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Írta: Uzonyi Zsolt
Nem sokkal Mexikó meghódítása után 1538-ban Új Hispánia fővárosában felavatták az indián
„nemesség” fiai számára létesített főiskolát, a Szent Keresztről elnevezett Császári Kollégiumot.
A Spanyolországból érkezett tanárok között volt egy ferences rendi szerzetes, Bernardino
Sahagun, aki azzal az elhatározással jött az egykori fővárosba, Tenochtitlanba, hogy nem csak
tanítani fog, de tanulni is. Szándékát, ide értve az azték nyelv
megtanulását is, valóra váltotta. Ennek egyik eredménye egy
kultúrtörténeti szempontból igei nagy jelentőségű könyv, a
Historia General de las cosas de Nueva Espana volt. Ez a 16.
században megjelent könyv, amelyet 1926-ban Stuttgartban is
kiadtak német fordításban, részletesen tárgyalja a mi szempontunkból fontos hallucinogén növényeket. Ebben a könyvben, amely ezeknek a növényeknek az első tudományos
leírása, olvashatjuk a következőket „Az aztékok északi és
északnyugati szomszédjai a csicsimékek sok növény, gyökér
hatását és gyógyító erejét ismerik. A Peyotl is ismert előttük.”
A peyotl szó egyébként azték nyelven gyapjúszerűséget
jelent. Valószínűleg azért kapta a növény ezt a nevet, mert a
fején pamutszerű, fehér szálak találhatók. „Az indiók számára
a Peyotl olyan, mint nekünk a bor. Összejönnek valahol a
mezőn, s éjjel-nappal táncolnak, majd végül sírásba törnek ki.
Azt mondják, hogy a könnyek a szemüket tisztítják, amivel
1. A Historia general de las cosas de azt akarják kifejezni, hogy ismét visszanyerik józan állapotukat. (…) Akik eszik vagy isszák a Peyotl növényt, azokban
Nueva España…könyv 1829. évi
mexikói kiadása.
vidám látomásokat vált ki. A kábulat három napig tart, azután
eltűnik. A csicsimékek gyakran nyúlnak a növényhez, mert az erősíti, harcra alkalmasabbá teszi
őket, csillapítja éhségüket és szomjukat, s talizmánként védi őket a veszélyektől.” A hallucinogének kis adagjaitól megnőtt az indiánok harci kedve, mert, - írja Sahagun - ettől sebezhetetlennek vélték magukat, s azt hitték, hogy kilőtt nyilaik pontosan célba találnak. Egyes
történészek ezeknek az anyagoknak tulajdonítják a többi között azt a szívós ellenállást is,
amelyet az indiánok a hódítók technikai fölényével szemben kifejtettek. Sahagun jelentése
felkeltette II. Fülöp spanyol király kíváncsiságát és 1570-ben elküldte udvari orvosát Don Francisco Hernandezt, hogy ott növényeket gyűjtsön, s tanulmányozza hatásukat, alkalmazásukat. Ő
is beszámolt az indiók Peyotl fogyasztásáról. Jelentésében azt is megírta, hogy a növény
fogyasztása, ill. annak hatására az indiók előre látják a jövőt. Arról is beszámolt, hogy Peyotl-ból
készült péppel dörzsölik be az índiók a fájó végtagjaikat. Páter Ortega még az első hódítókkal
érkezett szerzetes talán ezért is nevezte a Peyotl-t „ördöggyökérnek”. Térjünk vissza Sahagun
könyvéhez. Szerinte az azték vezérek nemcsak az agavé bor, a pulke és az agavé pálinka, a
tequila túlzott fogyasztását büntették szigorúan, hanem a Peyotl és más hallucinogén hatású
növények mértéktelen használatát is. Sahagun leír egy beszédet, amit egy azték uralkodó tartott a
nép előtt: „Bárhol legyél is alattvaló, magad ne igyad e növényekből készített italokat. Ha
betartod, nem fogsz erőszakos halállal kimúlni. De ne hidd, hogy otthonodban, titokban
megteheted, mert a mi urunk ezt látni fogja és megbüntet érte. Ha mégis innál ilyen italokat, saját
magad fogod felakasztani, vagy beleesel egy mély kútba. Ha meg kiderül, hogy ittál ilyen italt,
törvény elé kerülsz, s ott halálra ítélnek, felakasztanak, megköveznek, vagy halálra korbácsolnak.” A szigor okát, magyarázatát Sahagun nem írta le, de minden bizonnyal azért voltak ennyire
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szigorúak ezek a rendelkezések, mert egy katonaállamban, mint amilyen az aztékoké is volt, nem
engedhették meg a katonáknak, hogy önkényesen fogyasszanak kábítószereket. Sahagun,
Hernandez és mások is igen értékes megfigyelésekre tettek szert, de hogy mennyire tudtak a
dolgok mélyére hatolni, mennyire tudtak egy-egy növényt megismerni, az attól függött, milyen
jelentőséget tulajdonítottak az indiók az adott növénynek, vagyis mennyire őrizték annak titkát.

2. Lophophora diffusa élőhelyén. Mexikó, Pena Miller, Queretaro. Kép: Tóth Norbet.

Az ololiuquit vagy egyes daturaféleségeket például korántsem övezett olyan mélységes mély
titok, mint a teotihuakant. Ez a magyarázata, hogy közel négy század telt el az 1900-as évek
közepéig, míg erről a titokról teljesen fellebbent a fátyol, azaz pontosan megismerték az összes
növényt, azok hatóanyagait és az általuk okozott tüneteket. Az indiánok hite szerint a hallucinogéneket azért adták az istenek, hogy azok közvetítsenek az emberek és a természetfeletti
erők között. A papok és a varázslók arra is használták ezeket a növényeket, hogy segítségükkel
érintkezésbe lépjenek a halottakkal.
Fontos döntés előtt a papok úgy
folyamodtak az ololiuqui vagy a
Peyotl használatához, mint valami
csodaszerhez. Segítségükkel kerestek
arra is választ, hogy egy eltűnt
személy (pl. feleség) hol található
meg. A sok hibás választ pedig azzal
indokolták, hogy az előírt szertartást
nem pontosan végezték el. A drogok
további alkalmazási területe a gyógyászat volt. A feltevések szerint
már a korai időkben volt egy külön
orvosi rend, amelynek tagjai figyelemre méltó ismeretekkel rendelkeztek e téren is. Egyaránt használták diagnosztikus és terápiás célokra
3. Lophophora williamsii. Kép: Szászi R.
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őket. A diagnosztikus célon azt kell érteni, hogy a drog által előidézett révületben mondták meg,
hogy mi baja a betegnek. Gyógyítási célból pedig azért adták pl. a Peyotl-t, hogy a beteg
hangulatát javítsák, könnyebben szuggerálhassák vagy rávegyék a kor divatja szerinti undorító
„gyógyszerek” bevételére. Arról azonban a papok sohasem beszéltek, hogy mint már korábban
elmondtuk, milyen fontos szerepet játszott egyik-másik növény, s ezeknek ismeretét övezte a
legmélyebb titok, a világ egyik legvéresebb, legtöbb emberáldozattal járó vallásának a
kialakulásában. Egyedül az utolsó azték uralkodó, II. Montezuma új palotájának felavatásakor
húszezer embert áldoztak fel! Önként felvetődik a kérdés, hogy nincs-e valami összefüggés az
ilyen véres vallási szertartások és aközött, hogy az erős hallucinogén hatású növények a
legnagyobb mennyiségben éppen ezen a területen találhatók?
MESZKALIN
Testvérének, Peyotl-nak Nonorugami, a Nap Atyja növény alakot adott. Így került a földre a
varázskaktusz, hogy a tarahumara indiánok hite szerint segítse az embereket. A valóság persze
minden bizonnyal sokkal prózaibb, a tarahumarák előbb véletlenül felfedezték a kaktusz
megízlelése során a kábító hatását, s csak azután csináltak a kaktuszból félistent. Az indiók a
gyökere felett levágták a kaktusz hajtásait, megszárították, s apró darabokra vágták. Ebből
készítették a kábító italt, amelytől vagy borzalmas vízióik támadtak, vagy nevetőgörcsöt kaptak.
A mámor két-három napig is tartott, de már Sahagun leírta, hogy az ital fogyasztása után a
legtöbb esetben hányás, hányinger is jelentkezett. 1888 körül kezdett az indián rezervátumokból
az Egyesült Államok fehér lakosai között elterjedni a Peyotl hatóanyagának, a meszkalinnak a
fogyasztása. Lewin angol vegyész ez idő tájt járt az USA-ban, és itt kapott nagyobb mennyiségű
növényt kémiai vizsgálatra. Már 1894-ben sikerült e kaktuszféleség speciális hatóanyagát, a
meszkalint kristályos, vegytiszta formában elállítani. Egy neves német farmakológus, Heffter
önkísérletben bizonyosodott meg róla, hogy a Lewin által hozott kaktuszból készült kivonat
nemcsak álmosító hatású, hanem érzékcsalódást, hallucinációkat is okoz. A titokzatos növény
hatóanyagát 1934-ben mesterségesen is elállították. Mind a természetes, mind a szintetikus
meszkalin egész csekély adagja mintegy húsz óráig tartó hallucinációkat eredményez
eufóriaszerű állapotban. A meszkalin mámoros ember csukott szemmel fekszik, mégis színes
képeket lát, elveszti tér és időérzékét, és hasonló lelkiállapotba kerül, mint amilyen a
szkizofréniások. Ezek a jelenségek a szer bevételétől számított 1-2 óra múlva jelentkeznek
csupán, előtte fejfájás, émelygés, szédülés, szívdobogás, nagyfokú verejtékezés észlelhető. A
meszkalin hatása alatt levő emberre jellemző, hogy megtartja emlékezőképességét és öntudatát.
Kontaktust lehet vele létesíteni, bár nem szívesen, de válaszol a hozzá intézett kérdésekre. Azért
nem szívesen, mert úgy érzi, ezzel megzavarják eufóriaszerű állapotát, jobban mondva az ahhoz
csatlakozó hallucinációit. Többnyire vidám, de igen gyakran minden ok és átmenet nélkül kínzó,
félelemmel teli érzések törnek a felszínre. Ezért mondta egy
pszichiáter igen találóan, hogy a meszkalin szellemeket láttat. A
hallucinációk gyakran egymásba folynak. Így előfordul, hogy a
kábult ember egyszerre látja egy mozgás kezdetét és végét, de
azt nem, ami a kettő között van. A látási hallucinációk, amelyeket még a plaszticitás is jellemez, sötét helyiségben gyakoribbak,
erőteljesebbek, mint világosban. Érdekes és meg nem magyarázható tény, hogyha nem indián kap meszkalint, az ily módon
kiváltott látási hallucinációk és emocionális élmények szorosan
kapcsolódnak az indián valláshoz! Passuth László írta le
Találkoztam esőistennel című könyvében egy igen érdekes
történetet, amely kitűnően szemlélteti a természetes és a kémiai
úton előállított hallucinogén anyagok közötti mindmáig
megmagyarázhatatlan hatástani kapcsolatot: „Másodszor is
megnéztem ezt a kiállítást (a Mexikói Köztársaság 1962-ben
Rómában rendezett, a mexikói indián művészetet bemutató
A Passuth könyv.
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vándorkiállításról ír Passuth), akkor már a római egyetem pszicho-analitikai tanszékének
professzorával, Emilio Servadióval. Ő akkor egyes gombák és az LSD hallucinogén hatását
tanulmányozta, gyógyítási célokra. A kísérlete akkor még eléggé az elején állt, s a professzor
(orvosi segédlet mellett) önmagán is kipróbálta az eredetileg mexikói gombákból nyert, később
szintetikus úton előállított szert, amelyről annyi szó esik. A professzor benyomásait az LSDkísérlet alatt magnószalagra mondta. Amikor a kiállításnak ahhoz a részéhez értünk, melyben az
indián kéziratok fakszimile példányait láthattuk, barátom megdöbbenten állapított meg, hogy
ugyanezeket a színes, harcos figurákat látta révületében, mint amilyenek itt sokasodtak a
hieroglifákon, anélkül, hogy valaha is foglalkozott volna azték maja írással, prekolumbián
emlékekkel. Ugyanezt a benyomást egy másik barátom, Bercel Miklós is megerősítette, aki
Kaliforniában nagy tekintélyű ideg és elmeprofesszor. Ő is látta (LSD-önkísérletében)
ugyanezeket az azték figurákat, mint római kartársa.” Az előbbiekben említett Heffter német
farmakológus meszkalinnal végzett önkísérletének eredményeiről így számolt be: „A szer
bevétele után lefeküdtem egy elsötétített szobában, és lehunytam a szememet. Körülbelül kél
órával később, a sötétség ellenére, különös élességgel jelentek meg előttem színes minták, képek.
Ezek leginkább a keleti szőnyegek tarka mintázatához hasonlítottak. A képek pillanatonként
változtak, mint egy tűzijáték figurái. Majd változott a kép, a háttér elsötétült, s előtte színes
vonalak bokra villant fel. Majd újra változott a kép, csodálatos szép vidéket láttam, a növények,
az épületek a legtündöklőbb színekben pompáztak. Bármennyire szerettem volna is egy-egy
pontra koncentrálni, nem sikerült, mert a víziók pillanatonként változtak. A képek megjelenését
zörejek, majd zene kísérte. Amikor a hanghallucinációk megjelentek a képen, a zene ütemére
mozgó emberek is feltűntek. A szép, színes képek helyét sötéten ragyogó háttér foglalta el,
amely előtt violaszínű vastag, gyökérszerű vonalak vagy talán inkább (magam sem tudom
pontosan meghatározni) vérrel telt erekhez hasonló
rajzolatok jelentek meg. A képek jellege ismét
változott, hatalmas termeket láttam, amelyek falait
festmények ékesítették, csodálatos drágakövekkel
díszített kandelábereket láttam. Minden a helyén
volt, kivéve a tetőt, ez hol a kép alján, hol az
oldalán helyezkedett el. Amikor az elmozdult
tetőre néztem, mindig szédülés, hányinger fogott
el. Abban a pillanatban, hogy a szememet
kinyitottam, a látomások semmivé foszlottak, de
ha lehunytam, újra megjelentek. Nagyon
jellegzetesnek tartottam, hogy időérzékemet
teljesen elvesztettem, egyetlen perc egész órának
tűnt. Ez az állapot kb. négy órán át tartott.” Egy
pszichiáter így számolt be önkísérletéről: „Egészen
sajátos képviszonyok között láttam magamat teljes
valómban. Egy heverőn feküdtem. Azután jött a
semmi, egy teljesen üres tér, majd egy magányos
4. Lophophora fričii. Kép: Dankó István.
szigeten voltam, felhőkbe burkolva. Úgy éreztem,
nem hat rám a nehézségi erő. Majd a térben fantasztikus alakok tűntek fel a szemem előtt.
Nagyon izgatott lettem, kicsit izzadtam, fáztam, és szinte állandóan csodálkoztam. Rettenetes
feszültség vett erőt rajtam, úgy éreztem, hogy rám nehezedik minden dolgok lényege, a
világegyetem összes gondja. Majd fantasztikus élmények bukkantak elő a semmiből. Mór stílusú
épületek, kozmikus rendszerek és hasonló képek, amely mozogtak, közeledtek vagy távolodtak
egymástól. Ez után minden ünnepélyesebbé vált, a kettős képek összeolvadtak, s ebben a
pillanatban hirtelen kiszakadtam a csodálatos világból. Fogamat csikorgattam, kezem izzadt,
szemem égett, úgy éreztem, testem minden izma elvált a testemtől. Egyre nyugtalanabb,
kiegyensúlyozatlanabb lettem.” Egy vegyész így ír önkísérletéről: „Töltőtollam hegye úgy tűnt
számomra, mint egy keselyűnek a feje. A betűk egészen szemtelenül bámultak rám. Láttam egy
kőoroszlán óriási lábát, éreztem talpa erejét és nyomását.” A szép új világ és még annyi sok más
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5. Egy kaktuszkedvelő pszihodelikus látomása.

híres regény íróját, Aldous Huxleyt a kíváncsiság hajtotta, hogy legalább néhány órára
bepillanthasson abba a belső világba, amelyről a több mint száz évvel korábban, William Blake
versei és jövendölései, megejtő érzékletességgel adtak hírt. De azért is, mint írta, mert mindig
szegényesnek tartotta saját képzelőerejét. A szavak, még a legkifejezőbb költői szavak sem
tudtak soha képeket felidézni a fejében.” Ha nagyon erőlködöm is csak valami halovány képet
sikerül felidéznem a tegnap délután történtekből.” - írja önmagáról. De a rajta végzett
kísérletekről szóló tanulmányában kifejtette, az is érdekelte, hogy „noha már 70 éve
foglalkoznak az orvosok a meszkalinnal, a rendelkezésre álló pszichológiai megfigyelések
anyaga mégis meglehetősen ellentmondó”. Majd így folytatja: „Kéznél voltam, meg kíváncsi is,
így azután én lettem a tengerimalac. Az egyik napfényes reggelen lenyeltem néhány tized gramm
meszkalint.” A kábítószer nem tárt fel előtte új világot: „A drog hatására végbement változás
egyáltalán nem volt forradalminak nevezhető Aranyló fények lassú táncára lettem figyelmes,
később szürke alakzatok tömege tárult elém, közepükbe sápadt, kékes színű gömbök nyomultak
fel és merültek el valami szilárd közegben. Egyetlen emberi arcot vagy alakot sem láttam, de
állatét sem. Nem láttam tájakat, mérhetetlen tereket, sem épületek varázsos megnövekedését és
átváltozását, semmi olyasmit, amit drámainak vagy példátlannak lehetett volna mondani.” A
kísérlet alatti beszélgetéseket hangszalagra vették, innen tudjuk, hogy az író mit felelt az
orvosnak kérdéseire. Így pl. arra a kérdésre, hogy kellemesnek érzi-e, amit észlel, így felelte: Se nem kellemes, se nem kellemetlen. Mindent olyannak látok, amilyen, legfeljebb a polcokon
levő könyvek színe ragyog feltűnő élénkséggel.- Térérzése nem volt számára tudatos. Ez volt a
helyzet időérzékével is. „Mintha bőven volna belőle” válaszolta az orvos kérdésére. A pillanatról
az volt a benyomása, hogy végtelenül hosszú ideig tart, s az „örök jelen egy állandóan változó
apokalipszisből épül fel”. Huxley elmondotta még, hogy a meszkalin hatása alatt megromlott a
tér és távolságérzékelése is. A tárgyakat két dimenzióban látta, tehát csak síkban.
Perspektívaérzése olyanformán változott, mintha egy tájképet látott volna, ahol a festő a
párhuzamos vonalak összetérítésével érzékelteti a térszerűséget. Így kelt a kép valóban térszerű,
plasztikus hatást. A kábítószer hatása alatt a valóságnak csupán egyoldalú, eltorzult képét látta.
Valamiféle kubista képet érzékelt a világból. Megváltozott a zenéhez fűződő élménye is. „És
valaki bekapcsolta a lemezjátszót. Szívesen hallgattam. De az instrumentális zene most,
szokatlan módon, hidegen hagyott. Ezért levették a zenekari muzsikát megszólaltató lemezt, és
helyette egy madrigált tettek fel. A vokális zene, az emberi hangok, hidat képeztek visszafelé, az
emberek világába.” Az elmondottakból is kitűnik, hogy legyen egy hallucináció bármilyen
tündökletes, szemet-fület elkápráztató, sohasem ér fel a művészet nyújtotta élménnyel, még
kevésbé adhatja meg a játék és a valóság dinamikus egységét.
Uzonyi Zsolt
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A kaktuszok magvetéssel történő szaporítása
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Ficzere Miklós
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Ficzere Miklós
Filatélia – Hoya
Szabó Gábor
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Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!
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1888

Anhalonium Lewinii
E név alatt ismertet Lewin egy új cactusféleséget, melyet újabban
vizsgálatai tárgyává tett. A növényhez amerikai útjában egy
mexikói droguista (Parke, Davis et Co.) útján jutott, a helyszínen
azonban nem sikerült neki egyebet a növényről megállapítani, mint
csupán azt, hogy a cactusok családjába tartozik, mert eredete és
hazája titokban tartatik. Visszatértekor azonban Hennings botanicus, virágzatot is találva a drogue között, megállapította, hogy az
egy eddig még ismeretlen, de az anhalonium Williamsii-hez közel
álló cactusfaj, melyet ez úttal a szerző nevéről »anhalonium Lewinii«-nek nevez el. Ez az eddig ismert anhalonium-féleségek közül
a 7-ik, s hogy eddig ismeretlen maradt, talán csupán annak
tulajdonítható, miszerint a meszes sziklák hozzáférhetlen kiugró
Louis Lewin
helyeit kedveli különösen, répaalakú gyökereket bocsátva a szikla
német gyógyszerész
hasadékaiba. Ezután szerző kiterjeszti figyelmét a cactusokra általában, felemlíti oeconomicus hasznát egyik vagy másiknak a szerint a mint hűsítő italt (echinocactus Wislizeni), borfélét (cereus giganteus) vagy épen tápszert (echinocactus Wislizeni
magvai) és csemegét (opuntia Engelmannii, camanchica, Raffinesquii, peirescia aculeata etc.)
szolgáltatnak. Rátér ezután azon fajokra, a melyek orvosi szolgálatban vannak, mint a cactus
opuntia termése és levelei, melyeket pörkölve és tejjel összedörzsölve igen jó emolliensként
ismernek, vagy főzött pulpáját ophtalmia acutánál kataplasmaként használnak. Vannak fajok
ismét (nem csupán a cereastereák), melyek hatás tekintetében az euphorbiaceákhoz közelítenek.
Majd némely faj (cereus flagelliformis) mint anthelminticum használtatik Keletindiában s
ugyanily hatású az opuntia reticulata is és ezek gyengébb hatásúak. Erősebb hatású a szemölcs és
haj eltávolítására használatos cactus pentagonus. Még sokkal erélyesebb hatást mutat a cereus
grandiflorus, melynek nedve, ha az a bőrrel hosszasabban érintkezik eleinte elviselhetlen
viszketést, erosiókat, majd pustulákat eredményez, s ha ezen nedv egy szobában elégettetik, úgy
a benlakóknál tüsszentést, coryzát, anginát, sőt haemoptoét idézhet elő. Megrágva pedig égetést
és émelygést okoz, nagy mennyiségben a gyomorba jutva, hányást, dysentericus hasmenést, s
más bélhurutos tüneteket provocal. Felemlíti itt még mint legerősebben ható fajt a peirescia
lychnidiflorat (cactus fimbriatus), a mely hólyagot húz a bőrön s phlegmonet okoz. Ezután reátér
az anhalonium Lewiniinek chemiai ismertetésére. A tiszta hatóanyag előállítása czéljából számos
előállítási módozatot használt (kicsapás eczetsavas ólom, csersav, phosphorwolframsav stb.
által), de csak igen kevés tiszta anyagot birt előállítani. A vizes kivonat sárgásbarna, bőven
tartalmaz nyákot, szaga alig van, íze intensiv és tartósan keserű, csersavat nem tartalmaz és adja
az alcaloidok reactióit. A hatóanyagot ebből következőleg vonta ki:
1. Az alcalicussá tett vizes kivonatot aetherrel összerázta, majd azután az aethert bepárolta.
2. A porrátörött növényt petroleumaetherrel kivonta, alcohollal kezelte, vízzel szétválasztotta,
szűrte, alacsony hőnél szörp consistentiára bepárolta, alcalicussá tette és eczetaetherrel rázta.
3. Vagy végtére úgy járt el, hogy savanyított alcohollal meleg helyen kivonta, az extractumot
vízzel és szénnel rázta, majd filtrálta és szörpconsistentiára besűrítette. Ezt azután alcalicussá
téve mindig friss aetherrel rázta, az aethert összegyűjtötte s bepárolta.
Mindezen eljárással egy sárgás, kezdetben szörpszerű, később szívós és beszáradó, alcalicus
hatású sajátos szagú anyagot kapott, a mely vízben némileg, de sav hozzáadására könnyen
oldatba ment. Egy ilyen savas oldatot pl. kénsavasat bepárolva tűalakú jegeczek maradnak
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vissza, melyek vízben oldhatók. Egyelőre a szörpszerű anyagot »anhalonin« néven nevezi, míg
ezt magát és sóinak chemiai characterét jobban kiismerheti. A jegeczeket egy keverő edény
fenekén vette észre, a melyben az alcoholicus kivonatot kénsavas oldatában aetherrel rázta.
Összegyűjtötte s hideg absolut alcohollal mosta. A jegeczek tűalakúak, színtelenek vagy némileg
sárgák s oldatai közömbösek. Hideg víz jól, meleg jobban oldja; a fényirányítási síkra nincs
befolyással. Hideg absolut alcoholban teljesen oldhatlan, melegben egy idő múlva oldódik.
Aether és eczetaether savas oldatból keveset vesz fel, de annál többet alcalicusból. Alcalicus
vizes oldata sárga s ez savra eltűnik. Tűzbe téve erősen felduzzad, világító lánggal elég és
szarúégés-szagot áraszt. Légenytartalma a Lassaigne-féle próbával könnyen eszközölhető.
Porczellán-lemezen már igen kevés mennyiségben előáll kénsav- és légenysavra egy a kalium
hypermanganicumhoz hasonló színezés, a mely rövid időn sárgába megy át. Igen kis mennyisége
adja a glycosidok reducaló reactióját. A mi a hatását illeti, úgy arra nézve meglepő eredményeket
ért el úgy a hidegvérűeknél mint a melegvérűeknél. A kísérleteket concentrált decoctummal
eszközölte. Békánál — nehány cseppet injiciálva bőre alá —- már a tű kihúzásakor sajátos
változás állott be kinézését illetőleg. Lágy részei összeestek vagy behúzódtak, úgy hogy a még
előbb erősen oldalra domborodó hasfalak helyén mély üregek láthatók, a gerincz mint éles lécz
emelkedik elő s az állatnak aszott (mumificalt) kinézése van. Nem sokára ezután — szintén
megvékonyodott lábaira állva — magasra emelkedik, csendesen marad, majd ezen állapotban
mászkál ide s tova. Ez állapot 5-10 percre vagy néha még hamarabb is megszűnik, az állat
lefekszik s habár még összeesettnek látszik, de már normalis kinézéssel bir. Ezen, a mérgezésre
mindannyiszor egyformán jelentkezett tünetekből az következtethető, hogy egy acute fellépő
izomgörcscsel van dolgunk a rekesz és hasfalak izmaiban. A méregmennyiség szerint tartósabb
vagy rövidebb görcsös állapot után fokozott reflexingerlékenység lép fel, ép úgy, mint
strychninmérgezéskor s a legkisebb érintésre derme-rohamok válthatók ki a végtagokban. Ha az
adag kicsiny volt, úgy ezen állapot 5-8 napig fennáll és legtöbbször ezen reflexingerlékenység
oly fokot ér el, hogy a legkisebb inger typicus reflextetanust vált ki, melynél a fej hátrahajlásával
az egész test is concav alakba görbül s deszkakeménységű. Csak rendkívül csekély
méregmennyiségnél nyerik vissza az állatok normális állapotukat, de legtöbbször megmaradnak
abban az állapotban, melyet a tetanus alatt felvettek. Néha feltűnő ellenállási képességet
mutattak az állatok a görcsinsultusokkal szemben); más esetekben a halál gyorsan bekövetkezett,
mi alatt a reflexingerlékenység folyton alábbszállott. A tetanus az állat fejének levételekor is ki
volt váltható, de némely esetben kimaradt akkor, ha a fej az ötödik csigolyánál lett eltávolítva. A
plexus iliacus egyoldali szétroncsolásánál az illető végtag nem vett részt a rángásban. A szív nem
látszik befolyásolva lenni. Ugyanezen állapotot idézte elő valamennyi módon nyert extractumaival, úgyszintén a sóival is. Galamboknak 1-2 Pravaz-féle fecskendővel injiciálva a
concentrált vizes kivonatból pár perc múlva oly görcsösen hánytak, milyet szerző csak elvétve
látott. Szünet alatt kissé kiterjesztett s feszített szárnyakkal guggol az állat s kalitja érintésére
összekuporodik. Mintegy 12 perc múlva görcsösen ver szárnyaival, felbukik, lábait kinyújtja s
nyitott csőrrel fejét hátravonja. A görcsös stadium elmúltával az állat nem tér magához, hanem a
meg-megújuló rohamok között tönkre megy. Bonczolatnál a szív dyastoleban van, a pitvarokon
gyenge remegés vehető észre. Kis adagok 6-10 napon át ismételve csupán hányást eredményeztek. Kénsavas anhaloninból csak kevés állván rendelkezésére, ezzel csak hányást birt
előidézni, csupán egy fiatal galambnál lépett fel némi görcsös rángás a fej hátravetésében, mely
állat végre narcoticus tünetek között 6 óra alatt ment tönkre. Nyulaknál subcután a hatás miben
sem különbözik attól, a melyet strychnin vagy brucin után látunk. Gyomorba adva a hatás
lassúbb: egy nyúlnál 4 óra múlva lépett fel gyengébb remegés s tetanus csak akkor lépett fel,
midőn ketreczéből ki akarta venni. A végtagok kimerednek, a fej hátra vonatik. Roham múltán
előbbi állásába helyezkedik, légzése azonban igen gyors, majd kinyújtja mellső lábait s fejét
leejti. Egy második roham tönkre teszi, a légzés szünetel, a szív azonban még élénken ver. Ha az
alcoholicus kivonatból alcalicussá tett és besűrített aether-extractumot petroleum-aetherrel rázta
és ennek bepárlása után kapott maradékkal tett kísérletet, úgy nyúlnál a tünetek 12 percre
beállottak. Itt szerző végzi észleleteit, kijelenti azonban, hogy kutatásait tovább viendi s közléseit
e helyen eziránt megteszi. (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 24. 6. 1888.)
1- P —
Orvosi Hetilap, 1888. július 15. 32. évfolyam, 29. szám, 962-964. o.
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1. RÉSZ
Írta: Nagy Sándor
Az elmúlt 35-40 évben igen sokat foglalkoztam a
kaktuszfélék családjával. A harmadik emeleti lakásban és a lépcsőházban tartott növényeim gondozásában a veszteségeim miatt gyorsan rákényszerültem megtanulni, hogy a „virág az vagy vágott, vagy cserepes”. Mivel a kaktuszokról annyit
tudtam, hogy igénytelennek, minimális vizet és
elegendő fényt kívánnak. Ezen előjelek birtokában
döntöttem tartásukról. Azt gyorsan beláttam - mert
láttam: egy kaktusz, meg egy másik kaktusz, nem
egyforma kaktusz. Azt viszont végképp nem
gondoltam, hogy még akkor sem biztos, ha fajtársak. Ma már tudom, előfordul, hogy egy
termésből származó magokból morfológiailag nem
egyforma növények kelnek ki. Rá kellett jönnöm,
fontos segítséget ad a származási helyük ismerete.
Ebből meg lehet tudni, hogy pl. milyen talajigényű, mennyi és mikori öntözést kíván, vagy
mennyi a fényigénye, hidegtűrése? Fontos tudni,
hogy egy élőhelyen mi minden található, vannak-e társnövényei, esetleg konkurens faj, amely
elnyomná? Természetesen az interneten és a szakirodalomban különféle nézetek terjednek a
kaktuszféle nemzetségek fajairól, változatairól és helyi formáiról, melyek Észak-és Dél-Amerika
tájain élnek, és milyen mértékben vannak az egyes területek egymással kapcsolatban.
Fajgazdagságuk tehát a legváltozatosabb ökológiai viszonyok között alakult ki, ennek
megfelelően más és más a fajok igénye és életritmusa. Talán így kaphatunk teljes képet növényeinkről. Ezek ismeretében, könnyebb lehet az alapvető gondozási feladatokat és a növényeket
csoportosítani. Talán még három dolog kell: türelem és alázat. Ma, hetven évesen tudom, hogy a
növényeknek mindig igazuk van, a természet sosem téved! A növény mindent időben jelez, csak
figyelni kell rá! Ma már ahogy halad az idő, úgy múlik a szerelem. Sajnos lassan oda jutok,
mindegy, amelyik gimno nem szeret, elmegy. Azért kicsit fáj! Ja, és az a bizonyos harmadik: az
a fránya nyílt tér - ez nem pótolható semmivel!
Az elmúlt évszázad 70-es, 80-as éveire a kaktuszfélék iránti nagyfokú érdeklődés, a családhoz
tartozó nemzetségek és az azokon belüli fajok nagy száma és származási helyük eltérő éghajlati
és talajviszonyai, valamint az ezek hatása révén kialakult morfológiai és élettani sajátosságai
mind hozzájárultak, hogy mára az egész világot érintő, átfogó mozgalommá vált a kaktuszokkal
való foglalkozás. A botanikusok és kaktuszbarátok kitartó, felfedező- és kutatómunkájuk
nyomán széleskörű szakirodalom született. Ezek, na meg az interneten elérhető honlapok, weblapok, hírlevelek segítik azokat, akik valamilyen oknál fogva nem tudják a termőhelyükön meglátogatni kedvenceiket, vagy csak itt érhetik el a kívánt szakkönyvet, irodalmat. Ezekből
megismerhetjük a növények külső megjelenésében is megmutatkozó jellemzőket, azok különbözősége alapján a fajokat, változatokat, stb. A következőkben az alapvető kaktusztartási
kérdésekről foglalnám össze röviden tapasztalataimat. Célom, segíteni a fiataloknak, a kezdő
kaktuszosoknak, hogy ők ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket én, sok-sok bosszúságot
okozva magamnak és sokszor a környezetemnek. Kezdjük mindjárt a legfontosabbal.
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Astrophytum myriostigma.

Pyrrhocactus paucicostatus K 333.

Élőhely: mint tudjuk, olyan terület, ahol egy adott populáció egyedei tartósan és rendszeresen
előfordulnak, és valamennyi fejlődési alakjuk megtalálja a saját élete fenntartásához, ill.
szaporodásához szükséges körülményeket. A kaktusz Amerikában olyan területeken él, melynek
éghajlata a legkülönbözőbb. Az igazi hazájuk viszont az Amerikai Egyesült Államok délnyugati
államaiban kezdődik. Kalifornia, Texas, Új-Mexikó és Arizona éghajlata félsivatagi, valamint
sivatagi. Ezeken a területeken, valamint a Rio Grande nyugati oldalán Mexikóban rendkívül
nagy számban fordul elő kaktusz. Mexikó északi államainak, Durangónak, Coahuilának,
Sinaloának és Sonorának a legnagyobb része is száraz sivatag. Közép-Mexikóban átmeneti
klímával rendelkeznek Tamaulipas, San Luis Potosí és Zacatecas államok. A Turbinicarpus,
Ariocarpus, Astrophytum, Pelechyphora, Lophophora nehezebben tartható és nevelhető kaktusz
fajok, ezek Mexikóban és az Amerikai Egyesült Államok déli államaiban találhatók, közkedvelt
kaktuszok az egész világon. Közép-Amerika klímája változatos, a trópusi övbe esik. Itt
leginkább a Melocactus fajai találhatók
Venezuela és Kolumbia tengerparti területein. Észak-Brazíliában él az Arrojadoa
kaktusz, délen pedig a Brazilicactus, az
Eriocactus, az Echinopsis és a Trichocereus
kaktusz található. Dél-Amerika területén
Argentína a másik nagy hazája a kaktuszoknak, viszont ott is eltérnek a klímaviszonyok. Sok adat ismert a kaktuszok
argentínai élőhelyeiről. Sok kaktusz található meg Argentína mellett az Andok nyugati felén, valamint a Csendes-óceán partvidékén is, Peruban és Chilében. Több jellegzetes kaktusz nemzetsége és faja kizárólag itt található. Hűvös sivataginak
mondható az éghajlat ezen a területen. Az
Espostoa, az Eulychnia, a Haageocereus,
Horridocactus, a Gymnocereus és a Matucana, az Azureocereus, valamint az Arequipa kaktusz számít leginkább perui nemzetségnek. A Copiapoa, az Islaya, az Eriosyce, a Neoporteria, a Horridocactus és a
Neochilenia Chilében élő kaktusz nemzetségek. A kaktusz számos lelőhelye mellett Bolíviában is többféle kaktusz honos.
A Gymnocalycium, a Cleistocactus, a Re-

14
butia,a Mediolobivia és a Lobivia kaktusz élőhelye a Kordillerák két vonulata között, a Bolíviaimagasföldön, az Altiplanón található. A Parodia (Notocactus nemzetséget is tartalmazza)
gyűjtőnemzetség Argentínában, Brazíliában és Uruguayban is elterjedt.

Visszatérve Argentínához, hiszen a többi között itt él a legtöbb Gymnocalycium faj, annak
északnyugati részein, a tengerszinttől kb. 4000 m magasságig terjedve. A régió magába foglalja
a Salta, a Jujuy, a Tucuman és Catamarka tartományokat. A szakirodalomból, leírásokból tudjuk,
hogy ezek a helyek sok kutató, gyűjtő által látogatott helyek. Különösen a Quebrada del Toro,Cachi,-Cafayete,-Santa Maria közötti útvonal. A következő régió a Chaco, melynek területének
jelentős része 400-500m tengerszint feletti magasságban fekszik, a lapos síkság csaknem fátlan,
de termékeny. Északon Formozán keresztül dél-nyugatra, Córdoba, Mendoza és San Luis
tartományokig terjed. A Pampa egy hatalmas terület Argentína közepén , magába foglalja a
nyugati tartományokból San Luis és Córdoba keleti részeit. Északon, Santa Fe déli területeit,
majd La Pampa,és Buenos Aires tartományok egészét. Itt általában egész évben mérsékelt, a tél
száraz, a nyár forró, sivatagi körülmények vannak. Argentínában Patagónia a legnagyobb régió.
Északi felén az időjárás szubtrópusi (enyhe), haladva délre egyre sarkvidékibb állapotba megy
át. Minél magasabbra emelkedünk, annál hidegebb van, gyakori a hó, főleg a déli csúcsokon.
Neuquén, Rio Negro, és Chubut tartományokban, valamint a Chubut és Rio Negro folyók
mentén a köves, sovány talajon kevés kaktusz található. A Gymnocalycium gibbosum és néhány
változata mellett őshonosok még a Blossfeldiák, Lobiviák, Rebutiák, Parodiák,Tephrocactusok
és más társnövények. Északon és nyugaton természetes határ a Colorado-folyó, illetve a
Cordillera. Az Andokban erdők, tavak, jeges gleccserek találhatók. A lezúduló kristálytiszta
vízzel telt hideg és olykor bővizű folyók szabdalják a hatalmas területet, melyek tavakba vagy az
Atlanti-óceánba tartanak. A régió középső részén a fennsík meredeken fut az Óceán felé.
Mivel a csapadékot hozó nyugati áramlatokat a nagy hegyek árnyékolják, viszonylag száraz az
éghajlata, az óceán közelsége óvja a szélsőségektől. Egészen délen, a Tűzföldön több a csapadék,
örökzöld erdők alakultak ki.

15
Röviden a talajról, annak pH-értékéről
Addig, ameddig „csak kaktuszgyűjtőnek” tartottam magam, nem sokat foglalkoztam a talaj
kérdésével. Véleményem szerint is, a legtöbb kaktusz jól érzi magát szinte bármilyen
földkeverékben. A legigénytelenebb gimnók megtanítottak arra, hogy tartásuk során legalább a
fentiekhez igazodnunk kell az egyes fajok élőhelyeiken - az évszakonként - megszokott
igényeihez. A kaktuszok legtöbbje a jó vízáteresztő, nem túl meszes, kicsit savanyú talajt szereti.
Elsősorban a fán lakó kaktusz fajait érdemes tőzegbe ültetni. Egyáltalán nem igényel vizet a
kaktusz a több hónapig tartó nyugalmi időszakban, amely leginkább télen szokott lenni.
Tapasztalatom szerint is a legtöbb kaktusz jól érzi magát szinte bármilyen földkeverékben, csak
a különleges igényűeket emelem ki külön. Általánosságban annyi elmondható, hogy a gyorsan
fejlődő fajoknak tápdúsabb földre van szükségük, mint a lassan fejlődőknek. Ugyancsak
humuszosabb föld kell a síksági, nedvesebb területek növényeinek (Echinopsis, Notocactus és a
Gymnocalycium néhány faja). A talaj kémhatását befolyásoló elsődleges tényező az alapkőzet,
amelyen és amiből a talaj kialakult. A kémhatásnak azért van igen nagy jelentősége, mert a
növények bizonyos kémhatású talajokban fejlődnek jól. Ez viszonylag állandó érték, amely még
az évek során is csak kismértékben változik. Savanyú alapkőzeten, pl. gránit, savanyú
kémhatású, bázikus alapkőzeten, pl. mészkő, dolomit, stb., bázikus talajok jönnek létre. A túlzott
mennyiségű csapadék hatására a bázikus elemek, így a kalcium és a magnézium kimosódnak a
talajból, és a savas elemek, az alumínium és a vas kerülnek túlsúlyba. Csapadékosabb
térségekben ezért savasabbak a talajok. Az ammónium és a karbamid alapú műtrágyák túlzott
használata is felgyorsíthatja a talaj savanyodási folyamatait. Meszes talajhoz főleg az északamerikai kis nemzetségek tartoznak, ill. jól érzik magukat meszes földben: Astrophytum,
Ariocarpus, Echinomastus, Epitelantha, Gymnocactus, Pelecyphora. Savanyú talajt igénylők
legjellegzetesebb példája a Gymnocalycium nemzetség, ez nem viseli el a meszes földet. Néhány
más nemzetség is kifejezetten igényli a savanyú talajt, ilyenek a Mediolobivia, a Sulcorebutia
stb. Az összes többi dél-amerikai faj is savanyú talajon él, de a legtöbb jól érzi magát átlagos
kaktuszföldben. Talajsavanyításra használhatunk fenyőtűőrleményt. Hasznos, ha tavasszal a
kertben lévő fenyő alá telepítjük növényeinket, de aprított kéreg mulcsot is használhatunk, amely
természetes úton tartja a talaj pH értékét alacsonyabb szinten. Másik lehetőség, ha 4 liter vízbe 2
evőkanál ecetet teszünk, és ezzel öntözzük be a talajt. A talaj savanyítására a talajba kevert
tőzeggel csak rövid ideig érünk el hatást. Az esőerdőben élő kaktuszok átlagos
szobanövényekhez hasonló, laza, humuszos, csak kevés homokot tartalmazó talajt igényelnek.
Ezek közül az ismertebb nemzetségek: Hylocereus, Phyllocactus vagy (Epiphyllum), Rhipsalis,
Selenicereus, stb. A legtöbb egyéb pozsgás jellemzője, hogy a kaktuszoknál tápdúsabb,
humuszosabb talajban érzik jól magukat.
Nagy Sándor
Jászberény
Irodalom
Nagy Béla: Növényházi dísznövények termesztése és hajtatása. 437-453. o. Budapest, 1986.
Hunt, David: The New Cactus Lexicon.
Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai.
Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok.
Subik, Rudolf - Kunte, Libor: Kaktuszok enciklopédiája.
www.kaktuszlap.hu
http://kaktusz-farm.hu/gondozas_page.htm#tartas
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia
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Írta: Ficzere Miklós
A Magyar Egyetemi Botanikus Kert születése 1771-ben
Nagyszombaton kezdődött, és mintegy másfél évtized múltán Pesten végződött. Ezt az időszakot kíséri végig Winterl
Jakab tevékenysége, amellyel a kertet és gyűjteményét
megalapozta. A Nagyszombati Egyetemet Pázmány Péter
alapította 1635-ben, működését többek között Lippay
György, a pozsonyi érseki kert létrehozója is segítette
anyagilag. Az egyetemen 1770-ben kezdte meg munkáját
az orvosi kar. Ide kapott kinevezést a felső-ausztriai
Steierben 1739-ben született Winterl Jakab orvos, aki előzőleg a magyar bányaorvosok főorvosa, fizikusa volt. Az
egyetemen mostoha körülmények fogadták, nem volt sem
laboratórium, sem botanikus kert. Volt azonban egy kert,
amelyet botanikus kertnek neveztek, egy legelőnek használt
terület, amit Mária Terézia vásároltatott meg Schwartzer
Lajos esztergomi kanonoktól, és amelyet minden évben
ellepett a belvíz. „Nagyszombat környéke kietlen terület,
nagyon szegényes a növényvilága, mindenfelé megművelt
földek, erdők nincsenek, nem volt hol növényeket gyűjteni”
- fakadt ki panaszosan Winterl, aki kénytelen volt „kirán1. Winterl Jakab arcképe.
Rajzolta Ludwig Erminy, kőre metszet- dulni” messzibb tájakra, hogy tudjon az előadásain
te Lántz József. Pesten készülhetett
növényeket bemutatni Linné rendszeréhez igazodva. Egy
1820-1835 között. ELTE Egyetemi
időben még az is felmerült, nincs is szükség a botanikus
Könyvtár metszetgyűjteményéből.
kertre, mert a természet megad minden növényt, csak meg
kell keresni. Minden nehézség és vélemény ellenére Winterl elkezdi a növények gyűjtögetését.
Eltelik néhány év, mire a bécsi vezetés belátja a vásárolt terület alkalmatlanságát. A jezsuitáktól
kapnak másik területet 1775-ben, ahová áttelepítik az eddig összegyűjtött növényeket.
Tanítványainak itt mutatja be a megismerendő növényeket nyaranta reggel 7 és 8 közötti egy
órában. Az egyetem irányítása apránként átkerült a jezsuitáktól a császári-királyi hatalom állami
igazgatása alá. E folyamattal párhuzamosan egyre csökkent a jezsuiták befolyása, míg végül
1773-ban az egész Habsburg-birodalomban feloszlatták a jezsuita rendet. Pázmány Péter már az
egyetem megalakításakor sejtette, Magyarország nyugati határszéle nem a legmegfelelőbb helye
az egyetemnek, de a török uralom miatt nem volt más választása. Álma az volt, amit az alapító
levélben le is írt, hogy megfelelő történelmi helyzetben az egyetem olyan helyre kerüljön, ahol a
magyarság oktatásügyét a legjobban tudja szolgálni. Az egyetem Budára költöztetése már 1769ben felmerült, de a költöztetés költségeit sokallták. 1776-ban még komolyabban foglalkoztak a
költöztetéssel, a kérdés az volt, Budára vagy Pestre kerüljön? A kérdést Mária Terézia azzal
döntötte el 1777 januárjában, hogy nem szándékozott a Budán közel két évtizedes munkával
1770-re újjáépített királyi várba beköltözni, hanem átengedte az épületet az egyetem számára. A
Ratio Educationis értelmében az egyetem vonzása kiterjedt egész Magyarországra. Ahogyan a
nagyszombati egyetem 142. tanéve befejeződött, 1777-ben megkezdődött az átköltözés Kempelen Farkas irányításával Budára. Winterl is költözködött, vitte magával a nagyszombati
gyűjtemény növényeit, amelyeket eleinte budai lakóhelyén, a saját kertjében nevelgetett tovább.
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Itt kell megjegyezni azt a téves megállapítást, miszerint a nagyszombati botanikus kert
növényeiről Winterl írt egy jegyzéket Index horti botanici Tyrnaviae, (Nagyszombati Botanikus
Kert Indexe) címmel 1785-ben, amely Nagyszombaton meg is jelent. Ilyet azonban Winterl nem
írt, és nem is adtak ki, ahogyan ezt Alföldi Flatt Károly megállapította. Budán az egyetemhez
közel szándékoztak létrehozni botanikus kertet, a mostani Krisztinavárosban, nagyjából a Győző,
Pálya, Tádé és Márvány utcák által határolt területen. Az elődök sorsát ez a kert sem kerülte el,
nem lett belőle semmi. Az egyetem sem volt sokáig Budán, 1784-ben Pestre költözött, ahol a
botanikus kertnek újabb területet szemeltek ki, a mostani Kossuth Lajos, Reáltanoda és Szép
utcák környéki területet. Winterl a Józsefvárosban vásárolt egy újabb kertet magának, és az itteni
homokba telepített, részben a Nagyszombatról származó növényekből álló gyűjteményét 100
aranyért megvette a kormány a botanikus kert részére. E kert növényeiről Winterl 1785-ben hat
oldalas kéziratos katalógust készített, címe: Catalogus stirpium indigenarum et exoticarum, quas
in horto suo privato auditoribus suis per decursum anni 1785 exhibuit. A lista 1057 taxont
tartalmazott, köztük sokat novumnak, azaz újonnan felfedezett taxonnak jelzett. Ezt a katalógust
többen a Füvészkert első katalógusának tartják, de mint az előzőek is rávilágítanak, Winterl saját
kertjébe összegyűjtött növényeinek a jegyzéke, amely valószínűleg a kormány részére történő
adás-vétel miatt készült. A katalógusban összesen 6 pozsgás növényt találunk, köztük egyetlen
kaktuszt, ahol Winterl + jelzése kerti fajt jelöl:
Sedum novum
telephium
acre
Portulaca oleracea
Cactus ficus indica+
Mesembryanthemum crystallinum
Az 1788-ban kiadott Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788 címen
kinyomtatott katalógusba az említett növények mind bekerültek. A Sedum novum Sedum
crassula officinarum néven szerepel, Priszter meghatározásában (1972) Sedum hillebrandtii. Ma
érvényes neve Sedum urvillei, magyar neve Homoki v. magyar varjúháj. Ez az Index az egyetemi
botanikus kertnek, a mai Füvészkertnek első jegyzéke volt, amit botanikus körök Winterl fő
művének tekintenek. Kiadását sok bonyodalom és értetlenség kísérte, teljesen nem is készült el,
a Tordylium anthriscus (=Torilis japonica) taxonnal ér véget, de a lapalji nodosum szóval jelzi a
folytatásra irányuló szándékát, de ez nem valósult meg. Winterlt több támadás is érte
feljebbvalói és a bécsi kormány részéről. Hét ívet kinyomtat mutatóba, megtudni, a kormány
vállalja-e a költségeket? Letolást kap, mivel cenzúra nélkül nyomtatott, kifogásolják, miért nincs
az adakozók között a Bécsi Botanikus Kert, miért írták hibásan néhány tudós nevét? Később
vitája támad a nyomdával a kivitelezés, az oldalszámozás elmaradásáért, a képtáblák miatt nem
tetszését fejezi ki a rajzolónak és a rézmetszőnek. Ezért nem csoda, ha elállt a folytatás
elkészítésétől. A jegyzékben Winterl az általa megjelölt és újaknak tartott fajokat nem sietett
leírni óvatosságból, ezért nem a nomenklatúrai szabályokat alkalmazta a leírásoknál. Ezt a
mulasztását mások kihasználták. Erre egy példa Jakob Friedrich Ehrhart hannoveri botanikus,
akivel Winterl kapcsolatban állt, s akinek ellenőrzésre több növényt is megküldött, és aki ezekről
gyorsan leírást is készített. Igaz, később tiszteletére nevezték el a Winterlia génuszt, de ma már
ez érvénytelen. Munkakedvét nem fokozta az sem, amikor 1784-ben kinevezték mellé
adjunktusnak Kitaibel Pált, akinek tudása később féltékenységet ébreszt benne. Ezt az is jelzi,
Kitaibelre a botanikus kert rendben tartását, a gyomlálás ellenőrzését bízta, így nem csoda, hogy
elmérgesedett kettejük viszonya. Közben Müller Antal főkertész ellen is fel kellett lépnie, aki
nagyon elhanyagolta a kerti munkák végzését. Winterl 1794-ben kérte, a kert ügyeinek intézését
teljes egészében adják át az adjunktusának. Kérését teljesítették. Idős korában, 69 évesen
kinevezik királyi tanácsosnak, de ez anyagi helyzetén nem javít. Szegényesen, napi megélhetési
gondokkal küszködik, még rendes ruhája sincs. Egészségi állapota leromlik, hosszú évek óta
tartó májbetegsége következtében 1809. november 24-én, 71 éves korában meghal. Az Index
horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788 c. műve bevezetőjében írja, hogy
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indexe csere célját hívatott szolgálni, növényekét és magvakét. Nem egyszerű magjegyzékről
van szó, mint ezt sokan írják, hanem a botanikus kert első jegyzékéről, amely egyben az első
magyarországi flóramű, benne magyarországi endemikus és ritka külhoni növényekkel, köztük
54 féle pozsgás növényt találunk többnyire a Linné elnevezések használatával az 1. táblázat
szerint (Dőlt betűvel a mai taxonómiának megfelelő nevek.).
1. táblázat: Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788 szukkulens növényei.
© Ficzere Miklós
T A X O N
AGAVE
Agave americana
AIZOON/AEONIUM
canariense
Aeonium canariense
ALOE
carinata
Gasteria carinata
disticha linguiformis
Gasteria disticha
perfoliata
Aloe ferox
pumila margaritifera
Haworthia pumila
retusa
Haworthia retusa
spiralis
Astroloba spiralis
variegata
Aloe variegata
CACALIA
anteuphorbius
Kleinia anteuphorbium
ficoides
Kleinia ficoides
kleinia*
Vernonanthura membranacea
laciniata
Senecio articulatus
CACTUS
curassavicus
Opuntia curassavica
ficus-indica
Opuntia ficus-indica
flagelliformis
Disocactus flagelliformis
mamillaris
Mammillaria mammillaris
opuntia
Opuntia ficus-indica
triangularis
Hylocereus trigonus
tuna
Opuntia tuna*
COTYLEDON
orbiculata
Cotyledon orbiculata
CRASSULA
cotyledon
Crassula arborescens
perfoliata
Crassula perfoliata
tetragona
Crassula tetragona
EUPHORBIA
antiquorum
Euphorbia antiquorum
nerifolia
Euphorbia nerifolia
tirucalli
Euphorbia tirucalli
JATROPHA
jatropha? gossipifolia*** Jatropha gossypiifolia
americana

MESEMBRYANTHEMUM
barbatum
Trichodiadema barbatum
bellidifolium
Acrodon bellidiflorus
calamiforme
Cylindrophyllum calamiforme
corniculatum
Cephalophyllum corniculatum
crystallinum
Mesembryanth. crystallinum
dolabriforme
Rhombophyllum dolabriforme
linguaeforme
Glottiphyllum linguiforme
novum****
Nem azonosítható.
tenuifolium
Lampranthus tenuifolius
uncinatum diacanth.
Ruschia uncinata
GERANIUM/PELARGONIUM*****
acetosum
Pelargonium acetosum
alchemilloides
Pelargonium multibracteatum
capitatum*
Pelargonium capitatum
cucullatum*
Pelargonium cucullatum
grossolarioides*
Pelargonium grossolarioides
inquinans*
Pelargonium inquinans
odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
triste
Pelargonium triste
vitifolium*
Pelargonium vitifolium
zonale*
Pelargonium zonale
PORTULACA
crassifolia? ***
Talinum triangulare
oleracea
Portulaca oleracea
pilosa
Portulaca pilosa
quadrifida
Portulaca quadrifida
SEDUM
acre
Sedum acre
album
Sedum album
crassula officinarum
Sedum urvillei
telephium flore rubro
Hylotelephium telephium
SEMPERVIVUM
arboreum
Aeonium arboreum
tectorum
Sempervivum tectorum
hirtum
S. globiferum ssp. hirtum
STAPELIA
variegata
Orbea variegata

Megjegyzés a táblázathoz
* nem szukkulens.
** Megoldatlan név, Jamaicán három ott előforduló taxont is jelölhet.
***Winterl kérdőjelzése.
**** új fajt jelöl Winterl.
***** A Pelargonium nemzetséget 1789-ben írták le. Fajait ezt megelőzően a Gerániumok közé sorolták, így
Winterl 1788-i jegyzékében is.

A felsorolt pozsgás növények változatossága a jelenlegi nomenklatúra alapján tűnik ki igazán,
mivel a teljes gyűjtemény 33 nemzetséget képvisel 52 fajjal. Néhány nem szukkulens fajt is a
táblázatban hagytam, de ezek a szukkulensek közé nem kerültek beszámításra. A fajok között
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egy novumot jelöl, mint új fajt. Kaktuszokból hét fajt említ, amely valójában hat, mivel az
Opuntia ficus-indica két néven is szerepel, Cactus ficus indica és C. opuntia néven. Az Újvilágból származó növények száma alacsony, mindössze hat kaktusz és egy agávé, amely vagy a
beszerzés nehézségére, vagy az érdektelenségre utal. Inkább ez utóbbiról lehet szó, mivel a bécsi
kabinet utasításba adta olyan növények gyűjtését, amelyeknek gazdasági, orvosi és ipari
jelentőségük van és Magyarországra jellemzőek, így leginkább ezekkel kellett foglalkozni. A
szukkulens taxonokról és számukról a 2. táblázat ad áttekintést.
2. táblázat: Az Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788 szukkulens taxonjainak száma.
EREDETI NEMZETSÉGEK
ÉS AZOK TAXONJAINAK SZÁMA

Agave
Aizoon/Aeonium
Aloe
Cacalia
Cactus
Cotyledon
Crassula
Euphorbia
Jatropha
Mesembryanthemum
Geranium/Pelargonium
Portulaca
Sedum
Sempervivum

1
1
7
3
7
1
3
3
1
10
4
4
4
3

JELENLEG ÉRVÉNYES NEMZETSÉGEK
ÉS AZOK TAXONJAINAK SZÁMA

Agave
Aizoon/Aeonium
Gasteria
Aloe
Haworthia
Astroloba
Kleinia
Senecio
Opuntia
Disocactus
Mammillaria
Hylocereus
Cotyledon
Crassula
Euphorbia
Jatropha
Mesembryanthemum

1
1
2
2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
3
3
1
1

© Ficzere Miklós
Trichodiadema
1
Acrodon
1
Cylindrophyllum
1
Cephalophyllum
1
Rhombophyllum
1
Glottiphyllum
1
Lampranthus
1
Ruschia
1
Geranium/Pelargonium
4
Portulaca
3
Talinum
1
Sedum
3
Hylotelephium
1
Sempervivum
1
Aeonium
1
Orbea
1

Hogy Winterl mennyire volt magyar, mennyire rokonszenvezett a magyarsággal, nem tudjuk,
magyar nyelvű írását nem ismerünk. Az első komoly magyarországi pozsgás növénygyűjtemény,
- mint közgyűjtemény - létrehozása az ő érdeme, habár akkor még ilyen gyűjteményi
kategóriáról nincs tudomásunk.
Ficzere Miklós
Megjegyzés
A növények szukkulens voltának eldöntése Urs Eggli (ed.) 2002: Illustrated handbook of
succulent plants. I-VI. kötet alapján.
Irodalom
ALFÖLDI FLATT KÁROLY: A budapesti füvészkert legelső botanikai indexei.
Természettudományi közlöny. 32. évf. 2. pótfüzet, 93-96. o. 1900.
GOMBOCZ ENDRE: A Magyar botanika története: a magyar flóra kutatói...; Magyar
Tudományos Akadémia, Attila-nyomda, 1936.
PRISZTER SZ.: Zur Geschichte des Botanischen Gartens der Universität zu Pest. 6.: Winterls
handschriftlicher Pflanzenkatalog (1785). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös Nominatae. Sectio biologica. 15. évf. 93-101. o. 1973.
PRISZTER SZ.: A Pesti Egyetemi Botanikus Kert történetéhez. 5. A közép-magyarországi
flórakutatás megindulása. Botanikai Közlemények, 59. kötet, 3. szám, 145-154. 1972
SZÖGI LÁSZLÓ: A nagyszombati egyetem jogi karának Budára költözése. In: Takács Péter
(szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások,
kerekasztal-beszélgetések. Budapest, ELTE ÁJK, 2003.
TREW, C. J., EHRET, G. D.: Plantae selectae, 3. kötet 30. tábla. Augsburg. 1752.
WINTERL JAKAB: Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788.
ANDREWS, H. C.: The botanist’s repository , for new and rare plants: 8. köt. 540. tábla.
London, 1807-1808)
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2. Cactus flagelliformis (=Disocactus flagelliformis) egyik első ábrázolása 1752-ből. Rajzolta G. D. Ehret. A növény egyike az 1788-as Winterl-katalógus kaktuszainak.
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem
rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő.
Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is felmelegedhet. A
melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi esetre ne kezdjünk el
az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg növényeink fejlődésének
beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen erősebb felmelegedést, amely
ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, hűvös idő veszélyeztetheti a
növények egészségét, mivel ha a jobb időben öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez
a kevés víz a lehűlés kezdetére el is párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az
időszakban rothadást, penészesedést okozhat.
2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb
felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával könnyen
kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést természetesen
fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot.
3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb,
naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, de
csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket.
4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy vannake állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. gombák,
penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a megfelelő
szerekkel és módszerekkel.
ELÉRKEZETT A VETÉS IDEJE!!
De ne siessük el! Hogyan csináljuk, mi kell hozzá? Megtudható a Debreceni Pozsgástár 2018.
februári újságjában megjelenő Kiss László: Magvetési tanácsadó - A kaktuszok magvetéssel
történő szaporítása című írásból. Középen a magvetésről készített vázlat.
Ficzere Miklós
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1936
Írta: I. I.
(Részletek)
VIRÁGZIK AZ AGAVÉ ...
— Mutatok a maga nemében igazi szenzációt, a virágzó agavét — mondja kísérőnk. — Ez
tényleg csak egyszer életében virágzik. Az agavé mostanában már leginkább keresztrejtvényekben előforduló délszaki növény, amely kitűnő szobanövény is. A kaktusz kiszorította a
lakásokból. Még jó, hogy életében legalább egyszer virágzik az agavé, máskülönben eltűnnék az
a néhány agavé is, amit még látunk egy-egy modern lakásban. A jelenleg virágzó agavé (Agave
Grandidentata) 16 éves s most van teljében, akárcsak valami bakfis. A »virág« fogalom, amit a
rózsán, szegfűn, margarétán keresztül nyertünk, itt csak növényélettanilag helytálló.
Esztétikailag az európai kultúra egészen mást ért virág alatt. Az agavé levelei átmenet a
kukoricalevél és a kaktusz között. Alakjában a kukorica levelére emlékeztet, anyagában merev,
szúrós és a levélzet szerkezete a rózsa szirmaihoz hasonló. A levelek közül négy és fél méter
magasságba két centiméter átmérőjű pózna nyúlik ki. Ez a virágszár. A virágszár
kukoricacsutkaszerűen kiszélesedik és a virágzat (több virág összessége) a kukorica szemeihez
hasonlóan helyezkedik el. Ez is zöld színű. A látvány groteszk és ormótlan. A virágszár nem úgy
fest, mintha a növényből hajtott volna ki, hanem, mintha négyméteres póznát beszúrtak volna az
agavé közepébe. Utoljára 1905-ben virágzott agavé a Füvészkertben, az Agave Americana.
Ennek a virága kandelláberszerű és 12—14 méternyire felnyúlik.
SZÁZEZER PENGŐT ÉRŐ KAKTUSZGYŰJTEMÉNY
Kaktuszok mellett visz el utunk. Kérdeztem, mivel magyarázzák a szakemberek a kaktuszdivat
csökkenését.
— A kaktusz ma is népszerű. Csak a szenvedély kijegecesedett, kiforrott, megnemesedett. Ma a
kaktuszt gyűjtik, eddig tartották. Kevesen tudják, hogy egy Festetich gróf a Mamillaria
kaktuszfajtának szenvedélyes gyűjtője. Ma a kaktuszgyűjtésnek irodalma van, és olyanféle
irányba kezd haladni, mint például a bélyeggyűjtés. Vannak, akik csak európai, akik csak
magyar, vagy más fajta bélyeget gyűjtenek. A kaktusznál is a gyűjtő egy-egy »Species«-szel
foglalkozik.
Az Egyetemi Füvészkert birtokában több mint százezer kaktusz van. 1928-ban
kaktuszgyűjteményünk értékét, pedig akkor csak fele ennyi volt, százezer pengőre becsülték.
Most, ha nem is még egyszer ennyit, de lényegesen többet ér.
Egészen különleges kaktuszt láttunk, amely után legutóbb a Magyar Metapszichikai Társaság
érdeklődött. Ez a kaktusz Echinocactus fajta, az Anhalonium Levini. Ebből készül az
őszinteségszérum. Az indiánok ezt a kaktuszt peyote-nak nevezik és náluk vallásos kultusz
tárgya, éppen a benne foglalt alkaloidák hatása miatt.
Alaktalan kis zöld tömeg a peyote echinocactus, kicsi cserépben, talán női ökölnyi nagyságú.
Ebből készül (ma már szintetikusan is előállítják) a mescalin. A mescalinnal a kísérleti
ideggyógyászatban idáig páratlan lelkiállapotot lehet előidézni. A mescalin nem narkotikum,
ellenkezőleg a vele kezelt ember ingerküszöbe alacsonyabbá válik és ébersége fokozódik,
bizonyos ellenőrzési kényszer áll be nála. Saját maga ellenőrzi azokat a jelenségeket, amelyeket
a mescalin fogyasztása következtében átél és így, ellentétben például az ópiummámorral, az
orvos belehelyezkedhetik a páciens átéléseinek kellős közepébe.
A legérdekesebb jelenség, amelyet a mescalin előidéz, az a fajta érzékcsalódás, amelyben a
hangok színekké és a színek hangokká változnak. Mescalinbódulatban — ezt különben Pap
Zoltán debreceni idegklinikai tanársegédtől is hallottuk egyik előadásában — bizonyos színféle-

25
ségeknek mindig bizonyos hangféleség felel meg és fordítva. Gramofón lemezekkel végzett
kísérletek igazolták ezt. Mescalinmámorban látni a hangokat. Egy bizonyos hang mindig kék,
másik szürke stb.
Ezek miatt a jelenségek miatt érdeklődött a Magyar Metapszichikai Társaság a peyote után.
Szeretnének kísérleteket végezni és beszámolni róluk a jövő évi Budapesten megrendezendő
Metapszichikai világkongresszuson.
Kis kaktusz cserépben katicabogarakat fedezünk fel.
— Miért csak ezt a kaktuszt lepték el a katicabogarak?
— Nem katicabogarak azok. Jól meg kell nézni. A katicabogár septempunctata, ezen csak egy
pont van. Ez kaktuszvirág. Tessék csak megkóstolni, olyanféle íze van, mint a somnak.
I. I.
Pesti Napló, 1936. augusztus (87. évfolyam, 175–198. szám)1936-08-23 / 192. szám, 10. o.

1988

Népszava, 1988. augusztus 1.

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek
megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk
részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak,
színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 2018 tavaszán lehet megtenni
a 2017. évi jövedelmek bevallása alkalmával.
A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező
nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen.
Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár
Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át
Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA
2018. I. FÉLÉVBEN
Január – Téli szünet
Február 24. szombat
Sérült növények túlélése.
Előadó: Szászi Róbert
Április 14. szombat
KÖZGYŰLÉS
Április 28. szombat
Látványos pozsgás növények.
Előadó: Rácz László
Május 26. szombat
Látogatás a Botanikus Kertben.
Szervező: Rácz László
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!
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1. RÉSZ
Írta: Fábián László
Ebben a jegyzékben azok az elnevezések is szerepelnek, amelyeket ő fedezett fel újra, saját nevet
alkalmazott rájuk, esetleg le is írta őket. Néhány hasonló jegyzékből igyekeztek ezeket az
elnevezéseket kihagyni, főleg, ha azokat Frič munkatársai gyűjtötték, vagy az útjai során, vagy
mint önálló begyűjtők. Ezért például a hasonló jegyzékek szerzői meg sem említik a Napina
mandragorana Frič n. n. fajt, melyet barátja küldött neki Mexikóból és később Backeberg
áthelyezte a saját Gymnocactus nemébe, mint G. mandragora (Frič) Backbr. Frič a másoktól
származó növényeket sohasem titkolta el, de nem is különítette el a saját felfedezéseitől. Ezzel
megnehezíti a jegyzék elkészítését, mert sokszor nem tudhatjuk, hogy az egyes fajok milyen
módon kerültek be gyűjteményébe. Ki kellene vonni belőle ezeket a neveket, annak ellenére,
hogy Fričnek tulajdonítják őket. Ilyen növénye például a Notocactus muller-moellerii Frič faj,
melyet Frič megjegyzései szerint Muller-Melchers úr talált Montevideónál, csak három
példányban. Ennek ellenére a jegyzéket ilyen formában jelentetem meg, hogy a Frič
sorozatomban szereplő megnevezések mindenki számára világosak legyenek. Ha annak idején
Frič az összes megnevezését a szabályoknak megfelelően írt volna le, teljesen eltérő neveken
ismernénk ma kedvenceinket. Mivel 2015-ben megjelent a kaktuszok-családjának újabb
értelmezése, ezért a nemzetségneveket e mű szellemében fogom megjeleníteni. A melléklet csak
átfogóan ismerteti azokat a fajokat, melyeket Frič felfedezett, vagy munkatársai fedeztek fel. Az
összes általa említett taxon kitenne egy vaskosabb füzetet. Például csak a Rebutia nemzetségnél
több mint 300 nevet említ. A Hymenolobivia nemzetsége sem tartalmaz kevesebb megnevezést.
Igyekeztem főleg azokat a fajokat jegyzékbe szedni, melyek előfordulnak Frič sorozatomban.
Talán az olvasónak ilyen módon sikerül majd fogalmat kapni arról, hogy milyen hatalmas
munkát végzett el az élete során.
Fábián László
Udvard, Szlovákia
AIRAMPOA Frič
albispinosa Frič n. nud.
aurata Frič n. nud.
rubriflora Frič n. nud.
ANDENEA Frič = ECHINOPSIS Zucc. = LOBIVIA Br. et R.
dragai Frič
gigantea Frič n. nud.
klusacekii Frič (A. klusačekii Frič)
klusacekii Frič v. roseiflora Šubik (Lobivia)
kuehnrichii Frič = kühnrichii Frič
purpurata Frič n. nud.
staffenii Frič
staffenii v. lagunilla Frič n. nud.
staffenii v. robustiflora Frič n. nud.
ANHALONIUM Lem. = LOPHOPHORA Coult.
sp. fl. luteo Frič n. nud. = sp. fl. lutea Frič n. nud. = Lophophora lutea (Rouh.) Backbr.
sp. fl. roseo Frič n. nud. = sp. fl. rosea Frič n. nud. = Lophophora williamsii v. decipiens Croiz.
sp. 4 (Frič a legközelebbi rokonaként a sp. fl. luteo taxont vélte) = Lophophora williamsii (Lem.
ex SD.) Coult. v. caespitosa Y. Ito = Lophophora williamsii (Lem. ex SD.) Coult. v. pluricostata
Croiz.
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ASTROPHYTUM Lem.
asterias (Zucc.) Lem.
asterias v. asterias Frič
asterias v roseiflorum Frič
asterias v. multipunctatum Frič
asterias v. seminudum Frič
asterias v. nudicarpum Frič
coahuilense (Möll.) Kays.
myriostigma v. rubriflorum Frič n. nud.
senile Frič
AUREILOBIVIA Frič = ECHINOPSIS Zucc. = PSEUDOLOBIVIA Backbr.
aureiflora v. columnaris Frič n. nud.
aureiflora v. lancipetala Frič n. nud.
CEPHALOCEREUS Pfeiff.
johansenii Frič n. nud.
senilis (Haw.) Pfeiff.
CEREUS Mill.
validus f. alpinus Frič n. nud. (C. validus f alpina Frič n nud.)
validus f. inermis Frič n. nud.
validus v. las-brenas Frič n. nud. (C. validus v. las breñas Frič n. nud.)
validus v. pruinosus Frič n. nud. (C. validus v. pruinosa Frič n. nud.)
CINNABARINEA Frič = ECHINOPSIS Zucc. = LOBIVIA Br. Et R.
graulichii Frič n. nud. = Lobivia graulichii v. cinnabarina Frič n. nud. = Lobivia graulichii Frič
ex Backbr.
graulichii v. lanceolata Frič n. nud.
graulichii v. rosea Frič n. nud.
graulichii v. spathulata Frič n. nud.
graulichii v. violacea Frič n. nud.
CLEISTOCACTUS Lem.
aureispinus Frič n. nud.
strausii v. jujuyensis Frič n. nud.
strausii v. lanatus Frič n. nud. = C. strausii v. fricii (Dörfl.) Backebr.
strausii v. luteispinus Frič n. nud. = Denmosa strausii luteispina Frič n. nud.
strausii v. rubricentrus Frič n. nud.
CORYPHANTHA (Eng.) Lem.
altamiranoi Frič n. nud.
daemenoceras v. jaumavei Frič n. nud. = C. daemonoceras v. jaumavei Frič n. nud.
heyei Frič n. nud.
jaumavei Frič n. nud.
CYLINDROREBUTIA Frič = REBULOBIVIA Frič = MEDIOLOBIVIA Backbrg.
einsteinii Frič
karrerii Frič n. nud.
monstrosa Frič n. nud.
nicolai Frič n. nud. = C. nikolayi Frič n. nud.
rubriviride Frič n. nud.
steineckei Frič n. nud.
ECHINOCACTUS Lk. Et O.
aspillagai Frič n. nud. = E. aspyllagai Söhr. = Neochilenia aspillagai (Söhr.) Backbrg.
ECHINOCEREUS Eng.
fitchii v. brunispinus Frič n. nud.
tamaulipensis Frič n. nud. = (E. pectinatus v. tamaulipensis (Frič) Schelle?)
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L
lapampaensis
lapideus
larabei
larae
laredensis
laredoi
larreyi
lasiacanthus,
lasiacantha
Lasiocereus
lateritia
laticornua

aus Lapampa
steinern
aus Larabe, Arg.
Eigenname: Lara ?
benannt nach Herkunft Larade
benannt nach Laredo
benannt nach: Larrey
behaartstachelig, zottig bedornte

latifolia
latifrons
latispinus
latus
laui
lauramárca
laureii
laurentii
lausseri
lauterbachii
lawsonianus
laxiareolata
lazaro-cardenasii
lecontei
lecoriensis
ledingii

breitblättrig
breitlaubig
breitstachelig, breitdorniger
breit
benannt nach: A. Lau
aus Lauramarca, Peru
Eigenname
Eigenname
benannt nach: Lausser
benannt nach C. Lauterbach
Eigenname
locherareolige
Eigenname: Lararo Cardenas
benannt nach Dr. J. Leconte
benannt nach Herkunft Lecori
benannt nach Herkunft:
Leding, Arizona
dünnblütiges
benannt nach Lee
echte
die Hülse
die Hülsenfrucht
benannt nach M. Lehmann
C. benannt nach Ch. Lemaire
benannt nach: Lemaire

leeanus, leeanum
leei
legitima
legumen
leguminosus
lehmannianus
Lemaierocereus
lemairei

baumförmiger Säulencactus
ziegelrot (blühende)
breitausladend wachsende gehärnte

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lapampából való
köves, kőből
Larabéból való
Lara-féle
Larade-ből való
Laredóból való
Larrey-féle
hajas /szőrös/ tövisű
bozontos
faformájú oszlopkaktusz
téglapiros (a virág)
szélesen túlnyúlóan növő,
szarvazott
széleslevelű
széles lombú
szélestövisű
széles
Lau-féle
Lauramarcából való
Laurei-féle
Laurent-féle
Lausser-féle
Lauterbach-féle
Lawson-féle
lyuk (odú) areolájú
Lazaro Cardenas-féle
Leconte-féle
Lecoriból való
Ledingből való
keskeny(vékony) virágú
Lee-féle
igazi, valós, eredeti
hüvelytermés
hüvelyes
Lehmann-féle
Lemaiere cereusa
Lemaire-féle

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Rózsavölgyi Viktória, Bocskai István Általános Iskola, Debrecen.

Rajzolta Frák Flóra, Barota Mihály Általános Iskola, Bököny.

