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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, 

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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Írta: Fábián László 

 

Átültetéskor, amikor növényeinket kiszedtük a tálkájukból, oldalra fektetjük és a legalsó 

elszáradt leveleket ekkor könnyen eltávolíthatjuk egy félkörös oldalmozdulattal. A növény 

tőrózsájánál az edénynyalábok nincsenek olyan erőteljes kapcsolatban, mint a levélben, ezért az 

itt könnyen leválik. A levelek szélén gyakran feltűnő és éles tüskék találhatóak, melyek 

fogszerűek vagy karmosak (ezek nem tövisek!), sokszor nagyon szilárdak és egyedileg foglalnak 

helyet a levélperemeken, minden fajnál jellegzetesen. Színük általában fehér, sárga, barna vagy 

ébenfekete. A levelek legvégén minden esetben egy erős, árszerű, nagyon szúrós tüske van jelen. 

Ezek a tüskék, szörnyű kinézetük ellenére nagyon díszítőhatásúak és minden esetben 

jellegzetesek az adott fajra. A növény körüli foglalatosságoknál nagyon figyelmesnek kell 

lennünk, mivel ezek a térben sok irányban terülnek szét és sokszor csak akkor vesszük őket 

észre, ha már beleakadtak ruházatunkba, rosszabb esetben a bőrünkbe. Annak ellenére, hogy 

elsődleges fertőzést nem okoznak, mivel nem tartalmaznak méreganyagot, a sebet inkább 

fertőtlenítsük megfelelő gyógyszerrel vagy készítménnyel. A másodlagos fertőzés veszélye 

minden esetben lehetséges, mivel a tüskékre különféle szennyeződések rakódhatnak le, esetleg 

az állatok, főleg a rovarok ürüléke is bevonhatja őket. Az agavék gyökérzete drótszerű, nagyon 

erős, a növényeket a talajhoz nagyon erőteljesen rögzítik, ez a hatalmas példányok esetében 

életfontosságú. Ha nem szeretnénk, hogy gyorsan növekedjenek, kisebb ültető edényt 

alkalmazzunk, amely legyen nagyon szilárd, mert a masszív gyökerek idővel képesek még 

ezeket is szétfeszíteni. 
 

   
 

42-43-44. Balról jobbra: Agave macrocarpa Tehuatepec, Agave macroculmis, Comeros, Coahuila, 

Agave mckelveyana, East Yava, Arizona. 
 

    
 

45-46-47-48. Balról jobbra: fiatal Agave guadalajarana példány, idősebb Agave guadalajarana egyed, korral 

változhat a habitusuk, Agave havardiana Devis Mounts, Agave inaequidens levelei mindkét oldalán jól 

kivehetőek az előző levelek lenyomatai. 
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49-50-51. Balról jobbra: Agave lechugilla – ensifera, a középső képen balra Agave lechugilla - ensifera, tőle 

jobbra Agave lechugilla, Agave lechugilla jellegzetes sarjképzése. 
 

   
 

52-53-54. Balról jobbra: Agave montana levelein jól kivehetőek az erőteljes lenyomatok, ez a mintázat annyira 

töri a fényt, hogy a növényt csaknem láthatatlanná teszi a természetben, Agave ocahui, Guasabas, Sonora, a  

levél éleken csak ritkán keletkeznek fogak, Agave orurensis Estancia Margarita, Zacatecas, a leveleken 

látható égési sebeket a fóliasátoron megmaradt vízcseppek okozták, napfényben úgy működtek, mint a 

lencsék. 
 

    
 

55-56-57-58. Balról jobbra: Agave parryi, Agave parryi var. cousei, South Camp-verde, Arizona, 

Agave parryi v huachensis, Agave polyanthifolia, SB1703, Yecora, Sonora. 
 

    
 

59-60-61-62. Balról jobbra: Agave salmiana var. ferox, Agave scabra var. zacatensis, Agave shavii La Zacra, 

Agave shavii. 
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A másik esetben, ha van a gyökereknek elégséges tere, a példányok is gyorsabb növekedésnek 

indulnak. A természetben a felnőtt példányok akár néhány évesen is képesek virágba borulni, de 

kultúrákban ezt ritkán teszik, mivel a legnagyobb edényben sincs a gyökereknek elegendő 

tápanyag és víz ehhez a fejlődéshez. Néha azonban hallhatunk híreket arról, hogy az agavék is 

virágoznak a mi körülményeink között, főleg az Agave americana faj, de már nálam is 

virágoztak más fajok, a lentiekben megemlítem ezeket az eseteket. Virágzatuk általában 

hatalmas tőszáron jelenik meg, mint füzér. A tőszár lehet akár 10 méter magas is. Az ilyen 

hatalmas virágzatban a virágok szám elérheti akár a 100.000 darabot, amely ezeket a fajokat a 

legtöbb virágot képező fajokhoz sorolják. Virágaik nagyon egyszerű felépítésű, kissé 

emlékeztetnek a liliomfélék virágaira, de azoktól sokkal primitívebb felépítésűek. Színük 

általában fehér, sárga és a piros szín bizonyos árnyalatai. Elképesztő mennyiségű nektárt 

termelnek, ezért is lehet őket felhasználni alkoholos italok készítéséhez. A nagymennyiségű 

nektár vonzza az éjjeli lepkéket, melyek hosszú szívókákkal rendelkeznek, valamint a 

denevéreket, melyek képesek hosszú nyelvükkel kilefetyelni azt. Természetesen a nektár 

fogyasztása alatt megtermékenyítik a virágok túlnyomó többségét. A megtermékenyített virág 

tokká alakul át, melyben több száz mag is lehet, tehát egy hatalmas példány több millió magot 

képezhet. Magjuk lapított lencse formájú, úgy 10 mm átmérővel, vagy kisebbek, feketék, 

feltűnőek. 

Az eszméletlenül sok, szinte megszámlálhatatlan magtermelés egyenes arányban van a növények 

életciklusával. Az elvirágzott, magvak millióit termelő növény ezt követően hamarosan 

elpusztul, ezért az a hatalmas mennyiségű mag. Ez a jelenség csaknem az egész nemzetségre 

érvényes. Néhány fajuk azonban, főleg a legősibb fajaik, mégsem pusztulnak el, pl. az Agave 

attenuata és az Agave stricta vagy A. striata fajok. Az elpusztult anyanövény azonban 

másképpen is gondoskodik a faj fennmaradásáról, sarjakat képez, ezek azonban genetikailag 

azonosak a szülőjükkel. 
 

   
 

63-64-65-66. Balról jobbra: Agave schottii, Mazatlan Mounts, Arizona, Agave sisalana, 

Agave sordida Santa Rosalia BCN. 
 

   
 

67-68-69. Balról jobbra: Agave victoriae-reginae három szép formája. Agave victoriae-reginae alaptípus, 

Agave victoriae-reginae kompakt forma, és Agave victoriae-reginae f. minima. 
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70-71-72. Balról jobbra: Agave waleriana cv. Baher, majd egy be nem azonosított taxon, a sarjak, mivel nem 

tudnak utat törni a növény mellett, lefelé csavarodnak. A sarjak növekedése és nyomása kiemelik a növényt 

cserepükből. Ezért is igénylik a széles és mély cserepeket. 
 

Figyelmes olvasóim bizonyosan észrevették már, hogy eddig nem említettem meg senkit a 

magyar zeneiparból, de nem ússzák meg! Most is zenét hallgatok, de csak minőségit és magyart. 

Jelenleg a legszebb és az egyik legjobb hangú énekesnőt kísérem figyelemmel. Ez a hölgy Péter 

Szabó Szilvia, a NOX együttes volt énekesnője. Sokáig külföldön élt, de már hazatért, férjhez 
ment és megszülte gyermekét. Szerencsére visszatért a NOX szerzőihez, ezért a jelenlegi számai 

teljesen noxosak. Megjelenése szemkápráztató, énekhangja a világ legjobb hangja, eladásmódja 

utánozhatatlan, vagyis, annyira tökéletes, hogy szinte hihetetlen. Őt nem tudom halkan hallgatni, 

ordítani kell a hangfalaknak, ilyenkor gyakran még a könnyeim is kicsordulnak (nincs ezen mit 

szégyellni, aki nem képes sírni, az nem képes együtt érezni sem). Az egyik számában egy almafa 

történetét énekli el, hihetetlen, az embernek az az érzése, hogy egy érzelmes szerelmes dalt ad 

elő, a szöveg, az eladásmód, az intonáció elképesztő, ez a magyar nyelv, érzelem és az egyéniség 

elképesztő összhangja! Az egyig számában a világ és egyben a magyar nyelv legszebb szavát a 

„szerelem”, úgy énekli, hogy ettől még azt is olyan hatás éri, aki a szót nem érti, hogy az 

megmagyarázhatatlan. Hallgatom az itteni magyar adást, a Pátria rádiót, a kedves hölgy, aki 

vezeti az egyik rovatot, egy izlandi énekesnőt mutat be, aki, szerinte a világ legnagyobb 

tehetsége. A bemutatott számai nálam, a szó szoros értelmében, hányingert okozott, ki kellett 

kapcsolnom a rádiót. Soha nem értettem, a külföld undort keltő számai miért jók nekünk, 

magyaroknak? A zene szempontjából nincs konkurensünk, aki ezt nem így érzi és értékeli, nem a 

mi emberünk. Szilvi dalainak szövegét nem voltam képes lefordítani az általam ismert nyelvekre, 

egyszerűen azokon a nyelveken nincs értelmük, nem is lehet, mert a mi nyelvünk az egyetlen ezen 

a világon, melyen mindent el lehet mondani, ki lehet fejezni. Az egyik amerikai Nobel-díjas író 

egyszer ezt mondta: „Ha tudnék magyarul, sokkal szebben tudnám leírni és megértetni 

regényeimet, sajnos, ezt a nyelvet nagyon kevesen beszélik”. Szilvikém, kívánok nagyon sok 

noxos számot, hogy gyakran hulljanak a könnyeim. Dalaidnál sokszor a külföldiek azt jegyzik, 

hogy Te egy gyönyörű hun jelenség vagy. A külföld semmit sem tud rólunk, mi nem vagyunk 

hunok, hanem szkíták, sőt király szkíták, ami több, minden egyéb külföldi tudatlanságtól! 

 

Abból a hatalmas mennyiségű fajból, melyet eddig leírtak, nagyon nehéz kiválasztani néhány 

taxont ahhoz, hogy a nemzetséget kellőképpen képviseljék az általunk kiválasztott egyedek. Egy 

bizonyos, a kisebb méretű növényekkel kevesebb a manipuláció, azonban a nagyobb méretű 

példányok minden esetben több érdeklődést vonnak maguk után. Ennek ellenére mindenki 

figyelmébe ajánlom, főleg azokéba, akik szeretnének létrehozni egyéni, személyre szabott 

gyűjteményt. Gyakorlatilag az év folyamán csak két alkalommal igényelnek nagyobb munkát és 

odafigyelést, tavasszal, amikor kiültetjük, és ősszel, amikor behordjuk őket. A beléjük invesztált 

energia és kiadás a nullával egyenlő. Az ízlésesen létrehozott és felügyelt gyűjtemény értéke 

azonban felbecsülhetetlen. A kihelyezett agavék egész nyáron nem igényelnek semmilyen 

kezelést sem. Ha nincs elég természetes csapadék, nyáron 3-4 naponként bőségesen  
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megöntözzük őket, nem locsolunk, mert ezt a ténykedést húsvétkor a lányokon végezzük el 

(Nemes Lajos nyomán). Teljesen megelégednek a mi nyarunk által felkínált lehetőségekkel. 

Télen abszolút szárazság és hűvös helyiség az egyetlen követelményük. Tegyék próbára őket, 

biztos vagyok benne, hogy nem fognak csalódni bennük. Egy biztos, minél nagyobbak, annál 

díszesebbek! 

 

1. IGAZMESE 

Az Agave stricta – striata alakkör gyűjteményemben nagyon régen előfordul, jelenleg több tucat 

példányukat birtokolom. Eddig még senkinek sem sikerült megmagyaráznia, hogy miben is 

térnek el. Jöttek olyan elméletekkel, hogy a levelük alsó egyharmadának keresztmetszete a 

mérvadó. Vagyis, ha a keresztmetszet ovális, akkor striata, ha azonban háromszegletű, akkor 

stricta. Szakértőkkel szerettem volna egy kis fényt hozni ebbe a félhomályba, de eddig még egy 

alkalommal sem sikerült. Néhány évvel ezelőtt vettem egy szép magoncot Igor Dráb, pozsonyi 

kaktuszszakértőtől, utazótól, Agave stricta RS69, megnevezés alatt. Akkor azt állította, hogy ez 

egy tipikus példánya fajának. Néhány évvel ezelőtt meglátogatott és kiszúrta magának ezt a 

példányt. Kérdése: 

- Mely formája ez az Agave striata taxonnak? 

- Igor, ezt a növényt tőled vásároltam néhány évvel ezelőtt, s akkor azt állítottad, hogy az stricta. 

- Tudod Laci, így nehéz megállapítani a dolgokat, ismerni kell a lelőhelyet is. 

- Bazmeg! Hiszen ez egy lelőhelyes és gyűjtői számmal ellátott példány, éspedig tőled! 

No, ennyit a szakértelemről és bizonyos taxonok létéről. 
 

     
 

73-74-75-76-77. Balról jobbra:1-2. kép: Agave striata – stricta, 3-4. kép: Agave striata –stricta f. rubra, 5. kép: 

Agave stricta RS69, Actopan, Hidalgo. Nincs ember, aki kiismerné magát e két hasonló (azonos?) taxon 

között, ráadásul a nevük is nagyon rosszul lett meghatározva, egyetlen karakteren múlik az egész. 
 

  
 

78-79. Agave xylonacantha var. vitatta, az alapfajtól kissé eltér, azonban rengeteg leánysarjat nevel, innen a 

vitatta = szülő, megnevezése. 
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2. IGAZMESE 
Rengeteg faj kultúrában való szaporítása hiábavaló vágyálom. Vannak taxonok, melyek nálunk 

sohasem, vagy csak nagyon elvétve virágzanak, de a virágzás még nem jelenti azt, hogy 

magvakhoz is jutunk. A múlt században ezért kidolgozták az úgynevezett in-vitro szaporítási 

módszert. Lényege, hogy egy adott növény bizonyos sejtjeit laboratóriumi körülmények között 

elszaporítják, majd ezek a szövetek képesek létrehozni a példány tökéletes utánzatát. Egy 

sejtállományból akár több millió egyedet is létre lehet hozni. A módszer nagyon elterjedt sok 

országban, ahol a különleges formákat, virágszínt és mintázatot ilyen módon meg tudják tartani 

és nagymértékben sokszorosítani. Van egy fiatal kedves barátom, aki Nyitrán lakik, a neve 

Čerňanský Norbert, szlovák neve ellenére ő egy „fasza” magyar gyerek. Tényleg még gyerek 

volt, amikor megismertem, de már akkor is kimutatta foga fehérét. Nagy sikereket ért el, nem 

csak a kaktuszozás terén, hanem a növényvilág minden szegletében. Büszkén hordta a 

kiállításokra növényeit, melyeket már középiskolás korában in-vitro nevelt. Kertészeti iskolába 

járt, amely Pöstyénben volt, a tanárai a srácot nagyra becsülték. Mindig azt mondta: „Elvégzem a 

főiskolát és a hollandokat elárasztom olyan mennyiségű növénnyel, hogy feladják a 

kertészkedést.” Ez a vágya eddig nem sikerült, mert akkor ő még nem számolt a bürokráciával. 

Így is jó, kertészkedik, növények garmadát állítja elő a hazai piacra, van iránta érdeklődés. Sok 

agávé fajt is nevelt mát in-vitro, de mivel a nemzetség iránt nincs akkora kereslet, felhagyott 

vele. Az egyik fenti képen látható Agave tequillana cv. Azul is neki köszönheti létét. 

Kérdezhetnék, akkor miért nem foglalkozik ritka és értékes fajok ilyen módon való 

szaporításával. A nagyüzemi termelés, nagyüzemi befektetést igényel, ehhez Norbinak hozzá 

kellene jutnia nagyobb mennyiségű pénzhez, tehát kölcsönhöz. Említettem már, ez neki nem jött 

össze, mivel nincs mivel fedeznie a hatalmas összeget, ezért még mindig a hollandoknál a labda! 
 

   
 

80-81-82. Balról jobbra:Agave tequillana cv. Azul, in-vitro előállítva, Agave triangularis, Tehuacan, 

Agave verschaffeltii f. minima, közkedvelt miniatűr agávé. 
 

   
 

83-84-85. Agave xylonacantha, egyike a legszebb agavéknak. Leveleinek térbeli kitárulása szép, tüskéi 

csaknem fehérek és papírvékonyságúak, a levél belső részében hosszanti irányban széles zöldessárga sáv 

húzódik. A levelek fonákját viszont sötétzöld csíkozottság díszíti. 
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Adós vagyok még a nálam virágzó két agavé faj bemutatásával. Egyáltalán az első virágzó 

növényem az Agave schidigera var. minima JM 236, Yecora, Sonora faj volt. A faj magjait 

2000-ben komáromi kollégámtól, Mezey Jánostól kaptam, aki abban az évben volt Mexikóban és 

maggyűjtéseiből juttatott nekem is. A magvak jól csíráztak, a növénykék hamarosan tetszetőssé 

váltak, ezért nagy volt a kereslet irántuk. Két példányt azonban sikerült megmentenem. 2012-ben 

mindkét minima virágzatot hozott. Hamarosan rájöttem, hogyan lehet őket beporoznom, ezért  
 

  
 

86-87. Agave schidigera var. minima JM236, Yecora, Sonora. A bal oldali képen a 12 éves növény a virágzást 

megelőző évben. A jobb oldalin a növény közepéből fejlődő virágkocsány. 
 

   
 

88. Agave schidigera var. minima JM236, Yecora, Sonora bimbója, nagyon egyszerű virágzata és termése. 
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már saját maggal is rendelkeztem. A növények, amint az várható volt, a virágzást követő évben 

elpusztultak, de néhány leánysarjjal még megajándékoztak. Néhány évvel később az egyik Agave 

striata – stricta példányom is hosszú virágkocsányt fejlesztett. Mivel ekkor csak egy példány 

virágzott, gondoltam, most nem fogok magvakhoz jutni. A beporzásnál hasonlóan jártam el, mint 

a minima taxonnál. Néhány magtok azonban létrejött, melyek csíraképes magvakat képeztek. Ez 

a faj azonban a virágzást követően nem pusztult el, és nem is hozott leánysarjakat. A 

bevezetőben már említettem, hogy az ősi típusú fajok nem pusztulnak el az első virágzást 

követően, ezt még néhányszor életük során megismételhetik. 

 

AZ AGAVÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 

Az agavék felhasználásával kapcsolatban írnék még néhány szót. Hogyan is járnak el a tequila 

előállításánál? Kétféle módszerről tudok. Az egyik, amikor a virágzóképes kort elért agavénak 

kivágják a virágkezdeményét, a szívét, és a csonkba mélyedést vájnak, ennek a célnak 

legmegfelelőbb faj az Agave americana, talán ezért is igyekeztek anno a fajt minél jobban 

elszaporítani a Mediterránon. A gond csak az, hogy a faj itt jóval idősebb korában kezd el 

virágozni, úgy 30 évesen. Hazájukban a 7 éves példányok már ivarérettek. 

A kimélyített üregből naponta akár többször is lopótökkel kinyerhetik az édes nedűt, amely nem 

más, mint a növény által a virágzatba invesztálandó anyagok összessége. Az agavék nagyon sok 

nektárt termelnek, ez adja az édes ízt, s ennek köszönhető, hogy hamarosan erjedésnek indulhat a 

folyadék. A pulque kitermelésének másik gyakori módja, amikor a célnak megfelelő agavé fajt, 

mely többnyire az Agave tequilana (kékagavé) faj, megszabadítanak hosszú leveleitől. A 

megmaradt, hatalmas, ananászra emlékeztető tőrózsát (piña) kétféleképpen is feldolgozhatják. A 

régi, bennszülött módszer szerint kiástak egy nagy gödröt, melyet banánlevelekkel kibéleltek.  
 

  
 

89-90. Agave americana fajból lopótökkel kiszívják a nedűt. 
 

Ebbe helyezték a fejeket, mikor megtelt a gödör, lefedték az egészet levelekkel, földet szórtak rá, 

majd hatalmas máglyát raktak az egész fölé. A tüzet néhány napon át életben tartották, hogy a 

gödörben levő készítmény jól bedunsztolódjon a saját levébe.A modern ipari feldolgozása egy 

kissé eltér. A piña fejeket egy speciális kemencébe helyezik, majd néhány napon át nagy 

hőmérsékleten főzik. Mindkét esetben a puha és nedvdús fejeket kipréselik, a kinyert folyadékot 

erjesztik, majd párolják. Az Agave tequilana faj, mint kultúrnövény is hasznos lehet, mivel 

igénytelen és az arid területeken bárhol megél. Öntözni sem kell, mégis nagy a hozama. 

Kísérletek folynak a növény teljes feldolgozása érdekében, mivel a levelei hulladéknak 

számítanak, pedig súlyuk sokkal nagyobb, mint a kitermelt fejeké. Az Agave lechugilla faj 

felhasználásáról nagyon sok adatom van. Ez a kistermetű agavé a délnyugati régió és a 

Canyonland életében nagyon is belegabalyodott, és elképesztő természeti forrást képez. A neve 

fordításban kicsi salátát jelent. A leveleiből nyert szálakat felhasználják szőnyegek, szandálok, 
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91-92-93-94. Agave tequilana feldolgozásának különféle fázisai, a fejeket 

piña néven említik, súlyuk lehet akár 40-90 kg is. 
 

táskák, kosarak és más termékek készítésére. A bennszülött indiánok a levelekből kétféle szálat 

nyernek, a puhábbikat ixtla néven említik, de a keményebb szálakat tampico kereskedelmi néven 

terjesztik. A tampico szálakat napjainkban is felhasználják kefék készítésére. Teljes mértékben 

ellenálló a vegyszerek, az alkalikus vagy savas oldatokkal, esetleg a magas hőmérséklettel 

szemben. A nyers mézgáját, mint detergenst (tisztítószer) is felhasználják, vagy mint a halak 

méreg általi kifogására, esetleg mint a nyilak végeinek megmérgezésére. A magas 

virágkocsányokból nyílvesszőket vagy más fegyvereket és eszközöket készítettek, de mint 

tüzelőanyagot is alkalmazták. A levelek centrális részét 48 órán át sütötték, ezt követően sokáig 

sulykolták, majd édeskés lapokká formálták. Ezt az eledelt még kiszárították és ilyen formán 

elkészítve akár hónapokon át is tárolhatták. Hasonlóan készítették el a sotol nevű agávét, 

azonban a lechugilla kevéssé terjedelmes és a gyűjtése is egyszerűbb, ezért a feldolgozása is 

kifizetődőbb. 

A növényből nyert folyadék nagyon gazdag sókban és ásványokban, ezért energiaitalt készítenek 

belőle és Mexikóban sok helyen árulják. Paradoxon módon toxikus a marhákra és a juhokra. A 

faj a cukrokat és a szacharinokat a húsos központi részében tárolja, ahol még előfordulnak 

szaponinok, cukor és szteroid kombinációk. Az egyik szaponin vegyületét, mint szmilogenint 

azonosították, és a lechuguilla sokkal többet tartalmaz ebből, mint a többi agavé faj. Ezeket a 

szaponinokat mint hatásos szappant alkalmazhatják. A középső részét nem lehet alkalmazni, 

mint állati takarmányt, mert nagyon káros az állati sejtekre és ezért a növényt erősen toxikusnak 

tartják. A tarahumara és a chihuahuava indiánok ezt a tulajdonságát kihasználták a halászatban. 
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A szétlapított leveleket vízbe hajították és a kábult állapotba került halak felúsztak a felszínre, 

ahol azután könnyen össze lehetett gyűjteni őket. A hatóanyag kimosását követően a halak 

hamarosan feleszméltek. 

Annak ellenére, hogy a lechugilla növényt egész évben be lehet gyűjteni, a legmagasabb 

cukortartalma a nyári esős időszakban van, valamint az egyed ivarérését követően a 

virágkocsány megjelenésekor. Ezekben a cukrokban található az az energia, amire a fajnak 

virágzásakor szüksége van, amiből létre tudja hozni a virágzást, valamint a terméseket. A nagyon 

száraz időszakokban sokkal több bennük a méreganyag, mint a cukor. Az elvirágzást követően a 

növény annyira kimerül, hogy elpusztul. Mivel a virágzás eléréséhez legalább harminc évre van 

szüksége, ezért az idősebb példányok elhasználódása jóval nagyobb, főleg abban az esetben, ha a 

növényeket nagyobb mennyiségben használják fel, mint táplálékot. Az erősen kitermelt kolóniák 

csak nagyon nehezen regenerálódnak.  

A jövőbeni felhasználásáról 

A Mexikói Nemzeti Erdészeti, Termelő Szövetkezi és Állattenyészeti intézet (INIFAP) már 

régóta figyelemmel kíséri az Agave lechuguilla faj lehetséges felhasználását. Már lépéseket 

tettek, hogy Mexikó kihasználatlan és elhagyott területeit e fajjal népesítsék be. A növény ipari 

felhasználása elsősorban a szálak felhasználásában rejlik, melyeket az autóiparban lehetne a 

legjobban hasznosítani, valamint szőnyegek, szőttesek készítésénél. A hulladék anyagából 

viszont készíteni lehetne laminátokat, lemezeket, kartonok és speciális filtereket. 

 

A fajok leírása helyet rengeteg felvételt adok közre, néhány demonstrációt szolgáló kép nem az 

én gyűjteményemben készült, a többség azonban igen. Sokuknak idén ígértem nagyobb térfogatú 

tálat, mert megérdemlik. Tartásukat, nevelésüket szívből ajánlom minden érdeklődőnek. 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

 

 

 

 
 

 

 

Kalanchoe marmorata. Baker. 

A »Gard. Chronicle« legutóbbi számában több érdekes 

növényújdonságot ismertet, köztük új Kalanchoe fajokat 

is. Egyet, a Kalanchoe marmorata-t dr. Penzig genuai 

botanikus Abissinia hegyeiről hozott magával s Han-

burynak adta, akinek la mortolai kertjében minden 

látogatónak csodálkozását felkeltette. Néhány évvel 

ezelőtt a K. carnea csatlakozott hozzá, mely virágának 

szépségére nézve méltó párja az előbbinek. A K. mar-

morata évelő növény, sima, szürke, húsos 1 cm. vastag 

szárakkal. Levelei váltogatók, ülők, tojásdad hegyesek, 

8-10 cm. hosszúk, s 3-5 cm. szélesek, halvány szürkés-

zöldek sok barna folttal. Ernyője csak néhány virágból 

áll; a virág csöve 5 cm. hosszú, hengeres, az alapnál 

tágabb és zöldes fehér. Pártája fehér, szétterjedt. 

Tenyésztésük nem nehéz, homokos, rostos hanga földdel 

kevert gyepföldben tenyésznek legjobban; télen világos 

helyen, temperált házban tartandók; nyáron a szabadban 

nagyon napos helyre is állíthatók. 
Kertészeti Lapok. 1892. november 11. szám 297. o. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Teleltető helyünket lakásokban is úgy válasszuk meg, hogy az világos legyen. Sötétebb, 

félhomályos helyet csak jobb lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan megoldások is, amikor 

a cserépből kiveszik földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy csomagolópapírba tekerve tárolják! 

Ez csak kényszer szülte megoldás! Egyébként mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni, 

amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy 

biztos. A +5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel. A teleltetésre sok-sok ötlet 

olvasható a Debreceni Pozsgástár újságjaiban a kaktusz és pozsgásgyűjtők rovatban. 

 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus hasel-

bergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban számíthatunk 

virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől azonban óvjuk 

őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen, 

ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen 

+5C°-ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja 

legyen enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha 

nem panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak 

kivételek. 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. 

Különösen alkalmas hely a panellakásokban a következők számára: néhány Epiphyllum faj, 

Melocactusok, Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben teleltetünk, és 

éjszakára komolyabb fagyok várhatók, úgy az ablaküveg és 

a kaktuszok közé helyezzünk el óvatosan valamilyen 

hullámpapírt, vagy ha a hely megengedi, megfelelő 

vastagságú hungarocell lemezt. 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egész-

ségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt veszünk észre, 

akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon 

elterjedt, akkor dobjuk a szemétbe, de ha kevésbé elterjedt, 

akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami 

már vélhetően egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés 

beszárad, majd tavasszal gyökereztessük dugványozással. 

Ezáltal új növényünk lehet belőle. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 
A Senecio stapeliaformis szobában könnyen teleltethető. 

Kép: Szabó Róbert. 
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A kaktuszokból is könnyen lehetnek gyomnövények, persze nem országunk éghajlatán, ellenben 

a Lajtán túli területeken már nem csak az Opuntiák gyomosítanak a nekik kedvező helyeken, 

hanem más kaktuszok is megjelentek vadon, sok kellemetlenséget okozva a gazdálkodás 

számára. Elterjedésük és gyommá válásuk a melegebb éghajlatú vidékeken okozzák a legtöbb 

bajt, különösen Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Most két kaktuszt említek, 

amelyekről eddig nem is gondolták, hogy bajt okozhatnak. Mindkét esetben a kaktuszgyűjtőknek 

köszönhető térhódításuk. 

Egyik a Tephrocactus articulatus, amelynek eredeti hazája Argentína, ahonnan elhurcolva 

invázív növénnyé vált Dél-Afrikában és az USA Arizona államában Phoenix város határában. Ez 

a növény a természetben gyorsan növekszik, sok hajtást fejleszt, amelyeken kicsi sörtéket 

találunk, de ezek a kis sörték mégis gondot jelentenek az állatoknak. E kaktusz oly sűrű 

állományt képes fejleszteni, ami szinte helyettesíti a gyepet, megnehezíti az állatok és az ember 

mozgását. Könnyen virágzik, sok és jól csírázó magot hoz. De nem is ez a legfontosabb a 

szaporodásában, hanem a könnyen leváló hajtás darabok, amelyek a talajra hullva gyorsan 

meggyökeresednek, és új egyedet hoznak létre. 
 

   
 

          Tephrocactus articulatus. Fotó: Ilonczai Gyöngyi.                  Cylindropuntia rosea vadon, valahol Spanyolországban. 
 

A másik kaktusz a Cylindropuntia rosea (szin.: Cylindropuntia pallida) eredetileg Észak-

Chiléből származik. Igen mutatós, szép kis cserje hófehér töviseivel, s emiatt sok helyen ültetik 

kerti dísznövényként. Azokon a helyeken, ahol jól érezte magát, ott a kertekből kiszabadulva 

sokfelé vadon is meghonosodott. Szintén jellemző rá a gyors növekedés, rövid idő alatt 

nagyszámú hajtást növeszt, és sűrű, szinte áthatolhatatlan állományt képez. A hajtásokon nagyon 

sok hosszú és tűhegyes tövist találunk, amelyek ha behatolnak az ember vagy az állatok bőrébe, 

onnan nehezen lehet eltávolítani, mivel a töviseken lévő kis horgok ezt nagyon nehézzé és 

fájdalmassá teszik. Hajtásai szintén könnyen leválhatnak, az állatok könnyen széthordják, majd 

valahol lehullva vagy az ember által eltávolítva és szétdobálva szintén könnyen 

meggyökeresednek, s máris fejlődik az új növény. Ausztráliában, Dél-Afrikában, 

Spanyolországban (Toledo, Valencia, Katalónia) már meghonosodott és invázivvá vált. Az 

alacsony őshonos fűféléket eredményesen kiszorítja, a táj arculatát alapvetően képes 

megváltoztatni. 

A meglévő populációkat még csak a megfigyelés szintjén vizsgálják, visszaszorításuk érdekében 

érdemi cselekvés eddig nem történt az elégetésen kívül. 

 

Ficzere Miklós 
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Nagy József 2018-ban megnézte a Texasban lévő Palo Duro Canyont, amely az USA második legnagyobb ilyen 

jellegű képződménye. Az ott készült fotóiból mutatunk be néhányat. 
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Nagy Sándor 

A Gymnocalycium bruchii, nemzetsége leghidegtűrőbb faja 

 

Ficzere Miklós 

A Természethistóriai Képeskönyv pozsgás növényei. 1805-1816 

 

Dr. Mészáros Zoltán 

Hungarika vagy nem hungarika? - Egy Hungarika története 

 

Kiss László 

Minek nevezzelek? Ahogy tetszik! Echinocereus schmollii ssp. nerispina? 

 

Morales, L. J. G.  

A mexikói Tamaulipas „arany” Mammilláriái. I. Rész 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia: Kaktuszok (Közép-afrikai Köztársaság) 

 

Elton Roberts 

Az Echinocereus pulchellus ssp.sharpii 

 

Fábián László 

Az Astrophytum coahuilense 

 

Ficzere Miklós 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Ilonczai Gyöngyi 

 

 

 

          
                                                                             Címlap                                                            Hátsó 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
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VI. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

A juhász fürkésző tekintettel, aggódva néz gyakran a tó mögötti erdőre és az égnek kapaszkodó 

szirtes hegyre, mert arrafelé van a farkasok és vaddisznók tanyája, meg a medvék barlangja... És 

az a barlang száj is sejtelmesen néma, ahonnan az ördöghegy által túlsó oldalon elnyelt patak 

vize, ezen az oldalon újra kibukkan. Az öreg juhász még emlékszik is rá, hogy még 

gyermekkorában egyszer, egy legény, aki kincset keresett, bebújt a nyíláson, de többé sohasem 

látták... Bocsánat!... Itt már elkalandoztam. Mert sem a juhász, sem a juhok, meg a farkas, 

vaddisznó és a medve sem volt még a helyén. Még csak a dobozban kuksoltak. Róka ölében a 

csirke, és a bárány egy farkast ölelgetett... De mire ezek a figurák egymás mellé kerülhették!...  

Ha már sajgott a derekunk, vagy ujjunk nagyon égett, akkor a várost jártuk. Napokig vadásztunk 

az apró babákra és az állatfigurákra, mire arányosra össze tudtuk őket válogatni. Az utolsó 

délután aztán főpróbát tartottunk. Amit kőből, téglából, földből meg növényből építeni kellett, az 

már mind a helyén volt. Az ezüstfenyőt utánzó sedum reflexum erdők, a lucfenyőt helyettesítő s. 

acre foltok, a sötét mellett szépen párnásodó s. hispanicum hamvas szürkéje, a nyír- és fűzfát 

helyettesítő artemisia a tó partján és a többi is mind- mind. Legtöbbje már élénken állt a helyén, 

az új fészkében (de hány kanna víz cipelésébe került ez reggel és este!). Olyan volt az egész, 

mintha óriás kés vágta volna ki vonalzó mellett a valódi természet egy darabjából. Csak még a 

mesekert környéke volt tökéletes káosz. Földhányás, kő- és tégladarabok, növény- és papír- meg 

varrási hulladék; deszkák, fadarabok és szerszámok, drót; festék-, gipsz- és cementmaradék; 

asztal és székek telerakva, és por, meg sár. Mindez rendberakásra és eltisztításra várt még, de a 

főpróba játéka sokkal izgalmasabb volt. Először a gyermeküdülő került megint a helyére. Mintha 

csak most gördült volna be parkjába országútról a zsúfolt, kék és bordó autóbusz, úgy népesedett 

be egyszerre a villa és környéke. Vidám, nyári ruhás leánysereg özönlött szét. Három közülük az 

erkélyre rohant egyenesen. Évi és Klári kacagva hajította válltáskáját a gomba-ernyős asztalra és 

kifulladva zökkent rá a kerti székre. Rózsika a korláthoz sietett és leintegetett a kertbe. A kis 

néger Betty — ejnye, ejnye! — berohant a villába s a heverőre hentergett. Húga, a fitos Kitty, 

úgy látszik, csendesebb vérű. Nem rohant a többiek után, hanem belekarolt Sárikába s a parkban 

sétálgat vele. Így bukkantak rá a kis tóra, nyomban meg is nézték magukat a tükör „vizében”. 

Míg ebben gyönyörködtek, hátuk mögé gyorsan egy aloe beguini fiókát ültettem. Jól is festett a 

világos szikladarab előtt és hadd érezze magát Kitty is otthonosabban a hazai föld növényének 

láttán. A porcsinrózsa sárga és lila virágját mindketten nagyon megcsodálták. Akkora, hogy 

akármelyikük elférne ülve a kelyhében. Aztán átkukkantottak a korláton a meredek előfalnál, 

ahol a mélyben a vasút csillogó sínpárja kanyarog. Laci még a piros korongos jelzőt is beszúrta 

az őrház mellé, bár a csíkosra mázolt sorompó úgyis le volt eresztve az erdei úton. A híd felöl 

kék sapkás úttörők jöttek libasorban. Vezetőjük háromszögletű fehér zászlócskát lengetett s talán 

énekeltek is a látogatók, de mi azt már nem hallottuk. Mert kisiettünk az üdülő kapuján, földbe 

nyomtuk mellette a fehér táblát, melyen ez volt olvasható; „Judit-lak”. Aztán megint hiányt 

kellett pótolnunk. Kiépítettük, sietve a távbeszélő-vezetéket Ágifalva felé. Nem a köves út s a 

nagy sziklák tették nehézzé, hanem az, hogy a telefonpóznákon a cérnadrótunk minduntalan 

összekuszálódott. Aztán végleges helyére került a vízimalom is, meg a szélmalom alatti nagy 

barlangba az éppen odamerészkedő vaddisznóra vicsorító, két lábra állt barnamedve is. Párja az 

erdei ösvényen szamócázott. És kibukkant odább az erdőből egy szarvasbika is. Bőgésére 

izgatottan figyelt fel egy zerge a kőszál tetején. A juhász is előbújt kunyhójából, mögötte 

kutyája, és egyszeriben pázsiton termettek a juhok is. Közülük egy a tópartra ballagott s a víz 

tükre fölé hajolva gyapjas fejében gyönyörködött. Még jó, hogy nem látta meg a farkas, hanem 

jóval odább, a mély völgy erdei útján, most találkozott össze Piroskával. Nem kiáltottunk, 

segítségére sem mentünk Piroskának, mert a végén úgyis majd a farkas fog a kút fenekére  
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A mesebeli sziklakert gyerekeknek. 
 

kerülni. Utolsónak a parasztház népesedett be. Az öreg kolompos Riska tehén hazaballagott a 

legelőről. Csendesen beállt a fészer alá, s míg asszonya zsámolyra telepedve fejte, odabőgött 

időnként a kerítés felé, ahol kisborja a csikóval hancúrozott. Estefelé járt már az idő. A nagylány 

szemet hozott ki a házból zsomporban s a tyúkokat etette. Míg ezek ide-oda kapkodva a földről 

szemelgettek, a kakas valamit figyelt a szemétdomb tetejéről. Lehet, hogy a sandalogva közeledő 

kacsákat s libákat, de lehet, hogy az erdő felőli kerítésnél, az ibolyabokor tövében mozgó 

vörösséget. Róka koma kukkogatott be ott a léckerítésen. Bodri kutya közelebb volt a rablóhoz. 

de nem vette észre, mert kitartóan csak a házhoz támasztott létra tetejét figyeli, ahol a pákosztos 

Cicu üldögél. Őt meg, a nagy tölgyfa tövében salátalevelet rágcsáló nyuszi érdekli. Csak a vén 

gólya állt csendesen. Szundított, féllábon, a szalmatető gerincére épített fészkében. Ilyesféle 

meséket — persze színesebben és izgalmasabban — sok változatban hallottam a gyermekek 

szájából, míg élt a mesekert. A pajtásokból néha egész óvoda gyűlt össze, s mint fecskék a 

dróton, úgy guggoltak egymás mellett a mesekert körül. És így guggoltukban, oldalozva 

topogtak tovább körbe, ahogy a mese kívánta, hogy el ne vesszen közben valami a látni- és 

odaképzelni valóból. 

 

Sztrókay Tibor 

Folytatás következik! 

 

 

 

 
 

 

 

világos, száraz és lehetőleg fagymentes helyen tartassék, ámbár a fagy nem egykönnyen árt meg 

neki, ellenben télvíz idején nagyon érzékeny a nedvesség iránt, a miért csak igen keveset kell 

locsolni. Száraz, áteresztő talajban még szabadban is kitelel; de ha kötött a föld, hogy megállhat 

rajta a víz, akkor a törzs közvetlen a föld fölött elrothad. E közben egészségesnek látszik a 

növény és átültetés által gyakran megmenthető. A felső törzsrész egész az egészséges húsáig 

visszametszendő, a növény cserépbe ültettetik és üvegházban vagy szobában helyezendő el. 

 
A Kert. 1900. március 1., 5. szám, 167. 
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1889-ben Mauthner Ödön adta ki A növények magról való tenyésztése című kézikönyvet kertkedvelők, kertészek és 

magkereskedők számára. A könyv írója Jager H. nagyhercegi udvari kertfelügyelő. A magyar fordítás és a magyar 

viszonyokra való alkalmazás Hérics Márton aszári plébános és Mauthner Ödön munkája. Ebben a 357-358. oldalon 

214. sorszám alatt találjuk a kaktuszok magvetésére, felnevelésére és tartására vonatkozó írást. Az ismertetés mind a 

mai napig eredményesen alkalmazható. Szögletes zárójelben a Réaumur fokokat átszámoltam Celsiusra. (Szerk.) 

 

„214. Az idetartozó fajok kevés kivétellel finom 

magvúak, a melyek 1 
    - 3 hét alatt kikelnek.  

Melegházakban, meleg-ágyakban vagy fűtött 

szobában (18 °R.) [22,5 °C] lehetőleg lapos edé-
nyekbe vagy tálakba kell vetni és gyakran kell 

öntözni. A jó szétdörzsölt hangaföldet fahulladék-
földdel és tisztára megáztatott homokkal kell 
keverni, ezt azután az edényekbe tesszük és erősen 

lenyomkodjuk; erre jön a mag, a melyet vékonyan 
kell takarni. Okvetetlenül szükséges, hogy a magot 

ritkásan szórjuk el, mert a palántáknak nem 
szabad sűrűen állniok. A magot kelésig mindig 

nedvesen kell tartani. Nem czélszerű a növényeket 
azonnal átültetni, hanem jobb addig várni, míg 
annyira kifejlődtek, hogy jellegük felismerhető 

legyen, ekkor kevés földdel együtt kiemeljük s vagy egyenkint kisebb 
cserepekbe, vagy ismét a csiráztató edénybe ültetjük. E czélra mindannyiszor a 

föntebb említett földkeveréket használjuk. Ha a kelés igen sűrű, akkor sokkal 
jobb egyes töveket késsel kiemelni és egyenkint széjjelültetni, mint a gyenge 

palántákat azonnal egyezni. Átültetés után igen ajánlatos, ha az edényt, 
melyben vannak, néhány napig üvegharang alá teszszük. Leghamarább a 
Mammillaria és az Echinocactus kelnek; ellenben a Cereus, Pilocereus és az 

Opuntia sokszor csak 4-8 hét múlva bújnak ki. 
További kezelésük sokkal könnyebb, mint hinnők, különösen világos 

szobákban díszlenek s több fajukat nyáron szabadba is állíthatjuk vagy 
ültethetjük. Legjobban a 12 °R. [15 °C] fokú hőmérsékletet szeretik, de ha nem 

állnak éppen nedvesen, még a hűvösebb hőmérsékletet is elviselik egészen 
fagypontig, csak ne tartson sokáig. E növények világos, délnek fekvő helyet 
szeretnek; nagy hőségben a nap sugarai ellen árnyékolás által kell őket védeni. 

A növényházban tenyésztett fajok 5°R. [6 °C] fokban telelnek. Nagyon 
kívánatos, hogy az ily kaktusz-házak világosak legyenek, továbbá el legyenek 

látva szellőző készülékkel, mert a meleg nappali órák alatt szellőztetni kell, 
miáltal az összesűrűsödött légből keletkezett ártalmas vízpáráktól is megóvjuk. 

A tenyészet megindultával, tavasztól június közepéig magasabb hőmérsékletre 
van szükségök, miért is nagyon tanácsos melegágyban üveg alá helyezni őket, 
ilyenkor gyakorta kell öntözni és esténkint permeteztetni. Augusztus vége felé a 

legtöbbnél ekkor kezdődő nyugalom-időre úgy készítjük fel őket, hogy az 
öntözéssel felhagyunk. Októbertől januárig (azok kivételével, melyek éppen 

vegetáczióban vannak, mint pl. az Epiphyllum) szárazon kell őket tartani és 
csakis a hideg ellen kell oltalmazni. További tenyésztésükhöz nagyon ajánljuk a 

kevés homokkal és apró faszén-darabokkal és száraz, földdé vált tehén- vagy 
juhtrágyával kevert hanga- vagy fahulladék-földet.” 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 

2019. november 23-án, szombaton 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 

órakor) Egyesületünk közgyűlést tart. 

Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház 

Napirendi pontok 

1. Tisztségviselők választása. Előterjesztő: Szászi Róbert 

2. Alelnök, főszerkesztő beszámoló: Előterjesztő: Ficzere Miklós 

3. A 2020. évi I. féléves program megbeszélése. Előterjesztő: Szászi Róbert 

4. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József 

 

Dr. Csajbók József sk. MKPT Elnök 

 

Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség. 
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Írta: Dr. Procopp Jenő 

 

Folytatása és vége 

Oaxaca, Cafetal Camilla. 

 

Junius 3-án délben érkeztünk meg Oaxaca híres városba. Oaxaca ma körülbelül 36,000 lakossal 

bír. Fekvése és klímája kellemes. Ha a mexicóiak többet adnának a tisztaságra s ivóvizük 

minőségét jobban ellenőriznék, e városnak is épen úgy, mint a birodalom fővárosának, a 

legeslegegészségesebb helyeknek kellene lenni az egész világon. Oaxacának említésre 

legméltóbb részei az »alameda«-k (sétaterek). Ezek itt is, mint egész Mexikóban, igen jó 

ápolásban részesülnek: virágok s tropikus gyümölcsfák a lehető legjobb karban állanak s valóban 

csodálkozásra kényszerítik az észak lakóit. Két-négy méter magas mangó-fákon száz meg 

százával csüggnek fürtökben a gyönyörű narancssárga gyümölcsök. Az óriási narancs (Citrus 

decumana, Pompelmus) emberfejnagyságú gyümölcse pedig húzza le ezen kemény és szívós fájú 

ágakat, úgyszintén az óriási lima és czitrom. Itt aztán bebizonyul, hogy a szép gyümölcs egy 

hajszállal sem kevésbbé szép és érdekes, mint a szép virág. Van még kókusz, datolya stb. mind, 

mind a legkitűnőbb állapotban. Junius 7-én Mitlaba mentünk az ottani azték régiségek 

megtekintésére. Másfél órái kocsizás után Tulebe értünk, hol a világ második legnagyobb fája 

áll. Ez is egy Taxodium distychum, melynek átmérője 50 lábnyi (mérések után) és a »Dead 

giant«-nál tetemesen nagyobb. A fát fal köríti s a falu lakói ápolják, tiszteletére kápolnát is 

építettek közelében. A fa-óriás oly egészséges, hogy még tán évezredig élhet az utóvilág méltó 

csodálkozására. Héjjába sok emléktábla van bevésve, melyek közül némelyik már egészen 

benőtt. Száz év előtt Humboldt és Bonplandt látogatták meg az óriást, s 2 láb magas, másfél láb 

széles emléktáblát véstek be, melynek szélei már ovál alakban el vannak takarva a reá növő 

kéregtől, de Humboldt neve a tábla alján még tisztán olvasható, s maradhat még így vagy egy 

századig. Vannak e fának fiai is itt; mind több méter átmérőjű óriások! Van ezeken kívül még 

több óriási Ficus (fügefa) faj, szép nagy fényes levelekkel, de miután csak néhány méternyi 

átmérőjűek, mint kicsiny fákat senki sem veszi tekintetbe, pedig ezek koronája oly óriási, hogy 

Mitlában a nagytéren levő három fa, azt egészen beárnyékolja. Bucsut vévén az előbb említett 

óriástól, meg nem állhattam, hogy ne törjek róla egy kis ágat gyümölcsöstől emlékül. Itt láttam 

először a »pipe«-nek nevezett gyümölcsöt, mely egy szárnyalt levelű fán nő fürtökben: a bogyók 

barnák, kissé áttetszők. posta-golyó nagyságú, kemény, fekete, tökéletesen gömbalakú maggal. 

Ezen bogyók héját általában szappan gyanánt használják s a kéz megmosására egyetlen egy 

elegendő habot szolgáltat. Mentől tovább tartózkodik az európai ezen áldott országban, a hol 

minden oly kitűnően megterem s még kitűnőbben megteremne, ha csak egy kissé hozzálátnának 

a munkához, annál inkább látja mi mindenféle »sit venia verbo!« különlegességet esznek meg. 

Minden legrosszabb gyümölcs, nagyobb bogár sat. eledelül szolgál. Egy utálatos nagy földi 

poloskáról, melyet én csak fogóval bátorkodtam megfogni, azt mondta kísérőm, hogy ezt is 

megeszik, s ha az efféle dolgokról az kérdezzük. hogy: jó-e? mindig azt a választ kapjuk, hogy 

»muy bueno!« Hihetetlen azonkívül, hogy mily nagy itt a rondaság. Se a lakóházakban, se a 

kereskedésekben nem takarnak be semmiféle ételt vagy élelmiszert. Tlacolula nevű faluban 

láttam a kereskedőnél néhány szürke és barna másfélláb magas, zömök kúpokat. Nagyon 

kíváncsi voltam, hogy mi lehet az? Fehér czukor volt! A vevő egy csöppet sem botránkozik meg, 

ha ezen másfél hüvelyknyi mélységig piszokkal átivódott czukrot szolgáltatják ki neki s még 

csak a legkülső piszok réteget sem kaparja le használatkor. A házakban éjjel lótó-futó 4 hüvelyk 

hosszú és 3 hüvelyk széles »svábbogár«, melyet én első pillanatra teknősbékának néztem, és a 

nyolcz hüvelyk hosszú, ujnyi vastag »rinya« (scolopendra) szabadon mászkálhatnak az 

élelmiszereken és senki sem zavarja meg őket étkezésükben. Majd megy magától is, ha jól 

lakott. Most, ha még hozzá veszszük, hogy az indián, kinek lakása közelében nincsen patak,  
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sohasem mosdik, képzelhető, mi borzalommal ül az európai az első étkezéshez, melyet indián 

kunyhóban kénytelen magához venni. Később ehhez is hozzá lehet szokni — egy kicsit. Junius 

18-án paripát vettem (40 peson, itt a lovak olcsók) s kezdtünk készülődni a cafetali útra. 

Miahuatlanban élelmiszereket vásároltunk s hagytuk teherhordóinkat Bánó ur 2000 peso-jával — 

magunk után jönni. Európában nehezen hozták volna utána, legalább is hiszem, eltévesztették 

volna az utat; pedig indiánjaink jól tudták, hogy ezen kis, majdnem egy mázsa nehéz batyu, nem 

tartalmazhat mást, mint csupa ezüstpénzt. A papírpénz itt nem járja, hiába van azon mindenféle 

kép, víznyomat és aláírás. Utunk legérdekesebb része Miahuatlanban és Huatulco közt volt (jun. 

28.—jul. 1.) San Jósé Pacifico és San Pedro de Alto közt majdnem mindig a felhők között 

jártunk, folyton csepergett a finom eső vagy köd. Három nap és éjjel folyton nedvesek voltunk, 

nem húzhattunk le egy darab ruhát sem, mert aztán nem is ölthettük volna fel. A finom esőn 

kívül, még egynéhány tropikus eső is meglepett minket s a kaucsuk köpenynek csak az a haszna 

volt, hogy egy félórával később áztunk át. Utunkon legalább is 80-szor kellett folyókat és 

patakokat átgázolni és sokszor megvakartuk fejünket, hogy hol is van az a Cafetal felé vezető ut. 

Valahányszor a Copalite folyóhoz jöttünk, mindannyiszor remeknél-remekebb tájakon mentünk 

keresztül, valóságos jól berendezett melegházakhoz hasonlítottak. Itt már nagy mennyiségben 

láttam a 2—3 öl magas faalaku páfrányokat, s a parazitákon kívül még az élősdi kaktuszok 

mutatkoztak nagymennyiségben és változatosságban. Láttam itt még két Pinquicula (rovarevő 

növényt), ibolyavirágú, széles levelű és fehér virágú hosszú levelű fajokban, továbbá nagy 

mennyiségben Byophytumot, mely arról nevezetes, hogy levelei érintéskor lefelé konyulnak, nem 

pedig fel, mint a Mimózák. Utazásom reám nézve legérdekesebb pontjának eddig Huatulco-t 

tartom. Elég szerencsés voltam t. i., hogy julius 2-án ide megérkezve, nem esett. Én tehát 

felkaptam minden ásó, lepkefogó stb. fegyvereimet s mentem keresgélni a közellevő erdőbe. 

Mennyire elbámultam, midőn egyszerre lábaim előtt valami akós-hordó nagyságú tekenősbéka-

félét pillantottam meg, de miután szára is volt, rögtön tisztában voltam, hogy a »Testudinaria« 

nevű növény van előttem. Én eddig úgy tudtam, hogy Testudinaria csak déli Afrikában van, azért 

azonnal tudattam a budapesti füvészkerttel s kértem onnan felvilágosítást. Hazafelé utazva, 

mindenesetre viszek magammal néhány élő példányt a füvészkert számára. A nép ezen gumókat  

»Cocolmeca«-nak nevezi, s belsejét szappan gyanánt használja, Huatulco környékén gyakori az 

»Armadil« (Dasypus, Gürtelthier) s a nép jóízű fehér húsát megeszi, pánczélját kiszárítja, mint a 

tökhéjat, tartónak. Julius 3-án Cafetal Camíllára, barátom kávételepére érkeztünk, mely Pochutla 

kerületbe tartozik s csak négy földrajzi mértföldre van a Csöndes-tengertől. Az esti csöndben 

szépen hallani a hullámok bugását, dörgését, ha a »Csöndes« tenger nyugtalankodik, a mi pedig 

itt Port Angel-nél majdnem a mindennapi események közé tartozik. 
 

 
 

1. „San Jósé Pacifico és San Pedro de Alto közt majdnem mindig a felhők között jártunk, folyton csepergett a 

finom eső vagy köd…” 
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2. Achimenes grandiflora 
 

A telep nagysága mintegy 5000 hold, gyönyörű fekvésű a Sierra-Madre hegyei között; 

délnyugatra a Copalita folyó határolja s valami húsz kisebb-nagyobb patak szeli át. A patakok 

legnagyobb részében egész éven át víz van, sőt néhány még a legszárazabb időszakban is képes 

erős gépek hajtására s a mi a fő, vizök oly kristály-tiszta és egészséges, hogy még a száraz 

időszakban is használható ivóvízül. Az érdekesebb s az olvasók nagyobb része előtt is ismert 

(nálunk kertek és melegházakban ápolt) növények közül gyakoriak: a Georgina, sok fajú szép 

virágú nagy levelű Begonia, Lantana, Canna, egy szép kékbogyóju Scitaminea, Ipomaea, 

Tradescantia, több faj Papiflora, Achimenes, Gesneria, széplevelü Solanum-ok és Aroideák, 

Mimosá-k, Vanilla, számtalan faj sáfrán és pseudoparaziták, melyek közül nem hagyhatom 

emlitetlenül az óriás, átliggatott levelü, a mi szobáinkban is kedvelt Philodendron pertusum-ot, 

mely itt némely fát alulról egész koronájáig befon s páratlan szép és impozáns látványt nyújt. 

A nevezetesebb fák közül előfordul itt: Mahagoni, Cocus (kis, tojásnagyságu gyümölcscsel), 

Cacao, Ule (kaucsuk-fa) igen nagy mennyiségben, Ficus-fajok Sangul, Cavinon és Copinpol, 

melyek szép vörös kemény fát szolgáltatnak. A Cecropia azon fák közé tartozik, melyet 

erdőirtásnál sohasem szoktak kivágni, mert egyenes magas törzse belül üres, úgy, hogy 

vízvezetéki csöveknek használják. Ocote egy tűlevelű fa, melynek fája olyannyira gazdag 

gyantában, hogy még egy másfél hüvelyk vastag deszka is pirosan áttetsző. Ezt a fát széltében 

alágyújtónak használják s messziről hozzák oly helyekre, a hol nem nő, s ha az indián nem éget 

faggyúgyertyát, bizonyosan ocote az, a mivel kunyhóját kivilágítja. A Macauite, egy igen 

kemény szép világos szürke fa, pompás bútorok készülnek belőle s Bánó ur egész háza, ilynemű 

deszkákból van felépítve. A fenn említett három napi nedves és hideg utazásunk nem maradt 

egészen következmények nélkül s Bánó barátom nemsokára kiújulva érezte a már 

meggyógyultnak vélt rheumáját. Miután barátom egészségét teljesen helyreállítottnak vélte, 

augusztus 16-án megfordultunk s jöttünk vissza a telepre. Az úton még Huatulco és Guajiniquil 

közt becsületesen bőrig ázva (a kaucsukköpenyek daczára), úgy hogy nem hiszem, hogy szegény 

barátom rheumája nem kapott itt megint annyi táplékot, a mennyit Port Angelben javult. Épen jő 

a postás! Befejezem a levelet. A legközelebbi levelet az Atlanti-oczeánnak szándékozom átadni. 

 

Dr. Procopp Jenő 

 
Kertészeti Lapok. 1891. november 11. szám 298-300. o. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, FÖLDES, 

2019. MÁJUS 6. 

 

 

Tisztelt Nagy József! 
 

Köszönjük a Földesen tartott érdekes, sokrétű és saját élményekkel tűzdelt előadását! Igazi 

élmény volt nemcsak a gyerekeknek, de nekünk, pedagógusoknak is. Örömünkre szolgál, hogy 

lelkesedédével, izgalmas képeivel és hozzáértő növénygondozási tanácsaival felkeltette a 

gyerekek érdeklődését a kaktuszok iránt. Reméljük tavasszal ismét visszatér hozzánk egyre 

bővülő, különleges gyűjteményével! 
 

Üdvözlettel: Feketéné Pécsi Anita, 3. osztályos tanító. 
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Újdonság a kaktusz- 

TOTÓ! 

A gyerekek nagy  

érdeklődéssel töltöt-

ték ki. Sokan vihet-

ték haza értékes 

nyereményüket. 
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A szerkesztő megjegyzése: Az alábbi cikk a Székely Hírmondóban jelent meg 2003-ban. Olyan eseteket említ, 

amikor daganatban szenvedő betegek a népi gyógyászat „kaktuszlevelet” tartalmazó receptje szerint készített italt 

használtak, eredményesen. Ez a recept azonban, mint maga az írás is, megtévesztő, mivel a csodás gyógynövény 

nem kaktusz, pedig a kép is ezt sugallja, hanem Aloe vera, amely nem kaktusz, azzal még csak rokonságban sincs. A 

receptben írt kaktusz tehát valójában az Aloe vera levele. 

 

Népi gyógyászat, természetgyógyászat 

DAGANATOS MEGBETEGEDÉS 

 

Írta: Bernád Ilona 

 

A néprajzi, népi gyógyászati irodalomban a beteg-

ségmegelőzés mellett gyakran találkozunk azzal a 

megfigyeléssel, hogy a nagy betegségeket bizonyos 

jelek (állatok viselkedése, a tükör megrepedése) elő-

re jelzik. Ilyen az álom is. Amikor kislány voltam, 

szülőfalumban, Makfalván a családtagok gyakran 

emlegették, hogyha zavaros vízzel álmodik valaki, 

akkor beteg lesz. Édesanyám többször elmondta, 

hogyha az unokáit kisbabáknak vagy kisgyer-

mekeknek álmodja, mindig betegek lesznek. 

A daganatos megbetegedést nagy bajnak tartották, 

érthetően, mert a legtöbb ember belehalt. Sokféle-

képpen próbálták gyógyítani, általában gyógynövényekkel, táplálkozással, immunerősítő víz 

kúrákkal. A fito-, azaz gyógynövény-terápia egyes esetekben sikerrel is járt: 

„A 60-as évek végén, 70-es évek elején, amikor édesanyám 50 éves körül lehetett, női problémái 

voltak, daganata volt, meg is operálták Marosvásárhelyen. Valamit onnan kivettek, ő nem is 

akart beszélni róla. Majdnem biztos, hogy rák volt, mert többen mondták, hogy örvendenek, hogy 

helyrejött, mert azt hitték, hogy vége. Volt egy kollégám az építkező vállalatnál, úgy hívták, hogy 

Kosuta Jenő, az apja mérnök volt Kalánban. S az mondta, hogy az apjának gége- és arcrákja 

volt. Valami olyasmi, ami kívül is látszott. És akkor használt egy aloés receptet. Teljesen 

helyrejött tőle. Édesanyám is megcsinálta, akkor már tömbházban laktunk, az aloé ott volt az 

ablakokban, tele volt vele a ház. Nagyon sokáig használta, éveken át, és akkor meggyógyult tőle. 

Jenőnek az apja hamar helyrejött, de édesanyámnak hosszabb idő kellet. Egy’ idő után már 

abbahagyta, mert érezte, hogy nincs rá szüksége. A húgom gyógyszerésznő, és ő is azt állította, 

hogy ettől jött helyre. Édesanyámat még késő öregkorában is láttam egy-egy nyers kaktuszlevelet 

elrágni. Nyersen a szájába vette, és összerágta. Keserű, de csodálatos gyógynövény. És akkor 92 

évet élt. A receptjét ennek leírtuk: 25 deka méz, 15 deka kaktusz, 3 és fél deci vörös bor. A mézet 

eldörzsöljük fakanállal és felhígítjuk a borral. Legalább három éves három napig nem öntözött 

kaktusz levelét rozsdamentes húsdarálón ledaráljuk és beletesszük a mézbe. Sötét üvegben, 

konyharuhába csavarva nyolc napig érlelődni hagyjuk. Naponta 3-4-szer felrázzuk. Adagja: evés 

előtt egy félórával első két nap 1 kávéskanállal, utána egy evőkanállal, két nap után egy 

pálinkáspohár mennyiséget kell elfogyasztani. Használat után félórát kell pihenni. Három-négy 

hétig lehet használni, utána három hónaponként kell megismételni.” (Laposnyak, Hunyad 

megye.) 

Az aloe verát az indiai áyurvédikus gyógyászatban is gyakran igénybe veszik. Segít a női ösztro- 

gén hormon képzésben, vitalizálja és tonizálja a nők szervezetét. Segíti az enzim működést. 

Megszünteti a menstruációt megelőző kellemetlen tüneteket. 

Bernád Ilona 
Székely Hírmondó. 2003. január 10, 1. szám, 12. o. 
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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 
Oreocereus Bergcereus hegyi Cereus 

oreodoxa bergzierende hegyet díszítő 

(oreopogon), oreopepon bergkürbis hegyi tök 

oreophyla  hegykedvelő 

orestera benannt nach Eigennamen: Orester Orester-féle 

organensis benannt nach Herkunft: 

Organberge, NM, USA 

Organból való 

oricola  aranyló, szin.: auricola 

orientalis morgenländisch, oriental keleti,  

ormindoi benannt nach Ormindo Ormindo-féle 

ornans schmückend díszítő 

ornatus, ornatum gesmückt díszes 

ornus mit Blumen virágos, díszes 

ornithopus vogelkrallig madárkarmú 

ornithogamia Vogelbestäubung madármegporzás 

Oroya benannt nach Stadt Oroya, Peru Oroyából való 

orozasana aus Orozas, Prov. Arce, Bolívia Orozasból való 

orssichiana benannt nach Gräfin 

Beatrich Orssich 

Orssich-féle 

ortegae benannt nach Dr. G. B. Ortega Ortega-féle 

Ortegocactus benannt nach Dr. J. G. Ortega Ortega kaktusza 

orthacantha, orthacanthus geraddornige egyenes tövisű 

orthogonus geradkantiger egyenes élű 

(-bordás, -szögletű) 

ortiz-rubiona benannt nach dem Sammler 

Ortiz-Rubio 

Ortiz-Rubio-féle 

orurensis benannt nach Herkunft:Oruro, Bol. Oruróból való 

otaviana benannt nach Herkunft: 

Pampa de Otavi 

Otaviból való 

oteroi benannt nach Mr. F. Otero Otero-féle 

ottonis benannt nach F. Otto Otto-féle 

otuyensis benannt nach Herkunft: Otuyo, Bol. Otuyóból való 

ovale oval, elliptisch ellipszis alakú, ovális 

ovallei benannt nach Herkunft: 

Ovelle, Chile 

Ovalleből való 

ovalifolium ovalblättrig tojásdad levelű 

ovarium Fruchtnoten magházkezdemény 

ovata, ovatus eirund(er) tojásdad   

ovarium das Kernhaus magház 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Kánya Tamás, Kinizsi Pál Ált. Iskola, Debrecen. 

 

 


