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Írta: Járainé Komlódi Magda 

 

Magánúton, férjem hivatalos kiküldetése révén jutottam el Mexikóba, ahol csatlakozhattam a 

Mexikóvárosi Egyetem Növénytani Tanszékének botanikai expedíciójához. Módom nyílt a 

három fő klímazóna tierra caliente, tierra templada, tierra fria uralkodó növényzetének és 

legfontosabb fajainak megismerésére. Utazásaim során ezen kívül sok ismeretet szereztem még 

az azonális és másodlagos vegetáció típusokról, a dísz- és haszonnövényekről, beleértve a 

trópusi ültetvényeket is. Botanikai tapasztalataimról számol be a következő, három cikkből álló 

sorozat. 

Legnépszerűbb, bár vitathatatlanul nagyvonalú a növényzetnek e bárom fő magassági zónára 

való különítése. (Általában így tanítják, és ma is így használják.) E szerint a síkságokon és a 

legalacsonyabb zónákban (kb. 500 méterig) vannak a „meleg területek” (tierra caliente). Itt a 

forró nedves trópusi klímában, gazdag őserdők nőnek. A kiirtott erdők helyén trópusi 

haszonnövények (pl. kakaó, kávé, vanília, cukornád, gyapot, banán, mangó) ültetvényei vannak. 

E fölött helyezkednek el (kb. 1200 méterig) a „mérsékelten meleg területek” (tierra templada). 

Itt a hőmérséklet már alacsonyabb, de a csapadék még kielégítő. A melegebb igényes fák, pl. a 

pálmák eltűnnek ugyan az erdőkből, de kedvező helyeken a trópusi növények nagy része még 

megél. A legtöbb fajta haszonnövény itt termeszthető, mivel a trópusiak nagy része szépen 

fejlődik, de már a mérsékelt klímaigényű kultúrnövények, amilyenek pl. a kukorica, búza is 

termeszthetők. Ezért ez a zóna Mexikó legfontosabb mezőgazdasági területe. A harmadik zóna a 

még kevesebb csapadékú „hideg területek” (tierra fria). Részben a hegyvonulatok magasabb, 

hidegebb öveiben élő erdők, részben a fennsíkok nagyobb részének száraz, erdőtlen félsivatagos 

tája tartozik ide. Kukorica, búza termesztés, de legtöbb helyen csak öntözéses gazdálkodás, 

pásztorkodás és fakitermelés a jellemző. Ez a beosztás a finom különbségeket elmossa. 

Ugyanabban a magassági zónában ugyanis az eltérő szélességeken, sőt azon belül is, az eltérő 

geomorfológiai viszonyoknak megfelelően igen különböző lehet a klíma és a növényzet. így pl. a 

légmozgástól és az orografikus viszonyoktól függően a tengerparti síkságokon forró nedves 

trópusi erdők vannak a csapadékban gazdag délkeleti oldalon, de száraz, lombhullató erdők, 

szavannák, sőt pozsgás növényzet van a csapadékszegény csendes-óceáni partokon. 

Minthogy Mexikó növényzetének csupán tört részét láttam, így a vegetáció egészének 

(bármilyen rendszer szerinti) jellemzését meg sem kísérelhetem. Célom, mint az ilyen jellegű 

botanikai utak esetén általában az, hogy a látottakat kis kiegészítéssel közöljem. Sok esetben 

hagyatkozom azokra az információkra, amiket mexikói botanikus kollégáim mondtak. Közölni 

valómat így nehéz volna bármilyen növényföldrajzi rendszerben tárgyalni, mivel alig több mint 

néhány kirándulás botanikai tapasztalatainak a naplója. Mégis, a könnyebb áttekinthetőség 

kedvéért, beszámolómat három témakörben dolgoztam fel. Az elsőben a veracruz-i és Palenque-

környéki trópusi esőerdőkben tett kirándulásaim köré csoportosítva, főleg a nedves trópusi 

növényzetről írok. A másodikban az arid területek szukkulensekben gazdag, félsivatagos 

xeroterm növényzetéről. A harmadikban pedig a Popocatepetl-re és az Orizaba-ra tett 

kirándulásaim nyomán a magashegységi zónákról rajzolok egy nagyvonalú képet. 

Kis expedíciónk a főváros déli peremén levő „Mexikói Állami Egyetem”-ről indult. Amerika 

egyik legrégibb és Latin-Amerika legnagyobb egyeteme ez. Az 1551-ben alapított egyetemi vá-

rosban ma közel 300 000 hallgató tanul. Hatalmas területén campus-rendszerben 38 modern 

épületcsoport ad helyet a humán és természettudományos oktatásnak és kutatásnak. A biológiai 

központ növénytani részlegében többek között taxonomiai, florisztikai és ökológiai kutatások 

folynak. Utóbbi fejlesztésére az elmúlt években (1966-1973) Veracruz esőerdő területén egy jól 

felszerelt trópusi biológiai kutató állomással (La Estacion de Biologia Tropical Los Tuxtlas) bővül-

tek. Ennek meglátogatása volt expedíciónk egyik célja. Ahhoz, hogy oda eljuthassunk, át kellett 

kelnünk Mexikó legmagasabb hegységén, a Keleti Sierra Madre déli végénél levő Orizabán. 
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1. Az Orizaba-völgy, háttérben az Orizaba-csúcs. Kép: Gareth Davies. 
 

Puebla-Tehuacan-Orizaba-Cordoba volt az útvonalunk. Tehuacanig kultúrtájakat és különböző 

xeroterm növényzetet láttunk. Innen kezdve egyre meredekebben vitt utunk felfelé. Alig néhány 

km kapaszkodással kb. 1000 m-es szintkülönbséget tettünk meg. Teljesen megváltozott a táj. 

Egyre sűrűbb és magasabb erdőkben vezetett utunk. A hágóra érve nagyszerű látványban volt 

részünk. Felettünk magasodott Mexikó csúcsa, a Ciclaltepetl vulkán havas krátere. Mélyen 

alattunk pedig a Mexikói-öbölre lejtő Orizaba völgy tárul elénk. Tovább menve a szép kilátást 

mind gyakrabban vastag felhőgomolyok takarták el előlünk. Mexikó legszebb, legnagyobb 

összefüggő felhőerdő zónáján haladtunk keresztül. Ez a Keleti Sierra Madre Mexikói-öbölre 

tekintő csapadékos oldalán húzódik, kb. Cofre de Perote-tól dél felé az Orizaba hegységen át, 

mintegy 1000-1500 m széles övet alkotva. Legszebb erdők a leghumidabb területeknek a kb. 

1200-2100 méter magasságig terjedő zónájában vannak. Az alig egy órával azelőtti szikrázó 

napsütést és hőséget hűvös, párás félhomály váltotta fel. Széleslevelű örökzöld és lombhullató 

fák, fenyők és üstökös páfrányfák sűrű, sötét erdeiben jártunk. Vastagtörzsű magas tölgyek (pl. 

Quercus lancifolia, Q. orizabae, Q. polymorpha) és fenyők uralkodtak. Leglátványosabb a 30 cm 

hosszú tűlevélzetű, 2 méter törzsátmérőt is elérő Pinus pseudostrobus volt. Nem ritka a — 40 

métert is elérő — Platanus lindeniana és a Liquidambar styraciflua sem; ez utóbbinak a 

magasabb hegyvidéki zónában nagyobb állományai is vannak. Ez régóta fontos haszonnövény; 

fája finom rajzolatú, jól bevált gyógynövény és illatos gyantája, a kopál ősidők óta a vallásos 

szertartások kelléke. Itt nő Mexikó másik, régóta kedvelt, közismert fája, a nagy, illatos virágú, 

gyógyító hatású, örökzöld Magnolia mexicana. Az alacsonyabb lombkoronaszintben gyakoriak a 

másfélméter széles levélüstököt is alkotó, csipkeszerűen áttört lombú páfrányfák (pl. 

Dicranopteris bancroftii, Cyathea turcheimii, Hemitelia fajok), fatermetűre is megnövő Rubusok 

(pl. R. adenotrichos, R. corrifolia, R. schiedeanus) és az endemikus Ribes orizabae. Az erdők 

bujaságát, szépségét az ágakon kúszó, lecsüngő epifitonok tömege, a nagyméretű zuzmók, 

vaskos mohapárnák, az ágak közt fészkelő broméliafélék és orchideák növelik. Kb. 2000 méter 

magasságtól a Quercus orizabae mellett Q. floccosa, még feljebb a Q. ghiesbreghtii (3-3500 m) 

él, majd kb. 3000 métertől a tölgyek és a legtöbb széles levelű fa, fenyőknek (Abies religiosa, 

Pinus fajok) adja át a helyét, végül eltűnnek a páfrányfák is, és tiszta tűlevelű zóna kezdődik, 

jelezvén a felhőerdő zóna felső határát. Alsó határán a trópusi esőerdők fajaival keveredik. A 

nagyon humid, fagymentes klíma miatt ugyanis a trópusi fajok a magasabb zónákba is 

felhúzódnak. Leereszkedtünk és a völgyben folytattuk utunkat. Orizaba, Cordoba vidéke a kávé 

és a mangó ültetvények hazája. A kávéültetvények messziről felismerhetők az őshonos, széles, 

lapos koronájú, örökzöld Inga laurináról, amelyet mindenhol árnyékoló növénynek ültetnek, 

hogy a forró trópusi naptól védje az ültetvényeket. Tuxtepec-be érve, már szinte fullasztó a 

párás, forró trópusi levegő. Minden jel arra mutatott, hogy beértünk a tierra caliente esőerdő 

zónájába, bár az ültetvények miatt hatalmas területekről kiirtott egykori őserdőkről csak a 
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maradványfák árulkodtak. Ahogy mindenütt a világon, itt is azokat hagyták meg, amelyek vagy 

díszesek, vagy hasznosak. Ilyenek pl. a nagylevelű Croton draco, amelynek levegőn 

megszilárduló vörös gyantáját sárkányvérnek nevezik. Az ezerhasznú Cecropia a leggyakoribb. 

Kivájt rönkjét vízvezetésre, puha szivacsos belsejét papírkészítésre, rostjait textíliának, tejnedvét 

guminak hasznosítják. Az indiánok nagyra értékelték sebgyógyító hatását. A hársfélékhez 

tartozó Belotta campbellii, a Miconia argentea, a kereklombú örökzöld tölgy (Quercus oleoides), 

a kakaófélékhez tartozó Guazuma ulmifolia és a balsafa (Ochroma lagopus) is gyakori hagyásfák 

a trópusi zónában. Utóbbinak parafához hasonló, szárazon igen könnyű, de nem törékeny fáját, 

ősidők óta használják tutaj készítésére. Napjainkban repülőgép modellek, tömítők és szigetelők 

anyaga. Tuxtepec hangulatos, csupa-virág trópusi település. Az utcákat, tereket vörösvirágú 

Plumeria, narancspiros Caesalpinia, lila Bouganvillea, sárga-tölcséres Alamanda diszítették. 

Mindegyik virágzott. A házakat a Scheelea liebmannii pálma leveleivel fedték. A kókuszpálma 

közeli rokona. Mindkettő pionír fa. A kókusz a tengerpartokon nő, a Scheelea a nagy folyamok 

pl. a Rio Papaloapan leggyakoribb kísérő pálmája. Fontos haszonfa. Levelével kunyhókat 

fednek, magjából olajat sajtolnak. Kerítésnek sokfelé a fényes, világosbarna kérgű Bursera 

simaroubat és az ehető, piros gyümölcsű ún. trópusi szilvát (Spondias purpurea) ültetik. 

Ásatások anyaga bizonyítja, hogy másik faját a Spondias mombint már 7000 évvel ezelőtt is 

termesztették az indián őslakók. A fákat gyakran korallpiros virágú Cissus és kék Petreae fajok 

futották be. Hatalmas banán és avokádó (Persea schiedeana) ültetvényeket láttunk. A Persea 

fajok őshonosak is a trópusi erdőkben. Tuxtepec után a Rio Papaloapan mellékfolyójával 

behálózott vidéken haladtunk tovább a Catemaco-tó felé. Hatalmas mocsárvidékek, tavak, 

folyópartok voltak mindenfelé. Mexikó legismertebb, nagyon elterjedt mocsári fája a mexikói 

mocsárciprus (Taxodium mucronatum). Köztiszteletben álló, jól ismert növény, ezért sokfelé 

ültetik is. Egyik — Santa Maria del Tule-ban élő — példánya a világ legöregebb növényei közé 

tartozik. Ez közel 40 méter magas és 14 méter a törzsátmérője. Fontos haszonfa, ősi 

gyógynövény. Több zónában is él nedves helyeken, vízben gyökerezve. Az ország déli vidékein 

a Pachira is igen elterjedt. A kisebb termetű P. aquatica mocsaras területeken gyakori, a 

magasabb P. macrocarpa főleg trópusi folyók és tavak mentén nő. Mindkettőnek sütve vagy 

főzve ehető, dinnyeszerű termései vannak, amelyek szilárd termésfala éréskor szétrobbanva 

hullik le. Gyakran társul hozzájuk a lombhullató Chlorophora tinctoria. Ez a kb. 20 méter 

magas, fényes zöld lombú mocsári növény értékes haszonfa. Szép sárga fáját a belsőépítészetben 

alkalmazzák. Festékanyagát kivonva is értékesítik. Gyógynövény. A Ficus fajok közül leginkább 

a F. lentiginosára figyeltem fel, valószínűleg a különleges életmódja miatt. Un. fél-fánlakó. 

Először más fákon, leginkább pálmán csírázik ki és epifitonként él. Később léggyökereivel a 

talajba rögzül, és egyre szorosabban fonja körül támasztónövényét, mígnem az végül is levegő és  

fény hiányában elpusztul. Vízparton 

nő a Platanus mexicana is, de jól 

faragható fája és kitűnő árnyékot adó 

lombja miatt sokfelé ültetik is. Ned-

ves helyek gyakori pázsitfüve az 

Arthrostylidium racumif lórum is. A 

széles folyódeltákat, sekély tavakat, 

kiédesült vizű lagunákat, a mocsara-

kat — akárcsak Kubában — itt is a 

vízigyomnak számító, szépvirágú ví-

zi jácint, Eicliomia crassipes nőtte 

be. Teljes virágzásban, kilométere-

ken keresztül kék virágszőnyegként 

szegélyezte az autóút mindkét olda-

lát a Catemaco-tó felé. Helyenként 

nádas-szerű sűrű állományt alkottak 

 
2. Platanus mexicana (Mexikói szikomorfa) 
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a Typha és Scirpus fajok és a 10 méterre is megnövő Gynereum sagittatum. Mindhárom fontos 

ősi haszonnövény. Kunyhókat fednek velük, használati cikkeket fonnak belőlük. Keményítő 

tartalmú rizómáikat, fiatal hajtásaikat fogyasztják. A gyékény nagymennyiségű virágporát 

egykor fűszernek, gyógyszernek gyűjtötték. Érett termésének vattaszerű tömegét tömítésre, 

aljzatok készítésére használták. A folyópartok bambuszképű növénye a kb. 5 méter magas Olyra 

latifolia. A valódi bambusz nem őshonos Mexikóban. Közeli rokonát, a 10-12 méter magas 

Guadua aculeatát a Catemaco-tó környékén láttam Dél-Veracruzban, mintegy 350 m tengerszint 

feletti magasságban. A szabálytalan alakú, 12 km hosszú, 5 km széles, 100-150 méter mély tó 

egy egykori vulkán kráterét tölti ki. Innen már csak földút vezetett tovább. Északkelet felé 

haladva balról a Volcan de Tuxla-hoz, jobbról a tengerparthoz kerültünk egyre közelebb, 

miközben egyre beljebb hatoltunk a trópusi esőerdőbe. Apró pálmakunyhós településeken (Los 

Amates, Sontecomapan) vitt keresztül utunk. Jobboldalt a Sontecomapan laguna óriási mangrove 

mocsarai tárultak elénk. Uralkodó növényei a Rhizophora mangle, Gonocarpus erecta és az 

Avicennia nitida. Utolsó kis település, háztáji kókusz- és banánültetvényekkel óriási égőpiros 

virágú hibiszkuszokkal La Palma volt, majd néhány kilométer után megérkeztünk a kutató 

állomásra. Ez és a hozzátartozó kísérleti terület a Mexikói-öböl partján, a tengertől alig néhány 

kilométerre, 170—530 méter tengerszint feletti magasságban van (Veracruztól délre, a 

Catemaco-tótól kb. 34 km-re északra). 
 

 
 

3. A célállomás: Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas. 
 

Nedves forró trópusi éghajlata a KÖPPEN-féle Af (m) (i) g klímatípusba tartozik. Saját 

meteorológiai állomásának adatai szerint az évi átlagos csapadék 4560 mm, a hőmérséklet 23,7 

°C. Ezek a helyi adatok eltérnek azoktól, amelyeket a terület széles környezetében levő 

állomások adataiból (beleértve Veracruzt is) készített Walter-féle klíma diagramokból 

leolvashatunk (1600-1700 mm évi átlagos csapadék és 24,8 °C évi közép hőmérséklet). Mégis 

helyén valónak tartom a közlését, mivel a trópusi biológiai állomáshoz legközelebb levő (15 

km), mikroklíma állomás (Goyame) adatai ezek, amelyeket saját kiadványukban közöltek is 

(Antonio Lot-Helgueras: La Estacion de Biologia Tropical los Tuxtlas: pasado, présente, y 

futuro 1975.). Vulkáni eredetű bazalt, andezit kőzeten az alsó nedves trópusi zóna buja esőerdői 

alakultak ki. A Növénytani Tanszék professzora Dr. Jose Sarukhan és két munkatársa az 

endemikus, kb. 2 méter magas, nagy fekete tüskékkel sűrűn borított pálma, az Astrocaryum 

mexicanum és egy palacktörzsű, örökzöld babérféle a Nectandra salicifolia ökológiai és 

produkciós biológiai vizsgálatát végezték, a kijelölt kísérleti állományokban. Nagy területet 

kellett bejárnunk, s ez jó alkalom volt néhány trópusi faj megismerésére. Meglepően sok a 

haszonfa köztük. Az esőerdők legértékesebb fái a mahagóni (Swietenia macrophylla) és a 

spanyolcédrus (Cedrela mexicana). Előbbi kitűnő bútorfa, utóbbit, ahogy Kubában is, főleg 

cigaretta dobozok készítésére használják. Éterikus olajtól illatos fája továbbéríeli a dohányt, s 

javítja minőségét. Az Achras zapota gumiszerűvé szilárduló tejnedve a rágógumi alapanyaga, ősi 

haszonnövény a gumifa (Gastilla elastica) is. Levegőn gumiszerűvé szilárduló tejnedvét már az 

őslakó indiánok gumiként, impregnálásra, labdák, palackok készítésére használták. Legalább 100 

év óta termesztik is, s ma már természetes és mesterséges előfordulása keveredik. A 30-40 méter 

magas erdő legfelső lombkoronaszintjét alkotják még a nagylevelű fikuszok (Ficus tecolutensis, 

F. glabrata), az óriási palánktörzsű Poulsenia armata, az illatos virágú Cymbopetcdum baillonii 

és C. penduliflorum is. Utóbbi ősi gyógy- és fűszernövény. Virágszirmaival az indián őslakók 
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italukat, a csokoládét ízesítették. A szárított virágszirmokat néhol még ma is árulják és a spanyol 

hódítók feljegyzései szerint az indián piacok legdrágább árucikke volt. Kitűnő épületfát ad a 

mimóza-félékhez tartozó, nagytermetű Pithecellobium arboreum. Szép rajzolatú, kemény fáját 

régóta használják. Ragyogóan fényes zöld szárnyas levelei, élénk kárminvörös, csavarodott 

hüvelytermései vannak. Sok más faja is él Mexikó szárazabb vidékein is. Yucatán félszigeten is 

több faját láttam. Majdnem mind haszonnövény. Festéket, tannint, gyógyszert nyernek belőle. 

Egyes fajok magját pörkölve, főzve fogyasztják. A Pterocarpus lelizensis levegőn gyantává 

szilárduló vérvörös nedvét sárkányvér néven gyógyításra használják. Valamikor nagy 

mennyiségben szállították Spanyolországba is. Fontos gyógynövények a Crataeva fajok is. 

Legnépszerűbbek a fikuszok. Őshonos fajaik között — a már említett 40 méteres fák mellett — 

vannak alacsony kúszó növények is. Legtöbb faj gyümölcse ehető, tejnedve gumit szolgáltat, 

gyógynövény. A nagy fák törzséből kenut vájtak, kérgéből papírt készítettek. Az aztékok 

kulturálisan nagy jelentőségű írott emlékei ilyeneken maradtak fenn. Ahol az őserdőt 

megbontják, ott a feltört talajon elsőnek a gyorsnövekedésű Cecropia mexicana jelenik meg. A 

trópusi Amerika őslakói szinte minden részét hasznosították. Ma is fontos haszonnövény, de 

jobb elkerülni, mert üreges tönkje gyakran harcias hangyák fészke. A felső lombkoronaszintben 

gyakoriak voltak még: Bemoullia flammea, Vatairea laudelli, Vochysia hondurensis, 

Pseudolmedia oxyphyllaria, Platymiscium yucatanum, Protium copal, Alchornea latifolia, 

Posteria sp., Galophyllum brasiliense, Dialium guianense, Dendropanax arboreus, Oecopetalum 

greumannii, Turpinia occidentalis, Zanthoxylum Kellermannii, Sapium lateriflorum, Spondias 

mombin, Quarasibea funebris, Guarea sp. Az alacsonyabb szintekben 10-20 méteres fák és 

pálmák nőnek. Utóbbiak közül az Astrocaryum mellett a Ghamaedorea és Bactris fajok voltak 

jellegzetesek.  

A Ch. dactilis és lindeniana fajokat már ismertem. Trópusi települések közelében gyakran látni, 

mivel számos fajának virágzatát mielőtt kinyílik, sütve, főzve fogyasztják. Virágzata és az abból 

fejlődő sötétlila termései a törzsön fakadnak. Az alacsony Bactris mexicana tele volt piros, érett 

gyümölccsel. Közelebbről nehéz volt tanulmányozni, mert az egész növény hosszú, tűszerű 

tüskékkel volt borítva. Sok faj termése csupasz és ehető. A Moniniaceaeba, tartozó Siparum 

nicaraguensis tele volt citromillatú, apró piros gyümölcsökkel. Több Inga faj is él itt. A 

kávéültetvényeknél, mint árnyékoló fát, a kakaóültetvényeknél, mint szélfogót már több fajukat 

láttam. Az általában 3-4 méter magasra növő fajokat tartalmazó családnak két nemzetsége is él 

itt. A Laportea mexicana inkább cserje, az Urtica caracasana alacsony fa. Utóbbi igen régi 

gyógynövény. Érdekes a dimorf levelű Roupala borealis. A Coccoloba fajokat eddig csak 

tengerparton láttam Kubában is, erdei faja itt a C. diversifolia. Fontos haszonfa, emberi és állati 

táplálék és gyógynövény a Trophis racemosa. Érdekes a palacktörzsű Nectandra salicifolia. 

Törzse 1 méter átmérőjű, levele 15-20 cm hosszú is lehet. Alkaloidát tartalmazó kérgéből 

gyógyszert, magjából az indiánok egykor keserű kenyeret sütöttek. Feljegyeztem még a 

következő fajokat: Mourinia glasoniana, Licaria alata, Cecropia obtusa, Wimmeria cancolor, 

Trichilia breviflora, Faramea occidentalis, Ocotea chiapensis, Quarasibea guatemalteca, 

Stemmadenia donnel-smithii, Cynometra retusa, Guarea bijuga, Crataeva glanca, Capparis sp. 

Mindkét lombkoronaszintben dúsan nőttek az epifitonok: a különféle orchideák, bromélia-félék 

és az ún. „dzsungel” és „orchidea” kaktuszok pl.: Heliocereus, Nopalxochia, 

Pseudonopalxochia, Epiphyllum, Hylocereus, Nyctocereus, Selenicereus, Deamia, Rhipsalis, 

Cryptocereus, Lobeira, Chiapasia, Aporocactus, Peireskia stb. fajok. Igen sok közülük éjszaka 

virágzott. A legalsó lombkoronaszintben 3-10 méteres fák (pálmák is) és cserjék nőttek. A 

szilfafélékkel rokon kb. 6 méteres Trema micrantha tele volt apró, zöldes piros gömb alakú 

csonthéjas termésekkel. Szép piros virágok voltak az alacsony, disznóparéjfélékhez tartozó 

Iresinen. Sárga virágú a Dendropanax arboreus, egy borostyánfélékhez tartozó alacsony fa. Igen 

sok borsfaj is elterjedt a trópusi erdőkben. Leginkább kúszó cserjék, de sok illatos alacsony fa is 

van közöttük. Az itt élő fajok között a Piper sanctum ősidők óta napjainkig fontos fűszer- és 

gyógynövény. Cserje vagy kisebb fa a feltűnő, nagy rózsaszínvirágú orleánfa, Bixa orellana. 

Maghéjának narancsvörös festékét régóta használják az indián őslakók testük és ruházatuk 

festésére. A népi gyógyászat a növény szinte minden részét használja. A cserje termetű 
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            4. Nopalxochia phyllanthoides                 5. Nyctocereus (Peniocereus serpentinus)                6. Disocactus quetzaltecus 

      Veracruz veszélyeztetett bennszülött                             vörös listás faj. 

      faja. Kép: Juan Francisco Ornelas 
 

   
 

            7. Selenicereus (Deamia) testudo.                          8. Pereskia lychnidiflora.                 9. Peniocereus (Nyctocereus) serpentinus. 

                                                                                                                                                                       Kép: Julio C. García 
 

Capparisok egyes fajai pl. a C. flexuosa szintén fontos gyógynövény. Gyakoriak még: Rimorea 

guatemalensis, Psychotria sp., Cupania glabra, Conostegia icosandra, Parathesis melanosticta. 

A fákat a Monstera deliciosa, sokféle Philodendron, kúszó bors- és szőlőfajok fonták be. Éppen 

virágzott a korallpiros Vitis bourgeana. Érdekes óriás liánok a Salacia fajok. Fatörzs vastagságú 

kúszó, fás szárukkal a támasztónövény ágait helyenként körbenövik, hogy öklömnyi barna, 

gömb alakú termésekkel terhelt óriás termetüket biztosan rögzítsék. A Salacia mechistophylla 

nagy, ép szélű levelei tele voltak epifillekkel. A nemzetség több fajának terméshúsát fogyasztják. 

Virágzottak az óriás virágú, burgonyafélékhez tartozó Solandra fajok és egy lilavirágú 

akantuszféle, a Beloperone is. Igen gyakori volt a Strelitziához nagyon hasonló, 2-3 méteres, 
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10. Heliconia latispatha.                                                                        11. Opuntia engelmannii (O cantabrigiensis) 
 

teljes virágzásban pompázó banánféle, a Heliconia latispatha. Az erdő sűrűjéből már messziről 

feltűnt a virágokból és színes fellevélből álló narancs piros virágzata. A pálmák közül az 

Astrocaryum mexicanum a leggyakoribb ebben a szintben. Az egész növény, de különösen a 

törzse és a termések sűrűn álló, hosszú, fekete tövisekkel borítottak. Úgyszólván csak védő 

öltözékben, kesztyűkkel lehetett a növényhez hozzáférni. Ebből a szempontból úgy tűnt, hogy a 

mexikói kollégák nem a legkellemesebb alanyt választották vizsgálataikhoz. A kutató állomás 

létesítésekor az őserdőből csak annyit irtottak ki, amennyi terület az épületek és utak 

elhelyezéséhez szükséges volt. Az irtás széleket, erdei vágásokban, kocsiút mentén a 

Nephrolepis exaltata páfrány tömege szegélyezte. Tömött sávjukat néhol az óriás levelű, 2-3 

méteres kontyvirágféle a Xanthosoma (X. robustum, X. roseum) csoportjai szakították meg. Több 

fajuk haszonnövény. Gumójukat, fiatal hajtásukat fogyasztják, tejnedvét gumiként, hatalmas 

leveleit esernyőként használják.  

Visszatérve Mexikóvárosba, egy darabig a tengerpartot kísérő úton mentünk. Mangrovéval 

borított mocsaras vidékek és homok dűnés partszakaszok váltakoztak. Megállni már nem volt 

időnk, hosszú út állt előttünk. A kocsiból láttam, hogy a tengerpartok és lagúnák közötti 

homokdűnéken, földnyelveken a sósfű (Distichlis sp.) között sárgán virágzott a Batis maritima. 

Helyenként kilométer hosszan az alacsony Opuntia cantabrigiensis nőtte be a dűnéket, mintha 

ültették volna. Fa csak elvétve akadt s leginkább a nagy, húsos kereklevelű Coccoloba fajok. 

Hasonló szépségű esőerdőket láttam még Chiapas tartományban is a híres Palenque-i romok 

környékén.  

A tanulmányutak szervezéséért, a szakmai és baráti segítségért DR. JOSÉ SARUKHAN mexikói 

botanikus professzort és JUAN és JOSÉ SENOSIAIN barátainkat illeti köszönet.  
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a hőmérséklet 

is egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a téli nyugalomra. 

A változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának és gyakoriságának 

mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll, igyekezzünk növényeinket 

úgy elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban érvényesüljön számukra a 

napsütés még mindig jótékony hatása. 

 

2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy 

hétig, vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsuk. Arra 

azonban vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés 

jele. Ha lehet, tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást, amerről 

a napot kapták, mert ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre helyezzük, 

pl. a lakásba. Ha elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit eldobálja. 

 

3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket 

(pl. Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az időjárás-

jelentésekben és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat belátásunk 

szerint. 

 

4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor elvégezve 

számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek: Rebutia, Frailea, 

Oreocereus. 

 

Ficzere Miklós 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében. 

 

                 meztelen csiga                                gyapjastetvek                               pajzstetvek 
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Írta: Kiss László, Orosháza 

 

 
 

1. Acharagma aguirreana magfogó példányai Rácz László gyűjteményében. 
 

Az A. aguirreana magról jól szaporítható és elég gyors növekedést is mutat, de ahogy nálam 

elérték a virágzóképes kort és kifejlődött a répagyökerük, néhány éven belül elég nagy hányaduk 

kezdett elpusztulni. Mint utólag kiderült, ennek oka az volt, hogy ezeknél a növényeknél még 

magasabb humusztartalmú talajt alkalmaztam, és öntözések után lassabban száradt ki a talaj. 

Rácz László gyűjtőtársam ezeket a növényeket homokos talajban neveli, melyek csak 5-10 % 

humuszt tartalmaznak. Nálam a talajcsere 2018-ra van tervezve. Véleményem szerint a vegetatív 

szaporítása nem célszerű, oltása csak tartási szempontból ajánlott. A kikelt magoncok erősek, 

nem érzékenyek. Fejlődésük gyors, a 3-4. évben már virágozhatnak. Az első két évben fogott 

magok nem, vagy rosszul kelnek. 

Az Ach. roseana magról jól szaporítható és 4-5. évben már virágzik és magot fog. Igaz, hogy 

később sarjad mint nemzetségbeli társai, és ezen tulajdonságok alapján csak szükség esetén 

indokolt az oltása. 

Az A. roseana v.( vagy ssp.?) galeana magról szintén jól szaporítható, és 2-3 éves korban már 

sarjad. Később az 1,5-2,5 mm-es csatlakozási felületnél (nyaknál) leválasztott sarjak nagyon 

könnyen meggyökereznek, jól szaporíthatók, és ezt évente meg lehet ismételni. Tapasztalatom 

szerint az öreg növények nálam nem virágoznak, ezért rá kell jönni, mi ennek az oka. 
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              2. Meggyökereztetett Acharagma huasteca sarjak.                   3. Acharagma huasteca, A. roseana ssp. galeana és A. roseana 

                                                                                                                                 v. robustior oltványok, gyökereztetések 2017. évből 
 

Rácz László megfigyelése szerint a homo-

kos talajban, tűző napon nevelt idős növé-

nyek ritka, de kiadós öntözés esetén kevés 

virágot nevelnek. 

Az A. roseana v. robustior magjai jól kel-

nek, de a feloltást rosszul viselik, egyébként 

jól gyökereztethetők. 

Az A. huasteca beszerzett magjai nem va-

lami fényesen keltek, de kettőt sikerült ki-

keltetni és pusztulás nélkül feloltani Peres-

kiopsisra. Helyesebben mondva a fejjel lefe-

lé oltott növények nem maradtak meg. Az 

alanyok kimondottan jól nevelték a magon-

cokat, és hamarosan sarjadzani kezdtek. 

2016-ban néhány hajtást leválasztottam és 

feloltottam különböző tartós alanyokra. A 

pusztulás csak minimális volt. Érdekes-

ségként említem, hogy a töviskoszorúk na-

gyon gyengén kötődnek az areolákban a 

növényhez, és oltáskor a kéznek egy erősebb 

szorítására vagy a befőttes gumi felhelye-

zése után sok levált. A szépséghibán kívül 

más gondot ez nem okozott. A feloltott ma-

goncok egyformán kiegyenlítetten növekedtek. Amit elvétettem, az az, hogy a kisebb hajtások 

közül, amelyek 5-6 mm átmérős nagyságot már elérték, fel kellett volna 1-1 darabot oltani 

Pereskiopsisra. A 2017-ben leválasztott sarjakat homokos-köves talajba beültetve kb. egy 

hónapon belül kifejlesztették a gyökereket. 

 

Képek: Kiss László 

Kiss László, Orosháza 

 

 

 

 

4. Acharagma roseana v. galeana törzsállomány, 

magfogásra és sarjak nyerésére 2017-ben. 
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Egy egyesület, egy újság? 

Nem régiben hallottam egy újra és újra visszatérő mende-mondát, hogy a német kaktuszkedvelők 

nagy-nagy egyesülete 13.000 tagot számlál, és egy ilyen nagy-nagy egyesületnek egy újság is 

elegendő, amit röviden Kuas-nak hívnak. Így szól a készpénznek vett hír! Higgyük a jobbat, 

hogy az ilyen félrevezető hírek nem a hírhozók rossz akaratából, mint inkább tudatlanságából 

fakad. Persze az sem zárható ki, hogy valakiket szándékosan akarnak megtéveszteni. 

E híreszteléssel szemben nézzük meg, mi a valóság?  

A Deutschen Kakteen-Gesellschaft e.V., röviden DKG, magyarul Német Kaktusz-Társaság 

(bejegyzett) Egyesület vezér újságja a KuaS, de ez két másik ország – Ausztria és Svájc – 

kaktusz kedvelőinek is az újságja, ha tagjai a DKG-nek. A DKG-n belül azonban még több, más 

újság is kiadásra kerül. Ilyenek a tejesség igénye nélkül: Der Echinocereenfrend, Avonia (az 

egyéb pozsgás növényekkel foglalkozik), az EPIG – Interessengemeinschaft Epiyphytische 

Kakteen. De a DKG tartozéka a berlini kaktuszkedvelők kéthetente megjelenő Berliner Kakteen-

Blätter-ja, amely tavaly volt 125 éves. Kis felsorolásom máris öt újságot tartalmaz, amelyek 

mindegyike nyomtatásban jelenik meg. És akkor még nem is említettem az online kiadványokat, 

mert ebből is többet találunk. És ezek mindegyikét cikkekkel is képesek megtölteni. 

 

     
 

És mi a helyzet a 13.000 taggal? 

Pontos adatokat kapunk, ha elővesszük a DKG 2018. április 21-én kelt éves beszámolóját, 

amelyben egy teljes oldalt kitölt a tagság részletezése. A tagság létszámát 2003 és 2017 között 

vizsgálták. Ebből megtudjuk, 2003-ban volt a csúcs 6021 fővel, ebből külföldi tag volt 452 fő, 

következően a belföldi, azaz németországi 5569. Ettől az évtől a mai napig folyamatos és 

megszakítatlan a csökkenés. 2017-ben az összes tag száma 4291, ebből külföldi 286, belföldi 

4002. Szó sincs hát 13.000 tagról. A tagság kor szerinti megoszlásáról közöl érdekes adatokat a 

KuaS májusi újságja. Legtöbben, 1109 fő képviseli a 61-70 év közötti korosztályt, ezt követi 

1030 fővel az 51-60 év közöttiek, majd a 71-80 évesek 825 fővel. 

 

A jövőbe tekintve? 

Elszomorító, amiért ilyen álhírekkel „etetik” egyesek a hazai kaktuszkedvelők egyre csekélyebb 

számú táborát. Persze nem szokatlan ott ez a jelenség, ahol önjelölt vagy annak kikiáltott 

„kaktusz-szakértők” mondanak mások munkájáról hitet és kedvet lohasztó véleményt, akiknek 

fogalmuk sincs a külföldi és a belföldi szakirodalmakban megjelenő írásokról, az új 

eredményekről, tudományos szempontokról. Hogyan lehetne az egyre apadó tagságot növelni? 

Fogós kérdés, talán lesznek, akik tudják a választ. Közhelyes, de ami elkezdődött, az egyszer el 

is múlik, és ezen még pénzzel sem lehet változtatni. Mert a megmondó emberek mindenütt ott 

vannak! Hagyjuk? 

Ficzere Miklós 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Írta: Szabó Gábor 

 

A háború előtt, olyan öt éves lehettem. A nappali szobánk vitrinjének sarkán egy vázában volt 

három nagyon szép tulipánja édesanyámnak. Nem tudom milyen úton kerültek a házba. Csak ha 

megérintettük a virágokat, akkor lehetett észrevenni, hogy üvegből vannak. A háborút egy szál 

tulipán és a váza túlélte, de a virág az 1975-ös évet már nem érte meg. Ez volt a lakásunkban 

kicsi koromban, nagyon tetszett, később is ott volt, nem zavart, de mikor már nem láttam többet, 

egy ideig kicsit hiányzott. Háború után alig múltam 8 éves, egy este a főtér sarkán egy öreg néni 

szép piros rózsákat, zöld levéllel árult olcsón, két lei (140 Ft) volt egy darab. Vettem egyet és 

örvendve vittem haza édesanyámnak. Nagyon meglepődtem és rosszul esett, hogy édesanyám 

nem mutatott semmi örömöt a kicsi fiától kapott virágnak. Másnap édesanyám megmagyarázta, 

hogy nagyon szép dolog ismerősöknek virágot vinni, de csak élő cserepes vagy vágott 

virágcsokrot szabad vinni, mert az olyan viaszból készített művirágok csak a tanulatlan, 

műveletlen emberek virágja. Később nagyon sok élő virágot vittem neki, és akkor nagyon 

örvendett is mindeniknek. Az utóbbi 25 évben elég sok helyen láttam művirágokat. Ezek a 

művirágok mestermunkák. Ha nem eléggé figyelmes az ember, azt hiheti, hogy valódi, élő 

virágok, (1, 2. kép). Sajnos már vannak olyan virágkereskedések is, ahol csak véletlenül talál az 
 

         
 

                                              1.                                                                                                2. 
 

ember egy-két szál élővirágot. Egyes művirágok elhelyezése az otthonok területén talán utal arra, 

hogy csúfságból voltak elhelyezve, mint például egyik helyen a vastag diófa törzséhez szegezve, 

másoknál talán mint egy dokumentum a polcon, hogy mindenki lássa, hogy ilyesmi is van (3. 

kép). Ez a virág már elég régi gyártmány, jól látszik rajta, hogy műanyagból van. 2017 

márciusában voltam a Szombathelyi Praktikerben és nézegettem a kaktuszokat, hátha van valami 

ami érdekel. A növények ára kb. 400 Ft (6 lei) volt. Egyszer csak meglátok egy furcsa Opuntia 

félét (4. kép). Rögtön az villant az agyamba, hogy egy mesterségesen előállított hibrid. Az ára  
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                                                  3.                                                                                   4. 
 

666 Ft. (kb. 10 lei). Jobban szétnézve felfedeztem néhány kb. 10 cm átmérőjű Ferocactust is. 

Ezeknek az áruk 1400 Ft (20 lei) volt. Kíváncsiságból odamentem az Opuntiához, hogy tépjek 

belőle egy darabot. Ekkor éreztem, ezek gyári műanyag növények. Az Opuntiát megvettem, 

hogy megmutathassam gyűjtő társaimnak. Ma már azt hiszem, hogy ennek a műanyag 

példánynak sokkal komolyabb feladata lesz. 2015-ben még megjártam a Bucsecs-hegységet 

(2505 m) minden baj nélkül. 2016-ban kezdtem legyengülni, és 2017 Húsvét hétfőjén alig 

indultam bevégezni a locsolást, megfájdultak a lábaim, alig tudtam sántikálva mindenkit 

végigjárni. Másnap nem tudtam járni, tehát maholnap nem fogom tudni a kaktuszokat szabadba 

kivinni, és ősszel téli helyükre elrakni. Azon kezdek gondolkodni, hogy megváltoztatom 

gyűjteményem jellegét és elkezdem gyűjteni a mű, gyári gyártmányú kaktuszokat, ezeket nem 

kell átültetni, öntözni, meleg helységben teleltetni. Ahol hagyom, tavasszal ott találom meg és 

egyesek még télen is fognak virágozni. Más is gondoljon erre a megoldásra, ne kezdje, mint én, 

kicsit későn gyűjteni ezeket a fantasztikus, az utóbbi időkben nagy számban felfedezett 

nővényeket. Azért mindenkinek kívánok egészséget, kitartást és sok örömöt azokban a 

növényekben, amiket gyűjt. 

Szabó Gábor, Románia, Erdély, Brassó-Négyfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. A jövő? Virágos gyűjtemény 

műkaktuszokból. 
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Írta, összeállította: Ficzere Miklós 

 

Írásom előző részét a Budapesti Hírlap 1854. szeptember 1-jén megjelent hírével zártam, 

miszerint a Budapesti Füvészkertben elkezdődött egy agávé virágzása. Két nappal később a hír 

úgy módosult, hogy nem agávé, hanem egy Fourchroya gigantea virágzik, ami persze még 

nagyobb szenzációnak minősült. A szenzáció tálalásáról a Vasárnapi Újság sem kívánt 

lemaradni. Az 1854 novemberében megjelent cikkükből újabb részleteket tudunk meg, mi adott 

okot a Fourchroya és az Agave összetévesztésére. Arra is utal, hogy a „múlt évben”, tehát 1853-

ban Agave is virágzott a Füvészkertben, de erről híradást eddig nem találtam. Ebben az évben 

ugyan volt agave virágzás, de Zágrábban (Horvátország akkor a Magyar Szent Korona országa), 

ahol az Agave americana tarka levelű példánya virágzott, ami ebben a korban szintén nagy 

ritkaságnak számított. Erről a rövid hír: 

 

A kertészet és természet itteni barátainak azt említhetjük, hogy folyó vagy jövő hóban érsek 

ő excja városi kertjében egy áloe — agave americana foliis variegatis — fog virágozni. 

Ezen növényt boldogult Verhovácz Miksa zágrábi püspök még 1780. évben gróf 

Wurmbrandtól Stájerországból vásárolta meg, mely akkor már 30 éves lehetett. 

Budapesti Hírlap, 1853. augusztus 7. 185. szám, 1008. o. 

 

A Vasárnapi Újságban az alábbi olvasható a Fourchroya gigantea virágzásáról. Itt meg kell 

jegyeznem, e növény ma érvényes neve Furcraea foetida, és mint a cikk is helyesen érzékelteti a 

különbséget, „az agavé [A. americana] kékhamvas zöld, a fourchroya [Furcraea] sárgásabb 

fűszínü”, mint ez képünkön is jól látszik. 

 

 A „fourchroya gigantea” a füvészkertben végre 

nyilni kezd. Ez óriási növényről sok mindent 

összeírtak már lapjaink. Egyik hirdette, hogy egy 

„aloë” másik hogy egy „agave” fog nyilni. Az 

utóbbiakat az zavarta meg, hogy Endlicher ha-

zánkfia az agavefélék családjába sorozta a 

fourchroyát, melly azonban az agavetől külön 

nemet képez. A fourchroya sokban különbözik az 

agavetől, melly a mult évben virágzott füvész 

kertünkben. Már a szinben feltűnik a különbség; 

az agavé kékhamvas zöld, a fourchroya sárgá-

sabb fűszínü. Az agavé virága hengerded, melly-

ből hosszasan kinyúlnak a porodák; a fourchroya 

virága harangalaku, mellyben ékforma szálcsán 

ülnek a portokok. Amannak virága sárgásabb, ez 

zöldesebb. A növénytudósokra hagyjuk a körül-

ményesebb leírást. Emlékszünk rá, hogy mult 

évben, mikor az agavé virágzott, sokan csodál-

koztak, hogy a roppant növénynek olly kis virágai 

vannak, s mintegy csalatkozva érezték magokat 

várakozásukban. Figyelmeztetjük olvasóinkat, 

tekintsék az egész virágzatot, s nem csak az egyes  

 

 

 

 

1. Furcraea foetida a virágzás kezdetén. 

Kép: Forest and Kim Starr, USGS 
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virágokat. Nagyszerűbb valamit alig képzelhetni, e négy öles virágszárnál, e roppant 

liliomszálnál, mellyen ezer meg ezer virág függene, ha az alsóbb virágok el nem fagytak 

volna. Egy roppant kandeláber áll előttünk, sok kiterjesztett karral. S e négy öles virágszár 

augusztus 3-dika óta fejlődött ennyire, september közepéig. Csoda-e, ha egész életerejét 

fölemészti a virágzás! A másfél százados növény elhervad, a mint elvirágzott, mint a mi 

fűnemü növényeink! S Délamerikában, melly e növény hazája, mintegy 10,000 lábnyira a 

tenger színe fölött, jön elő óriási növényünknek még óriásibb testvére, a fourchroya 

longaeva, mellyről a benszülöttek azt hiszik, hogy négyszáz évben virágzik egyszer. A 

füvészkert könyvtárában van egy illyen növény rajza; e növény virágszára a természetben 

85    lábnyi magas. Képzelhetjük, mi roppant liliomszál! 

Vasárnapi Ujság, 1854. november 5. 314. o. 

 

Azonban két évet lépjünk vissza az időben, mert 1852-ben valóban agávé virágzott az egyetemi 

füvészkertben, ami jelenlegi ismereteink alapján az első ottani agávé virágzás lehetett. Erről és 

az agávéról részletes cikk jelent meg a Magyar Hírlapban, melynek írója a Füvészkert akkori  

igazgatója Dr. Gerenday József, aki az agave név eredetére is rávilágít. A virágzó agávé az 

Agave lurida volt, könnyen összetéveszthető az A. americanaval. Ma többnyire A. vera-cruz név 

az elfogadott. 

 

Az egyetemi füvészkertben virágzó Agáve 

A növénytanban kevesbbé jártasak által átalánosan mindazon növények, melyeknek nagy 

és vastag levelük, vagy lombnélküli husos száruk van, Aloë vagy Cactusnak neveztetnek. 

Így a csak Amerika felfedezése után ismeretessé lett, s a 16-ik század második felében 

Cortusus által Európába hozott Agave is leveleinek idománál fogva hibásan Aloénak 

mondatik. Aloë és Agavé között tetemes családi különbség van, mely által ők rendszerüleg 

is távol esnek egymástól. — Aloë az ó-

világ (melegebb Ázsia és Afrika), — 

Agavé pedig az újvilág (Mexico és az 

Antillák) növénye; az Áloëk belsejét 

drasticus keserű gyantás nedv tölti el, 

az Agavékét pedig kellemetes italu 

nedv futja keresztül; — a megsebzett 

Aloë levelekről az ismeretes csikaró — 

vigyázatlanul alkalmazva bélgyulladást 

— sőt halált is okozó keserű 

Aloëgyantát gyűjtenek az ó-világ lakói, 

az Agavék ellenben Mexicoban és az 

Antillákon a köznépnél a mi szőllőtő-

kéinket pótolják, a mennyiben ott azon 

nedvet, mely a kitörő tőkocsán kiszaki-

tása által okozott sebhelyen összegyűl 

— s a mely különben az óriási tőko-

csán kifejlesztésére szolgált volna — 

naponkint 2-3 hónapon keresztül 

edényekre szedik, és vagy tüstént mint 

kellemetes hűsítő italt elhasználják, 

vagy pedig fel hagyják forrni s mint 

részegítő szeszes italt (Pulque) emész-

tik fel. — Továbbá, az Aloëk egyszer 

virágzásnak indulva, minden évben 

virágoznak, az Agavék pedig egyszeri 

virágzás után elhalnak; az Aloëk virág-

zása a tökocsán hegyén elnyúló egysze- 

 

 

 

1. Agave vera-cruz (A. lurida). 

Kép: Dr. Serena Hargreaves, RGB. Kew. 
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rű fürtöt (racemus) képez, az Agavéknál ellenben a tőkocsán felső része erős ágakba megy 

által, melyeken számos 4-5000 virág emelkedik felfelé; végre az Áloëk gyümölcse a 

virágban, az Agaveké a virágon kívül van. Európában az Agavék előbb csupán 

üvegházakban ápoltattak, huzamosb idő óta azonban a déli részeken — különösen az 

Agave americana elvadulva szabadon is díszlenek. Az Agavefélék azon sajátságuknál 

fogva, miszerint csak hosszú évek során át tartó puszta leveledzés után indulnak virágzás 

és gyümölcsözésnek, s ennek bevégeztével kiszáradnak, eleitől fogva a közfigyelem és 

csodálkozás méltó tárgyaiként tekintettek Európában. — Linne már a megnevezésben is — 

agao görög szótól agane (agave) admirabilis — csodálatra méltó — mintegy kifejezni 

ügyekezett azon nagyszerű benyomást, melyet ezen növények virágzásuk alkalmával a 

szemlélőre gyakorolnak. Linne csupán az A. americanát látta virágozni. 

Hazájukban az Agavék már 20—30 éves korukban virágoznak, nálunk azonban 50-100 és 

több esztendő után szokott csak az történni. Ezért van a száz esztendős Aloë nevezet. 

Az egyetemi füvészkertben jelenleg virágzó Agave, hogy mily idős — adatok hiánya miatt a 

múltról — nem tudatik; annyi bizonyos, hogy azt nem a füvészkert nevelte, hanem már mint 

éltes növényt több ily nemüekkel ajándékban nyerte. 

Azonban tekintve a csonk (cauloma) hosszaságát, a már leszáradt és a még meglevő 

levelek számát, s ezeket öszhasonlítva a növény lassu növekedésével, méltán fel lehet tenni, 

miszerint ezen virágzó Agave is hetvennél több tavaszt számlált. 

F. évi május 26-kán a növény közepén a levéltekercs széllyel feszítve s abból egy hatalmas 

vastagságú oszlop emelkedése szemléltetett, mely nagy erővel látszott felfelé törekedni. 

Ezen naptól fogva a tőkocsán (scapus) magassága d. u. 2 órakor naponként megméretett, 

hogy kitünjék annak naponkénti sebes növekedése. A tőkocsán máj. 26-án már 3 láb 8    

ujjnyi magasságra volt emelkedve, 27-én 3", 28-án 4", 29-én ismét 4", 30-án 3    ujjnyival 

hosszabbodott, és igy tovább naponként a hőség kisebb nagyobb fokozata szerint a 

növekedés 2-3    ujjnyi között változott egész június 30-ig, midőn a tőkocsán oldalágai 

kezdődtek inkább kifejlődni; a nevezett naptól aug. 3-áig a gyarapodás 2-     a ujjnyi 

között változott s azóta csupán 2 ujjnyival emelkedett magasabbra. Jelenleg a csonk 

(cauloma) maga a felső levelek tövéig 2" — a tőkocsán — mely kevesebb mint 3 hó alatt 

fejlődött ki, 2 öl 4" és     ujjnyi magas, és igy az egész növény nagysága 3 öl és     ujjnyi. A 

tőkocsán felső felén 30 oldal ág mind meg annyi erős karok, s ezeknek egyik-egyikén 70–

160, összesen 4500 virág-bimbó fejlődött ki. Az első virágok az alsó ágakon f. hó 20-kán 

nyíltak fel, s a virulás alulról felfelé terjed. Teljes virulásban sem az egész növény, sem az 

egyes ágak egyszerre nem leendnek szemlélhetők, minthogy az előbb kifejlődött ágak előbb 

el fognak virágzani mint a későbbiek, ugy szintén az egyes ágak bimbai sem nyilnak fel 

egyszerre, az egyes virágok is csak rövid ideig tartanak. A legfelsőbb ágak elvirításával a 

növény élete bevégződik, ki fog száradni az egész. A szabad ég alatt álló virágzó növény 

mellé egy 8 láb magas állás van építve, azoknak kényelmére, kik a virágokat közelebbről is 

vágynak megszemlélni. Siettethetik a növény virágzása az által, ha a már eléggé 

megerősödött növény több éven át ugyanazon egy edényben háboritlanul hagyatik. 

Gyümölcsöt, mely számos apró magvakat rejtó száraz tokczát (capsula) képez, nálunk nem 

érlel, azért a szaporatás az oldalhajtások elültetése által eszközöltetik. Az Agave félék 

rendszeres állását tekintve a növények között, ezek az egyszikűek (monocotyledoneae) nagy 

seregében a dárda levelüek (ensatae) csoportjához tartoznak, és mint önálló kis család az 

Amaryllis és Ananas félék között foglal helyet. Linne szerint pedig a hatodik osztály első 

rendjében a liliomfélék sorában áll. Az Agave nem igen számos fajai közöl leginkább az A. 

americana miveltetik, mely roppant nagyságú levelei s a virágzáskor óriási tőkocsánya 

által tünteti ki magát, ennek virágjai sárgán szinezettek és illatosak. Az egyetemi 

füvészkertben virágzó idomra hasonló ugyan az előbbihez, de egészében véve kisebb, 

levelei kurtábbak, keskenyebbek s nem oly vastagok, virágjai nem szinezettek, nem 

szagosak, portonai (antherae) mocskos sárgák, innen ennek fajneve A. lurida. az Agave 

félék hazájokban a fentebb említett nedvnek gyűjtésén kívül különféle czélra használtatnak; 

a levelek hegyét képező hatalmas tövis nyilvesszők végére erősittetik, a levelek rostjaiból 
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kötelek és különféle szövetek készíttetnek, a levelek húsos tövét mint kellemes ízű zöldséget 

eledelül használják, az egész levelekkel sátorokat fednek, a még nyers rostos gyökereket 

pedig némely bajok ellen erélyes gyógyszerül használják. Nálunk mint növényi 

nevezetesség, nyáron a szabadban, télen pedig üvegházban ápoltatnak, de már 

Dalmatiában az Agave americana szabadon is diszlik, hol erős sövények csinálására és 

sánczok erősítésére huzamosb idők óta használtatik. 

 

Dr. Gerenday József 

ftani [füvészettani] tanár s kert-igazgató 

 

Dr. Gerenday József: Tárcza. Az egyetemi füvészkertben virágzó Agáve. Magyar Hirlap, 1852. 

augusztus 31.  

 

Erről az 1852. évi agávé virágzásról más lapok is beszámoltak olvasóiknak, köztük a Pesti 

Napló, amelyben augusztus és szeptember hónapban három kisebb-nagyobb cikk is megjelent. A 

nagyobb cikknek a hangvétele sajátságos, itt-ott enyhén szatirikus szinezetű. Kezdetben A. 

americanaról, majd később már A. lurida virágzásáról szóltak a hírek. 

 

A magyar kir. egyetem fűvészkertjében jelenleg növénytani nevezetesség látható; ugyanis 

az Agave americana (közönségesen úgynevezett százesztendős Aloe) már megkezdte 

nyilását. 

Pesti Napló, 1852. augusztus 24. kedd, 3. évf. 737. szám. 

 

A távol égaljból származó s Agave americana név alatt elhiresült agave lurida az új 

füvészkertben (az Orczykert előtt) már-már egészen levirágzott, — csak még legtetején egy 

bokor barna-sárga virágai láthatók, melyek még e hét folytán hullatják el leveleiket; azért 

ki az emlékezetes virágzást még szemlélni kívánja, siessen a ritka látványt mielőbb élvezni. 

Pesti Napló, 1852. szeptember 16. csütörtök, 3. évf. 756. szám. 

 

A hosszabb cikk szeptember 7-én, kedden volt olvasható. Ki írta, nem sikerült kinyomozni, írója 

csak egy W. betűvel jelezte magát.  

 

A PESTI NAPLÓ MŰTÁRA. 
MAGUEY DE PULQUE. 

(Füvészkerti impromptu.) 

 

Mejicóban vagyunk, s ennek is a beljében. A tenger melléki alatt fekvő vidékeket az ő 

tropicusi fényben úszó gazdag pompájokkal, a pálmákkal, a pizángokkal, melyeknek 

méltánylására csak a „paradicsomi“ nevezet vala képes elég erős kifejezést szolgáltatni, 
hátunk megett hagytuk. De hátra a sárga hideget is, azt a pusztító, öldöklő járványt, mely 

virágzó városokat néhány nyomorult halászkunyhókká apasztott, s a nyereség vágya át oda 

hajtott európaiak, kivált a rummal s groggal hevített vérü angolok közt űzi legrémitőbb 

dulásait. Igaz, hogy a mejicói felföldön is, hová megérkeztünk, honol egy veszélyes rokona, 

a matlanzuhail; de ne féljünk, nem bánt ez minket, mert csak a bennszülött indiánok közt 

aratja áldozatait. Igen, a felföldre érkeztünk, melyet az égalyi juste-milieu — arany közép 

— tart szelíd uralma alatt, hol a hévmérő soha sem hág 23°nál feljebb, de alább sem száll 

13-nál; hol a mérséklett és forró égalj termékei barátságosan találkoznak s az édes 

anonától fogva, mely annyira áll feljül az ananászon, mint az ananász a narancson, a 

szerény árpáig, a gazdasági növények minden fajtája gazdagon tenyész és díszük. 

Ille terrarum mihi praeter omnes 

Angulus ridet — — 

Ezt kiáltanók Horatiussal; de hajh! emberi öröm nincs üröm nélkül, s e boldog földet oly 

ég borítja, hol ritkább a derű, mint Nápoly tiszta égboltján a ború, s London lakója, ha a 
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természet bájai ámultát el nem oszlatnák, otthonos 

ködében vélhetné magát. Lelünk ugyan még tovább 

derült eget is, de itt a föld tagadja meg növény-

kellemeit. Kopár, sziklás halmok, ezeken terjedel-

mes puszta lapályok, hol egy fa sem kínál árnyé-

kával, hol a tengeri nem enyhíti szemünket haragos 

zöldjével, a búza nem hullámzik nehéz füzéreivel. 

Azonban az édes anyailag gondoskodó természet 

ide is elhatott némi kedvezményeivel. A lapályokon 

a halmok, a szirtek közt terjedelmes ültetvényeket 

látunk. Óriási nagyságú, kékes zöld, meredt levelek, 

melyeknek láncsaalakját éleiken s kivált hegyöken 

levő izmos tüskék még harcziasbakká teszik, álla-

nak ki a földből végtelen sorokban. Köztök emberek 

járkálnak itt ott, oldalukhoz valami edény van 

csatolva, jobbjokban gömbölyű fakalán s hol egy 

hol más bokornál megállva meregetnek vele. A mi 

harmatkása-gyüjtőink jutnak eszünkbe szitáikkal; 

vagy talán szűk itt a viz és az éjharmatából gyültet 

kapargatják össze italukra? Közel az ültetvényhez 

egy indián-kunyhó áll, menyjünk bé pihenni és tuda-

kozódni. A kunyhó elég tágas és honos; az ottan féktelenkedő indiánok jelenleg békében 

vannak volt uraikkal s idegenekhez még fesztelenebb vendégszeretőséggel viseltetnek. Alig 

pihenünk, s töredezve a család háznál levő tagjaival egy pár szót, ha gondolatot nem is, 

váltunk, hogy anyja egy intésére fel pattan az azteque leány s a szokott tettleges idvezlet 

jelei után jár. Rövid szoknyája csak egy csinos redőkbe szedett inget szorit elég szabatos 

sőt karcsú termetéhez, melyből mégis kitetszik, hogy azon fajhoz tartozik, melynek férjfiai 

2-3 mázsa érczet emelnek ki jó kedvökből hátokon a bányaaknákon. Képe sem nem szép 

sem nem rút, de tüzes fekete szeméhez eleven mozdulatai épen illők s általában kellemes 

jelenés. De mily kellemetlenül zavarja meg ezen benyomást, amint kulacsával felénk 

közeledtében oly dögletes szag üti meg orrainkat, miről csak annak lehet képzete, a ki 

valaha Kolozsvárt egy nyári hős napon a Szamos melletti vágóhíd közelében járt. 

Megrezzenésünk úgy látszik nem szokatlan előttök, mert mosolyukat nem tudják elfojtani; 

legkevésbé a leány, ki kifejezett undorunk daczára is nekünk jön, oly kecses mozdulattal, 

mely Kurtz Antóniának is becsületére válnék, egyik kezével orromat befogja, a mással 

kulacsa száját számhoz nyomja s mindezeket oly hebei mosolylyal kiséri, hogy bájának 

ellentállani teljes lehetlen. Hogy hát az elnem kerülhetőn annál hamarább átessem, nagy 

kortyokkal kezdem nyelni. De hát a kortyok könnyen haladnak lefelé, hát nem is kívánom 

félbenhagyni; elébb helyzetem s a kölcsönösen egymásra szegzett szemek igézetét vélem 

okának, de végre meg kell győződnöm az ital benső jóságáról. Izét nem próbálom 

megmondani. Champagner, Tokayer, excellens nervinum gyomor erősitő, Bordeaux, 

Malaga, mind csak palaczkra ragasztott etiquette-k, melyek a pulque, — mert hiszen 

pulque az, a mint irám — sajátságos kellemét és zsinatát nem is gyanittatják. Igyanak önök 

is; de azalatt, mig én nem sejtett gyönyöröket élveztem, a többiek csak a Stapelia-szagot 

érzették s annyira el vannak telve vele, hogy hebei manoeuvre-k sem lennének képesek 

többé megkóstoltatni velök. Hát hogy még el is maradnak ezek, minthogy azteque Hebenk 

nem akarja magát a visszautasítás kedvetlenségének kitenni; ámbár önszeretetem másként 

is megkülönböztetésemre magyarázza. Most már értjük, mit kanalaztak azok az emberek az 

agave ültetvények között. Mikor az agave virágszárat készül hajtani, a fris jövést kivágják, 

gödröt vájnak a csonkított tőkocsánba, az oldalleveleket, hogy árnyékot tartsanak neki, 

összehajtják és kötözik felette, s a gödör 2-3 hónapig napról napra megtelik „mézzel“ vagy 

pulque musttal, melyet napjában háromszor mernek ki belőle. A háromszori mérés megad 

4-5 iczét, s így egy tőről az egész szüreti időszak alatt 4-5 akó pulquet fejnek, mi 10-12  

 

 

 

2. Pulque reklám napjainkban. 
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pforintot [pengőforintot] hajt, s ha egy elkészült tő agavet meg akarnánk gazdájától venni, 

nem is adná 8—9 pforinton alól. S mind ezt a rémséges nedvet a természet egy óriási 

virágkocsán nevelésére szánta volt, melyet a haszonleső gyilkos emberi kéz még csirájában 

megfojt. Pedig pompás egy látvány ám egy ily virágkocsán! Csaknem három ölynire 

emelkedik ki oly vastagon, melyet egy lábaiban gyönyörködő angol, egy frank petit maitre 

lábikrájához vagy éppen czombjához hasonlitana. A kocsán felső két harmadában virágzó 

ágak hajtanak ki köröskörül, minden bakarasznyira egy egy; nem meredten vagy feszesen, 

mint egy alföldi falusi gazdasszony agava, melyre fazakait aggatja, hanem a Hogarth 

szépségi, általa úgy nevezett, hullám vonalában, mint egy antique candelabre díszes karjai. 

Mindenik ág egy tányért tart s ezen százankint ülnek a virágcsészék aranysárga 

bojtjaikkal, melyeknek összes száma az egész tőn sok ezerre megy. Nem nézheti az ember, 

honnan gyűjti az agave, vagy, hogy honi nevével éljünk, moguey ezt a temérdek levet; 

szintúgy mint sok ember a millióit vagy 7-10 darab emeletes házát. Mert hiszen a maguey a 

legszárazabb helyeken terem, s némely ültetvény oly kősziklalapon fekszik, melyet alig 

borit egypár ujjnyi föld. Nem 

gondolhatni egyebet, hanem 

mindkettőjük, — az agavet és 

millionairet értem, — minden 

pórusán szívja bé a gyarapító 

anyagot, s mindkettőjök egyfor-

mán keveset veszt, amaz a 

kigőzölgés, ez a kiadás által. — 

Azonban a szüretelők haza ér-

keznek, s megkóstoltatják velünk 

a fris mustot, melynek kellemes 

savanykásédes izét semmi pos-

hadt szag nem csökkenti, s most 

már mindnyájan vonakodás nél-

kül részt veszünk az uj élvezet-

ben. „Könnyű iparág ám ez az 

agave mivelés,” ez a megjegy-

zésünk, spanyolul jól tudó gazdánkhoz, „a mellett hogy jövedelmes.” — „Könnyű uram“ 

felele, csak két bökkenő van benne. Egy az, hogy soká kell várni utánna, mert az ültetett 

maguey-palánt csak 8-dik évben kezd virágba indulni, s az ültetvény a 15-dikben lesz 

igazában jövedelmező. Aztán nem kicsiny baj a csapolás idejét kitalálni. A virágzásba 

indulásnak ugyan biztos jelei vannak. A maguey levelei, melyek addig petyhüdten hajlanak 

a földre, merőn kezdenek felegyenesedni, mintha az uj szárnak simulva, azt védeni 

akarnák. A közbülső szivlevelek, u. m. a czika levelei, gyorsabban nőnek, világosabb zöld-

szint váltanak. De ezek csak átalános jelek, azokat a melyek a kivágás kellő időpontjára 

mutatnak, csak igen jártas szem s hosszas gyakorlatú tapasztalás ismertetheti. Már pedig 

kelletinél egy kicsinynyel előbbi vagy utóbbi műtétel vagy tetemesen csökkenti vagy éppen 

semmivé teheti a nedv mennyiségét. Azért mihelyt a virágzás korát sejtjük, gondosan 

bejárjuk ültetvényünk sorait, minden tőt szemesen megvizsgálunk, kétség esetében a falu 

véneitől és bölcseitől tanácsot kérünk, s igy a ,több szem többet lát’ segédével meglehetős 

biztossággal fogunk a csapoláshoz. — Mily boldogok azok az emberek, kiknél a szüret 

örömei két három hónapig tartanak! De különben sem megvetendő tőke egy maguey-

ültetvény birtoka. Az, a ki 30-40 ezer tőt fejhet, mire körül belől 25 hold kell, megfogta a 

világot; mert ha csak ötödét meri is évenkint 6-8 ezer forint jövedelme van. A megcsapolt 

tő igaz, hogy elszárad; de gyökeréből újra kihajt és gyorsan megint termő állapotra jut. 

Azon kivül leveleinek is hasznát veszik, rostjait kiáztatják, mint a lenet, s igen derék fonalat 

fonnak belőle; a hajdani — aztequek papirjokat is abból készítették. Tüskéi varró — vagy 

legalább füzőtő gyanánt szolgálnak; a pulquemust sebek mosogatására igen hasznos szer s 

kihitte volna, hogy a maguey egyszerre kelme, papirgyárnok, gyógyszertár, szőlőhegy és 

 

 

 

3. Pulque leszívása moguey-ról. (A. americana) 
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még szeszgyár is! Mert miután mustja forrás után, melyet egy adag ó pulque hozzá 

töltésével siettetnek, három négy nap alatt kellő szeszes itallá válik, aztán még erős szeszet 

is jártatnak le belőle, s ez mejical vagy aguardiente de maguey név alatt szintúgy segíti az 

indiánt a matlazuhatl elkapására, mint a rum az angolt a sárgahidegre. Az agave valóban 

megfelel harczias képének, mivel szárazságnak, fagynak, jégnek egyaránt daczol s ezen 

fegyveres sereg nemhogy költségébe kerülne az államnak, sőt a pulquera vetett accise több, 

mintegy millió p.ft. jövedelmet biztosit. Ezen s több ily értesülések, must, pulque és mejical 

iddogalása közt telik az idő, fejünk nehezedik, szemünk merészben kacsingat az indián 

Hebere; de az indián fiataloké abban a mértékben sötétül. Mord tekinteteik szédelgő 

agyunkban veszély homályos képeit kezdik kelteni, egy kivülről történetesen támadt zsibaj a 

kiütött indián lázadás eszméjét tökélyessé festi. Egy fiatal, ki régóta a legmérgesebb 

pillantatokat veté reám, nekem szökik, pulque merő kalánát jól homlokomra csapja s én — 

felébredék. Hisz én a füvészkertben vagyok, hol az igazgató szívessége a teljes pompájában 

nyiló agaveval szembe egy széket tétetett vala nekem. Én ott a természet bámultában 

elszenderedtem, s a pulque merő kalán saját botom kókja volt, melybe bókoltomban fejemet 

belé ütém. „Mi baj, mi baj? spectabilis?” Kérdi a mellettem termett igazgató. „Semmi”, 

felelem, s hogy zavarodásomat palástoljam, kérdém, „eze a pulque termő növény?” — 

„Nem, monda, hanem annak egy közeli faj társa, agave lurida, mely a magueytól vagy 

agave americanatól abban különbözik, hogy levelei alatt egy kurta törzsöké van, holott az 

americana földalatti csonkja leveleit mindjárt földszint hajtja ki. Aztán himszálai sem 

sárgák, mint amazéi, hanem rőtbarnák.” — „Köszönöm az értesítést”, mondám, 

parancsoljon reá kertészére, hogy hajtassa ki majd az americanát is , mert az, hogy csak 

50 vagy 100 év múlva nyílik, csak kertészi fogás, mely füvész előtt nem járja. Humboldt 

tiltakozik ellene. — Alázatos szolgája.” 

W. 

Pesti Napló, 1852. szeptember 7. kedd, 3. évf. 749. szám. 

 

Írta, összeállította: Ficzere Miklós 

 

 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA 

2018. II. FÉLÉVBEN 
 

 

Szeptember 15. szombat, 10 órától: Csapókerti Kertbarát Kör 50 éves fennállásának 

jubileumi ünnepsége. 

Résztvevő az MKPT képek, kaktuszok kiállításával és vásárával. 

Előadás – Fák, virágok, kaktuszok – kerti csodák közelről 

Előadó: Dr. Csajbók József, MKPT Elnök 

 

Október 17. szombat: A nagybányai Vida-gyűjtemény bemutatása. 

Előadó: Nevezi János, Nagybánya 

 

November 17. szombat: Kolumbiai útinapló. 
Előadó: Rigerszki Zoltán, Kazincbarcika 

 

December 15. szombat: Astrophytum fajok, hibridek és a hetedíziglen… 

Előadó: Szászi Róbert, Debrecen-Haláp 
 

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). 

Megközelíthető a 19-es autóbusszal! Kezdési időpont a nem jelzett napokon: délután, 16 óra! 
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Írta: Beszterczey Judit 

 

Az egyik legjelentősebb magyar kaktuszgyűjtőt szűkebb pátriájában, Gyulán és környékén 

is kevesek ismerik. Sajti Sándor nem kapott kitüntetéseket, nem hoz neki meghívókat a 

postás, az utcára ritkán jár. A 81 éves férfit, a rendkívül ritka kavicsnövény magyarországi 

meghonosítóját kizárólag a kaktuszok érdeklik: hajnaltól késő estig elbíbelődik imádott 

gyűjteményével. Újabban mégis arra kényszerült, hogy piacra dobjon a több mint 16 ezer 

példányos kollekciójából. 

 

 
 

Nem a néhol ötvenkilós kaktuszok gondozásába, emelgetésébe fáradt bele, hanem a mind 

kínzóbb pénzhiányba. Segítséget még feleségétől, Nusi nénitől sem fogad el, továbbra is egyedül 

műveli a botanikus kertet. Azonban az óriási gyűjtemény fenntartása elmondása szerint most 

négyszer annyiba kerül, mint tíz éve. Tavasszal ráadásul felrobbant az egyik üvegház: a 

fűtőanyagnak használt iszapszén okozta a bajt, számolatlanul vesztek oda az amúgy rendkívül 

értékes kaktuszok. A madárcsontú öregúr mégsem bosszantja magát a szerencsétlenségen, hiszen 

– mint mondja – visszacsinálni úgysem lehet. Egyébként is: szavai szerint még sosem volt 

ideges, a kaktusz kizárólag szelíd, türelmes embernek való. Egyedül a kaktuszok szúrósságát 

firtató megjegyzéseken morog. „Engem sose szúrnak. Tudni kell velük bánni. ” Sajti Sándor már 

nem volt egészen fiatal, amikor 1961 márciusában kissé céltalanul sétált a békéscsabai piacon. 

Frissen elvált embernek számított, nem találta a helyét. Bár vasúti pályamunkásként szinte 

állandóan dolgozott, vasárnap nehezen telt az idő. Társas klubba ment, moziba járt, sőt néha még 

a kocsmában is megfordult, de egyik sem volt az igazi. Vett a piacon egy kaktuszt, hazavitte, és  
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egész nap a növényt nézte, mindig talált rajta néznivalót. A családjában senki nem tartott 

dísznövényeket Sarkadon. Igaz, a két hold földön gazdálkodó szüleitől – négy testvérével együtt 

– megtanulta a termőföld tiszteletét. „Amikor különmentünk az első feleségemmel, kezdett 

kicsúszni a lábam alól a talaj. Kellett valami, amiben megkapaszkodhatok. Majdnem tíz évig 

éltem egyedül: a kaktuszok lettek a társaim.” Az a bizonyos első növénye, egy kis húsvéti 

kaktusz az első télen kipusztult, ám időközben több példányt is – Crassulát és Haworthiát – 

vásárolt a piacon. Kisvártatva tudatosan kezdte keresni a gyűjtők társaságát, előbb Békés 

megyében, majd a fővárosban is. Tucatnyi növénynél tartott, amikor 1965-ben véletlenül a 

kezébe került a budapesti Csili Művelődési Ház egyik kiadványa, a „Tövisek” Kaktuszkedvelők 

Köréről. A hatvanas években már több mint kétszáz tagot számolt a legnagyobb kaktuszklub, 

egyre nagyobb divat lett a gyűjtés. „Csatlakozni akartam. Elmentem a postára, és megkértem a 

kisasszonyt, hogy tárcsázza a számot. Akkor telefonáltam életemben először”. 

A következő hétfőn már Budapestre tartott vonattal, a Magyar Államvasutak jóvoltából 

szabadjegygyel. Belépett a klubba, több fővárosi kaktuszost is felkeresett, s mindenhonnan 

növényekkel, magokkal távozott. – Nem volt olyan klubdélután, amin ne vett volna részt. 

Vonaton utazott, faládákkal érkezett Budapestre, kocsin húzta a kaktuszait. Segített, magoncokat 

adott, a klubban, majd az állatkertben is bemutatót tartott – emlékezik Libnárné Herceg Ilona, aki 

Sajti úrral együtt alapító tagja a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének. – Évente 

húsz-harminc alkalommal mentem Budapestre, beszerző útra. Nagyon elégedett voltam 

magammal meg a növényeimmel, hiszen fogalmam sem volt a hibáimról – teszi hozzá a férfi. 

Kaktuszkiállításokon 1971 óta vesz részt rendszeresen: élete első versenyéről máris első díjjal 

tért haza Gyulára. 

 – Sokan kérnek tanácsot, de meggyőződésem, hogy minden gyűjtőnél másképp viselkedik a 

kaktusz. Ugyanis nem az ember választja a növényt, hanem a növény az embert. Nem érdemes 

kapkodni, lassan, megfontoltan kell összeállítani a kaktuszgyűjteményt. A kaktusz köztudottan 

lassan növekedik, évente néhány millimétert nő csupán. De meghálálja a törődést, hiszen például 

a texasi kaktuszaim már negyven éve társaim a maguk ötven kilójával. Annak idején szintén 

tanácsért és bátorításért fordult a gyűjtőhöz egy kissrác is, aki levélben kérte Sanyi bácsit, hadd 

keresse fel gyűjteményét. – Azonnal fogadott, amit hatalmas megtiszteltetésnek tartottam – 

eleveníti fel a harminc évvel ezelőtti találkozást Csobán István, a máig megőrzött levél írója. 

 – Sosem jöttem el tőle növény nélkül: abból sejtettem, hogyan állok a kaktuszokkal, hogy éppen 

melyik növényt, magoncot adta nekem – meséli mesteréről a kertészmérnök. – Rendkívül 

tiszteletre méltó, hogy egyszerű fizikai munkásként kitartóan és makacs módon mindent saját 

maga tanult meg a kaktuszokról, a latin elnevezéseket is. Az általa meghonosított lithops 

gyűjteményével a hivatásos botanikusok tudását is meghaladta. Sajti Sándor a kontinensen 

egyedülálló gyűjteményt hozott létre az úgynevezett kavicsnövényekből. A leginkább krumplira 

emlékeztető pozsgáscsalád korábban egyetlen európai botanikusnál vagy gyűjtőnél sem maradt 

meg. A Dél-Afrikában honos pozsgás magoncait a hetvenes években a fővárosi kaktuszklubban, 

a rendszerváltozás után pedig a világ egyik legnagyobb kaktuszforgalmazójától, a dél-mexikói 

Mesa-Gardentől szerezte be. „Sanyi bácsi a világ szinte minden jelentős gyűjtőjével cserélt 

magokat. A kezdetben én fordítottam a leveleit, később Etelka lánya segített neki” – tudjuk meg 

a kertészmérnöktől. A mester több mint egy évtizedig kísérletezett és vesződött a 

kavicsnövényeket pusztító, rendkívül szívós gombával, de nem hagyta annyiban. Végül hígított 

rézgáliccal öntözte be a termőföldet, amit tiszta vízzel lecsapatott, ismét átmosott, s a gombák 

nem jöttek többé. A lithops pozsgáscsalád meghonosításáért kapta élete egyetlen kitüntetését. A 

neves felfedezőről elnevezett Anisits János emlékplakettet, 2002-ben vehette át a Magyar 

Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületétől. Mégsem erre a díjra a legbüszkébb. 

 – Az egyik kiállításon éppen egy Brasilicactust mutattam be. Arra lettem figyelmes, hogy egy 

fiatal nő az én növényemet simogatja, és így sóhajt: isteni! Hát ez nekem is az volt, mindennél 

többet jelentett. 

Írta: Beszterczey Judit 

Képek: Kiss Zoltán 

Beszterczey Judit: Arcok. - Kaktuszművész. Népszabadság, 2010. július 29, 20. o. 
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A’ Franczia országban divatozó fejérczéklaczukor gyártás a’ Szicziliajakat is felbuzditá néhány 

efféle gyárok’ építésére, melyek eddig hasonló foganattal bíztatának, de ha Furnari Dr. 

találmánya nagyobb mennyiségben reményhetőleg oly hasznosnak fog találtatni, mint 

csekélyebb próbatéteknél, akkor az alig épített gyárak léte felette veszedelmeztetve leend. — 

Furnari Úr t. i. a’ közönséges fáklyabogács (cactus Opuntia L.) gyümölcsében oly jegeszthető 

czukort talált, melynek tulajdona a’ nád — és fejérczéklaczukoréval tökéletesen egyenlő. Ezen 

— a’ déli tartományoknak legsoványabb részeiben is termő, és a’ szegényebb sorsú nép 

osztálynak eledelül szolgáló — növénynek gyümölcse 9-10 obon (unczia) levet ád, melynek 

czukortartalma a’ gyümölcs’ színe, (van fejér, veres és sárga) leszedetésének ideje, és a’ föld 

minémüsége szerént változó. Az abból készített czukor az első próbánál is igen fejér és 

keménynek találtatott; a’ vele való bánás egyszerű, a’ mennyibe csak a’ gyümölcs mosatásából, 

szétdörgöléséből és soványításából áll. A’ gyümölcshüvelyek Alcoholnak igen használhatók. 

Furnari urnak ezen találmánya szép reménynyel kecsegtet; máris öszveállott egy társaság ezen 

találmánynak Siciliában, Algírban és Spanyol országbani terjesztésére. 

 

Kémlelő a gazdaság, ipar és kereskedésben. 31. szám, 244. o. 1837. 4. 19.  

 

 

 
 

 

Úgy hisszük, nagy hálával fogadják tisztelt olvasóink, ha 

Bernhard Lambrecht német kartársunk új szakkönyvével 

bővebben foglalkozunk, mert az az út, amelyet a gyönyö-

rűen kiállított mű szerzője feltár a tanulni és fejlődni akaró 

iparos előtt — igazán új teret ad a cukrászipar művé-

szetének. A könyv szerint a fuvás útján előállított cukor-

díszekről már lapunk múlt számában egy mintát mutattunk 

be. Most ismét egy cukorfuvás útján készült cukrász-

művészeti műremeknek a fényképét közöljük és pedig egy 

cserépben álló óriási kaktuszt, amelyet cukorfuvás útján 

állított elő Bernhard Lambrecht kartársunk. Erről a 

kaktuszóriásról a szerző könyvében a következőket írja: „Az 

én törvényesen védett fuvókészülékem segítségével aránylag 

rövid idő alatt fujhatjuk a legnagyobb és a leghatásosabb 

díszekét is. A kaktusz maga 1 méter magas és 5 kg. cukorból 

készült, amelyet karamellából főztem és a készülékkel 

fújtam fel. Tizennyolc darab lazac-vörös karamell-virággal 

díszítettem fel. A virágokat különböző hosszúságúra fújt 

szárra forrasztottam. A kaktusz tüskéi átlátszó karamell-rudacskák, amelyeket hosszú ollóval, 

meleg állapotban vagdaltam össze és 4-5 darabos csomókban erősítettem a kaktusz törzséhez. A 

kaktusz-tönk alul egy 3 cm. vastag karamel-lemezre van forrasztva. A karamell-lemezt kék 

mákkal szóltam be. A cserép, amelyben a kaktusz áll, formában sütött, nehéz Sandmasszából 

készült és marcipánnal van bevonva. A marcipánt — amellyel a cserepet, bevontam — 

kakaófestményekkeí díszítettem. A cserép széle recézett marcipánból készült.“ 

 

Czukrászok Lapja. XIX. évf., 7. o. 1930. 2. 20. 
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A képeket Berecz József (Nyirád) küldte a szabadban tartott Agave parryi 2018 tavaszi 

virágzásáról. A felső két kép május 5-én, az alsó kettő június 4-én készült. 
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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 
marcanoi benannt nach Marcano Marcano-féle 

marchezii benannt nach Marchez Marchez-féle 

marcosii benannt nach Marcos Marcos-féle 

marenae benannt nach dem Entdecker Mr. Maren Maren-féle 

mareopuntia Opuntia benannt nach dem Entdecker Maren-féle Opuntia 

 Mr. Maren  

margarathae benannt nach Frau Margarethe Margarethe-féle 

margaritatus, 

margaritana 

von der Insel Margarita /Kal./ Margarita szigetéről 

való 

margaritifer perlentragend gyöngyös, 

gyöngyözött 

marginalis randständig szegélyező, szélen álló 

marginata, 

marginatus 

gerändert szegélyezett, szegett 

Marginatocereus perlband Cereus gyöngykoszorús 

Cereus 

mariae benannt nach Frau Marie Polaski Marie-féle 

mariana, marianus benannt nach Eigenname Mária-féle 

mariposensis aus Mariposa stammend Mariposából való  

maritimus, maritima Meerstrand (meersküste) 

bewehnende(r) 

tengerparton tenyésző, 

ott élő 

marksiana, 

marksianus 

benannt nach Mr. H. Marks Marks-féle 

markusii benannt nach E. Markus Markus-féle 

marmorata marmoriert márványos, erezett 

marnierana benannt nach Mons. J. Marnier Marnier-féle 

marquezii benannt nach Dr. J. L.Marquez Marquez-féle 

marshalliana benannt nach W. T.- Marshall Marshall-féle 

Marshallocereus benannt nach W. Taylor-Marshall Marshall Cereusa 

marsoneri benannt nach O. Marsoner Marsoner-féle 

marstonii benannt nach Herkunft: USA élőhelyről elnevezve 

martianus benannt nach Prof. Martius Martius-féle 

martinezii benannt nach Prof. M. Martinez Martinez-féle 

martinii, martiniana benannt nach Mons. Martin Martin-féle 

mas männliche Form, männliche Gestalt hím alakú 

matanzanus aus Matanzas /Kuba/ Matanzasból való 

/Kuba/ 

masonianus Eigenname: Mason Mason-féle 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Vass Emerencia. 

 

 
 

Rajzolta Oláh Zsófia, Debrecen, Szoboszló úti Ált. Iskola. 
 

 


