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Írta: Fábián László 

 

Az 1. rész a Kaktusz és Pozsgás 89. 2017. februári, a 2. rész a 91. 2017. áprilisi számában jelent 

meg. (szerk.) 

 

FRIČ TERVEI EGY KAKTUSZOS MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁHOZ 

 

Talán már az 1924-es mexikói útjáról való visszatértekor Frič szeretett volna megírni egy 

kaktuszokról szóló kiadványt. Elképzelése szerint egy hatalmas terjedelmű és gazdagon 

illusztrált mű lett volna. Abban az időben már számíthatott színes reprodukciókkal is, mivel a 

nyomdaipar már képes volt néhány diapozitívot úgy alkalmazni, hogy a képek színesek lehettek. 

Ezt a felváltva használt különféle szűrők alkalmazásával érték volna el. A kaktuszos irodalom 

alapvető műve kiadásának gondolatához gyakran visszatért. Azonban általában úgy nyilatkozott, 

a végre viteléhez még nem rendelkezik megfelelő tudással. Az első inspirációt talán a négy 

részes „The Cactaceae” kiadvány adta, melyet Britton és Rose a kaktuszok lelőhelyeinek 

tanulmányozását követően adtak ki. 
 

   
 

   
 

A hat kötetes első kiadású Die Cactaceae címlapjai. 
 

Azóta nagyon sok szerző kiadta saját monográfiáját, melyek általában csak átlagos információkat 

közöltek, főleg csak nemzetségeken belül. Curt Backeberg vette először a bátorságot, hogy az 

egész kaktuszfélék családját a hat részes, „Die Cactaceae” című művében feldolgozza. Sajnos, 

az eddig megjelent összes mű, mint megbízható kulcs, nem használható az ismeretlen fajok  

 

 

 



 

5 

 

 

meghatározásánál. Az ok nemcsak a feldolgozásuk módjában rejlik, hanem az eredeti leírások 

hiányosságában is, melyek nem mindig tartalmazzák a változatokat és a növények természetes 

lelőhelyi kinézését, és a kultúrában tartott növények habitusának összevetését sem. 

Talán egyetlen kiadványt említhetnék meg, amely a fenti kritériumokat úgy ahogy teljesíti, ez W. 

Rausch könyve a Lobivia nemzetségről. Besorolásait a növények lelőhelyén megszerzett 

megfigyeléseire és ismereteire alapozta. Úgyszintén a legtöbb megemlített növény mellett jó 

minőségű színes kép is van, mely megbízhatóan 

segít a fajok közti orientációban. Napjainkat 

azonban nem hasonlíthatjuk össze azzal az idő-

szakkal, amely csaknem egy évszázada volt, 

amikor A. V. Frič is élt. Ma már tudjuk, az ösz-

szes ismert kaktuszt egy egységes monográfiába 

lehetetlen egyetlen személynek besűrítenie, még 

ha az egész életét ennek áldozná is fel. Felte-

hetőleg maga Frič is hasonló következtetésre 

jutott, pedig neki nagyon jó terepi megfigyelései 

voltak, de további, újabb ismeretek megszer-

zésében gátolta kiegyensúlyozatlan természete, 

mert mindig újabb, főleg természettudományi 

problémákkal kezdett el foglalkozni még az 

előtt, mielőtt az előbbi munkáját befejezte volna. Mivel a kaktuszok és a bennszülöttek utáni 

útjait saját zsebből finanszírozta, sok energiája ment el ezek anyagi hátterének biztosítására. 

Annak ellenére, hogy a későbbiekben teljesen letett a monográfia megírásáról, mégis a kisebb 

terjedelmű cikkeivel és felfedezéseivel nagyban elősegítette a kaktuszozás elterjedését nemcsak 

idehaza, hanem külföldön is. Cikkeinek és tudósításainak érdekességét minden esetben fokozni 

tudta más szakterületekről szerzett megfigyeléseivel. Szerzőként nemcsak a vidéket, éghajlatot 

és a növényeket írta le, hanem az ottani embe-

reket, szokásaikat és gondjaikat is. Írásaiban 

gyakran foglalkozott a nevezéktannal, és több-

ször megemlítette azokat az elődeit, akik végig-

mentek ugyanazokon a helyeken, ahol ő is járt. 

Még az érdektelennek látszó gondjait is közölte, 

mint a növények elküldésével járó küzdelmeit, 

anyagi gondjait és az úttal járó gyötrelmeit, álta-

lában betegségeivel kísérve. Látta az általa meg-

látogatott államok gazdasági és anyagi helyze-

tét, és kapcsolatot hozott létre a revolúciós 

kormányokkal, vagy a fejlett politikai nézetek-

kel, melyekkel akkoriban már mindenhol talál-

kozhatott az amerikai kontinensen. Frič-nek 

gyakran a szemére vetették, hogy átveszi a 

revoltás nézeteket (revolta = ellenállás, felkelés, 

lázadás, szembeszállás), és a tudományosan alá 

nem támasztott felfedezéseket. Érdekességnek 

számít azonban, hogy később az ideje nagy ré-

szét éppen az ilyen kísérletek és próbálkozások 

kiértékelésének szentelte. Általuk gyakran a 

természet titkainak teljesen új mezsgyéire 

tévedt, de olyanokkal is találkozott, amelyek 

tévútra vezették. Teljes mértékben meg volt győződve arról, hogy a más faj pollenjével beporzott 

növény sokáig képtelen elfogadni a saját faja pollenjét és fajtiszta egyedeket nemzeni. Szerinte 

ez mindenre igaz, még az emberre is. A középkorban ezt „fajtalanságnak” nevezték. Úgyszintén 

a radikális és ellentétes véleménye a mendelizmusról sem talált megértésre, egyetlen kivételtől 

eltekintve. 

 

 

2. Frič plasztikája, háttérben egy csamakokó 

szépség. 

3. Frič a melegágyaknál. 
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Ismeretterjesztő cikkeket könnyed lazasággal és nagyon vonzóan volt képes megírni. A 

szakirodalma, vagy inkább a természettudományi ismertetések eredményéinek közzé adásából 

hiányozhattak az alkalmas tárgyiasságok, melyek talán a hagyományos tudomány megszokott 

alkalmazásai iránti ellenszenve volt. A kaktuszozás szempontjából ezt az el nem ismerést a 

nevek nem formális leírásával és közlésével nyomatékosította. Ezzel azonban sokban ártott saját 

magának, mert ily módon elvesztette az általános elismerés jogát. A zsánerei sokféleségében, de 

főleg szakterületeiben, melyek összefogták azok gyakorlatiasságát, feltehetőleg befolyásolták 

néhány munkájának befejezetlenségét. Ezek Frič-nél mégis a hozzáértés jelét mutatták, egyetlen 

kivételt említhetek: az üzleti érzékét, mert az nem volt neki. A hírneves fantáziáját gyakran 

kihasználta az ifjúságnak írt kalandregényeiben, melyeket azonban sokszor a valóságra alapozta. 

Vannak azonban elképzelések, néha talán bizonyítékok is, hogy a tudományos cikkek írásánál 

gyakran eltért a valóságtól. Ezek inkább kivételnek számítanak, talán azért, mivel a leírásuk ideje 

és a felfedezésük ideje között nagyon sok idő telt el. Más esetben a ritka felfedezéseinek 

védelmében adott közzé hamis adatokat, hogy a konkurenciát távol tudja tartani. 
 

 
 

4. Csamakokó indiánok egy csoportja. 
 

Fennmaradt irodalmából és írásaiból következtetni lehet A. V. Frič életének legfőbb 

eseményeire. Ennek ellenére nagyon sok megválaszolatlan kérdés is felmerült. A korábbiakban 

több szakembernek sikerült feldolgoznia Frič növényei körül terjengő homályosságot. Néhány, 

az életét célzó feldolgozás is napvilágot látott, rövid életrajzi cikkek formájában. Sajnos, ez a 

friči irodalom feldolgozás napjainkban lelassult, feltehetőleg a nehezen beszerezhető források 

miatt. Néhány évtizeddel visszamenve, még élt sok barátja, ismerőse, vagy aki személyesen is 

találkozott vele, de az ő emlékezésük is sokszor ellentétesnek bizonyult. Hiányzik az eredeti, 

általa felfedezett és még napjainkban is nevelt növények teljes jegyzéke, ugyanúgy azok a 

feljegyzések melyek összefüggnek vele. Néhány folklór tárgytól és a Náprstek múzeumban 

elhelyezett írásaitól eltekintve, csak kevés dokumentum áll a kíváncsiak rendelkezésére. A 

helyzet talán jobb a fennmaradt növények esetében, de megbízható feljegyzések itt sincsenek. Az 

általa közzé adott kaktuszos kiadványok jegyzékbe vétele is még várat magára. Talán az egyetlen 

ismert brosúra igyekezett ezt a hiányosságot kipótolni, amely Biobliografie článků A. V. Friče 

címen, Stanislav Křupka professzor tollából Olműcben a Honismereti Intézmény jóvoltából 

jelent meg. Annak ellenére, hogy Frič főleg az akkoriban nagy példányszámú kiadóknak írt, ezek 

az írások sem könnyen beszerezhetőek. További cikkeire rábukkanhatunk véletlenszerűen olyan 

folyóiratokban, melyek nem botanikával foglalkoztak, vagy ráadásul az akkori napilapokban. 
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A fent említett forrásokon kívül Iván fia archívumából is lehetett sokáig meríteni. Sok hasznos 

anyag maradt fenn Josef Vaněk chrudimi kertmérnök hagyatékában, amely a Frič-csel való 

levelezésen alapultak. Ezzel szemben nem tudunk hozzájutni A. F. Buininggal való kiterjedt, 

ezer oldalas levelezéséhez, melyet Frič küldözgetett neki. Állítólag küldött belőlük másolatokat 

Karel Crkalnak, aki viszont azt állította, hogy ezt a küldeményt sosem kapta meg Buiningtól. 

Ezekből is kitűnik, hogy az időben kiadott írásoknak mekkora lehet később a jelentőségük. 

Frič munkamenetei és eredményei még napjainkig sem voltak újra elvégezve, bebizonyítva. A 

növényekkel való kísérletek felújítása sokszor a nehezen érthető akkori gondolatmeneteibe is 

beleütközik, melyek gyakran nem voltak teljes mértékben feljegyezve, de egyben a napjainkban 

már nehezen beszerezhető segédeszközök és vegyi anyagok hozzáférésében is. Azonban minden 

olyan kísérletet, melyet Frič saját magán végzett el, nem volna szabad újra elvégezni. Frič barátai 

hamarosan megfeledkeztek vagy inkább elfogadták, hogy összeállít egy kaktuszos lexikont, 

azonban gyakran bombázták újabb kaktuszos visszaemlékezésekre, legalább könyv formájában. 

Ilyen jellegű könyvet sosem adott ki, de sokat írt a kaktuszok nyomában megtett útjairól, ezek 

összessége jóval terjedelmesebb, mint egy nagyon vaskos könyvé. 
 

  
 

                    5. Egy csamakokó szovono.                           6. Frič és Čerwuiš, akit meggyógyulni hozott magával 

 

KAKTUSZOKRÓL ÉS NARKOTIKUS HATÁSUKRÓL 

 

A természettudományban a legtöbb jelentősebb felfedezés inkább a véletlennek köszönhető, s 

nem a szakemberek szisztematikus munkájának. A természettudományi ágazatok ugyanis 

gyakran keresztezik és kiegészítik egymást ahhoz, hogy mindegyikben legalább egy kissé 

kiismerjük magunkat, ehhez egy emberöltő nem elégséges. Gyakran olyanok jöttek rá nagy 

felfedezésekre, akiknek egyáltalán nem volt meg a tudományos alapjuk, ezzel szemben meg volt 

bennük az akarat, kitartás és az életből vett gyakorlatiasság, amelyek megtanították a figyelemre 

és a logikus dedukciók létrehozásában. Leggyakrabban azonban sok felfedezést azok a 

tudákosok hoztak létre, akik kísérleteikkel teljesen eltérő szakterületen munkálkodtak, de az 

érdekes jelenségek, melyekkel ott találkoztak, más és általuk ismeretlen fejezetet lapoztak fel a 
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természet nagykönyvében, ahol megtalálták a „vörös fonalat”, és csodálkozva álltak azon 

felfedezéseik felett, melyek számukra új horizontokat nyitottak meg. 

A. V. Frič felfedező esete is hasonló. Személyes felemelkedésének megvolt akkoriban a kellő 

háttere. A cseh patrícius család sarjaként, melyben az elnyomó Habsburg rendszerről napirenden 

szó volt, felemlítve a haza és a tudomány jövőbeli felszabadulását, megörökölte a szabadság és a 

természet szabadon való vizsgálatának hitét. Családja sok politikust és tudóst adott a cseh 

nemzetnek, és annak ellenére, hogy édesapja ügyvéd volt, egyben a prágai polgármester 

helyettese, a hat éves fiát kioktatta a mikroszkóp, ugyanúgy a világmindenség megfigyelésére 

szolgáló távcsövek használatára. A lelkes ifjút legjobban a botanika érdekelte és az ezzel 

szorosan összefüggő gyógyászati vegytan, ezek a területek mutatták meg neki a jövőbeli útját. 

Az élet legjobb iskolája, ahol egy fiatal ember látással és megfigyeléssel a legtöbbet 

megtanulhatja, az utazás. Frič 18 éves korában lépett be ebbe az iskolába, és belevetette magát  a 

brazil őserdők közepébe. Innentől kezdte tanulmányozni Dél-Amerika trópusi területeit. Az 

akkori elismertsége még nem volt elégséges támogatások kéréséhez, ha azonban önállóságot 

szeretett volna elérni, minden útja kiadásait meg kellett keresnie, úgymint vadász, aranyásó, 

újságíró vagy a természet kincseinek gyűjtője. 

Már az első útján megfigyelte, hogy a bennszülöttek, akikkel kapcsolatba került, nagyon sok 

titkot tudnak, melyeket a hivatalos tudomány egyáltalán nem ismert, de a világ minden 

lakosának hasznára lehettek volna. Az első útján sajnos megbetegedett és vissza kellett térnie 

Európába. Az első sikertelensége azonban nem térítette el a továbbiaktól. Egyéves pihenőt 

követően újra Közép-Brazíliában volt, de most az útját másképpen tervezte meg – Argentínán és 

Paraguayon át. Legfőbb igyekezete az volt, hogy megnyerje magának az indiánok bizalmát, 

legfőképpen azonban medicinmanokét. Azért, mert a gyógyító tudományuk a különféle indián 

törzseknél poétikus ceremóniákkal volt ötvözve, mely a vallásosságuk része volt, elkezdte 

tanulmányozni ezeket a bizarr bennszülött szokásokat is. Egy időben felmerült benne egy 

dilemma: folytatni a botanikai tanulmányait, vagy inkább szentelje idejét a gyönyörű filozófiai 

gondolatokat tartalmazó mitológiák megfigyelésére és gyűjtésére, valamint a természet 

gyermekeinek dalaira, melyekkel felfrissíthetné, s talán, meggyógyíthatná a mi beteg 

civilizációnkat? Ez irányban döntött, mivel az indiánok a szemünk láttára vagy kipusztulnak, 

vagy „civilizálódnak”, és minden szépség és poézis eltűnik a szabad életvitelükkel együtt. Egy 

kis félreértéssel tehát etnográfus vált belőle, és köszönet barátságos viselkedésének a 

bennszülöttekkel szemben, sikert ért el. Nem akarta őket civilizálni vagy katekizálni (katekizmus 

= tankönyv, egyházi oktatás rövid kivonata, leggyakoribb formája a kérdéseken és válaszokon 

alapul, ezek értelmezését más szakterületekről bevont tanulságokkal magyarázza meg), hanem 

tanulni ment közéjük, és ezzel elérte, hogy a törzsek barátságosan és bizalommal fogadják, még 

ott is, ahol a fehérekkel minden kapcsolatot igyekeztek elkerülni. Átélt néhány rövid szünetet 

kivéve, tizenkét évet harminchat indián törzsben, szavaik százait jegyezte fel, megfigyelte 

szokásaikat. Leggyakrabban mélyen a kontinens belsejében tartózkodott Paraguay és Bolívia 

határvidékein, ahol az indiánok főképpen fakírizmussal és hipnózissal gyógyítanak, azonban az 

eredeti érdeklődését csak a bolíviai chiquitos törzsnél találta meg, akik a tradíciós mérgező 

tudományukról voltak hírhedtek. Mindenkin bosszút álltak, aki valakit igazságtalanul megsértett. 

Elégséges volt az ellenséget megkarcolni egy tövissel ahhoz, hogy a vérébe beoltsák azt a 

fermentációt, melyet az Abrus precatorius (olvasóbokor, olvasólián, korallmag, „indián 

édesgyökér”) növény magjainak kilúgozásából nyertek. Három holdtölte után állt be a halál 

szívelégtelenség és agykárosodás tüneteivel. Ez a felismerés jelentette Frič életében a vörös 

fonalat, mely számára további felfedezéseket is hozott. A kimerültség, a fáradság és a tropikus 

vidék betegségei Frič-et időnként arra kényszerítették, hogy a városok felé vegye útját, 

elsősorban könyvtáraik, múzeumaik és laboratóriumaik miatt, de a kórházi ágyon töltött időt 

mikroszkópjával kihasználva. Ilyenkor tudta osztályozni a felhalmozódott anyagát és kísérleteket 

végezni. Többek között rájött, hogy hasonlóan azokhoz a betegségekhez, melyeket tetvek (tífusz) 

és bolhák visznek át ugyanúgy, ahogyan a malárialáz okozójának a szúnyog vérében át kell esnie 

egy metamorfózison (átalakuláson), de néhány betegség terjesztőjének is bizonyos növények 

testnedvein kell átmenniük, hogy ezt követően emberről emberre terjedhessenek. A növényekben  
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7. Az Abrus precatorius (más neveken olvasóbokor, olvasólián, korallmag, indián édesgyökér) termése. 

Kép: Archbold Biological Station, Highlands Co., Florida, USA. 
 

létrejött átmeneti formájuk nyeri el a fertőzés fokozatát, akár nagy távolságokba is elterjesztve. 

Frič egy másik kísérletében rájött, hogy azok a baktériumok, amelyeket beoltott bizonyos 

növényekbe, azokban életben maradtak, de elvesztették veszélyességüket, addig a pillanatig, 

amíg át nem helyezte őket mesterséges zselatinra, mivel ezt követően jóval erőteljesebb 

vitalitásra tettek szert. Az ilyen jellegű kísérletek jóval veszélyesebbek, mint a vadállatok 

idomítása. Az idomár félreugorhat, elmenekülhet, tud védekezni korbácsával vagy 

végveszélyben akár fegyverével is, de a baktériumok láthatatlanok és ezért alattomosabbak, főleg 

azok, melyeket még nem ismerünk. Megtámadhatják a velük kísérletezőt, de akár annak 

környezetét. Ez volt az okok egyike, amikor Frič megállapította, hogy a családjukra jellemző 

rákosodást át lehet vinni a tiszafára (Taxus baccata), ezt a fát azonnal eltüzelte, és ezzel a 

kísérletével csak a bolíviai Chaco egy lakatlan területén foglalkozott újra. A rákfenét beoltotta 

egy fiatal ausztrál zsurlólevelű kazuárfába (Casuarina equisetifolia), melyet akkor magával vitt. 

A fertőtlenített késsel végzett bemetszés a trópusi környezetben hamar beforrt, de ott, ahová a 

rákkeltő anyag legkisebb része is került, a kérgen csomószerű képződmények jöttek létre fehér 

habot termelve, amelynek szaga a tipikusan rákosra volt jellemző. Ezt a kísérletét Frič azonnal 

beszűntette amikor tudomására jutott, hogy egy 15 mérföldre lévő faluban két vadászon rákos 

megbetegedés tünetei kezdtek mutatkozni. Ők azonban az indián varázslók gyógymódja során 

kigyógyultak ebből a kórból, mert felismerték a betegséget. Különféle ceremóniákon estek át, s 

addig, amíg teljesen fel nem épültek, tapaszokat helyeztek el rajtuk és főzeteket itattak velük. 

Később Frič megtudta, a Cactaceae család fajainak erjesztett főzetei voltak ezek, éspedig a 

Cereus bomplandii (Harrisia bonplandii), nem tévedés, az egyik esetben bomplandii, a másik 

esetben bonplandii, és a Discocactus insignis (Discocactus placentiformis) fajoké. Szerintem a 

két név nem azonos, de ez a modern taxonómia átka. Vegyi úton kivonatot készített belőlük, 

melyek hatása hasonló a digitalinhoz (szteroid glükozin a gyűszűvirágok magjából kinyerve), de 

ezek narkotikus tulajdonságai az archosaurusok (krokodilok és gyíkok) húsán tenyésző 

élesztőgombák alkalmazásával az erjedés miatt átalakultak gyógyhatású szerekké. Megfigyelte,  
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8. Discocactus placentiformis. 
 

    
 

                         9. Discocactus insignis.                                                 10. Wigginsia fricii (Malacocarpus fricii) 
 

hogy e szereket az indiánok fiatalítóként és az öregek szklerózisának kezelésére is 

felhasználták.Frič ez irányú kísérleteit megszakította a háború, és az azt követő háború utáni 

lelkesedés, amikor a Szövetségesek visszaadták a csehek és a szlovákok önrendelkezését. Ekkor 

a diplomácia szolgálatába állt, hogy a Dél-Amerikában szerzett tapasztalatait átadhassa népének. 

Szabad idejében itt is gyűjtötte a további kísérleteihez a növényi anyagot. Piriapolis híres  
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11. Wigginsia arechavaletae (Malacocarpus fricii). 
 

fürdővárosának közelében, Uruguay déli részén hatolt be azokba a hegyekbe, ahol tizennyolc új 

Malacocarpus (Wigginsia) fajt fedezett fel, néhányukban sokkal erősebb alkaloidokat analizált 

(Malacocarpus fricii, M. arechavaletai). A kisszámú felfedezett egyedet otthon használta fel 

kísérleteihez, és igyekezett minél több új és eredeti növényhez hozzájutni, melyekkel 

felfrissíthette volna gyűjteményét, amelyeket már évek óta termesztettek Európa üvegházainak 

mesterséges körülményeiben. Igyekezetének egyik oka az volt, hogy felkeresse Texas, Arizona 

és Mexikó hegyvidékeit, ahol a leggazdagabb lelőhelyekre lelt. Hatalmas kincsek rejtőznek az 

amerikai múzeumokban és a régi irodalomban, ahol utalások vannak a bennszülött lakosság által 

bizonyos kaktuszfajok narkotikus elkészítésére az orvosló emberek részére, akik ezáltal meg 

tudták jósolni a jövőt. Frič e növények elemzésénél megállapította, hogy némelyikük tízszer 

olyan erős hatóanyaggal rendelkezik, mint a dél-amerikaiak, ahol viszont a gyógyhatás volt az 

erősebb. Már akkor attól félt, hogyha a fehér emberek rászoknak ezekre a szerekre, melyek 

hasonló tüneteket produkálnak, mint az ópium vagy a hasis, ezek is a modern embernél 

kiválthatnának kellemes és fantasztikus látomásokat. A szabadelvű amerikaiak ugyanis minden 

tiltott szert a tiltással arányos mértékben fogyasztanak el, még ha azok károsak is. Az észak-

amerikai fajok utáni kutakodásait, útjait és kísérleteit a következő részben folytatom. 

 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

 

Képek a szerzőtől a 8. kép kivételével. 
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Farkas János izsáki gyűjtőtársunkat a Debreceni Pozsgástár 

2001. 1. számában mutatta be az Olvasóknak Horváth László az 

újság Magyar kaktuszgyűjtők rovatában. Emlékének adózunk 

nagy tisztelettel ezzel az írással, felelevenítve azokat a kedves 

mozzanatokat, amelyekben mindazok részesülhettek, akik vala-

mikor meglátogatták őt és gyűjteményét. Nekünk már csak ez a 

bemutató cikk, a róla készült fényképek és azok az írások marad-

tak, amelyeket ő írt nagy szenvedélyéről, a kaktuszokról. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

                                                                                            -FM- 

 
Farkas János egy oltott kaktusszal. Kép: Kajdacsi János, 2008. 
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Írta: Nagy Sándor  

 

Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj 
 

„A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart.” 
 

Rendszertani játszmák az elnevezésekkel 
 

 

Földünkön sokmillió faj él és ennek csak egy 

részüket ismerjük, ám ez a hihetetlen „zűr-

zavar”, az összetettség és a sokaság, valamint a 

változatosság tette lehetővé, hogy az élet fenn-

maradjon. A Gymnocalycium nemzetségen 

belül jelenleg a szakirodalom több mint száz 

elfogadott faj nevet számlál. Ez a szám minden 

évben tovább nő, újabb és újabb fajokat és 

alfajokat írnak le, hoznak nyilvánosságra. 

Hozzá teszik azt is, hogy szigorúan botanikai 

szempontból indokoltnak tekinthető - sem 

több, sem kevesebb - mint három tucat fajnak a 

neve, a többiek többé-kevésbé jó taxonok, vagy 

szinonimák. Láthattuk, Metzing szerint a G. 

castellanosii akár egyet is jelenthet a G. bo-

zsingianummal, a G. armillatummal, a G. fero-

ciorral és a G. acorrugatummal.                                           Gymnocalycium leeanum 

Hasonló a helyzet a piros virágúak közül a G. ambatoensével, G. carminanthummal és G. 

tillianummal is. Vagy a háromtövisűek: Gymnocalycium riojense, G. stellatum, G. asterium, G. 

triacantum, G. paucispinum, a G. platygonum és egyebek. Azt meg legutóbb olvashattuk, hogy 

Metzing nem folyik bele az ezredforduló óta tartó vitába, amely arról szól, hogy a sárga virágú 

uruguay-i Gymnocalycium fajok hogyan illeszkedjenek be ebbe a kialakulóban lévő új, típusok 

szerinti csoportosítási rendszerbe. Nevezetesen a G. hyptiacanthum, a G. uruguayense, és a G. 

netrelianum, valamint 2012 decemberétől a G. schroederianum faj. A kissé hosszúra sikerült 

írásommal csupán az volt a célom, hogy rámutassak arra, hogy manapság a világban a sok a 

„felfedező”, akiket egészen más motivál, mint a képzett taxonómusokat. A „felfedezők” egymás 

után kreálják az új neveket, csoportokat, gyűjtőfajokat, komplexumokat, fajokat vagy alfajokat. 

Az eligazodáshoz minden gyűjtő, akinek lehetősége van, vagy szakmailag ad magára kicsit, az 

bizonyára már rákeresett Ulrich Creutzburg http://www.creutzburg-info.de honlapjára és talált 

egy-két furcsaságot. Ha jól számoltam,a legfrissebb adatok szerint a nemzetséghez 1067 taxon 

van nyilvántartva. Vagy az ingyenesen elérhető "Schütziana" Gymnocalycium Online Journal 

http://www.schuetziana.org 1990 óta folyamatosan közli a leírásokat új fajokról, alfajokról, 

változatokról és új formákról. Ismertetőket, cikkeket és képeket tölthetünk le, például az 

azonosításhoz. Megszámoltam, a legutóbbi 10 évben megjelent 144 név között 25 faj és 88 alfaj 

leírását közölték. Vagy mondom azt is, hogy 2013. augusztus 4.-én megjelent LLIFLE 

Encyclopedia ( http://www.llifle.com ) adatbázisa a kaktusz fajokról és fajtákról szóló összegezője 

jelenleg összesen 578 taxont említ, ebből 569 elfogadott és 9 nem elfogadott a Gymnocalycium 

nemzetségen belül. Vagy tovább említhetném a 

 

 

 

 

http://www.creutzburg-info.de/
http://www.schuetziana.org/
http://www.llifle.com/
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( http://www.gymnocalycium.fr/ ) weboldalt is, ahol több mint 400 taxont mutatnak be, sok 

gyűjteményi és élőhelyi fotókkal. Végül, de nem utoljára meg kell említenem a 2015 végén 

megjelent, Ficzere Miklós által kiadott Kaktusznevek Katalógusát, ahol a Gymnocalycium 

nemzetség 688 taxont számlál. Mintegy háromezer, 

egészen pontosan 2877 taxont néztem át az említett 

dokumentumokban. Rengeteg idő elment azzal, 

hogy próbáljak egy adott névhez tartozó élőhelyet 

azonosítani. A sokszor bosszantó kavarodást okozó 

nevek legalább utalnának a növény élő-, illetve 

megtalálási helyére, mint vala-mikor régen. Azt 

még a gyűjtő kénytelen elfo-gadni, ha a "névadó" a 

barátjának, gyűjtőtársának akar azzal emléket 

állítani. De mi köze a bota-nikához valakinek a 

felesége, gyermekei vagy éppen a kutyájának 

neve? Ebben a témában van egy kedvencem: egy 

neves cseh gyűjtő: Ivan Milt. Ő nevet adott néhány 

alfajnak: a G. gibbosum ssp. radovaniinak a fiáról 

Radovanról,  

 

 

a G. spegazzinii ssp. sarkaenek a lányáról Sarkaról, vagy G. ferrarii ssp. evaeről és a G. damsii 

ssp. evaeről, ez utóbbiak Eva Miltről, a saját feleségéről kapta a nevét. Talán legrosszabbak azok 

a "segítőszándékú" nevek, amelyek olyan kevés információt tartalmaznak, amelyekből még 

abban sem lehetünk biztosak, hogy a növény melyik nemzetséghez, magcsoporthoz 

tartozik.Például itt van a G. affine, Radomir Repka szintén cseh gyűjtő szenzációs névválasztása. 

Szerény latin nyelvtudásommal ez annyit jelent, mint Gymnocalycium hasonló(!), de hogy 

mihez, melyikhez? Ezt nem tudjuk, immár hat éve. Vagy "hasonló" ahhoz, ami(??), vagy talán, 

egy Gymnocalycium robustum? Majd az idő eldönti. Csak reménykedni tudok, hogy a fotón 

 

 

 

http://www.gymnocalycium.fr/
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 G. spegazzinii ssp. sarkae. Kép: Prof. Ilham  Alakbarov                G. gibbosum ssp. radovanii (=G. gibbosum var. 

                                                                                                                 brachypetalum). Kép: Valentino Vallicelli 
 

szereplő növényt még nagyon sokáig úgy fogják nevezni, ahogyan azt Alberto Vojtech Fric után 

Hans Till és fia 1991-ben leírta. Nem pedig így: Gymnocalycium basiatrum. Ez legfeljebb a 

növény megjelenésére, színére utal. Az meg köztudott, hogy a természetes, napsütötte élőhelyen 

nagyon sok faj színe alapból sötét színű, barnás fekete. A két amerikai tudós, N. Britton és N. 

Rose 1923-ban, amikor megjelent monográfiájuk a kaktuszokról, nem gondolták, hogy 2016-ban 

nem lesznek "aktuálisak". Annyi talán igaz, hogy nem a pontos élőhelyét adták meg a 

Gymnocalycium monvillei fajnak. Az eredeti szerző C. Lemaire volt 1828-ban, aki másról nem 

tudván Paraguay-t jelölte meg. Az igen szép növény számtalan populációja lett áldozata a 

gyűjtőknek és a fosztogatóknak az argentin-paraguay határ közelében, igen nagy területen. Lehet 

tovább keresni, de egyelőre az élőhely titka tovább él. Az új név: Gymnocalycium orientale 

(Neuhuber) Neuhuber & Gapon, 2016. A terület elég nagy, az argentin tartományokon (San 

Luis,Córdoba, Entre Rios) át egészen Paraguay-ig. Az a fontos szerintem, hogy kutatás iránya az 

argentínai Központi Hegységrendszertől keletre legyen. Végezetül elmondhatom, teljesen 

egyetértek Dr. Nemes Lajosnak, a Debreceni Botanikus Kert nyugalmazott igazgatójának és az 

1981-ben megjelent Kaktuszok c. könyv társszerzőjének alábbi véleményével, melyet a 79., 

akkor még Hírlevél c. online kiadványunk 2016. évi áprilisi számában írt: "A sok rendszertani 

vitában elvész a kaktuszok gyűjtése és ápolása. A jó öreg Britton és Rose, no meg Backeberg, 

pontosan determinálták a fajokat. Én nem írom át a jeltábláimat senki kedvéért. Ez, ami most 

napjainkban megjelenik, inkább elméleti eszmefuttatás, mint igazolhatatlan tanulmány." Én még 

hozzátenném, amit eddig írtam e témában, az egy elméleti okoskodás volt részemről, egy ráérő 

nyugdíjastól! Írásommal csupán az volt a célom, hogy rámutassak arra, hogy manapság a 

világban sok az olyan „felfedező”, akiket egészen más motivál, mint a képzett taxonómusokat, 

mert az előzők egymás után sorban kreálják az új neveket, csoportokat, gyűjtőfajokat, 

koplexumokat, fajokat vagy alfajokat és még ki tudja, mi mindent, annak ellenére, hogy a 

gyűjtők, kereskedők régtől tudják, a növénynek már van neve! Lehet, ezt csak azért teszik, mert 

nincsenek tisztában az eredeti névvel. Őket csak a kertészkedés öröme, a növények szeretete 

érdekli, amelyek virágpompával hálálják meg fáradozásunkat. 

 

Nagy Sándor, Jászberény 
Források és szakirodalom 

Anderson, Edward (2001): The Cactus  Family. Timber Press Incorporated. 
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Nemes Lajos - Szabó Dezső (1981): Kaktuszok. 
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Szlavnicai Sándor István (1750-1815) író, az első magyar bibliográfus, főműve az 1803-ban 

megjelent Magyar Könyvesház. Előzőleg Győrben indította útjára a Sokféle című időszakos 

folyóíratott 1791-ben, rendkívül változatos tartalommal, ami Sándor István szerteágazó 

érdeklődésére is rámutat. A Sokféle 1798-ban megjelent ötödik kötete állatokról, növényekről, 

ásványokról közöl rövid ismertetéseket. Ebben 53. sorszámmal találjuk a bíborbogárról írtakat a 

69-71. oldalakon. A pajzstetvekhez tartozó bogarat (Dactylopius coccus) népiesen bíbortetűnek, 

Cochenille-tetűnek is nevezik. Eredetileg Mexikóban őshonos, ahol a fügekaktuszok, a különféle 

Opuntia fajok nedvét szívogatja. Legismertebb gazdanövénye a bíbortermő kaktusz, az Opuntia 

cochenillifera, újabban ismét érvényesen Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck. Itt írja Sándor 

a Fügefű, Nopál, Opuntia Cacti neveket, melyek először fordulnak elő a magyar írásbeliségben. 

Az Opuntiafélékre azaz a fügekaktuszokra alkotott szava a fügefű. Ez az elnevezés azonban nem 

terjed el, vele a későbbiekben nem találkozunk. A képtáblán a Cactus cochenillifer (=Nopalea 

cochenillifera) rajza, a világos foltokban a bíborbogarak. Készült a Spanyol királyi expedíció új-

spanyolországi útján 1787 és 1803 között. Jelenleg a Hunt Institute, Pittsburgh, U.S.A. 

gyűjteményében. Alábbiakban betűhív közlésben a bíborbogárról írtak. 
 

53. A BIBORBOGÁR. 
 

A nevezetesebb Bogarak közé tartoznak a kétféle Biborbogarak is. Ezeknek köszönhetik Festő 

Műhelyeink ama szép Iskárlát és Karmazsin Festéket. A Természet Történetire való Figyel-

metlenség sokáig hiteté el azt velünk, hogy ezen drága Festékek valamely Növevény Levéből e-

rednek, de már most tudva vagyon, hogy mind a kettőnek Szerzői valóságos Bogarak. — A fái 

Biborbogár, Coceus Ilicis, Kermes, mellyet a Németek, Gyümöltsnek tartván, Biborbogyónak *) 

neveztek, nem egyéb, hanem bizonyos teknyös kis Bogár, mely magát a Bibortölgyfa **) Ágai 

Szegletibe helyhezteti, Borsó nagyságig felpuffad, és szépen vöröslik. De ez tsak a Nőstények 

Tulajdonsága, mert a Himek Szárnyasak, tsak Párofodáskor jelennek meg, 's újra eltűnnek. Ezen 

Kermes nőstény Bogarakat a Bibortölgyfa Ágairól le szokás vakarni, Etzettel megölni, 's a 

Napon száritani, a miból osztán a Kermes - Magvak, Kermes - Körner név alatt való Kalmár-árú 

támad. Ez a fái Biborbogár a füvinél sokkal szokottabb a Festöknél, a legrégibb Időkben 

esmértetett immár a Hasznáró, 's ezzel festik többnyire a legszebb vörös gyapjú és selyem 

Árúkat. — A füvi Biborbogár, Coceus Cacti, Cochenille, eredete szerént bizonyos Amerikai 

teknyös Bogár, mely a Fügefüvön vagyis Nopálon, Opuntia Cacti, tartózkodik, 's annak Levéből 

élődik. A Nopál egy rend kivűl való Fü, melynek sem Szára sem Ága nintsen , hanem merő, egy 

újnyi vastagságú Levelekből ál, mellyek szüntelen egyik a másikból ki nyőlnek, sárga Virágot 

hoznak, és szúrós Fulánkokkal megvannak ülve. Ezen Leveleken él, szaporodik, 's hal meg végre 

a füvi Biborbogár, mely nagyságában a büdös Ágyiférgünkkel meg egyez, szegletes fekete 

Teknyőjén két sárga Fótot visel, s a Hasa alatt vörös. Ez a füvi Biborbogár tsupán Nőstényekből 

ál, mert a Himek szárnyasak lévén távúl repdesnek, és szintúgy tsak párosodáskor jelennek meg, 

's azután el tűnnek. Mezsikóban ezen Bogár kedvéért nagy darab Földeken termesztik ezt a 

Nopál Füvet, 's a Bogarakból három Szedést tartanak. Azokat apró Kefékkel seprik le a Nopálról 

valamely Edénybe, hogy megölhessék, Etzettel vagy forró Vizzel le öntik, 's végre a Napon vagy 

meleg Bádogon száritják. Mondják, hogy ezen Bogarakból egy Fonthoz 7o.ooo kívántatik, 's 

esztendőnként mint egy 8oo.ooo Font hozatik belőlök Amerikából Spanyolországba, a mely 

Ország kereskedik tsak nem egyedül ezen derék Árúval. 
 

*) Scharlachbeeren 

**) Quercus coccifera 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Sándor István: A biborbogár. Sokféle, 5. köt. 69-71. o. 1798. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás 

előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk 

növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet. 

 

2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő 

évi virágzást. 

 

3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba, 

fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott 

állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be 

különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani. 

 

4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben 

még egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő 

szerekkel. 

 

5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha 

szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés 

megelőzése érdekében. 

 

6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal 

kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ide-

oda, mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit. 

 

Ficzere Miklós 

 

 
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum) 
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A címben feltett kérdés juthat eszünkbe a Nopálról, azokról a kaktuszokról, amelyeket a Nopál 

gyűjtőnév tartalmaz, ide értve több kaktusz nemzetséget, mint pl.: Opuntia, Nopalea, Tacinga, 

stb. Arról is tudunk, sem Opuntia kaktuszcsalád, sem Fügekaktuszok családja nincsen, de van 

Opuntia nemzetség. Hogy az értékes tápanyagforrást miből gyártják, melyik kaktuszból, ez már a 

gyártók titka, lehet ez is, lehet az is. 

(Szerk.) 

Fordította és átdolgozta: Dudás Anita 

 

NOPÁL, EGY ÉRTÉKES TÁPANYAGFORRÁS 
 

Bevezető 
A Mexikóban Nopálként is ismert Fügekaktusz az Opuntia kaktuszcsaládba tartozó 

gyógynövény. 

Tudományos neve                                                                                Hétköznapi neve 
Opuntia Ficus-Indica                                                                             Fügekaktusz vagy Nopál 

A növény leírása 

Száruk sokszorosan elágazó, módosult. A szártagokon nagy számban serték (glochidák) nőnek, 

virága sok sziromból álló, változatos színű. Gyümölcse húsos, édes ízű. 

Hol található? 
A Nopál a Fügekaktuszok családjának tagja, Mexikóban, valamint az Egyesült Államok dél-

nyugati régióiban őshonos, de fellelhető még Olaszországban, Spanyolországban, illetve Dél-

Afrikában is. 

Mi mindenre jó? 

Tanulmányok kimutatták, hogy a Nopál igen értékes, egészségmegőrző tulajdonságokkal bír. 

Támogatja az immunrendszert, jótékony hatással van az idegrendszeri-, keringési-, légzőszervi-, 

valamint az emésztőrendszeri panaszokra. 

Szabályozza a vércukorszintet 
A Nopál 18 féle aminosavat tartalmaz, ennek köszönhetően csökkenti a vércukorszintet, ezáltal 

pedig több energiához juttatja a szervezetet és csökkenti a fáradtság-érzetet. Ezen kívül serkenti a 

májfunkciókat és a hasnyálmirigy működését. Ennek köszönhetően növeli az inzulin-

érzékenységet, ami pedig serkenti a glükóz sejtekbe kerülését, amiből energia keletkezik. 

Csökkenti az inzulin termelést, ami valószínűleg a szénhidrát felvétel lassításának köszönhető. 

Tápanyagforrás 
A nopál olyan tápanyagokat tartalmaz, melyek erősítik a májfunkciókat és serkentik a 

hasnyálmirigy működést. Ezen kettő egészsége létfontosságú ahhoz, hogy a szervezet át tudja 

alakítani a szénhidrátot tárolt glikogénné, melyet energiaként fog felhasználni. Ugyanilyen 

létfontosságú az inzulintermelés, valamint a sejtek inzulinérzékenysége is, mivel ennek hatására 

tud a glükóz a véráramból a sejtekhez áramlani, ahol energiaként hasznosul. A nopálban 

található vitaminok (A, B1, B2, B3, C), ásványok (kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas), 

rostok (fitoösztrogének, cellulóz, hemicellulóz, pektin, nyálkák, növényi gumik) és a 18 féle 

aminosav mind segítenek a szervezet méregtelenítésében, valamint támogatják a májat és a 

hasnyálmirigyet, mialatt növelik a sejtválaszt az inzulin stimulációra. 

Emésztőrendszer 
A nopál aktív összetevői védelmet biztosítanak az emésztőrendszernek és segítik számára a 

koleszterin megkötését, valamint gátolja a felesleges zsírok felszívódását. Ezáltal javítja a 

vércukorszintet, és segít megfékezni az elhízást. A nopál oldódó rostjai (növényi gumi, nyákok, 

pektinek, poliszacharidok) mérséklik a glükóz felszívódását a belekben. Az oldhatatlan rostok 

(közismertebb nevén salakanyagok) kiválasztják és megkötik a vastagbélben jelen lévő, 

felesleges epesavakat és káros anyagokat. Mint rostnövény, nagy mennyiségben tartalmaz mind 
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oldódó, mind oldhatatlan élelmi rostokat. A nopálban található oldódó élelmi rostok közé 

tartoznak a nyákok, a pektinek, a növényi gumi és néhány hemicellulóz. Az oldhatatlan élelmi 

rostok csoportjába pedig a cellulóz, a lignin és a maradék hemicellulóz. A nopál egy finomabb 

alternatíva azok számára, akik érzékenyek vagy allergiásak a psillium nevű rostra, mely egy 

kiváló vastagbél tisztító tápanyag. 

Immunrendszer 
Ahogyan már említettük, a fitokemikáliák az immunrendszer szövetségesei, hisz segítenek neki 

megvédeni magát a kórokozókkal szemben. Tanulmányok kimutatták, hogy ezek közül egy 

olyan fajta is megtalálható a nopálban, mely segít meggátolni a daganatos sejtek növekedését, 

sőt, rákmegelőző is lehet. Bizonyítást nyert, hogy a nopál fogyasztása növeli az immunrendszer 

hatékonyságát a daganatnövekedéssel szemben. 
 

 
 

Ilyen is létezik: Nopalea sör, háttérben valamelyik fügekaktusz. 
 

Keringési rendszer 
Ahogyan az előbb említett tanulmány is bizonyította, a nopál ezerféleképpen képes viselkedni a 

szervezetben, mellyel a szívinfarktus veszélyét is csökkenti. Először is a nopálban található 

rostok kiválasztják és megkötik a koleszterint az emésztőrendszerben. Másodszor az 

aminosavak, rostok és a B3 (niacin) megakadályozzák a felesleges cukor zsírrá alakulását. 

Mindez alatt csökkentik a triglicerid- és az LDL koleszterin szintet. Hogyan? Úgy, hogy 

lebontják a zsírokat és zsírsavakat, és eltávolítják a szervezetből a felesleges epesavat, ami 

később koleszterinné alakulna. Harmadszor pedig a B3 úgy viselkedik, hogy az LDL (rossz) 

koleszterint átalakítja HDL (jó) koleszterinné. 

Húgyutak 
Mexikóban a nopál dzsúzt gyulladáscsökkentőként és vizelethajtóként, valamint a 

vizeletürítéssel járó fájdalom csökkentésére használták. Ez a hatása a benne lévő bioflavo-

noknak, aminosavaknak és rostoknak tudható be. 

Idegrendszer 
A nopál idegrendszerre gyakorolt jótékony hatása abban rejlik, hogy megelőzi a neuropátiát (az 

idegek károsodása), nyugtatja és kiegyensúlyozza azt, ezzel is hozzájárulva a szervezet átfogó 

védelméhez. 

Fitokemikáliák 
A fitokemikáliák a növényekben található bioaktív vegyületek, mely négy alapvető módon 

mozdítják elő a szervezet ellenálló képességét a betegségekkel szemben. Egyrészt működnek 

antioxidánsokként, melyek felszámolják az oxigénhiányos molekulákat (más néven: 
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szabadgyökök). Ezek ugyanis, ha nincsenek 

"eltüntetve", akkor sejtkárosodást okozhatnak 

a szervezetben, ami pedig cukorbetegséghez, 

rákhoz, szívbetegséghez, köszvényhez és e-

gyéb rendellenességekhez vezethetnek. Más-

részt működnek méregtelenítőkként, amik 

abban járulnak hozzá a szervezet működé-

séhez, hogy segítenek neki felismerni és el-

pusztítani a bejuttatott, vagy a szervezet által 

termelt mérgező anyagokat. Harmadszor úgy-

nevezett hormon modulátorokként aktivá-

lódnak. Ezeknek az a szerepük, hogy beindít-

sák a szükséges hormonok termelését (pl. in-

zulin) Ezt olyan módon teszik, hogy helyet-

tesítik a káros, hormon-szerű anyagokat (pl. 

fitoösztrogének) a túlműködő, természetes 

hormonokkal és/vagy csökkentik a szervezet 

által termelt felesleges hormonok mennyi-

ségét. A felesleges hormonok sejtkárosodás-

hoz, illetve a rák különböző fajtáihoz vezet-

hetnek. Negyedszer pedig, van egyfajta sejt-

szabályozó szerepük is. A nopálban fellelhető 

fitokemikáliák mennyisége lényegesen na-

gyobb, mint más ismert növényben. 
 

Aminosavak, vitaminok, ásványok 
Az aminosavak a fehérjék fő építőelemei és számottevő szerepük van a szervezet egyéb 

folyamataiban is. Ilyen például az immunrendszer serkentése, a vércukorszint szabályozása, 

valamint az idegesség és a depresszió korlátozása. A nopál 18 féle aminosavnak a forrása, 

melyekből 8-at táplálék formájában kell bejuttatni a szervezetbe. Az A-, E- és C-vitaminok 

antioxidánsokként funkcionálnak. A B- vitamin (niacin) csökkenti a koleszterin szintet, a B12 

pedig védelmet nyújt az érelmeszesedés ellen. Az E-vitamin megakadályozza a zsíros plakkok 

lerakódását az artériák falára, valamint hatékony a felnőttkori diabétesszel szemben. A folsav 

csökkenti a szélütés előfordulásának esélyét, illetve a B12-vel párhuzamosan óvja a testet a 

rosszindulatú sejtektől. A nopál kitűnő forrása ezeknek az esszenciális vitaminoknak. Az 

ásványok egy általános szerepe, hogy mintegy "rendezőként" szolgálják a szervezetet. Az 

anyagcsere folyamatok pontos működéséért felelősek. Például a vas a fehérje anyagcserében 

játszik szerepet, ezen kívül az immunrendszer ellenállásáért is felel. A kálium megelőzi a nem 

megfelelő glükóz toleranciát, és inzulin kiválasztást. A szelén – mint antioxidáns – megőrzi a 

szövetek rugalmasságát. Az ásványok különleges szerepe továbbá: segítik a csontok és a fogak 

épülését. A nopálban 10 fajta kitűnő ásványi anyag van jelen. 

Fogyás 
A nopál egyike a legismertebb természetes súlycsökkentőknek. Magas rosttartalma csökkenti az 

étvágyat és csökkenti a zsírok beépülését. Tehát serkenti a lebontást és a kiválasztást. 

Koleszterin szabályozás 
A nopál aminosavjai, rostjai és a benne levő B3 segítenek a felesleges vércukrot zsírrá alakítani. 

Csökkentik a teljes koleszterint, a triglicerid- és az LDL koleszterin szintet a felesleges zsírsavak 

megszüntetésével. Ezek azok a felesleges savak, melyek egyébként koleszterinné alakulnának. 

Más kutatási tanulmányok bemutatták, hogy a nopálban található B3 (niacin) képes a rossz 

koleszterint jó koleszterinné alakítani, mellyel csökkenti a szívbetegség kockázatát. 

 

Fordította és átdolgozta: Dudás Anita 

Forrás 
Független Újságírók Szövetsége 

 

 

 

Egy valódi nopálkaktusz a Nopalea auberi. 
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Fábián József (1762-1825) a Debreceni Református Kollégiumban végzett református lelkész, 

majd a genfi és berni egyetemek hallgatója, későbbi veszprémi esperes Természethistória a 

gyermekeknek c. könyve 1799-ben jelent meg, amely Georg Christian Raff művének fordítása és 

átdolgozása. A gyerekeknek szóló könnyed szöveggel ismerteti a fügefát, s tőle idézve szabadon, 

közöttük a legcsudálatosabb nemű amerikai figefát. Hogy ez a figefa kaktusz, nem csak a 

leírásból tudhatjuk, de ezt egyértelműsíti a lapalji csillaggal jelölt megjegyzése, miszerint Linné 

a növényt Cactus opuntisnak nevezi. Az epiteton ’a’ betűje valószínűleg a nyomdászoknál 

változott ’s’ betűvé. A Linné szerinti Cactus opuntia nevet már Molnár János is használta a 

Phytologicon-jában 1780-ban. 
„Leg tsudálatosabb nemű figefák vagynak pedig Amerikában. Tsak gondoljátok-el Fiaim! ezeknek a' 

figefáknak egy egy újnyi vastag zöld levelek vagyon, a' mellyek köröskörül a' faoldalából, vagy 

törsökéből jőnek-ki, és egyik a’ másikból, 's a' figék-is a' levelekből.* Ez-is megjegyzésre méltó, hogy 

ezeken a' különös figefákon élnek és laknak az úgy nevezett Kosenill bogarak, a'mellyekből leg szebb 

veres színt készítenek.” 

* Linne hívja ezt: Cactus opuntis 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Fábián József: Természethistória a gyermekeknek. 25. o. Veszprém, 1799. 
 

       
 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGTÁRA 
 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek elősegíteni a 

2017/18. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények (sedumok, 

kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak 

eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt teljes 

egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk 

linkjén: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 
 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra kész 

állapotban küldik meg a fenti címre. 
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Írta: Szabó Iréne 

 

A férfi a hatvanas évek elején úgy kezdte napjait, hogy kiment az udvarra, lehajolt a másfél 

négyzetméternyi területen összeeszkábált, ötven centi magasságú, üvegházra hasonlító 

szerkezethez, hosszasan vizsgálgatta, igazgatta, és néma szájjal becézte a furcsa tákolmányban 

rejtőzködő, apró növésű kaktuszokat. Ezek a természet rendje szerinti időszakokban pompás 

virágok tömegét nevelték, elégedett mosolyt csalva az amúgy zord, de minden reggel frissen 

borotvált arcra. Az időt a kaktuszok ápolásával, a recsegő néprádió hallgatásával és Goethe 

Vonzások és választások című, eredeti német nyelven kiadott könyvének újra- és újraolvasásával 

töltötte. A monoton ismétlődéseket feleségének hazavárása egészítette ki. A nyúlánk, negyven 

körüli férfinak nem csupán a délelőtti elfoglaltsága volt különös, a megjelenése is. Fényes, 

háborúból „visszamaradt” tiszti lakkcsizmát, kekiszínű bricsesznadrágot és erősen kopott, 

rangjelzésektől mentes katonazubbonyt viselt. W. F. grófnak a hatvanas évek elején ez volt a 

teljes ruhatára. Az egyébként roppant zárkózott férfi szelíd szépségű, fiatal felesége egy kisüzem 

irodatakarítója volt, hajnali négytől délelőtt tízig az olajos padlókkal küszködött. 
 

 
 

Gróf W. F. származása miatt sehol nem kapott munkát, az asszony keresete pedig nem tette 

lehetővé, hogy három kiskorú gyermeküket, a két fiúcskát és a kislányt ők neveljék az alföldi 

város magánházának hátsó fertályán kialakított szoba-konyhás albérletben. A szomorú, 

játékosnak aligha mondható nebulókat hétvégenként engedték haza az állami intézetből, s 

ilyenkor a csendes beszédű asszony kevéske avas szalonnával ízesített, „ünnepi” paprikás 

krumplit főzött a sparherdon. Télen ebbe rakott tüzet gróf W. F., ügyelve arra, hogy a fák 

elrendezésével és a vasúti sínek mentén guberált tojásszénnel a hőkibocsátás a leggazdaságosabb 

legyen. És akkor, amikor a világ fordult egyet – no nem nagyot, csak úgy éppenhogy –, csoda 

történt. Az ötven esztendőt betöltő W. F. gróf telibe találta az ötös lottót. Pedig még lelkiismeret-

furdalása is volt, amiért megvette a szelvényt, hiszen minden fillér kellett otthon, de meg akarta 

ünnepelni, hogy a megyei építőipari cégnél felvehette első fizetését. Feleségének, aki az utóbbi 

 

 

 



 

28 

 

 

hónapokban már csak sápadtan kelt-feküdt, nem szólt a szelvényről, és különösebb találékonyság 

nélkül a csupán formálisan összetartozó família tagjainak életkorát ikszelte be. Nagyon sok pénzt 

nyert. Olyan sokat, hogy csak a megyeszékhelyen vehette fel. De nem eleget ahhoz, hogy a 

felesége életét megmentse. Az ötös lottó jött, a csontvázzá soványodott asszony ment. A gróf 

hiába ölelte magához egy teljes éjszakán át a kihűlt testet, az élet megdermedt jégvirága 

ráfagyott a kedves arcra. W. F. gróf csináltatott fehér selyemruhába öltöztette, és úgy készült a 

temetésére, mintha elmaradt menyegzőjüket akarná bepótolni. Magának fekete konfekcióöltönyt 

vett hozzá való cipővel, fehér inggel, nyakkendővel. A gyászszertartáson a két fián, a lányán és 

néhány kíváncsi szomszédon kívül nem vett részt senki. Nem tartoztak ők senkihez. A városban 

nem lett volna ildomos nyilvánosan elfogadni őket. A szomszédokat is csak a „nagy pénz” híre 

csalta ki a temetőbe. Egyébként a pénz sorsát még egy ideig találgatták a városban, aztán a gróf 

körül csend lett. Eltűnt a gyermekeivel együtt. Furcsának legfeljebb az hatott, hogy az asszony 

sírján mindig volt friss virág, a fejfára pedig a neve helyett ezt vésték: „A szépség, a jóság és a 

tisztaság nyugszik itt.” Később az udvarban fedett, fűtéssel ellátott üvegház terpeszkedett, ott, 

ahol valamikor a tákolmányban védte a gróf a kaktuszait. Az üvegházat csodálatosabbnál 

csodálatosabb kaktuszok uralták. W. F. gróf megvette a kert egy darabját, finanszírozta az 

üvegház létrehozását, és ő maga telepítette be különleges pozsgás növényekkel. Úgy mondják: 

szegényen halt meg, de amikor már kenyérre is alig futotta, a kaktuszok akkor sem szenvedtek 

hiányt. Beszélik, újabban a gyerekei gondozzák az üvegházat. Azt is mondják, a Goethe-könyvet 

apjuk kívánsága szerint mellé tették a koporsóba. 

 

Szabó Iréne 

 

Forrás 

Szabó Iréne: Kaktuszlajtorja. Népszava. 7. o. 2009. aug. 1. 

 

 

 
 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. II. félévben 
 

Augusztus 17-20. csütörtök-vasárnap 
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására. 

Hely: Kölcsey Központ, Debrecen. 
 

Szeptember 23. szombat 

Szomszédsági napok a Csapókerti Közösségi Házban. 

Kaktuszkiállítás, élményültetés gyerekeknek, felnőtteknek, növényvásár, szaktanácsadás. 
 

Október 28. szombat 

Kaktusz gyilkosok. 

Előadó: Ficzere Miklós. 
 

November 25. szombat 

Tapasztalatcsere a kaktuszok termesztéséről, téli tartásáról. 

Levezeti: Dr. Csajbók József. 
 

December 16. szombat 

Évzáró: az elmúlt év pillanatai és elvárások a következő évre; a 2017. évi kiállítások értékelése 

és látványosabbá tételének lehetőségei. 

Levezeti: Szászi Róbert 
 

A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

J 
jackmanni Eigenname Jackman-féle 

jacobaea Jakobstägig jakab napi 

jaenensis aus Jaen stammend Jaenből való /Peru/ 

jagatiflorus  virágát eldobó 

jajoiana benannt nach Herkunft:Jojo Jajóból való 

jakusii Eigenname Jakus-féle 

jalapaensis aus Jalapa /Mexico/ Jalapából való /Mexikó/ 

jalpanensis  benannt nach Herkunft: Jalpan, 

Mexico 

Jalpanból való /Mexikó/ 

jaliscana benannt nach Herkunft:Jalisco, 

Mexico 

Jaliscóból való 

jamacaru indianischer name indián név /nép/ 

jamaicensis benannt nach Herkunft: Jamaica Jamaikából való 

janusekii benannt nach Janusek Janusek-féle 

japonica aus Japan, japanisch japán, japáni 

jarmilae benannt nach Herkunft: Jarmila, 

Mex. 

Jarmilából való 

jasminocereus benannt nach der Ähnlichkeit der 

Blüte mit der des Jasmins 

jázminvirágszerű cereus 

jauernigii benannt nach Jauernig Jauernig-féle 

jaumarensis aus Jaumare /Mexico/ Jaumaré-ből való /Mexico/ 

joadii benannt nach Joad Joad-féle 

joconostle  tréfás, mókás 

johnsonii benannt nach Mr. H. Johnson Johnson-féle 

johnsoniana benannt nach J. E. Johnson Johnson-féle 

johnstonianus, 

johnstonii 

benannt nach J. M. Johnston Johnston-féle 

joossensianum  benannt nach Joossens Joossens-féle 

jourdaniana benannt nach Herkunft:Jourdanton, 

Texas 

Jourdantonból való, Texas 

jozef- bergeri benannt nach J. Berger J. Berger-féle 

juengeri benannt nach Jünger Jünger-féle 

jugetiflorus gepaartblütiger párosvirágú 

jujuyensis, jujuyana aus Jujuy stammend Jujuyból való /Arg./ 

juniperina wacholderstrauch-ähnliche Boróka cserjéhez hasonló 

jusbertii benannt nach Mr. Jusbert Jusbert-féle 

jussieui benannt nach Prof. A. L. Jussieu  Jussieu-féle 

juvenaliformis jugendlich-förmiger fiatalos formájú 

juvenalis die jugendlide Form fiatalkori alak 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Frank Dávid 4.b. oszt. tanuló, Berettyóújfalu, József Attila Ált. Iskola. 

 

 
 

Rajzolta Párizs Vivien, Szoboszló úti Általános Iskola, Debrecen. 

 
 


