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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 postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  
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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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Fábián László Az Astrophytum nemzetség mai 

szemmel. 2. Rész.  
A szerzőnek némi fejtörést okozott a 2. rész meg-

írása, az okokról így vall: „A második rész megírása 

előtt sokat gondolkodtam, van e értelme közzé adni 

Sadovský úr eredményeit, melyeket hosszú évek 

során szerzett. Több tízezer hibridet hozott napvi-

lágra, mindent részletesen lejegyzett és feldolgozott. 

Végül úgy döntöttem, helye van az ilyen adatok 

terjesztésének, lehet, nemsokára újra megjelenik 

egy „Sadovský”, akár magyar kiadásban is, aki 

majd kiindulhat ebből az anyagból és rengeteg időt, 

fáradságot és helyet takaríthat így meg. Miért kel-

lene újra felfedezni azt az utat, amit már ismerünk? 

Másrészről az egész kísérleti eredmény tudományos 

értékkel is bír, mivel az Astrophytum nemzetséget 

tökéletesen kivesézte. Az alábbiakban felhívom a 

figyelmet azokra az eredményekre, melyeket már 

csak önös okokból is egyes szerzők elutasítanak, 

pedig valós helyzetük bizonyított.” Fejezetcímek 

arról, miről olvashatunk ebben a 2. részben: Astro-

phytum hibridek, mutációk, kultivárok, Az Astro-

phytum nemzetség fajainak rokoni kapcsolatai százalékban megadva, Az önmegporzás 

befolyásolhatja az eredményeket?, Az egy fajon belüli hibridizáció, A fajok egymással való 

keresztezése. Nem lesz könnyű olvasmány, de rávilágít arra, hogy hozzánk egészen közel és nem 

Japánban kezdődött az Astrophytum hibridek „diadalútja”. 

„Már a 18. században a francia Beguin abbé Briaconból keresztezte az akkor ismert 

Astrophytum fajokat. Csak két faj állt a rendelkezésére, éspedig az Astrophytum ornatum és az 

Astrophytum myriostigma, mely Jaumave környékéről származott. A létrehozott hibrideket újra 

összeporozta, de nem csak az F1 példányokat, hanem az F2 és F3 példányokat is. Beguin 

gyűjteményét nagyon sok hibrid díszítette, melyek részére sajátos elnevezéseket használt. Az 

ilyen példányokat önálló fajoknak tartotta annak ellenére, hogy látnia kellett, ezek a növények 

korukkal fokozatosan felemelték vagy lecsökkentették bordáik számát. Az egyik egyedének csak 

három bordája volt, ezt Astrophytum Hanburyi néven írta le. Egy másik, négybordás növényt 

Astrophytum quadratum taxonnak nevezett el és természetes hibridnek tartotta.” 

Megismerhetjük a „brünni asztrofitumos nevezéktan”-t, amely nemcsak a hibridekre alkalmaz-

ható, hanem könnyen meg is jegyezhető. Pl.: „Esetünkben részünk lesz egy adott arányosságban 

a MY×OR hibridekben és tiszta MY növényekben, melyek alapvetőek lesznek a kölcsönös 

rokonság meghatározásánál.” 

Nagy Marianne A Hoya fajok morfológiája és termesztésük környezeti igényei 

A Hoya nemzetség tagjainak habitusa meglehetősen változatos: vékony száraik lehetnek 

csavarodók, kúszók, csüngők, lazán elágazók, néha mereven felállók (Long, 1999). Az egész 

hosszban fehér, átlátszó, vagy sárga növényi tejnedvet tartalmazó szárak internódiumain gyakran 

járulékos gyökerek fejlődnek (Wanntorp et al., 2006). Ezek segítségével fákra, sziklákra 

tapadnak, megkötik az ágközökben, repedésekben felhalmozódó tápanyagot, és nedvesség-

tartalmat. A másodlagos gyökerek miatt a hajtások kedvező helyen megtelepedve könnyen új 

növény kialakulását teszik lehetővé. A gyökerek legtöbbször szálasak, rostosak, gyéren elágazók 
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(Albers, Meve, 2002). Viszonylag rövid és vaskos nyelű leveleik általában átellenes, nagyon 

ritkán szórt állásúak. A Hoya fajok virágai és a megporzó rovarok egymáshoz való 

alkalmazkodása a koevolúció egyik csodálatos formája, amelynek eredményeképpen a virágok a 

kétszikűek körében ismert legbonyolultabb szerkezetűek közé tartoznak. A sokféle (fehér, sárga, 

rózsaszín, piros, bordó vagy zöld) színű, fényes felületű, többnyire csillag alakú mellékpárta 5 

cimpájának változatos és feltűnő formájával fontos taxonómiai ismertetőjegy. A húsos, 

bőségesen mézfejtő korona a porzók összenövésével keletkezik. A Hoya fajok tartásáról és 

gondozásáról is átfogó ismeretekhez jutunk. 

 

Elton Roberts Echinocereus floresii nevű kaktuszát mutatja be, mint írja, „az Echinocereus 

floresii sok nevet kapott az elmúlt évek alatt. Jelenleg az NCL (New Cactus Lexicon) az 

Echinocereus sciurus alfajának tekinti. Az Echinocereus könyvben az E. bristolii alfajaként 

szerepel. Mivel az Echinocereus könyvet négy olyan szerző állította össze, akik sok éven át 

tanulmányozták a kaktuszokat, velük értek egyet, inkább mint Taylorral, aki E. sciurus var. 

floresii néven vagy Hunttal aki E. sciurus ssp. floresiiként szerepelteti. Úgy gondolom, a magam 

részéről maradok az Echinocereus floresii elnevezésnél. (…) Virág nélkül azonban többször 

jártam úgy, hogy egyetlen példányt sem tudtam eladni belőlük. Olyan is előfordult, hogy az 

összes példányt, amit elvittem a vásárra, vissza is vittem. Ez olyankor történt, amikor nem 

virágoztak. Megesett az is, hogy amíg az egyik ki nem nyílt, addig senkit nem érdekeltek, akkor 

aztán ilyet szeretett volna mindenki vásárolni. Írtam egy cédulát a virágzó növényre, hogy csak 

bemutatásra, különben elvitték volna a virágost, a többi meg ott marad.” 

 

    
 

Ficzere Miklós A „Vöröskői” gróf feljegyzései pozsgás növényekről a Királyi 

Magyarországon (1764-1783). Az eddigi történeti leírások néhány sorban említik a Rotenstein 

grófot, pl. Dr. Nemes Lajos: Adatok a magyarországi kaktuszgyűjtés történetéhez c. írásában, 

amely a Debreceni Pozsgástár 2015. 4. számában jelent meg. Azonban a gróf leírásai sokkal 

többet felfednek korának főúri kertjeiről és e kertek pozsgás növényeiről. Sőt! Lehull a fátyol az 

eddigi titokról, és meg tudjuk, ki is volt ő valójában. „1763-tól kezdve egy titokzatos ember 

kezdte bejárni a Királyi Magyarország területét Pozsonytól Kassáig, de megfordult Vácott, majd 

később Pesten és Budán és még sok más helyen. Korának nem volt titokzatos, hiszen ahol 

megfordult, ott sok helyen jól ismerték személyesen, talán az igazi nevét is tudták. Rendkívül jó 

megfigyelő képességére, amely a legkisebb részletekre is kiterjedt, és kiváló emlékező 

tehetségére támaszkodva részletes és kellemes stílusban megírt úti levelekben, naplóban számolt 

be kastélyokban tett látogatásairól, társasági eseményekről. Írásait Gottfried Edlen von 

Rotenstein néven, vagy alkalmanként E v. R. betűkkel jegyezte, újabban a Gottfried Stegmüller, 

Georg Stegmüller, Gottfried Elder von Stegmüller nevek is felbukkantak. Talán a sok név is 

okozta emlékének elhalványulását, elenyészését, valóságos személyének titka egészen 1987-ig 

megmaradt, s lehullt a lepel. Úgy tűnt, a titok megoldódott. Ezt hihettük az utóbbi évekig, 

mígnem 2003-ban, 2009-ben, majd magyarul 2013-ban újabb adatok kerültek elő.” 
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Kertek, ahol pozsgás növényeket is említ naplójában: 

Pozsony; Az Erdődy-kert kaktuszgyűjteménye és sárkányfája 

Királyfalva; A Pálffy-kert virágzó agávéja 

Majorháza; Jeszenák báró kertjének hatalmas indiai fügefája 

Köpcsény; Eszterházy-kert tele indiai növényekkel és agávékkal 

Részletesen minderről a Debreceni Pozsgástár 2018. 3. újságjában olvashat. 

 

Kiss László Az Austrocactus subandinus, tudományra nézve új faj leírását ismerteti. A növényt 

1995. december 18-án R. Nyffeler és U. Eggli találta meg Malargüe-től 38 km-re nyugatra, majd 

később az új fajként leíró E. Sarnes és N. Sarnes bukkant rá Cuesta Chihuidótól délre virágzó 

példányaira. Ezután 2012 októberében a leírói a Zürichi Szukkulens-gyűjteményben akadtak két 

élőhelyről, a Cuesta Chihuido és a Mina La Valenciana területéről származó növényekre. Az 

eredeti leírás 2015-ben jelent meg a német KUAS újságban. 

 

Katona József Conophytumok, a virágzó törpék. A szerző írja: „Számomra és igen sokak 

számára a Lithops fajok és a Conophytumok a legérdekesebbek, ez utóbbit egyszerűen konóknak 

nevezzünk egymás között. Ez a nemzetség az aprólékos gyűjtők kincsestárát jelenti a rengeteg 

fajjal, alfajjal, és változattal. Jelenleg a legkiválóbb szakértője az amerikai Dél-Kaliforniában élő 

Steven Hammer, aki a New Wiews of the Genus Conophytum című könyv szerzője. Az angliai 

Mesemb Study Group tagja, és a negyedévenként megjelenő MSG újság sűrűn megjelenő 

cikkeinek írója. Egyébként Németországban konó témában Uwe Beyer az egyik legnagyobb 

tekintély. Nettehofban két napig szerencsém volt a vendége lenni és nagy üvegházaiban a 

konókat és Lithopsokat termesztés közben megfigyelni.” Ez utóbbi mondat arra is rávilágít, hogy 

a külföldi termesztést jól ismerő szakember cikkéből tanulhatjuk el a virágzó törpék tartását. 

 

George Nitu Röviden a Turbinicarpus nemzetségről. A szerző valóban röviden azoknak írt, 

akik még a kaktuszkedvelés elején tartanak, felhíva a figyelmet egy könnyen tartható nemzetség 

talán legkedveltebb három fajára. Megjegyzi, szomorúan tapasztalható, hogy egyre inkább 

eltűnnek ezek a növények természetes közegükből. Legnagyobb veszélyt rájuk nézve az emberi 

viselkedés jelenti, összefüggésben azzal, hogy nagyon alacsony a természetes szaporulatuk. 

 

Bencze Sándor Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Nagyházi 

Tünde. A kevés kaktusz és más pozsgásnövényeket gyűjtő 

hölgyek egyikét ismerhetjük meg. Tünde magfelelősi posztot 

is elvállalta, mert mint mondja, „a magház alakjáról szinte 

következtetni lehet az élőhelyére, arra, hogy ki vagy mi segí-

ti az elterjedésüket. A madarak, a kis emlősök a rostanyaggal 

körülvett magvaknál, a kampós tövisű magházaknál a lege-

lésző állatok, néha a szél, amely felkapja a könnyű bolyhos 

magvakat és messzire elviszi azokat, új életteret biztosítva 

számukra és nem utolsó sorban a víz, amely eső formájában 

feláztatja, megpuhítja, felrepeszti a kemény, fás magházakat 

és kimossa belőlük a magvakat, és szintén csak az esős 

időszak biztosít számukra kedvező feltételeket a csirázáshoz. 

Na, ez az, ami érdekelt, hogy megismerjem magjai által a 

növényeket, ezek kezelését, szaporításukat és nem utolsó 

sorban kellemes időtöltés is. Ha már a magfelelős beszél be-

lőlem, szeretném megjegyezni, hogy mostanában egyre ke-

vesebb mag felajánlás van. Lehet, hogy csökkent a felajánlási anyag, vagy csak egyszerűen nem 

szeretünk adni a közösbe úgy, mint ezelőtt.” Ez utóbbi mondatán sokaknak érdemes 

elgondolkozni! De több más, a közösségi élet hanyatlását taglaló kritikát is megfogalmaz. A 

cikket mindenkinek jó szívvel ajánlom. 

Ficzere Miklós, főszerkesztő 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének 

változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd 

elősegíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban 

elhelyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős 

felmelegedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk 

éjszaka is. 

2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok 

kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi 

gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak árnyékkedvelő fajok. 

Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való hozzászokás időtartamában 

létezik különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző 

napsütéshez, anélkül, hogy ez bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás 

szokatlan bőségében jelentkezik. 

3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet, 

úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja, hogy növényeink 

beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába. 

4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél a 

termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése 

hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és 

egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése 

biztosított, és soha ne feledjük felírni a 

fajnevet. 

5. Dugványokról még mindig szapo-

ríthatunk. A levágott dugványok met-

szési felületét szellős helyen 1-2 hétig 

hagyjuk beszáradni, majd folyamho-

mokba helyezzük, ahol tavaszra meg is 

gyökeresedik. 

6. A növényvédelemre továbbra is 

figyeljünk. A nyári időszakban különö-

sen az atkák jelentenek veszélyt, közü-

lük leginkább a takácsatka. A csiga vi-

szont folyamatosan károsíthat, főleg 

nedvesebb időszakban, s ez a veszély az 

őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, 

harmatos reggelek beköszöntével válik 

teljessé. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

 

 
Epiphyllum ackermannii virágzás. 

Kép: Ficzere 
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2. RÉSZ 
 

 
Szerkesztő: Már egy éve nincs közöttünk Gonda István gyűjtőtársunk, aki szorgalmasan írta cikkeit újságunkba, a 

Debreceni Pozsgástárba. Az alábbi kis piaci áttekintést kérésemre készítette az USÁ-ban tett útján. Ez az utolsó 

cikke, amelyet örökül kaptunk tőle. Ez a második, befejező rész. Ezzel is rá emlékezzünk. Képek a szerzőtől. 
 

Írta: Gonda István 
 

BACH’S CACTUS NURSERY N. Thornydale Rd. Tucson, Arizona 

 
 

Több mint negyven éves múltra visszatekintő családi vállalkozás, körülbelül tizenegy hektáron. 

Az út menti cégtáblájuk környéke kapitális méretű növényekkel van betelepítve. Amíg az úttól 

eljutunk a beljebb álló növényházakig, el kell haladnunk a bemutató kert mellett. Itt is extra 

méretű kaktuszok és egyéb pozsgások sokkolják a látogatót. A növények között dekorációként 

megkövesedett fatörzseket helyeztek el. A környező bozótos területtől egy drótkerítés választotta 

el, de a nyulak ezt nem tekintették komoly akadálynak, lassítás nélkül rohantak át alatta amikor 

közeledtünk. A gyűjteményes anyag különálló növényházat kapott. Betonlábakon álló deszka 

asztalokon agyagcserépben, tálakban sok Ariocarpus, Mammillaria, Copiapoa stb. Itt is 

tapasztaltam azt a mentalitást, mint a többi kertészetben, hagytak szabadon kószálni, bárhova 

bemehettünk mindent megnézhettünk, majd szólunk, ha akarunk valamit. Sok kisebb növényt is 

lehetett vásárolni 2-20 dollár közötti áron, de száz dollárért már virágzó Echinocactus grusoniit 

lehetett kapni. Sajnos bármennyire szerettem volna néhány növényt venni, a vásárlási 

szándékomról le kellett mondanom. Olyan nagy méretűek voltak a nekem tetszők, hogy 

semmiképpen nem tudtam volna hazahozni. 
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JIMBO’S NURSERY Santa Fe, Houstontól délre 25 mérföldre 

 

Alapítva 1975-ben, családi vállalkozásban működik. A saját előállítású növények mellett 

számottevő mennyiségben vásárolnak más kertészetektől a választék bővítésére. Fő profiljuk a 

Broméliafélék. Több száz fajtát kínálnak állandóan. Több fóliasátorban és nagy szabadföldi 

területen nevelik növényeiket. Kaktuszok és szukkulensek is színesítik a kínálatot. Ezeket szinte 

véletlenszerűen helyezik a többi növény közé, ahol épp hely van alapon. Ebből következik, hogy 

azonos gondozást kapnak, mint a broméliafélék vagy más dísznövények. 

 

  
 

  
 

  
Képen a szerző, Gonda István. 
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MAAS NURSERY Seabrook, Todville Rd. Texas 
 

1951-ben alapította Herbert Maas, most gyerekei és unokái üzemeltetik Jim Maas tájépitész 

vezetésével. Kerttervezést és építést is vállalnak. Minden kapható náluk, ami egy kerthez 

szükséges. Szökőkutak, csobogók, szobrok, kerti bútorok, ha valakinek igénye támad egy erősen 

náthás vaddisznófejre azt is megkaphatja. A fedett csarnokban bőséges választéka különböző 

földrészek bennszülöttei által készített szobroknak, maszkoknak, némelyik igencsak rémisztő 

látvány. Sokféle műtrágya, földkeverék, vetőmag, továbbá kerámia edények, kaspók, vázák a 

gyűszűnyitől a két embert befogadó űrtartalmúig a legkülönfélébb motívumokkal díszítve. 

Kaktusz és pozsgás viszonylag kevés van náluk, de sokféle Bouganvillea, Hibiscus és más 

trópusi dísznövény tömegéből lehet vásárolni. 
 

  
 

  
 

  
Vége 
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Megtalálták az indián törzsek titokzatos bódítószerét, a mescalint, amelynek bevétele után az egyéniség 

tudata kettéhasad. 

A művészi teremtés titka. 

 

Berlin, július. 

(A Pesti Napló külön tudósítójától.) 

Nagy Frigyes tudományos akadémiájának elnöke, Maupertuis, a potsdami sanssouci állandó 

vendége, 150 esztendővel ezelőtt könyvet írt, amelyikben fantasztikus ideákat vetett fel. Azt 

ajánlotta, hogy tudósvárost építsenek, ahol csak görögül szabad beszélni, fúrjanak lyukat a föld 

közepéig, hogy így megállapíthassák az egyes geológiai rétegek tulajdonságait. De ezek mellett a 

fantasztikumok mellett ő vetette fel először azt az ötletet, hogy az emberi lélek funkcióit úgy kell 

kikutatni, hogy a kísérletnek alávetett egyént különböző mérgekkel kezeljék. Alkalmazzanak 

különböző adagolást és figyeljék meg, hogy a páciens ezekre hogy reagál. 

 

A LÉLEK-VEGYTAN NAGY KÍSÉRLETE 

 

Az ötlet ötlet maradt, mert az eddig ismert bódítószerek, nemcsak az alkohol, de a kokain, 

ópium, morfium és a hasis is alkalmatlannak bizonyultak az ilyen kísérletekre. A huszadik 

század elején azonban a mexikói határról olyan hírek érkeztek, hogy az ottani indián törzsek 

egészen különleges mérget használnak, amelynek csodálatos tulajdonságai vannak. Ezt a 

méreganyagot növényekből vonják ki, s peyotte-nak, peyotl-nak, vagy mescal-buttonnak 

nevezik. Ez az új bódítószer hosszú ideig a törzsek titka volt, végre azonban egyes kutatóknak 

sikerült belőle kisebb mennyiségeket megszerezni, Európába hozni, ahol azután megállapították 

kémiai összetételét. Lewin professzor, a berlini Technische Hochschule világhírű toxikológusa 

megállapította, hogy ezt a méreganyagot egy kaktuszfajtából lehet kivonni és egészen csodálatos 

hatást ér el. Lewin professzor dr. Guttmann berlini idegorvos és dr. Beringer heidelbergi kutató 

közreműködésével és ellenőrzésével állapította meg a csodálatos új méreganyag hatását , 

amelynek segítségével mélységesen bele lehet pillantani az ember belsejében történő kémiai és 

szellemi eseményekbe. Míg ugyanis az összes bódítószerek zavart okoznak az ember tudatában, 

sőt azt teljesen meg is bénítják, az új méreggel elbódított ember tudata teljesen tiszta marad. A 

mescalin — így nevezték el az új bódítószert — nem zavarja a kísérletnek alávetett egyén 

önmegfigyelőképességét, legalább is nem zavarja, amennyiben a külső világra és a saját 

személyére vonatkozik. Ugyanekkor azonban a kísérletnek alávetett terület jelleme megváltozik 

és tudatának eddigi ismeretlen tartalma csodálatosan színes képekben jelenik meg szemei előtt. 

A bódítószerrel elkábított ember egyénisége tehát teljesen kettéhasad, egyik fele démoni 

élményeket tapasztal, a másik  

fele pedig ugyanezeket az élményeket értelmi képességeinek teljes tudatában, hűvösen figyeli és 

ítéli meg. 

 

HOGYAN HAT A MESCALIN? 

 

A kísérleteket önként jelentkező, tökéletesen képzett orvosok és pszichológusok önmagukon 

folytatták le. A kísérleteknél állandóan jelen volt legalább egy, de rendszerint két-három 

szakorvos, akik külön kis asztalnál azonnal jegyzőkönyvbe vették a bódító szerrel kezelt 

emberek fantazmagóriáit. A mescalin hatása félórával a szer bevétele után könnyű rosszulléttel 

kezdődik. Az első szimptómák: borzongás és hányinger. A páciens ijedezik, mindezek a 

kellemetlen jelenségek gyorsan eltűnnek és megkezdődnek a víziók. A képek hallatlan 

gyorsasággal követik egymást, miközben a kísérletnek alávetett ember jókedvűen izgatott, egy 
darabig intim titkait is kifecsegi, vagy — ritkább esetben — rosszkedvű és nem szívesen beszél. 
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A kísérletet követő éjszakán a kísérletező nem alszik és nem is álmos, sőt a következő két napon 

belül is teljesen elég három-négy órai alvás. Az eddigi kísérletek során nem mutatkozott jele 

annak, hogy a mescalin a szervezetre káros hatást gyakorolna. 

 

AZ EGYÉNISÉG KETTÉHASADÁSA 

 

A legtöbb kémiai bódítószer először izgalmat okoz, azután bénít. A mescalin hatása alól az agy 

legnagyobb része szabad marad, így keletkezik az egyéniség kettéhasadása. A nem mámoros 

agyrészek továbbra is végzik a megfigyelés munkáját, a mámoros részek víziókat tárnak a szem 

elé. Ezeknek a vízióknak keletkezése nagyon érdekes. Gyermekkorában minden ember kivetíti 

magából azt, amit lát, fantáziájának képeit »belelátja« a környező világba. A normális embernél 

ez a tulajdonság éveinek előrehaladtával egyre gyengül, egészen elhomályosodik, művészeknél 

pedig egyre jobban kifejlődik, egészen addig, amíg el nem éri alkotó erejének teljességét. 

Köztudomású, hogy Michelangelo csodálatos Dávidja úgy keletkezett, hogy a művész olyan 

nagy karrarai márványtömböt kapott, amely szobrász munkára túl nagy volt. Ebbe a tömbbe látta 

bele Michelangelo Dávidját. Minden szobor úgy készül, hogy a terv először rajzban, vagy 

gipszmodellben jelenik meg, de tulajdonképpen ezt is messze megelőzi a műnek az a képe, 

amelyet róla a művész önmagában alkot, ahogy mondani szokták: elképzeli, belsejében 

megkonstruálja alkotását. A mescalin minden emberből többé-kevésbé művészt csinál, akinek 

fantáziája csodálatosan felfokozott erővel dolgozik. Attól azonban, hogy új bódítószerszenvedély 

lép fel, nem kell tartani, mert a mescalin egyelőre nagyon drága és csak nehezen szerezhető meg. 

 

A VÍZIÓK MEGKEZDŐDNEK 

 

A mescalinnal végzett eddigi kísérletek már meglehetősen feltárták a méreg különös szerepét. A 

mescalinmámorban a kísérleti személy teljesen megőrzi tudatát; tudja tehát, hogy hallucinál és 

vízióit és hallucinációit sohasem téveszti össze a valósággal. Először hallatlan sebességgel 

rohannak a képek. A kísérleti személy vagy rendkívül vidám, beszédes, a legintimebb ügyeit is 

kifecsegi, vagy deprimált és szófukar. Ez a kép rendkívül hasonlít az őrület bizonyos formáihoz. 

A víziók már látott képek, vidámak, félelmet keltőek, vagy esetleg teljesen közömbösek. A 

képek először rendesen ornamentálisak. Az egyik kísérleti személy egy óriási izzó 4-es számot 

látott a térben lebegni. A képek először egy síkra vetítettek, később plasztikusak lesznek. A 

víziókat bizonyos mértékben befolyásolni is lehet. Gyakran visszatérnek álomképek vagy 

lázálmok, néha évek multán is. A víziók gyakran futurista képekhez hasonlítanak. Dr. Guttmann 

berlini idegorvos a következőkben írja le egyik vízióját: »Jobbra fönt egy ragyogó lépcső lassan 

szélmalomszárnyakká változik. Lent balra egy injekciós fecskendő tűje jelenik meg, mindjárt 

azután a középen egy emberi szem óriási karikatúrája. Az egész kép egy folyton változó futurista 

festményhez hasonlít«. 

 

MIKOR A MESCALIN MŰVÉSZT CSINÁL AZ ORVOSBÓL 

 

A kép gyakran színes cselekménnyé tömörül. Egy orvos a következő víziót diktálja 

jegyzőkönyvbe: 

— Egészen különös térviszonyokba kerülök. Lenézek magamra, látom még, ahogy a divánon 

fekszem. Azután eltűnik minden. A tér teljesen üres. Elhagyott szigeten úszom az éterben. A 

testem nem engedelmeskedik többé a nehézkedés törvényének. Az üres tér túlsó felén 

fantasztikus képek jelennek meg. Nagyon izgatott leszek, kicsit izzadok, majd fázom, de mindig 

bámulnom kell. Végtelen folyosók, gyönyörű csúcsívekkel, remek arabeszkekkel. Rohanok a 

folyosókon, amelyek groteszken eltorzulnak. Minden változik, hullámzik, fölépül és romba dől, 

állandóan variálódik. Majd csak egy síkban látok mindent, majd három dimenzióban, végül 

minden egy végtelen perspektívában vész el. Most eltűnik a diván-sziget. Egyszerre nem érzem 

többé testi létemet. Állandóan erősödik a feloszlás mérhetetlen érzése... Ismét fantasztikus 

épületek jelennek meg előttem. Végtelen mór stílusú folyosók, minden valami tovafolyó  
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mozgásban, különös, bámulatos 

figurák. Most nyugodtabb lesz a kép, 

meglassul és két hatalmas kozmikus 

rendszer alakul ki, amelyeket egy vo-

nás oszt egy felsőre és egy alsóra. 

Saját erejükből fényesen ragyognak a 

végtelen térben. A két rendszer köze-

ledik egymáshoz, vonzza, majd elta-

szítja egymást. Fénysugarai végtelen 

finom, remegő molekulákká bomla-

nak szét a középső immarginárius 

vonalon. Két világrendszer, mindket-

tő a végletekig differenciálódva, ame-

lyek állandó harcban állanak egymás-

sal. Minden cselekvés bennük állandó 

végtelen folyam. Először kábító gyors 

a mozgás, később egy nyugodt ritmussá csendesül. Állandóan erősödik bennem a felszabadulás 

érzése. Ebben mindennek föl kellett oldódnia, a ritmusban van végül a világmozgás titka. A 

ritmus mind lassúbb és nyugodtabb lesz, de mind különösebb és leírhatatlanabb. Mindjobban 

közeledik a pillanat, amelyben a két kozmikus rendszer együtt rezeghet, amikor egyetlen 

hatalmas szisztémában egyesülhetnek. Ekkor mindent láthatok, nincs többé korlát, az élmény és 

a megértés előtt. 

 

Az orvos így folytatja a vízió leírását: 

 

Borzalmas állkapocsgörcs ragadott ki a legnagyobb feszültségből. A fogaim csikorogtak, a 

szemeim égtek. Mintha minden izmomat külön kivehetném a testemből. Nagyon szerencsétlen, 

kielégületlen lettem egyszerre. 

 

A VISSZANYERT FANTÁZIA 

 

A mescalin mámorban különösképpen megváltozik a perspektivikus látás. Az egyenes vonalak 

nem haladnak a messzeségben egymás felé, hanem visszahajolnak és mintegy a néző feje mögött 

egyesülnek. Rendkívül fokozódik a színérzékenység. Ez a nagy színérzékenység sokáig 

megmarad még a tulajdonképpeni mámor után. Az egész világ ragyogó színekben tündöklik, 

mindent úgy lát az ember, mint hogyha egy festő festette volna a környezetét. Egy orvos a 

következőképpen írja le ezt a színérzékenységet:  

— Visszatántorodom, amikor az utcára kilépve, egyszerre csak három papagájszínű női kalap 

robban elém. Negyedóra séta. Az ég, a ruhák, a nyakkendők, a zöld korlátok, a vörös autók, a 

hölgyek kabátjai, kalapjai soha nem látott színpompában ragyognak. A színek és a környezet 

közötti különbség is sokkal nagyobb, mint rendesen. 

A mescalin különös hatását úgy magyarázzák, hogy csak az agy egyes részeit izgatja. Ezáltal 

kettőződik meg a személyiség. A mámor nem érinti a cselekvés, a mozgás és a tudat centrumait, 

ezért a mescalinmámoros egyén józanul cselekszik. A víziók szintén a lélekből kerülnek ki. A 

gyermek még »bele lát« tárgyakat, képeket a környezetébe. Az idősebb korban ez az érzék csak a 

művészeknél marad meg. Ezt a látszólag kiveszett, visszaszorított fantaziáló képességet kelti a 

mescalin új életre, az emberben és ezáltal beláthatatlan új lehetőségeket nyit a lélektani 

kutatásoknál. 

(Szerk.: A kép illusztráció, nem a cikk tartozéka.) 

 

Irodalom 

Ism. szerző: A mescalin kitárta a lélek kapuit. Pesti Napló, 1928. július 8. 79. évfolyam, 153. 

szám, 15. o. 
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Szervezte, levezette, az előadásokat tartotta: Szászi Róbert, Debrecen-Haláp 

 

 

NAGYERDEI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA, DEBRECEN 

2018. FEBRUÁR 16. 
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Írta: Kiss László, Orosháza 

 

A nemzetség tagjainak magról való szaporítása nem ütközik különösebb akadályba. A magok jól 

kelnek, és a magoncok nagyon jól fejlődnek. A kikelt magoncokat első teleltetésükkor nem 

különítettem el a többi fajtól, és pusztulás nélkül átteleltek. Ezek szerint magonc korukban még 

nem kényesek a teleltetési hőmérsékletre. A legnagyobb problémát a magok viszonylag magas 

árfekvése, és a növények magas tartási hőmérséklete jelenti.  Walther Haage: Kakteen von A bis 

Z könyvében a teleltetési hőmérséklet alsó határaként a 3 
o
C-ot, felső értéknek a 20 

o
C-ot jelöli 

meg, más irodalmak a 15-20 
o
C hőmérsékletet javasolják. Szaporítási célra a kikelt magoncok 

eredményesen olthatók Pereskiopsisra, majd egy év után átolthatók tartós alanyra. A magoncok 

oltásakor azt tapasztaltam, hogy a fejjel lefelé oltott növényrészek nem váltották be a hozzájuk 

fűzött reményeket, azaz nem fejlődtek és elpusztultak. A Pereskiopsisról teljesen leválasztott, 

majd átoltott nemesek fej részei jól megtapadtak és fejlődtek, viszont a fejjel lefelé oltott alsó 

növényrészek rövid időn belül elpusztultak. Egy részük a megtapadás után az őket ért vízre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Előtérben Discocactus, 

mögötte Arrojadooa maryla-

nae oltványok 2017-ben. 

 

reagáltak elhalással. Ha az átoltandó nemeseket szinte a mértani felüknél, vagy valamivel felette 

vágtam el, akkor a fejjel lefelé oltás túlélési aránya javult, a fejrészeknél romlott. Amennyiben az 

1-2 éves nemeseket úgy oltottam át, hogy az alsó részük megmaradt a Pereskiopsis alanyon, 

akkor azok rövid időn belül elkezdték a sarjakat nevelni. Törekedni kell arra, hogy a vágási 

felület kissé a legnagyobb átmérő alatt legyen. A következő évben a nevelt sarjak egy része eléri 

a végleges átoltáshoz szükséges 2-3 cm-es átmérőt. Szaporítási szempontból ez célszerű 

eljárásként kezelhető. A sarjként leválasztott növények gyökereztetési tapasztalatait 2019-re 

tervezem megszerezni. Rácz László gyűjtőtárs tapasztalata szerint a leválasztott hajtások a fajok 

többségénél jól gyökerezett, a D. horstii kivételével. Amíg élek, nem felejtem el, hogy amikor 

1986-ban Dr. Szabó Árpád, a budapesti kör elnöke beinvitált a kisebbik üvegházába, majdnem 

megszédültem attól a tömény, de rendkívül finom illattól, ami a virágzó több száz 

Discocactusból származott. 

 

Képek: Kiss László 

Kiss László, Orosháza 
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2. Jobb oldalt Discocactus, középen Ferocactus lindsayi, tőle balra Acharagma huasteca oltványok 2016-ból. 

3. Discocactus oltványok 2017-ből. 
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Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójának emlékezete a 2018. év. Orvosi diplomáját a Bécsi Egyetemen 

szerezte meg, doktori értekezését 1844-ben írta, címe: A növények életéről. Ebben több helyen és többször említi a 

pozsgás növények életének különlegességeit, és részletesebben ír a Cactus grandiflorus (= Selenicereus 

grandiflorus) virágáról, annak megtermékenyüléséről. Minderről az alábbiakban olvashatnak részleteket. A 

disszertációt német nyelven írta, magyar nyelvre fordította Pelle Pál.                                                                    (FM) 

 

„A növények életéről általában 

 

A zöldellő lombok szemet elbájoló kedves mosolygása, a virágok 

ragyogó színpompája, az orrunkat megcsapó kellemes illatok, az 

ínycsiklandozó édes ízek, melyek testünket megújítják, a beteg-

ségeket tovaűzik, egészségünket visszaadják — a növények sajá-

tos tulajdonságai, melyekkel a költők lelkét édesen ihleti Apolló, 

és amit bennünk a bölcs csodál: formáik végtelen különbözősége, 

egységes rendszerük, művészi alkatuk, tarkaságuk és sokrétű 

mozgásuk, valamint a makrokozmosszal való kapcsolatuk — 

mindezek egyetlen erő hatásai. Egyetlen erőé, amely az ásványo-

kat kristályosodásra készteti és feloldja, a víztömegeket a tenge-

rekben hömpölygeti, földrengést támaszt, a föld érckérgét feltöri, 

annak tűzokádó torkait széttárja, a levegőeget villámmal végig-

szántja, az égitesteket nyugodtan vezérli pályájukon, és amely 

végül magát az embert létrehozza számtalan ragyogó képességgel 

felruházottan. Ezt az erőt a természet erejének — életnek nevez-

zük. (…) 

A sztómák a sejtek határolói, melyek apró, szabályosan elrendezett, vagy szabálytalanul szét-

szórt lyukacskák formájában jelennek meg. Összehúzódásra képes gyűrűk övezik őket, melyek 

szilárdsága révén még száraz éghajlat mellett is sokáig nyitva maradnak, eső idején és éjjel 

azonban bezáródnak. A sztómák egyébként nem minden növény sajátosságai. (…) A sztómák 

szerepe, hogy a levegőnek a növény belső részeibe a behatolást és az eltávozást lehetővé tegyék, 

nedvességet szívjanak fel és izzadjanak ki, ahogyan az utóbbiakat ragyogóan a Crassulaceaenál 

figyelhetjük meg. (…) 

A gyökér a legtöbb növényben jelen van, ámde vannak némelyek, amelyeknél csökevényes 

(Sempervivum, Cactus), sőt egyeseknél teljesen hiányzik, miként a sziklevél nélküliek legalsóbb-

rendű képviselőiben (algák, élesztőgombák, zuzmók), amelyekben tehát a gyökér feladatait más 

részek végzik el. A kevésbé szervezettekben (egyszikűek), egyszerűen megmarad a gyökér, míg 

a kétszikűeknél törzzsé, ágakká, rostokká, fibrillákká fejlődik. (…) 

A levélben az elemi szervek a felszín felé kitárultan, levegő- és fényhatásnak kitéve jelennek 

meg. Szabályos sejtek alkotják a levelek áteresztő (szabályozó) szövetét, a spirális edények 

pedig különböző módon szétágazottan, szabályos hálózatot formálnak. Ezeket bordák, erek és 

idegek néven ismerjük. Sok növénynek nincsen levele, vagy olyan külsővel bír, hogy a hajtástól 

nem különböztethető meg (kaktusz), esetleg a levél közvetlenül a gyökérből ered. Ebből világos, 

hogy a növény minden része bizonyos körülmények folytán kölcsönösen átveheti egy másik rész 

szerepét, amelynek életmódját egyszerűbb és egyetemes szerkezete magában foglalja. (…) 

A levelek bizonyos helyzetekben még a gyökeret is képesek helyettesíteni, sőt ezt magát 

táplálják is. Erre figyelemre méltó példák a legnagyobb hőségben, amikor maga a talaj is 

szomjas, a legdúsabb vegetáció vagy legcsekélyebb gyökérrel ellátott növények (Crassuíaceae) 

vagy a teljesen gyökértelenek. (…) 
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A Szenegál folyónál növekvő Adansonia digitata törzsének átmérője 34 láb, kerülete 107 láb. E 

fa lombozata 160 lábnyi kört formál, mégis 70 lábnál magasabbra nem nő. Az Aloe dichotoma 

ágai 400 láb kerületűek. (…) A virág nem minden részének jut egyforma szerep az illatkeltésben. 

Vagy a külső (Rosa), vagy a középső részek (Cactus grandiflorus) vesznek abban inkább 

részt.(…) A pótpárta és a nektárium a párta és a porzó között elhelyezkedő levélkék, melyek 

színe és formája különböző. Változatos megjelenésű és ismeretlen funkciójuk következtében a 

módosulás és formálódás merő játékának kell azokat tartani. A mirigyek pontosabban 

váladéktermelő sejtekből állnak, és a virág belsejében elhelyezkedve nyálkát, mézet vagy nektárt 

választanak ki, amely a Musa paradisicában, a Hoya carnosában (Aslepias carnosa, L.), az 

Agave luridában és -americanában olyan bőségben halmozódik fel, hogy a földre csepeg. 

Egyébként a különböző növényekben eltérő illat és íz található, sőt azok mérgező hatásúak is 

lehetnek. (…) 

A megtermékenyítés folyamata 

A csészelevelek, amelyek eddig egymáshoz simulva nyugodtak, kölcsönösen eltávolodnak és 

visszahajolnak, a sziromlevelek, amelyek egymáson helyezkedtek el, hogy pártává alakuljanak, 

elválnak egymástól, és a szaporítás szerveit szabaddá teszik. Felegyenesednek a porzók, és a 

termők körül szabályos rendben elhelyezkedve, ezeket igyekeznek megközelíteni, és egyidejűleg 

illattal és nagyobb hő fejlesztésével kísérik. E jelenségek gyors és teljes erejű kifejlődését a 

Cactus grandiflorusnál csodálhatjuk meg, amely virágnak egy óra alatti kimerülésével kellemes 

árat fizet. (…) A megtermékenyítéshez szükséges időtartam különböző: a Cactus grandiflorus 

körülbelül egy óra. 

Összeállította: Ficzere M. 

 

 

 

 
 

 

Newyorkból jelentik 
Most adták ki az amerikai baleseti statisztikát az 1936. évről. A különféle halálos és nem halálos 

balesetek között szerepel egy rovat: Halálos balesetek kaktusztermelés közben. A kimutatás 

szerint 1936-ban 171 amerikai halt meg kaktusztermelés közben. A derék amerikaiak kaktuszaik 

ápolása közben megszúrták magukat, nem tulajdonítottak fontosságot a sebnek, vérmérgezést 

kaptak és meghaltak. 

 

Brassói Lapok, 1937. augusztus 13. 43. évfolyam, 163. szám, 6. o. 

 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 
szíveskedjenek elősegíteni a 2018/19. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, 

egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb 

lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon 

közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt 

teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb 

információ az alábbi linkre kattintva: 

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

A magvakat a következő címre küldjék: 

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

E-mail: n.tunde73@gmail.com 
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra kész 

állapotban küldik meg a fenti címre. 
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1841 

 
Az Athenaeum Pesten megjelenő folyóirat 1841-ben közölte a Növényország Délamerikában c. írást, amelyet 

Wimmer után Molitórisz Adolt írt, ill. fordított magyarra. A cikkben több érdekes adalékot, korabeli magyar 

elnevezést találunk pozsgás növényekről. Alább ezekből válogattam részleteket. (FM) 

 

 „A’ tavak, folyók és tengerek’ partjai nyíllevelű vízi növényekkel 

takarvák, ’s hol napsugárok a’ földet érik, ezerféle liliomok és 

nedvnövények csíráznak fel. Különös dísznövény a’ roppant 

bambusz fű, melly függő nádleveleivel 30 és több lábnyira föl a’ 

légbe nő’s útakat és ösvényeket bekerít. Sőt maga a’ légpárákat 

sóvárogva magába szívó meztelen kőalap, tápnedveit a’ tüskés 

kaktusznak adogatja. E’ csodálatosan alakúlt szépvirágú lények, 

hűsítő gyümölcseikkel, különösen Amerikának sajátai. Nagy 

tanórokokat képeznek, ’s kaktusz-tuna* név alatt erősségekül 

szolgálnak. Több mint száz faj bujálkodik itt összevissza, majd 

mint indiai figebokor vagy nopál, vagy mint óriási fényfa, 

mellynek vastartósságú és nehézségű romolhatatlan fája el nem 

kopható küszöbökre használtatik. Most a’ Savanákba lépünk ki, 

miután a’ termékeny völgyekben a’ rétföldek után, millyenek’ 

látásához szokánk, hiába nézegetőnk. Ott csak bujálkodó 

vízinövényeket találánk, széles levelű heliconiákat, magasra felsarjadó liliomokat, lángoló  

virágaikkal, buja cserjéket, a’ legelő barom’, ’s egyszersmind bátorságos rejtekhely a leső 

jaguár’ számára. (…) 

A’ Chinchona’ tartományában elenyésznek a’ pálmák, de a’ fanemű harasztok’ ékes alakjai 

kipótolják e’ hiányt. Az ember természet szerint e’ növénybőségből kiválogatja, mi neki kell. A’ 

yukka, a’ kontyvirág - bötyög (Aaronsknolle), a’ batáte, occa , manioc 's a’ vadontermő rizs, 

melly főleg Madeira’ partjain vetetlen iszonyú mennyiségben terem, kenyeret pótolnak a’ 

térségben. (…) 

Minden téjtermészetü növénynedvek egyiránt csípősök, keserűk, többé vagy kevésbbé mérgesek; 

de a’ jótékony természet, mellynek Amerikát a’ bőség’ legcsodálatosabb tartományává alkotni 

szándéka volt, tudá Afrika’ mérges euphorbiáját jótékony kaktuszszá. (…) 

Azonkívül készít az esztelenség még sok részegítő italokat yukka gyökérből, mellyek közé még 

bódító füvek is vétetnek a’ puszpángmirtus’ bogyóiból stb. (…) 

Sok mérges növény’ nedve ártalmas meggondolatlansággal halbódításra fordíttatik. E’ mérges 

növények’ ismeretét, különféle hatásaikkal az indiánok legnagyobb titokban tartják. Humboldt 

meglátogatá Orenocónál a’ curare-méreg’ egyik mesterét, épen midőn ennek készítésével 

foglalkodott, ki „méreg úr“ czímet viselt, ’s egész környékben nagy tekintetben állott. A’ 

gyorsan ható mérgek többnyire szulákokból nyeretnek, hanem az erősen hatók a’ manchinella 

hevea (jatropha elastica), fige és más fák’tejnedveiből. (…) 

A’ sárkányfa, a’ garciniac ambogia vagy gumi guttafa Guyanában tenyésztetnek. A’ sárkányfa ó-

világból vitetett be, ’s a’ természettől Délamerikában yukka által képviseltetik. (…) 

 

*) E’ kaktuszfaj’ tenyérnél nagyobb, hosszúkás kerek ízei, hüvelyknyi bosszú, igen hegyes 

árforma fúlánkokkal rakottak, mellyek legkisebb érintésre a’ kézbe akadván, alkalmatlan 

viszketést okoznak. ’S mivel sok lábnyi magasságra nő ezen kaktusz, némelly indiai szigeteken 

a’ városok vele erősítvék. 

 

(Wimmer után) Molitórisz Adolf 

Irodalom 

Molitórisz Adolf: Növényország Délamerikában. Athenaeum, 1841. december 7. 5. évfolyam. 

69. szám. 1089-1096. 
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Új menüpont a http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu portálon 

 
 

A kívánalom: a havonta megjelenő pdf formátumú Kaktusz és Pozsgás tartalmaiban egy helyen 

keresni és egy kattintással az adott cikkre ugrani. 
 

 
 

Ehhez írtam egy külső programot (http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/kaktusz-es-pozsgas-

tartalomjegyzek.php), melyben egy táblázatban jelennek meg összesítve a cikkek. A cikkek 

szűrhetők, szűkíthetők szerzőre vagy a címekben szereplő szavakra. Az adott cikk pdf linkjére 

kattintva az adott pdf adott oldalára ugorva azonnal elérhető, olvasható a cikk. 
 

 
 

Ehhez persze az kell, hogy a böngésző beállításaiban a pdf-et tartalmazó linkek esetén az 

előnézet a böngészőben történjen, pl.: Firefox esetén: 
 

 

Ezzel gyors elérés biztosítható bármely cikkhez, melyek egyébként szétszórva találhatóak 

(különböző pdf-ek) és az adott pdf-ben körülményesen megkereshető. 

Dr. Gyúró Zoltán 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu-n/
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A FAO ÚGY GONDOLJA… 

 

Táplálékként, takarmányként és vízraktározóként való hasznosíthatósága miatt a kaktusz egyre 

fontosabb lehet a klímaváltozás káros hatásainak mérséklésében – hívta fel a figyelmet az ENSZ 

Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO). A FAO a száraz éghajlatú területek 

mezőgazdasági kutatásaiért felelős nemzetközi kutatóközponttal (ICARDA) közösen kiadott 

könyvében részletezi a kaktuszfélék termesztésének előnyeit. Az ICARDA kutatója, Ali 

Nefzaoui szerint a világ vízkészleteire nehezedő egyre nagyobb nyomás miatt a kaktusz válhat a 

21. század egyik legfontosabb haszonnövényévé. Nagyfokú ellenálló képességüknek hála, a 

kaktusz jelentheti élelmezési szempontból az egyik utolsó mentsvárat a klímaváltozás által 

legsúlyosabban érintett száraz területeken. Emellett a FAO szerint a kaktuszfélék rengeteg vizet 

is tárolnak: ez hektáronként akár 180 tonna vizet is jelenthet, ami öt kifejlett tehén ellátására 

elegendő. A Madagaszkár déli részét sújtó közelmúltbeli aszály során a kaktuszok fontos 

táplálék-, takarmány- és vízforrásként szolgáltak a helyiek és állataik számára– húzta alá a FAO. 

Az ENSZ-ügynökség szerint, míg a kaktuszfélék többsége táplálkozásra nem alkalmas, addig a 

fügekaktuszok vagy medvetalpkaktuszok (Opuntia) nemzetségébe tartozó fajok ehetőek, és 

Brazíliában, Észak-Amerikában, illetve Etiópiában már jó ideje termesztik őket. A fügekaktusz 

évszázadok óta stabil alapját képezi a mexikói konyhának is, és ma már Szicíliában is 

előszeretettel fogyasztják. 

 

FÜGEKAKTUSZ A GYÓGYÍTÁSBAN ÉS AZ ÉTKEZÉSBEN 

 

A fügekaktusz Észak-és Dél-Amerikából indult hódító útjára. A fügekaktusz száraz körülmények 

között nő és évelő növények. Ideális termesztése tehát csak a forró, száraz éghajlaton valósulhat 

meg, így jórészt Mexikóban vagy Észak-Amerika néhány részén találkozhatunk vele. A 

fügekaktuszok nem terjednek könnyen magról, viszont könnyen gyökeret ereszt, ha dugványként 

neveljük. Betakarításkor bőrkesztyűvel szedik le a gyümölcseit, úgy, hogy azokat kicsavarják a 

növényekből, majd egy késsel meg is tisztítják. A tüskék és szőrök eltávolítása után 

magasnyomású vízsugárral tisztítják meg. A mexikói őslakosok a friss fügekaktuszt a sebek 

kezelésére, különböző gyomorbetegségek tüneteinek enyhítésére és a megfázás megszüntetésére 

használták. Ma a friss fügekaktuszt számos formában megtalálhatjuk a bioboltok polcain: 

fogyaszthatjuk frissen, de porok és kivonatok formájában is. Medvetalpkaktusznak is nevezik 

jellegzetes, ovális formája, nyéltagja és többszörös elágazásai miatt. Az indiánok egyik kedvelt 

csemegéje volt. Ma már egész Európában elterjedt, hiszen rendkívül egészséges. Sokféle vitamin 

megtalálható benne, mint például A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12- és a C-vitamin. Igen gazdag 
ásványi anyagokban, főként vasban, kalciumban, magnéziumban, nátriumban és káliumban, de 

bővelkedik élelmi rostokban, fehérjékben, poliszacharidokban és bioflavonoidokban is. Ez 

utóbbiak egészségjavító hatásokkal rendelkeznek. A fügekaktusz íze a zöldbabra és az okrára 

hasonlít leginkább. Használható levesekhez, krumplihoz vagy húsokhoz, illetve friss salátákba 

keverve. Mexikóban a tojásételekbe is igen népszerű. Ott a teljes gyümölcshöz, illetve a szeletelt 

változathoz is könnyen hozzá lehet jutni. De pácolt változatok is rendelkezésre állnak. Nálunk 

tartósított formában és étrend kiegészítőként juthatunk hozzá. 

 

NOPÁL, TUNA: EGYETLEN FAJ EHETŐ TERMÉSE? 

 

A fügekaktusz a kaktuszok családjának, az Opuntia nemzetség egyetlen ehető tagja. Nopalnak is 

nevezik, ami a gyümölcs körte formájára is utal. A növény eredetileg Mexikóból származik, de 

ma már a világ összes száraz éghajlatú területén megtalálható. Nemcsak élelmiszerként, hanem  
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1. Gonda István az USÁ-ban a Tohono Chul Parkban egy terjedelmes tuna(?) vagy nopál(?) bokornál. 

    Kép: Lee Turvey 
 

2. Másik fügekaktusz ugyanott, még éretlen termésekkel. 
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gyógynövényként is felhasználják. A fügekaktusz általában akkora, mint egy fa vagy egy 

nagyobb cserje. A talppárnák nagyon húsosak és lapát alakúak. A példányokat tüske borítja, ami 

még a gyümölcsöt is befedi. A fügekaktusz gyümölcsét tunának is nevezik, amely Mexikóban 

mindennapos tápláléknak számít. A gyümölcsöt nyersen, de szárítva is lehet enni, de előtte a 

szúrós tüskék miatt meg kell hámozni. Íze nagyon finom, leginkább a görögdinnyéhez lehetne 

hasonlítani. A nopál, vagy a fügekaktusz szára nyersen és főzve, illetve sütve is fogyasztható, és 

különféle ételekhez társítható. Lehet tálalni húsételekkel, tojással vagy éppen hagymával. A 

nopált gyakran használják alkoholos koktélok ízesítésére. 

 

KELLEMES HATÁSOK 

 

A fügekaktusszal kapcsolatban rengeteg vizsgálatot végeztek. Egy tanulmány hatékonyan 

igazolta, hogy a fügekaktusz hatékonyan képes csökkenteni a vércukorszintet, mivel a bélben 

levő cukrot megköti. Egyes kutatók feltételezik, hogy a fügekaktusz növelheti a sejtek 

inzulinfelhasználásra való képességét is. Több kutatási eredmény igazolja a fügekaktusz 

fogyókúrás tulajdonságát is. Egyes kutatási eredmények szerint akik rendszeresen fogyasztanak 

fügekaktuszt, kisebb eséllyel lesznek elhízottak vagy cukorbetegek. A fügekaktusz 

gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, de csökkenti a vércukor- és a koleszterinszintet is. A 

fügekaktusz mindezeken kívül antioxidáns hatása is van, amely védelmet nyújt a káros szabad 

gyökökkel szemben, így óv meg bennünket az oxidatív stressz káros hatásaitól. A fogyókúrázók 

számára jó hír, hogy a fügekaktusz a testsúlycsökkentésben is társunk lehet. A fügekaktusz 

megtámogatja az anyagcsere-folyamatokat és az emésztésre is kedvező hatással van. Márpedig 

ha az anyagcserénk megfelelően működik, akkor a közérzetünk is jobb lesz, hiszen teli leszünk 

energiával. Fügekaktusszal vágásokat és horzsolásokat is eredményesen kezelhetünk. A 

fügekaktusz segítséget nyújt a vese és a kötőszöveti méregtelenítésben is. Azok, akik 

szenvedélybetegek, pontosabban alkoholfüggők, gyakran szenvednek különféle gyulladásoktól. 

A fügekaktusz megakadályozza, hogy ezek a gyulladások létrejöjjenek. 
 

3. Fügekaktusz a Bach kertészetben (USA)                                   4. Boguillas Canyon a Big Bend területen (USA) 
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KELLEMETLEN HATÁSOK 

 

A fügekaktusz sértheti a nyálkahártyát, ha nem megfelelően van megtisztítva, ezért mindig 

fontos, hogy csak minőségi terméket vásároljunk. A terhes nők és a szoptató anyák kerüljék a 

fügekaktusz fogyasztását, mert nem vizsgálták ezekre az állapotokra való biztonságosságát. Ezen 

túlmenően a gyermekeknek és a máj- vagy vesebetegségekben szenvedőknek is érdemes 

elkerülni ezt a készítményt. Ha a diabétesz kezelésére használjuk, akkor fontos, hogy mindig 

orvos felügyelete mellett alkalmazzuk, mert csak egy szakember határozhatja meg a számunkra 

megfelelő dózist. A fügekaktusz megváltoztathatja egyes gyógyszerek felszívódását, így ne 

szedjük más készítményekkel együtt.  A fügekaktusz gyümölcsét már régóta használja a mexikói 

népi gyógyászat a diabétesz kezelésére, az amerikai indiánok pedig az égések és más sebek 

kezelésére. Ma már gyümölcslevekben, alkoholos italokban is megtaláljuk, de étrend 

kiegészítőként is jelen van a bioboltokban. A fügekaktusznak számos gyógyászati felhasználása 

létezik, melyeket kutatási eredmények is alátámasztanak. A fügekaktuszról már korábban 

bebizonyították, hogy kiválóan kezelhető a segítségével a 2-es típusú diabétesz. De ezenfelül a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a másnaposság tüneteit is enyhíti, így a hányingert, az 

étvágytalanságot és a szájszárazságot. Persze ennek az állításnak az igazolására több tudományos 

bizonyíték szükséges. Fogyasztása teljesen biztonságos, de azért óvatosan bánjunk vele, mert 

nagy mennyiségben okozhat mellékhatásokat. Azonban fontos, hogy beszéljünk orvosunkkal, 

mielőtt használni kezdünk egy ilyen készítményt. 
 

 
 

5. Medvetalpkaktusz a Big Bend területen (USA) termésekkel rakodva. Nopál vagy tuna? Ehető, nem ehető? 
 

MENNYI TUNÁT EGYÜNK? 

 

Az orvosok napi 100-500 grammot ajánlanak a fügekaktuszból, amely mennyiséget három 

adagban kell elfogyasztani. De nemcsak a diabétesz gyógyítható vele, hanem a jóindulatú 

prosztata-megnagyobbodás is. Sőt az elhízás mértéke is csökkenthető a fügekaktusz rendszeres 

fogyasztásával, illetve a magas koleszterinszint. A vastagbélgyulladás tüneteit enyhíti, 

elmulasztja a hasmenést, a vírusos fertőzéseket. Egyéb felhasználási területei között meg kell 

említeni gyulladáscsökkentő tulajdonságát és azt is, hogy kiválóan enyhíti a székrekedést. 

Néhányan fügekaktuszt fogyasztanak, mielőtt alkoholt innának, mert ez a növény még a 

másnaposságot is megszünteti. 

2,3,4,5. kép Gonda István. 
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1. 

 

Írta: Ficzere Miklós 

 

A botanika történeti írások úgy tudják, agávé először a XVII. században virágzott a pozsonyi 

érsekkertben. Arra már rámutattam a Debreceni Pozsgástár, 2018. 3. számában megjelent 

írásomban, hogy a pozsonyi érsekkertben, a Posoni kertben agavé nem volt, erre vonatkozóan 

semmilyen forrás, utalás nincsen, illetve ami van, az téves meghatározáson alapul. A királyfai 

Pálffy-kertben Rapaics Raymund szerint „mikor Királyfán virágzásnak indult egy-egy agáve, az 

egész környék odavándorolt megnézni.” Ez az esemény az 1700-as évek elején lehetett, s mint 

ilyen ez az első hír agávé virágzásról. Agávé virágzott Erdélyben 1785-ben Boncidán Gróf 

Bánffy György virágos kertjében. De nézzük, milyen pozsgás növények virágzásáról tudunk az 

1800-as évekből. Csokonai Vitéz Mihály agávé virágzásáról ír 1801-ben A palatinusné halálára 

című versében. Igaz, aloét említ, de a virágzásról írtak agávéra utalnak, s ez utóbbit 

egyértelművé teszi, amit megjegyzésként írt Csokonai a verséhez, amely így hangzik: Az áloé 

egy fejedelmi virága a fejedelmi kerteknek; mihelyt elvirágzik és magzik, azonnal meghal. A vers 

a következő: 

 

A palatinusné halálára 

 

A nekiszépűlt Budára 

Nádorispányunk számára 

     Egy áloét hoztak volt: 

De alig lett virágzása, 

Mint az áloék szokása, 

     Ő is azonnal megholt. 

 

Szépeink közt megjelenvén, 

     Angyalnak ítéltenek: 

Most az angyalokhoz menvén, 

     Óh! minek nevezzenek? 

1801. 

 

Az agávé e költői megjelenítése után 1839-ben olvashatunk agávé virágzásáról. 

Gyöngyösön, Heves megyében, Orczy Lőrincz b. ur ő n.mltsága kertében egy óriási 

növény, az úgynevezett „agave americana“ virágzik; bimbóji f. hó 4kén kezdének fejleni. 

A’ növény közepéből felnyúló virágszárak, mellyek egyikének magossága 15 láb, átmérője 

6 hüvelyk, másikának magossága pedig 14 láb, átmérője 8 hüv., 3 nagyobb, ’s 120at 

haladó kisebb oldalhajtással, ’s 4000nél több virágbimbóval diszlenek. E ’ ritka virány 

megtekintésire a’ kert minden füvészet- ’s virágkedvelőnek tárva áll. 

Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1839. augusztus. 17. 14. szám, 107. o. Ugyanezt közreadta a 

Hirnök, 1839. augusztus 22-én a 67. szám címoldalán, a Jelenkor 1939. augusztus 14-én a 65. 

szám címoldalán. 

 

Batthyány Fülöp hg körmendi gyönyörű kertjében egy 80 éves „Aloe agave americana“ 

virit. E’ szép növény két ölnyi magosságu ’s ezernél több bimbóval diszelg. E ’ ritka 

tünemény nagy figyelmet gerjeszt a’ füvészet – kedvelők közt. 

Jelenkor, 1837. szeptember 2. 6. évfolyam, 70. szám, címoldal. 
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Nem tartjuk fölöslegesnek a füvészet barátit a m. k. egyetemi kert néhány jeles növényeire 

figyelmeztetni, mellyek ritkaságuk miatt a tanulmány kedvelők visgálatára méltók. E 

növények a gyönyörű Cactus gyűjteményen kivül, mellyek többnyire most fejtik ki pompás 

virágaikat, és rövid idő múlva nehány díszpéldánnyal szaporítandók, két, négy l. 

magasságu Coryllus colurna (bizanczi, levantei mogyoró). E két fa Magyarországban most 

először hozott gyümölcsöt, melly valószínűleg megis fog érni, továbbá mind kül idomára 

mind ritka nagyságára nézve szép növény. A testudinaria elephantipes (elefánt-láb alakú 

teknősbéka növény), hazája a jó remény foka, e példány nemrég szállitatott 

Magyarországba, s már szép rövid idő múlva levelekkel ellependő galyat hajtott; 

nagyságára nézve csak Németországban találni egyetlen nagyobb példányt, átmérője egy 

es egy harmad bécsi láb. 

Nemzeti Újság, 1842. július 9. 37. évfolyam, 55. szám, 218. o. 

A Budapesti Hírlap, 1854. szeptember 1-i 509. számában, a 2874. oldalon (az oldal számozás 

folytatólagos) a következő rövid hír olvasható: 

A füvészkertben jelenleg egy agave nyit, melynek virágzása Európában a legnagyobb 

ritkaságok közé tartozik. A füvészkert tisztelt igazgatója szerencséltetni fog bennünket e 

növény s virágzásának tüzetes ismertetésével. 

Szeptember 2-án ugyanez a szöveg jelent meg, de egy nappal később, a szept. 3-i újságból már 

az is kiderül nem agávé, hanem egy még nagyobb ritkaság fog virágozni, amelynek virágát 

abban a században Európában még senki sem látta, mert utoljára 1793-ban virágzott a Jardin des 

Plantes-ban. Így ez az esemény valóban európai ritkaság. 

Pest, September 3. 

A tegnap említett ritka növénynek következő érdekes leírását kaptuk: „A füvészkertben, az 

Orczy-kerten innen nevezetes növény fog virágzani, melynek virágát alkalmasint még nem 

látta Európában senki e században. Augustus elején kezdette hajtani virágszárát, vagy is 

kocsánját s azóta már harmadfél ölet nőtt. E növény neve: Fourchroya gigantea Ritka 

növény az Agave-félék családjából. Hazájok Dél-Amerika. Az Agavétól, mely pár év előtt 

virágzott a pesti füvészkertben, különbözik, már levelei szinénél fogva is. Az Agavék kékes 

hamvas zöld levelüek, ez inkább fűféle zöld. Az Agave szirmai összeállanak; a 

Fourchroyaéi inkább szétnyiltak, harangalakuak. Az Agave porodái kiállók a sziromból; a 

Fourchroyaéi a bokrétában benn vannak stb. Az Agave hazájában minden 15-20 évben 

virágzik; a Fourchroya ott is ritkábban, úgy hogy van egy faja: a Fourchroya longaeva, 

melyről a bennszülöttek azt tartják, hogy csak minden négyszáz évben virágzik. A 

füvészkerti példány törzsökéről itélve legalább 140-150 éves lehet. Ez első virága, melynek 

növelésére s kifejtésére egész életerejét fordítja, s aztán elvesz, mint a mi egy-nyári és két-

nyári növényeink, melyek szintén elvesznek, ha virágoztak és gyümölcsöztek. A 

növénytudósok, mennyire lehetett utána járni, úgy találták, hogy Európában 1793 óta, 

mikor a Jardin des Plantes-ban virágzott hasonló növény, nem látott senki Fourchroyát 

virágozni. Ha másutt meglátják vala hatalmas virágszárát hajtani, már azóta tele kürtölték 

volna vele Európát. Itt nem tudjuk megfogni, hogy még senki sem szólt róla. Nem annyira 

virága érdemel pedig bámulást, bármi ritka, mint azon hatalmas virágszár, mely oly hamar 

fejlett óriásira. Mindennap egyre másra 4-6 hüvelyknyit nőtt, s most már, mint fennebb 

érintőm, harmadfél öles. Egy óriási candelabre fog előttünk állani ezer meg ezer virággal. 

Mikor a „Localblatt“ kürtölte nem rég, hogy a füvészkertben Aloe virágzik: minden lap 

utána irta, mint valami ritkaságot. Elmondták, hogy az Aloe száz évben virágzik egyszer, 

míg valamelyik lap felfedezte, hogy nem virágzik Aloe, csak a „Localblattnak“ tetszett 

élczeskedni, —nem tudjuk, melyik laptársunk tudatlanságát bámuljuk? Az Aloera ráfogták, 

hogy száz évben egyszer virágzik, holott most és bármely időszakban megy valaki a 

botanicus kertbe, majd mindig talál egy vagy más virágzó Aloet. Most is szépen virágzik az 

Aloe spicata, több más fajokkal. Ritkábban virágzik az Agave. Ezzel tévesztik össze az 

Aloekat. Az Agave hazájában minden 15-20 évben virágzik egyszer, e virágszára nedvéből 

csinálják a poulque nevű szeszes italt. Nálunk azonban 70-80, olykor száz év is kell 

virágzására. Ritkábban virágzik a Fourchroya.“ 

Budapesti Hírlap, 1854. szeptember 3. 511. szám, 2881. o. 

Ficzere Miklós 
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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. 
 

M 
magnus gross nagy 

mainae benannt nach der Entdeckerin Mrs. F. 

Main 

Main-féle 

mairanana benannt nach Herkunft: élőhelyről elnevezve 

maiz-tablasensis benannt nach Herkunft: Ciudad Maiz, 

Mex. 

Maiz-Tablasból való 

majalis Frühlings májusi, tavaszi 

major grösser nagyobb 

majus grösser, gross nagy 

malacocarpus weichfrucht puhatermésű, fehértermésű 

malacogamia die Schneckenbestäubung csigamegporzás 

malacoides weichhaarig puhaszőrű 

malacus weich puha 

maldonadensis aus Maldonado, Uru. Maldonadóból való 

maliformis apfelförmig alma alakú 

maliterrorum  almaföldről való, 

almaföldeké 

malleolata sprossende sarjadzó, rügyező, bimbózó 

malletiana benant nach Mons. Mallet de Chile Mallet-féle 

mallisanii benannt nach M. Mallison Mallison-féle 

malyana, malyanus benannt nach G. L. Maly Maly-féle 

mamillaroides Mammillaria ähnliche Mammillariához hasonló 

mammifera warzenkaktus szemölcsforma 

Mammillaria Warzenkaktus szemölcsös kaktusz 

mammillaris warzige, warzenförmig,vielwarziger szemölcsalakú, dudoros 

mammillatus 

(mamillatus) 

gewürzter szemölcsös 

Mammillopsis, 

Mamillopsis 

wie Mammillaria auschend Mammillariának kinéző 

mammillosa 

(mamillosa) 

kleinwarzige, wulstig kisszemölcsű, dudoros 

mammillosus 

(mamillosus) 

warziger kisszemölcsös, dudoros 

Mammilloydia  képzett név: szemölcsös 

Lloyd-féle 

mandragora alraunwurzel répagyökerű 

mapimiensis benannt nach Herkunft:Mapimi, Mex. Mapimiből való 

marayesensis aus Marayes stammend Marayesből való /Argentína/ 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Nagy Gergő, 2/b oszt. tanuló. Ebes, Általános Iskola. 
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