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dr. FÖLDI FERENC
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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.

T A R T A L O M
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Fábián László Az elveszett Astrophytum crassispinum
„Ez a faj mindig ritkának számított. Sajnos, napjainkban elveszetnek tarthatjuk. Közelebbi információkkal nem rendelkezünk erről a lelőhelyről és
Sierra de Parras hatalmas kiterjedésű. Sokszor
importáltak növényeket, amelyek csaknem megegyeztek a leírással, de a viráguk sohasem volt tiszta
sárga színű. A virágközepük kissé erőteljesebben
színezett, mint a többi rész, de ez a szín csak a narancssárga árnyalatai. Feltehetőleg sokáig fennmaradtak a Linzi Botanikus kertben. Kétségbeejtő a
kérdés, vajon egyáltalán létezik e azon növény,
amely megfelel az Astrophytum crassispinum eredeti
leírásának? A gyűjteményekben bizonyosan nincs
jelen. A természetben biztosan élhet olyan helyen,
ahol eddig újra nem fedezték fel, és várja az újra
felfedezőjét, mint azt az A. asterias faj esetében is
megéltük. (…) Azok az asztrofitumok, melyeket,
mint var. crassispinum kínálnak, csak olyan formák,
melyek virágközepe nem piros, de a valódi Astrophytum crassispinum fajjal nincs semmi közös
jellemzője. Az Astrophytum crassispinum eredeti importjai és a rendkívül érzékeny utódaik a
második világháború utolsó napjaiban pusztultak el, 1945 áprilisában. Feltehetőleg ettől az
időponttól számítva már Európában nem él egyetlen példánya sem. Ha a lelőhelyét mégis
sikerülne újra felfedezni, akkor sem lehet majd a fajra egyértelmű felvilágosítást adni, amely
mindenki által elfogadhatóvá válhatna.”
Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgás növénygyűjtők,
gyűjtemények, kiállítások Magyar-országon a XIX.
század végéig
A kaktuszok és más pozsgás növények a XVIII. sz. második
felétől kezdték jobban felkelteni az érdeklődők, a növénykedvelők figyelmét, különösen igaz ez a kaktuszokra,
amelyeknek formája, megjelenése, virágzása egészen különleges látványt nyújtott más megszokott növényekéhez
képest. Az igazi szenzációt mégsem a kaktuszok jelentették,
hanem az agávék, amit százéves aloénak is neveztek. Egyegy egyedének virágzása az emberek sokaságát indította
útnak közelről és távolabbról az agávé virágzás csodálatára.
A kaktuszok, agavék és más pozsgás növények kezdetben
olyanoknál jelentek meg, akik más növényeket is gyűjtöttek,
többségük nagyobb földbirtokkal rendelkező nemes ember
volt, akik a magyar arisztokráciához tartoztak. A gyűjtemény fogalmát meghatározni nem könnyű feladat, ezért az
sem határozható meg egyértelműen, milyen mennyiségű és
hány féle növénytől mondhatjuk azt, hogy az már
gyűjtemény. Ezért jelen írásomban a gyűjtő és gyűjtemény fogalma szubjektív megfontoláson
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alapul, s ez lehet jó, de lehet helytelen is. E szubjektív megfontolás és más adat híján az első
szukkulens gyűjtemény 1755-ben a Szepesváraljai prépostságé volt, ahol hatféle szukkulenst
jegyeztek fel.1 Néhány évtizeddel később, 1794-ben tárulnak elénk Csákváron az Eszterházy János
kastély szukkulensei, olyan különlegességekkel, mint a Selenicereus grandiflorus (Éjkirálynő
kaktusz), Hylocereus trigonus (Hárombordás kúszókaktusz), és a Mesembrianthemum
(Kristályvirágok) példányai.2 (…)
Itt kell megemlítenem azt a szinte ismeretlen kaktuszgyűjteményt, amelyről az a Novák Dániel
architektikus ad hírt, aki 1833-ban, II. Eszterházy Miklós halálának évében közzé tette cikkét a
kismartoni kertről. 1837-ben a Budai várkastély című több részes írásában olvashatjuk:
„A’ nagyobbik ’s magasb házban láthatni sok külföldi fanemeket, mellyek nagyságukra
nézve illő helyeket foglalnak-el az állásokon, a’ másik házban pedig a’legdrágább
pelargoniákat találhatni rendezve, mellyeken édes örömmel mulat a’ szem; végre egy külön
házban feltalálhatni a’ cactus-nemeket, mellyeknél igen számos a’ variatió. Szükséges mind
ezeket a’ természetben megvizsgálni, feltevén, hogy a’ vizsgáló a’kertészet’ barátja, ’s
értvén a’dologhoz, képes érdemükre nézve méltánylani azokat.”9
Kiderül, a Budai Várban is voltak üvegházak, kettő egészen bizonyosan, és nem is akármilyenek
lehettek, mert a külföldi fanemek, mai fogalmaink szerint trópusi házat igényeltek megfelelő
magassággal és belső térrel. Sajnos, egyelőre többet nem tudunk a várbeli kaktuszokról, sem az
üvegházakról.
És rövidke ízelítő a kor hasonló gyűjteményéről: az első kaktusz kiállító Prónay Zsigmond báró
1834-ben, Selmecz bányavárosában 1835-ben Jendrássik Úr kaktuszokat árusít, Klauzál Imre és
társai „Növénytenyésztési intézete” 1847-ben cactus, euphorbia és más pozsgás növényekből
nagy gyűjteménnyel rendelkezett, Pozsonyban Schiller Móricz Kecske-kapu előtti kertjében
kaktuszok, magas jukkák, euphorbiák bírják csodálatra az oda látogatókat 1845-ben, Kozina úr
apró titkai és szélhámosságai a Füvészkertben 1847-ben. Gerenday a Füvészkerti gyűjtemény
tönkretevője? Szapáry Antal gróf muraszombati gyűjteménye. Tudta, hogy Gróf Batthyányi Lajos,
a Magyar Királyság első miniszterelnöke 150 cserép kaktuszt gyűjtött egybe? Nem sorolom
tovább az eddig ismeretlen érdekességeket, a Debreceni Pozsgástárban részletesen olvashatják.
A cikk sok táblázata részletesen tartalmazza a gyűjtemények összetételét.
Koltay Gábor Újraéledés - egy télikerti tűzvészt követő év
története
A világ kaktológiai szakirodalmában páratlan írás az, amiről
Koltay Gábor ír, még hasonlót sem tudnék említeni, amely a
növényi szervezet tűz utáni regenerálódását ilyen alaposan
ismertetné, sőt, nagyszerű fényképekkel szemlélteti az
újjáéledést, az élet utáni akaratot. Itt döbbenünk rá arra a
sok csodára, amire a növényvilág képes, felvetve a kérdést,
valóban az állatvilág a fejlettebb?
A télikertben több mint 3.000 növény várta a tavaszi ébredezés idejét. Kaktuszok, pozsgások, és más szukkulensek,
valamint néhány fagyot el nem viselő lombos növény. Ezek
közt sok az olyan érzelmileg fontosnak mondható élet,
amelyre 30-40 évre visszatekintve féltő gonddal vigyáztam.
A tüzet követően azonnal megállapítható volt, hogy 95%ban a fiatal, 1-3 éves magoncok szövetük tartalék vízmenynyiségét elvesztették, megsültek. Ezekből csak azok voltak a
szerencsés túlélők, amelyek a tűzfészektől távol teleltek, ill.
nagyobb növények, tárgyak árnyékában voltak. Az idős kaktuszok friss csúcsi szövetei, a kb. 1-3
éves korúaké erősen károsodtak, a kiálló bordák, mamillák megperzselődtek, ill. néhány kiálló
hosszú tövis leégett. A leveles szukkulensek levélvégei, hajtásvégei megfőttek. Az egyes
nemzetségek tűrőképességéről részletes ismertetést kapunk a szerzőtől. Valóban ámulatba ejtő,
amikor az Echinofossulocactus „megemeli kalapját” a tűz után és bebizonyítja, hogy neki az
edénynyalábjai tájékán is van tudománya a továbbélésre. Az ilyen történések a szövettanosok
csemegéi.
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Roberto Kiesling, Elisabeth Sarnes & Norbert Sarnes
Évek óta összetévesztve - Pterocactus neuquensis, egy
már régóta ismert Pterocactus leírása
Amikor Castellanos 1964-ben a Pterocactus araucanust leírta, a Rio Hualjaina (Gualjaina) közeli síkság, Chubut, egyik
növényét választotta holotípusnak. A Zapala környezetéből,
Neuquénből való példányt pedig paratípusként említette
(Fadel & al. 2014). Ennek következtében főként Zapala környezetéből a Pterocactusokat Pterocactus araucanus néven
gyűjtötték be, és sok növény-gyűjteményben és herbáriumban azóta is ezen a néven találhatók. Castellanos (1964) és
Kiesling(1982) a P. araucanus csúcsállású virágát fontos
ismertetőjegyként említik. A Zapala környezetéből származó
Pterocactusok azonban rendszerint oldalt megjelenő virágot
fejlesztenek. A Zapalai növények virágszínük, virágfelépítésük, mag- és termésformájuk révén is különböznek a
Gualjainai társaiktól. A többi a Debreceni Pozsgástárban!
Ficzere Miklós főszerkesztő

Írta: Szabó Gábor
Feleségem a cserép Schlumbergeráját a konyhában tartotta, ahol csak egyszer vagy kétszer főzött
hetente, mert keveset eszünk már. A konyhában és az egész házban nincs központi fűtés. A tél
enyhe volt, a konyhában semmis sem fagyott meg, és a virág jól áttelelt. Ahogy az idő
megengedte, kitettem az udvarra és csoda történt. A karácsonykor virágzó Schlumbergera június
elején kivirágzott. Sok magyarázatot nem tudok fűzni a dologhoz. Szerintem ennek a növénynek a
2019/20-as tél és a tavasz
olyan természeti feltételeket
biztosított, hogy november
vége, december helyett június elején elkezdte hozni a
bimbóit, amelyek június közepén ki is nyíltak. Az is
fontos, hogy november, december hónapban, a megszokott virágzási időszakban
nem virágzott, és semmiféle
különleges beavatkozás, kezelés, öntözés nem volt.
Néha-néha csodák is történnek, csak észre kell vegyük,
ne siklódjunk el felettük közömbösen.
Szabó Gábor
Brassó - Négyfalu
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Az 1899-ben megjelent Nagy képes természetrajz…szakszerű ismertetést ad a kaktuszokról, amiben meglepő, hogy
már akkor is a valamikor volt levelek maradványának tekintették a sok-sok katuszon látható kidúdorodásokat. E
kidúdorodások a levélalapok, más néven podáriumok. Ez a tény még ma is sokak kételkedésébe ütközik, noha az
újabb morfológiai vizsgálatok is megerősítették az elképzelés helyességét . [FM]

Sok dísznövényt szolgáltat a kaktuszok családja, melyhez több mint 1000 faj tartozik. Cserjés
növények. Vastag, húsos, dúsnedvű és leveletlen ágai majd golyóalakot öltenek, majd pedig lapos,
levélszerű képletekké nyúlnak meg, vagy sok élű, kerek oszlopalakot vesznek föl. Lágy
sejtszövetből állanak, és csak csekély mértékben fásosodnak el. A törzseken és ágakon láthatók, a
sertékkel borított szemölcsszerű kidudorodások: a leveleknek nyomai. A virágok ezeknek
hónaljában lépnek föl. A kehely- és pártalevelek megszakítás nélkül mennek át egymásba, mert
csavarvonalban vannak elhelyezve. A párta szirmai a belső kehelylevelektől csakis finomabb
szerkezetük által térnek el. Sokporzósak. A hosszú, oszlopos bibeszálon változó számú bibét
láthatni. Termése sokmagú bogyó. A magok gömb-, kúp- vagy csonkakúp-alakúak. Hazájuk a
tropikus Közép-Amerika, néhány fajuk azonban már Dél-Európában is meghonosodott. Több
fajnak ehető gyümölcse is van, pl. az opuntiának. A dísznövényül szolgáló kaktuszok közül a
legismertebbek: a szögletes levélkaktusz (Phyllocactus anguliger) 1; szárai cserfalevelekre
hasonlítanak, virágja rózsaszínű, porzói kilógnak; a sünkaktusz (Echinocactus horizonthalonius),
melynek törzse gömbalakú és sertékkel van borítva, virágja fehér színű. — A sárga virágú
mogyorós kaktusz (Opuntia filipendula)2 nevét gumóalakú gyökerétől nyerte. Az előbbivel közel
rokonfajok az oszlop- vagy kígyókaktuszok, melyek közül az óriási oszlopkaktusz (Cereus
giganteus)3 emelendő ki. Magassága 12—16 m, vastagsága 2 m. Virágjai fehér színűek, termése
Kalifornia lakosságának egyik főtáplálékát képezi. — A Cereus fimbricata4 virágjai rózsaszínűek;
gyümölcsei narancsra emlékeztetnek. — Az ostorkaktusz (Cereus flagelliformis)5 virágjai bíborkékesrózsaszínűek, gyümölcse szilvaízű. Kedvelt dísznövényünk még a Cereus speciosissimus 6.
Pártájának számos skarlát vagy bíborvörös színű, fényes szirmai 3—4 napig sem hervadnak el.
Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára. II. rész. Növénytan és ásványtan. 82. o. Budapest,
Athenaeum Rt., 1899.
Jelenleg érvényes elnevezések:
1

Epiphyllum anguliger
Opuntia macrorhiza subs. pottsii
3
Carnegiea gigantea

4

2

5

Epiphyllum anguliger. Fotó: achrntatrps.

Cylindropuntia imbricata. Fotó: Ficzere M.

Cylindropuntia imbricata
Disocactus flagelliformis
6
Heliocereus speciosus
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Írta: Dr. Nyiredi Géza
[részlet]
»A természettudományok e százévben tett haladását nagyon szellemesen hasonlítá egyik kiváló
tudósunk az Agávé virágzásához. Hasonlatában így szól: bizonyosan sokan gyönyörködtek már
azon meglepő tüneményben, melyet a nálunk 40—60 évben egyszer virágzó amerikai Agávé
nyújt, mikor egyszerre, váratlanul hatalmas, pár hét alatt egész 12 m magasságig emelkedő sudárt
hajt, mely fönt, számos mellék-ággal együtt, 3—4000 harang alakú, illatos, mézédes virágnak
korona tartójául szolgál. Mi gyönyörködünk e nálunk ritka tüneményben; hazájában, Mexikóban,
igen praktikus hasznát is tudják venni. Midőn észreveszik, hogy az Agávé (a mely a forró
klímában 6 —10 év alatt jut el virágzási korába) hajtani készül, levágják csúcsbimbóját annyira,
hogy mint egy fél méter átmérőjű üst keletkezzék. „A könnyből virág fakad”, mondják a költők; a
valóságban itt megfordítva áll a dolog. A virágzástól eltiltott növény teljes hat hónapig sűrű
könnyekben önti ki bánatát. Egy virág 2000 klgr. [kilogramm] nedvet ád, melyben 176 klgr.
czukor (és 7 klgr. almasav, 10 klgr. mézga, 20 klgr. fehérje) foglaltatik. A mexikóiak itala a
Pulqué készül belőle. E hatalmas virágzás láttára fölmerül a megkapott laikus szemlélőben a
kérdés, hol van e hatalmas erőnek a forrása? honnan vette e növény gyors és nagyszerű
fejlődéséhez szükséges képzettségét, az anyagot és erőt? A botanikus meg fog erre felelni, ő jól
tudja, hogy hosszú évek csöndes munkájába került az, mely idő alatt az Agávé töve és levelei
összegyűjtötték az anyagot és alkalmas alakot adhattak annak a csirának, melyből azután hirtelen,
belső erőtől hajtva, a pompás virág létrejött.«
Dr. Nyiredi Géza: A növényi levél és annak legfontosabb élettani működése. Keresztény Magvető 1893, 3. füzet, 143.
A képen Wágner Zsolt Mexikóban, mellette az Agave americana.
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

SZEPTEMBER
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 párásítsunk. 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.
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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OKTÓBER
1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás
előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk
növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet.
2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő
évi virágzást.
3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba,
fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott
állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be
különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani.
4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben még
egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő
szerekkel.
5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha
szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés
megelőzése érdekében.
6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal
kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ide-oda,
mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit.
Ficzere Miklós
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum)
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AMERIKAI FÜGEKAKTUSZT KELL IRTANI VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEINKEN
Írta: Csecserits Anikó
Őshonos növény- és állatfajainkat nemcsak az élőhelyek eltűnése, beépítése, feldarabolódása,
hanem a nem őshonos intenzíven terjedő fajok, az úgynevezett özönfajok is veszélyeztetik.
Leghatásosabb ellenük akkor fellépni, amikor még nem terjedtek el egy adott területen, nem váltak
igazán problémássá, uralkodóvá. De miből lehet tudni, hogy egy nem őshonos fajból özönfaj lesz
– merthogy nem mindegyik jövevény lesz igazán veszélyes. Ez olyan kérdés, amivel kapcsolatban
még jelenleg is folynak a kutatások, ugyanakkor az eddigi eredményeknek egy közös pontja van:
az a faj, ami már valahol a világban veszélyes özönfajjá vált, jó eséllyel máshol is az lesz.
A kaktuszok (Cactaceae) családja az Amerikai kontinensen alakult ki, ott őshonos. Persze
különleges formájuk és szép viráguk miatt nagyon gyorsan dísznövényekké váltak az egész
világon. Ezzel addig nem is volt gond, míg ki nem ültették őket a szabadba: mára számos
nemzettségük özöngyommá vált Ausztráliában valamint Európa mediterrán térségében.
Leggyakoribb özöngyom közülük a fügekaktusz (Opuntia ficus-indica), de más Opuntia fajok (pl.
O. phaeacantha, O. stricta), illetve más kaktusznemzettségek fajai: pl. Cylindropuntia imbricata
is özöngyommá váltak. Hozzánk legközelebb a horvát tengerparton, illetve Bulgáriában van
jelentős Opuntia humifusa kivadulás. Bulgáriában veszélyes inváziós fajként és legelőgyomként
tartják számon. Magyarországon is kedvelt dísznövények a télálló kaktuszok (pl. O. phaeacantha,
O. humifusa), mivel ezek a fajok jól tűrik a hideget. Észak-Amerikában Kanada déli részéig
előfordulnak és kibírják a -10, -20 °C-os hideget is. Kedvelik a jó vízáteresztésű talajokat, ahol
napos helyen sokáig túlélnek. Előszeretettel ültetik ki utcára is, annak ellenére, hogy közel 5 cm-es
1. A pirosló termések, benne a magokkal. Nagyon kell ügyelni arra, hogy letört növényi részek, lepattant
termések ne maradjanak a területen! Fotó: Klébert Antal
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2. Az őshonos és védett kövirózsa immár a fügekaktusz szorításában. Fotó: Klébert Antal

tüskéi sem veszélytelenek. Sajnos már több helyen megtalálták természetvédelmi őrök,
természetjárók szabadban állományukat. Az egyik ilyet, Opuntia phaeacanta faj pár négyzetméteres állományt Klébert Antal természetvédelmi őr találta 2017-ben a Vértes egyik fokozottan
védett völgyében, egy meleg, dolomit-sziklagyeppel borított hegyoldalon. Minden valószínűség
szerint kiültetésről lehet szó, mert a hely különösen alkalmas a kaktusz túlélésére, ugyanakkor
távol van lakott területtől, tehát kidobásnak vagy állati terjesztésnek kicsi az esélye. A két
nagyobb kaktusztő már pirosló terméseket is hozott, melyekben valószínűleg életképes magok
voltak. Továbbá a leszakadó hajtás darabok is könnyen meggyökeresedtek, láthatóan elindult a
kaktusz terjedése. Az irtásra az elmúlt 2 évben került sor, de még idén is akadt olyan tő, ami
elkerülte korábban a figyelmet és megmaradt. A területet még pár évig biztosan rendszeresen
ellenőrizni kell, hogy ne maradjon véletlenül se kaktusz a gyepben. Nyilván most még viszonylag
könnyű volt eltávolítani ezt az állományt. Akkor mi szükség volt rá, nem lehetett volna hagyni és
megfigyelni a viselkedését? Erre egyértelműen nem a válasz, két okból is: egyrészt érdemes
tanulni mások hibáiból. Ha már máshol özöngyomként viselkedik a faj, akkor nagy rá az esély,
hogy nálunk is azzá válhat. Másrészt nem érdemes esélyt adni arra, hogy akár vegetatívan a
hajtásdarabjaival, akár maggal tovább terjedjen és eljusson olyan helyekre is ahonnan csak
nehezen, körülményesen lehet kiirtani. Végül általánosságban hagy hívjuk fel a figyelmet arra,
hogy milyen felelőtlenség az általunk gondozott állatot vagy növényt kitenni, kiültetni a szabadba,
pláne védett területen belül. Ezzel sem az adott állat vagy növény egyednek, sem a területnek nem
teszünk jót! Sajnos minden özönnövényre jellemző, hogy ahol elszaporodik, kiszorítja az őshonos
növényeket a velük együtt élő rovarokkal, madarakkal és egyéb állatfajokkal együtt. A Vértes
dolomit-sziklagyepjén inkább szeretnénk látni védett magyar gurgolyát (Seseli leucospermum),
István király-szegfűjét (Dianthus plumarius subsp. regis-stephani), kövér daravirágot (Draba
lasiocarpa), sárga kövirózsát (Jovibarba hirta).
Ahogy a kisherceg is mondja: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg).
Csecserits Anikó tudományos munkatárs,
Ökológiai és Botanikai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont
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Írta: Walczer Patrik
A Vértesben Coloradói fügekaktuszt
irtanak, a Pilisi Parkerdőtől pedig
megtudtuk, hogy Kesztölc térségében
pedig egy másik, nem őshonos növényre, az ördögnyelvkaktusz néhány
egyedére találtak rá a szakemberek. A
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) írt néhány hete arról, hogy
amerikai fügekaktuszt kell irtani védett természeti területeinken. Mint később kiderült, nem a Vértes az ország
egyetlen, ilyen szempontból veszélyeztetett területe, hiszen a Pilisben is
felbukkant néhány nem oda illő növény. A Pilisi Parkerdő Zrt.-től megtudtuk, hogy már felvették a kapcsolatot a nemzeti park terepi szakembereivel. Tőlük azt az információt kapták, hogy Kesztölc környékén néhány,
Ferocactus latispinus az eredeti élőhelyén Mexikóban.
szabadba kiültetett ördögnyelvkakFotó: Wágner Zsolt
tuszra bukkantak, de inváziós helyzetről jelenleg nincs szó. A Kemma.hu-nak azt is kifejtették,
hogy az idegenhonos fajok egy új környezetben elpusztulhatnak, de sokszor beilleszkednek.
Előfordul olyan is, hogy hirtelen tömegesen elszaporodnak, felborítják a meglévő ökológiai
egyensúlyt és kiszorítják az őshonos növényeket. Talán ennek függvényében döntött úgy a Pilisi
Parkerdő, hogy gazdálkodásába integrálja a természetvédelmi szempontokat. A rájuk bízott erdőkben elősegítik az őshonos fajok növekedését, az invazív növények ellen pedig küzdelmet
folytatnak. Az utóbbi években ugyanis elszaporodott a rendkívül agresszíven terjedő bálványfa,
valamint a selyemkóró és a japán keserűfű is számtalan feladatot ad nekik. A szervezet egyébként
úgy véli, hogy a hatékony és eredményes fellépéshez a civilekre is szükség van. Éppen ezért több
csatornán keresztül próbálják eljuttatni a lakossághoz, valamint a magán- és a közterületek
kezelőihez a védekezéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Tehát a legfontosabb: a kertekben keletkezett zöldhulladékot ne hordjuk ki az erdőbe, és
idegenhonos növényeket, valamint a megunt fajokat ne ültessük ki a természetbe.
A KAKTUSZFAJRÓL
Az ördögnyelvkaktusz (Ferocactus latispinus) lassan növekvő, enyhén lapított, gömbölyű
kaktuszfajta, Mexikó trópusi vidékein honos. Nevét valószínűleg a félelmetes kinézetű, hosszú
horgas töviseiről kapta. Tövisei kifejezetten erősek, ezért legyünk mindig óvatosak a növény
körül! Tövisekkel sűrűn borított fajta, melyek koncentrikus körökben állnak. Nyáron virágokat is
hoz, a mutatós kis virágok a legalább 10 centiméteres kaktuszokon fejlődnek ki. Gondozása
egyszerű, a legtöbb kaktuszfajtáéhoz hasonló. Vízigénye és páratartalom-igénye alacsony, ezért
párásítani nem szükséges, öntözni is csak hetente egyszer kell. Fényigénye ellenben magas, ezért
világos, kellemesen meleg helyet kell keresni a számára. Ültetéséhez kavicsos talajt válasszunk, de
lehetőleg ne a természet lágy öle legyen az, gyönyörködjünk benne mi magunk otthonunkban.
Walczer Patrik
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Írta: Dr. Szenger Ede
[részlet]
„A
mexicoi
fennsíkra
characteristicus a cactus, aloe
és yucca; az első ad eledelt, a
másodikból csinálják az italt,
a harmadik pedig mint építő
és tűzifa használtatik és a
növényvilág e három fajtája
oly szívós, hogy a legkopárabb térségen is megél. Nem
akarom evvel mondani, hogy
a mexicoi «Menü» e három
fajtából jut ki, ámbár a szegény nép sok helyütt heteken
át nem eszik egyebet cactusfügénél, de igenis egész éven át
issza az egész ország lakossága az agavéből készített
italokat, különösen a «pulqitét» (a legjobb Apam síkjain
terem a főváros közelében) és
a «mescalt» (az országszerte
híres «tequila» Guadalajara
táján), mik ezen országban a
bort és pálinkát képviselik.
(…) Az ily tájakon azután vége minden poézisnak, sóvár
kietlenség lepi el az egész láthatárt, hol a szem talán csak
egy-egy távol kopasz hegycsúcson nyugszik meg. Ezen
vidékeken soványan tengődik
a perufa (Schinus molle), a
Középen Carnegia gigantea, a saguaro-kaktusz Mexikóban.
mezquite (Mimosa nilotica),
Fotó: Wágner Zsolt
de kivált a beláthatlan aloe (Agave americana, maguey) ültetvények és a növényvilág vadon növő
monstrositásai, a bizarr cactusok. A «tuna» (Cactus opuntia) fügéje ugyanis igen kedves és hűsítő,
gyenge hajtásai jó főzeléket adnak, s ló és marha is kedvelik; a «joconostle» vagy az óriási dinnyecactus bele czukorban főve igen finom, az orgona-cactusból termett kerítés igen jó és olcsó, a
candelaber-cactus hébe korba látva megjárja, a sok más mindenféle cactusfajnak akad valami
haszna, s ha mind ezeket az ember a Kew-gardensban nézi — változatosságból talán kellemes és
mindenesetre instructiv látvány; de ha az utas naphosszat úgyszólván nem lát egyebet cactus,
maguey és yuccánál, s éveken át leginkább csak a vegetatio e szörnyeit, akkor meg fogja engedni
mindenki, hogy a mexicoi fennsíknak vannak ugyan csinos zugai, de hogy az általában és nagyban
véve minden, csak nem szép. Csak az ég, mely e földre borul, veti le ritkán mosolygó arczát.”
Szenger Ede dr.: Mexico felvidéke élet és kórtani tekintetben - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 32.
köt. I. Szakasz. Az ország és lakosai. 30, 32. Budapest, 1877.
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Mozaikok egy hetes túráról. IV. rész
LANZAROTE SZIGETÉNEK NYUGATI RÉSZE
Írta: Koltay Gábor
Aki erre a szigetre érkezik biztos, hogy felkeresi a Timanfaya Nemzeti parkot, néhány száz évvel
ezelőtt vulkánok köpködték az égbe a forró lávát. Lenyűgöző látvány a kráterek tömege és a
gyönyörű színek kavalkádja. Sajnos csak a látogató központban szállhatunk ki autónkból,
gyalogtúrázni szinte lehetetlen, csak természetvédelmi engedélyek birtokában lehet. A buszos
körút azonban pazar, a kristálytiszta ablakokon keresztül csodás fotókat készíthetünk. Egyes
területeken a szilárd földkéreg a 100 m-t sem éri el, mint a tojáshéj, még csirkesütésre is alkalmas
a geotermikus hő.
A Nemzeti Park tűzhegyeiről leereszkedve a tengerpart irányába láthatjuk, hogy a forró lávatömeg
és a víz közös munkája milyen szobrászati produkciókra képes: A Los Hervideros (Forró edények)
fantasztikus alakzatai, a kis zöld laguna, az El Golfo sok művészt és látogatót ámulatba ejtett már.
Még egy gondolat: ki hinné, hogy a világon itt ezen a helyen és még egy török vulkáni szigeten
lelhető fel egy féldrágakő, neve: peridot (olivin). A golfoi strand fekete bazalthomokja alkonyatkor
sziporkázik az apróra mosott zöld gyöngyöcskéktől, annak ellenére, hogy a turisták lelkesen
kutatják és gyűjtik a kincseket, pedig ez finoman szólva illetlenség!
1. Manrique alkotta tűzördög a Nemzeti Park jelképe, előtte útitársaim.
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2. A szivárvány színeiben tündöklő tűzhegyek, kráterek között
több kilométeres buszút vezet. Csak innen láthatóak a geológiai
csodák. Itt valóban érintetlen a természet

4. Megkóstoltuk, csak a csontokat hagytuk, finom volt!
6. Bazalttufába ágyazott peridot (olivin) közelről.

3. Geotermikus hő segítségével sül a csirke.

5. Lávatufa folyam a sziget nyugati partja felé.
7. El Golfo. Érdekes fotó kaktusz kaktuszok előtt.
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8. El Golfo. A fekete lávahomokban ezernyi peridot csillog. Ez a féldrágakő itt és még a Vörös-tenger partján található, máshol
talán nem.

9. Peridot, ami a homok közül kimazsolázható.

10. Los Hervideros. Ahol a láva kibújik a kéreg alól.
11. Úti beszámolónkat a karantén miatt a családnak nem tudtuk megtartani, fotókat is csak korlátozott mértékben élvezhettek. Ennek ellenére Somody Alfréd 1. osztályos kis unokaöcsénk a mellékelten küldött rajzot küldte el nekünk, melyet a
hallottak alapján vizionált és vetett papírra!

Folytatás következik!
Koltay Gábor
Képek a szerző felvételei.
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1/XV.
Írta: Sztrókay Tibor
Az elkövetkezőkben az időközben előkerült részek olvashatók az írás legelejéről, olyan részek, amelyek elveszni
látszottak a ma élő növénykedvelők számára. Szerencsére megkerültek, nem vesztek el, a mostani folytatásban ezeket
a részek kerülnek közlésre. (Szerk.)

Ezt az írást nem jó elolvasni, mert fertőz, mint a spanyolnátha. Behízelgő, de alattomos. A
betűk ugyan óvatosságra intenek, sőt, néha még talán gunyoros mosolyt is fakasztanak az őszinte
szavak, ám a nyomukban életre kelő gondolatok észrevétlenül behálózhatják a gyanútlan olvasót,
mint a ragyogóan kékvirágú plumbago furcsa, tarackos gyökerei a sziklakövet.
Előre megmondom, a baj úgy kezdődik, hogy szemünk véletlenül megakad egy virágos ablakon
vagy kirakaton. De elég néha egyetlen cserép virág, vagy a sziklarésbe kapaszkodó kövirózsa is,
amire gyanútlanul téved rá fáradt pillantásunk. Hangulat suhan át rajtunk, és a fertőzés csirája
máris megfogant. Velem is így történt.
Azután...? Aztán elfogott a láz... A növényláz.
Lázban égtem. Éjjel és nappal, télen és nyáron, a tavaszról és őszről nem is szólok; ásó és kapa,
meg a gereblye társaságában, és növényvadász körúton. A piacokon minden kertész és virágárus
néni ismerősöm lett és talán jobban tudtam, hol van fióküzlete a Virágértnek, mint a vállalat
igazgatója. Egészen addig tartott ez, míg..., míg kiépült a kertem, és virágcserepekkel teltek meg
az ablakok, állványok és kisasztalok. Ha néha a sötétben valamit levertünk, az csak valamelyik
dédelgetett növény kedvencem lehetett.
Évek állították csak helyre bennem az egyensúlyt. Emésztő lázam csillapult. Most, teleltetés
idején, csak a szekrények teteje van tele növényes ládákkal és cserepekkel, és berendeztem a
fürdőszobát „üvegháznak”. Igaz, egyik másik aloe vagy agave hegyes levele néha megcirógatja
meztelen hátamat, de ez még mindig jobb, mintha a törülköző csap bele véletlenül a kaktuszok
közé, és vagy a növényt rázza ki helyéből, vagy arcomba törlök bele pár szúrós horgocskát. Hát
hogyne! Szegény növény tüskepárnája megcsonkul!
Mondom, most már kiegyensúlyozottabb életet élünk. Feleségem is megértőbb. Megbékélt. Vagy
beletörődött?! Hja igen, mert azt még nem említettem, hogy amíg idáig eljutottunk, nem volt
teljesen sima a családi béke útja. Hogyan is fejezzem ki magamat? Legjobb lesz talán az
igazságnak megfelelően Egészen pontos szövegezésben keservesen göröngyös út volt az. Ma már
derűs mélabúval írom le: volt idő, mikor én voltam a világ legrosszabb, leghanyagabb, leg.., leg...
családfője, családapája. (Még szerencse, hogy mint férj, nem hallottam különösebb panaszt.)
Nem akarok elébe vágni az eseményeknek, de azt elismerem, hogy volt valami alapja a
neheztelésnek. Valamikor nagyon rendes ember voltam, de amikor elkapott a növényláz,
rendetlenné váltam. Feleségemnek vacsorához csak akkor sikerült leültetnie, mikor már moziba
kellett volna indulnunk s a színházba akkor indultunk, mikor a taxi is csak rekordsebességgel
futhatott volna be időre. Ez is megszűnt. Megint pontosan indítok a moziba. S hogy rendszerint
mégiscsak a híradó közepére érkezünk, annak kizárólagos oka csak az, hogy messze lakunk tőle.
Három percnyire. A kritikus három perc alatt azonban feleségem még rendbe teszi a konyha külső
képét, előkészíti hirtelen a holnapi reggelimet és táskámba csomagolja a tízórait. Gyengéd leszek:
feleségem időérzéke nem eléggé fejlett.
Ám magammal szemben sem kívánok tapintatlan lenni. Nékem meg, a pénz gyakorlati értékének
ismerete a gyengém. Különösen akkor, ha újonnan felfedezett növény-, de főleg ha kaktuszérdekességről van szó. E tárgykörben is több értekezlet zajlott le feleségemmel, de ezekkel nem
untatom az olvasót. Annyit mégis elárulok, hogy Ili nagyon modern gondolkodású, felvilágosult
nő, aki egyáltalán nem rabja a tekintélytiszteletnek. Ugyanis, egyik ilyen családi értekezletünkön
hiába meséltem el neki szép színesen, hogy Kotschubey herceg, három kicsi, alig hat centiméter
átmérőjű kaktuszért 1000 aranyfrankot fizetett egykor Karwinskynek, a híres orosz kaktuszkuta-
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1. Ariocarpus kotschoubeyanus a természetben.
Mesa de Leon, Queretaro, Mexikó.
Fotó: Tóth Norbert.

2. Ariocarpus kotschoubeyanus kultúrában dichotomikus
elváltozással Dankó István gyűjteményében.
Fotó: Dankó István.

3. A Keszthelyen születettKarwinsky báróról elnevezett kaktusz a Mammillaria karwinskiana. A képen egyik
alfaja a subsp. nejapensis látható. Élőhely: Mitla, Oaxaca, Mexikó. Fotó: Tóth Norbert
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tónak, aki ezt a növényt dél-amerikai botanikus vadászútján felfedezte — nem hatódott meg. Nem.
Nemes egyszerűséggel azt felelte, hogy ez a százéves mese napjainkban már nem érdekes és
különben is, az okos ember Karwinsky volt, a bolond meg a herceg. Tessék! Meg kellett
elégednem azzal a megállapítással, hogy feleségem humorérzéke tökéletes ugyan, de mintha kissé
fanyar lenne. Családi „növényperünket véglegesen anyósom döntötte el. Az „anyós” kifejezést
csupán abból a megszokásból használom, hogy a magyar nyelvben ezzel a szóval jelöljük meg a
házastárs édesanyját. Hogy azonban a szónak, idők folyamán kissé gunyoros mellékíze is lett,
arról már a magyar nyelv nem tehet. Én az eredeti, tiszta értelemben használom. Mert Mámika —
ahogy unokái szólítják — abból a nem gyakori és nagyon szerencsés asszonyfajtából való, akit
még szerencsésebb veje, szívből szólíthat „anyám”-nak. Feleségem neheztelő megjegyzésére, pár
évvel ezelőtt egyszer, így válaszolt:
— Hagyd el lányom. Szórakozzék a virágokkal, ha öröme telik bennük. Hidd meg, sok asszony
adna hálát, ha férjének csak ilyen bogara lenne. Inkább növénybolond, mint kártyás, italos, vagy
szoknyavadász legyen.
És olyan huncut ragyogással vágott a szeme, ahogyan csak az olyan emberé tud, aki a magas kor
bölcsessége mellé a fiatalság örökké friss szellemét is meg tudta őrizni. Ezzel a távollétemben
elhangzott székely-ízű ítélettel végződött tehát családi perünk. És jogerősen! Mert kellhet-e
magasabb fórum az Anyósnál, ha a Vő ügyében kell ítélkezni?!
Ám az ítéletben, ugyanazon szájból, az Anya hangja is megmondotta a magáét: növénybolond. Az
ítéletet boldogan vállalom, rendben is lenne minden, csak hát ez a bizonyos „növénybolond”
kifejezés? Nos, igen. Hiúságból? Lehet. (Legalább apai tekintélyem maradjon meg, ha a férji már
úgyis elveszett!) Igaz, később aztán rájöttem, hogy nem is olyan bántó ez a kifejezés. Mert hála
Einstein professzornak, a relativitás elmélete még él és virul! Bolondnak lenni sem mindennapi
dolog, hiszi annyi okos ember futkos a világon. Én legalább, még csak azokkal találkoztam.
Hiszek nekik, mert legtöbbször, ők maguk mondották.
Évek óta apró feljegyzéseket vetek papírra családi életünk mozaikjairól. Gyermekeinkről, kertről,
növényeimről, s emberekről, barátainkról és kevésbé barátainkról. Kicsi eseményekről. Azzal a
játékos céllal kerültek papírra, hogy a gyorsan tovasuhanó jelen ne röppenjen el nyomtalanul
emlékezetünkből. Így született meg lassan az „Egy növénybolond naplója” is. Nem kitalált mese
ez, sem regény. Nem vallomás vagy vitatkozás, sem védőbeszéd, csak egyszerű beszélgetés arról,
amit az egymás után futó évek itt-ott emlékbe hagytak. Néha derű, máskor ború suhan át sorain, de
mindig őszinte. És elmeséli azt, amit nekünk növényeink jelentenek; amiről a tavasszal kipattanó
rügy, nyáron nyíló virág és ősszel lehulló levél, meg a tél dermesztő sivársága regél s amibe
beleszól, a maga sajátos hangján, a sáros kapa, a gyilkos jégeső, gyermekeink homokdombja és
öreg falióránk ketyegése is. Mikor én olvasom, úgy érzem, benne él dióhéjban egész szűkebb és
tágabb otthonunk. Egyetlen otthon, egyetlen család a sokszázezer közül. Lehet, kedves olvasó, te
is éppen így s ezeket írtad volna le. Csak nem fogtál tollat a kezedbe.
Két árva cserép aszparágusszal kezdődött a történet. Azzal a kettővel, amit Kováts tanárnő,
társfőbérlőnk hagyott örökbe, mikor elbúcsúzott.
— Ezekkel már nem tudok mit kezdeni — mutatott a terasz párkányára. — Itt hagyom őket. Ha
kedve van velük foglalkozni, éljenek, ha nem, akkor..
Megsemmisítően legyintett. Kezet fogott, aztán lesietett a kényelmetlenül magas tíz lépcsőfokon s
a bútorszállító kocsi után iramodott. November vége volt. Csípős, ködös idő. A lomhán gomolygó,
szürke párában imbolyogni látszottak a fák. Megborzongtam. Feleségem visszahúzódott fázósan a
lakásba s nyomában én is. De visszafordultam. Megfogtam a két cserepet és bevittem az
éléskamrába. Nem tudatos, csak ösztönös mozdulat volt, csak a szánalom vezérelt. Fáztam a köd
nyirkától s úgy éreztem, hogy az aszparáguszok is dideregnek. Csak mint élőlényekkel éreztem
együtt, mint ahogy minden didergő embert és állatot megszán bárki, aki a hideget maga is jól
ismeri. Mint növények, nem érdekeltek. Nem. A középiskolában sem szerettem a növénytant.
Idegen, unalmas, halott terület volt a mereven földhöz szögezett flóra — gyökerével, gumójával,
szárával, levelével és termésével együtt. Éppen annyira nem szerettem, amennyire kedveltem az
állattant, ezt a nyüzsgő, barátságos vagy ellenséges, kedves vagy undorító, de még spirituszban
vagy kitömötten is érdekes, képzeletet izgató világot.
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A növényvilágból csak két vonatkozás érdekelt. A hegyek-völgyek és tarka virágos mezők
tömeghatású színpompája (ezt édesapám turistavére oltotta belém) és egy egészen prózai
szempont: a csörgő levű, zamatos gyümölcs. Több nem. A két virágcserép a padlásfeljáró
lépcsőjére került s ott is felejtődött egészen tavaszig. A nagytakarítás lakoltatta ki onnan, újra a
terasz párkányára. Ott állt hosszú ideig, száraz élettelenségben, felkopaszodott szárakkal,
szomorúan. Úgy látszott, végképpen kifonnyadt már az élet a cserepek földjéből. Korán köszöntött
be a tavasz, langyosság váltotta fel a hidegszagú levegőt, a föld kövér illata úszott a gyenge
szélben és füttyös madarak szálldostak át a kert felett. Nem vándormadarak érkezése volt még ez
(mert azok még talán csak most gyülekeztek valahol a Nílus felső folyásánál, s éppen azon
tanakodhattak, vajon mikor érkezhetnek a biztos tavaszra), hanem a hozzánk télben is hűséges kis
tollasok örömrivalgása. Aztán esős, majd melengetően napos idő következett. A két cserép ott állt
rendületlenül, még sokkal szomorúbban, mint eddig. Halott kórók voltak a születő tavasz
ujjongásában. Már bántották a szememet. Egy vasárnap délelőttön bosszankodva ragadtam meg az
egyik cserepet, hogy kiüssem belőle a haszontalanságot. A cserép száját átfogó ujjaim között,
valami, barnás zöldes pamacsot láttam megvillanni. Megállt karom lendülete. A kopasz szárak
tövének sűrűjében friss, pirinyó élet fakadt. Új élet, amit megindított a langyos tavaszi eső, és
kicsalt föld alól a melengető napsugár. A másik cserépben nem látszott semmi mozdulás.
Kiütöttem a földlabdát. Cserépformát felvett gyökérgubanc feküdt tenyeremen. Majdnem semmi
föld közötte, csak gyökér, gyökér és a cserép fala mellett nyomorodva nőtt, fonnyadt, de még
rugalmas gumók. A cserép volt megmondhatója annak, hogy hány éve senyvedt benne már a
növény, mióta a gyökerek felfalták belőle a földet! Most már kíváncsi lettem. Van-e vajon élet
ebben a gyökérlabdában is? És lehet-e belőle még egészséges növény? Egyik utcánkbeli ablakban,
évek óta, hatalmas cserép aszparáguszt láttam. Mint zöld zuhatag, úgy folyt le lombozata a magas
állványról, öreg nénike szokta öntözgetni, hozzá fordultam tanácsért. És az alkotni-, életre hívni
vágyás parányi örök izgalmával láttam a munkához. Mindkét cserépből kiütöttem óvatosan a
gyökérlabdákat, kiráztam belőlük a gyér földmaradványt, a száraz gyökereket és gumókat
eltávolítottam, ritkítottam az egészségeseket, aztán éles késsel kettévágtam a töveket. Most már
négy cserépbe ültettem az ikreket. Mintha puha ágyat kellett volna vetni, olyan gondosan
tisztogattam ki a cserepeket, aztán apró cserépdarabkákat helyeztem a kifolyó lyuk fölé s rá
finoman szétmorzsolt, friss földet hintettem. Erre állítottam a megfiatalított gyökértöveket s a
gyökerek közé jól berázva a földet, óvatosan körültömködtem. Már csak a jó, langyos öntözés volt
hátra és odakerült a négy cserép a szélárnyékos teraszfal tövébe. Sütkérezni az enyhén szűrt
napfényre.
A következő napok izgalomban teltek. A kísérlet és kíváncsiság izgalmában. Egyszer csak pöttöm
barnás zöld hajtás bújt elő a másik cserépben is. Aztán sorban, egymás után, sűrűn nyomakodtak
elő újabbak is. A levagdalt száraz tarló között, zöldes barna dús pamacs szálai nyújtózkodtak elő a
napfény felé. Egymással versenyezve. Nőttek, lüktetett bennük az élet, amelyet — most már úgy
éreztem — az én kezem munkája is segített elindítani, és rövid pár héten belül, ragyogó zöld
tűlevélzetben kiteljesedni. Ettől kezdve a négy aszparágusz a szívemhez nőtt.
Tűzpiros muskátli a következő növénybarátom. Ez is csak úgy véletlenül lépett életembe.
Június derekára fordult a naptár. A családban egyre nőtt az izgalom. A gyermekek a tanévzáró
vizsgára, feleségem pedig a vizsgáztatásokra készült. Egyik napon aztán ünneplőruhás
gyermeksereg kíséretében, virágerdőben vonult haza Ili. A vizsgai virágokat segítették hazahozni.
Pár percig, tarka sürgésforgás és nevetgélő zsibongás volt a lépcsőfeljáró és terasz s mikor
elköszönt a csipogó elsőosztályos lánykahad, tarkabarka virágterítő maradt utánuk a teraszpárkány egész karéján. Három cserép tűzpiros muskátli állt őrt a színes félkör felett. A vágott
virágok vízbe kerültek, a halványrózsaszín és fehér primulacserepek szoba hűsére, csak a
muskátlik itták szomjasan továbbra is az aranyszínű napfényt. Egy darabig nézegettem, aztán
hirtelen jött ötlettel úgy rendeztem el a párkányon, hogy a négy aszparágusz közé felváltva
kerüljön egy-egy muskátlis cserép. Hátrább húzódtam és kissé hunyorítva, élveztem művemet. A
muskátlik széles, fodrozott leveleinek nyugodtságát finoman törte meg az aszparáguszok kecses
tűlevélzete. Olyan volt a hét cserép enyhe félköre, mint finom csipkével díszített zöld gallér, ami
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10. Első adatunk a muskátli magyarországi jelenlétéről 1785-ből származik, amikor Winterl Jakab pesti
kertjében ott volt a P. odoratissimum. A képen a szukkulens P. zonale, amely meghódította a magyar
növénykedvelők szívét, s széles körben elterjedve vált a magyarság virágává. [Ficzere M.]

felett, mint rubint nyakék óriási kövei tüzeltek a tűzpiros virágcsomók.A muskátli élete is
érdekelni kezdett. Megmondom őszintén, egy kissé csalódtam, amikor megtudtam, hogy a híres
muskátlis ablakok dísze, a legmagyarabbnak tartott s falvaink legkedvesebb virága, messze
földről, Dél-Afrikából származott hozzánk. Kétszázhúsznál is több fajtájából Afrika többi része,
Szíria és Elő-India, meg Ausztrália is osztozik, csak éppen a mi földünk, ahol jelképe a békés
magyar tájnak, nem volt őshazája. Azt sem tudtam azelőtt, hogy ennek a nagy és népes családnak
kincse a geránium-olaj, mely az illatszeriparnak drága illóolaja. Egy napon fehér pontok jelentek
meg az aszparágusz szárain. Aggódva vizsgáltam. Mi baja lehet? Aztán örömömben nagyot
kiáltottam
— Bimbók!
És öt nap múlva, apró, sárgaközepű virágocskák pettyezték végig a dús szárakat. Mintha fehér
gyöngyszemecskékkel lett volna kivarrva a zöld, áttört csipkézet. Ekkor láttam virágozni először
aszparágusz spréngerit. Lehet, hogy mindössze tán csak ennyi maradt volna minden közvetlen
növény-élményem, és legfeljebb néha több, máskor kövesebb cserép sorakozott volna a terasz
párkányán. És időnként több vagy kevesebb aszparáguszt és muskátlit vert volna le az alattomos
északi szél a betonpadlóra vagy az udvarra. Lehet, hogy így lett volna…
Ám a következő tavasz, újabb fejezetet íratott a családi naplóba a növényekről. A tavasz, egy
csenevész szőlőtőke, a zord háziasszony, meg kislányom, Juditka írta együtt, ezt az új fejezetet.
Egyelőre azonban még az ősz jött, lehangoló lucskával és a tél, a jó meleg szobával. Négy fal közé
szorultunk, ami különösen a gyermekeknek rabság. Az ősz korán jött, esős volt, szobába zárt
bennünket. A virágcserepek bekerültek az ablak elé egy virágállványra. (Talán ez volt az első
kiadásom a virágokkal kapcsolatban.) A muskátlik virágoztak tovább, s az aszparágusz bogyói
pirosodni kezdtek. Tanács szerint öntözgettem őket s az aszparágusz levélzetét időnként
permetezgettem. Költőkön is messze túlszárnyaló lendülettel, télikertnek neveztem a
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virágállványt. A gyermekek azonban másról álmodoztak. Nekik olyan kiscicára fájt a szívük,
amilyen Évikének van, aztán Bandiék kutyakölykét emlegették sóvárogva, majd meg
iskolatársuknál látott törpe-papagájok izgatták fel őket. Legyen nekik is örömük, gondoltam,
hoztam hát egy megkésett kutyakölyket. Kicsi, guruló szőrpamacs volt s nyomban megkapta a
Bundás nevet. Hidegre vált az idő, a gyerekek megszánták s a konyhába lopták be, ott csináltak
neki meleg kuckót. A kutyus — bár jobb kutyaházból származott —, csakhamar levitézlett. Három
nap múlva, feleségem szerint, hűtlenül meg is szökött. Nagy lett a szomorúság. Hogy enyhítsem,
szép, fekete kiscicát hoztam helyette. Arany élete volt. Itta a tejecskét s hol pólyába került, hol
meg színes babaruhácskát adtak rá a gyerekek. Tűrte a gyömöszölést, mint a kicsi baba. A baj csak
az lett, hogy egyszer az ágy tetején szundítva lepte meg feleségem. Ráadásul, mikor le akarta
onnan tessékelni, játékos ügyessége fitogtatásához, legalkalmasabbnak a függöny szárnyát találta.
Másnap a cica is elszökött tőlünk. Szintén feleségem szerint.
Törpe-papagájt is hoztam, Tökéletes házaspárt. A férj a kékeket, felesége pedig a zöld ruhát
szerette. Kalitkát és keltetőt is vettem. Lett is akkora családjuk, hogy alig lehetett bírni lármájukat.
Egész regény fonódott köréjük. Ettek, poroztak, rikácsoltak és lecsipkedték az aszparágusz
gyanútlanul közel hajló leveleit. Addig, amíg egy hajnalon, még regényesebb körülmények között,
ezek is eltűntek a kalitkából. Csak a két hófehér, piros szemű nyuszi nem úgy tűnt el a háztól.
Igaz, hogy ezeknek ketrece, kezdettől kezdve az udvaron volt. Ők gombócból anyává nőttek a
szorgalmas etetéstől s akkor ... akkor elajándékozták a gyerekek. És még a mai napig sem merték
megkérdezni, mi történt velük azóta. Mert elfacsarodna szívük, ha az tudódna ki, hogy két olyan
kedves kis jószág fazékba is kerülhetett. A sorozatos szökés nem hagyta nyugton a gyermekeket.
Izgatta őket az állatok mozgó világa. És feleségem...? hallani sem akart a lakásban újabb
állatokról!
Egyszer aztán, hirtelenül korszakalkotó ötletem támadt. A gyerekek is örülni fognak, gondoltam,
és Ili sem fog idegenkedni tőle. A tél már beköszöntött. Nem volt ugyan farkasordító hideg, de a
föld megkeményedett, és az első hó is szépen megmaradt a háztetők északi oldalán. Vasárnap
délelőtt volt, a kályhában vígan mormolt a tűz s éppen a virágállványt nézegettem. Bemenekült
katicabogárka sétálgatott a muskátli levelén. Juditka és Ági is ezt az izgalmas sétát figyelte. És
ekkor ötlött eszembe, hogy mi lenne, ha itt állana a virágállvány közepén oldalt és tetején az
aszparágusz áttört levélzete keresztezné az üvegtartályt... és benne színes halacskák... igen! Azok
lesznek. És fenekén föveny és lyukacsos kövek, melyek közül furcsa, vízlakó növények
ágaskodnak. És milyen mesés lesz majd, ha este, a sötétben, csak a rejtett világítás gyúl fel és a
tűzben cikázva úszó halacskák gyöngyházasan opálozó pikkelyes teste csillog-villog! A gyerekek
nyomban táncra kerekedtek. Hát hogyne! Ők is látták nyáron az Állatkert mesés akvárium-termét!
Csak Ilinek nem tetszett nagyon az újabb porfogó. De én másnap már neki is lendültem.
Szomolányi kollégám a gyárban, nagy akvarista, már többször mesélt a halakról, tőle kértem hát
az első tanácsot. Adott is, és másnap nagy szívesen behozott egy szolgálaton kívüli
akváriumvázat, ajándékba. Oldalaihoz vastag üveget és gittet vettem és szomjasan hallgattam az
akvárium-meséket. Aztán beszereztem sürgősen egy akvarisztikai kézikönyvet s tanulmányozni
kezdtem belőle a halakat s növényeket.
Megkerestem, hol lehet kapni a szárított bolhát eleségnek. És végül rám szakadt a legnagyobb
szerencse: feleségem kolléganője készségesen ajánlotta, hogy elkészíti nekem az egész akváriumot
s be is népesíti hallal és növénnyel csak vigyem a tartályt. Ment minden, mint a karikacsapás. A
tartály szállításának nagy napján izgatottan szálltam vonatra hazafelé. Kőbánva-Alsón nem is
léphetett volna, alkalmasabb útitárs a fülkébe, mint Szalai kartársunk, aki már többször
mesélgetett, az akvárium izgalmairól. Három medencében úszkálnak a színes halacskái. Ma
gyűrött volt, szemei vörösek, mintha bálozott volna…
Folytatás köv.
Sztrókay Tibor
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Írta: Bánó Jenő [Részlet]
»Legelőször az Aloékhoz tartozó Magey ültetvények fognak, a régi Istenek városának „San Juan
Teotihuacan”-nak síkjain szemünkbe ötleni, ahol épen munkáját végzi egy szorgalmas indiánus
gyerek s lopótökkel szívja fel a „Magey” plántának méz édességű nedűjét, amely kiforrva adja
azután a híres „pulque” italt, amelyet olyannyira kedvel Mexico alsó néposztálya. Elhagyva
Teotihuacánt és később az otumbai és apami síkokat is, már változni kezd a táj jellege; itt áloék
helyett a cactusok különböző fajaira bukkanunk, amelyek között különösen a nopála cactus játszik
nagy szerepet, amelynek gyümölcse a jóizű „Tuna”, az ínyenc európaiaknak is kedvelt csemegéje.
Most „Apisaco”-hoz közeledik a vonat, ahol megint változik a táj s a Nopála cactusokat, a
Viznaga catusok különböző fajai váltották fel, amelyeknek csodálatos formája minden idegen utas
bámulatát kelti fel.«
Bánó Jenő
Bánó Jenő: Mexico. Földrajzi közlemények. XXXVI. köt., 6. füzet, 1908. július-augusztus, 226-227.

Viznaga cactus Mexicoban. Kép: Bánó Jenő.
[Tóth Norbert azonosításában Echinocactus platyacanthus. - Szerk.]

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Debreceni Pozsgástár Interneten is elolvasható
példányait. Az újság ezen a címen 1998 decemberében jelent meg először, ez volt az 1. szám. Az
Interneten e számtól kezdődően 2016. év 4. számáig minden újság elolvasható, szám szerint 81 db.
Ezen kívül megtalálható még az előd, a Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők Tájékoztatója, és sok más
szakmai folyóirat és könyv. Elérhetőség: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/az-mkpt-digitaliskonyvtara/debreceni-pozsgastar-digitalizalt-peldanyai-es-tartalomjegyzekei-1998
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2019. ÁPRILIS 29.
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Írta: Xántus János [Részletek]
„Következő reggel megindulva, délkelet felé
haladtunk. Egész utunkon a szél pogányul
fútt, s oly porfellegbe burkolta az egész vidéket, hogy sokszor csaknem megfúltunk. Az
egész itteni vidék terméketlen sivatag, borítva
száz és százféle kaktusz fajokkal, melyek
közt legfeltűnőbbek: a Cereus Cespitosa
[Echinocereus reichenbachii] és C. Giganteus
[Carnegiea gigantea], aztán a Cactus Opuntia
[Opuntia ficus-indica]. Sok helyütt egész térségek borítva voltak a szurony-pálmával
(Yucca angustifolia) [=Yucca glauca] s ily
helyeken csak nagy bajjal lehete előrenyomulni a tövisek sokasága miatt. Szamárnyulak*) és szarvas békák**) ezrenként voltak mindenütt láthatók, s az előbbiek oly
szelídek, hogy pár lépésnyire üldögéltek
körültünk, reánk bámészkodva. (…)
A város délkeleti részét [Los Angeles], honnét útra indultunk, több mérföldre nyúló, apró
homok buczkák környezik; csakhamar azon
dombok között mozgott hosszú vonatunk, s a
város és buja növényzetű kies vidéke eltűnt
1. Cereus Cespitosa [Echinocereus reichenbachii]
szemünk elől. Végtelennek látszó kaktusz erFotó: Ficzere M.
dőben haladtunk előre; „erdőben” mondom,
mert ezen kaktuszok olykor 25—30 láb magasak s törzsük átmérője gyakran 3 lábnyi.***) De
ezen kaktuszon kívül, mely a futó homokon, úgy látszik, legjobban díszlik, más növényt alig
látni.(…)
Értésünkre adatván a lakosok által, hogy majdnem 30 mértföldnyi távolságra egy csepp vizet sem
találandunk, kívánságunkra kobakokkal láttak el bennünket; s társaságunk minden tagja bőségesen
óhajtván kedves magát ellátni vízzel, természetes következménye lőn: hogy a kobakok ára a
szükséglet nagyságával felette magasra emelkedett. Első kobakomat például egy füzér
üveggyöngyön vásároltam, a másodikért már négyet kelle fizetnem, s a harmadikat csak nagy
nehezen keríthettem 8 füzérért, melyek közül négynek aranyszínűnek kelletett lenni a szerződés
világos értelme szerint. Noha ilyféle gyöngy füzére csak néhány krba [koronába] kerül SanFranciscóban, mégis nem ezt, de a félszigeten érvényes névszerinti értekét kell tekintetbe
vennünk, s ekkor meggyőződhetünk arról, hogy a kobakok ára nagyon magas volt az itteni
körülményekhez képest; mert rendesen nyolcz füzér üveggyöngyért egy minden tekintetben jó
lovat lehet vásárolni!
Következő reggel jól megitatva öszvéreinket, vándorlásunkat folytattuk éjszaknyugoti irányban, s
rövid időn egy pitahaya ligethez érkeztünk, mely keresztül kasul van szelve sós tavakkal; aztán
homok sivatagra vergődtünk, mely imitt-amott gránittöredékkel volt borítva, s előhaladtunkkal
alig észrevehetőleg emelkedett. Növény vagy állatéletnek semmi jeleivel sem találkoztunk.”
Xántus János
*) Lepus Callotis
**) Phrynosoma cornnta
***) Cactus Yucca

Xántus János: Utazás Kalifornia déli részeiben. Pest. 1860.
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Ismeretlen szerző.
Nem igen gyakran, de mégis találkozhatunk néha egyik-másik előkelőbb hazai családról szóló
hírrel az újságokban, hogy miután annak legutolsó sarja elhunyt, a család kihaltnak van bejelentve.
A netáni ellentétes jelentések vagy czáfolatok a magyar országgyűlés főrendiházához nyújtandók
be. Valahányszor ilyen hírt olvasok, mindig sajátságos szomorúság tölti el lelkemet, mert
végtelenül szomorú az csakugyan, ha valaki vagy valami megszűnik lenni, minden utód, minden
származék, minden sarjadék, minden hajtás nélkül. Az elhunyt hazafiért kárpótlást talál a hon az
elhunytnak gyermekeiben, de határozott veszteség az emberi társadalomra nézve, hogyha egy jó
hazafi, az emberi társadalomnak valamely hasznos tagja, leszármazottak, illetve utódok
hátrahagyása nélkül költözik el az árnyékvilágba. A növényországban, a hol némely növényegyed
a dugványok s gyökszelvények százaival, ezreivel, a magnak tízezreivel, százezreivel szolgálhat a
szaporításra és a faj fenntartására, alig hihetné az ember, hogy itt is előfordulhat a magva
szakadás. És mégis előfordul! És ha előfordul, a hivatásos kertészembert végtelenül megszomorítja, jobban még, mint a saját vérbelijének halála, talán azért, mert jó keresztény módjára hisz a
saját vérbelijének feltámadásában, de a kihalt növény nem támad fel többé, elsüllyed az teljesen az
enyészet végtelen orkusában… »A Kert« 1900-ik évi egyik számában a következő rövidke
közlemény jelent meg:
Kihaló növény.
A párisi világtárlat ausztriai osztályának kertészeti kiállításában, a Cours la Reine-n, hol Ausztria
kertjeiből a legritkább növényeknek egy gyűjteménye van kiállítva, több ausztriai és ezek közt az
uralkodó kertjeiből is; ott egy különben jelentéktelennek látszó növényt tartanak üvegharang alatt,
melynek száradó szárnyain a pelargoniumhoz hasonló levelek vannak csekély számban. Gyökere,
mely egy megbütykösödött Cactushoz hasonlít, kiáll a földből. És mégis nagy értéke van e
növénynek, mert — mint ott magyarázzák — az ő fajának egyetlen és legutolsó egyede és
növekedéséről ítélve, mely szakemberek által megfigyeltetett, korát több száz esztendősre
becsülik. Az egyed, melynek nevét nem közölték velük, az Asclepiadeák családjához tartozik és
mintegy száz évvel ezelőtt vitetett be Ausztriába a Jóremény-fokáról. Szaporítása sem dugványról,
sem magról nem sikerült soha. E közleményünkre Irsa P. grófi főkertész ur a következő sorokkal
reflektált:
»A párisi világtárlatban kiállított legritkább növények közt tagadhatatlanul a legérdekesebb a
szóban forgó növénypéldány. Én tudom a nevét: Fockea capensis-nek hívják, bátor vagyok rajzát
szíves megtekintés és becses lapjában való közlés czéljából ezennel küldeni. A rajzot fiatal
segédkoromban 1868-ban készítettem az eredeti növényről. A sok esztendőn át kissé elsárgult a
papír, meghalványult a rajz, bocsásson tisztelt szerkesztő ur, hogy oly bátor voltam e vázlattal
alkalmatlankodni.«
Hálával tartozunk t. Irsa főkertész urnak a szép rajzért, melyet felényire kisebbítve lapunk mai
számában a 12. ábra alatt közlünk. A Fockea capensis Endl. csakugyan az Asclepiások
családjához tartozik. A példány, mely az egyedüli és egyetlen a föld kerekségén, Schönbrunnban
van és Ő Felsége a magyar király tulajdona. Egyedüli azért, mert még hazájában sem találni
mását, ott is teljesen kihalt már. Kevés hivatásos kertész fogja e sorokat olvasni és az ábrát
megtekinteni a nélkül, hogy megindultság ne venne rajt erőt.
Ismeretlen szerző: Magva szakadt…A KERT 1902. január 15. 2. szám 41-42. oldal
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1. Irsa P. grófi főkertész úr
eredeti rajza a kihaltnak vélt
növényről.

2. Szerencsére a növény nem
halt ki, élő egyedeit megtalálták Afrikában. A kép 2011.
november 19-én készült
Ladismith mellett DélAfrikában.
Fotó: Frans Noltee, Hollandia.
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A bélyegeket, nevezzük kisívnek, Nagy József mikepércsi gyűjtőtársunk küldte tavasszal az USAból. Néhány éve az amerikai, német, francia, cseh, stb. társújságjaink viharos gyorsasággal,
mintegy vezényszóra eltüntették a Filatélia rovatukat, és megszűnt a szukkulens növényeket
bemutató bélyegek ismertetése. Hogy miért tették? Rejtély! Közben a világ országai egyre-másra
adják ki a szebbnél szebb kaktuszos bélyegeket, noha nem tennék, ha nem lenne rájuk igény. Ezt
teszi az USA postaszolgálata is. Sajnos a kaktuszok nevét nem írták ki, szándékosan, talán
meghagyva találós kérdésnek, rejtvénynek a kaktuszgyűjtőknek, de nem mulasztották el a
Mindörökké USA feliratot. Ezt is jól tették, de mi lenne, ha Magyarországon jelenne meg bélyeg
Forever Hungary vagy szebben magyarul: Mindörökké Magyarország felirattal?? Lenne, aki
tudatná az Olvasókkal a kaktuszok elnevezését? Kérjük, írja meg! Nagy Józsefnek köszönet a
küldeményért.
Ficzere M.
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Írta: Kampis Péter
Van köztük fehérszakállas apóka, igazi püspöksüveg, mázsás óriás és néhánydekás apróság,
virágjaik tiszta, erős színűek, s van, amelynek illata csak a legyeket csalogatja magához.
Mintegy [ezer] háromszáz kaktuszfajt ismer a tudomány. Az Újvilág kuriózumai közé tartoztak ők
is. Hernando Cortez első mexikói útja alkalmával találkozott Tenochtitlan, a főváros körül, másutt
még nem látott, „különös növésű, több méter magas növényekkel.
Tetűfarm
Egy kaktuszfajtának, az Opuntia cochenilliferának, „nopál”-nak a nevéhez fűződik, egy valamikor
jól jövedelmező kereskedelmi ágnak a kifejlődése is. Ezen tenyésztették a bíbortetűt. Ez a
pajzstetvek családjába tartozó rovar szolgáltatta a legjobb vörös festékanyagot, méghozzá óriási
mennyiségben. A tetűt a növény testén tenyésztették, s ha nagy tömegben elszaporodott, lekefélték
és napon megszárították. Mexikó évente félmillió kilogramm nopált vitt a piacra, s ez igen
számottevő nemzeti jövedelemnek bizonyult. A XVII. század fokozódó hajóforgalma egyre több
kaktuszt hozott Európába. A következő évszázadban a kaktuszgyűjtés már jól jövedelmező
forrásnak számított. A megismert fajok száma gyarapodott, mind nehezebbé vált az eligazodás.
Linné már huszonegy fajt ismert, ezeknek egy kaktos nevű, Görögországban honos, szúrós,
tövises növényről a „Cactus” gyűjtőnevet adta.
Pfeiffer castelli orvos 1837-ben már 324 kaktuszfajt sorol fel. Ma már — a variációkkal együtt —
sok ezer fajt ír le az 1966-ban napvilágot látott Kaktuszlexikon.

1. Elöl Opuntia, hátul a bíbortetű feldolgozó üzem.
2. A bíbortetű közelről. A fejlődés különböző szakaszait is jól látni.
A képeket Koltay Gábor készítette a Kanári-szigeteken.

„Tsetses kaktusz“
Hazánkban először Esztergomban, Lippay érsek kertjében neveltek kaktuszt. Ezt az opuntia-fajt
Lippay János 1664-ben megjelent „Posoni kert” című könyvében leírta a következőképpen: „Ficus
India, Indiai füge, csudálatos termés. Egyik nagy, s-másik kicsiny”. Leírja küllemét, ízét (!)
szaporításának módját is. Fazekas Mihály „Magyar Füvész Könyve” már hatféle kaktuszt ismertet.
„Gyümöltsformák minden szár és levél nélkül” írja róluk, s először a mammilláriák valamelyik
fajtáját írja le: „Tsetses kaktusz (C. mammillaris) görögdinnyeforma, mellyenn vagynak tsetsbimbó formájú szőrös növések. Vir. nőnek itt amott az oldalából.”
A kaktusz nálunk is otthonra lelt. Kereskedők foglalkoznak vele, s némelykor olyan kurrens cikk,
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hogy még Frommer István, a fegyvergyáros fia is kaktuszfarmot létesít. A gyűjtők passziója
azonban a gazdasági helyzet romlásával a második világháborút megelőző időkben hanyatlik.
Szakértelem, szakirodalom hiánya is közrejátszott, hogy a gyűjtemények nagy része feloszlott.
A kaktuszgyűjtés reneszánsza az ötvenes évek végére tehető. Nagy gyűjtemények alakultak ki:
Gaál József Gyálon, Kéry Gyula Újpetrén, Ilosvai Varga István Szentendrén, Farkas János
Izsákon, Ezekből a gyűjteményekből sok apró növény került ki, amelyek lehetővé tették az újabb
térhódítást.

3. Hadnagy József egyik kedvenc
kaktuszával, a „négerkézzel”.
Fotó: Erb János

4. A négerkéz kaktusz. Ma Puna clavarioides.
Fotó: Herczeg István

Háromszáz fajta a Mecseken
Pécsett, a Fegyveres Erők Klubja nyújt otthont és segítséget a kaktuszgyűjtőknek. — Harmincöt
aktív tagja van ennek a szakkörnek, a legnagyobb gyűjteménye De Conka Adolfnénak van, 4-500
fajta. Szép hobby és nem is tartják véka alatt. A Mecseki Állatkertben kiállítást rendeznek minden
évben — a vendéglátó elhagyott pavilonjában — kaktuszaikból. Jelenleg mintegy háromszáz fajta
kaktusz látható a szép kiállításon, az anyag két gyűjtemény — Hadnagy József és De Conka
Adolfné növényeiből állt össze. Az euphorbiákon és litopsokon kívül valamennyi kiállított fajta
Közép- és Dél-Amerikából származik, az említett két faj Afrikában őshonos. Érdekes a japánok
által „kitenyésztett” piros mutáns, amely csak vegetatív úton szaporítható. A látható legdrágább
növény egy szőrös Thrixanthocereus senilis, amelynek értéke hatszáz forint körül mozog. A
litopsok kis faládákban vannak, hihetetlenül sokféle márványzatot, formát mutatnak. Osztódó kis
oszlopok, némelyik rózsaszín, akár a macskatalp. Egy emelvényen virágzik a dögkaktusz. Aki
nem hiszi, meggyőződhet róla, hogy illata csakugyan vonzhatja a legyeket. Nagyon érdekes a
„négerkéz”, amelynek tényleg négerkéz-formája van, s a következő látványos névre hallgat:
austrocylindropuntia. Szép hobby demonstrációja ez a kaktuszkiállítás. A fehér, sárga, vörös, lila
virágok, a sokféle forma között szinte kedvet kap az ember a kaktuszgyűjtésre. És ez nem is
lehetetlen. A FÉK szakköre minden segítséget megad, a kezdő már a kiállításon megalapozhatja
gyűjteményét: vásárolhat mammilláriát, litopsot, felveheti később a kapcsolatot a
világszervezettel, kaphat magokat — szóval igazi gyűjtővé válhat, ha elkapja a
„kaktuszszenvedély”.
Kampis Péter
Dunántúli Napló, 1971. július 31. 28. évfolyam, 179. szám, 6.

35

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

P
pleurocarpus (pleurocarpos)
plicatus
plumbaginoides
plumbago
plumbum
plumosa
plumula
pluricentralis
pluricostatus
pluridens
pluriflorus
poeppigii
poeticus
pojoensis
Polaskia, polaskii
polianthes
pollen
polyacantha,
polyacanthus
polyancistra,
polyancistrus,
polyanthus
polycephala,
polycephalus,
polychromus
polyedra
polygonus, polygona

----------------gefaltet
bleisprossähnlich
der Bleispross
das Blei
federig, gefiederte
das Knöspchen
mit mehreren Mitteldornen
vielrippig, vielrippiger
vielzähnig
vielblütiger
benannt nach Prof. Poeppig
poetisch
benannt nach Puento Pojo, Bol.
benannt nach Ch. Polaski
vielblumig
der Blütenstaub
vieldorniger

oldalt felnyíló termésű
ráncos, redősfelületű
ólomhajtáshoz hasonló
ólomhajtás
ólom
tollas
rügyecske
több középtövissel
sokbordájú
sokfogú
sokvirágú,bőven virágzó
Poeppig-féle
költői
(Puento) Pojo-ból való
Polaski-féle
sokat virágzó
virágpor
(sokbordájú), soktövisű

vielhakig, vielhakige

sokhorgú

vielblumig, vielblumiger
vielköpfig, vielköpfiger

sokvirágú, bőven virágzó
sokfejű

vielfarbig
vielspitzig, vielflächiger
vielkantig, vielrippiger

polylophus, polylopha
polymorpha
polyphyllus
polyrhizus
polythelis, polythele
pomanensis

vielrippig
vielgestaltige
vielblattrig
vielwurzelig(er)
vielwarzige
benannt nach Herkunft:
Poman, Argentína
apfeltragend
apfelförmig
benannt nach Mr. Pond
die Formenreihe
benannt nach Sr. Porfiria Diaz

sokszínű
sokhegyű, soklapú
sokélű, sokbordájú,
sokszegletű
sokbordájú
sokalakú
soklevelű
sokgyökerű
sokszemölcsű
Pomanból való

pomifera
pomiformis
pondii
populacio
porfiria

Készítette: Kiss László (Orosháza)

almahordozó
alma alakú
Pond-féle
alaksorozat
Porfiria-féle

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Major Zeusz. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló.

