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Írta: Fábián László
Az Agave nemzetséget úgy ismerjük, mint a dél szimbólumát. Azok, akik már jártak a
Mediterrán vidékein, csaknem minden esetben példányaikat e vidék jellegzetes növényeinek
vélik, annak ellenére, hogy Amerika felfedezése előtt itt még nem is létezhettek. Ráadásul
Európában az első elfogadható megjegyzés erről a nemzetségről 1880-ból származik! Az első
behozott egyedeket főleg a királyi és a nemesi parkokban tartották, innen, sarjak útján
fokozatosan kikerültek a déli kertészetekbe, majd nemsokára generatívan (magról való
szaporodás) elvadultak az egész Földközi-tenger mellékén. Hatalmas területeket voltak képesek
nagyon rövid időn belül elfoglalni.

1-2. Magról nevelt különböző Agave magoncok. A bal oldali képen a 4-5 éves példányok, a jobb oldalin a 6-8 éves egyedek.

Nagyon sok fajukat ősidők óta felhasználják gazdasági célokra Mexikó és Közép-Amerika
lakosai, azonban előfordulási területük ennél jóval kiterjedtebb. Elterjedésük az USA déli
államaitól egészen Peru és Bolívia hegyvidékéig húzódik. Ahol megfelelő élőhelyet találnak,
mindenhol meghonosodnak, akár a tengerszinti 0 méter magasságtól egészen a néhány ezer
méteres hegyek oldaláig. Már maga a hatalmas kiterjedésű előfordulásuk is lehetőséget ad a
sokszínűségük és formagazdagságuk kialakulásához. Napjainkig több mint 300 „jó” taxonukat
ismerték el, de csaknem minden évben felfedeznek eddig még nem ismert fajokat. Mivel sok
agavé faj elterjedési területe átfedésben van egymással, ezért nem kizárt a természetes hibridek
keletkezése, léte. Erről a tényről gyakran tájékoztatnak kollégáim. Természetesen ebben a
nemzetségben is hatalmas káosz van, mivel a „nagyokosok” sokszor nem képesek megegyezni
még a legapróbb részletekben sem.
Az arid területeken élő aztékok talán az agávék nélkül létezni sem tudtak volna. Az agavékból
nyert nedű a „miel de maguey” az istenek tulajdonságát hordozta magában, ezek közül is a
legjelentősebb Isten maga Mayahuel volt, aki felügyelte a pulque sorsát. A pulque a miel de
maguey nedűből keletkezett erjesztés útján. Azokon a vidékeken a szárazság több mint fél évig
tartott, ezért nincs min meglepődnünk a bennszülöttek nézetén, hogy ez az istenek ajándéka volt.
A rendkívül száraz időszakokban is ellátta a lakosságot a nélkülözhetetlen folyadékkal, amely
oltotta a szomjukat. E különleges folyadék készítése napjainkban is nagy népszerűségnek örvend
és ugyanolyan módon készítik el, mint azt tették elődeik.
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A spanyolok modern világa ehhez hozzátette a saját felsőbbrendűségét, megkezdték a pulque
desztillálását, így jött létre a tequila! Az agavéknak más, nagyon fontos tulajdonságai is vannak.
A lenyúzott és kiszárított epidermiszüket, bőrüket papír helyett használták, erre jegyezték fel az
adminisztrációs adatokat és a híreket. A levelek belső, hosszanti irányában helyezkednek el az
edénynyalábok, melyeket feldolgozás után erős szőttesek, spárgák, kötelek és egyéb
felhasználási tárgyak készítésére használtak fel. Ezeket a szálakat sisalnak (szizál) nevezték. A
18. században a sisalt termő agavék termesztése a világ más tájain is fellendült, ahol ehhez a
körülmények megfelelőek voltak. A szövedékek termelésének csak a modern kémia okozott
nagyobb kiesést, mivel elkezdték gyártani és forgalmazni a mesterséges szálakat. Ennek ellenére
napjainkban is a sisalból készített zsákok kereslete hatalmas, mivel ezek a szőttesek nagyon
erősek és tartósak. Mivel az agávék olyan területeken is képesek megélni, ahol más
kultúrnövények csak sínylődnek, gazdasági tényezőként is sok elmaradott országban fontos
szerepük van.

3-4-5. Az Agave americana három leggyakrabban nevelt formája: Balról jobbra: Agave americana, Agave
americana var. marginata-aurea, Agave americana var. medio-picta.

6-7-8. Balról jobbra: Agave attenuata, bőrszerű, simaszélű leveleivel, Agave celsii, merev, erősen fogazott
levelekkel, Agave cerulata, Santa Catalina, BCN, keskeny, nyújtott fogazott levelekkel.

Az agávék történelme is nagyon izgalmas, a sárkányfákkal (Dracena) állnak közeli rokonságban.
Az őseik eredetileg őserdőkben éltek, melyek nyári esőzések zónájába tartoztak. Az esővíz iránti
igényük napjainkban sem változott, ma is a nyári esőket tudják a legjobban hasznosítani, mert ez
a csapadékos időszak a genetikai állományukba rögzítve maradt. A meleg nyári napokban kell
nekik bebiztosítani a legtöbb folyadékot. Azonban teleltetéskor a víz legkisebb előfordulását sem
veszik jó néven, ezért száraz és hűvös helyen teleltetünk. A meleg és nedves teleket nem szívelik
még az úgynevezett „télálló” fajaik sem, könnyen a nedvesség áldozatává válnak, főleg ha a
növények az enyhe teleken felébrednek és fejlődésnek indulnak.
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Az esetleges bekövetkező további fagyok ilyenkor kárt tesznek a szöveteikben, mivel ezek
megtelnek az ilyenkor nemkívánatos vízzel. Legtöbbjük esetében a szaporítás nagyon egyszerű
folyamat, csak ki kell ásnunk sarjaikat és átültetni önálló ültető edénybe. Mivel nálunk nagyon
ritkán virágoznak, és hazájukból még ritkábban kerül mag hozzánk, gyakran ez az egyetlen
járható út. A friss és egészséges magvak csírázása kiváló és a magoncok sem okoznak sok
törődést. A kikelt növénykéket tartsuk nedvesen, de ne álljon rajtuk a víz, gyorsan fejlődnek és
akár már egy éves korukban is tarthatjuk őket egyénenként, önálló edényben.

9-10. Agave angustifolia idősebb növénye. A jobb oldalon az árszerű tüskék, melyeket nem szabad figyelmen
kívül hagyni a növénnyel kapcsolatos manipulációnál, visszafordíthatatlan sérüléseket képesek okozni.

11-12-13. Három gyönyörű és ritkán tartott agavé faj: Balról jobbra: Agave coloratus, Agave lophantha cv.
Mateo, és Agave cupreata, Morelia, Michoacan.

Terjedelmesebb példányait nyugodtan tarthatjuk a vegetációs időszakban a szabad ég alatt, az
üvegház és a fóliasátor nem nekik lett kitalálva. Tavasszal fokozatosan szoktassuk őket a kinti
helyzethez, hamarosan ellenállóvá válnak a természet összes viszontagságával szemben.
Nyugodtan kint maradhatnak addig, amíg meg nem jelennek az erősebb hajnali fagyok. A teljes
napon tartott példányok szépen kiszíneződnek (lásd az Agave coloratus képét), tőrózsájuk
(rozettájuk) kompakttá válik és leveleik csaknem azonos méretűek lesznek.
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A mai napig nem értem, hogy miért nem terjedtek el szélesebb körben, szépségük, szívóságuk és
igénytelenségük ezt magával hozná. A több éves példányaik minden gyűjtemény díszére
válhatnak. A nyári, tenyészidőszakban nyugodtan kiültethetjük őket kerti ágyasokba, vagy
közvetlenül, vagy az ültető tálkájukkal együtt. Ősszel a szabadon kiültetett egyedeket egyszerűen
körülássuk egy bizonyos méretű földlabdával egyetemben, a kiásott növények gyökérzetét
bebugyoláljuk egy nagyobb méretű fólia lappal. Az így előkészített növényeket ezt követően
hűvös helyiségben, vagy pincében teleltetjük.

14. Szabad ég alatt nevelt elképesztően gyönyörű Agave verschaffeltii növény, Vereš Gábor szliácsi (Sliač)
gyűjteményéből.
15-16-17. Csábító kinézetű agavék. Balról jobbra: Agave difformis, El Tephe Hidalgo, alig ismert és nevelt faj, Agave desertii
állítólag télálló, nincs szívem ezt rajta kipróbálni, Agave durangensis erőteljes, hamvas szürke bevonattal.
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Télen azonban oda kell figyelnünk, hogy még véletlenül se kerüljenek olyan helyiségbe, ahol
zöldséget, gyümölcsöt és burgonyát tárolunk. Ezektől a kultúrnövényektől hamarosan elkapják a
szürke burgonyapenész (Phytopthora infestans) betegséget, amely gyakran még azon a télen
végez agavéinkkal. A betegségben szenvedő egyedek levelei fekete, lucskos váladékot képeznek.
Kora tavasszal ezeket a leveleket azonnal el kell távolítani, egészen az egészséges részig, ha
marad ilyen. Az erőteljes tavaszi és nyári napfény visszaszoríthatja a betegség terjedését, más
gyógymódról eddig nem hallottam, nem is olvastam. Ha csak mód van rá, tartsuk őket szépen
formázott, ízléses és a célnak megfelelő edényben, így minden pozitívumuk kihangsúlyosodik.
Nagyon tetszenek az olyan fotók, melyeken hatalmas agavék vannak kőedényekben, melyek
kastélyok korlátjain helyezkednek el. Szinte, mintha ezt a tartásmódot nekik találták volna ki,
főleg ilyenkor az Agave americana var. medio-picta növény látványa megismételhetetlen.

18. Agave americana műanyag edénybe
ültetve eladás előtt.

20. Ágyásba ültetett agavék.

19. cserépedénybe ültetett Agave americana
var medio-picta mint szoliter

21. Cserepükkel együtt kiültetett agavé csoport.

Sokgyermekes családból származom, édesanyám megszült 12 gyermeket, ebből öten maradtunk
életben és alapítottunk családot. Apám háborús rokkant volt, ezért csak rokkantaknak szánt
munkát végezhetett, természetesen rokkant bérrel. Anyu szintén nagyon alacsony bérért
dolgozott. Lehettem úgy 12 éves, mikor előadtam bizonyos igényeimet velük szemben, saját cipő,
ruha, játék és nem az idősebb testvértől örökölt elkoptatott holmik. Anyám egyszerűen
megoldotta a kérdést, ha ilyen magasabb rendű igényem van, menjek el a nyári szünetekben
dolgozni. Utána jártam a dolognak és felvettek a városi kertészetbe brigádmunkára. Gyomlálás,
ültetés, boronálás ló vezetéssel, a keletkezett hulladék összehordása, stb., ez volt a feladatom,
nagyon alacsony bérért. Nekem azonban megérte, mert sok dolgot megvehettem magamnak. Két
szünidőt töltöttem el a kertészetben, amikor az egyik alkalmazott azt tanácsolta, a következő
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évben próbálkozzam a téglagyárban, ott jóval magasabbak a bérek. Elmentem, bejelentkeztem és
felvettek. Az ottani dolgozók eleinte azt mondák, hogy sokáig nem fogom kibírni, mivel nagyon
gyengének néztek és a fiatal jelentkezők többsége minden alkalommal kudarcot vallott. A sok
korombeli jelentkezőből minden évben csak jómagam voltam képes végig gürcölni a nagyon
nehéz fizikai munkát. Hamarosan a felnőttek is belátták tévedésüket, és bármelyik csapat bevett
„sorkatonának” maguk közé, mivel képes voltam minden nap teljesíteni a felnőttekre kirótt napi
normát. Néhány év múlva bevettek az üzleteikbe is. Ez arról szólt, hogy akkoriban magánszemély
csak akkor vehetett az állami cégtől téglát, ha ledolgozott bizonyos időszakot. Egy nap
ledolgozott munkáért 300 téglára volt jogosult. Főnökünk, hogy tudja a felettesei felé teljesíteni a
megemelt normákat, megengedte nekünk, hogy munkaidőn túl kitermelt mennyiség után mi is
megkaphattuk a jogot a napi 300 tégla megvételére, melyet ezután egyik kollégánk eladott a
külsősöknek dupla áron. Hatalmas volt ezután irántunk a kereslet, ezért még szombat és
vasárnap is bementünk dolgozni. Az egyik alkalommal annyi téglát adtunk el, hogy
személyenként 1800 koronát kaptunk. Abban az időben ez egy havi álom fizetésnek számított.
Vasárnap este, amikor otthon kiterítettem az asztalra a 18 zöld hasú bankót és megkérdeztem
édesapámat, mit szól hozzá, no, milyen ügyes vagyok? Ez volt a felelete: „Fiam, becsületes úton
ennyi pénzt három nap alatt nem lehet megkeresni!”. Akkor nem értettem meg őt, ma már tudom,
hogy igaza volt. Engem a cég megfizetett a munkámért, megkaptam a túlórapénzt és a
hétvégekért járó összeget is. Az az 1800 korona valójában nem volt a jogos tulajdonom, mert a
törvényt kihasználva „megvágtam” a szerencsétlen szegény sorstársaimat!

22-23-24. Balról jobbra: Agave americana var. marginata égetett agyagedényben Senecio társaságában,
következő szabadföldi ágyasba ültetett agavé csoport, végül Agave americana var. marginata kőedényben.

25-26-27. Balról jobbra: Agave durangensis, Sombreta, Zacatecas, Agave flexispina, Panal Chihuahua,
és Agave ferox (sisalana név alatt is terjesztik, de nem azonosak).
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Az Agave nemzetség az évek során, ez alatt érts úgy 10-15 évet, nagyon sok családot megjárt.
Sokáig a liliomfélék (Liliaceae) családjába tartozott. Néhány évvel ezelőtt önálló családot kaptak
Agavaceae néven, az eredeti család nagyon sok nemzetségét újonnan létrehozott családokba
sorolták át. Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben, az összes addigi családot átrakták a spárgafélékhez
(Asparagaceae). Már azt sem helyeslem, hogy ide lettek sorolva, mivel azért egy kissé eltérnek a
spárgától és a hozzá hasonlatos növényektől. Amit szintén nem értek, miért kellet ezt
megelőzően létrehozni több önálló családot, melyekről bizonyosan már akkor tudták, hogy meg
lesznek szüntetve? Az agavék, kevés kivétellel, magas szukkulenciát mutatnak, nedvdús
leveleiket spirális elhelyezkedésben helyezik el a térben, melyek látványos levélrózsákat
képeznek. Leveleinek száma, hosszúsága és alakja változik a növény korával, a leghosszabb
leveleket az Agave mapisaga taxonnál jegyezték fel, ezek elérhetik a 4 m hosszúságot is. Az
ilyen hatalmas példány elérheti akár a 10 m átmérőt, azonban a legtöbb agavé nem ilyen
hatalmas méretű. Lehetnek törpék, kicsik, közepesek, méretesebbek, szoliterek, vagy
képezhetnek sűrű gyepszerű képződményeket, ilyenkor egy egységben a fejek százai is koncent-

a

b

c
d
28. Agave mapisaga hatalmas agavé faj. a: az ifjú hölgy, mint méretarány, b: levelek elhelyezkedése a
tőrózsában, c: óriási, fatermetű virágzata, d: legyezőként elterülő virágbuga, a virágok száma ennél a fajnál
akár több tízezer is lehet!
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29-30-31-32. Balról jobbra: Agave dasylirioides Santa Catalina, a két középső képen az Agave filifera,
jellegzetes és feltűnő drótszerű hajzattal a levélszéleken, Agave francosinii, rosszul nevelt magonc, levelei
abnormálisan megnyúltak.

33-34. Balról jobbra: Agave kerchovei–ghiesbreghtii, Agave kerchovei Penamiller Querétaro. A két növény
között csak jelentéktelen eltérések tapasztalhatóak.

rálódhatnak, melyeket a leánysarjak hoznak létre. A bőrszövetük, epidermiszük színe is lehet
nagyon változékony, a sárgászöldtől, a fűzöldtől kezdődően akár sötétzöldig, vagy a szürkétől a
pirosas barnáig. A színskála egy fajon belül is jelen lehet, ebben az esetben az egyes fajok
meghatározása már nehézségekbe ütközhet. Néhány fajnál kialakultak színhibás egyedek, ezek
lehetnek foltosak, sávosak vagy márványozottak. Sok esetben éppen ezek a mutációk a
közkedveltebbek, mivel díszítőhatásuk ismételhetetlen. A levelek alsó és felső felületén
kialakulnak különféle mintázatok, melyeket a növekedésben levő levelek nyomása hoz létre.
Ebben az esetben megkapjuk a következő levél pontos lenyomatát az előző levél felületén,
illetve alján az őt megelőző levélnek. Például az Agave coloratus faj esetében ezek a lenyomatok
nagyon mélyek, jellegzetesek és feltűnőek, az erős nap még csak fokozza e domborulatos
felületek karakterét. Erről a faji bélyegéről kapta botanikai megnevezését, coloratus = színes. A
sérült, letöredezett vagy elhervadt leveleket kézzel csaknem lehetetlen kiszakítani. A fentiekben
már említettem, hogy a levelek hosszában helyezkednek el az edénynyalábkörök, melyek
rendkívül szilárdak. Egy éles kés ilyenkor sokat segíthet, a vágásnál legyünk nagyon óvatosak és
figyelmesek, mivel a levélszéleken elhelyezkedő éles tüskék ilyenkor fűrészként is
funkcionálhatnak, mély vágási sebet okozva, mely nehezen gyógyul.
Folytatás következik!
Fábián László
Udvard, Szlovákia
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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 ideoda, mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit.
Ficzere Miklós
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum)
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Riporter: Oláh-Gál Elvira
* Elhangzott a budapesti Kossuth Rádióban 2018. szeptember 26-án. (A szerk.)
SORSKÉRDÉSEK - A gyimesi, az úz-völgyi és a moldvai magyarokról
[Részlet a beszélgetésből.]
Gyimesközéploki otthonában hiába keressük a csángó népi kultúra tárgyi emlékeit, nem
szőttesekkel, régi tárgyakkal és hímes tojásokkal találkozunk, hanem ritka növényekkel. Ha festői
képpel kellene leírni a környezetet, amelyben él, leginkább ez a jelző illene ide: gyimesi táj
kaktuszokkal. Halász Péter 2010 óta Gyimesben él, közelebb a moldvai magyarokhoz, és nem
távol Erdélytől. Itt dolgozza fel több mint fél évszázada, a moldvai magyarság körében gyűjtött
néprajzi anyagait, és jelenteti meg tanulmányok és kötetek formájában. Idén az államalapítás
ünnepén Áder János köztársasági elnök A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat
kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Beszélgetésünk helyszíne a kaktuszokkal teli kertje.
- Régóta szeretem a kaktuszokat, többségüket Magyarországról
hoztam. Ám Gyimesben sem idegen a kaktusz. Deáky András
barátomnak óriási gyűjteménye volt, hatalmas kaktuszokat tartott a
házánál, amíg egy nagy árvíz el nem mosta több mint egy évtizede. A
kaktuszok nagyon jól érzik magukat Gyimesben, mert itt a napfényes
órák száma igen nagy. Amikor nincs köd és nincs felhő, akkor jó
napsütés éri őket, és itt a ház oldalában kitűnően érzik magukat.
Gyönyörűen virágoznak, ami annak a jele, hogy jól érzi magát a
kaktusz és hát a legtöbbet magról neveltem. Most is nevelek legalább
száz kis kaktuszt magról. Magyarországról kapom a magot és az erről
nevelt kaktusz szebben virágzik, mint a hajtásról szaporított.
- Miért szereti őket?
Halász Péter
- Azt szeretem a kaktuszokban, hogy igénytelenek és szépek, ahogy
valaki írta: rövid a farsangjuk, de annál szebb a báli ruhájuk. Ezek a tüskés, sok ember számára a feleségem szerint is - visszataszító jószágok olyan gyönyörű virágot bontanak, hogy nem lehet
ellenállni nekik. Igénytelenek, ha egy hónapig elmennék valahová, akkor sem kellene aggódnom,
hogy meglocsolja-e a szomszéd, akit megkértem rá, mert a kaktusz aztán bírja a szárazságot!
- És itt, ezek a kövirózsák szintén a kaktuszok családjába tartoznak?
- Rendszertanilag ezek is szukkulensek, tehát pozsgásnövények. Ezek közé tartoznak a
kaktuszok, amelyek tüskések, úgy védekeznek a kiszáradás ellen, hogy a leveleik tüskévé váltak,
a száruk pedig levéllé, kaktusztestté, a kövirózsák pedig úgy védekeznek, hogy a levelük
megvastagszik, sok vizet tud tárolni, vízfelvételük is más módszerrel történik.
- Mindeniknek neve van, van-e kedvenc közöttük?
- Olyan ez, mint Jókai elbeszélésében: melyiket a kilenc közül? Melyik gyermekemet szeressem
jobban? Erre büszke vagyok például, ez az Echinocactus, sárgás, vajszínű, tüskés növény.
- Mint egy tüskés dinnye.
- Igen, de amikor kikelt a magból, nagyon örültem, amikor már volt két tüskéje, aztán már három
és akkora volt, mint a gombostű feje, azután szépen megnőtt. Itt van ez az őszapó – Cephalocereus senilis -, fehér hajszerű tüskéi vannak, Dél-Amerikában, a magas hegyekben él és ez a
fehér tüskézet védi, mint birkát a gyapja a hidegtől. Másrészt, mivel eső alig esik, de nagy a
levegő páratartalma, hajnalonként nagy a páraképződés, kicsapódik rajta a harmat és így veszi fel
a vizet.
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- Meg sem merem becsülni, hány kaktusz van itt.
- Ötven-hatvan darab. Télen a kazánházban laknak, de a nagyokat - csak azokat - bevisszük a
házba, amiért mindig meg kell harcolnom. Télen hűvösben kell lenniük, 8-10 Celsius-fokon,
hogy ne fejlődjenek, mert ha fejlődnek, ha melegebb van, a fényszegény hónapokban csak
vékony, beteges hajtásokat hoznak.
- Végig úgy éreztem, hogy most a biológus beszél.
- Voltaképpen agrármérnök vagyok, de valóban biológusnak, pontosabban ornitológusnak
készültem még a gimnáziumban, de pontosan a biológiatanárom beszélt le róla, mondván, hogy
Magyarországon ötévenként van szükség egy ornitológusra, úgyhogy ebből nem lehet megélni.
De nagy ajándéknak tartom, hogy értem a növények és állatok viselkedésének, életének,
természetének ezeket a rejtelmesebb dolgait, megérzem, hogy mikor mire van szükségük.
- De hát mégis a gyimesi tájban vagyunk és itt már az ősz színes foltjai kezdenek megjelenni a
mélyzöldben, ez is gyönyörű.
- Bizony gyönyörű. Amikor elkezdtem járni Gyimesbe, a ’6o-as évek elején, akkor minden más
volt. Sokkal kiterjedtebb volt az erdő, kevesebb a rét és elvétve fordult elő traktor. Nem volt
ilyen zaj, mint most, de én is fiatal voltam és könnyű volt megmásznom a hegyeket, például a
Naskalatot.
- Természetes volt az is, hogy valaki elénekelt egy keservest, csak azért mert belülről jött?
- Igen, bánatukban vagy magányukban is énekelték. Amikor valaki egyedül volt kint a kalyibánál
és az érzéseit világgá kellett küldeni, akkor énekelt és ő maga talán nem is tudta, hogy az
keserves, de a szíve megkönnyebbült tőle. Itt Gyimesben minden embernek megvolt a maga
éneke. (…)
Oláh-Gál Elvira: Gyimesi táj kaktuszokkal: Beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval.
Honismeret. SORSKÉRDÉSEK. 2018. 46. évf., 6. szám, 13-14.

Igen sokan azt hiszik, írja az Ill. Gartenzeitung, hogy a Cactusokat nem kell öntözni; pedig ez
igen téves nézet, s nagyon sokszor tisztán ennek tulajdoníthatni, hogy a Cactusok nem
virágoznak. Minden Cactusnak bizonyos időben igen sok víz kell s azonkívül az sem árt nekik,
ha olyankor néha megfecskendeztetnek. Hogy azonban az öntözéssel a czélon túl ne lőjünk,
tekintettel kell lennünk az évszakra, a növények állóhelyére, korára, földjére, a melyben nőnek,
valamint a különböző fajokra is. A Cactusoknak éppen úgy, mint sok más növénynek bizonyos
nyugvó időszaka van, a mely az ősz utolsó és a tél első hónapjaira esik. Ebben az időben, hacsak
fagymentes, de nem fűtött helyiségben vannak, az öntözést nélkülözhetik, s csak február vége
felé kell nekik ismét vizet adni, midőn újra fejlődni kezdenek; ha azonban fűtött helyiségben
tartjuk őket, akkor szükséges, hogy télen is meg-megöntöztessenek; földjüknek ugyanis nem
szabad teljesen kiszáradni. Meleg helyiségben nyugvásuk nem tart olyan sokáig, mint hűvösben,
előbb kezdenek hajtani s azért előbb is kell több vizet adni nekik. A szobában tartott Cactusokat
télen hetenkint egyszer öntözhetjük meg, de a mint hajtani kezdenek, többször, nyáron pedig,
midőn virágoznak, mindennap is megöntözhetjük. A fejlődéssel a vízszükséglet is nagyobbodik s
ezzel a tenyésztőnek számolni kell, ha szép növényeket és virágokat akar. Elvirágzás után s
midőn az idő hűvösebbre változik, az öntözést is mérsékeljük s lassankint egészen
megszüntetjük. A kinek a Cactustenyésztésben nagy gyakorlottsága nincs, az leghelyesebben
cselekszik, ha öntözés előtt a cserepekben levő földet megvizsgálja s csak akkor önti meg, ha
száraznak találja. Nyugvási idejükben igen kevés víz kell a Cactusoknak; vegetácziójuk alatt
azonban ezek is sok vizet képesek fogyasztani, csakhogy sokkal tovább bírják ki a szárazságot,
mint más növények, s a szárazság kevésbé árt nekik, mint a túlságos nedvesség.
Kertészeti Lapok. 1893, április. 4. szám 101. o.
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MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG
PROGRAMJA 2019. II. FÉLÉVBEN
Augusztus 16-20, péntek-kedd
MOLNÁR IMRE EMLÉKKIÁLLÍTÁS
KAKTUSZ ÉS EGYÉB SZUKKULENS NÖVÉNYEK KIÁLLÍTÁSA
Helye: Kölcsey Központ Debrecen
Szeptember 14. szombat
XV. CSAPÓKERTI SZOMSZÉDSÁGI NAP
Pozsgás növények kiállítása és vásárra
Október 26. szombat
Rigerszki Zoltán: Kolumbiai útinapló
November 23.
KÖZGYŰLÉS – tisztségviselők választása
A közgyűlés után vagy előtte kiselőadás
Ficzere Miklós: Vedd el hitét, tagadd el múltját – botanikatörténeti félrebeszélések
December 21. szombat
Tóth Norbert: Yucatán-félszigeti úti élmények, avagy maja föld csodái
A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen, Süveg u.3.
(a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál).
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra!
Megközelíthető a 19-es autóbusszal!

A berlini botanikai kertben hét év óta őriznek egy
bepecsételt üveget, melyben Cactus echinopsis
multiplex [Echinopsis oxygona] tenyészik, Dr.
Rust hannoveri orvos több év előtt tréfából kis
kaktuszt beszorított egy orvosságos üvegbe, kevés
humust szórt hozzá s az üveget lepecsételte. Legnagyobb meglepetésre a kaktusz fejlődésnek indult, sőt már két új hajtás fakadt. Két év múlva e
természet csodát Schuman tanárnak adta, ki az óta
a botanikai kertben tartja. Kérdés most már, mi
tartja e növényt életben, hisz a maroknyi humust
már rég felhasználhatta, nedvességet nem kap? A
talajjal együtt algaspórák jutottak az üvegbe, melyek időnként ellepik az üveg falát, azután elhalnak — ezek szolgáltatják a szénsavat, oxygént pedig, a mennyi életfenntartására szükséges, maga
produkál s így vegetál már évek óta, de már
tovább nem fejlődik.
Cactus echinopsis multiplex [=Echinopsis
oxygona]. Kép: Kádár I. Csaba

Gyógyszerészi Hetilap. 1898. január 30, 37. évfolyam, 5.
szám, 78.
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DEBRECEN, KÖLCSEY KÖZPONT, 2019. AUGUSZTUS 16-20. MOLNÁR IMRE EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Fotók: Ficzere Miklós
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A bekeretezett képek egyikén mézes aloé és mézes kaktusz látható. Készült az ínyenceknek, az alap és a keret
mézeskalácsból, a többi cukormázból. A mézes aloé 12.000 marcipános pontból áll. Alkotójuk Kissné Balogh
Judit (Debrecen). A másik érdekesség Márföldi Dóra (Nyíregyháza) papírból formázott, pozsgásnövényeket
megjelenítő diplomamunkája. Fotók: bal oldali: Ficzere Miklós, az összes többi Barizs Dániel.
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V.
Írta: Sztrókay Tibor
Így folytatódott tehát a meglepetés meséje s így kezdődött el a mese-sziklakert építése. Másnap
mindjárt bele is kezdtem. Aztán Ili is csatlakozott, s csonka két héten át, belegyúrtunk abba
követ, földet és izzadságot, hajnali párát, déli verőfényt és esti szürkületet, élő növényt és halott
fát, festéket és szalmát, mesét és valóságot, pénzt és képzelőerőt. És sok felzaklatott álmot. De
azt már a legvakmerőbb képzelettel sem tudtam volna megálmodni, hogy a hirtelen jött
hangulattal olyan fába vágom fejszémet, amely az utolsó csapásnál, erőm végét is tökéletesen
kiszippantja. Szabadságom utolsó napjának esti tíz órájára készült el a mese-sziklakert. Halálos
fáradtsággal estem az ágyba s megváltás lett másnap reggel, újra a gyári munkába állani.
Holtfáradtra üdültem magamat. A mese sziklakerttel.
Az építés megkezdődött. Tervezésre idő nem volt, csak megindult és a képzelet tágított rajta.
Csak a kéz és az anyag nem akart engedelmeskedni. Mindjárt a munka elején makrancoskodott.
A virágágy elejét lapos hegytetővel akartam kezdeni, aztán szakadékos völgy, majd meredek
sziklacsúcs követte volna; északi oldalán zord, sziklás és meredek marad a középig, déli oldalán
pedig félkörben enyhül, a második vadrózsa-tőig. Ott ismét csak híd ívelheti át a völgyet s csak
aztán ereszkedhetik le a síkságra, Kevés volt a föld a hegyek kialakításához. Kosárszám
kubikoltam hozzá a kert leglehetetlenebb részeiből. Keskeny volt a virágágy, sziklát utánzó
mesterséges falra volt szükség, ami a hegyek meredek oldalát megtartja. A még visszamaradt
összes téglatörmeléket idefuvaroztam a disznópajta mellől...
A lapos hegytető elkészült. A mögötte következő völgy átelleni meredek oldala is alakulni
kezdett. Beépült a három alagút is. A vasúti sínek pályája a bal sarok alagútjából futott ki, a
másik sarok sziklakapuján szaladt át, azután felkapaszkodva a völgy emelkedő töltésén, eltűnt a
harmadik alagútban. Most már sziklakő is kellett, hogy valóságot mintázó utánzat készülhessen.
Megindult a vadászat és izzasztó cipelés. Egy elhagyott helyen kődarabok hevertek a magas
fűben. Korábban egyszer, majdnem a lábamat törtem rajtuk elestemben. Aktatáskám rövidesen
szétszakadt a súly alatt. (Később, mikor már a nagy sziklakert készült, a nagykovácsi hegyekről
hozott egy fuvarosgazda negyven-ötvenkilós darabokat — a feleségem is olvassa — pár
forintért. De cipeltünk párszor a Hármashatárhegyről is! Kicsi, de szép, időmarta darabok.)
Hajnali fél négykor kezdtem és este kilencig dolgoztam.
Közben, a diófa alatt, föld- és téglahányások között, a szabadtéri népművészeti műhely is
megkezdte munkáját. Feleségem egykori tanítványa, Urbán Laci, lelkes lombfűrészes, fúrt,
faragott és szegecselt. Először a villaszerűen kiképzett gyermeküdülőt készítette el, valódi
üvegablakokkal és ajtóval, széles erkélyére kerek asztalt, köré székeket a kerti napernyő alá.
Aztán feleségem következett. Befestette a villát tompa épületszínekkel s mikor megszáradt,
függöny került az ablakokra s a szélesen kitárt ajtóra, szemben a falhoz kékhuzatú heverő, két
végén henger alakú, bojtos párnákkal, aztán állótükör a sarokba, elé kékkel bevont ülőzsámoly és
a középre kis asztal székekkel. Nyomban be is állítottuk próbára, helyére. Az első hegytető
sarkán, háttal a völgy meredekje fölé. Korlátos sziklalépcső egyenlített szintet a villa kövekkel
elfedett deszkaalapjához. Mikor a völgyszélessége véglegesre kialakult s a két hídfő kiépült, Laci
keze között már a Margit-híd öccse készült. A híd után balra, meredek hegyi út kapaszkodott fel
a sziklaboltozat alá s azon áthaladva, felkanyargott az erdős sziklacsúcs alatt elterülő fennsíkra.
Amelynek szélére vígan forgó vitorlájú szélmalom került. Vaspántos ajtaján éppen csak ki kellett
volna lépnie a liliputi molnárnak, hogy kihajolhasson a malom körül körbefutó rácskerítésen és
lekiáltson a mélybe, vízi kollégájához. Talán meg is hallotta volna ott a völgy fenyői között, mert
a vízimalom lapátos kereke álmosan forgott és a malomhoz vivő út csendjét sem verte fel
kocsizörgés.
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A nagy hídtól egyenesen haladó út, már országút volt. A javából. Jobboldalán fehérre meszelt
korlát vidám csíkja figyelmeztette a két egymással szemben haladó autóbusz vezetőjét, hogy az
irdatlan mélység szélén nyitva tartsa ám a szemét! Csak az utasok nézelődhettek nyugodtan.
Láthatták elágazás után a meredeken kapaszkodó sziklafalat, melyen itt-ott fenyőligetek
birkóztak a széllel. Aztán a vízimalom hangulatos beugrója bukkant ki hirtelen, Ezüstös ívben
hullott alá a sziklacsorgó hideg vize a malom lapátkerekére, aztán a kövek között patakká
formálódva, pajkos cikázással surrant át a korhadozó malomhíd vén hasa alatt.
Az éles útkanyart jelző tábla után felbukkanó felülies híd, megint mély völgy felett segítette át az
autóbusz utasait. Aztán már szinte magától is legurult a kocsi a faluba, melynek elején, fehéren
feketeírásos tábla jelzi, hogy megérkeztünk „Ági-falvára”.

Sziklakert kőgombákkal, de itt nem jár a kisvasút és nincsenek kicsi házikók, tehenek s egyebek. Fotó: Dr. Csajbók József.

Csak az első ház portáját láthatjuk. A többi elveszik a kanyargós út mögött, és a szétszórt
házakat eltakaró sűrű fák között. De ez az első ház nagyon szép. Tágas, és kerítése élő sövény,
kapuja széles, és bár gémes-kút ostorán himbálja a szél a vedret, és a kapubálvány mellett rúd
végére kötözött szalmacsóva díszeleg, a szalmatetős ház gazdája mégis, messze földről
származhatott ide. Mert a tornác tetejét székelyfaragású oszlopok tartják. Tiszta az udvar, hátul
nyitott, féltetős nyári szín, jászolában illatos széna, és a ház kiskertjében haragoszöld mohafű
pirinyó fehér virága.
Néhány utas kisétál a porta kiskapuján — ami ott van az évezredes tölggyé előléptetett tujafa
tövében — és kijut a rétre, aminek túlsó szélén csillog a tó. A hegy felőli oldalon sűrű bokrok
tükröződnek vizében, pázsit és hempergő-homok az innenső oldalon, és a tölgyfának
támaszkodva, hallgatagon kúposodik a juhász kunyhója. Előtte villáságú bogrács, csak éppen a
tűz nem ég alatta.
Sztrókay Tibor
Folytatás következik!
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Procopp Jenő Két alkalommal járt Mexikóban. Az 1891-ben tett útjáról több beszámoló levelet küldött haza
Magyarországba különböző címekre. E levelek mindegyikét még nem sikerült megtalálni, csak a ráutaló
hivatkozásokat. Az Oaxacából írt levél, amelyben a Testudinaria cocolmeca [=Dioscorea mexicana]
felfedezését is megírja, két részletben már közlésre került a Kaktusz és Pozsgás digitális újságunk 79. és 80.
számában (2016. április és 2016. május). Az alábbi levelében többek között kaktuszokat és agavékat, azok
felhasználását ismerteti. [Szerk.]

Írta: Dr. Procopp Jenő
OAXAKA, CAFETAL CAMILLA.
(Találkozás Bánó Jenővel. Orchideák. Az indián kunyhók, berendezésük és éléskamrájok. A
paprika hazája. Házi állatok. Halandóság az indiánok közt. A Cactus-erdők.)
Ez évi május 18-án küldött levelemben megigértem, hogy Oaxaca városából küldöm
legközelebbi tudósításomat, de sok előre nem látott akadály késleltetett. Május 19-én Pueblába
szándékoztam utazni, hogy onnan aztán (legrövidebb uton) Cafetal Camillába Bánó Jenő ur
barátomhoz mehessek, a mi utazásom vég- és czélpontja volt. Ha valamikor, ekkor volt
alkalmam meggyőződni, mennyire alá van vetve az ember jó érzése és egészsége a külső
befolyásoknak. Mexikó városban való tartózkodásom alatt folyton roszszul éreztem magamat,
alkalmasint a meg nem szokott és mondhatom
rossz étkezés miatt. Ezen a napon már annyira
roszszul voltam, hogy meg voltam győződve róla,
hogy Pueblába megérkezve, valami lázas
betegségbe esem, s ezt inkább ott akartam kihúzni,
mint a fővárosban az ő páratlan rondaságában.
Délután a pályaudvaron épen jegyemet akartam
váltani, a midőn is M. J, hazánkfia és kedves
barátom egy telegrammal jött elémbe, hogy ne
menjek el, mert Bánó Jenő ma este (május tizenkilenczedikén) érkezik a fővárosba. Vége volt
mindjárt minden roszszullétemnek, este együtt jól
megvacsoráltunk. Ez időtől fogva aztán nem is
hagytuk el többé egymást s minden dolgainkat
együttesen végeztük s együtt utaztunk. Utunk
nagyon érdekes és tanulságos volt. Mentünk oly
helyeken keresztül, hol óra hosszáig alig láttunk
mást, mint legyezőpálmát, azután szép világos
erdőt, melynek fái alulról felfelé végig tele voltak
nőve a mi melegházainkban annyira kedvelt
Orchidaeák, Bromelia és Aroideákkal, csakhogy
ezen
növények ezredrésze sem volt virágzó álla1. Cattleya citrina [=Euchile citrina]
Fotó: Noble Bashor
potban. Az Orchideák közül csak a sárga tulipánhoz hasonló »Cattleya citrinát« láttam több virágzó példányban, de azokon is meglátszott,
hogy elkéstek, s nagyon fonnyadt állapotban voltak. Ez a növény azért érdekes, mert
megfordítva nő, t. i. gyökerei a fák ágainak alsó részére tapadnak s felfelé nőnek, az egész
növény pedig lefelé, virága is lefelé lóg. Európában a melegházakban is igy kultiváltatnak.
Eleintén, mikor még ezt a tulajdonságát nem tudták, nem bírták életben tartani, most azonban
már a közönségesebb és olcsóbb kosborfélék közé tartozik. Miután ezen uton meleg és hűvös
helyeken mentünk keresztül, elég alkalmam volt észlelni, hogy mi különbség van a meleg és a
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hűvös helyeken lakó indiánok lakásaiban. A meleg helyeken lakó indián rendesen nád vagy
bambusból készíti házát és pedig keritésszerün, átlátszóan, mert az egyes bambuszok rendesen
2—3 ujjnyi távolságra állnak egymástól, a ház oldalfalai tehát nem zárják ki a levegőt és
világosságot, extra-ablakra nincs is szükség. De annál nagyobb figyelemmel kell lenni a
háztetőre az eső miatt. A háztető vagy szalmából készül, mint nálunk is faluhelyeken, vagy pedig
legyező pálmalevelekből. melynek minden egyese a másikához saját fonalai által jól oda van
kötözve, ugy, hogy az ily tető erős és vízhatlan. A házak egyes alkotó részei, mint szintén az
ajtók is, csak felfutó növények száraival (vejuco, Liana) vannak egymáshoz erősítve. Hihetetlen,
mily jók és erősek, de még tartósak is e növényrészek. Ha nem éri az eső, akkor oly erősek és jók
maradnak, mint p. o. a vasdrót s az igy évekig szolgált vejucokat lerombolásuknál egyszerűen
leszedik, kissé áztatják s 10-30 évi használat után megint csak oly jók, mintha most hozták volna
az erdőből. Többször próbáltam évekig álló kerítéseken (hol pedig a nap és eső káros hatásának
ki vannak téve) az ily kötelékeket elszaggatni, de legnagyobb csodálkozásomra némelyik oly
lágy és szivós volt, hogy még biztosan szolgálhat ott több évig. A hűvösebb vagy nedvesebb
helyeken lakó indiánok sárból vagy szárított sártéglából építenek, természetesen itt már
ablakokra is van szükség (de üveg nélkül). A ház berendezésének legszükségesebb részei a
pálmalevél vagy nádból font gyékények. Ha semmi más nincs is, ezeket ágy, asztal stb. gyanánt
használhatják, mert van még az indiánok között elég, ki annyira sem vitte, hogy legalább az
ágynak készítenének valami faállványt, nehogy a földön kénytelenittessenek aludni, s magokat
azon kellemetlenségnek kitenni, hogy éjjel mindenféle utálatos féreg meglephesse. A másik
legnevezetesebb eszköz a »metate«, egy háromlábú, teknőalaku kőlap, orsóalaku kőgyuróval.

2. Tájkép „Mexikónak legjellemzőbb vegetácziójáról a kaktuszokról” Kisebb képen a virágok közelebbről.
Fotó: Tóth Norbert

Ezen készítik a tortillákat s törnek mindent porrá, mire szükségük van. Néhány 15—18 ujjnyi
átmérőjű agyaglap minden kunyhóban nélkülözhetetlen, a tortillák stb. sütésére, egy pár agyag
bögre főzésre s több rendbeli »hiker« a Crescentia Cujete ember fej nagyságú gyümölcsének
külső kőkeményhéja tál és pohár gyanánt, de sőt egynéhányszor főzni is lehet ezen
»fabögrékben« Kisebb-nagyobb tökhéjak és egész kobakok víztartóknak szolgálnak, egy-két
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3. Agave ültetvény valahol Mexikóban. Fotó: Tóth Norbert

üvegpalaczk egy kis sziverősitő tartására. Ezek azon szerek, melyek a legnyomorultabb
kunyhóból sem hiányzanak, de ugyan mit is lehetne csinálni ezek nélkül? Az élelmiszerek,
melyek szintén minden kunyhóban előfordulnak, természetesen egészen mások, mint nálunk.
Első helyen áll a kukoricza fehér, sárga vagy fekete, ember és állat élelmezésére. Ebből készül a
hires tortilla s pedig következő módon: a száraz kukoricza egy óráig meszes vizben főzetik,
lemosatik s a metate-ra kerül. hol azt egy nő megtöri, azután másik metatén egy második nő töri
finomabbra, a harmadikon már egész finom, annyira, hogy innen már tészta-alakban kerül ki és
azonnal kis ökölnagyságu darabokból kézen való gyúrással, tányérnagyságu vékony lepényeket
készítenek, melyeket az emlitett agyaglapokon kissé megsütnek. Ha elképzeljük, hogy egy
ember naponkint 8-10 tortillát eszik, könnyen felfoghatjuk, hogy egy 6-10 tagu család számára
elegendő mennyiségű tortilla készítésére három nőnek elég dolga van naponkint. Így készítették
ezen tortillákat már a história előtti időkben, mert ez a kenyér. Ha egy nyomorult kis
kézimalommal végeznék, egy óra alatt annyira juthatna egy ember, mint három nő egész napon.
Mint minden munkát, ugy természetesen ezt is a földön guggolva végezik, a megsült tortillákat
azután »ternate«-nek (tartó) nevezett pálma- vagy nádlevélből font kosarakba teszik el. Ily
ternatek-ban tartanak minden egyéb más élelmiszereket is. A további rendes eledelek: szárított
hus, bármiféle nagyobb állatból vagy vadból. Panella: barna czukor, a czukornád nedvének
egyszerű befőzése által. Chokoládé és kávé, előbbit maguk készítik a metatén. Frijoles (bab) és
pedig legkedveltebb a fekete bab, melyről magam is azt mondhatom, hogy a legjobbizű minden
egyéb fajnál, miután minden indián kunyhóban, hol étkeztem, fekete frijoles-t adtak;
megkérdeztem egyszer, hogy miért használnak mindenütt fekete babot, holott sokkal szebb és
ízletesebb a fehér? Erre indián barátaim minden himezés-hámozás nélkül, sőt egész
elfogulatlanul azt felelték, hogy sokkal jobb a fekete bab, mert abban nem látszik meg a piszok.
Ezen napon frijolest nem ettem! Piros, érett paprikát, még pedig nagy mennyiségben és
mindenütt használnak. A gyöngébb, húsos fajokból mártást készítenek, a csipősebbeket pedig
igen szeretik szárazra sütve, mindenféle ételhez mellékelni, de a legkellemesebb módja a piros
paprikaélvezésnek, melyet magam is Európába megjőve, tovább fogok folytatni, következő: a
vékonyhusu s nem igen csipős paprikát (van ehhez egy egész különös faj, kisujjhosszu, czeruza
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4. Echinocactus polycephalus, a hátrább az „organos” kaktuszok (Carnegia gigantea). Fotó: Tóth Norbert.
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5. Jukkák „fehér tulipánszerű, nagy fürtökben jelentkező virágokkal”. Fotó: Tóth Norbert

vastagságú) egy kis zsírral megsütik, annyira, hogy épen porlékony legyen; ebből aztán egy
egész tállal szoktak hozni az ebédhez s mondhatom, soha sem hagytunk még csak egy
szemecskét sem kivinni. A paprika itt a legjobban elterjedt zöldségek közé tartozik s az idegen is
hamar megszokja. Megóv a váltóláztól, mint ez nálunk Magyarországban is ismeretes, azon
kivül ugy látszik, hogy határozott hasznos befolyása van az emésztés jókarban való tartására.
Felvilágosodottabb vagy jómódú indián néhány tyúkot s nagy ritkán egy tehenet is tart, de ezt
csak akkor fejik, ha borja van. A valódi fejős teheneket itt még csak hírből ismerik, s kitűnő
tehén immár az, melyből naponta másfél liter tejet tudnak kicsalni. így hátt a tej és sajt itt drága;
tejfel, turó és vaj pedig tökéletesen ismeretlen. Mit isznak Mexikóban. Ez talán az otthonlevőket
is érdekelni fogja, miután a fillokszera ugy elpusztította a szőlőt. Íme, néhány a különböző
italokból: Atole. Kukoriczából készül, azt egynegyed óráig főzik aztán a metaten vizzel
megtörik, hogy vastag, tejszerű folyadék legyen, ezt még egyszer felfőzik s kész a használatra,
akár egyszerűen igy, vagy czukorral, czitrommal iszszák vagy pedig tej helyett kávé és
csokoládéhoz alkalmazzák. Mescal. Egy Agave czukordus törzsét kipréselik, s erjedt nedvéből a
szeszt lepárolják. Ize egészen tiszta. Tequilla a pulque-ből főzött szesz. Catalon, a czukornád
nedvének erjedése folytán keletkező szesz; ennek már van egy kis kellemes zamatja, de nem
olyan, mint a rhum-é. Kókuszpálma mustja és bora. A levágott kókuszpálma törzséből szivárgó
édes nedv; a kókuszdió húsából készült tej, ugy készül, mint nálunk a mandola-tej. Minden fajú
gyümölcsből készült limonádé. Te de limon, egy pázsit-féle fűnek czitromszagu leveleiből főzött
tea czukorral és czitromnedvvel; igen kellemes, s Bánó barátommal együtt ebéd után inkább
iszszuk, mint a fekete kávét. Te jamaica, egy előttem ismeretlen perennis növény piros vastag
szirmú, savanyu izü virágából készített tea. Az itteni kávételepeken mindenütt termesztik. Ebből
látható, hogy az indián életmódja meglehetős egyforma s az eleség nehezen ad annyi táplálékot a
testnek, hogy magát jókarban tartani s nagyobb befolyásoknak ellenállani képes volna; ezért az
indiai, ha megbetegszik, nem sok kilátása van egészsége visszanyerésére. Öreg embereket nem
igen láttam az indiánok között, de igen is feltűnt, hogy minden legkisebb faluban, a hová
érkeztünk, (s néha csak 5-10 házból állt az) mindannyiszor épen egy halottat gyászoltak s
énekeltek körülötte egész éjjel. Nagyon feltűnt nekem, hogy az indiánok gyomra ugy fel van
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fújva, mint egy hólyag;
már gyermekeknél is anynyira kidomborul, hogy
okvetetlen azon gondolatra
kell jutni, hogy az indiánok legnagyobb része
gyomortágulásban szenved.
Huissótól aztán Oaxacáig
semmi nevezetesebb nem
fordult elő utunkon, de
meg kell emlékeznem
Mexikónak legjellemzőbb
vegetácziójáról a kaktuszokról. Pueblától Oaxacáig a kaktuszok több
fajával
találkoztunk.
Közülök a legközönségesebb s egyszersmind legkevésbbé szép és érdekes
az Opuntia. Egész erdőségeket alkot, néhány ölnyi
magas és egész három láb
átmérőjű fákká nő. Az ily
nagy példányok fáját
tüzelésre és gorombább
munkák készítésére használhatják. Leghasznosabb
része azonban a gyümöl6. Virágzó agavék (Agave americana), mint „sok és nagy telegrafoszlop”.
cse, zöld vagy piros külsővel s általában sokan élvezik. Az Opuntiák fiatal ágait (leveleit) ha megfosztatnak tüskéiktől,
az alsórendű nép főzelékül használja - Nyálkás jószág! Változatosabb, de nem sokkal
kellemesebb benyomást tesznek a gömbölyű és oszlopalaku kaktuszok. Ezek közt aztán már
nagyon érdekes alakokkal s sokszor nagyon szép vagy kitűnő illatú virágokkal találkozunk.
Különös benyomást tesz az európaira egy 2-3 akóshordó nagyságú Echinocactus, vagy egy
másik az ő nagy széles horogalaku, rendkívül szívós és erős tüskéivel. Egy 10-15 láb magas, 11 láb átmérőjű oszlopalaku faj pedig ugyancsak gondolkodóba ejti az északi lakost, hogy
tényleg élő növény-e ez? Egész külön s nagymérvben elütő faj az úgynevezett Organos. Ez
szintén oszlopalaku, de magasságukhoz képest, hasonlithatlanul karcsúbbak s fő jellemző
tulajdonuk, hogy elágaznak. Az Organos ugy ágazik el (mindig oldalt), hogy egyes 5—6" vastag
ágai aztán kandelaberszerüen egyenesen fölfelé nőnek. Egy ily növény nagyon hasonlít az
orgonához, meszsziről pedig terebélyes koronájú nagy fákhoz. Érdekesek az óriási Yucca és
Agave-növények. Az előbbiek közt szép fehér tulipánszerű, nagy fürtökben jelentkező
virágokkal; az utóbbiak hasznos tulajdonságukon kívül óriási virágfürtjeikkel ejtik bámulásba az
európait. Oaxacai utamon feltűnt az a sok és nagy telegrafoszlop (száz, meg száz izoláló
harangjaival), melyek a hegyek tetején valának felállítva. Kérdeztem is mellettem ülő
útitársamat, hogy hova szól az a sok sodrony? Nagy bámulatomra úgy világosított fel, hogy azok
nem táviróoszlopok, hanem csupa Agave virágok. Ezen virágszáraknak legalább is 6-8 öl
magasaknak kellett lenniök.
*) Dr. Procopp Jenő úr, ki jelenleg Amerikában hosszabb tanulmányutat tesz. mexikói utján szerzett
tapasztalatáról érdekes utileveleket közölt az »Egyetértés« több számában, melyekből, mint bizonyára a
kertészeket is érdeklőt, közöljük e kivonatot.

Folytatás következik!
Kertészeti Lapok 1891. október 10. szám 274-276. o.
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, LÉTAVÉRTES,
2018. OKTÓBERBER 8.
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2018. SZEPTEMBER 13.
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Az orosz törvények, amelyek bizonyos megkötésekkel engedélyezik a fegyvertartást, mostantól
tiltják a kaktuszok termesztését. A közelmúltban elfogadott jogszabály tiltólistáján a
tudatmódosító szerek között szerepel a kaktusz. Természetesen nem általában a kaktuszokról van
szó, hanem a Lophophora williams fajtáról, amely egy hallucinogén vegyületet, meszkalint
tartalmaz, olvasható a Szobkor orosz nyelvű hírportálon. Mostantól minden műkedvelő
botanikusnak, akinél akár két kifejlett növényt találnak, letartóztatással, bírósági hercehurcával
és akár kétévnyi szabadságvesztéssel is kell számolnia.
„A kaktuszok és gazdáik ki lesznek szolgáltatva a rendőri önkénynek” — kesereg Viktor Gapon,
a Cactus Club orosz folyóirat főszerkesztője, számos kaktusztermesztési szakkönyv szerzője, aki
egyik napról a másikra köztiszteletben álló állampolgárból bűnözővé vált. Hiszen ha nem mond
le a negyedszázada dédelgetett növénygyűjteményéről, amelyben jó néhány „bűnös” kaktusz
található, bűntényt követ el, s akár rács mögé is kerülhet.
Háromszék. 2004. október 20, 16. évfolyam, 4297. szám, 6.

Az ország határán kívül nem járt ember legfeljebb csak könyvekből, útleírásokból tudja meg,
hogy más vidékeken mi mindent meg nem esznek az emberek. Az már csak az undorító
kuriózumok közé tartozik, hogy az Amazon-menti dél-amerikai indiánok az óriásbogarak kövér
lárváit zsírba sütve árulják, mint nálunk a lacipecsenyét. Az osztrigaevés már európai szokás, de
magyar gyomornak még sokszor ez is elképzelhetetlen. Sokkal szelídebb a helyzet a különböző
idegen országi gyümölcsök terén. Ezek legfeljebb csak szokatlanok, de nem undorítóak. Így
például kevesen hallottak róla, hogy némelyik kaktuszfajnak ehető gyümölcse van. Kréta
szigetén is tenyésznek ilyen kaktuszok, amelyekről azután késsel-villával lehet az ízletes
gyümölcsöket leszedni. Erre az óvatosságra a tűhegyes, elálló kaktusztüskék miatt van szükség,
mert a szabad kézzel közelítő gyümölcs tolvajt az anyanövény rendesen véres szúrásokkal
bünteti meg. Akik kóstolták, azt mondják, hogy a kaktusz termése ízletes; mi azonban egyelőre
legfeljebb csak elképzelhetjük magunknak a kaktusz-gyümölcsöt, mert megkóstolni aligha lenne
alkalmunk.
Parancsol egy falat kaktuszt?
Aki nem tudja, hogy némelyik kaktusz termése
ehető, még egy ilyen
mosolygó fiatal lánynak
is kosarat adnak, ha kaktusszal kínálná. Pedig a
melegebb éghajlatú vidékeken
mindennapi
csemegének számít a
kaktusz gyümölcse.
Tolnai Világlapja.
1943. november 24.
évfolyam, 47. szám, 23.
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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.

O
odieri
odorata
Oehma
oenanthemus,
oenantha
oenanthemum
officinalis
oklahomensis
oleum
oligacanthus
oligogonus
oligolepis
oligotricha
olivaceus
oliviae
olivifera
olowinskianus
omasensis
omasuyana
omniaurea
ontogenezis
onyacanthus,
onyacanthum
opalus
opulus

benannt nach Mons. J. Odier
wohlriechend, duftende
benannt nach H. Oehme
weinrot blühend
weinrot blühend
arzneilich, gebrä uchlich

borvörös virágú
orvosi, orvosi szerekhez
tartozó
benannt nach Herkunft: Oklahama, Oklahomából való
USA
ätherisches öl
(illó) olaj
wenigstachelig
kevéssé tövises
kevés szögletű, (bordájú)
kevés pikkelyű
wenighaarig, mit schwach
kevéssé, gyengén szőrös
behaarter Blüte
(virágú)
olivgrün, olivenartig
olivazöld, olivaszerű
benannt nach Mrs. Olivia Orcutt
Orcutt-féle
olajbogyószerű
benannt nach Olowinski
Olowinski-féle
benannt nach Herkunft:
élőhelyről elnevezve
benannt nach herkunft: Omasuyos, Omasuyos-ból való
Bolívia
gänzlich goldgelb gefärbte
teljesen aranysárga színű
die Ontogenese
egyedfejlődés
krallenstachelig, krallendorniger
karmos tövisű
opalen
schneeballförmig,
schneeballähnlich

Opuntia
opuntioides
orbicularis
orbiculata
orcuttii
orde
oreas
oreo

Odier-féle
illatos, szagos, jószagú
Oehme-féle
borvörös virágú

kreisförmig
kreisrund scheibige
benannt nach C. R. Orcutt
die Ordnung
der Berg

Készítette: Kiss László (Orosháza)

opálszínű, opálos
hólabdaszerű
Opus, görög városról
elnevezett,
Opuntiához hasonló
kör alakú
kör alakú, korong alakú
Orcutt-féle
rend
hegyi
hegy
Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Api Liliána, Arany János Ált. Iskola, Létavértes.

