szavanna lakóinak. Száraz időszakban több száz liter vizet tárol magában és nagyon sokáig él: 
több ezer éves példányokat is találtak már. Az év nagy részében nincs levélzete és úgy néz ki, mintha a 
gyökerei képeznék a koronáját. Az alakja éppen ezért sok legenda, mese forrása.  

 
Az egyik szerint a baobab fák sokáig össze-vissza 
mászkáltak, míg egy nap Isten megunta, hogy nem tudja 
számon tartani őket és fejjel lefelé bedugta a földbe. Ezért 
állnak gyökereikkel az ég felé.  
 
Egy másik történet szerint, a baobab az első fák egyike 
volt, amelyiket Isten megteremtett és egy tó partára ültetett. 
Ahogy nőt, úgy fedezte fel maga körül a többi növényt. 
Volt magas és karcsú, volt gyönyörűen virágzó, volt, 
amelyiknek hatalmas fényes levelei voltak. Egy nap aztán 
meglátta magát a tó tükrében és „égnek állt a haja”: a 
víztükörben egy vaskos törzset látott, amelyet az elefánt 
bőréhez hasonló vastag kéreg borított, apró leveleket és 
sápadt virágokat. Nagyon elkeseredett és keserűen 
panaszkodott Istennek, miért alkotta ilyen otrombára, miért 
nem olyan szép karcsúra, mint egy pálmafa, miért 
nincsenek szép levelei, szép virága? Milyen ilyen nagy és 
kövér? Amikor pedig meglátta a fügefa termését végképp 
elkeseredett. Folyamatosan csak siránkozott, panaszkodott. 
Istennek tele lett a hócipője az örökösen elégedetlen 
baobabbal és fejjel lefelé bedugta a földbe, hogy végre ne 
hallja az állandó követelőzését és ne lássa magát. Azóta a 

baobab csendben növöget és az egyik leghasznosabb fává vált. 
 
A harmadik történet szerint Istennek nem tetszett a baobab, és ezért szimplán kihajította a 
Paradicsomból. Fejjel lefelé állt bele a földbe, így aztán ilyen módon indult növekedésnek. 
 
A negyedik szerint pedig a teremtés során az állatok kérték Istent, hogy had vegyenek részt a 
teremtésben. Már csak a fék maradtak, így minden állat kapott 
valamilyen fa magot, hogy ültesse el. Utolsónak a hiéna és a 
baobab mag maradt. Istennek voltak kétségei, mert úgy 
gondolta, hogy a hiéna túl buta egy ilyen fontos munkára, de 
ezért odaadta a magot. De mivel a hiéna valóban buta volt, így  
fordítva ásta le a földbe, ezért nő a gyökere felfelé. 
 
A baobab egyes részeivel kapcsolatban is sok legenda él az 
afrikai népek között. Például ha valaki felveszi a virágját, azt 
biztos, hogy oroszlán fogja széttépni. Ha pedig valaki iszik a 
vízből, amelyben a magját áztatták, azt nem bántják a 
krokodilok. 
 
Madagaszkáron van egy baobab fa, melyet a „Szerelmes 
baobabnak” hívnak: két fa tekeredik össze. A legenda szerint 
évszázadokkal ezelőtt egy más-más faluból származó fiú és 
lány egymásba szeretett, de nem lehettek együtt, mivel a 



tradíció szerint már kijelölték a házastársukat. Ennek ellenére arról álmodoztak, hogy örökké együtt 
lesznek és gyerekeik születnek. Kérték istenüket, hogy segítsen nekik: így váltak baobabbá és nőttek 
együtt az évszázadok során. 

 
A baobafa maga az élő csoda: 
 

- hatalmas rostos törzse több 
száz liter vizet képes tárolni, 
vannak példányok, amelyek 
több ezer litert is; Az évek 
során a törzs belsejében lyuk 
keletkezik: van ahol bárt 
építenek bele, olyan nagy, 
vagy éppen – mellékhelyiséget. 
Az afrikaiak gyakran 
használják tároló helyiségnek. 
Kérgéből halászhálót és 
ruházatot készítenek, illetve a 
tradicionális orvoslás során 

lázcsillapítónak, illetve megfázás és influenza ellen használják. A kérge, levele, gyümölcse 
egyaránt gyulladáscsökkentő hatású. 

 
- leveleit salátába vagy főzeléknek főzik meg; a szárított leveleket tradicionális gyógyszernek – 

fertőző betegségek ellen - használják  
 

- gyümölcse egyre népszerűbb ’superfood’, 14 féle alapvető vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz és világon a legmagasabb antitoxidáns hatása van. tízszer erősebb az antixoidáns 
hatása, hatszor több benne a C-vitamin mint a narancsban és kétszer több benne a kalcium, 
mint a tejben. B vitamint, magnéziumot, vasat, foszfort tartalmaz.  

 
- A gyümölcs magjából olajat préselnek, melyet a kozmetikai ipar használ. 
 

A fa minden részét felhasználják, semmi nem megy veszendőbe. Az emberek ragasztót, szappant is 
készítenek belőle. 

 
A legidősebb baobab fák 2 000 -3 000 évesek, de van olyan példány is, melyet 6 000 évesre 
becsülnek. Korát csak radiokarbon módszerrel tudják meghatározni, mivel nincsenek évgyűrűi. Egy 
dél-afrikai botanikus, Hugh Glen szerint „a baobab akkor lesz szép, amikor már elmúlt 800 éves.”   
 
És ez még nem minden: sok afrikai 
kultúrában a temetési rítusokat a baobab 
fa alatt végezték, mivel úgy vélik, hogy a 
fa az ősök szellemeinek otthona. Vannak 
kultúrák, ahol a törzsébe temetik a 
halottat. Sok kultúrában a kérgét, virágát 
esőcsináló, férfivá vagy nővé avató 
szertartások, fesztiválok, áldozatok vagy 
imádkozás során használják fel. 

Szenegálban a baobab a szellemek 
otthona, ahova a helyiek áldozatokat 
visznek és kérik a szellemeket, hogy 
hozzanak számukra szerencsét.  



A baobab az afrikai emberek életének szerves része, Nyugat-Afrikában „paláver fának” is nevezik a 
társadalmi funkciója miatt: alatta tartják a fontos találkozókat, amelyekkel a helyi problémákra 
keresnek olyan megoldásokat, amely erősíti a helyi közösségek összetartozását   

Mindennek ellenére a baobab fa veszélybe került: a klímaváltozás, a túlzott felhasználás miatt 
veszélybe került, gyorsabban használják fel - el, mint ahogy képes újratermelni magát… szegényebb 
lenne a világ nélküle…  


