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A növények között – és nem csak itt, hanem a 
többi területi szekcióban is – a talajt vörös 

ill. fehér színű kőzettörmelékkel borították, mely 
egyrészt igen egyedi megjelenésű volt másrészt 
az egész kertnek nagyon rendezett, exkluzív kül-
sőt kölcsönöz és talán a gondozást is megköny-
nyíti valamelyest. Sok ágyásba öntözőrendszert 
építettek ki, próbálták elrejteni a zúzalékban 
több-kevesebb sikerrel. Még belegondolni is 
félelmetes, vajon hány teherautó kőzúzalékot 
használtak fel e páratlan dekoráció céljára. Mire 
leértem a lejtő aljára kissé elfáradtam, igaz a gru-
sonii-k is elfogytak.

A megfáradt vándorokat ízlésesen kialakí-
tott pihenő várta padokkal, asztalokkal, a hang-
ulat oldottságáért a legalább száz éves olajfák 
gondoskodtak (1. kép). Én a pihenést kissé elha-
lasztottam, hiszen a látnivaló mennyisége nem 
engedte meg ezt a luxust. A következő domboldal 
egyértelműen a Ferocactus-okat hirdette. Szerin-
tem a kert tervezője is különösképpen szeretheti 

ennek a nemzetségnek a képviselőit, erre utalt 
azok fajgazdagsága és egyedszáma. Az első szek-
cióban a F. latispinus és a F. macrodiscus kapott 
helyet; míg az előbbiek telis-tele voltak tyúktojás 
nagyságú vörös termésekkel, addig az utóbbia-
kon a termések mellett számtalan virág nyílt. A 
következő egységben már a ritkás, sárga tövisű 
F. schwarzii-k, viszonylag kicsi, éretlen, zöld ter-
mésekkel teletűzdelt F. echidne-k, vörös tövisű, 
emberi fej nagyságú F. pillosus-ok, – némelyiken 
már elszáradt virágok tanúskodtak ivarérettsé-
gükről – (bár érdekes módon termést a kertben 
fellehető egyetlen példányon sem láttam), nagy-
testű F. peninsulae-k, F. gracilis-ek, F. wislizenii-k 
és néhány F. acanthodes gazdagította a kollekci-
ót. Az ágyás körül szegélyszerűen egy fantasz-
tikusan szép, lila színű virágözönben pompázó 
pozsgás növényt telepítettek, mely csodás kere-
tet adott ennek a monografikus gyűjteménynek. 
A szomszédos szekcióban a szinte művészi tö-
kélyre vitt kaktuszbeültetés és elrendezés ejtette 
rabul a látogatót, mely így irható le szavakkal: a 
központi növény egy másfél méter magas Carne-
giea gigantea, ezt egyre nagyobb sugarú köröket 
képező sávokba ültetett gömbkaktuszok cso-
portjai következtek ebben a sorrendben. F. hist-
rix, F. gracilis var. coloratus (3. kép), F. peninsulae, 
F. pillosus, Mammillaria hahniana, F. pottsii, sp. F. 
glaucescens zárta a sort (4. kép). Az egész terület 
világosszürke murvával van leterítve, kivéve a fe-
hér hajas Mammillaria-knál, ahol ez a talajtakaró 
vörös színű.

A kert hátsó traktusát egy impozáns pozs-
gás gyűjtemény foglalja el. A teljes virágzásban 
(9. kép) lévő Echeveria-k (különösen a E. lauii 
hamvas-kék csoportja bűvölt el), különféle Se-
dum fajok, Graptopetalum-ok, Haworthia-k, 
Aeonium-ok, Crassula-k, egyedi módon szab-

Spanyolország kaktuszos zarándokhelyei V.
Zusammenfassung: Der viel reise junge Autor kam jetzt in eine berühmte Kakteengärtnerei, in der er ein sonderbares 
Erlebins unter den dort das ganze Jahr frei gezücheten Sukkulenten hatte.

Abstract: The young frequeently traveling author reached a remarkable cactus garden where he shared specific view see-
ing cacti grown in open air.

3. kép Tűző napon edződő Ferocactus gracilis var. 
coloratus Fotó: Tóth Norbert
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ályos félkörívekben voltak beültetve, fajonként 
külön-külön. A pozsgás szekció központi egysé-
ge az Euphorbia gyűjtemény. Körül-belül 30 fajt 
számláló kollekcióból érdemes kiragadni néhá-
nyat; például a 2 m magas E. trigona krisztátákat, 
száraznak tűnő barna, hullámos szélű levelekkel 
borított élettelennek látszó E. decaryi telepet, két 
óriási E. ingens variegata fát (5. kép). A kutyatej 
félék csoportjában kissé elkülönítve számomra 
teljesen ismeretlen növényt fedeztem fel, mely-
nek négy példánya elképesztő módon magá-
val ragadott. Olyannyira, hogy mivel nem volt 
mellette névtábla, hazaérkezésem után azonnal 
őrült nyomozásba kezdtem a delikvens nevének 
kiderítése céljából, és igyekezetemet végül siker 
koronázta; a rejtélyes növény az Euphorbia scho-
enlandii volt (6. kép). Külön említést érdemel a 
mindenki által jól ismert Crassula ovata különfé-
le kultúr változataiból ízlésesen kialakított pozs-
gás sövényrendszer. Szintén üde folt a Kalanchoe 
gyűjtemény, melyből a bársonyos, barna levelű 
K. beharensis-t és a parányi bokrokat alkotó, szép 
levélmintázatú K. rhombopilosa-t emelném ki. A 

mellettük kezdődő domboldalon kapott helyet az 
Agave gyűjtemény. Nem túl sok faj képviseltette 
magát, ellenben azok darabszámával próbálták 
kiküszöbölni ezt a hiányosságot (7. kép). A köz-
ismerten csodaszép Agave victoria-reginae, A. par-
viflora, A. parryi, A. macroacantha fajok elképesz-
tő számban találhatóak. Innen is választottam 
kedvencet magamnak, mégpedig a szemrevaló 
A. parviflora-nak egy törpe kultúr változatát (8.  
kép). Leérkezve a völgybe, kifújtam magam, mi-
közben szemem tovább kutakodott érdekesség-
re vadászva. Egyedülálló E. grusonii „emlékmű” 
uralta ezt a régiót, melynek megörökítését egész 
egyszerűen nem lehetett elmulasztani (2. kép). 
Megállapítottam, hogy a kert tervezője úgy bá-
nik az „anyósülésekkel”, mint a szobrászművész 
a megmunkálásra váró nyersanyaggal. Az ered-
mény közös; kimeríthetetlen variációk sokasága. 

Amint a kijárat felé araszoltam a fokozato-
san emelkedő ösvényen több érdekes, kaktuszos 
botanikus kertben általam még soha nem látott 
fajra bukkantam. Pleiospilos-ok, a naptól elszí-
neződött bőrszövetű, virágzó Thelocactus rinco-

4. kép A dekoratív Ferocactus ágyás részlete
Fotó: Tóth Norbert
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5. kép Termetükkel és szokatlan színű epidermiszük-
kel kitűnő Euphorbia ingens-ek Fotó: Tóth Norbert

6. kép A relytélyes „idegen” – Euphorbia schoen-
landii Fotó: Tóth Norbert

7. kép Az Agave gyűjtemény részlete, előtérben A. victoria-reginae-kel
Fotó: Tóth Norbert
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nensis-ek, T. macdowelli-k, Matucana aureiflora 
(10. kép), Corynopuntia invicta telepek, melyek 
nagy örömömre éppen virágoztak. A kert szélső 
ágyásait Opuntia fajok foglalták el betörésbiztos 
kerítést alkotva. Érdekes volt az O. microdasys f. 
albispina hófehér sövénye zöld bibéjű, halvány-
sárga virágtengerével (11. kép).

Mire felértem a faházhoz a szél feltámadt és 
nagyerőkkel esett neki a több méter magas osz-
lopkaktuszoknak, melyek hősiesen állták a sarat, 
szinte alig rezdülve. Végigtekintve a völgyön jöt-
tem rá, hogy a kert még koránt sem befejezett, 
ezt bizonyította a már megtisztított, járdákkal 
szabdalt földterület, néhány helyen már apró 
termetű pozsgások is beültetésre kerültek. Az, 
hogy ezt korábban miért nem vettem észre örök 
rejtély maradt számomra. Bár valószínűleg a lát-
nivaló sokasága terelte el figyelmem. Mindazon-
által világossá vált, hogy ez a bemutató kert még 
ha rendelkezik is gigantikus példányokkal való-
jában nagyon fiatal a tradicionális spanyol bota-
nikus kertekhez képest. A kijáratnál viszonylag 
kedvező áron lehet vásárolni kaktuszokat tűrhe-
tő faj és méret választékból válogatva. 

Összegzésképen megállapítható, hogy ko-
rábbi várakozásaimat messze felülmúló kaktusz-
kert a Cactus D’ Algar Jardi Botanic, egy rendkí-
vül látványos, gazdag fajszámú gyűjtemény, nem 
mindennapi, ugyanakkor fantasztikus környe-
zetben prezentált kollekció, melynek minden-
képpen ott a helye a legszebb botanikus kertek 
népes táborában! 

Búcsúzásképpen a sors még tartogatott egy 
érdekes eseményt számomra. Visszamentem az 
üzletbe, hogy megpróbáljak az eladó hölgytől va-
lamilyen tájékoztató információkat tartalmazó 
prospektust kirimánkodni. Sajnos ő nem tudott 
szolgálni még csak hasonlóval sem. Miközben 
a bajszom alatt zsörtölődtem az addig a sarok-
ban ülő, pánsípon játszó indián férfi legnagyobb 
megdöbbenésemre a következő szavakat intézte 
hozzám: Te Magyarországról jönni? Hirtelen se 
köpni, se nyelni nem tudtam a meglepetéstől! 
Miután magamhoz tértem beszédbe elegyedtünk 
és kiderült, hogy Ő Ecuadorban született, ott is 
nevelkedett majd később barátaival néhány évig 
Budapesten élt, ahol hazája népzenéjét ismertet-

8. kép Egy szemrevaló Agave, az A. parviflora cv. 
Fotó: Tóth Norbert

9. kép Egy szép virágzó Echeveria setosa 
Fotó: Tóth Norbert
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te meg a magyarokkal. A zord 
időjárás miatt ide, Spanyolor-
szágba menekült. Bármeny-
nyire is szerettem volna még 
többet megtudni róla, sajnos 
sürgetett az idő, vártak a töb-
biek és természetesen a még 
felfedezésre váró botanikus 
kertek!

Elnézést kérek minden 
kedves Olvasótól, amennyi-
ben a bevezetőt túlságosan 
hosszúnak és unalmasnak 
találták, mindössze csak azt 
szerettem volna érzékeltet-
ni, hogy milyen viszontag-
ságokkal járhat egy adott 
botanikus kert felkutatása, 
megtalálása. Utólag az ember 
persze már jót nevet az egész 
dolgon! 

Tóth Norbert 
Debrecen

10. kép Hazánkban nehezen bírható virágzásra a Matucana aureiflora
Fotó: Tóth Norbert

11. kép A veszélyes, de csodaszép Opuntia microdasys f. albispina virága 
Fotó: Tóth Norbert
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Ezt a látványos és nem ritkán nevelt növényt 
(címlap kép) viszonylag régen (1862) ismeri a 

tudomány William Henry Harvey, angol (ír) bota-
nikus által, a Flora Capensis 2. kötetének 380 ol-
daláról. (Sonderral együtt ők ismertették először 
részletesen Fokföld flóráját.) A növényről írt irod-
almakban viszont némi ellentmondás érzékelhető 
az életkoráról.

Ugyanis a kétéves megjelölés valószínűleg té-
ves, legtöbbször – már csak azért is mert magassága 
0,75 – 1,5 m – jó pár évet megélhet. Elterjedési terü-
letén (Délkelet Botswana) nem ritka növény egyed-
fejlődési stádiumától, a kitettségtől és a csapadék 
mennyiségétől vagy aktualitásától függően változé-
kony megjelenésű lehet. Ez részben azért van, mert 
a terület nem egyformán kap csapadékot időben és 
annak mennyiségét tekintve, másrészről élőhelyén 
alacsony – néha magasabb – cserjék tenyésznek rit-
kásan, így árnyékuk (még lombtalanul is) enyhítheti 
az erőteljes napsugárzás hatását. Fajunk küllemét 
a következőképpen jellemezhetjük. Hajtásai kopa-
szak többé-kevésbé porszerű, fehér tapadós viasszal 
(viaszos porral) bevontak, felálló egyszerű, henge-
res, vaskos szárral, amely felül elágazhat, s az idős 
egyedek néha csak itt rendelkeznek levéllel. Levelei 
ülők, vastagok, húsosak, nagyon sűrűn állhatnak 
(a növény töve felé kettő vagy négy oldalról), rend-
ezetten a száron, fordítottan oválisak, de lehetnek 
fordított lándzsa alakútól a spatula (kerek lapát vagy 
kanál) alakúig is. Szürkészöldek, a szegélyük (néha a 
teljes levél vagy a fonákja is) vöröses színezetű, 6–17 
x 2,5–12 cm-esek, a csúcsuk lekerekített vagy tompa. 
A levél alapja összenőtt és félig szárölelő, kissé lefutó 
száron, a levél szélei épek. Virágzata sűrű, sok virá-
gú, fürt(szerű), 30 cm hosszig. A virágzat kocsánya 
6,5–12 mm átmérőjű, később vastagabb. Virága: fel-

álló áthatóan édes illatú. A csészéje cső alakú 1–1,5 
mm, karéja oválistól a megnyúlt lándzsásig változ-
hat, hegyes, 3–7×2–2,7 mm - es. Pártája aranysár-
ga, sárga vagy szürkészöld virágzása teljében, csövet 
alkot enyhén csőszerű vagy oválisan megnyúlt, felül 
négyszögletes és 12–20 mm hosszú. Párta cimpái 
oválistól a majdnem kör alakúig változóak, csúcs-
úk lekerekített vagy tompa, 2-5 – 3-4,5 mm-esek. A 
porzók a pártacső csúcsához nőttek, a felsők kiállnak 
a virágból. 

A portok kerek – tojásdad, 1,5–2 mm átmérő-
jű. A nektárhártya szélesen megnyúlt, derékszögű, 
szegett szélű, 1,7–3×1–2 mm.

A termő megnyúlt lándzsás oldalsó nézetből, 
12–15 mm. A bibeszál 1,5–3 mm. Magvai 1–1,3 
mm átmérőjűek.

Viszonylag könnyen tartható növény, szok-
tatás után nyáron szabadban is, bár hamvasságát 
kevés csapadék mellett őrzi meg, míg tűző napon 
a levelek a bennük képződő betaciántól feltűnően 
vörös színűek lesznek. Nyáron két–három hetente 
öntözzük, a túl sok nyári csapadéktól óvjuk!

Télen megemelve egy kicsit az üvegház hő-
mérsékletét havonta egyszer óvatosan juttassunk 
vizet neki. (5–15 0C-on szépen telel.) 

Hajtás, – levél – és szárdugványról könnyen 
szaporítható vegetatíve, de magról is általában jó 
sikerű e művelet (s ez genetikai okok miatt job-
ban ajánlható), emellett szép alaksorozatot kap-
hatunk a magvetésből. Nem önporzó faj, ezért 
igyekezzünk több magról kelt egyedet beszerezni, 
így teljes életciklusában gyönyörködhetünk e szép 
varjúhájfélének (Crassulaceae)!
Irodalom: Eggli, U. (edit.) Illustrated handbook of 
succulent plants, Crassulaceae. Spinger Verlag

Papp László, Debrecen 

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Kalanchoë thyrsiflora Harvey 1862
Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit 
bestimmter Subjektivität schöne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser auch interessante Angaben, ihre kulturhis-
torische und sonstige Bedeutung bekannt geben.

Abstract: Establishing a column the author encourages others to introduce their succulents which are specially nice for 
them. Moreover he gives interesting information about these species entering upon their importance in the cultural his-
tory and in other fields.
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„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Matucana madisoniorum (Hutchison) Rowley 1971

E fajt Borzicactus madisoniorum néven Hutchison 
írta le az amerikai folyóiratban (C.S.J. USA. 35(6): 
167) 1963-ban az akkori gyűjtői világ nem kis 
meglepetésére, ugyanis ellentétben a többi Matu-
cana-val (Borzicactus-szal) ez a növény elveszthe-
ti az összes tövisét is, s így tövistelenül, mint tö-
visesen (egyes egyedek jobban megtartják e kép-
letüket) a legszebb, de legalább is a legérdekesebb 
kaktuszok egyike. 1966-ban Backeberg (Kakteen 
lexikon: 412) a Submatucana nemzetségbe, majd 

Buxbaum (Krainz Die Kakteen művében) 1974-
ben a Loxanthocereus-okhoz sorolta. 1981-ben 
Ritter a négykötetes Kaktuszok Dél-Amerikában 
című könyvében Eomatucana nemzetségbe von-
ta be. A leegyszerűsítő szemléletű G. Rowley az 
utóbbi két szerző előtt 1971-ben megállapította, 
hogy virág és termésszerkezete, valamint egyéb 
jellemzői alapján a Matucana nemzetség tagja. 
Ma is e nemzetség fajaként tartjuk számon, amely 
genust Britton és Rose írt le a The Cactaceae című 

művükben, a M. hayneit kije-
lölve típusfajnak.

Ezt a nagyjából egységes 
nemzetséget – ahogy a múlt-
kor már írtuk – az újabb fajok 
felfedezésével egyre jobban 
tagolták, újabb és újabb ge-
nus-okat létrehozva az areolák 
vagy a tövisrendszerek külön-
bözősége által. Rob Bregman 
és munkatársai több éves bio-
lógiai (alaktani, szervezettani, 
genetikai, stb.) kutatásaikkal 
bebizonyították, hogy a virág-
szerkezet majdnem teljesen 
egységes (egy faj kivételével) 
kétoldalon részarányos un. 
előremutató (epidotikus) jel-
lemvonásuk a beporzó fajokhoz 
alkalmazkodva, azoknak lesz-
állópályát képezve. Magszer-
kezetük és magkialakulásuk 
(placentáció) is nagyon hason-
ló. Közeli rokonságban állnak 
az Oreocereus-okkal (amelybe 
bennfoglalták az Arequipa (14. 
kép) és Morawetzia hajdani 
nemzetségeket), az Oroya (12. 
kép) és valószínűleg a Denmoza 
nemzetségel is. Hozzávetőlege-
sen 1130 km hosszú 50-150 
km széles sávban elterjedtek a 
perui Andokban, (400)–2000-
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12. kép Oroya peruviana
 Fotó: Papp László

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások
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4000 m közötti tengerszint feletti magasságban. 
(Backeberg éppen ez alapján is különí tette el a déli 
csoportot tág értelembe véve Matucana-nak, az 
északit Submatucana-nak elnevezve!) Élőhelyükön 
a csapadék a déli félteke tavaszától az őszéig hull le 
(szeptembertől-májusig) és télen gyakoriak a ten-
ger felől jövő ködök. Általában vulkanikus eredetű 
kőzeteken kialakult enyhén savas (pH: 6,5) tala-
jokon élnek, amelyeknek kicsi a nitrogénve gyület 
(nitrit, nitrát) és kalcium tartalma, viszont gaz-
dagok foszfátban és káliumban. (A magnézium és 
mangántartalma is viszonylag magas.)

A 13. és a 63. képen bemutatott fajunk a kö-
vetkezőképpen jellemezhető röviden. A hajtás 
(test) tompa szürkészöld, lapított gömb alakútól a 
széles oszloptermetűig (életkorától is függően), 15 
cm magas 10 cm széles. Gyengén sarjadhat a hajtás 
alján rövid, vastag, karószerű gyökérből. Bordáinak 
száma 7-12, szélesek, egyenesek és nagyon lapo-
sak, keresztirányú barázdákkal. Areolái kerektől 
az oválisig lehetnek, 1-3 mm átmérővel, fehértől a 
szürke színűig és 10-20 mm-re vannak egymástól. 
Areolánként 0-5 tövise van, amelyek maximálisan 
30 mm hosszúak, fiatalon feketésbarnák sárgásbar-
na alappal, később, megszürkülnek, hajlottak , rug-
almasak és könnyen letörhetnek. Virágai 8-10 cm 
hosszúak és 4,5-5 cm szélesek, narancsos vörösek. 
A virágcső szűk, tölcséralakú, 6 mm széles a tövé-
nél, és fehéres vagy barnás szőrzet látható rajta. A 
nektárkamrája nyitott. A porzószála bíborszínűek, 
a porzók sárgák. A bibeszál sárgás, felül rózsás, a 
bibeágai (8 db) 3 mm hosszúak, sárgák. Termése 
rövid bolyhos szőrzettel, kb 2 cm átmérőjű. Magvai 
sötétbarnák, 1,3×2 mm-esek. Peruban a Rio Mara-
ňon keleti részén ill. Bagua vidékén 400-1000 m 
magasságban él, más kaktuszfajok (Melocactus bel-
lavistensis, Armatocereus rauhii), Peperomia dolabri-
formis (Piperaceae) és tőlevélrózsás broméliák (Deu-
terocohnia longipetala, Bromeliaceae) között. Magról 
jól szaporítható az élőhelyéhez hasonló talajon, 
viszont nem önbeporzó faj, ezért több különböző 
magról kelt egyedet tartsunk, amelyeket követke-
zetesen porozzunk be.
Irodalom: Bregman, R. 1996: The genus Matucana.
A. A. Balkema, Rotterdam, Brookfield

Papp László
Debrecen
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13. kép Matucana madisoniorum
Fotó: Papp László

14. kép Oreocereus leucotrichus (syn. Arequipa 
leucotricha) Fotó: Papp László

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások
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Előadásom témája a hivatásom és a hobbim 
szerencsés ötvözete, ezért örömmel tettem el-

eget a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesü-
lete meghívásának, hogy előadást tartsak náluk.

Az emberiség évezredek óta foglalkozik a be-
tegségek gyógyításával és a növényi orvosságok 
mindig is jelentős részét képezték a különböző 
gyógyító eljárásoknak.

Az ember egész történelme során a növények 
képezték tehát a gyógyítás alapját egészen a XIX. 
század közepéig. Ekkor ugyanis elkezdtek a gyógyí-
tásban olyan vegyületeket is alkalmazni, amelyek a 
természetben nem léteznek (szintetikus anyagok). 
Ezáltal csökkent a gyógynövények szerepe, de foko-
zódott az igény olyan növényi készítmények iránt, 
melyek megfelelnek a gyógyszerekkel szemben tá-
masztott követelményeknek, miszerint az elérni kí-
vánt hatás mellett, minél kevesebb legyen a mellék-
hatás, tehát a felhasználással járó kockázat. 

Napjainkban az orvostudomány érdeklődésé-
re megnőtt a biotermékek iránt és egyre több em-
ber is keresi a természetes gyógyszereket, gyógy-
termékeket. Természetesen erre az igényre a 
gyógyszeripar is reagál. Ma már kb. az alkalmazott 
gyógyszerek egyharmada készül növényi alap-
anyagokból, laboratóriumi eljárások segítségével.

A gyógynövények között számos pozsgás 
növényt is találunk. Dr. Szabó László Gy. az 
MTA doktora, egyetemi tanár, a Pécsi Egyetem 
Növénytani tanszékének volt vezetője a Magyar 
Gyógyszertudományi Társaság gyógynövény 
szakosztályának az alelnöke, a 2004-ben megjel-
ent munkájában az alábbi drog- és gyógynövény-
neveket említi a pozsgás növények közül:
Agave americana L. – Agavaceae – (amerikai agávé)

Aloë arborescens Mill. (18. kép) – Aloëaceae –  
(fás áloé)

Aloë ferox Mill. (19. kép)– Aloëaceae –  
(tövises áloé)

Aloë vera (L) Burman f. – Aloëaceae (orvosi áloé)
Syn. Aloë barbadensis Mill.– Aloëaceae –  

(barbadosszi áloë)
Euphorbia resinifera A. Berger et Schmidt –  

Euphorbiaaceae – marokkói kutyatej)
Lophophora williamsii (Lem. ex S-D.) Coult. –  

Cactaceae – (meszkalinkaktusz)
Sedum acre L. – Crassulaceae – (borsos varjúháj)
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton et Rose –  

Cactaceae – (éjkirálynője kaktusz)
Sempervivum tectorum L. – Crassulaceae –  

(házi kövirózsa, fülfű)
Yucca filamentosa L. – Agavaceae – (kerti jukka);
Yucca schidigera Roezl. (17. kép)– Agavaceae –  

(mohávé jukka)
Természetesen csak azokat a növényeket 

említi a szerző, amelyek szerepelnek az ameri-
kai vagy európai ill. hazai gyógyszerkönyvben 
(Pl. Hg. VII) 

Itt szeretném megjegyezni, hogy gyógyásza-
ti szempontból a „drog” – kifejezés mást jelent, 
mint ami köztudatban elterjedt, ti. nem kábító-
szer vagy más ajzószert jelöl, hanem a gyógynö-
vény azon részét (gyökér, szár, levél, virág, stb.) 
amelyet gyógyításra használunk, ill. amelyből a 
kívánt hatóanyagot ill. hatóanyagokat előállítjuk, 
kivonjuk laboratóriumi körülmények között.

Ezen bevezető után foglalkozzunk részlete-
sebben a gyógyászatban alkalmazott pozsgás nö-
vényekkel. Célszerűnek tartottam az ABC – sor-
rendet követni az ismertetéseknél.

Kaktuszok és más pozsgás növények  
alkalmazhatósága a gyógyászatban
Zusammenfassung: Der Kakteensammler-Apotheker versuchte die Wirkung, die Verwendungsmöglichkeiten und 
noch andere interessante Eigenschaften der auch in unserem Land  empfohlenen Sukkuleneten allgemein verstaendlich 
zusammenzufassen.

Abstract: The cactus collector, who is a pharmasist, tries to summerize our knowledge about the effect and therapeutical 
use of succulent herbs which are applied in Hungary. He writes some remarkable notes.
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Agave americana L. (15. kép)– Agavaceae –  
(amerikai agávé)

Fő hatóanyaguk a szaponinok*, melyek hor-
monhatásokat fejtenek ki, így egyrészt fogam-
zásgátlók ill. anyagcsere fokozók alkotórészei.

A szaponinok egyes hormonok* előállítá-
sának az alapanyagai. Ilyen a szteránvázas szer-
kezetű, mellékvesekéreg hormonjai. Ezeket ere-
detileg állati szervek feldolgozása után nyerték, 
manapság az un. kortikoszteroid* hormonoknak 
a 90%-át félszintézissel állítják elő növényekből 
kivont szapogeninek* ismételt átalakítása révén. 
Erre a célra alkalmazzák az Agave, Dioscorea, 
Yucca fajok egy részét.

Számos agávéból cukros nedvet is nyernek, 
amelyből az ősi indián receptet modernizálva 
agávébort – pulque –, illetőleg az agévé pálinkát 
– tequila – állítják elő.

Mint fentebb megemlítettem a kortikoszte-
roidok félszintézésénél, az ebbe a családba tarto-
zó Yucca-k felhasználása hasonló az agávéhoz.
Aloë nemzetség – Aloëaceae – A magyar gyógy-
szerkönyvben is hivatalos drog az áloé.

Napjaink talán egyik legdivatosabb gyógynö-
vénye tartoznak ebbe a levélszukkulens nemzet-
ségbe, amelyben közel 200 fajt számlálhatunk.

E nemzetséget régebben a Liliaceae családba 
sorolták, majd az un. genyőtefélék – Asphodela-
ceae – családba, manapság az Aloëaceae család 
legjelentősebb nemzetsége. Ezt támasztja alá a 
család kromoszóma elemzése.

Drogként a következő fajokat alkalmazzák:
Aloe arborencens; Aloë ferox; Aloë vera (syn.: 

Aloë barbadensis).
A drog elsősorban a tövises áloé (Aloë ferox 

Mill.) levágott leveleiből kicsurgatott vagy más 
eljárással kinyert és beszárított sejtnedv.

A hatóanyagok elsősorban aloinok (hidro-
xiantracénvázas glikozidok), valamint a vízben 
nem oldódó, gyantaszerű fenolszármazékok* – 
ezek felelnek az un. áloé gyanta keserű ízéért.

A gyógyászatban erőteljes hashajtóként alkal-
mazzák. A gyógyszertári áloé a vastagbélben fejti ki 
a hatását, amely a bevétel után 8-12 óra múlva hat. 
Rendszeres szedése megszokáshoz vezet (egy idő 
után hatástalanná válik) mellékhatásokat válthat 
ki, pl.: bélgörcsök, hasmenés, allergiás reakciók.

15. kép Agave americana
 Fotó: Papp László

16. kép Agave sisalana virága
 Fotó: Papp László
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Az áloé felhasználható részei: a levelekben 
található zselészerű gél és a levelek belsejéből 
nyert keserű sárga lé (latex).

További alkalmazási területei:
Sebek, égések, forrázások, karcolások, hor-

zsolások, napfény okozta leégés, a fertőzések 
elleni védelem.

Az alóé nemcsak a sebek gyógyításában se-
gíthet, de a sérült bőrfelületen segít megelőzni a 
gyulladást. Egyes kutatások szerint az áloé igen 
hatásos sok, a sebeket megtámadó baktérium el-
len is. Tehát a hámosító hatás mellett fertőtlenít 
is. Erre a célra a zselészerű gélt alkalmazzák.

Újabb kísérletek azt mutatták, hogy az áloé 
elpusztítja a hüvelyfertőzést okozó gombákat 
(Candida albicans).

Európai kísérletek szerint áloézselé csök-
kenti a kísérleti állatok és a cukorbeteg cukor-
szintjét. Ha ezt a hatást más kutatások is meg-
erősítik, egy napon talán a cukorbetegségben is 
hasznos szer lehet.

Érdekességként említem, hogy hogyan ké-
szítenek belőle háziszert.

Az előzőleg napokon keresztül szomjaz-
tatott idősebb példányokról szedett leveleket 
sötét és hideg helyen (hűtőszekrényben), de a 
fagyponttól magasabb hőmérsékleten egy hétig 
tárolják a leveleket. Majd megmossák. Megda-
rálják és vörösborral kivonatot készítenek belő-
le, melyet mézzel édesítenek. Különböző idült és 
krónikus állapotokban alkalmazzák az így nyert 
folyadékot: – gyomor – és patkóbél fekély, vas-
tagbélgyulladásban.

Egyes országokban laboratóriumi körül-
mények között előállított készítményeket kül-
sőlegesen a bőrgyógyászatban, belsőleg injekci-
ók formájában pedig különböző kórfolyamatok 
kezelésében és a szemészetben alkalmazzák 
(kötőhártya-, szivárványhártya-, szaruhártya-, 
szemhéjgyulladás esetében). Az élő növényi ré-
szekben kedvezőtlen körülmények hatására (hi-
deg, sötét stb.) karbonsavak és más vegyületek 
is képződhetnek, melyek a szervezet ellenálló- 
és regeneráló-képességét fokozzák (un. biogén 
stimulátorok*). A nálunk előállított kivonatot 
kanalas gyógyszerként használják. Fokozza az 
étvágyat, javítja a közérzetet.

17. kép Yucca schidigera
 Fotó: Papp László

18. kép Aloë arborescens virágzata
 Fotó: Papp László
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Kísérleti körülmények között kimutatták, 
hogy az áloélevelek egyes anyagai sejtosztó-
dást gátló hatást fejtenek ki. Egyenlőre azon-
ban még tovább kell folytatni az ezen irányú 
kísérleteket, hogy hatását szelektívé tegyék, a 
kóros sajtosztódást végző daganatos sejtekre 
hasson csak.

Önmagában vagy kurkuma gyökérrel kom-
binálva gyógyíthatja a májműködést. Megszün-
tetheti a menstruációt megelőző kellemetlen tü-
neteket (premenstruációs szindróma) 

A kozmetikai iparban bőrápoló krémek fon-
tos alapanyaga, erre a célra a gélt alkalmazzuk. 
Ugyancsak a gélt használjuk szépítőszernek, 
szépségápolásra, a bőr ráncosodása ellen, a bőr 
hidratálására(főleg vízhiányos arcbőrre), és há-
mosodásra. Legjobb, ha a friss zselét használ-
juk, mint a már, stabilizált anyagot (samponok, 
krémek), mivel ezek a termékek a friss növény-
re jellemző gyógyító értéket már kevésbé tart-
almazzák.

Érdekességek: Az áloé a szanszkritban a 
„kumari” nevet viseli, jelentése „istennő”. A ke-
let-indiai nők előszeretettel alkalmazzák, szép-
ségüket igyekeznek megőrizni vele, eltüntetve az 
öregedés tüneteit.

Már Kleopátra is alkalmazta, áloé zselét dör-
zsölt a bőrére, hogy az finom és fényes legyen.

Az áloé az egyike azoknak a nem kábí-
tószer alapanyagú növényeknek, mely hábo-
rút okozott. Amikor Nagy Sándor megszállta 
Egyiptomot, értesült egy – Szomália partjaitól 
nem messze lévő szigeten – őshonos növény-
ről, amelynek különleges gyógyító ereje van a 
sebek gyógyításánál. Azzal a szándékkel, hogy 
a katonái sebét e növénnyel gyógyítsa meg – 
ellenségei elől természetesen eltitkolva – csa-
patokat küldött a sziget elfoglalására és az áhí-
tott növény megszerzésére. Erről a növényről 
aztán kiderült, hogy az, az áloé.

Euphorbia resinifera Berg. et Schmidt 
– Euphorbiaceae – (marokkói kutyatej) 

A marokkói Euphorbia bevagdosott szárai-
ból kiszivárgó gyantát az un. Euphorbia-gyantát 
alkalmazzák a gyógyászatban.

Gyantát, euphorbont, almasavat, kanatikut, 
gumit, kalcium-és nátriumsókat, keserűanyagot 

19. kép Aloë ferox
 Fotó: Dr. Csajbók József

20. kép Euphorbia lathyris
 Fotó: Papp László
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tartalmaz. Főleg az állatgyógyászatban, bőrizgató, 
hólyaghúzó* tapaszokban alkalmazzák. Az ember-
gyógyászatban szemölcsök ecsetelésére, az ipar-
ban konzerváló festékek készítésére használják.

Érdekesség: Figyelemre méltó, hogy egyes 
Euphorbia-fajokat (nemcsak a pozsgásokat) a tej-
nedvük kedvező összetételű terpenoidjai révén 
üzemanyaggyártásra hasznosítanak (pl. Euphor-
bia lathyris-ből Kanadában) (20. kép).
Sedum acre L. – Crassulaceae – borsos varjúháj  

A növény virágos hajtásaiból idegnyugtató 
és enyhe altató hatású teákat készítenek. A friss 
növény kisajtolt nedvét reumás bántalmak ellen, 
bedörzsölő szerként használják.

Hatóanyaguk – különböző pipiderin alkaloi-
dok (pl. szedanin). 
Sempervivum tectorum (21. kép)  
– Crassulaceae – házi kövirózsa, fülfű

Kivonatai kiváló gyulladáscsökkentők száj, 
arcüreg, füljáratok gyógykezelésében. Nagyon 
keresett drog , ezért a kereslet csak termesztés-
ből elégíthető ki.

Érdekességek Az egzotikus tájak ebbe a 
családba tartozó növényei közül említést érdemel 
a Cotyledon, Kalanchoë, Aeonium és Echeveria 
nemzetség számos faja. A Kalanchoë és Cotyle-
don fajok bufadienolid típusú méreganyagokat is 
tartalmaznak, így ezek súlyos toxikózisok kiváltói 
lehetnek (Ne kóstoljuk meg őket!).

Eddig az egyéb pozsgás növényeket ismer-
tettem gyógyító hatásuk szempontjából, most 
pedig foglalkozom a Cactaceae családdal ugyan-
ebből a szempontból. Ahhoz, hogy beszéljünk 
gyógyító hatásukról, ismerkedjünk meg a csal-
ádba tartozó növényekben található fontosabb 
kémiai anyagokkal.

A betaxantinokon* kívül jelentős a nyál-
katartalmuk, nyálkatartó-sejtekben vagy lizigén 
eredetű üregekben. Ezen kívül jelentős az proto-
alkaloid* és szaponin tartalmuk. A fenti vegy-
ületek megszabják a felhasználhatóságukat a gyó-
gyításban. Hasznosításuk sokféle lehet. Egyes fa-
jok gyümölcse ízletes csemege, mint pl. az Opuntia 
ficus-indica (22. kép)bogyója, vagy a Pereskia fajok 
termése, az un. barbadoszi egres. Farmakológiai 
szempontból figyelemre méltó Lophophora willi-
amsii (Lem. ex S-D.) Coult. (23. kép), indián nevén 

22. kép Opuntia ficus-indica
 Fotó: Papp László

21. kép Sempervivum tectorum
 Fotó: Dr. Csajbók József

Kaktuszok és más pozsgásnövények alkalmazhatósága a gyógyászatban
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24. kép Ariocarpus fissuratus
 Fotó: Papp László

,,peyote” vagy meszkalin kaktusz, amelyet ősidők 
óta hallucinációk előidézésér használtak az indiá-
nok. Hatóanyaga egy sajátos protoalkaloid, a mesz-
kalin, amely a, „San Pedro” kaktuszban, a Trichoce-
reus (Echinopsis) pachanoi-ban is előfordul, mintegy 
2%-os nagyságrendben. Kémiai szempontból a 
meszkalin 3, 4, 5, -trimetoxifenilaminoetán. 5-10 
mg/kg adagban 6-20 óráig tartó hallucinációkat 
vált ki, csukott szemmel változatos, színes képeket 
lát az ember, amelyeket szuggerálni is lehet. Elvész 
az idő és térérzés, a schizophreniához* hasonló 
állapot fejlődik ki. Azonban nagyon vigyázni kell 
vele, mivel a hatásszélessége meglehetősen kicsi, 
ami azt jelenti, hogy a max. hatásos dózis és a toxi-
kus dózis között igen kicsi a különbség! Itt jegyzem 
meg, hogy még jónéhány kaktusznemzetség tart-
almaz protoalkaloidokat pl. Ariocarpus (24. kép), 
Gymnocalycium (G. gibbosum): egyes Trichocere-
us (Echinopsis) fajok, Turbinicarpus (25. kép) taxo-
nok. (Több, mint 18 nemzetség, több 100 fajában 
találtak protoalkaloidokat! A szerk.) Egyes Opun-
tia-fajok pedig kifejezetten mérgezőek! A mérgező 
hatás pedig a tekintélyes, 10% körüli oxálsavnak 
(sejtméreg) és származékainak köszönhető.
Selenicerens grandiflorus (L) Britton et Rose 
(Cactaceae) – éj királynője kaktusz

A Közép-és Dél-Amerikában honos növényt 
is alkalmazzuk a gyógyászatban. Kardenolidokat 
tartalmaz. Elsősorban szívelégtelenségben hasz-
nálják, más növényi részekkel is kombinálva. 
Előszeretettel alkalmazza a homeopátia* is.

Érdekességek Újabb kutatások (Ausztria) 
szerint az Opuntia ficus-indica igen hatásos a di-
abétesz (cukorbetegség) és a kóros elhízás ellen. 
Vérzéscsökkentő hatása is kimutatható egészséges 
és örökletes zsíranyag-cserezavarokban szenvedő 
embereknél egyaránt. Mexikóban, ahol ez a füge-
kaktusz szinte minden ház előtt megtalálható, már 
régóta ismerik és kihasználják a növény gyógyere-
jét. Étkezésre is használják, sokféle kaktuszétel re-
cept létezik. Főzésre a növénytörzsét és fiatal zsen-
ge hajtásait alkalmazzák. Az Opuntia-leves tehát 
nemcsak ízletes étel, hanem igen egészséges táp-
lálék is diabetikusok és túlsúlyos betegek számára. 
Megelőzésre is alkalmas!

Csuha László
Kőröshegy

23. kép Lophophora williamsii
 Fotó: Papp László

25. kép Turbinicarpus x mombergii
 Fotó: Papp László

Kaktuszok és más pozsgásnövények alkalmazhatósága a gyógyászatban
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Balmazújváros (április 29-30.) 
Egyesületünk szervezésében

kiállítóként 10 gyűjtőtársunk vett részt a kiál-
lításon. (Debrecen-Felsőjózsai 4 H Klub, Karácsony 
Sándor Általános Iskola (Haláp), Lénárt József, Lu-
dászné Veress Anna Mária, Nagy József, Szászi Ró-
bert, Tóth Norbert, Molnár Imre, és Egyesületünk)

A látogatók száma sokkal kevesebb volt, mint 
az elmúlt évben majdnem fele, annak ellenére, 
hogy a Művelődési Ház által készített plakátokat 
sokkal több helyre tudtuk eljuttatni, mint előző 
évben. Sőt minden oktatási intézményt külön le-
vélben kerestünk meg és hívtunk meg egy előzetes 
tájékoztatóra. Egy intézmény sem jött el, sőt még 
telefonon sem jelzett vissza. Érdemes lenne meg-
keresni az okot, mert valószínű, hogy a szervezé-
sünkben volt valami hiba. Számításaink szerint 
kb. 140 fő nézte meg a kiállításunkat. 

Molnár Imre, Debrecen

Orosháza (május 14–16.)
Szervező: Orosházi Dísznövény Klub Orosháza.

2004. május 14–16. között került megrend-
ezésre Orosházán a hagyományos kaktusz kiállí-
tás és vásár. Meghívásunkra eleget téve vendége-
ink Sajti Sándor, Papp István, Molnár Zsigmond, 
Deli Tamás. Gonda István, Juhász Gábor, Molnár 
Imre, Nagy György, Rácz László, Tirk Ferenc, Ge-
deon Tamás. Klubtagjaink közül Fodor Irén, Gá-
bor Sándor, Gombkötő Pál, Hankó András, Ku-
nos Sándor, Magony Péter, Nagy József, Nádasdi 
Zoltán, Sín János, Soós Béla, Szabó Imre, Szüts 
Lilla, Tóth Tibor, Kiss László állított ki gyűjtemé-
nyének arra legérdemesebb növényeit. Közülük 
8-an szaporított növényeket is árusítottak. A 28 
kiállító 55 m2-en többségében vegyes összetételű 
növénykollekcióját állított ki, míg Sajti Sándor 
Lithops, Rácz László pedig Echinofossulocactus 
növényeit hozta el.

Kiállítások 2004. év I. félévében

Balmazújvárostól Bogácsig
Zusammenfassung: Die Schrift referiert meistens über die vom Verein der Ungarischen Sukkulentensammlern orga-
nisierten Ausstellungen, über deren Umstände und Erfolge.

Abstract: The writing is about the exhibitions organized by the Hungarian Succulent Collectors’ Society, and the circum-
tances and successof these exhibitions.

26. kép Lénárt József (Balmazújváros) gyűjteménye a balmazújvárosi kiállításon
 Fotó: Lénárt József
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A Petőfi Kulturális Kht. Koncerttermét Po-
korniné Zsuzsa dekoratőr irányításával rendez-
tük be, az előző évektől eltérő összeállításban, 
de változatlan igényességgel. A kiállított növé-
nyeknek színvonalas hátteret nyújtott a debrece-
ni egyesület [Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú 
Egyesülete (Debrecen)] által biztosított kaktusz 
és egyéb pozsgásnövény fénykép együttes. A lá-
togatók megtekinthették és megvásárolhatták a 
MPKE (Debrecen) kiadványait, és a MKOE-vel 
közösen kiadott könyveket és a „Pozsgások” ed-
dig megjelent lapjait. Ezen kívül két vitrinben 
meg lehetett szemlélni a hazai kaktusz és pozs-
gás tárgyú könyveket és folyóiratokat.

A második kiállítás nap végén Dr. Gellén 
János tartott diavetítéssel egybekötött színvo-
nalas előadást a Namíb sivatag szárazságtűrő 
növényeiről.

A kiállítást és vásárt 789 fő látogató tekin-
tette meg a három nap alatt, akik közül többen 
is érdeklődtek, illetve jelentkeztek a MPKE, 
valamint Orosházi Dísznövény Klub tagjai-
nak so rá ba. Visszatérő látogatóink véleménye 
alapján az ez évi rendezvényünk szebb volt mit 
az előzőek. Sajnos egy kellemetlen közjáték 
majdnem megzavarta kiállításunk első napját, 
mikor is a megnyitás után néhány órával egy 
gyűjtőtársunk alkalmazottja jelentkezett áru-
sításra. Tekintettel arra, hogy előre nem jelez-

te elvárható módon ezen szándékát (pl.: kiállí-
tási és árusítási hely igény) nem készülhettünk 
fel a megfelelő módom való fogadásra.

A 26 kiállítónak és a 8 árusítónak köszönhe-
tően telt ház” alakult ki, ezáltal több kiállítót és 
árust már nem tudtunk volna fogadni, valamint 
egy rendezvény megnyitása után nincs mód és 
lehetőség a terem átrendezésére, az érdeklődők, 
a jelenlevő gyűjtőtársak zavarása nélkül. Ezen 
szempontok ismertetése után sajnálatunkra, de 
közöltük, hogy nem tudunk újabb jelentkezőt 
fogadni. (Az igazsághoz hozzátartozik persze 
az is, hogy az ilyen stílushoz nem vagyunk hoz-
zászokva, s ennek jövőben sem kívánunk teret 
engedni. Ezen értve azt is, hogy a „vendégjogot” 
bárki sajátos módon értelmezze, és, hogy valakit 
ily módon kelljen elutasítani.

Szeretnénk, ha a rendezvényünket a jövő-
ben is a kultúráltság és az eddig hagyományo-
san kialakított baráti, gyűjtőtársi jó kapcsolat 
jellemezné.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon 
gyűjtőtársainknak, akik jelenlétükkel és tá-
mogatásukkal megtisztelték rendezvényün-
ket, és köszönetet mondunk a Magyar Pozs-
gásgyűjtők Közhasznú Egyesületének a támo-
gatásért.

Kiss László
Orosháza

27. kép Nagy József kiállított növényei Balmazújvároson
 Fotó: Lénárt József
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28. kép tekintélyes méretű Aztekium hintonii Soós Béla gyűjteményéből (Orosháza)
 Fotó: Kiss László

29. kép Soós Béla kiállított szép növényei az orosházi kiállításon
 Fotó: Kiss László
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Hajdúszoboszló (május 27-30.)
Egyesületünk szervezésében.

Minden igyekezetünk ellenére sokkal keve-
sebb volt a látogató itt is, amelynek érdemes len-
ne kellőképpen utána járni.

Amit már tudunk, hogy az elmúlt évben 
rendezett 8 napos rendezvény nagyon megvi-
selte a növényeket elsősorban a megfelelő fény 
hiánya miatt. Ennek következtében a gyűjtő-
társaink sem vállalták mindannyian a részvé-
telt. Ugyanis a 2003. évben 42 kiállító volt, míg 
az évben csak 17 gyűjtőtárs vállalta részvételt. 
(Bencze Sándor, Dr. Csajbók József, Debreceni 
Egyetem Botanikus kertje, Gönczy Pál Általános 
Iskola, Karácsony Sándor Általános iskola, Ka-
tona József, Kósik Péter, Molnár Imre, Molnár 
Zsigmond, Nagy Imre, Nagy József, Rácz László, 
Szászi Róbert, Szunyogh Menyhért, Tirk Ferenc, 
Tóth Norbert, Varga Zoltán Dénes.)

Szerencsére a nagy színházterem helyett a 
kisebb alapterületű termet kaptuk meg, így a 
létszám és a terem sikeres összhangban került. A 
reklám is megfelelő volt ezt a diákok látogatott-
ságában jelentkezett mivel a Művelődési Háznak 
fizettek egy előre kialkudott átalánydíjat. Így a 
kb. 100 felnőtt néző mellett több mint 450 diák 
látogatónk volt. Igaz nagyon érződött, hogy egy 
iskolai órát használnak fel, mert nem egy diák 
bejött a kiállítás termébe szét sem nézett, s kije-
lentette, „na ebből elég volt” és kiment rágyújta-
ni egy cigarettára.

Május 29-én az előre meghirdetett program-
nak megfelelően megtartotta előadását Csuha 
László gyűjtőtársunk a „Kaktuszok és más pozs-
gás növények alkalmazhatósága a gyógyászat-
ban”. Mindnyájunk számára nagyon érdekes, 
érthető és legfőképp színvonalas előadást hall-
hattunk, volt is bőven az előadás végén kérdés, 
melyre készséges választ kaptunk.

Az előre megbeszélteknek megfelelően fo-
lyóiratunkban közlésre kerül, hogy azok is meg-
ismerjék e előadást, akik nem hallották.

A jelen oldal jobbján lévő képek a kiállítá-
son készültek.

Molnár Imre,
Debrecen

Kiállítások

31. kép Matucana aureiflora Tóth Norbert gyűjte-
ményéből  Fotó: Dr. Csajbók József

30. kép Thelocactus macdowellii Szászi Róbert 
gyűjteményéből  Fotó: Dr. Csajbók József

32. kép Escobaria missouriensis Szászi Róbert 
gyűjteményéből  Fotó: Dr. Csajbók József
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33. kép Nagy József és Rácz László gyűjteményének növényei a hajdúszoboszlói kiállításon
 Fotó: Dr. Csajbók József

34. kép A kiállítás központi része, a Debreceni Egyetem Botanikus kertjének impozáns növényeivel  
(Hajdúszoboszló)  Fotó: Dr. Csajbók József
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Bogács (június 25-27.)
Szervező: Kósik Péter, Bükkzsérc 

Kiállítók, Agócs György, Dávid Lajos, 
Kósik Péter, Molnár Imre, Tirk Ferenc, 
Tóth Norbert, Rigerszki Zoltán, Szabados 
Attila. Nagyon hangulatos és bensőséges 
kiállítás került megszervezésre az alföldi 
szemünknek szokatlanul szép tájon. Tap-
asztalatunk szerint úgy 30 kilométeres 
távolságból kerestek meg az érdeklődők, s 
mint egy 50 csa lád volt, akik – saját beval-
lásuk szerint – kb. 100 növénnyel rendel-
keznek, és céltudatosan jöttek vásárolni. 
Érződött a kiállítás hangulatából, hogy 
szükség van ilyen kiállításra és legalább 
egy évben egyszer szívesen, visszavárnak 
bennünket. Hát legyen, mi szívesen meg-
yünk, mert jóérzés az, ha van érdeklődés, 
különösképpen szakmai. Volt olyan láto-
gató, aki külön dobozt hozott magával, 
hogy meg tudja venni kedvenc növényét, 
ill., amely ott a helyszínen megtetszett.

Molnár Imre, Debrecen

Kiállítások

37. kép Notocactus herteri Szabados Attila gyűj-
teményéből (Bogács)  Fotó: Tóth Norbert

35. kép Rigerszky Zoltán gyűjteménye bogácsi kiállításon
 Fotó: Tóth Norbert

36. kép Mammillaria carmenae Rigerszky Zoltán 
gyűjteményéből (Bogács)  Fotó: Tóth Norbert
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A teljes első és hátsó külső borítón lévő Graham  
 Charles impozáns széles fotója teszi látvá-

nyossá a brit egyesület folyóiratának ezen első 
számát, amely kép kapcsolódik az előbbi szerző 
sajátos című cikkéhez (Balsas, Peru – egy álom 
mely megvalósult). E műben G. Charles leírást ad 
Peru egyik leglátványosabb helyeiről, ahol feltűnő 
kaktuszfajok élnek – a tekintélyes Marañon folyó 
völgyéről. A kaktuszflóra megismerésének törté-
netén kívül, jellemzi e 
élőhely viszonyait, s több 
ott látott fajról fényképe-
ket ad közre (Browningia 
pilleifera, Matucana formo-
sa, M. krahnii, M. weber-
baueri, Calymmanthium 
fertile, Espostoa mirabilis, 
E. blossfeldiorum, Lasioce-
reus fulvus, Armatocereus 
rauhii subsp. balsasensis, 
Melocactus bellavistensis 
subsp, onychacanthus.) 
♦ Leonard E. Newton 
„formálisan” publikálja a 
Sansevieria ballyi-t, amely 
már jól elterjedt a gyűjte-
ményekben. Az írás tart-
almaz rövid összehason-
lító latin diagnózist is ( a 
S. gracilis-hoz viszonyítva, 
részletes angol nyelvű leírást és két mutánsának 
(cultivar.= fajta) a megnevezését). (Természetesen 
részletes latin leírás nélkül e faj neve még nem ér-
vényes, ezért csak formális!)

A S. ballyi egy apró 6-12 cm-es levelekkel 
rendelkező, méretéhez képest látványos virágza-
tú növény. ♦ „2003 – egy jó év az Ariocarpus-ok-
nak” címmel olvashatjuk David Quailtól elmúlt 
évi tapasztalatait a magról nevelt növényeivel 
kapcsolatban, amelyek rendkívűli módon ontot-
ták virágaikat. Mindezt számos képpel illuszt-
rálja. ♦ Új faj ismertetésével folytatódik a lap, 

nevezetesen  P. J. Braun a Cereus estenesii első 
tudományos leírását teszi közé. E faj Brazilia Ba-
hia és Minas Gerais államában, a campo cerrrado 
és a caatinga növényzet határán él, 2,8 m magas, 
hamvas szűrkés kékes, vékony hajtású (4,3–6,5 
cm ), 5-6 bordájú, fehér (vékony virágcsövű) virá-
gú faj, amely a Pilosocereus pachycladus-szal, C. ja-
macaru-val, Opuntia inamoena-val, Arrojadoa rho-
dontha-val, Pereskia stenantha-val és a Mirabella 

minensis kaktuszfajokkal 
él együtt. ♦ G. Charles 
másik cikkében a chilei 
Botija völgy Copiapoa-it 
mutatja be, amelyeket 
legtöbbször tévesen ha-
tároznak meg. A fajok is-
mertetése a C. ahremephi-
ana Taylor. & Charles 
és a C. decorticans Taylor 
& Charles 2002-ben 
leírt új fajokra is kiter-
jed, amelyeknek jelentős 
populáció élnek itt. (Az 
utóbbi faj magleírásával, 
elektromikroszkópos fel-
vételével itt egészítik ki 
a tudományos leírást!) ♦ 
Néhány megjegyzést tesz 
a Copiapoa humilis-szal 
kapcsolatba P. Hoxey, ap-

rolékosan bemutatva alfajainak élőhelyét, alak-
tani jellemzőit és tudományosan leírja a déli el-
terjedésű alfaját (subsp. australis). (Ezt a művet 
is nagyszerű élőhelyi fotók teszik szemléletessé.) 
♦ J. Pilbeam az egykor népszerű Mammillaria 
nemzetségről kezd el egy sorozatot, amelyben 
részenként egy-egy alnemzetség fajsorát helyezi 
reflektorfénybe. Az első részben a Polyedrae faj-
sort tekinti át, mintegy az utolsó alnemzetség-
től– így fordított sorrendben – kezdve.

Papp László,
Debrecen 

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2004/1
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2003-ban látott napvilágot a Cactus & Co kia-
dásában az, „Introduction to the Euphorbia-

cea”; azaz Bevezetés az Euphorbia félék családjá-
ba című, 64 oldal terjedelmű könyvecske, mely-
nek írója Albert Pritchard.

Az angol szerző már 35 éve foglalkozik kak-
tuszok és egyéb pozsgások gyűjtésével és tan-
ulmányozásával, de kb. 25 
éve legkedvesebb növényei az 
Euphorbia-k s mára azok egyik 
szaktekintélye lett. Tagja a Brit 
Kaktusz és Szukkulens Társa-
ságnak és alapítója a társaság 
kereteiben működő Euphorbia 
családot Tanulmányozó Cso-
portnak. Könyvét rendszertani 
ismertetéssel kezdi, melyben 
tájékoztat, hogy az Euphorbi-
aceae család 5 alcsaládot, 300 
nemzetséget és kb. 6000 fajt 
tartalmaz. Három alcsaládban 
találunk szukkulens fajokat: 
a Crotonoideae alcsaládban, 
a Jatrophaeae tribusz Jatrop-
ha, és a Manihoteae tribusz Manihot nemzetsé-
gében, a Phyllanthoideae alcsalád Phielanthus 
nemzetségében és az Euphorbioideae alcsalád 
Euporbieae tribusz Euphorbiinae altribusz Eup-
horbia, Monadenium, Synadenium, Pedilanthus, 
és Endadenium nemzetségében. Röviden ír az 
Euphorbia-k földrajzi előfordulási helyéről, megis-
merésük történetéről és a virágzat sajátosságairól, 
mely alapján a fajok lehetnek egyivarúak és kéti-
varúak. Az Euphorbia nemzetség pozsgás fajainak 
száma a Susan Carter és Urs Eggli által közzétett 
„The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa 
1997” című kiadványuk szerint 850, amelyek köz-
ött 15-20 m magas nagy fatermetű kutyatej fajok 
is megtalálhatók. A szerző természetesen nem 
törekedett a 850 ill. az azóta leírt új fajok teljes 
körű ismertetésére, hiszen sok esetben vitatható 
a pozsgásság mértéke, vagy az adott faj a pozs-
gásság határán található, míg pl. az E. obesa subsp. 

obesa a pozsgásság csúcsát képviseli. Elsősorban 
azokat a fajokat veszi számba, amelyek aránylag 
könnyen tarthatók üvegházi körülmények köz-
ött és ennek megfelelően a kisebb termetűek közé 
tartoznak. Ezt figyelembe véve válogatta össze a 
fajokat és ismerteti őket földrajzi hovatartozás 
alapján. Eszerint röviden leír 5 Marokkóban, 5 

Kanári-szigeteken, 49 Dél-Afri-
kában (közülük néhányat csak 
megemlít) 24 Madagaszkár-
ban, 4 Nyugat-Afrikában, 12 
Kelet-Afrikában, 7 Kenyában, 7 
Zimbabwéban, 9 Indiában és 8 
Amerikában előforduló taxont. 
A felsorolt földrajzi elkülönítés 
a szerzőtől származik.

Az Euphorbia-k után is-
mertet 20 Monadenium, 2 
Synadenium, 7 Jatropha, és 2 
Pedilanthus toxont. Könyve vé-
gén a szerző röviden megemlíti 
a felsorolt szukkulensek tartási 
körülményeire és a magról tör-
ténő szaporítására vonatkozó 

tudnivalókat. A kerti kutyatej fajok fejezetben 
szól azokról a kertben, szabadban tartható fajok-
ról melyek többsége nálunk is télálló, mint pl.: E. 
polychroma, E. myrsinites, E. griffithii, E. characias, 
de itt már részletes ismertetés nincsen az emlí-
tett fajokról. Sajnos a könyv végén névmutató 
nincs, ezért ha egy fajt meg akarunk találni, ah-
hoz az egész könyvet át kell lapoznunk. A szöve-
ges ismertetést 48 jó minőségű színes kép és 3 
grafikus ábrázolás teszi szemléletesebbé.

Ára: 45 Euro
Megrendelhető a Cactus & Co Intenational Society 
elnökétől az alábbi címen: Alberto Marvelli, via 
Colombo 18, 21040 Venegono Sup. (VA), Italy.
Fax: 0331-842921
E-mail: amarvelatin.it

Ficzere Miklós,
Debrecen

Könyvismertetés

Introduction to the Euphorbiacea
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2003. 10. szám
Az októberi szám elején, a „Bemutatjuk” ro-

vatban U. Schmiedel munkáját olvashatjuk a Dél-
Afrika délnyugati területein őshonos néhány Gib-
baeum fajról. A térképekkel is illusztrált cikkben a 
G. heathii, G. cryptopodium, G. dispar, G. petrense, 
G. pubescens, G. hortenseae és G. album földrajzi 
elterjedését,  élőhelyi sajátosságait és védelmének 
aktuális problémáit is megismerhetjük. ♦  D. Her-
bel rovatában a következő pozsgásokról találunk 
tömör, gyakorlatias ismertetést és egy-egy szép 
fotót: Mammillaria albicans subsp. fraileana, Co-
nophytum approximatum, Parodia horstii, Pygma-
eocereus bylesianus, Crassula perfoliata var. minor 
és Opuntia miquelli. ♦ J. Lüthy egy új mexikói (Nu-
evo León) kaktusznemzetség és -faj, a Digitostigma 
caput-medusae Velazco & Nevárez leírását közli. ♦ A 
közbenső vastag oldalakon a Coryphantha poselge-

riana és a Crassula orbicularis ismertetése, tartásá-
nak és virágoztatásának fontosabb tudnivalói talál-
hatók. ♦ A taxonómiai rovatban egy további új faj, 
az Echinopsis bolligeriana leírása van H. Walter és 
W. Mächler tollából. Az új faj Közép-Chile déli te-
rületein, meredek, északi kitettségű sziklafalakon 
őshonos. ♦ Egy másik dél-amerikai faj, a kelet-bolí-
viai Hildewintera colademononis élőhelye, alaktana 
és tartásmódja a témája L. Diers és W. Krahn mun-
kájának. Az új faj valószínűleg azonos a Hildewinte-
ra polonica Foik & V. Foik néven röviddel korábban 
már közölt (Cactaceae 13(2), 68-70, 2003) fajjal.

2003. 11. szám
A folyóirat novemberi számának címlapján 

egy gyönyörű Mammillaria herrerae fotója fog-
adja az olvasót. ♦  A Bemutatjuk rovatban egy 
perui, kevéssé ismert faj, a Cereus trigonodendron 
K. Schumann ex Vaupel ismertetésére vállalkozik 
R. Bauer és M. Kimnach. Igen alapos, térképpel 
és fotókkal illusztrált munkájukból minden 
megtudható a faj élőhelyéről, morfológiájáról és 
termesztésének legfontosabb tudnivalóiról. ♦ 
„Termesztésben felfedezve” a mottója M. Weisbarth 
írásának, amelyben az Ariocarpus nemzetség egy 
új alfaját az Ariocarpus retusus subsp. pectinatus-
t mutatja be. Az új alfajt 2,5-20,0 mm hosszú 
areolái és fésűszerű tövisei különböztetik meg az 
Ariocarpus retusus subsp. retusus-tól. ♦ A pompás 
töviseket növesztő Ferocactus rectispinus a témája 
J. Ettelt és W. Riedel munkájának, amelyben a faj 
virágoztatásával kapcsolatos tapasztalataikról 
is beszámolnak. ♦ Rövid írásában G. Lauchs 
az Arab-félszigetre kalauzolja az olvasót és a 
sötétvörös virágokat nevelő Ceropegia rupicola-
val ismerteti meg. ♦ D. Herbel népszerű rovatában 
ezúttal három pozsgást mutat be: Epithelantha 
micromeris, Euphorbia sussanae és Lepismium 
houlletianum. ♦  A közbenső vastag oldalakon 
az Aztekium ritteri és egy új faj, a Mammillaria 
roemeri kerül teritékre. ♦ D. Wede és G. Lauchs 
az arizonai Petrified Forest National Park 

Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten  
2003 10-12.
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területén tett útjáról közöl utibeszámolót és az ott 
megtalálható Echinocereus fendlerit mutatja be 
írásában. Munkáját szép élőhelyi fotók egészítik 
ki. ♦ Érdekes cikkükben A. Mosco és C. Zanovel-
lo a Turbinicarpus nemzetség fajainak külső meg-
jelenésében tapasztalható változást vizsgálja, amit 
a fiatalkori és a kifejlett növények eltérő tövisei 
okoznak. Számos pompás, közeli fénykép teszi tel-
jessé a dolgozatot. ♦ ”Az éjszaka vörös királynője” 
a mottója W. Niestradt írásának, amiben a Seleni-
cereus x fulgidus történetét ismerteti.

2003. 12. szám
A decemberi szám első cikkében N. C. Padilla 

és O. Klopfenstein a Matucana huagalensis per-
ui, 3000 m felett található típusélőhelyén végzett 
vizsgálatairól számol be. ♦ R. Blümlhuber az USA-
beli Dél-nyugaton tett útjáról tudósít, amely során 
a Sclerocactus whipplei élőhelyeit kereste fel. Írá-
sából az is megtudható, hogy a vártnál jóval ne-
hezebb volt a termőhelyek megtalálása. ♦ Copyp-
hantha delaetiana, Cyanotys somaliensis, Geo-
hintonia mexicana, Hatiora salicornioides, Eche-
veria atropurpurea és Oreocereus trollii. Ezeket a 
pozsgásokat ismerteti röviden D. Herbel állandó, 
a gyűjtésre érdemes fajokat bemutató rovatában. 
♦ Az Astrophytum munkacsoport jóvoltából és H. 
Borger tollából igazi csemegét találnak a nemzetség 
kedvelői: az Astrophytum myriostigra figyelemre-
méltó megjelenési formáiról szóló munkát, számos 
különleges fotóval kiegészítve. ♦ ”Vendégségben 
Sissi császárnénál” a mottója a következő cikknek. 
Az észak-olaszországi Meranoban található trautt-
mannsdorffi kastély kertjében tett látogatásáról és 
az ott található pozsgásgyűjteményről közöl írást J. 
Hofmann. ♦ A kivehető középső lapokon ezúttal a 
Gymnocalycium chiquitanum és az Euphorbia bal-
samifera került ismertetésre. ♦ Az észak-mexikói 
Sierra Tarahumare hegyekbe kalauzolja az olvasót 
M. Hils, hogy bemutassa írásában az ott őshonos 
Mammillaria fajokat. A írásban szereplő M. lind-
sayi, M. florensii és M. craigii számos szép élőhe-
lyi felvételen is szerepel a cikkben. ♦ R. C. Römer 
az aprótermetű Echinocereus metornii élőhelyét 
kereste fel Mexikóban; írásában a faj jellegzetessé-
geiről tudósít.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Az élet rendjét megváltoztatni nem lehet.  
 Újak jönnek, régiek elmennek. Ismét el-

vesztettünk egy kaktuszgyűjtőt, egy kaktuszker-
tészt, és egyben egy barátot.

Kunos Sándor nehéz körülmények között, 
óriási szorgalommal, és rendkívüli kitartással, 
munka mellett szerzett kertész üzemmérnöki 
diplomát. Az Orosházi Városi Kertészetben dolgo-
zott, amikor egy ebédidőben a kertészetben lévő 
több száz virágzó kaktuszból álló gyűjteményem 
megtekintésére invitáltam kertész munkatársa-
imat. Soha nem felejtem el Sándor sokatmondó 
arckifejezését, melyről sok minden leolvasható 
volt, csak a szimpátia, és a gyűjtőszenvedély ér-
tékelése nem. Megtekintette minden szó nélkül a 

gyűjteményt, véleményt nem mondott, mely an-
nak volt betudható, hogy soha senkit nem kívánt 
megsérteni, de különösen nem a főnökét.

Az élet furcsa, kiszámíthatatlan fordulata-
ként 1987-es esztendőben felesége kaktusz vá-
sárlásainak hatására, és a gyűjteményben látot-
tak átértékelésének köszönhetően szeretetébe 
fogadta a szúrós növényeket. Rövid időn belül 
szenvedélyévé vált a kaktusz és egyéb pozsgás 
növények gyűjtése. A sikeres szaporítások egyre 
inkább meghozták a kedvét, és a 100 négyzet-
méter alapterületű fűthető üvegházuk dísznö-
vényeit fokozatosan kiszorították a kaktuszok. 
Ő a „háttérben” már mint nyugdíjas végezte a 
szaporítást, míg családja végezte az értékesítést. 

Zusammenfassung: Der Klubleiter von Orosháza gedenkt des fleissigen Sammlers, der auch eine schöne Sammlung 
besass.
Abstract: The leader of the club in Orosháza remembers an industrious cactus collector owing a nice collection.

Magyar kaktuszgyűjtők

Kunos Sándor 1929–2004

38. kép Kunos Sándor gyűjteményében
 Fotó: Kiss László
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A Kunos család a társég kiállítá-
sainak, vásárainak szinte nélkü-
lözhetetlen és elismert résztve-
vőjévé vált.

Kunos Sándor személyisé-
gét úgy lehet jellemezni, hogy 
szerénysége, a növények szere-
tete, az emberekhez való viszo-
nya példa értékű volt. Nem volt 
olyan felnőtt, vagy gyermek 
– legyenek azok gyűjtők, vagy 
csak érdeklődők – akiket ne 
fogadott, vagy ne segített volna 
nagy türelemmel, ne segített 
volna hasznos tanácsaival, vagy 
az induláshoz szükséges pozsgás 
illetve kaktuszajándékozással.

1998-tól tagja volt a Debre-
ceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú 
Egyesületének, és az Orosházán 
újraszerveződött Dísznövény 
Klubnak. Életkorának, növény 
szeretetének, szerény emberi 
mivoltának, tudásának, szerény-
ségének köszönhetően tisztelet 
övezte klubtagságunk körében. 
Tudását minden kérkedés nél-
kül megosztotta gyűjtőtársaival, 
élettapasztalatával segítette klu-
bunk működését.

Kunos Sándor még nagy be-
tegen is figyelemmel kísérte ezé-
vi kiállításunkat, de az elhatal-
masodó súlyos betegségen nem 
tudott úrrá lenni és 2004. május 
28-án eltávozott körünkből.

Gyűjtőtársainknak nagy 
veszteség Sándor, vagy ahogy 
mindannyian hívtuk, Sanyi bá-
csi elvesztése.

Emlékedet megőrizve, lé-
lekben továbbra is Veled egy-
ütt folytatjuk gyűjtőszenvedé-
lyünket.

Soós Béla
az Orosházi Dísznövény Klub  

elnöke

39. kép A jelentős gyűjteményének részlete
 Fotó: Kiss László

40. kép  A jelentős gyűjteményének másik részlete
 Fotó: Kiss László
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Orbea baldratii (A. C. White & B. Sloane) 
Bruyns (Aloë e 37(4): 73, 2001). Tipus: [lecto – ico-
no] : A. C. White & B. Sloane, Stapeliae, ed. 2, 1: 
figs. 200-201 1937. Elterjedési terület: Etiópia, 
Eritrea, Somalia, Kenya, Tanzánia. Szinonim elne-
vezések: Caralluma baldratii A. C. White & B. Sloa-
ne, (1937), Pachycymbium baldratii (A. C. White & 
B. Sloane) M. G. Gilbert (1990), Angolluma baldra-
tii (A. C. White & B. Sloane) Plowes (1994).

Hajtása négyélű, vörösesen elmosódottan 
foltos, 5-10 cm magas, kb. 1 cm átmérőjű. A haj-
tásokon erőteljes fogak vannak, ezek kissé felfelé 
ívelők. Virágai magányosan vagy többesével nyíl-
nak. 28 mm átmérőjű, világos mahagóni színű, 
pirosas foltokkal, finoman fehér szőrözött. A 
virág csücskei (pártacimpái) hosszan elkeskenye-
dők 2 mm szélesek.

 Könnyen tartható nem problémás növény. 
Hamar virágzásra fordul, általában jól virágzik. Vi-

rágjait nyár végén, koraősszel hozza. Teleltetése 12-
14 0C fok körül ajánlott.

Huernia volkartii v. repens (Lavranos) Lav-
ranos (JSAB 38: 43, 1972). Típuslelőhely: Mozam-
bik Manica e Sofala  (Schweickerdt 3469  [PRE, 
SRGH]).  Elterjedési terület: Kelet Zimbabwe, Nyu-
gat Mozambik. Szinonim név: Huernia repens.

Hajtása többnyire alacsonyan fekvő, kúszó, 
30-50 cm hosszú is lehet. 7-9mm átmérőjű, 5 élű, 
1mm hosszú apró levélkékkel. Hajtása zöld, napfé-
nyen erősen vörösödő.

Pártája 27 mm átmérőjű. A csücsök három-
szögűen összecsúcsosodó, 7-8 mm széles 8 mm 
hosszú, egy vékony csúcsba elkeskenyedő. A köztes 
csücskök 4 mm hosszúak, erősen bemélyedők. A 
koronája (pártája) kívül kissé szemölcsösen durva, 
egyenetlen. Rózsaszínesen zöld, bíboros rajzolattal, 
belül krémszínű, keskeny bíbor peremmel. A cső 
szájánál és a csücskökön (pártacimpáján) sötétbí-

Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisiert die Familie kurz, legt ihre Systematik, die Grundlagen ihrer 
Kultivierung dar und setzt mit den Artenbeschreibungen fort und berichtet über die Pflegeerfahrungen.

Abstract: The author characterizes this plant family , reports its taxonomic division and the basis of their cultivation. 
He continues describing these species. He tells about his experienc relating the breeding of these plants.

Selyemkórófélékről
(Asclepiadaceae) 10. rész

41. kép Orbea baldratii
Fotó: Budai Ferenc

42. kép Huernia volkartii v. repens
Fotó: Budai Ferenc



Debreceni Pozsgástár 2004/2. Selyemkórófélékről 10. 33

borosan foltos és papillásan sörtés. A cső majdnem 
korsó formájú, 6-7 mm hosszú, a szájánál elkeske-
nyedő, az alsó részén krémszínű és sötétbíbor színű 
vonalakkal. Már nyár közepétől könnyen virágzik, 
bár túl sok virágot nem hoz. Tartása nem ütközik 
nehézségekbe. Teleltetése 12-14 0C körül ajánlott.

Orbeanthus hardyi (R. A. Dyer) L. C. Leach 
(Excelsa Tax. Ser. 1: 74, 1978) Típuslelőhely: Dél-
Afrikai Köztársaság Northern prov. (Hardy & al. 
s.n. [PRE 29028])  Elterjedési terület: Dél-Afrikai 
Köztársaság (Northern prov., Mpumalanga). Szino-
nim nevek: Stultitia hardyi R. A. Dyer(1963),Orbea 
hardyi (R. A. Dyer) Bruyns (2001)

Hajtása íves, zöld szabálytalan vörösesbarna 
foltokkal. Akár 30 cm hosszú, vagy hosszabb is le-
het, kúszó legyökerező, ágas-bogas kusza halmot 
képez. A hajtások négyélűek, az élek lekerekítettek, 
6-9 mm átmérőjű, szemölcsösen fogazott, a fogak 
hegyesek 1 mm hosszúak.

Virága magányos vagy többesével nyílik. A vi-
rág belsejében egy erőteljes gyűrű található. A virág 
koronája,(pártája) 5-6 mm-re a gyűrű alatt lenő. A 
csücskök (pártacimpák) 3-4 nap alatt 6 mm-re szé-
lesedők. Kívül kopasz, a gyűrű alatt lapos. A gyűrű 4 
mm magas 18-20 mm átmérőjű, kopasz, sima, ívelő 
peremmel. A csücsök, tojás alakú, összecsúcsosodó, 
2-2,5 cm hosszú, 13-18 mm széles. Kissé papillás egé-
szen a csúcsig. Részben világossárga rajzolatú, egyéb-
ként májszínű. 

Könnyen tartható, de méreténél, és növekedé-
si tulajdonságai miatt célszerű széles lapos edénybe 
ültetni, mivel hosszú hajtásai igen könnyen letöre-
deznek. Tartása az előzőekkel megegyezik.

Huernia laevis fa. harras.  Feltehetően hib-
rid növény. A H. laevis-re a virága nem hasonlít. 
Katalógusokban egyre gyakrabban előforduló név. 
Leírásom nem lévén én igyekszem hozzá néhány 
információt adni.

Hajtásai 5-10 cm hosszúak kb. 1 cm szélesek, 
felállók rendszerint zöldek, erősebb napfényen vö-
rösödő. Rendszerint 5 élűek, az élein erőteljes fű-
részfoghoz hasonló lapos fogakkal.

Virága 30-40 mm átmérőjű. H. laevis-ra nem 
jellemző módon a virág belsejében erőteljes gyűrű 
található. A gyűrű, hasonló átmérőjű, mint amilyen 
hosszúak a csücskök (pártacimpák). A csücskök szí-
ne piszkos krém lándzsás, a gyűrű felé egyre szapo-
rodó vörös foltokkal, a gyűrűn belül a virág teljesen 
vörös. Jól sarjad, könnyen virágzik, a virágzás kez-
dete nyár derekára esik és őszig tart. Teleltetése 10-
12 0C, de 10 0C alatt ne tartsuk.
Irodalom: Jacobsen: H. 1970 Das Sukkulenten lexi-
kon. VEB Gustav Fischer Verlag Jena
Albers, F., Meve, U. 2002: Illustrated Handbook of 
Succulent Plants. Asclepiadaceae, Springer Verlag
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.

Folytatjuk!
Budai Ferenc, Miske

43. kép Orbeanthus hardyi
Fotó: Budai Ferenc

44. kép Huernia laevis fa. harras.
Fotó: Budai Ferenc
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Az előző számban közöltük a „kaktuszok 
szakszerű és egyszersmind szép elhelyezése a 
lakásban” című kéziratát, amely teljes terjedel-
mében nem jelent meg, rövidített és szerkesztett 
változatban kisebb tartalmi módosításokkal le-
közölte a Kertészeti Szemle 1933-ban. 
A folyóiratban megjelent cikk első ol-
dalát eredeti formájában mutatnánk 
be. (lásd következő oldal)

„A KAKTUSZ ÉS KERÁMIA” 
című kézirat feltehetően egy – napja-
inkban ismeretlen kiadvány számára 
készülhetett. (Feltételezhetően ezek 
a gondolatok folytatódtak csupán a 
hagyatékból nem került elő teljes ter-
jedelemben. Kiváló szemlélete, raci-
onális okfejtése és művészeti érzéke, 
így töredékében is, a mai kor számára 
is példaadó.)
Fegyverneki Frommer István

KAKTUSZ ÉS KERÁMIA
Le kell számolnunk azzal a tévhittel, hogy 

kaktuszt csak mázatlan cserépben lehet nevel-
ni. Tudományos kísérletek és évtizedes gya-
korlat bizonyították be, hogy a kaktusz éppen 
olyan jól tenyészik, és ugyanolyan biztosan ma-
rad meg mázas cserépben is. A különbség mind-
össze az, hogy a mázas cserépnek kevesebb víz 
kell, mert lassabban párologtat.

A kaktuszok mindinkább terjedő kultuszába 
bele kell szólnia, tehát a keramikusnak is. Olyan 
edényeket várunk tőle, amelyek egyfelől számot 
vetnek a növények életfeltételeivel, másfelől pedig 
szépek, újak és a korszerű otthonhoz hangoltak.

Cserepeknél és tálaknál a növény higiéniája 
nem támaszt különösebb igényt, de figurális vagy 
kombinált daraboknál ügyelnie kell a keramikus-
nak, hogy az ültető nyílásokat úgy méretezze, 
hogy elég tágak legyenek a kellő föld és a gyöke-

rek befogadására, a nyílások szája pedig vízszin-
tes legyen, mert különben kimosódik a föld.

A művészi kiképzésnél csak egy pontban 
adhatunk tanácsot: a kerámia ne bizarr for-
mákkal akarja hangsúlyozni a kaktuszok jel-
legét: bizarr edény és bizarr növények zava-
róan konkurálnak. A kerámia minél simább 
és egyszerűbb legyen: csak ilyen edényben 
érvényesül a kaktuszok sokféle groteszk for-
mája és ugyanebből az ellentétből a kerámia 
szépsége is. 

Folytatjuk!
Összeállította és írta: 

Dr. Nemes Lajos 
Szomód

Fegyverneki Frommer István
szakirodalmi munkássága az 1933-36 években II.

Zusammenfassung: Der sich mit der Geschichte der ungarischen Sammler beschäftigende Autor versucht bestimmte 
Details des Lebens von István Frommer, dem berühmten Rüstungsindustriellen und Sammler vor dem Zweiten Weltkrieg, 
aus den gefundenen Dokumenten zu rekonstruieren bzw. seine fachliterarische Tätigkeit aus seinen hier neu aufgelegten 
Schriften zu skizzieren.

Abstract: The author interested in the history of collecting cacti tries to reconstruct several details about István From-
mer’s life and his special literature on cacti using documents and Frommer’s writings published continuosly again. From-
mer was a cactus collector and a notable arms manufacturer before the second world war.

45. kép Frommer névjegye 1934-ből
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Az értékes cseh pozsgásfolyóiratnak évente két,  
 speciális száma jelenik meg, amely egy-egy 

pozsgás nemzetség rendszertani, morfológiai, 
stb. monografikus leírását hivatott közreadni.

A fenti év első száma Ingo Brener német 
szerző „Néhány tartási szempontból vonzó és ér-
dekes Haworthia nemzetségbeli növényről” című 
dolgozata látott napvilágot, e nemzetség látvá-
nyos apró termetű 
fajairól. A szerzőt 
Joyce L. Corozza 
fotók alapján ké-
szített gyönyörű 
rajzai erőteljesen 
inspirálták arra, 
hogy ezeket a raj-
zokat és az eredeti 
fényképeket pub-
likálja, az ezekhez 
köthető biológiai 
információkkal és 
tartási ajánlások-
kal. Néhány más 
érdekes fajt is –
rajzok nélkül, csak 
fotókkal – bevon 
e körbe. Az itt 
használt neveket 
Bayer „Felülvizs-
gált Haworthia”-
k című művében 
alkalmazta, kiv-
éve a H. beanii-t, 
amelyik indokol-
tan ezektől rokon-
ságilag távol álló 
faj. Legtöbb Haworthia faj remekül alkalmazko-
dik a változatos tartási körülményekhez és ezért 
a gyűjtők, szívesen nevelik őket az egész világon. 
Kivéve a teljes mértékben, egész éven át kitett 
helyeket az üvegházakban és a szabadban, min-
dent elviselnek. A talajuk laza legyen és jó vízá-
teresztő agyag és nagyobb kőmentes. Néhány faj 

kivételével április és november között fejlődnek, 
amelyet megszakít 6 – 8 hét nyári nyugalmi idő-
szaka, július és augusztus között. Alkalmanként 
ajánlatos permetezni a nyugalmi periódusukban, 
de alaposan szellőztessük ekkor őket. Máskülön-
ben a megszokott módon öntözzük és jutassunk 
nekik tápanyagokat, egyéb levélpozsgásokhoz 
hasonlóan. Néhányszor öntözzük, illetve per-

metezzük télen is 
őket, de ez +10 0C 
felett történjen, s 
felületükről elpá-
rologjon a víz.

Nem jelent 
gondot, ha télen 
a helységük hő-
mérséklete 5 0C-ig 
lemegy. Általában 
a Haworthia-k 
nem vonzzák a be-
tegségeket. A sza-
porításuk történ-
het oldalhajtásról, 
magról, levéldug-
ványról, a húsos 
gyökerű fajoknál 
gyökérdugvány-
ról és rövid virág 
szárról (kocsány-
ról). Magvetést 
készíthetünk az 
év bármely idő-
szakában, amikor 
a hőmérséklet 15-
20 0C között van. 
Magasabb hőfok 

gátolja a csirázást. Amennyiben a magvak idő-
sebbek, mint egy év általában nem (vagy nagyon 
kis számban) csíráznak. Az angol nyelvű össze-
foglalót is némileg idézve ajánlom a nagyszerű 
folyóirat ezen számát gyűjtőtársaim figyelmébe!

Papp László
Debrecen

Folyóiratszemle

Kaktusy 2002 speciál 1.
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A felsőjózsai Gönczy Pál Általános Iskola ke-
retei között működő 4H-Klub keretében megala-
kult Pozsgás-körünk 2000 óta működik. A Magyar 
Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületével 2001-
ben kötöttünk együttműködési megállapodást. 
A növények szeretete, a velük való foglalatosság 
összhangban áll a 4H-Klub szellemiségvel, mely-
nek jelmondata: „Gondolkozva építs kezeddel egy 
egészséges, tiszta és emberi világot!” [A négy H 
betű négy angol szó kezdőbetűje: head (fej), hands 
(kezek), heart (szív), health (egészség)]. Adottsá-
gaink igen szerencsések, mivel az iskolához tar-
tozó bemutató-gyakorló farmon, melynek neve 
Rózsavölgyi Gyermekkert rendelkezünk egy kétha-
jós, télen fűtött üvegházzal. A farmon továbbá ős-
honos állatgyűjtemény (szürke marha, rackajuh, 
kecske, mangalica, különböző baromfifajták stb.), 
lovas-pálya, gyógynövénykert, sziklakert, kerti tó 
és különböző kézműves műhelyek (fazekas, famű-
ves, nemezelő stb.) is találhatók. Rendszeresen 
fogadunk látogatókat, gyermekcsoportokat.

A Pozsgás-kör hetente tart foglalkozásokat, 
Ecsedi Zsolt tanár vezetésével. Szakmai segítséget 
kapunk rendszeresen Papp Lászlótól,(előadások 
tartásával, tanácsokkal), Dávid Lajostól, (foglal-
kozások tartásával), és Molnár Imrétől, aki a leg-
többet segített (65 ültető láda, több száz cserép és 
mag adományozásával, továbbá 650 növény kihe-
lyezésével, amelybe Romhányi Tivadar hagyatéké-
nak egy része is, amely átvételre került, terméskő-
vel, továbbá kiállításokon a kedves tagtársaktól, 
melyek közül néhányan már ellátogattak hozzánk. 
Szeretettel várjuk további érdeklődésüket is. Sokat 
tanulunk az Egyesület kiadványaiból, könyveiből, 
amiért ezúton is szeretnénk hálás köszönetün-
ket kifejezni. Az elmúlt években több kiállításon 

(Debrecen, Hajdúszoboszló, Tiszacsege, legutóbb 
Balmazújváros) valamint az Egyesület által rend-
ezett rendezvényen, előadáson vettünk részt. 

Második éve már, hogy nagyobb és kisebb 
termetű pozsgásainkat, kaktuszainkat szabad-
ba ültetjük. Tavaly gyönyörűen virágzottak az 
Opuntia–ink, Agave–ink hatalmasat fejlődtek. 
Az idén növeltük a kinti Pozsgáskert nagyságát, 
most is látványos élményekre számítunk. Élmé-
nyeinket az itt látható képekkel szeretnénk meg-
osztani másokkal is.

Az Egyesület gyűjteménye az üvegházunkban 
került elhelyezésre, így a megfelelő körülmények 
biztosításával azok teleltetésének problémája meg-
oldódott. A növények folyamatos azonosításához 
szívesen vesszük a tagtársak segítségét. A virágzó 
példányokról folyamatosan készítünk képeket.

A Kör foglalkozásain résztvevő gyerekek na-

Egyesületünk iskolaprogramja

Bemutatkozik a felsőjózsai 4H-Klub 
Pozsgás-köre
Zusammenfassung: Der Verfasser – als Lehrer dieser Schule – macht die Taetigkeit des Jugendkreises bekannt. Die 
Mitteilungen unseres Vereins.

Abstract: As a teacher of this school, the author introduces the activity of their Youth Succulent Collectors’ Club.

46. kép Bővülő sziklakertünk beültetések közepette
 Fotó: Ecsedi Zsolt
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gyon lelkesek, érdeklődőek. Megismerkedtek a 
pozsgás növények felépítésével, életmódjával, meg-
tanulták a sarjakról és a magról való szaporítást. 
Legfőbb célunk most a fajismeret bővítése. Magon-
caink fejlődése nagy élményt nyújt számukra, lehe-
tőség szerint a gyermekek is kapnak a felnevelt nö-
vényekből, így alapozva meg saját gyűjteményüket. 
Reméljük hogy a felcseperedő növények mellett a 
pozsgások szeretetével „beoltott” felnövekvő gyer-
mekpalánták közül többen csatlakoznak majd a fel-
nőtt „kaktuszosok” táborához. Nagy öröm, hogy 
van olyan közülük, akit már önállóan is az Egyesü-
let tagjai sorában láthatunk. Úgy tűnik, hogy töb-
bévi munkánk mégsem volt hiábavaló.

Elkövetkezendő feladataink közé a pozsgás 
növényfajok részletesebb megismerését, az eddigi 
tapasztalatok felhasználásával a szaporítás, tartás 
sikeresebbé tételét tűztük ki célul. Szeretnénk bő-
víteni az Agave–k, Aloe–k és kövirózsák fajszámát. 
Szívesen cserélnénk növényeket is.

Ecsedi Zsolt
Szakkörvezető tanár

47. kép Hajdúszoboszló kiállításon növényeink és lelkes csapatunk
Fotó: Ecsedi Zsolt

48. kép A szakkörvezető tanár Ecsedi Zsolt
Fotó: Ecsedi Zsolt
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49. kép Egyre szépül az évelő szikla kertünk
Fotó: Ecsedi Zsolt

50. kép Szakköri fogalalkozáson az üvegházunkban
Fotó: Ecsedi Zsolt
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A virágzás kedves növénye-
ink közérzetét is jelzi. A virág-
zás ajándék a számomra,nekem 
a gondozójának.  Karácsonyra 
szánta a bimbóba, virágszárba 
szökkenést. A virágszirmok már 
újévi ajándéknak jöttek. 2004. ja-
nuár 20.-tól naponta, kétnaponta 
jöttek a kalászokból a csinos, lila 
virágok. A kezdet még 1989-ben 
volt. Dr. Nemes Lajostól, a Deb-
receni Botanikus Kert direktorá-
tól nagy örömömre, kérésemre 
Tillandsia magot kaptam. Abban 
az időben meglehetősen nehe-
zen lehetett trópusi növényeket, 
magokat beszerezni. A baseli Bo-
tanische Anstalt der Universitët 
(Schweiz) 62. lajstromszámmal 
jelzett magja volt. 

A magok meglehetősen hé-
zagosan keltek, de sikerült egy 
tucat 1-2 éves növénykét felne-
velni. Sajnos a nyaraltatás alatt 
egy harkály az ágon lévő vete-
ményt erősen meggyomlálta. 
A cinkék és egyéb madarak is 
szíve sen felkeresték. Többek köz-
ött ezért is írtam a Tillandsia II.-
ben, hogy a vetemény szabadban 
tartása nem igazán bevált, de a 
viharok, a jégeső és a nagy szára-
zság sem kívánatosak a magvetés 
számára. Ivarérett koráig sikerült 
3 egyedet a 11-ből felnevelni. 
Vagy 3-4 éve nagyon vártam a 
virágzást. Végre nagy örömömre 

Tillandsia IV.
A Tillandsia juncea virágzása

Zusammenfassung: Der Autor, der auch eine schöne Tillandsia-Sammlung besitzt, berichtet im kurzen Artikel über 
die Blüte und die Haltungsumstände der oben erwähnten Art und charakterisiert sie auch.

Abstract: The writer of this short article, who has a nice collection of Tillandsia species, reports the flowering and culti-
vation of this species characterizing it shortly.

51. kép Tillandsia juncea
Fotó: Katona József
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vastag „szárba” szökkentek, bunkós, tömött ka-
lászszerű virágzattal a végén. Később aztán ibo-
lyakék virágait egyenként bontotta ki a tömött 
fellevelekből. Meg kell vallanom, a meglehetős 
hosszú előkészület után feltűnőbb, színesebb 
megjelenést vártam, de elegáns, ívesen hajló 
formája ezért kárpótol a hétköznapokon. 

A növény leírása: Tillandsia juncea (Ruiz & 
Pav.) Poir. 1817

Alnemzetség: szürke Tillandsia
A szép, ezüstösen pikkelyes növény 30-50 

cm nagyságú. Szívesen nő a bozótosban, földön, 
köves talajon, cserjéken, fákon. Számtalan kes-
keny, hosszú, íves levelei egy körkörös rozettát 
képeznek. Levelei szürkészöldek, az alapjuk kö-
rül barna színűek. A seprűszerű levélzet erős, 
kemény, félkör alakú, keskeny, és sűrűn pikke-
lyes. A rozetta közepéből kinövő virágzati szár 
a levélhez képest meglehetősen vastag (ceruza 
vastagságú). A virágzati szár kissé hosszabb, 
mint a levelek. A rajta lévő fellevelek lehetnek 
zöldek, vagy kárminpirosak és a szár végén he-
lyez kedik el az összetett bunkószerű kalászsze-
rű virágzat. A „kalászok” különösebben nem 
ágaznak szét. Sokszor szinte egyetlen bunkó-
nak látszanak. A „kalász” különben maximáli-
san 4 cm hosszú, elliptikus, vagy lapos és két 
oldalából nyílnak egyenként a virágok. A vio-
laszínű virág egy csövet képez. A porzók és az 
összetett bibe 8 mm-re jól kinőnek a virágcső-
ből. (Hasonló, mint a Tillandsia ionantha lila 
virága.) Ez az elrendezés kiváló megporzási le-
hetőséget biztosít számára a nektárért felkere-
ső kolibrik és hosszú nyelvű lepkék által. Nagy 
elterjedési területén széles körben ismert faj, 
következésképpen nagyon is változékony. Meg-
említhetnénk egy equadori, kényesebb, kisebb, 
sárgászöld formát.

Elterjedési területe: a Tillandsia juncea-nak 
Mexikótól a Nagy-Antillákon keresztül egészen 
Bolíviáig terjed. A fentiekben leírtakhoz a leg-
jellegzetesebbek Dél-Equadorból és Észak-Per-
uból valók a lombhullató száraz erdőkből 700 
m-től 1000 m. magasságig. Igen javaslom nyá-
ron szabadban tartani. Nagyon szereti a szellős, 
szabad helyet, tűző naptól védjük. Természetes 

élőhelyén a köves talajba gyökerezve is előfor-
dul. Ebben az esetben a vízfelvételhez megfel-
elő nagyságú gyökeret fejleszt. Nagyüzemi ter-
mesztésben talán, mint cserepes dísznövényt 
is lehetne tartani. A Tillansia juncea erőteljes 
kecses formájú növény, szép külleme rögtön 
vonzza a pillantásunkat. Mindenek felett rend-
kívül lassan nő, viszont virágzás után hoz egy-
két sarjat és vegetatív állapotban 2-4 év múl-
va virágzással, jutalmazza gondozóját. Ha ez 
napfényben bővelkedő évszakban van, színei 
csillogóbbá válnak. Úgy látszik, növényünk így 
is, kevésbé pompás színekben is sikeres hazájá-
ban, ebben a csodálatos növény és állatsereglet-
ben. Élőhelyén sikeresen szaporodik, s egyelőre 
nincs veszélyeztetve. Ez a szép formájú Tilland-
sia a természetszerető ember számára Isten jó-
kedvű ajándéka. 

A meglehetősen nagy növény, részére meg-
felelő ez a szívós forma a faj fenntartására. To-
vábbi megmaradást kíván a szerző!
Irodalom: Rauh, W. 1990: Bromelien, Stuttgart
Richter, W. 1956, Blüten aus Tropenfernen,-
Leipzig
Richter, W. 1978: Bromelien, Berlin, Basel, 
Wien, MelSongen 
Domokos, B. 1970: Broméliák, Budapest

Katona József
4028 Debrecen, Hadházi u. 78.

52. kép Tillandsia juncea virágzata
 Fotó: Katona József
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Talán kissé meglepő, hogy ilyen neves szaklap-
ban egy bélyeggyűjtő is szót kap, de mentségemre 
legyen írva, hogy a bélyegek mellett a növények szere-
tete és különös képen a kaktuszok és egyéb pozsgások 
gyűjtése, fényképezése mindig közel álltak hozzám. 

Érdekes és elgondolkodtató tény, hogy a szuk-
kulens növények hihetetlen szín és forma gazdagsá-
ga ellenére a bélyegtervezők nem aknázták ki kellően 
az e téma, nyújtotta lehetőségeket. Noha évtizedek 
hosszú során át, szinte minden évben kiadásra ke-
rültek erdő-mező virágait, földrészek növényeit, 
rózsákat, gyógy- és haszonnövényeket bemutató 
bélyegsorozatok és blokkok, a pozsgás növények 
kimaradtak e felsorolásból. Megdöbbentő, hogy az 
1850-re visszatekintő hazai bélyegkiadás történe-
tében napjainkig mindössze két ízben, 1965-ben és 
1971-ben jelentek meg olyan bélyegek, melyek mint-
egy mellékesen, kaktuszokról is mintáztak képeket.

Nos, az első magyar kiadású bélyeg, mely az eg-
zóták témáját érintette, az 1965-ben megjelent „Bo-
tanikus kertek virágai” című, 10 értékből álló sorozat 
volt, melyet Vertel József tervezett. 500 ezer fogazott 
és 4000 vágott komplett jelent meg. A bélyegek fésűs 
fogazással készültek, nyomdatechnikailag pedig a XV. 
századtól alkalmazott mélynyomást választották. A 
mélynyomás értékét az adja, hogy a nyomóelemek 
– tehát az ábra részei – a tükör simára csiszolt nyomó-
lemezbe be vannak mélyítve. Innen származik a mód-
szer elnevezése is, és e mélyedésekben marad meg az 
a nyomdafesték, melyet a porózus, kissé nyirkos mély-
nyomó papír szív ki. Ezért a nyomatra tapadó festék 
vastag lesz, ujjal tapintható, a papír hátoldala pedig 
bemélyedt. Ez kissé térhatásúvá teszi az ábrát. A soro-

zatot 1965. október 11. és 1966. december 31. között 
árusították, összesen 12 Ft 60 fillér névértékben. Ma 
a teljes, érintetlen (postatiszta) sorozat 200 Ft-ot ér. 
Az érdeklődésre különösen számot tartó öt érték: a 20 
filléres a Phyllocactus hybridus [a], a 60 filléres a Rebu-
tia calliantha [b], a 80 filléres az Opuntia rhodantha [c], 
az 1,50-es a Zygocactus truncatus [d], a 2,50-es pedig a 
Lithops weberi [e] növényeket ábrázolja.

A másik sorozat, a Budapesti Egyetemi Bota-
nikus Kert alapításának 200. évfordulójára, 1971-
ben kibocsátott „Botanikus Kert” című 8 értékből 
álló komplett. A sorozatot Cziglényi Ádám tervezte, 
gyártásához pedig a fésűs fogazást és az ofszet-nyo-
mási eljárást választották. Indokolja ezt a nagy pél-
dányszám, hiszen a 650 ezer fogazott és 6000 vágott 
sorozati számot megsemmisítéssel állították be. Az 
1900-as évektől alkalmazott ofszet-nyomás nagy 
előnye, hogy így akár óránként 8 ezer ív is kinyom-
tatható. Ez a megoldás is a hetvenes évekre oly jel-
lemző tömegtermelést szolgálta, hiszen a módszer 
gyors és olcsó, bár a színek mattok. A sorozatot 
1971. október 29. és 1972. december 31. között áru-
sították, összesen 14 Ft névértékben. A teljes posta 
tiszta sorozat mai értéke 150 Ft. Az érdeklődésre 
számot tartó címletek: a 80 filléres Titanopsis calcarea 
( virágzó-kő )[f] és a 1.20 Ft-os Gymnocalycium micha-
novichii fa. rubra ( kármin sünkaktusz ) [g].

Sajnos az elmúlt 33 évben nem ihlette meg 
a bélyegtervezőket a szukkulens növényvilág for-
magazdagsága, de mi filatelisták és kaktuszgyűj-
tők reméljük, hogy a jövőben előre lépés mutat-
kozik majd e téren is.

Ifj. Druzsin József,  Nagytarcsa

Kaktuszok magyar bélyegeken

a b c d e f g

Zusammenfassung: Die ungarische Briefmarkenausgabe druckte bisher nur zweimal Kakteenreihen aus. Der Verfas-
ser präsentiert hier diese Reihen.
Abstract: The Hungarian Post has pressed only one stamp series on the cacti. This is introduced by the author.
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Mauseth, D., J.– Kiesling, R.– Ostolaza, C.
A Cactus Odyssey – Journeys is the Wilds of 
Bolivia, Peru, and Argentina, Timber Press, 
Portland, Oregon. 2002. ISBN O -88192-526-8. 
Ára kb. 38 $

Ez a nemzetközi szintéren is hatalmas sike-
rű könyv, amely nem mindennapi, hiszen nagy-
szerűen ötvözi a szerzők Dél-Amerika ezen, 
három országában tett tér és időbeli élmény 
szakaszait. Az ott látottak tudományos – ugyan-
akkor az érdekfeszítően könnyed stílussal megírt 
– értékelését az itt lévő kaktuszfajok életmódjá-
nak, életstratégiájának, élőhelyének (ökológiai 
viszonyainak), környezetélettani jelenségeinek 
egy olyan ismertetésével, amelynek felkutatása 
és megismerése kissé hasonlatos–hosszabb idő-
ben–arra az útra, amelyet ezek a fajok bejártak, 
vagyis Odüsszeusz viszontagságos útjára. Idéz-
zük most a kiadói szerkesztő néhány mondatát a 
könyvről „Ez a könyv bemutatja a három tudás-
szomjas terepbiológus történetét, akik gyakran 
utaztak együtt Bolívia, Peru és Argentína kaktu-
szait kutatva több mint tizenöt éven keresztül! 

A szerzők munkatársak, s egyben barátok is, 
akik miközben ezt a könyvet írták nem csak do-
kumentálni akarták terepmunkájuk eredményeit, 
gyűjtéseiket és kutatásaikat ezeknek az országok-
nak a gyakran fejlődést okozó kaktuszfajain, ha-
nem megosztották velünk felejthetetlen élménye-
iket is. Ezeknek az úti beszámolóknak a könnyed 
stílusa lehetővé teszi számunkra, hogy osztozhas-
sunk az írók örömteli izgalmán a növények meg-
találásakor, amelyről (így) ritkán írt bárki is. Közel 
195 figyelemre méltó színes felvétel kíséri a színes 
leírásokat a nem mindennapi kaktuszok fejlődé-
séről, a látszólag szokatlan élőhelyekről – a nem 
szukkulens növények mellett, 8000 láb magasan 
vagy e felett, más alkalmakkor síkvidéki esőer-
dőben. Szerzőink kalandjai megelevednek, amint 
a hirtelen változó időjárásról, az úttalan utakról, 
minden komfort hiányáról, az exotikus ételekről 
és a barátságos, segítőkész helyiekről írnak teljes 

útjuk so-
rán…

H a b á r 
nem az volt 
a szándé-
kuk, hogy 
g ya  kor lat i 
útmutatót 
adjanak a 
kak tuszok 
gondozásá-
hoz, mégis e műbe belevegyítik a tartási ötlete-
iket, amelyek az eredeti élőhelyek megismerésén 
alapulnak. A megszállott gyűjtők ezért is élvezni 
fogják ezt az életszerű ismeretterjesztő könyvet 
Dél-Amerikai kaktuszairól. A Kaktusz Odüsszeia 
így érdekessé válik a világ mindazon botaniku-
sai, kertészei, utazói és természetvédői számára, 
akik többet szeretnének tudni ezekről az ellen-
állhatatlan növényekről, s ezért a szerzők azt re-
mélik, hogy ez a könyv inspirálni fog másokat is 
arra, hogy véghez vigyék a saját kaktusz-odűs-
szeiájukat! 
A következő hét főrészre tagolódik a mű:
1. Kaktuszok: Bevezetés, Biológia és Történet
2.  Kelet-Bolívia alföldjei: Kaktuszok az erdők 

árnyékában
3. Közép-Bolívia fennsíkjai: Eső, sivatag, és több eső
4.  Észak Peru: Köd a tengerpartokon és a hegy-

vidéken
5. Dél–Közép–Peru: Kaktuszok és hó
6.  Délnyugat–Argentína: Maihuenia utáni  

kutatás
7.  Északnyugat–Argentína: Sivatagok, esőerdők, 

hegyek és az Oreocereus
Irodalom és tárgymutató zárja e szokatlan, 

de remek könyvet, amelyet őszintén ajánlok 
minden gyűjtőtársamnak, aki mélységében akar-
ja megismerni Dél-Amerika ezen vidékét, kaktu-
szait, s a rájuk jellemző jelenségeket.

Papp László,
Debrecen

Könyvismertetés

Kaktusz Odüsszeia
Utazások Bolívia, Peru és Argentína vadonjaiban
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Kuba száraz területeinek flórája és 
vegetációja

Prof. Dr. Borhidi Attila botanikus akadémikus 
2003. VIII. 18-án az ünnepi kiállításunkon meg-
tartott nagy érdeklődésre számot tartó előadását 
adjuk közre az előadás stílusában több részben.

Legközismertebb kaktuszban gazdag vidé-
kek Mexikóban vannak, feltűnő kaktuszflórával 
és vegetációval a száraz hegyvidékeken, hegy-
láncokkal körbezárt (Keleti és Nyugati Sierra 
Madre) fennsíkon. Ennek tipikus megjelenését 

láthattam Mexikó várostól délre Puebla állam-
ban (53. kép).

A másik olyan vidék, ahol megismerkedtem 
a kaktuszflórával az Kalifornia volt, a San Ber-
nardino hegység, melynek az előterében ilyen 
száraz, félsivatagi övezet van. Az egésznek az 
az érdekessége, hogy ebben a síkvidék övezet-
ben, szinte egyáltalán nincsenek kaktuszfélék. 
Józsué-fa van csak, ez a Yucca brevifolia (54. kép), 
nagyon sok Agave-féle, és rengeteg tulajdonkép-
pen félsivatagi cserje. Az Ephedra-knak például 
ez rendkívül nagy fejlődési központja. Ha fölfelé, 
nagyobb magasságokba megyünk a hegyi terüle-
ten, akkor már jelentős kaktuszflórával találko-
zunk, és pedig az Opuntia nemzetségnek van egy 
rendkívül jelentős és nagy fejlődési (evolúciós) 
központja. Ezek nagyon tövises Opuntia-k, még-
pedig az Grusonia parishii (syn. Opuntia parishii) 
és Cylindropuntia echinocarpa, ami a kaliforniai 
hegyvidékeken nagyon sok rokon fajjal egy-
ütt képvisel egy vegetációt és flórát, éspediglen 
olyan flórát, amelynek örökzöld tölgyek is tagjai. 
Ezekben az örökzöld töl gye sekben, melynek fajai 
bozótot alkotnak, a Pinus monophylla és a Quercus 
agrifolia, a Q. hypoleucoides, a Q. sadleriana és a Q. 
vaccinifolia fafajok dominálnak. Egy tulajdonkép-
pen macchia szerű bozótot, amely a mediterrán 
macchia-tól többek között abban különbözik, 
hogy tele van kaktuszokkal. S végül a tipikus 
kaktuszokat már egészen magasan, a hegyvi-
dék magas övezetében találjuk meg, amilyen 
ez az Echinocereus mojavensis (55. kép), amely 
2500 m magasságban él, és egy ilyen alpesi jel-

Zusammenfassung: Der grossartige Vortrag des international bekannten Akademikers, Professors der Botanik, den wir 
voriges Jahr in unserer Ausstellung gehört haben, wird hier veröffentlicht. Waehrend seiner   Forschungen entdeckte und 
beschrieb er zahlreiche  Pflanzen. Dabei verfertigte er auch Kubas Vegetationslandkarte. Mit grosser Sorgfalt studierte er 
die Trockengebiete und besonders die dort lebenden typischen Kakteenarten.

Abstract: Prof. Borhidi’s , the well-known botanist and academican’s lecture (given at our cactus exhibition last year) is 
published in this issue. He did not only research the flora and vegetation of Cuba, but also discovered several plant species, 
described unknown plant associations and he made the vegetation map of Cuba. Prof. Borhidi expended his care on the 
study of arid areas. Last summer in his lecture he showed this area with its characteristic cactus species.

53. kép Pachycereus weberi Puebla államban
 Fotó: Dr. Borhidi Attila
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legű vegetációnak a tagja. Most Kuba klimatikus 
térképét látjuk (56. kép), ez egy krokodil-alakú 
sziget, amelyben el vannak helyezve különböző 
klíma-diagrammok. Kubának több száraz öveze-
te van. A legnagyobb száraz övezet a déli partvi-
dék, valamint még észak Orientében van. És itt 
magashegységek vannak a Sierra Maiestranak és 
a Sagua Baracao-hegyvidéknek a hegységei, ame-
lyek az észak felől jövő légáramlatokat megszűrik 
és addig, amíg az északi hegyvidéken 5000 mm 
csapadék esik, ezeknek a szélárnyékában más 
félsivatagi vegetáció van. Olyan vegetációs grádi-
enst, amelyik a legrövidebb területen a legnagy-
obb változatosságot mutatja, én az életemben itt 
láttam, amely Guantanamo-tól keletre van, ahol 
15 km-en belül a félsivatagból beér az ember a 
trópusi esőerdőbe, és közben átmegy lombhulla-
tó bozóton, lombhullató erdőn, félig lombhulla-
tó erdőn, az örökzöld babérlombú erdőn, s úgy 
jut be a hegyi esőerdőbe. Mindezt 15 km-eren, 
s közben emelkedik 800 m-t, egy fantasztikus 
erősségű, hihetetlenül meredek klimatikus grá-
dienst átélve. A másik nagy száraz övezet itt van, 

az Escambray-hegységnek a szélárnyékában. 
Azután jelentős nagy száraz övezet van a Haba-
na Matansas északi partvidékén, s itt Kubának a 
nyugati részén, a Guanahacabibes félszigeten. Ál-
talában mindig a tengerpartokon, s a tengerpar-
toknak túlnyomó része korall mészkőből épül fel, 
amelyek később emelkedtek ki, és ezeken a korall 
mészköveken – melyek teljesen erodáltak a hul-
lámverés következtében – úgy nevezett, ,,kutya-
fog” mezők vannak, mert teljesen olyanok, mint-
ha egy kipreparált sziklamezőn járna az ember. 
Ezeken részben ott, ahol már a sónak a hatása 
nem érvényesül – ugyanis a sót nem szeretik a 
kaktuszfélék –, és ezért általában a tengerpartok-
nak azon a sziklás zónáiban találhatók, amelyek 
távolabb esnek a tengerparti övezettől. Az érde-
kesség az, hogy ez a Kuba, amely most látható, 
kb. 1 millió évvel ezelőtt emelkedett ki erre a 
formájára, ugyanis korábban egészen a Föld ne-
gyedkora és harmadkora során tulajdonképpen 6 
sziget blokk volt. Látni fogjuk majd, hogy ennek 
igen jelentős szerepe van a flórának az alakulá-
sában. Kubának a talajtani térképe mutatja azt, 

54. kép San Bernardino hegység előtere Yucca brevifolia-val
 Fotó: Dr. Borhidi Attila
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hogy ez a különben kicsiny sziget, milyen hihe-
tetlen gazdag ökológiai változatosságot jelenít 
meg a talajoknak a tekintetében. Ez azért fontos, 
mert két uralkodó kőzet van, amelyik meghatár-
ozza a szigetnek a jellegzetességét, vegetációs sa-
játosságait (57. kép). Az egyik a szerpentin kőzet, 
amelyik nagyon ritka, a Föld felületének keve-
sebb, mint 1 %-át alkotja, ugyanakkor a Föld en-
demikus flórájának 8%-a szerpentinen él. Ez egy 
rendkívül nagy ökológiai hatású kőzet, ugyanis 
vas és magnézium karbonátnak az elegye, ame-
lyik átkristályosodott. Tulajdonképpen egy mély-
ségi kőzet, amely a kéregnek a nyomása alatt át-
kristályosodott át, ennek következtében lassan 
bomlik. A magnézium pedig a növények számára 
ilyen mennyiségben mérgező elem, amely hihe-
tetlen mértékű kiválogató tényezőként szerepel. 
Tehát itt találunk szerpentin kőzetet, itt a belső 
vonulaton, s látni fogjuk, hogy ez azért érdekes, 
mert bizonyos csoportjai a kaktuszoknak a szer-
pentinre specializálódtak.

Körübelül 60-70 faj körül áll Kubának a kak-
tuszflórája, amelyik tulajdonképpen nem nagy. 

Nagyon érdekes azonban az, hogy ezeknek több 
mint a fele bennszülött. Vannak olyan genus-ok, 
amelyek kevésbé képviseltek. Az Opuntia nem-
zetség, amelynek mint láttuk Kaliforniában és 
Mexikóban van a fejlődési központja, mindössze 
egyetlen fajjal van jelen. E faj végig előfordul az 
összes tengerparti sziklákon, és még a sót is jól 
bírja. Ez nem más, mint az Opuntia dillenii (59. 
kép), amelyik a mai napig is rendszertanilag elég-
gé bizonytalan. Itt látjuk közelebbről virágozva 
és a termését, amely természetesen ehető. (Az, 
hogy közép-Amerikában melyik növénynek a 
termése ehető, vagy nem nem ehető, azt ponto-
san mutatja az illető ország gazdasági állapota. 
Ugyanis az Opuntia dillenii-nek termésén ott van-
nak a glochidia-csoportok, amitől ezt meg kell 
tisztítani. Kubában elég jó az élet ahhoz, hogy 
ezzel nem foglalatoskodjanak. A termés ehető, 
de nem eszik. Vannak olyan országok, ahol nem 
sajnálják azt, hogy az ujjukba megy időnként 
egy-két glochidia tövis, bizony megpucolják, 
megeszik, mert nagy a szegénység.) A követ-
kező nemzetség, amelyikkel érdemes egy kicsit 

55. kép Echinocereus mojavensis
 Fotó: Dr. Borhidi Attila



Debreceni Pozsgástár 2004/2. Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja 47

foglalkozni a Harrisia nemzetség. A Harrisia-k 
azért érdekesek, mert összesen 4 fajjal vannak 
képviselve, s a sziget nyugati csúcsáról, Guana-
hacabibes-félszigetről nem voltak ismertek. Itt él 
a Harrisia taetra (60. kép), amelyet én fedeztem 
fel, s mondtam el Araces-nek, aki a kubaiak ré-
széről a kubai flórában a kaktuszoknak a felelőse 
és monográfusa volt, hogy jöjjön, nézze meg. Az-
tán ő írta le. A Harrisia-kkal kapcsolatosan kell 
elmondanom valamit, ami azért érdekes, mert 
róluk elég sok vita van. Az, hogy elfogadnak-e 
egy fajt, vagy nem az a rendszertan általános két 
felfogásától függ. Az egyik felfogás az, amelyik a 
változatosságot összevonja, kevés fajjal dolgozik, 
a másik, amelyik a változatosságot fontosnak te-
kinti, megkülönbözteti és szétválasztja.

A kaktuszokkal kapcsolatosan meg kell 
mondanom azt, hogy általában az Egyesült Ál-
lamokban leegyszerűsítik a dolgot, mert az az 
egyszerűbb, hogyha nincs probléma, mert ak-
kor specialistákat kéne nevelni, a botanika nem 
az a tudomány, – még mindig – amelyikkel érde-
mes foglalkozni, ebben nincs üzlet. Majd egy idő 

után, de akkor már késő lesz a negatív emberi 
tevékenység hatása miatt. Elég az hozzá, hogy 
az amerikai kaktuszirodalomban ott van Ben-
son úr, aki tipikusan összevon mindent, őneki 
még mindig kaktusz genus van, meg olyan fog-
almak amelyeket már régen nem használnak, és 
ő a Harrisia-kat összevonta. Többek között meg-
állapította, hogy Florida Keys, amely Floridának 
tengeri apró szigetekből, zátonyokból álló soro-
zata, amelyik csupa szikla, és ezen nagyon jelleg-
zetes kaktusz kisfajok élnek. Ott is van egy ilyen 
Harrisia, amit Benson úr bevont változatnak, és 
pedig a Harrisia eriophora alá, amelyik Kubában 
tenyészik. Nos kérem szépen, ebben itt nem vol-
na baj mondják a taxonómusok. Mindegyik ta-
xonómusnak a saját tudományos felelőssége az, 
hogy mit tekint fajnak, mit tekint változatnak és 
mit von össze. A baj azonban ott van, hogy léte-
zik természeti védettség is, és a faj az a „jogi” ka-
tegória, amelyet védetté lehet nyilvánítani.

Florida Keys-en, amelyet a Floridai kirán-
dulók használnak, eltörölték a védelmét ennek 
a fajnak, mert azt mondták, hogy ez alfaja illető-

56. kép Kuba klimatikus térképe
 Készítette: Dr. Borhidi Attila
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leg változata egy Kubában tömegesen előforduló 
kaktusznak.

Ha ekkor a taxonómusok figyelitek volna, 
ma már környezetvédelmi felügyelet felelőssége 
lenne. Én erről a sant luis-i kongresszuson írtam 
egy előadást. Az akkori jelenlévők szerint, erről 
egy egész szimpóziumot lehet tartani. Az Egye-
sült Államokban furcsa dolgok történnek termé-
szetvédelem címén. Szóval a Harrisia taetra ez 
egy új faj amit mi fedeztünk fel és Araces le is írta 
annak rendje módja szerint, így most már több 
Harrisia faj van.

Következő nagyon izgalmas terület, ez a Si-
erra de los Organos, amely egy kemény mészkő 
terület és kiemelkedik egy homokkő palazónából. 
A homokkő palarétegeket, a jégkorszak idején az 
akkori száraz övezetben esős évszakok csapadéka 
kimosta, és szépen kipreparálta ezeket a kemény 
Jura-mészkő tömböket, amelyeknek rendkívül 
szikár felszíne van. Ez bizonyos kaktuszcsopor-
toknak nagyon alkalmas. Ráadásul a két kőzet 
teljesen különbözik, nemcsak geológialiag, ha-
nem ökológialiag is, ugyanis a homokkő és pala 

az savanyú, a mészkő az pedig meszes. Aminek 
a következtében azt lehet mondani, hogy a két 
terület között kb. 1-2-% a flóraátfedés. Olyan, 
mintha két külön világ lenne. Ezek az elefánt ala-
kú nagyon érdekes hegyek, amelyeknek felszínét 
itt látjuk, s amelyeken látni lehet azt, hogy nagy 
sziklafelszínek vannak, és ezeken a sziklafelszíne-
ken megjelennek a kaktuszok, méghozzá liánkak-
tuszok, kúszó kaktuszcsoportok. Ezek között az 
egyik jellegzetesebb a Leptocereus. A Leptocereus 
nemzetségnek 8 faja volt ismert a kubai flórában, 
és ezek közül 3 olyan, amely ezeken a kúpkarszt 
szigethegyeken szigetszerűen egymást váltották, 
különböző endemikus, vikariáns fajok, amilyen a 
Sierra de Guane-ban a Leptocereus eckmannii. Ez a 
Leptocereus prostratus (61. kép), – nagyon jól lehet 
látni, hogy a szikla felszínén hogyan kúszik. Ez pe-
dig a Sierra de los Organos-nak egy olyan szárnya, 
amelyet előttünk nem kutattak. Nagyon érdekes 
terület, ide fölmentünk. Itt lehetett látni egy má-
sik Leptocereus fajt, amelyik alig tövises, és amely 
egy új fajnak bizonyult. Ezt is Araces-nek elmond-
tam, és ő leírta. Nagyon fontos az, hogy ezzel tu-

57. kép Kuba vegetáció térképe
 Készítette: Dr. Borhidi Attila
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lajdonképpen elindult a Leptocereus fajoknak egy 
áttekintése, amelyikkel 50%-kkal nőtt az ismert 
Leptocereus fajoknak a száma. Most már 12-t is-
merünk, ugyanis közben kiderült, hogy a Sierra de 
Esperon-ban és a Havanna mögötti los Organos-
on azonos fajnak tekintett két populációról, a los 
organos-i virágzása után, hogy az nem ugyan az a 
faj. Azután egyet Camaguey-ben egy mészkőszir-
ten szintén mi találtunk meg, azt elvitték kinevel-
ték, mikor virágzásnak indult, arról is kiderült, 
hogy egy önálló faj. Mészáros Zoltán egyet pedig 
észak-kelet Kubának a partvidékén talált meg, az 
sem volt akkor virágzó állapotban, s az lett a Lep-
tocereus santamarinae, amelyet nem olyan régen 
írt le Araces. Tehát ennek a nemzetségnek, mely 
különben azért nevezetes, mert csak az Antillá-
kon létezik, eddig 14 faját ismertük, s most már 
18 faja van.

A másik nagyon érdekes fajunkkal, a Mam-
millaria prolifera-val kapcsolatos, annak egy ún. 
haitiensis (62. kép) változatával ill. alfajával. Az 
érdekes azonban az, hogy valami ezzel a növény-
nyel másként van, különbözik az alapfajtól. Mé-

száros Zoltán, aki Mexikóban is járt, eredeti élő-
helyén látott prolifera-t, rájött arra miért nevezik 
prolifera-nak. Azért, mert úgy szaporodik, hogy 
szétesik a telep és mindegyik új életet kezd el. A 
kubai alfajra ez nem jellemző, ez egyben marad. 
Így, valószínűleg itt mikromorfológiai vizsgálato-
kat kellene csinálni, persze élő anyagon. A másik 
pedig, hogy genetikai vizsgálatok is feltétlenül 
kellenek. Nem, tudom, hogy egyáltalán a mole-
kuláris vizsgálatok, hogy állnak a kaktuszfélék-
nél, érdekes lenne ismerni. Ugyanis, a helyzet az, 
hogy mára azt látjuk, hogy a molekuláris vizsgá-
latok a fejlett családoknál nagyon pregnáns ered-
ményt mutatnak. Náluk már arról van szó, hogy 
minden morfológiai tulajdonság genetikailag 
szigorúan rögzített. A primitívebb családoknál 
azonban nem így van, és ezért ezek változnak. 
Pl. ugyanazok a kritériumok a boglárkafélék csal-
ádjában molekulárisan nem alkalmazhatók, ame-
lyeket a Rubiacea-knál, Labiata-knál láthatunk. 

Folytatjuk!
Prof. Dr. Borhidi Attila

Pécs, Budapest

58. kép Elefánt-alakú mészkő hegyek a Sierra de los Organos-ban
 Fotó: Dr. Borhidi Attila
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Debreceni Pozsgástár 2004/2.50 Druzsinné Zsóka

Egy kis mexikói gasztronómia

MÓLE és MEXCÁL. Az egyiket eszik a másikat isszák. 
Mindkettőnek Mexikó a hazája, a Mexikó várostól délre 
fekvő Oaxaca szövetségi állam. Ennek a „testvér párnak” 
a tanulmányozása kultúr történeti barangolás a múlt-
ban, benne tükröződik az ország históriája.

Népszokások, babonák fűződnek hozzájuk és még 
ma sem képzelhetők el a FIESTÁK nélkülük. Oaxaca és 
hasonló nevű fővárosa a „hét móle” bölcsője. Ne gondol-
juk, hogy csak hét változata létezik ennek a nemzeti el-
edelnek. Annyi van belőle, ahányan készítik. A mexikói 
háziasszonyok éppen olyan leleményesek, mint a magya-
rok: a szósz, mártás és öntet receptek kimeríthetetlenek. 
Van sűrű és hígabb, csokoládés és sós, édes meg paprikás, 
a szájban kellemes, de vad és az ízlelőbimbókat riasztó is. 
Legismertebb az avokadóval készített guacamóle. Össze-
tekerik a búza-, vagy kukoricalisztből készült, palacsinta-
alakú, kerek lepényt, a tortillát, aztán ezzel a mexikóiak 
„mindennapi kenyerével” mártogatják és kanalazzák a 
mólét. Általában a szeszesital–főleg a méreg erejű mexcál 
fogyasztása előtt eszik, hogy az ital ne az üres gyomorba 
érkezzen. Van azonban olyan is, amelyiket húshoz vagy 
kukoricából, babból készült ételekhez adnak. A móle el-
készítéséhez legalább 15-20 féle alapanyagra van szük-
ség, a sült, szárított, őrölt paprikától a különleges mexi-
kói fűszerekig, a fokhagymától az avokadó leveléig, a cso-
koládétól a vagdalt-, vagy darált húsig. A bonyolult, gyak-
ran több napot igénybevevő munkából kiveszi részét a 
család minden nőtagja a nagymamától a kis unokáig. Így 
maradnak fenn generációkon keresztül az egyéni elkészí-
tési módok, a családi „titkos” receptek, amik nem csak a 
móléra, hanem a mexcálra is vonatkoznak. 

A mexcálnak szintén Oaxaca a hazája, a csokolád-
éval és finom sajtokkal együtt. Amikor erről a méreg 
erős itókáról beszélünk, nekünk magyaroknak a mi ba-
rack-, szilva-, körte-, és törkölypálinkánk jut az eszünk-
be, bár az alapanyagát a nagyra növő húsos levelű szú-
rós maquey-t vagy ahogyan mi nevezzük: agavét (15. 
kép) felénk hiába keresnénk. Ebből lesz nem csak a 
mexcál, de a tequila is. Hogy mikor és kik készítették 

az elsőt már elveszett az idők homályában. Kezdetben 
erjesztették, majd a Spanyol hódítóktól tanulva párlás-
sal nyerték az italt. Fáradságos és sok évet igénybevevő 
folyamat, mert a maquey (Agave) fajtól, talajtól, klímá-
tól függően 7-évbe telik, mire hasznosítható lesz. A ki-
termelt növény helyett azonnal ültetik a következőket. 
A mexcal gyártás családi ipar. Hasznosítják az egész 
növényt, nem csak a kb. 300 litert, amit kipréselnek 
belőle. A megszáradt maradék jó tüzelőanyag vagy trá-
gya, házakat fednek be vele, sőt van olyan része, ami 
megőrölve felhasználható még a tortillák és különféle 
édességek készítésénél is. A mexcal, hasonlóan móle-
hoz szerves része a mexikói életnek. Kötelező ajándék 
születésnapra, amikor a fiú megkéri választottja kezét, 
esküvőkön és a halottvirrasztásnál is. 300 különfé-
le agavét (maqueyt) ismernek, ebből 200-nál is több 
féle található Mexikóban, de csak kevésből lesz jó mi-
nőségű ital. Évekig tartó szelektálás után választották 
azokat, amelyek a legjobban hasznosíthatóak. A tequ-
ila kedvelőket elszomoríthatja, hogy az ő italuk nem 
olyan tiszta, mint a mexcál, ami 100%- ban jó agavéból 
készül, míg a tequila a kevésbé értékes fajokból.

Ezen kívül a „tekintetes és nemes” mexcal szülő-
hazája a Mexikó déli részén fekvő Oaxaca, míg „pol-
gári” rokona, a tequila az északi Jalisco államból való. 
Hallott már valaki a mexcal üvegében lapuló kukacról?

Mexikóban több mint 200 féle emberi fogyasz-
tásra alkalmas rovart, kukacot ismernek. Vannak, 
akik a jövő élelmezési gondjait a protein dús „ál-
latkák” bevonásával akarják megoldani. Amíg azon-
ban nálunk az étlapokon nem jelentek meg, addig a 
mexcal értékesítésénél lényeges szerepük van : „ők” 
a múlt idők Viagrái. A valódi, tiszta mexcalt tartal-
mazó üvegben legalább egy - de jobb, ha több – a 
férfiasságot erősítő kukacnak kell lennie.

Hogy használ-e a természetes  „Viagra” vagy 
sem, mindenki maga döntse el, aki tud szerezni egy 
üveg mexcalt!

Druzsinné Zsóka, Érdliget

Zusammenfassung: Die Sammlerin und Hausfrau berichtet über eine typisch mexikanische Speise, über deren Konsum
 und über zwei bekannte Getraenke.

Abstract: Mrs Druzsin, the cactus collector and housewife tells us about a typically Mexican food and cuisine, and she 
mentions two drinks known in Mexico.
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2005. március

Hétfő
28 Elemér

7 Tamás

14 Matild

21 Benedek

28 Húsvét, Gedeon, Johanna

Kedd
1 Albin

8 Zoltán

15 Nemzeti ünnep, Kristóf 22 Beáta, Izolda

29 Auguszta

Szerda
2 Lujza

9 Franciska, Fanni
16 Henrietta

23 Emőke

30 Zalán

Csütörtök 3 Kornélia

10 Ildikó

17 Gertrúd, Patrik
24 Gábor, Karina

31 Árpád

Péntek
4 Kázmér

11 Szilárd

18 Sándor, Ede

25 Irén, Írisz

1 Hugó

Szombat 5 Adorján, Adrián
12 Gergely

19 József, Bánk

26 Emánuel

2 Áron

Vasárnap 6 Leonóra, Inez

13 Krisztián, Ajtony
20 Klaudia

27 Húsvét, Hajnalka
3 Buda, Richárd

Pilosocereus magnificus, Coleocephalocereus decumbens, Vriesea sp.

2005. február

Hétfő
31 Marcella

7 Tódór, Rómeó
14 Bálint, Valentin

21 Eleonóra

28 Elemér

Kedd
1 Ignác

8 Aranka

15 Kolos, Georgina
22 Gerzson

1 Albin

Szerda
2 Karolina, Aida

9 Abigél, Alex
16 Julianna, Lilla

23 Alfréd

2 Lujza

Csütörtök 3 Balázs

10 Elvira

17 Donát

24 Mátyás

3 Kornélia

Péntek
4 Ráhel, Csenge

11 Bertold, Marietta
18 Bernadett

25 Géza

4 Kázmér

Szombat 5 Ágota, Ingrid
12 Lívia, Lídia

19 Zsuzsanna
26 Edina

5 Adorján, Adrián

Vasárnap 6 Dorottya, Dóra
13 Ella, Linda

20 Aladár, Álmos
27 Ákos, Bátor

6 Leonóra, Inez
Espostoa Sp.

2005. január

Hétfő
27 János

3 Genovéva, Benjámin 10 Melánia
17 Antal, Antónia 24 Timót

31 Marcella

Kedd 28 Kamilla
4 Titusz, Leona 11 Ágota

18 Piroska
25 Pál

1 Ignác

Szerda 29 Tamás, Tamara 5 Simon
12 Ernő

19 Sára, Márió
26 Vanda, Paula

2 Karolina, Aida

Csütörtök 30 Dávid
6 Boldizsár

13 Veronika
20 Fábián, Sebestyén 27 Angelika

3 Balázs

Péntek 31 Szilveszter
7 Attila, Ramóna 14 Bódog

21 Ágnes
28 Károly, Karola

4 Ráhel, Csenge

Szombat 1 Újév, Fruzsina
8 Gyöngyvér

15 Lóránt, Lóránd 22 Vince, Artúr
29 Adél

5 Ágota, Ingrid

Vasárnap 2 Ábel
9 Marcell

16 Gusztáv
23 Zelma, Rajmund 30 Martina, Gerda 6 Dorottya, Dóra

Facherioa estevesii

2005

900 Ft
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Egyesületünk 2005. évi naptára megrendelhető: 
4015 Debrecen, Pf: 82. vagy 4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5. Tel.: 36 (52) 481-985
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2004. év II. félévi programok:
Augusztus 20–22. Debrecen  
Nagyerdei Kultúrpark (Állatkert)
Szervező az egyesületünk; Molnár Imre.
Jelentkezési határidő: augusztus 12.
Szeptember 11. Erdőbénye
Szervező: Molnár Zsigmond  
3932 Erdőbénye Tompa u. 3 sz.  
Tel: (47) 702-846; (30) 415-62-71.
Szeptember 13–20. Debreceni  
Református Kollégium (Kálvin tér)
Szervező az egyesületünk;  
Molnár Imre, Szászi Róbert.
Szeptember 25-26. Nyíregyháza  
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola
Szervező Nyíregyházi kaktuszgyűjtők egyesülete; 
Bencze Sándor.
Szeptember 24-25. Tiszacsege
Szervező az egyesületünk; Molnár Imre.
Október 27-29. Derecske 
Szervező az egyesületünk; Antal Károly.
Október 30. Egyesületi összejövetel
Élménybeszámoló a németországi utazásról. 
Előadó: Katona József.
Első félév munkájának elemzése.
November 27. Egyesületi összejövetel
Kibővített vezetőségi ülés. Magakció, és 2005 évi el-
képzelések megbeszélése, jövedelemadó 1 %,valamint 
pályázat eredményének ismertetése. 
December 18. Egyesületi összejövetel
Az adriai mediterráneum partvidékének növényzete, 
valamint látogatás egy nagy szlovén kaktusz gyűjte-
ményben. Előadó: Papp László

Egyesületünk-közleményei

Uwe Beyertől – Cono’s Paradise – Németországból növények vásárlása megegyezésünk alapján, 
magyar nyelven is lehetséges.

Növények (Conophytum, Lythops egyéb kristályvirág-félék)  
megrendelhetők a 42 oldalas árlistája alapján.

Ez pl. Molnár Imrénél megtekinthető, vagy az  
Internet: www.conos-paradise.com címekről letölthető,  
ill. kérhető a az info@conos-paradise.com e-mail címről.

Fizetés: megrendelés teljesítése után, a számlán lévő bankszámlaszámra Euróban. Minimális 
rendelési összeg 100 Euró + postaköltség.

Katona József 
Debrecen

Egyesületünk iskolaprogramja
Oktatási intézményekben pozsgásokkal foglalkozó 

csoportok működését már a 2000. évben elhatároztuk 
és meg is kezdtük. Ennek szellemében mutatkozik 
be elsőként a Debrecen Gönczy Pál felsőjózsai Álta-
lánosiskolában 2000. évtől működő pozsgás szakkör. 
Ezt követően minden soron következő folyóiratban 
bemutatunk egy-egy oktatási intézményben működő 
pozsgás szakkört.

Ezt a folyamatot a 2003. évben Karácsony Sándor 
Általános Iskola Halápi Tanintézetnél sikerült tovább 
vinni. Őket a folyóiratunk 2004/3 számában fogjuk 
részletesen bemutatni.

Ez évben az akciónk jelentősen felgyorsult. A Debre-
cen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelő-
dési és Oktatási osztályával létrejött megállapodásnak 
megfelelően egyesületünk tárgy évben 8, azaz nyolc 
hónapra segítő szándékkal közmunkást biztosított 
az adminisztrációs munkák végzésére. Egyesületünk 
pedig vállalta több oktatási intézmény patronálását, 
elsősorban kiadványaink adományozásával. Ez az in-
tézményenként külön-külön felvett egyedi kapcsolatok 
révén tovább bővül. Erről adunk folyóiratunkban és 
egyesületünk honlapján, az iskola programon belül, 
minden érdeklődőnek megfelelő tájékoztatást. 

Tárgy évben az alábbi iskolákkal vettük ill. vesszük 
fel a kapcsolatot: Karácsony Sándor Általános Iskola 
Debrecen, Medgyessy Ferenc Gimnázium Debrecen, 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Povolny Ferenc Szak-
közép Iskola Debrecen, Református Kollégium Gimná-
ziuma, Debrecen (Kálvin tér), Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziuma, Debrecen (Kossuth u.), Tóth 
Árpád Gimnázium, Újkerti Nevelési Központ.

Molnár Imre, koordinátor
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Molnár Imre
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Megtartva: 2004. március 27.-én Nagyer-
dei Kultúrpark hivatalos helyiségében.

Papp László az egyesület elnöke bevezető-
ként köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy 
a mai napra ismételten meghirdetett közgyűlés 
határozatképes a megjelentek számától függet-
lenül.

Ezt követően előterjeszti a tervezett és meg-
hirdetett napirendi pontokat, melyek egyhangú 
szavazással elfogadásra kerültek az alábbiak sze-
rint.
1) Levezető elnök megválasztása.
2)  Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők  

megválasztása
3) Beszámoló a 2003. gazdasági évről.
4)  Költségvetés előterjesztése a 2004. gazdasá-

gi évre.
5)  Vezetőségi tagok, és témafelelősek újraválasztása, 

vagy megerősítése további egy évre
6) Egyebek

1) Levezető elnöknek Ficzere Miklós, jegy-
zőkönyvvezetőnek Gömöri Judit, hitelesítőnek 
Tóth Norbert és Nagy József gyűjtőtárs került 
megválasztásra.

Ezt követően Ficzere Miklós levező elnök 
kérte, hogy a gazdasági beszámolók előtt az 5. 
pontban elfogadott tisztségviselők, újraválasztá-
sa illetve megerősítése kerüljön megbeszélésre, 
amit a résztvevők egyhangúlag elfogadtak.

5) Vezetőségi tagok, és témafelelősek újra-
választása, vagy megerősítése további egy évre. 
Mivel a vezetőség mandátuma megszűnt ezért a 
2004. évre új vezetőség megválasztása vált szük-
ségessé. A tagság javaslata alapján az egyesület 
elnökének ismételten Papp László került újra vá-
lasztásra, mégpedig a jelenlévő tagok egyhangú 
szavazásával.

Az egyesület titkára Horváth László, aki a 
továbbiakban is vállalta az egyesület titkári tiszt-
ségét. A tagság egyhangú szavazással megszavaz-
ta személyét.

Papp László elnök tájékoztatta az egyesü-
letet, hogy az Antal Károllyal történt személyes 
megbeszéléskor Antal Károly kijelentette, hogy 
a továbbiakban nem tudja vállalni az egyesület 
gazdasági ügyintézői tisztségét. Ezért Papp Lász-
ló javasolta a jelenlévő Tóth Norbert személyét 
erre a tisztségre, aki jelölését elfogadta. Erre a 
tisztségre a tagság egyhangú szavazással meg-
választotta.

Belföldi kapcsolatok referens Ficzere Mik-
lós és Herceg István a külföldi kapcsolatok refe-
rense bejelentették, hogy a 2004. évre az általuk 
képviselt tisztséget vállalni nem tudják. A meg-
beszélés során felmerült, hogy a belföldi és a 
külföldi kapcsolatok referensi tisztségét célsze-
rű volna úgy összevonni, hogy azt egy személy 
végezze a továbbiakban. Molnár Imre megemlí-
tette, hogy a két tisztséget összevontan hajlan-
dó elvállalni mivel a kettő szorosan összefügg. A 
tisztségre való jelöléssel és a két említett tiszt-
ség összevonásával a taggyűlés egyetértett és 
egyhangú szavazással megválasztotta Molnár 
Imrét mint az egyesület bel és külkapcsolatai-
nak referensét.

Az egyesület eddigi magfelelőse Szani Kár-
oly elmondta, hogy magfelelősségi tisztséget 
nem tudja vállalni és javaslatot tett Nagy József 
személyére vonatkozóan. Nagy József azonban 
a jelölést különböző okok miatt nem kívánta el-
vállalni ezért a levezető elnök javasolta, hogy a 
tisztséget a jövőben ketten együtt lássák el. Ezt a 
megoldást Szani Károly és Nagy József egyaránt 
elfogadták, és személyüket egyhangú szavazás-
sal a jelenlévő tagok megválasztották. Így 2004. 
évben az egyesület magfelelőse Szani Károly és 
Nagy József 

4) Beszámoló az 2003. gazdasági évről

Molnár Imre – Antal Károly által elkészített 
beszámolót, mivel nem tudott jelen közgyűlésen 
részt venni – ismerteti. 

Közgyűlés
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Előterjesztésben lévő főbb számok e. Ft-ban.
2003. 01. 01. Nyitó egyenleg 
Takarék Szövetkezetnél ......................... 436 e Ft.
Házi pénztárban ......................................... 6 e Ft.
Összesen: ................................................. 442 e Ft
Teljes – összes - bevétel ........................ 1 793 e Ft
Teljes – összes - kiadás ......................... 1 812 e Ft
1999. 12. 31. záró egyenleg
Takarékszövetkezetnél ............................ 97 e Ft.
Házi pénztárban ....................................... 50 e Ft.
Összesen: ................................................ 147 e Ft.

A részletes adatokat is tartalmazó pénzügyi 
beszámoló a jegyzőkönyv 2 sz. mellékleteként 
csatolva.

Kérdések: 

A/ A magakcióból származó 159 700 Ft-os 
bevétel növelhető, és ha igen milyen formában. 
Igen növelhető abban az esetben, ha az Interne-
tes Honlapon hamarabb és időközönként aktual-
izálva megjelenik.

B/ Mérsékelhető e a postaköltség. Igen, ami-
re már megtettük a szükséges előkészítőket. En-
nek megfelelően, pl. Nyíregyházára és Orosházá-
ra az ottani gyűjtők számára együtt fogjuk külde-
ni a kiadványokat.

C/ A falinaptár értékesítésének jelentős 
csökkenése miből ered. 

Válasz: három tényezőre vezethető vissza az 
alábbiak szerint.

1/ Több gyűjtőtárs felvételét vegyük igény-
be, így azok akiknek a fotói szerepelnek a naptár-
ban érdekeltebbek az értékesítésben is.

2/ Jelentősen csökkentek a naptárak árai. 
Egy év alatt több mint ezer forinttal.

3/ Jelentősebb cégek reprezentációs, és rek-
lám alapjuk terhére ingyen osztogatják kiadvá-
nyaikat.

D/ Egyesületünk mennyi összeget kapott 
és azt mire fordítottuk a felajánlott jövedelem 

adó 1 %-kából. Válasz APEH egyesületünknek 
két részletben összesen 217 e Ft összeget utalt 
át, amit üzemeltetési, azaz postázási költségek-
re fordítottuk.

Feltett kérdésekre a megadott válaszokat 
követően a beszámolót a közgyűlés egyhang-
úlag elfogadta. (Tartózkodás és ellenszavazat 
nem volt).

5) Költségvetés előterjesztése a 2004. gaz-
dasági évre

Molnár Imre ismerteti az Antal Károly által 
előterjesztett költségvetést.
Tervezett éves bevétel .......................... 1 865 e Ft
Tervezett éves kiadás ........................... 1 865 e Ft

Teljes terjedelemben a jegyzőkönyv 4 sz. 
mellékleteként csatolva.

Tervezett bevételek főbb adatai:
Tagdíj: ...................................................... 750 e Ft
Pozsgás magértékesítés: ......................... 190 e Ft
Hirdetés: .................................................... 80 e Ft
Könyv eladás:............................................. 40 e Ft
Pozsgások (évfolyamok, és mappa) ........ 300 e Ft
Folyóirat ..................................................... 80 e Ft
Naptár ........................................................ 15 e Ft
Jövedelemadó 1 % ................................... 250 e Ft
Kiállítások ................................................ 150 e Ft
Összesen:  ............................................1 855 e Ft

Tervezett kiadások főbb adatai:
Folyóirat készítés ................................. 1 060 e Ft
Pozsgások  ................................................ 415 e Ft
Postaköltség ............................................ 220 e Ft
Könyvelés .................................................. 65 e Ft
Postafiók bérleti díj ..................................... 8 e Ft
Lefűző mappa ............................................ 48 e Ft
Egyéb kiadások .......................................... 39 e Ft
Összesen: .............................................1 816 e Ft

Debrecen, 2004. március 26.

 Papp László Molnár Imre
 elnök koordinátor
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Betaxantinok (latin-ógörög)
amino-savakból ill. származékaiból (dihidroxi 
fenilalanin, prolin) keletkező betalainok (növé-
nyi festékek, amelyek 8 rokon növénycsaládban 
vannak meg, pl. Cactaceae, Aizoaceae, Portulac-
caceae), melyek attól függően lehetnek sárgák 
(betaxcantin vagy vörösek (betacián), hogy mely 
aminósavhoz kapcsolódnak a köztes vegyületeik. 
A fotószintézisben résztvevő enzimek fényvédel-
mét stb. szolgálják. A stressz hatását is jól jelzik. 
pl. növénykárosítók, hatására (vágás, gyökértele-
nedés) is intenzíven színtetzálódnak.

Biogén stimulátor (ógörög-latin)
Élő szervezetek által képzett serkentő vegyü-
letek vagy fizikai tényezők, amelyek valamely 
biológiai folyamat intenzitását növelik. Ilyenek 
például a koffein, (kávéban, teában) teobromin, 
(kakaóban) stb.

Fenolszázmazékok (ógörög)
„Fenol-vázat” (hidroxibenzol) tartalmazó, abból 
keletkező szerves vegyületek. Ilyenek pl. fenol-
karbonsavak, ahol a benzol gyűrűben hidroxil és 
karboxil csoport  is van, például szalicilsav, ben-
zoesav, amelyek fontos színezék és gyógyszeripa-
ri közbenső termékek.

Hólyaghúzó
Bőrizgató szerek, a bőrbe dörzsölve égető ér-
zést és többé-kevésbé mélyre terjedő vérbőséget 
okoznak. Hatásuk sokszor a belső szervekre is 
áttevődik. Szorosabb értelemben hólyaghúzásra 
csak azok a szerek alkalmasak, amelyek hatása a 
bőr felszínes rétegeire szorítkozik, savós hólyag 
keletkezik anélkül, hogy fekély maradna vissza. 
Pl. kapszaicin (paprikából).

Homeopatia (ógörög)
Hasonszervi gyógymód, amely szerint a beteg-
nek olyan anyagot kell kis mennyiségben adni, 
amely a feltételezés szerint egészséges emberben 
az adott betegséghez hasonló tüneteket idéz elő.

Hormonok (ógörög)
Olyan szerves vegyületek, amelyek a szervezet 
maghatározott helyén, különleges anyagcsere 
folyamat révén keletkeznek, majd a testfolya-
dékba (pl. vér) jutnak, s a szervezet más sejtje-
inek az anyagcseréjére hatva, azok működését 
vagy fejlődését befolyásolják. A magasabbrendű 
állatokban un. belső elválasztású mirigyekben, 
a magasabbrendű növényekben maghatározott 
szövetekben termelődnek a hormonok.

Kortikoszteroidok (latin)
A gerincesek többségénél a mellékvese kéregál-
lományában keletkező un. szteránvázas hormo-
nok. A szénhidrát anyagcserére és az ionegyen-
súlyra hatnak. Termelődésüket az agyalapi mi-
rigy (hipofízis) hormonja szabályozza.

Protoalkaloidok (arab-ógörög)
Bonyolult kémiai szerkezetű, egyes növényekben 
keletkező, nitrogéntartalmú bázisok (alkaloidok) 
kiindulási vegyületei, amelyekből az előbbiek, 
vagyis az alkaloidok keletkeznek. 

Schizophrenia (ógörög)
Hasadásos elmezavar, az elmezavarok azon tü-
netegyüttesei, amelyek alapvető jellegzetességé-
nek a gondolkodás, az érzelmi élet, és a magatar-
tás közötti normális összefüggés változó súlyos-
ságú, időtartamú és kombinációban megnyilvá-
nulva „szétszakad”, összefüggéstelenné válik.

Szaponinok (latin)
Többgyűrűs aliciklusos növényi glikozidok (al-
koholokkal és fenolokkal képzett cukorszárma-
zékok), amelyek vízben kolloidálisan oldódnak, 
s erős felületi feszültség-csökkentő hatásuknál 
fogva szappanszerű habot képeznek. Vörösvér-
testbontó (hemolitikus) hatásuk miatt vénába 
adagolva súlyosan mérgezőek. Egy részük, mint 
szívre ható glikozid, gyógyszerként használt.

Terpenoid
Terpénekből képződő (aliciklikus vegyületek, 
amelyek ízoprénvázból alakulnak ki) anyagok. 
Ilyenek terpének pld. kellemes illatú növények 
illóolaj-komponensei (mentol, eukaliptol stb.)

Papp László
Debrecen

A cikkekben *-gal 
jelzett ki fe je zé sek,  
fo gal  mak, nevek sze-
re pel nek a Pozsgás 
kis lexi kon ban.

Papp László
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