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1998. november havában jelent meg a Debre-
ceni Pozsgás-tár, még így kötőjelesen írt, első 
száma igényes kivitelben és szép színes borí-
tóval (lásd a képet), s belül ugyancsak hasonló 
minőségű színes képekkel. A 10. éves évfordu-
lót az elmúlt század- és ezredfordulóhoz ha-
sonlóan lehet kétféle képpen számolni, de az 
ezt eldöntendő vita helyett javaslom, hogy 
ünnepeljünk most is, és 
jövőre is, mert újságunk, 
azokkal együtt, akik el-
juttatták mostani szü-
letésnapjáig, megérdem-
li az ünneplést. Az ala-
pítók között meg kell 
említenem Molnár Imre 
és Papp László szemé-
lyét, kiknek érdeme múl-
hatatlan. Ünneplésünk 
és visszaemlékezésünk 
azonban szomorúsággal 
elegy, mert Molnár Im-
re, a szerkesztőségi mun-
kák majdnem mindene-
se, ez év július 28-án 
végleg eltávozott kö-
rünkből, de minden lap-
szám viseli szorgos és 
fáradhatatlan kezének 
nyomát. Az alapítókon 
kívül az akkori szerkesz-
tőbizottság további két tagja, Rácz László és 
Végh Zoltán munkája nélkül aligha jelenhe-
tett volna meg újságunk. Valahányszor elolva-
som, mindig elismerőleg gondolok arra, aki-
nek fejében megszületett a Pozsgástár elneve-
zés, amit ma már egybe, kötőjel nélkül írunk a 
magtár, pénztár, könyvtár stb. szóösszetéte-
lek hasonlóságához. Nagyszerű ez a cím, 
amely mindent magába foglal és tárol, egy 
olyan új, a szó szoros értelmében vett új szó és 
fogalom, amit eddig még sohasem hallottam. 
Nemcsak az újságunk született meg akkor, 
hanem egy új magyar szó is. Egy eredeti kife-
jezés, amihez hasonló nem található sehol a 
világ pozsgás szakirodalmában. Fogalmilag 

nem leszűkítő, nemcsak a kaktuszokra utal, 
hanem mindenre, ami pozsgás. Ám a címhez 
méltó lett az éveken átvonuló fejlődése is, és 
ma is időszerű néhány idézet, az akkori egye-
sületi elnök és főszerkesztő, Papp László bio-
lógus „Elindultunk újra” című beköszöntőjé-
ből: „…önállóság és függetlenség nem az or-
szág kaktuszgyűjtőitől való elkülönülést je-

lenti, még csak nem is 
hazánk egyesületeitől és 
szakköreitől való szak-
mai, baráti különválást, 
csupán jogi önállóságot! 
Ezt szeretnénk kihang-
súlyozni, mintegy dek-
larálni is, …öröm és ba-
rátságra hívás legfőbb 
célunk, …hogyan le-
gyünk bizalommal egy-
más iránt mi gyűjtők is.” 
Programadó, egyértel-
mű, szép gondolatok, 
amelyek ma is minden-
napi cselekvésünk leg-
főbb vezérlő elvei. Az 
első szám emblematikus 
növénye köré és azt ma-
gába foglalva egy valódi 
embléma kerekedett, 
ami hirdeti egyesüle-
tünket, a Pozsgástár 

hátországát az 1999. évi 2. évfolyam kezdő 
lapjának borítóján. Változott a címlap is, 
amely őszintén és utólag bevallva nem sike-
rült a legjobbra, mert a címlapképnek kevés 
hely jutott. Nemsokára megjelentek a hirdeté-
sek is, elősegítve az anyagi gondok enyhülé-
sét. A zürich-i IOS Szukkulens Gyűjtemény és 
Dokumentációs Központ részéről D. J. Supt-
hut kért egy olyan nyelvű újságcím fordítást, 
ami a világ más részein is könnyen megérthe-
tő. Így született meg latin nyelvű elnevezé-
sünk, amely szó szerint és átvitt értelemben 
is kifejezi a magyar jelentést. Komoly vállal-
kozás és munka árán láthatott napvilágot az 
Anisits Dániel emlékszám, amelynek teljes 

Szerkesztőségi levél

Ficzere Miklós: 10. éves a debreceni Pozsgástár
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anyaga Dr. Nemes Lajos kutatómunkájának 
az eredménye, és tudománytörténeti szem-
pontból forrásmunkának tekinthető. Hason-
lóan jelentős Priszter Szaniszló, „Kaktusztör-
ténet dióhéjban” című írása, sok először ol-
vasható magyar vonatkozású ismerettel. A 
2000. évi 4. lapunkban először publikált kül-
földi szerző, Daphne Pritchard, aki Észak-In-
dia szukkulens növényeit ismerteti, közöttük 
főleg az Euphorbia taxonokat. A megújulás-
ban mindenképpen mérföldkő a 4. évfolyam 
(2001) első száma, amely már magán viseli a 
számítógépes szerkesztés számos lehetőségét 
és a nyomdatechnikai fejlődést is. A címet 
csak egyetlen sor hirdeti, a latint nem számít-
va, tehát gyakorlatilag a teljes oldal a címlap-
képnek ad helyet, és ez a méret lehetővé tette 
a kép legszebb megjelenítését. Ha belelapo-
zunk, akkor észrevehetjük, hogy a képek nem 
szorulnak össze néhány színes képtáblába, 
hanem azok a szövegekhez kapcsolódóan, a 
minél teljesebb élvezhetőség figyelembevé-
telével kerültek elhelyezésre. És elindult a 
Magyar Kaktuszgyűjtőket bemutató sorozat, 
dokumentálva és a jövőnek megőrizve a pozs-
gáskedvelők mindennapjait, de nem felejt-
keztünk el a külföldön élő magyar és nem 
magyar gyűjtők megismertetéséről sem, akik 
rendszeresen megjelentek írásaikkal is. Köz-
ben fejlődött és egyre szerteágazóbb lett 
egyesületünk külföldi kapcsolata, melynek 
eredménye a Pozsgástár cseréje a külföldi ha-
sonló lapokkal, de ezzel célunk nem lehetett 
az, hogy könyvtárunk üres polcai teljenek, 
hanem egy új sorozat kezdésével hírül adjuk a 
könyvtár gyarapodását, amivel olvasóink, 
tagjaink olyan ismeretszerző lehetőséghez 
jutottak, ami a mai napig sem biztosított 
nyilvános könyvtárakban. Megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy Dr. Nemes Lajos újabb, 
a magyar kaktuszos múltat felidéző, a maga-
nemében egyedülálló történeti anyagot adott 
részünkre közlésre, bepillantást engedve 
Fegyverneki Frommer István pozsgásgyűjtői 
munkásságába, céljaiba, és baráti kapcsolatai-
ba, de ráérezhetünk arra is, hogy egy szenve-
dély, érdeklődés kipattanása milyen motivá-
ciókat adhat a későbbiekben. A 2004. év első 
lapja nemcsak az előzőekben említett újdon-
ságokat tartalmazta, hanem új szerkesztési 

mód is bevezetésre került, ami nem más, 
mint a szöveg kéthasábos szerkesztése, azaz 
tördelése. Ezzel lehetővé vált, hogy ugyan-
azon a felületen több és jobban tagolt lett a 
szöveg. Lassan elkövetkezett a 2006. eszten-
dő, amely a Pozsgástár és az egyesületünk 
életébe is gyökeres változást hozott, mivel 
alapjaiban megváltozott az egyesület vezeté-
se és a Pozsgástár szerkesztősége is. Új szem-
lélet váltotta fel a korábbiakat, ami megnyil-
vánul az újságunk tartalmában és nyomdai 
megjelenésében is. A tartalmi megújulás ré-
sze a külföldi szerzők érdekes és eddig ma-
gyarul nem olvasható cikkeinek rendszeres 
megjelentetése, közülük a teljesség igénye 
nélkül említem Urs Eggli, Alan Butler és 
Wolfgang Papsch írását. Remélem, az elkövet-
kezőkben fokozni tudjuk olvasóink ezirányú 
igényeit, akik remélhetőleg egyre tevéke-
nyebb részesei lesznek azok megvalósításá-
ban is. Folytatjuk a korábbi években elkezdett 
sorozatokat, mert ezek hasznosságáról és 
fontosságáról mindenki meggyőződhetett. 
Elindítottuk az Etimológiai szótár közlését, 
ami nagyban segíti azok munkáját, akik kí-
váncsiak a növénynevek jelentésére, és jól 
felhasználható a lefűzhető kártyákból álló 
Pozsgáslexikon készítéséhez. Ma már eljutot-
tunk odáig, hogy az oldalakat teljes terjedel-
mében ki kell használnunk a minél jobb tar-
talmi és képi megjelenítés érdekében, és 
azért, hogy minden egyes cikk a szerzője által 
adott anyagot maximálisan közreadhassa. Az 
eddigiekben megpróbáltam leírni a Pozsgás-
tár, e kicsi és nekünk oly kedves újság elmúlt 
esztendőkbeli változásait, honnan indult és 
hová érkezett. Közben, ahogyan eltelt 10 esz-
tendő, megváltoztunk magunk is, és ahogyan 
a pirkadó nap felrepeszti a sötétség burkát, 
úgy éledtek és élednek bennünk is más gon-
dolatok, úgy akarunk egyre szebbet és jobbat. 
Mint főszerkesztő mit mondhatok a jövőről? 
A Pozsgástár valóban olyan lesz, amilyenné 
tenni akarjuk; egyre szebb és egyre jobb, ké-
pileg is, és tartalmilag is. Szemeim előtt kitá-
rulkozó távlatok szinte beláthatatlanok, és 
ezt azok biztosítják, akik felajánlották segít-
ségüket hazánkból és külföldről, továbbá 
rendelkezésemre bocsájtanak eddig elérhe-
tetlennek tűnő lehetőségeket. A Pozsgástár-
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nak nem volt szüksége hosszú évtizedek el-
teltére a világszínvonal eléréséhez, mert is-
merve a 10 évvel ezelőtti hasonló lapokat, 
meggyőződéssel mondhatom, hogy már meg-
születése pillanatában is az volt, és lett ama-
zoknak méltó társa, csupán az élbolyban ma-
radásért kellett, és kell küzdenünk a jövőben 
is, ami az anyagiak és a munka mennyiségét 
tekintve egyáltalán nem csekélység. Ezért 
köszönöm könyvtárak, levéltárak és egyéb 
dokumentációs központok, és ezen egyetlen 
alkalommal Anonymus segítségét, akinek el-
határozott és megmásíthatatlan szándéka, 
hogy a nyilvánosság előtt személyét felfedni 
nem kívánja, aki mint pozsgás- és más növé-
nyek nagy kedvelője, óriási szakirodalom 
birtokosa. Köszönet Papp László tiszteletbeli 
elnökünknek és tudományos lektorunknak, 
akinek számtalan érdekes és új gondolatokat 
felvető írása tudományos rangot is jelentett, s 
remélem, ezután is megtiszteltetésként fo-
gadhatjuk jelentkezését folyóiratunkban. De 
köszönet a szerkesztőség tagjainak, és a 

nyomda dolgozóinak, akik mindent megtesz-
nek a tartalmi és nyomdatechnikai színvonal 
emeléséért, továbbá az Olvasóinknak, közöt-
tük cikkeink sok-sok szerzőjének, mert álta-
luk és nekik készül a Debreceni Pozsgástár, de 
nélkülük minden akarásunk és jobbító szán-
dékunk hiábavaló lenne, hiszen ők azok akik 
újságunk megvásárlásával szavaznak jövőbe 
vetett hitünkre, de tudom azt is, hogy olvasó-
ink száma is olyan, mint a decemberi hótaka-
ró, néha meg-megolvad, hogy majd az aláhul-
ló hópelyhek felfrissítsék és vastagítsák.
Ezért az elkövetkezendő 10 év sikeréért 
kérem olvasóinkat, hogy minél többen fi-
zessenek elő újságunkra, mert nekünk, akik 
a háttérben dolgozunk erőt ad, és serkenti 
munkánkat az a tudat, hogy van miért és kik-
nek feláldoznunk szabadidőnk nagy részét, 
s ezáltal, mintegy csereként, egyre szebb és 
színvonalasabb újságot tudunk biztosítani 
mindannyiunk megelégedésére.

Ficzere Miklós főszerkesztő

Egyesületi hírek
2008. I. negyedévi előadások

2008. január 26. Elhart Zsolt: Mexikó 
2008. február 23. 
Rigerszki Zoltán: Kuba Melokaktuszai.
2008. március 29. Lukoczki Zoltán: 
Vízkultúrás kaktusztartás
Az előadások helye: Újkerti Nevelési 
és Oktatási Központ, Debrecen, Jerikó u. 
17-23. sz.
Kezdési időpontok a jelzett napokon: 
délután, 15 óra
Hívják és kérdéseikre válaszolnak:
1. Az egyesületi programok és előadások 
szervezője Debrecenben: Herczeg István, 
E-mail: herczeg4200@freemail hu
2. Iskolai programok és kiállítások a Tiszá-
tól Nyugatra: Rózsa László 6034 Helvécia, 
Zsák u. 1. Tel.: (70) 379-9921
3. Iskolai programok és kiállítások a Tiszá-
tól Keletre: Szászi Róbert 
4078 Haláp, Tanya 93. Tel.: (52) 715-828, 
(20) 549-0956, (30) 425-6067

4. Magadományok, magrendelés, mag-
vásárlás: Németh Jánosné Erzsike, 2700 
Cegléd, Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu
5. Belépés az egyesületbe, tagdij, érdeklő-
dés a Debreceni Pozsgástár megjelenéséről, 
postázásáról: Szászi Róbert, 
4078 Haláp, Tanya 93. Tel.: (52) 715-828, 
(20) 549-0956, (30) 425-6067
6. Debreceni Pozsgástár és más egyesületi 
kiadványok rendelése: 
Szászi Róbert, 4078 Haláp, Tanya 93. 
Tel.: (52) 715-828, (20) 549-0956, 
(30) 425-6067, és Rózsa László 
6034 Helvécia, Zsák u. 1. 
Tel.: (70) 379-9921

A fentiekhez kapcsolódó témákban, ha 
ötleteik vannak, vagy problémájukra ke- 
resnek választ, készséggel állunk ren-
delkezésükre.
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Gedeon Tamás

Molnár Imre emlékére
„Halló, Molnár lakás” - hangzott el az első rö-
vid mondat ismeretségünk kezdetén, az első  
telefonbeszélgetések alkalmával. Kis idő el-
teltével több kiállításon találkoztunk Molnár 
Imre bácsival, ahol szervezési kérdésekről be-
szélgettünk. A kecskeméti kiállítások során 
otthonomban is üdvözölhettem, és sokszor 
éjszakába nyúló beszélgetésekben osztotta 
meg velem a hosszú évek alatt megszerzett 
tapasztalatait szervezési-koordinálási téma-
körökben. Ilyen mó-
don ismertem meg 
Imre bácsit. S mi 
az, ami megfogott 
személyiségében?  
Karaktere, lelkesedé-
se, elszántsága, gon-
dossága, precizitása, 
akaratereje, páratlan 
segítőkészsége úgy, 
hogy mögötte min-
dig az Imre bácsi 
maradt, sok békével, 
harmóniával, szere-
tettel szívében. Min-
dig tudta hogyan, s 
merre tovább. Nem 
ismert lehetetlent, 
nem volt olyan helyzet, amitől megijedt 
volna. Ő az az ember volt, aki mindig látta 
az utat maga előtt, amely ha nem is volt 
mindig kivilágítva, de elhelyezte a lámpákat 
a megfelelő időben, a megfelelő helyre, hogy 
mindenki számára felismerhető legyen a ha-
ladás iránya. Személyéből mindig sugárzott 
a szeretet, a jóindulat, a törődés. Kaktuszos 
berkekben az országot szerette volna naggyá 
tenni, amit felvállalt, tett, hitt, és akart. Ilyen 
volt az Imre bácsi. Ezek motiválták a szépítés 
és jobbítás szándékában. A fiatalokat felka-
rolta, és minden gyermek elégedett mosolyá-
val gazdagodott szíve, ha sikerült kedvükben 
járni. Szerette, ismerte a körülötte dolgozó 
kollégákat, barátokat. Mindenkiben a jót 
kereste, és minden segítséget nyújtó kollé-
gának a legtöbbet igyekezett adni munkája 

sikeréhez. Meggyengült egészségi állapotá-
ban is páratlan erővel harcolt nemes céljaiért. 
Úgy tudta életét élni, hogy több száz barátot 
szerzett, akik soha nem fogják elfelejteni. 
Ezeket a sorokat, mint egy összetört edény 
darabjait próbálom egymáshoz illesztgetni, 
mert egy ilyen rövid visszatekintésben nem 
lehet mindent elmondani Imre bácsiról. Aki 
ismerte, csupán pár perc erejéig is, az próbál-
jon visszaemlékezni, hogyan ismerte Őt, és 

akkor sok mindent 
megérezhet abból, 
amit nem lehet leír-
ni, csak átérezni. És 
amit ilyenkor meg-
érzünk, abban rejlik 
emberi nagyságának 
le nem írható igazsá-
ga. Én, és az egyesü-
let vezetősége, azon 
próbálkozunk, hogy 
milyen formában 
tudnánk leírni az 
utó kor számára Imre 
bácsi alkotó szemé-
lyiségét. Ez azon-
ban nagyon nehéz. 
Bennem van az az 

érzés, amit iránta érzek, és ami mindig az 
enyém marad, bármikor is gondoljak kö zös 
múltunkra. Ha már nem is láthatom Őt, de 
személyében megajándékozott engem egy 
gondolattal, egy érzéssel, ami további erőt ad 
munkánkhoz. Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
megismerhettem, és dolgozhattam vele.  
Imre bácsitól kaptunk egy zászlót, és egy fák-
lyát. A zászló az, amire vigyáznunk kell, hogy 
mindig magasra emelve lengjen és lobogjon. 
A fáklya az, amelynek lángját tovább kell 
vinnünk, hogy fényét egyre többen, és egyre 
messzebbről láthassák.

Gedeon Tamás
Elnök

Magyar Pozsgásgyűjtők  
Közhasznú Egyesülete



10 Debreceni Pozsgástár 2007/4.

Ismerősök, barátok emlékeznek:

„Valamikor a ’90-es évek közepén száguldó 
üstökösként robbant be a hosszú vegetá-
lásából lassan ébredező magyar kaktuszos 
társadalomba egy Ember, aki hatalmas men-
tális energiájával, lelkesedésével, közösség-ko-
vácsoló képességével újra felvirágoztatta kis 
hazánkban a pozsgásgyűjtő-életet. Minden-
ki Imre bácsija, mint hullócsillag távozott 
el köreinkből, hatalmas űrt hagyva maga 
után, hogy aztán fényes Sarkcsillagként 
büszkén foglalja el méltó helyét az éjszakai 
égbolton.”

Tóth Norbert

„Imre bácsiban egy olyan embert volt szeren-
csém tisztelni, akinek mindig volt energiája a 
tettekre, energiája a jókedvre, és minden fel-
vetődött kérdésben ezen energiákkal kereste 
mindig a legjobb megoldásokat, lehetősége-
ket. Még betegsége alatt is új és új ötletekkel 
állt elő, és a mindennapi robotot férfiasan vé-
gezte. Nem emlékszem arra, hogy elfoglaltsá-
gai mellett, ne lett volna bármikor ideje a bará-
taira, gyűjtőtársaira odafigyelni, és a szokásos 
humorával a legnehezebb helyzeteket jól 
megoldani. Ő volt az „Imre bácsi”, máskép-
pen nem is hallottam őt megszólítani. Imre 
bácsi mindnyájunknak hiányzik, de biztos 
vagyok benne, hogy fent már bemutatkozott 
és mindenki szívébe lopta ott is magát.”

Kádár Csaba

„Visszatekintve talán a töretlen lelkesedést 
lehetne Molnár Imre legjellemzőbb tulajdon-
ságának mondani. A kisebb-nagyobb sikerte-
lenségek sem szegték kedvét. Mindig azon 
munkálkodott hogyan lehetne előrelépni. 
Munkáját szerényen végezte. A rengeteg általa 
elért sikert sohasem a saját érdemének 
tartotta. Hosszútávra tervezett. Az iskola-
program eredményei vélhetően évek múlva 
jelentkeznek majd. A temetésén résztvevő 
gyűjtőtársak nagy száma jól tükrözte milyen 
értékes embert vesztettünk el.”

Herczeg István

„Egy alkalommal nálunk töltött pár napot és 
egy bizalmas beszélgetés során azt mondta: 
Arra törekszem, hogy minden nap, mire le-
fekszem, tegyek valakinek valami jót.”

Lukoczki Zoltán

„Imre bácsinak nem igazán a kaktuszgyűjtés 
és -ápolás volt a szenvedélye. Ezeket jobbára 
meghagyta nekünk. Ő azokat a körülménye-
ket biztosította számunkra, amelyek között 
mi nyugodtan foglalkozhattunk a növények-
kel, találkozhattunk egymással az összejö-
veteleken, egyáltalán megteremtette a le - 
hetőséget, hogy jól érezhessük magunkat. 
Nagyrészt ő cipelte a „dagadt ruhát” a „pad-
lásra”. Neki ez volt a hobbija. Hálás köszönet 
és mélységes tisztelet az, amivel ezt viszonoz-
ni lehet.”

Rigerszki Zoltán

„Ha Imre bácsira visszaemlékezek, akkor az a 
látogatás jut eszembe, amikor többedmagá-
val nálam járt. Annyira fájt a lába, hogy már 
a kapunál le kellett ülnie, azután a következő 
állomás egy téglarakás volt, szegény nagyon 
kínlódott a menéssel. Akkor ajándékoztam 
neki egy Faucaria tuberculosát és ő úgy örült 
neki, mint egy kisgyerek. Úgy csillogtak a 
szemei, mintha egy ritkaságot adtam volna 
neki. Visszagondolva ugyanilyen csillogást 
okozhatott ő is a kisgyerekek szemében a 
sok-sok kisiskolás számára, akik részére töb-
bedmagával az iskolaprogramot szervezte. 
Úgy gondolom ezt a csillogást nekünk kell 
továbbvinni.”

Agócs György

„Nem volt sok növénye, mégis az egyik leg-
nagyobb kaktuszosnak tartottam Imre Bá-
csit. Nagyon sok „magot” elvetett, amiből 
pozsgáskedvelő ember született. Fájdalmas 
perceiben is azt kereste, hogyan tudja megne-
vettetni az embereket. A humor és a munka 
volt az élete. Amit ő tett, azt nem elég akarni, 
arra születni kell. Nyugodj békében Imre 
Bácsi, és ne spórolj odafent se a poénokkal! 
Köszönöm, amit értem tettél, bennem örök-
ké élni fogsz!”

Kósik Péter
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Gilfrid Powys

Egy botanikus eritreai barangolásai
Mindig nagy hálával tartozom a szerencsém-
nek azért a kiváltságért, hogy ismerhetem Dr. 
P. R. O. Bally-t. Ez a derék, türelmes és sze-
rény ember volt az, aki elhintette az általános 
botanika iránti érdeklődés magját családunk-
ban, amit még tovább fokozott a feleségem, 
Patrícia tudása és érdeklődése. Az utóbbi 30 
év során nagy örömöt leltem Kelet-Afrika 
legtávolabbi részeinek felfedezésében, ahová 
sikerült többször is eljutnom. Legújabban Dr. 
Maurizio Dioli-nak köszönhetem, hogy lehe-
tővé tett néhány izgalmas utat Etiópiába, ez 
alkalommal pedig, Eritre-ába. Erről a vidékről 
az embernek azonnal egy háború tépte vidék 
jut eszébe, amit ellenséges katonák foglaltak 
el, és az a nagyon is valóságos veszély, hogy 
miközben a Sansevieriá-kat kutatja, véletle-
nül egy taposóaknára lép. Valójában azonban 
nem ilyen veszélyes a helyzet. Expedíciónkat 
kezdetektől fogva a megértés és segítőkész-
ség fogadta. A mi célkitűzésünk az volt, hogy 

lehetővé tegyük az Asmarai Egyetem Biológia 
Tanszéke vezetőjének, hogy meglátogasson 
néhány kevésbé ismert helyszint és megha-
tározhasson néhány hiányosan ismert Aloe 
populációt.

Az első napon Maurizió Dioli, továbbá 
prof. Ghebrehiwet Medhanie és jómagam kb. 
120 km-t vezettünk az Asmarától délre fekvő 
Kehitó fennsikra. Nagyon jól lehetett haladni 
a sima, aszfaltozott úton, elhaladva az eddig 
leglátványosabb fügefa (Ficus vasta) mellett, 
amit valaha is láttam. Erős, masszív törzse 
legalább 50 méternyire terjedt ki mindkét 
irányba. A fát lefényképeztem és haladtunk 
tovább. Két társam kutatása arra irányult, 
hogy igazolják az Aloe schoeleri létezését, 
amit már öt éve nem sikerült begyűjteni. Én 
viszont szerettem volna megtalálni egy új 
Sansevieriá-t, ami esetleg egy elém kerülő kő 
mögött fog rejtőzködni. A kopár fennsík te-
tején jutalmul egészen a tengerpartig elnyúló 

1. kép Eritrea, Keleti Plató
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csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk 
Egy, legalább 1000 m mély szakadék táton-
gott lábaink előtt, a közbeeső távolságot pe-
dig, csipkézett csúcsok látványa töltötte be, 
amíg el nem vesztek a felhőkben. Tőlünk kis-
sé délre voltak Eritrea legmagasabb csúcsai, 
köztük a Soira hegycsúcs. Ennek a lenyűgöző 
sziklának a szélén láthattunk egy Echidnop-
sis fajt, Aloe elegans, Aloe megalochanta, Aloe 
camperi, Aloe percrassa növényeket és végül 
megtaláltuk az Aloe schoeleri egyedeit egy-
értelműen beazonosíthatóan. Legnagyobb 
örömömre szintén rátaláltunk egy Sansevi-
eria fajra, ami nagyon hasonlít a Sansevieria 
ehrenbergii-re, de ezeket csúnyán megrágták a 
kecskék és nem találtunk rajta virágokat. Le-
het, hogy ez volt a Sansevieria erythraea, de a 
meghatározás nem lehetett pontos a kecskék 
miatt. Az egész vidék teljesen túlle geltetett 
volt. Az ember el sem tudja képzelni, hogy 
bármilyen lábasjószág hogyan tud egyáltalán 
megélni, nemhogy még szépen fejlődni, egy 
ilyen lepusztult, kietlen és köves terepen.

Egy hosszú és eredményes nap után visz-
szatértünk Asmarába. Másnap korán indul-
tunk Medhanie professzorral és egy kiváló 
végzős diákjával Habteab-bal, remélve, hogy 
elérünk Nakfa-ba, a messze északon, mely 
felfedező útjaink bázisának lett kiszemelve. 
A legfenségesebb utakon autózva, lassan 
haladtunk, mert mindig meg kellett állnunk 
fényképezni és növényeket, virágokat gyűjte-
ni és lepréselni az asmarai Egyetem herbáriu-
ma számára. A legmeglepőbb növény, útban 
Keren felé egy Euphorbia abyssinica volt, egy 
csodálatos fa, tele terméssel. Korán reggeliz-
tünk Kerenben, ebben a nyüzsgő városban, 

mely híres lett a környékén, a II. világhábo-
rúban az angolok és az olaszok egymás ellen 
vívott elkeseredett csatáiról. Észak felé foly-
tattuk utunkat lefelé ereszkedve a lenyűgöző 
sziklás szurdokokban, melyek a legkietlenebb 
területek melyeket valaha is láttam s valami 
furcsa módon, mégis nagyon szépek. Hogy 
pontosan az olaszok miért csaptak ilyen nagy 
felhajtást ezekért a sziklákért, és gyarma-
tosították Eritreát hihetetlenül nagy áron, 
azt el sem tudom képzelni. Olasz útitársam 
meg is jegyezte:” csak arra a következtetésre 
tudok jutni, hogy ez az eritreai nők csodá-
latos szépségének volt köszönhető, akik 
ellenállhatatlanul vonzották az olaszokat.” 
Közben áthaladtunk egy másik stratégiailag 
fontos településen, Afabet-en, amely néhány 
rendkivűl hősies katonai hadművelet után 
az eritreai felszabadítási mozgalom kezébe 
került 1988-ban, és fordulópontot jelentett 
az Etiópiával vívott 30 éves felszabadítási há-
borúban. Továbbhaladtunk észak felé, és én 
csak csodálkoztam azokon a kiváló mérnöki 
munkával megépített utakon, amelyek hol le-
ereszkedtek, hol felkapaszkodtak a meredek 
hegyoldalakon. Nakfa városát délután hat 
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5. kép A Kahoto fennsíkon Sansevieriá-k 
társaságában

6. kép Egy Sansevieria faj, lehet, hogy a S. 
forskaoliana?

órakor értük el, és gyorsan tanácskoztunk 
a helyi katonai parancsnokkal, aki a lehető 
legsegítőkészebb volt, és megígérte, hogy 
másnap reggel egy útikalauzt ad mellénk. És 
itt megjegyzem, hogy már eddig is számos 
katonai ellenőrzőponton mentünk keresztül, 
és mindig nagyon udvaria sak és barátságosak 
voltak, nagyon profiknak mutatkoztak az 
adataink rögzítésekor. Egyetlenegy ellenőr-
zőpontnál sem voltak agresszívek, amit nem 
lehet elmondani sok más afrikai ország ese-
tében, különösen a sajátomban. Nakfa-ban az 
Apolló Hotelben szálltunk meg, és a követke-
ző három napban innen indultunk felfedezni 
Roras-t, valamint a környező alföldeket. A 
lepusztult terület ellenére nagyon sok szép, 
érdekes növényt találtunk. Utunk második 
napján Agra-ba tartottunk, amikor egy Ha-
med Debella nevű völgyben észrevettünk 
egy erős Sansevieria erythraeae egyedet. Ez 
az Euphorbia nubica között nőtt, ami teljes 
védelmet adott számára a kecskék ellen, de 
mégsem volt könnyű beazonosítani. Ennek 
a növénynek legfeltűnőbb tulajdonsága a 
hosszú virágfürtjei voltak. A sok száraz fürt 
még érintetlen volt, és jelentősen hosszabbak 
voltak a henger alakú leveleknél. Az egyik 
ilyen fürt több mint két méter hosszt, míg 
a leghosszabb levél a 172 cm-t érte el. Még 
ezen a napon különböző Echidnopsis fajokat 
és sok más érdekes növényt gyűjtöttünk a 
herbárium részére. A Nakfa régióban töltött 
utolsó napunkon egy rövid túrával megmász-
tuk a környék egyik legmagasabb hegyét a 

Denden-t, és még egyszer körbejártuk ezt a 
haszon állatokkal lelegeltetett területet ritka 
botanikai érdekességek után kutatva. Felfe-
deztünk egy Dracena kelést két gránitszikla 
között, de a hegy további, alapos bejárása 
során már nem találtunk érdekesebb növé-
nyeket. Megszemléltük még azt a hihetetlen 
árokrendszert, ami Nakfá-t mintegy védelmi 
vonalként vette körül. Az árkon túlmenőnek 
alá van írva a halálos ítélete. Az aknamező 
központjában, kb. 500 yardnyira láttunk egy 
magányos, jól kifejlődött Dracena ombet-et. 
Az állatok az aknamezőtől távol maradtak, de 
volt olyan ember, aki közel ment és úgy ké-
szített felvételt erről a Dracena-ról. A hegyen 
egész nap gyaloglással töltöttük az időt, majd 
az árkok mögött visszafordultunk a főútra, és 
ekkor Maurzio rábukkant néhány széles leve-
lű Sansevieria-ra, amelyek két hatalmas grá-
nittömb védelmében nőttek. Az azo nosítás 
kifogott rajtunk, úgy gondoltuk, hogy ezek 
S. forskaoliana-k. Ezeknek a növényeknek 
két levelük volt, a leghosszabb 23 cm, a 
tövétől szűkült és mindkettő felszínét apró 
tüskék borították. Az elkövetkező néhány 
nap vezetéssel, és a Buri félsziget mélyreha-
tó tanulmányozásával, valamint a kb. 1000 
méter magas Gedem hegy megmászásával 
telt el. Mivel a kopt keresztények karácsonya 
január 7-én van, ezért január 6-án visszafor-
dultunk Asmarába, hogy eritreai kísérőink 
felkészülhessenek karácsonyukra, de előtte 
még a Bizen hegyen néztünk szét, amely 
Asmarától 30 km-re található a Masawa 
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úton. Maurizio tudta, hogy növényfajokban 
gazdag ez a vidék. Autónkat a hegy lábánál 
hagytuk, amit rábíztunk néhány iskolás fiúra. 
Érdekes lenne megtudni, hogy ki fedezte fel 
azokat az Opuntia-kat, melyek ezen a hegyen 
találhatóak? Talán az olaszok bukkantak rá-
juk a XX. század fordulóján. Az első Opuntia 
populáció valószínűleg az Mt. Bizen hegyen 
fejlődhetett ki. De vajon kik hozhatták ide? 
Ahogyan másztunk egyre feljebb a hegyen, 
egyre csökkent az esélyünk, hogy találjunk 
valami érdekes szukkulens növényt. 

Meglátogattuk azonban a hegy tetején 
található Debre Bizen monostort, ahová be-
lépve hátborzongató csend uralkodott. Míg 
itt tartózkodtunk sok váratlan helyzettel 
találkoztunk. Ebben a nagyon öreg épületben 
egy hang sem volt és emberre utaló jelet sem 
találtunk. Az egyik nyitott ajtón bekukucs-
káltunk, ahol néhány gyereket láttunk, akik 
egy hang nélkül az udvar közepére invitáltak 
bennünket. Közben elhaladtunk egy nagyon 
öreg ember mellett, aki nagyon melegen üd-
vözölt bennünket és hellyel kínált. Az egyik 
gyerek pedig, olyan 11 éves lehetett, a csiz-
mánk levételére buzdított minket, hogy fel-
frissülésként megmossa és megmasszírozza 
a lábunkat. Miután ebbe nem mentünk bele, 
kiborította a vizet. Ezt követően felmentünk 
az ebédlőbe, ahol teával és Enjira-val kínáltak. 

Ez utóbbi a legfőbb étel Eritrea-ban. Az ebéd-
lő idős szerzetesek portréjával volt feldíszítve 
és egy óriási fényképpel, amin a főpapjuk 
volt látható. Vártunk és vártunk, hátha egy 
beszédesebb ember is megjelenik talán. Végül 
egy 18 év körüli fiatal fiú érkezett, aki érthe-
tően beszélt angolul, és közölte, hogy körbe 
vezet bennünket. Segítségével végigjártuk a 
gyönyörű épületet. Bementünk egy idősebb, 
előkelőbb szerzeteshez, aki feketébe volt 
öltözve, fakó, sárga palásttal a vállán. Tolmá-
csunk, a fiatal fiú elmondta, hogy ő volt az ír-
nok. Majd bevezettek egy aprócska szobába, 
ahol egy rövid előadást tartottak a kolostor 
történetéről. Az idős szerzetes egészen elra-
gadtatta magát és tolmácsunk alig bírt vele lé-
pést tartani. Megmutatták nekünk felbecsül-
hetetlen értékű könyveiket és festményeiket. 
Nehezen lehetett megállapítani, hogy milyen 
régiek a kéziratok, a kolostort egyébként 
1401-ben alapították. Később a falak mentén 
körbejártuk a kolostor udvarát, amikor Mau-
rizio hirtelen rámutatott egy sereg Sansevie-
ria-ra, amelyek egy gumifa tövében nőttek. 
Vendéglátóink nem tudták elmagyarázni a 
növény eredetét, de rövidesen ráakadtunk 
egy sokkal természetesebb populációra az 
ösvény mellett egy bokorban. Mikor megmu-
tattuk kísérőinknek, ők azt mondták: Miért 
nem visztek haza egyet, hogy emlékezzetek a 
Debre Bizen-i kolostorra? Mi boldogan enge-
delmeskedtünk, és szívélyes búcsút vettünk 
vendéglátóinktól. Visszafordulván a meredek 
hegyoldalon, még sokáig e spirituális élmény 
hatása alatt voltunk. Az ajándék Sansevieriá-t 
nem tudtuk meghatározni. Levelei hengere-
sek, apró és vékony barázdákkal, szár nélkül. 
Az öt levél felfelé ívelődött egy 2,5 cm vastag, 
naranc sszínű gyökértörzsből kiindulva. A le-
velek kissé tarkák és pöttyösek hosszúságuk a 
100 cm-t is elérték. Elszáradt virágzatok nem 
voltak. Ismételten össze kellene vetni ezeket 
a növényeket az Etiópia és Eritrea Flórájában 
leírtakkal. Eredetét pontosan nem lehetett 
meghatározni, de arra következtettünk, hogy 
felvihették a hegytetőre más helyekről és 
összegyűjtötték a kolostor környékén, vagy a 
kolostor terjeszkedése alkalmával kerülhettek 
annak területére. Ennek a helyi, vad populá-
ció eredetének bizonyítása jelentheti az egyik 
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2008. évi befizetési határidők
A Debreceni Pozsgástár 2008. évi előfi-
zetése. A 2008. évi tagdíj 4000 Ft, mely 
összegből 3500 Ft a Debreceni Pozsgás-
tár éves előfizetési díja, amely a postázási 
költséget is tartalmazza, és 500 Ft az 
éves tagdíj. Nem tagok részére a folyóirat 
éves előfizetési díja 4500 Ft, a postázási 
költséggel együtt. Befizetés a mellékelt 
rózsaszínű postai utalványon. 
Befizetési határidő: 2008. március 15.

Ajándék előfizetéséhez!!
Mindenki, aki előfizet a Debreceni 
Pozsgástár 2008. évi évfolyamára, az  
1 db CD-t kap 2000 Ft értékben, amit 
ingyen, ajándékba adunk Önnek. A CD-n 
található több száz kaktuszt és egyéb 
pozsgásnövényt ábrázoló, botanikai 
névvel ellátott kép segítségével meghatá-
rozhatja és rendszerezheti gyűjteménye 
növényeit. Különösen hasznos segítője 
azoknak, akik nemrégiben kezdtek el  
pozsgásnövényekkel foglalatoskodni. 
Új előfizetőink és tagjaink plusz ajándék-
ként megkapják egyesületünk kitűzhető 
jelvényét is. Értéke 500 Ft, de Ön ingyen 
kapja! Az ajándék CD és jelvény megkül-
dése a 2008. évi 1. és 2. lapszámunk pos-
tázásával együtt történik.

Magadományok
Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy mag-
adományaikkal a korábbi évekhez hason-
lóan szíveskedjenek elősegíteni a 2008. 
évi magakciónk sikerét. Az adományo-
zott magvak értékesítéséből származó 
bevételt teljes egészében a Debreceni 

Pozsgástár előállítási költségeinek fedeze-
tére fordítjuk. Adományaikat a követ kező 
címre várjuk: Németh Jánosné, 2700 
Cegléd, Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu. Adomá-
nyaikat előre is köszönjük, és külön kö-
szönetünk, ha a magvakat megtisztított, 
felhasználásra kész állapotban küldik 
meg a fenti címre.

Személyi jövedelemadó 
1+1%-ának felajánlása

Amennyiben elégedettek egyesületünk 
működésével, tartalmasnak és színvona-
lasnak tartják folyóiratunkat, a Debrece-
ni Pozsgástárt, úgy kérjük Önöket, hogy 
munkánk további, még jobb és eredmé-
nyesebb végzéséhez szükséges anyagi fel-
tételek megteremtéséhez szíveskedjenek 
hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 
1+1%-ának egyesületünk részére történő 
felajánlásával. Ezen felajánlást 2008. év 
tavaszán lehet megtenni, a 2007. évi jö-
vedelmek bevallása alkalmával. A felaján-
láshoz szükséges adataink az alábbiak:
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűj-
tők Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032 Debrecen, Poroszlay út 38.  
II. em. 5. Levelezési címe: 4015 Debrecen, 
Pf. 82. E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu 
Adószámunk: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600125-14000072, 
Hosszúpályi és Vidéke Takarékszövetke-
zet. Céljaink megvalósításáért tett fel-
ajánlásaikat egyesületünk Elnöksége és 
a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége 
nevében előre is köszönjük.

utat a Prickly Pear [magyarul: tüskés körte; 
Opuntia fajok megnevezése a köznyelvben. (a 
szerk.)] eredetének tisztázásához is.

Így végződött a csodálatos eritreai bota-
nikai szafarink, melyért külön elismeréssel 
tartozom Ghebrehiwet Medhanie profesz-
szornak és Maurizio Dioli-nak, hogy lehetővé 
tették azt a kirándulást, ami 1700 km utazást 

és sok-sok km gyaloglást jelentett a sziklás 
terepen.                                               

Gilfrid Powys
Kisima Farm Ltd., P.O.Box 20139, Nairobi 

Kenya
Minden fotó a szerző felvétele.

Fordította: Gellén Gabriella
Dóczy Gimnázium, Debrecen

Egyesületi hírek
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Jó néhány év eltelt már azóta, hogy Egyesü-
letünk könyvtárának fejlesztése érdekében 
intenzív újság, illetve egyéb kiadvány-cse-
rekapcsolatok kiépítéséhez fogtunk. Ahogy 
teltek az évek egyre újabb és újabb külföldi 
partnerhez jutottak el szellemi termékeink, 
melynek következtében jelentősen megsza-
porodott könyvtárunk polcain a külhonból 
érkező folyóiratok száma, sőt még néhány 
je lentősebb „pozsgás-bibliára” is sikerült 
szert tenni. Egyik leg-
utóbbi kapcsolatfelvételi 
próbálkozásunkat ismét 
ragyogó eredménnyel 
zártuk: napjaink pozs-
gásbotanikájának talán 
legmeghatáro zóbb sze-
mélyiségé vel, a Svájcban 
élő, és bizonyára sokak 
által ismert Prof. Dr. Urs 
Eggli-vel létesült, egy a 
jövőre nézve is igen biz-
tató kapcsolat, amelyért 
ezúton is köszönet Dr. 
Buglyó Péternek, az ön-
zetlen segítségért. A ne-
ves botanikus jóvoltából 
került hozzánk a követ-
kezőkben bemutatásra 
kerülő kötet, „A Sulco 
gallery”.

A Sulcorebutia név hallatán a legtöb-
bünkben valószínűleg felsejlik a jellegzetes 
areolájú aprócska gömbkaktuszok képe, fan-
tasztikus virágjaik pompájával. De az előbbi 
gondolat új problémát vetve csal ráncokat 
még a sokat látott kaktuszos homlokára is. 
Legyen bármennyire szép kedvencünk, ha 
kevés kivételtől eltekintve pontos beazono-
sításuk leküzdhetetlen akadályt gördít elénk, 
melynek oka nem csupán a rendelkezésünkre 
álló szakirodalom viszonylagos hiányának tu-
lajdonítható. A valódi indok rendkívül prózai: 
kevés nemzetség létezik a népes Cactaceae 
családban, ami ekkora változékonysággal 
(taxonon belül is) büszkélkedhet, legalább-

is külső habitusjegyeikre vonatkozóan. A 
nemzetség képviselői egészen az 1970-es 
évekig kevéssé ismert, ritka növényeknek 
számítottak a gyűjteményekben, s ennek 
egyenes következményeként egy időben a 
legke resettebb kaktuszfajok számát gyara-
pították. Ahogy lassan teltek az évek egyre 
több terepkutatónak sikerült eljutnia Bolívia 
magas hegyei közé, és rendre új taxonok leí-
rása került napvilágra. A fajok, ill. változataik 

száma időközben jócs-
kán meghaladta a bűvös 
100-as határt, és a közzé 
tett gyűjtőszámok te-
temes mennyisége óha- 
tatlanul kaotikus álla-
pothoz vezetett, már 
ami a kultúrában nevelt 
egyedek beazonosításá-
ra tett reménytelen kí - 
sérleteket illeti. A kor 
nyomdatechnikája nem 
tette lehetővé, hogy 
minden faj jó minőségű 
fényképfelvétellel legyen 
illusztrálva, melyeken a 
nüánsznyi eltérések job-
ban érzékelhetők lettek 
volna. Jobb megoldás 
nem lévén, írásban pró-
bálták meg szemléltetni 

a bemutatandó Sulcorebutia-kat, de ez a té-
vedések melegágyának bizonyult. Ezt a tart-
hatatlan állapotot megunva, 1985-ben John 
Pilbeam tollából megjelent egy 144 oldalas 
kiadvány Sulcorebutia and Weingartia címmel. 
Hatalmas gyűjtőmunkával feltérképezte a 
jelentősebb Sulco-kollekciókat, valamint élő-
helyről begyűjtött anyagokat, és megpróbálta 
tisztába tenni a dolgokat úgy, hogy alaposan 
megkurtította a taxonok számát, elsősorban 
összevonással. Sajnos a könyv képanyaga el-
maradt a várttól, hiszen a fekete-fehér fotók 
domináltak (285 fekete-fehér, a 104 darab 
színes képpel szemben), és ez újfent meg-
nehezítette a genus formagazdagságának illő 

Könyvismertető

Tóth Norbert: Pilbeam, J.–Hunt, D.: A Sulco gallery



18 Debreceni Pozsgástár 2007/4.

bemutatását. A 80-as évek második fe lében, 
és a 90-es évek elején több kalandvágyó 
utazott el növénygyűjtő útra Dél-Ameriká-
ba, közülük többen próbálták felderíteni a 
Sulcorebutia élőhelyeket. Csak néhány név 
az ismertebbek közül: Alfred Lau, Friedrich 
Ritter, Walter Rausch, valamint a legelszán-
tabb: Heinz Swoboda, akinek köszönhetjük a 
rengeteg HS gyűjtőszámot. A friss felfedezé-
sek, ismeretek új könyvet ihlettek 2000-ben, 
az „elkövetők” ezúttal Karl Augustin, Willi 
Gertel, Günter Hentzschel voltak. A mintegy 
250 oldalas monográfiában elképesztő meny-
nyiségű információt zúdítottak az olvasókra 
(fajleírások, taxonok közötti kapcsolatok, 
összefüggések vizsgálata, gyűjtőszám-listák), 
viszont ők is a nagy elődök hibájába estek 
– igaz a hátteret nem ismerjük – nevezetesen, 
a bemutatott képanyag nem szemléltette iga-
zán a szövegben érzékeltetni próbált változé-
konyságot.

John Pilbeam és David Hunt 2004-ben 
elhatározta, hogy megpróbálják eloszlatni a 
bizonytalanságból szőtt felhőket, a nemzet-
séget preferáló kaktuszgyűjtők égboltjáról.

A The Sulco Gallery című kiadvány kon-
cepciója meglehetősen egyértelmű: minél 
több, lehetőség szerint kiváló fotókon ke-
resztül bemutatni a genus képviselőinek 
formagazdagságát.

Nos, a könyvet átlapozva bátran kije-
lenthetem, hogy jórészt ez sikerült is nekik. 
Nézzük tehát, mit rejtenek a kemény kötésű, 
nem túlságosan vastag, díszes borítójú könyv 
oldalai!

A szokásoknak megfelelően előszóval 
nyitnak, mely elénk tárja a nemzetség rövid 
történetét, az okokat, melyek a mű megszü-
letéséhez vezettek. Megemlítik azok nevét, 
akik a legtöbbet tették azért, hogy a gyűjtők 
széles táborához a lehető legtöbb információ 
eljusson, és természetesen nem maradhat el 
a köszönetnyilvánítás a könyvben szereplő 
felvételek készítőinek sem. A következő né-
hány oldal tulajdonképpen egy használati 
útmutató a könyvhöz. Az első egységben 
kerül sor a túlnyomórészt kultúrában készült 
fotók elrendezésének magyarázatára. Ugyan-
is a szerzőpáros sokáig tépelődött azon, 
hogy milyen szisztéma alapján kerüljenek 

bemutatásra a növények, felmerült persze a 
korábban bevált ABC sorrenden alapuló meg-
oldás is, de ezt hamar elvetették. Augustin-ék 
monográfiájukban kidolgoztak egy elméletet, 
mely szerint a Sulcorebutia nemzetség fajai 
ún. elterjedési csoportokat alkotnak, és en-
nek megfelelően a taxonokat 8 földrajzi egy-
ségbe sorolták. Mivel Hunt-ék szimpatizáltak 
az említett rendszerrel, követendőnek ítélték 
azt, és elhatározták, hogy a galéria szerke-
zetét is erre a struktúrára alapozzák. Céljuk 
minden kétséget kizáróan az volt, hogy érzé-
keltetni tudják az egymás mellett élő fajok és 
populációk hasonlóságait, eltéréseit, továbbá 
a köztük felmerülő fejlődéstörténeti kapcso-
latok lehetőségét is. Az ötlet kiváló és rendkí-
vül egységes hatást nyújt az olvasó számára. 
Rendkívül jól megfigyelhető ezáltal, nemcsak 
a fajoknál tapasztalható valóban elképesztő 
változékonyság, hanem a taxonok kö zötti 
átmenet, rokoni kapcsolatok jelenléte, stb. 
Az első igazán nagy meglepetés a képek alá 
írt taxon elnevezések megpillantásakor éri az 
Olvasót. Szokatlan módon ugyanis a fajnév 
után nem találunk alfaji, változati, esetleg 
formai elkülönítésre utaló rövidítést (pl.: 
Sulcorebutia mentosa swobodae). A szerzők 
magyarázatából az derül ki, hogy mivel je-
lenleg nem létezik olyan elfogadott Sulcore-
butia rendszer, mely legalább viszonylagos 
konszenzust tükrözne a kaktuszbotanika 
korifeusainak nézeteiben, úgy gondolták, 
az előbbiekben említett két forrásanyagra 
alapozzák a névadást, figyelembe véve még 
a Willi Gertel által összeállított, több mint 
2500 gyűjtőszámot tartalmazó listát is. Pil-
beam-ék külön kihangsúlyozzák: ahogy nem 
tisztük véleményt alkotni, hogy a Rebutia 
vagy a Sulcorebutia nemzetségnév alkalma-
zása a helyénvaló, úgy a taxonok közötti, ill. 
faj alatti viszonyok meghatározásában sem 
kívántak ítéletet mondani. Ez azonban nem 
mentség a botanikai nomenklatúra szabályai-
nak elkerülésére.

A következő két egységben találjuk a kép-
aláírások részletes magyarázatát, valamint 
a könyvben szereplő növények begyűjtői-
nek és fotóik készítőinek névrövidítéseit. 
Pilbeam és Hunt egy további fejezet erejéig 
folytatják a taxon elnevezésekkel kapcso-
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latos magya rázkodást, ezúttal az általuk 
ténylegesen használt nevek forrásait veszik 
górcső alá, melyből kiderül, hogy a múltban 
megje lent két fontos Sulcorebutia irodalom-
ban fellelhető taxonnevek egyfajta keverékét 
al kalmazták ezúttal. Azonban hamar kiderül 
a könyv lapozgatása során, hogy valójában 
mégis inkább Augustin-Gertel-Hentzschel 
szerzőhármas műve élvez elsőbbséget, hi-
szen az általuk létrehozott új fajok (?) szinte 
mindegyike megtalálható ebben a műben is. 
Tovább lapozva egy szemléletes, jó minőségű 
domborzati térképet tanulmányozhatunk 
Bolíviának e relatíve kis területéről, melyen 
csaknem az összes fontosabb helységnév sze-
repel, amikhez egy-egy populáció geográfiai-
lag köthető. Ebből is kitűnik, hogy a sulcók 
mennyire elszeparált, jól behatárolható ter-
ritóriummal bírnak. Számomra az újdonság 
erejével hatott az a tény, hogy a legdélebbi 
populációk, és a hozzájuk legközelebbi északi 
szomszédjaik között kb. 150 km-es távolság 
húzódik, bár szerintem a „fehér folt” jelen-
létének magyarázata a terület eddigi felde-
rítetlenségében keresendő. A másik oldalon 
táblázatba foglalva megtaláljuk az imént em-
lített helységnevek pontos földrajzi koordi-
nátáit. Ugyanitt, az eddigi kaktusz-irodalmi 
hagyományokhoz képest másik „formabon-
tó” újdonság tanúi lehetünk: a leleményes 
szerzők elmés játékra invitálják az olvasót! 
Bizonyos oldalakon apró virágszimbólum-
mal és sorszámmal jelölt kis méretű képekre 
bukkanhatunk, melyek egy adott sulcó, teljes 
nagyságú képéből kiragadott, jellemző rész-
letét ábrázolják. A feladat lényege természe-
tesen az, hogy próbáljuk meg kitalálni, mely 
növényt látjuk a felvételen. A könyv végén 
pedig, megtaláljuk a megoldó kulcsot, mely-
nek segítségével ellenőrizhetjük tudásunkat. 

Mindenesetre bátran kijelenthető, hogy nem 
holmi egyszerű kvízkérdésről van itt szó, a 
sikerhez valódi „sulcós-tapasztalat” szük-
séges. A színes felvételek kavalkádja, dupla 
oldalon, élőhelyeket bemutató képekkel kez-
dődik, ekkor érti csak meg igazán az ember, 
hogy mekkora fába vágták fejszéjüket azok 
a terepkutatók, akik félelmet nem ismerve 
járták e csodálatos hegyeket újabb fajok után 
vizslatva. Ezután jön a könyv lényegi része: 
gyönyörű egyedekről készült fantasztikus fel-
vételek, írásban lehetetlen visszaadni a képek 
szépségét, ezt egész egyszerűen látni kell! A 
kivétel nélkül virágzásban fotózott növények 
remek lehetőséget nyújtanak a gyűjteménye-
inkben nevelkedő „anonymusok” beazonosí-
tásra, és egyúttal kontrolt gyakorolhatunk a 
szerintünk biztos növénynevek esetében is. A 
képes kaktuszbemutatót rövid értekezés kö-
veti a kultúrában való tartásukról, a záró fe-
jezet pedig, érdekes rendszerezési kérdéseket 
feszeget, melyek részletes taglalására ezúttal 
nem térnék ki, hiszen akár egy önálló, több-
oldalas cikknek is kiváló témája lenne. Ha-
gyományokhoz híven a könyvet index zárja, 
valamint tanulmányozhatjuk az ismertetett 
Sulcorebutia-ák gyűjtőszámainak listáját.
Újabb nagyszerű, és nem utolsósorban, rend-
kívül hasznos könyv látott tehát napvilágot, 
mely nem csak a sulcókra specializálódott 
gyűjtőket örvendeztette meg, bár nekik ez 
valójában kötelező olvasmány, hanem a „szé-
lesebb látókörű” növénybarátok számára is 
tartalmas ismeretanyagot nyújt.

Kiadó: David Hunt; The Manse
Chapel Lane, Milborne Port DT9 5DL 
England, 64 oldal, kemény kötésben.

Tóth Norbert, Debrecen

Jön, jön, jön...!
Most már magyar nyelven is a Debreceni Pozsgástárban!
Veres Gábor: Észak-Amerika télálló kaktuszai című nagy sikerű könyvének magyar 
fordítása. Ha üvegház építésére vagy üvegháza fűtésére nem akar pénzt költeni, ha meg 
akarja ismerni a hidegtűrő, télálló kaktuszok, köztük a Pediocactus-ok, Sclerocactus-ok, 
Toumeya-k, Navajoa-k világát és szabadban tartásukat, akkor már most rendelje meg a 
Debreceni Pozsgástár 2008. évi évfolyamát.
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A januári szám címlapján Gymnocactus hor-
ripilus példányok élőhelyi fotója köszönti az 
olvasót. Szukkulensek a kertünkben a címe 
A. Hofacker írásának a Bemutatjuk rovatban. 
Munkájában a Hylotelephium, Phedimus, 
Rhodiola, Saxifraga, Sedum, és Sempervivum 
nemzetségek rövid történetét, előfordulását 
ismerteti és tartásukhoz is ad néhány taná-
csot. N. Czerwinski a mexikói Baja-California 
félszigeten megtett 1300 km-es útjáról szá-
mol be. Utiélményeit pompás élőhelyi Pachy-
cereus, Idria, Ferocactus, Yucca, Fouquieria, Lop-
hocereus, Bergerocactus fotókkal teszi teljessé. 
S. Freudiger a gyűjtőtársak okulására is arról 
számol be, hogy az egy méterre lesüllyesztett 
üvegházat egy óriási vihar után elárasztotta 
a víz, ami elsősorban a szabadon kiültetett 
növényeket károsította. A kiemelhető belső ol-
dalakon a Coryphantha delicate és a Sulcorebu-
tia verticillacantha történetével, alaktanával és 
tartásával kapcsolatos legfontosabb informá-
ciók találhatók. Az Agave americana gyógyá-
szati felhasználásáról a legfontosabb ismere-
teket gyűjtötte össze U. Thiemer-Sachse. Ke-
véssé ismert, hogy a Yukkák mellett a Nolina 
nemzetség néhány faja, mint pl. a N. texana, 
N. microcarpa is alkalmas szabadtéri tartásra. 
Írásában J. Luthy ez utóbbi kiültetett faj egy 
példányának virágzásáról tudósít. H. Kei és G. 
Lauchs az Echeveria nemzetség fajai közül egy 
szép kultivárt az E. gibbiflora `Carunculata´-t 
tárja az olvasó elé.  A januári szám végén D. 
Herbel ezúttal a következő kaktuszokat és 
egyéb pozsgásokat  ajánlja a gyűjtők figyelmé-
be: Mammillaria dixanthocentron, Haworthia 
retusa es Weberbauerocereus johnsonii.

Pompás Echinocereus scheeri hibridek virágai 
fogadják az olvasót a címlapon. Igen száraz 
körülmények között, mintegy 1400-2100 mé - 
teres tengerszint feletti magasságban élő 
Pygmaeocereus bieblii hat előfordulási helyét 

Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle: KuaS 2007/1; 2 és 3.
2007/1.

2007/2.
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találta meg L. Diers és F. Kuhhas a perui Hu-
araz környékén. Munkájukban az egyes po-
pulációkat mutatják be részletesen. N. Gobl 
egy örökzöld témát, a télálló kaktuszok és 
e gyéb pozsgások nevelését tűzte tollára. Szép 
fotókkal illusztrált írásából egyebek mellett 
az ültetőágyás elhelyezkedéséről, a talajról, 
a sziklakerti kövekről, a tápanyag utánpótlá-
sáról és az öntözésről is megtudhatunk isme-
reteket. A kivehető kemény belső oldalak be-
mutatott növényei: Mammillaria tepexicensis 
és Sulcorebutia glomeriseta. A már 1925-ben 
Astrophytum crassispinum néven leírt faj (je-
lenleg A. capricorne var. crassispinum) előhe-
lyének újramegtalálásáról tudósít P. Momber-
ger. Színpompás virágú Huerniá-k a címe R. 
Schied munkájának, melyben azt a kaktuszos 
nézetet cáfolja, hogy minden stapeliának bar-
nás színű és kellemetlen szagú virága van. A 
fotók mindenképpen önmagukért beszélnek.  
D. Herbel kedvenc és gyűjtésre ajánlott növé-
nyei ebben a számban: Echinocereus fendleri, 
Agave parrasana, Mammillaria bocasana „Ro-
sea”, Sulcorebutia areacea, Haworthia spring-
bokvlakensis és Mammillaria bracytrichon.

A márciusi szám címlapfotóján egy Pachyphy-
tum oviferum található. A Bemutatjuk ro-
vatban M. Hils rövid írása olvasható „Noto-
kaktuszok – lehet egy kicsit más virágszín?” 
címmel, amelyet gyönyörű fotók egészítenek 
ki. A Taxonomiai rovatban J. B. Castillon egy 
új, közép-madagaszkári Aloe faj, az A. fiana-
rantsoae első leírását publikálja. Az epikak-
tuszok (régi néven Epiphyllum hibridek) új 
virágszínű változatait ismerteti munkájában 
W. Niestradt. Az üvegházak jégverés elleni 
védelméről osztja meg saját tapasztalatait 
az olvasóval H. Brandt. A kivehető belső 
ol dalakon található növények és leírásaik 
ezúttal: Discocactus heptacanthus, Ferocactus 
lindsayi. Egy új perui taxon, a Pygmaeocereus 
bieblii var. kuehhasii felfedezéséről ír L. Diers. 
Az új alfajt a P. bieblii var. bieblii-tól nagyobb 
termete és erősebb tövisei különböztetik 
meg, amely eltérések genetikai okokkal értel-
mezhetők. A Bemutatjuk rovatban az Echinop-
sis obrepanda kerül ismertetésre J. Prantner 

2007/3.

tollából, amelyet virágszínének rendkívüli 
változékonysága jellemez. D. Herbel most 
a következő pozsgásokra hívja fel az olvasó 
figyelmét egy-egy tömör ismertetés és szép 
fotók segítsé gével: Echinocereus knippelianus 
subsp. kruegerii, Pelargonium ceratophyllum és 
Escobaria minima. 

Dr. Buglyó Péter

KÖSZÖNET
Kádár Géza budapesti gyűjtő 21 köny-
vet és sok folyóiratot adományozott 
egyesületünk könyvtára részére. Kö-
zöttük olyanok is vannak amelyek érté-
ke felbecsülhetetlen a történeti kutatás 
szempontjából.

Kedves Géza!
Fogadd köszönetünket és hálánkat az 
adományért, amit megőrzünk, és köz-
kinccsé tesszük minden érdeklődő szá-
mára. Mégegyszer köszönjük!
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Zusammenfassung:In diesem Teil können wir die Rolle der Nachtschwirrers in der Besteubung der haarigen Säulenkakteen er-
fahren und wir kennen andere Gatten lernen, bei denen eine ähnliche Besteubung wahrscheinlich ist.

Abstract: The readers can get information about what role play the bats in the pollination of the hairy columnar cacti, and about the 
other cactus genera possible with same type of pollination.

Dr. Urs Eggli

Az éjjel nyíló pozsgásnövények és megporzóik IV.

A fajokban gazdag kaktusznemzetségek kö zül 
a Pilosocereus az egyetlen, amelyet az isme-
retek szerint kizárólag denevérek poroznak 
be ill. az erre utaló jellemzőket mutatja. 
Barthlott & Hunt (1993) szerint a Pilosocereus 
körülbelül 35 fajt foglal magába, amelyek a 
szubtropikus Mexikótól az egész Karib tér-
ségen át Ecuadorig és Észak-Peruig fordulnak 
elő, de legnagyobb koncentrációban Brazília 
keleti részén. A név a latin ’pilosus’, hajjal bo-
rított szóból vezethető le, és a sok fajnál töb-
bé-kevésbé megfigyelhető hajjal vagy sör tével 
helyettesített vagy kiegészített tövisekre 
vonatkozik. Ennek a gyakran kevés bordával 
rendelkező oszlopkaktusznak sok faja az epi-
dermisz feltűnően kékes színeze tével külö-
nösen dekoratív, de szubtrópusi és trópusi 
területekről való származása miatt télen kis-
sé több melegre van szüksége, mint sok más 
kaktusznak. A virágok szabálytalanul elosztva 
jelennek meg a hajtás hosszán, és általában 
vízszintesen kiállnak. Mind a magház, mind 
a virágcső felszíne teljesen sima, nem hajas, 
nem tövises. Általában halvány virágszínek 
és feltűnő illatjegyek (fokhagyma-, hagyma-, 
rothadt zöldség-, rothadt burgonya-, káposz-
taszag) jellemzik, és ezt az illatot gyakran már 
több tucat méteres távolságból is lehet érezni. 
Jellemző a Pilosocereus-ra továbbá a lapított-
gömb alakú és a kissé ráncos-bordás, feltűnő-
en piros vagy lila gyümölcshúsú termés. 

A brazíliai Pilosocereus catingicola ssp. 
salvadorensis-t Locatelli és társai 1997-ben 
kö zelebbről is megvizsgálták. A virágzás ideje 
decembertől április-májusig tart, és ennek a 
periódusnak a jelentős részében a növénye-
ken egyidejűleg található bimbó, virág és ter-

més. Tehát a beporzók hosszabb időn keresz-
tül el vannak látva táplálékkal. A virágok 30 
percen belül nyílnak ki röviddel 18 óra után, 
és nemsokára rothadt káposzta szagot árasz-
tanak. A növények nem önbeporzóak, de a 
folyamatos nektártermelésnek köszönhetően 
egész éjszaka látogatóik vannak, mégpedig a 
Glossophaga soricina nevű nektárdenevér. Az 
egyes látogatások általában kevesebb, mint 2 
másodpercig tartanak, de 10-40 percenként 
ismétlődnek, vélhetően a már korábban is-
mertetett Trap-Lining-rendszer szerint. A vi-
rágokat éjszaka alkalomszerűen éjjeli lepkék, 

A hajas oszlopkaktuszok 
és a denevérek

1. kép Pilosocereus pernambucoensis ter - 
mése a nemzetségre jellemző színű gyü-
mölcshússal, benne a magvakkal és a mag-
köldökzsinórok tömegével
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nappal pedig, méhek és darazsak látogatják. 
Curacao szigetén (Holland Antillák) a Pi-

losocereus lanuginosus-t 2 denevérfaj porozza 
be, a Glossophaga longirostris és a Leptonyc-
teris curasoae (Petit 1996). Curacao-n ezek a 
denevérek igen ritkák, max. 1600 egyed él az 
elsőként említettből, és 1000 állat a máso-
dikként említettből, és a Pilosocereus mellett 
ezek porozzák be a Stenocereus griseus és a Ce-
reus repandus éjjel nyíló virágait is. A három 
oszlopkaktusz közül vélhetően egyik sem 
önbeporzó, és a gyümölcsképződés teljesen a 
denevérektől függ. Az L. curasoae meg is eszi 
a Stenocereus griseus termését, és fordítva is 
igaz, tehát a denevérek messzemenően füg-
genek a kaktuszoktól, mert táplálékuk 90%-a, 
vagyis a nektár, a pollen, és a termés ettől a 3 
kaktusztól származik. 

Érdekes a denevérpopuláció lehetséges 
méretének modellszámítása: a megporzóként 
számba vehető két faj valamennyi egyedének 
energiaszükséglete szinte pontosan megfe-
lel a napi átlagos táplálékkínálatnak, ami a 
három kaktuszfaj valamennyi kinyílt virága. 

2. kép Pilosocereus quadricentralis (To-
tolapan, Oaxaca, Mexico) a hajtáscsúcsi 
hajzattal

3. kép A Glossophaga longirostris denevér-
faj

4. kép Éjszaka virágzó Cereus jamacaru
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Az, hogy a kaktuszok és a denevérfajok al-
kalmazkodtak egymáshoz, abban a tényben 
is megmutatkozik, hogy a kaktuszok fő vi-
rágzási ideje pontosan egybeesik a denevérek 
legfőbb szaporodási idejével, a vemhességi és 
szoptatási idővel. 

Hasonló viszonyokat találunk Venezuela 
északi részén a trópusi tövises növényzet ese-
tében is. Az 5 oszlopkaktuszt: a Pilosocereus 
moritzianus-t, a P. lanuginosus-t, a Stenocereus 
griseus-t, a Cereus repandus-t és a C. horris-
pinus-t kizárólag ugyanaz a két denevérfaj 
porozza be, mint ahogyan azt korábban 
Curacao esetében elmondtuk (Nassar & al. 
1997). A denevérek az egyes virágokhoz 27-
78 alkalommal repültek oda, és ezt követően 
a virágok 46-76%-a hozott érett termést. A 
gyakori látogatás egyszerűen a termelt nek-
tármennyiséggel magya rázható. Virágonként 
egy éjszaka alatt 0,6-1,1 ml nektár képződik, 
de a denevéreknek az energiaszükségletük 
fedezésére majdnem 10 ml-re van szükségük. 
Ennek megfelelően éjszakánként legalább 10 
virág folyamatos nektártermelését zsákmá-

nyolják ki a denevérek. Mint ahogyan más 
denevérek által beporzott éjjeli virágok eseté-
ben, úgy ezek a növények sem önbeporzóak, 
kivétel a Pilosocereus moritzianus. 

Gyakorlatilag ugyanezeket figyelte meg 
Sosa és Soriano 1996-ban az Andok vene-
zuelai területén, ahol a Cereus repandus és a 
Stenocereus griseus mellett a Pilosocereus til-
lianus-t is a Glossophaga longirostris denevér 
porozza be. Ruiz és társai 1997-ben Kolum-
biában is tudtak denevérek általi beporzást 
igazolni, mégpedig a Glossophaga longirostris 
volt a beporzó egy ismeretlen Pilosocereus 
faj, valamint a Stenocereus griseus esetében. 

További denevérek által 
beporzott kaktuszok 

Bár számos más oszlopkaktusznál nem bi-
zonyított a denevérek általi beporzás, de a 
virágok jellemzőit figyelembevéve ez valószí-
nűsíthető. Különösen említésre méltó egy sor 
brazíliai nemzetség, ahol a fajszám és elterje-
dési terület Barthlott és Hunt szerint (1993), 
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4. kép Stenocereus griseus
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a virágillatok saját megfigyeléseik alapján a 
következő: 
Brasilicereus (2 faj, Brazília keleti részén 
endemikus): A B. phaeacanthus zöldes virága 
feltűnően rothadt káposzta szagú. Érdekes 
módon az érett gyümölcsnek gyakorlatilag 
ugyanilyen szaga van, ami a gyümölcsevő 
denevérek elterjedésére utal. 
Cipocereus (5 faj, mind Minas Geraisban 
endemikus): A C. minensis virágainak erős 
fokhagymaszaga van. 
Facheiroa (3 faj, Brazília észak-keleti részén 
endemikus): Az F. squamosa-nak enyhén 
gyümölcsös illata van vagy szagtalan. Az F. 
cephaliomelana virága oldalnézetben, vala-
mint bimbóállapotban gyakran pirosas vagy 
piros színezetű, éjjel enyhén rothadt illatú, 
„többcélú virágát” a kora reggeli órákban, a 
9 óra körüli becsukódás előtt még kolibrik is 
látogatják (saját megfigyelések). A Micrantho-
cereus purpureus esetében ugyanez a felszínen 
piros színezetű virág figyelhető meg (vö. faj-
név!). A kolibrik, mint viráglátogatók közvet-
len megfigyelése azonban hiányzik. 

6. kép Weberbauerocereus rauhii 7. kép Brasilicereus phaeacanthus

8. kép Cipocereus bradei



26 Debreceni Pozsgástár 2007/4.

9. kép Stephanocereus leucostele. A virágok csak a gyűrű alakú, sörtés zónákból, a gyűrű-
kefaliumokból jelenik meg

10. kép Coleocephalocereus fluminensis természetes környezetében Tillandsiákkal
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Leocereus (1 változatos faj, Brazília keleti ré-
szén endemikus): A vékonyhajtású L. bahien-
sis-nek fehéres, vagy fehéres-zöldes éjjel nyíló 
virága van, enyhe, de erősen rothadt szaggal. 

Stephanocereus (2 faj, Bahiában endemikus): 
a S. leucostele és a S. luetzelburgii éjjeli virágai 
intenzív fokhagyma vagy hagyma illatot 
árasztanak. 

A Coleocephalocereus és az Espostoopsis eseté-
ben nincsenek illatmegfigyelések, de a virág-
jegyek alapján itt is feltételezhető a denevé-
rek általi beporzás, a Coleocephalocereus-nál 
csak néhány faj esetében. 

Denevérek által beporzott kaktuszok 
azonban nem csak Észak-Amerikában, a Karib 
térségben és a tropikus Dél-Amerikában for-
dulnak elő, hanem Peruban is, ahol a Weberba-
uerocereus weberbaueri esetében hasonlóakat 
bizonyított Sahley 1996-ban. A Weberbauero-
cereus nemzetség 4 vagy 5 fajt foglal magába, 

és kizárólag Peruban elterjedt. A nemzetséget 
néha a Haageocereus szinonimájaként említik. 
A Weberbauerocereus weberbaueri, amit a szilé-
ziai botanikusról és utazó professzorról, Au-
gust Weberbauer-ről neveztek el, aki 1908-tól 
a perui botanikának szentelte életét, a Peru 
déli részén lévő Andok nyugati lejtőinek kb. 
4 méteres magasságig növő, az aljától kezdve 
bokorszerűen vagy kandeláberszerűen elága-
zó, bordás oszlopkaktusza. A csúcs közelében 
lévő nagy csöves-tölcséres virágok 15-17 óra 
között, tehát jóval naplemente előtt kezde-
nek nyílni, és a következő délelőtt 11 óráig 
be csukódnak. A nektár az egész virágzás ideje 
alatt termelődik. A belső virágszirmok színe 
a fehértől a rózsaszínig variálódnak, és hal-
ványzöldes vagy barnás színben is gyakran 
előfordulnak. A fő virágzási idő szeptember és 
október hó napokra esik, de egyes virágok az 
egész év során megfigyelhetők, ami a denevé-
rek általi beporzásra igen jellemző. 

Valójában a Peruban endemikus nektár-
denevérfaj, a Platalina genovensium igazol-

11. kép Armatocereus sp



12. kép Weberocereusok, köztük a Weberocereus biolleyi (a 2-es jelzésű), Britton és Rose: 
The Cactaceae cimű könyvük 2. kötetéből. A Weberocereus nemzetség fajai az egyetlen 
olyan epifita kaktuszok, amelyeket denevérek poroznak be



ható viráglátogatóként, és a denevérek általi 
beporzás a legfontosabb beporzási fajta a  
W. weberbaueri esetében. További nappali 
beporzóként két kolibrifaj, valamint külön-
böző, nappal aktív rovarok voltak megfigyel-
hetők. A kísérleti vizsgálatok végül azt mu-
tatták, hogy a W. weberbaueri öntermékeny, 
azaz saját virágporával is sikeresen képes 
termést és életképes magot létrehozni. Ezen 
túl Sahley 1996-ban azt fedezte fel, hogy a  
W. weberbaueri beporzás-biológiája a csa-
padékviszonyoktól is függ. Az «El Nino»-je-
lenség a tengerpart közeli Peruban rendszer-
telen időközönként erős csapadékot okoz, 
amelyet hosszabb száraz időszakok követ-
nek. A száraz évek alatt csökken a denevérek 
populációja, vélhetően a kedvezőbb terüle-
tekre való elvándorlás miatt, míg a kolibripo-
puláció stabilabb marad. Ennek megfelelően 
az említett két beporzónak a fontossága a 
nedvesebb években jellemző denevérektől, 
a szárazabb években jellemző kolibrik felé 
tolódik. Ezért a Weberbauerocereus-nak a két 
beporzóhoz való kettős alkalmazkodással, 
valamint az önbeporzás lehetőségével három 
különböző adukártyája van arra, hogy a mag-
termelést a száraz évszakokban is fenn tudja 
tartani. Így a Carnegiea-hoz hasonlóan ez a 
faj is ’többcélú’ virágot produkál. 

A virágjegyek alapján denevérek általi 
beporzás feltételezhető további dél-amerikai 
oszlopkaktuszoknál is, mint pl. Armatocere-
us, Browningia, Espostoa és Samaipaticereus 
nemzetségeknél. De lehetséges, hogy legalább 
néhány fajjal a Haageocereus-ok is a denevérek 
általi beporzásra alkalmas kaktuszok közé tar-
toznak. A denevérek által beporzott kaktuszok 
listájáról nem hiányozhat végül a Weberocere-
us nemzetség sem. Kilenc fajból, túlnyomó 
részben epifita fajokból álló kis nemzetségről 
van szó, amely Dél-Mexikótól egészen Pana-
máig előfordul, és az Epiphyllum, valamint a 
Hylocereus rokonságához tartozik. 

Dr. Urs Eggli

Fordítás: Kissné Balogh Judit
Worth Art Fordítóiroda, 

4028 Debrecen, 
Kétmalom u. 12.

Képek: 1, 7, 8, 9. kép: Urs Eggli, 2. kép: Tóth 
Norbert, 4. kép: Ficzere Miklós, 6, 11, kép: Varga 
Zoltán, 3, 5, 10, 13. kép: magánarchivum
14. kép: Anonymus, Bélyegek: Anonymus

14. kép A Saguaro kaktusz (Carnegiea gi-
gantea) megporzói amerikai bélyegeken

Debreceni Pozsgástár 2007/4.
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Ficzere Miklós

Magyar kaktuszgyûjtôk: Molnár Imre
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erzählung er die Stationen des Le-
bens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very long time. We 
can get to know the important ’stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Mikor soraimat papírra vetettem még szep-
tember volt, és előtte vagy félévvel említet-
tem neked, hogy bemutatlak újságunkban, a 
Magyar kaktuszgyűjtők rovatban, mert eddig 
valamiért, de ki tudja miért, ezt elmulasztot-
tuk. Akkor láttam, felcsillant szemed, moso-
lyogtál és örültél, de még nem gondolhattam, 
milyen nehéz és szomorú körülmények kö-
zött fogom leírni mindazt, amivel már csak 
emlékezem rólad. Kérdezni már nem tudok 
tőled, és te már nem tudsz válaszolni, de 
emlékeim mélyéből igyekszem ismertté tenni 
mindazt, amivel bemutathatlak, mint a leg-
érdemesebb magyar kaktuszgyűjtőt. Rendha-
gyó ez az írásom ebben a rovatban, mert nem 
egy gyűjteményről, nem üvegház építé séről, 

és nem jól használható földkeverékekről szól, 
de benne az életről írok, az életnek értelmet 
adó munkáról, és e munka földi részeséről, az 
emberről.
Kedves Imre bácsi! Néhányszor hallottam, 
hogy te nem is vagy kaktuszgyűjtő, mert 
nincs gyűjteményed, nincs üvegházad, de hát 
ki is a kaktuszgyűjtő? Az, akinek van tíz nö-
vénye, vagy az, akinek száz vagy ezer, vagy ta-
lán ennél is több növénye van? Minősíthet-e  
egy gyűjtőt az, hogy hány növénye van, vagy 
talán annál nagyobb gyűjtő valaki, minél több 
egyedből áll a gyűjteménye? Nehezen megvá-
laszolható kérdések, s én nem is neveznélek 
kaktuszgyűjtőnek, de annál inkább tartalak 
a legna gyobb magyar pozsgáskedvelőnek, 
mert ebbe nem csak a kaktuszok, és nem csak 
a gyűjtés, de még nagyon sok minden más 
is beletartozik, mindaz a sok jó és célratörő 
cselekvés, amivel soha nem látott színvonal-
ra és szervezettségbe juttattad országunk 
pozsgáskedvelő közösségét. Életkorod már 
megadta neked, hogy visszanézz az akkor 
volt idejére, melynek fájó emlékeiből keser-
ves lehetett a visszatérés a jelen valóságába, 
és feltenni a kérdést: mi következhet még az 
életben? S a választ tudtad, mert gyermekei-
den kívül még mögötted és melletted állt 
egy kö zösség, a pozsgáskedvelők közössége, 
akikért úgy tartottad érdemes dolgozni, dol-
gozni a Pozsgástár és az egyesületünk sikeré-
ért, s lefelé hajló életed napjait bearanyozta a 
pozsgásnövények iránti olthatatlan szeretet. 
Munkád, amivel ezt az egyre terebélyesebbé 
és büszke óriássá váló fát nevelgetted, nem 
neked érlelte gyümölcseit, hanem nekünk, 
akik alatta, körülötte álltunk, és örültünk 
lehulló gyümölcseinek: az önzetlen anyagi tá-
mogatásoddal is megjelenő szép könyveknek, 
a sok kiállításnak, a jól sikerült egyesületi 
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2. kép Látogatóban Szatmárnémetiben, Romániában Ioan Puskas-nál, 2000-ben

előadásoknak. Kettőnk ismeretsége 1998-ban 
kezdődött egy debreceni kiállítás és vásár 
alkalmával. Emlékszem első közös utunkra, 
mikor kis kocsiddal leutaztunk Orosházára 
és Szegedre, ahol igyekeztünk minél több 
gyűjtővel megismerkedni, és megismertetni 
magunkat, egyesületünket, kiadványunkat a 
Pozsgástárt, s velem együtt örültél minden 
egyes növénynek, amit útközben kaptunk. Le-
hetőségeidhez képest mindig volt egy kisebb 
gyűjteményed pozsgás növényekből, melyek 
megtöltötték erkélyed minden részét, de sok-
szor még kisebb szobád is tele volt velük. Nem 
az volt számodra lényeges, hogy minél tovább 
megtarts egy-egy szép növényt, hanem 
azokat hosszabb-rövidebb idő után mindig 
tovább adtad valamilyen jó cél megvalósítása 
érdekében. Alig volt olyan beszélgetésünk, 
melyből ne lett volna kiérezhető a növények 
iránti szereteted és csodálatod, amely ott fo-
ganhatott benned, ahol születtél, a nyírségi 
homokdombok között, ősi zizegésű nyírfák 
és nyárfák alatt, hol bölcsőd ölében hallhat-
tad a mezőkön futó szelek neszezését, és a 

3. kép Növényeinek egy szép példánya: 
Melocactus sp.

Debreceni Pozsgástár 2007/4.
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4. kép Epresi László gyűjteményében Molnár Imre 2004-ben

tél fogságba záró egyhangú csendjét, majd 
láthattad tavasszal az álmából ébredő földek 
szivárványos virágözönét. Sok-sok szeretet-
tel említetted valamikori Miskolc-tapolcai 
kerted növényeit, a rózsákat, de külö nösen 
fátyolos lett hangod, mikor magnóliafád 
virágzásáról beszéltél, s éreztem, szívedben 
ki nem mondott régi emlékek bánata remeg. 
Emlékszem, lakásod mögötti sziklakertépíté-
sünkre, a növényekre melyeket adtam neked, 
de arra is, amit tőled kaptam. Egy kövirózsa 
volt csöves levelekkel, amely kipusztíthatat-
lanul ma is él kertemben. Mikor ránéztem, 
mindig te jutottál eszembe, mára a latin 
nevét is sikerült megismernem, de ezentúl 
csak egy néven tudom nevezni: az Imre bácsi 
kövirózsája, s míg élek, mint egy eleven kop-
jafa fogja hirdetni emléked. Emlékszem arra 
is, mikor az Állatkertben sziklakertet készí-
tettünk, és még volt annyi erőd, hogy egy-egy 
kővel elbajlódj, mert annak úgy kellett állnia, 
ahogyan neked a legjobban tetszett. Ide is 
sok növényed betelepítettem, nem sajnáltad 
tőlük az elválást, hiszen legnagyobb örömöd 

az volt, ha a mások örömét szolgálhattad, 
különösen a gyermekekét, s te nagyon jól 
tudtad, sok-sok gyermek megnézi majd nö-
vényeid, és előre láttad szemük rácsodálkozó 
csillogását. És mi lehet egy pozsgáskedvelő 
legnagyobb öröme, ha nem az, amikor a fel-
növekvő nemzedék érdeklődését tapasztalja, 
hiszen ilyenkor érezheti, lesz munkájának 
folytatása. Vajon hol lehetnek azok az agávé-
id, melyeket télállóságuk miatt szereztél be, 
majd sokáig láthattam őket hol az erkélyen, 
hol valamelyik szobádban, attól függően, hol 
volt éppen hely számukra. Egy idő után lát-
ványukat hiányolva kérdeztem: - Hová lettek 
az agávék? Elmondtad, odaajándékoztad va-
lakinek, aki pont ilyen növényeket keresett. 
Most csak magamtól kérdezem, eszébe jut-e 
néha, akinek akkor örömet szereztél, hogy kit 
dicsérnek azok a növények, ki volt az, aki már 
megrokkant egészséggel, de nap, mint nap 
gondozta őket, hogy majd egyszer örömet és 
gyönyörűséget szerezzenek valakinek? Vajon 
gondol-e rád mai gazdájuk, tudja-e, kire is 
kell emlékeznie?
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Néhány éve már, hogy betegséged bús keser-
vét láthattam arcodon, amely nyomot hagyott 
rajtad, ahogy csöndes tó tükrén a fodrozódó 
viharfelhők szürkesége, de te hihetetlen 
akaraterővel, kitartással és munkaszeretettel 
mindig legyűrted betegségeid támadását, 
hogy csakazértis csinálhassd azt, ami az életet 
jelenti számodra. Egy ilyen támadást vissza-
verve és legyőzve telefonon kérted, vigyek 
neked sziklakertbe való pozsgásokat, mert 
nagy szükséged lenne rá. Kérésed teljesítve 
igyekeztem hozzád, s mikor beléptem, szinte 
elakadt szavam a látványra. Te a meleg miatt 
nekivetkőzve ültetgetted, jobban mondva 
szaporítgattad azokat a kövirózsákat kis cse-
repekbe, amelyeket Varga Zoltán barátunk 
hozott részedre Lábatlanból. De már mo-
solyogtam is magamban, mert rögtön meg-
értettem nagy buzgólkodásod okát, s tudtam, 
valamelyik iskola gyermekei számára készül a 
nélkülözhetetlen ajándékcsomag sziklakert-
jük betelepítéséhez, és ehhez kellettek az én 
növényeim is. Mindig szerettél jelen lenni a 
kiállításokon, különösen akkor, ha azok va-

lamelyik iskolában kerültek megrendezésre. 
Ilyenkor voltál a legjobb kedvedben, mert 
szólhattál a legkisebbekhez, és taníthattad 
őket a növények szeretetére. A legszebb hó-
napban, valamikor május végén ismét együtt 
utaztunk egy kaktusz kiállításra, és milyen 
különös a sors szeszélye, s talán végzete, 
mert közös utunk odavezetett, ahová évekkel 
ezelőtt is együtt mentünk: Orosházára. De 
gondolhattuk volna, hogy ez lesz utolsó közös 
utunk, ami után már nincs folytatás, és nincs 
legközelebb. Hazafelé jövet különös és szokat-
lan volt szótlanságod, de mikor szóltál, mindig 
a körülöttünk lévő természet nagyszerűségét 
említetted, mintha valamitől búcsúzkodnál, 
s ezt megérezve talán a természet is neked 
tartott bemutatót szépségeiből. Utunkat és 
a tájat az eső utáni alkonyi napsütés szinte 
bearanyozta, és az ázott föld párázata egye-
sült a virágzó bodzák és ezüstfák, akácok és 
hársfák friss illatával, amibe néhol elvegyült a 
kakukkfű és kamilla üde lehelete. Van-e ennél 
szebb? – kérdezted röviden, szemlélődő töp-
rengésedből felocsúdva, mintha nem találtad 

5. kép A 2006. aug. 20.-i kiállításon Debrecenben
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volna a szavakat a körülöttünk lévő csodára. 
Bizony nincsen, még a délszaki tengerek 
környékén sem. – válaszoltam, és eltűnőd-
tem azon, milyen sokan keresik a természet 
szépségeit idegen tájakon, miközben nem 
veszik észre, hogy ott van körülöttünk, szü-
lőföldünk örökké tartó ölelésében. Mert miért 
van az, míg a világ távoli részén világraszóló 
látványosság a cseresznye virágzása, addig 
nálunk a valóban nem mindennapi szépségű 
és illatú akácvirágzás szinte észrevétlenül, 
ünnep nélkül hervad el, egyedüli gyászolójuk, 
a méhek bánatára. Igaz, nálunk nem őshonos, 
de a magyarság egyik legkedvesebb növénye és 
virága lett, számtalan dalban és költeményben 
megénekelve. És ezt a szeretetet mintha érez-
nék és tudnák, mert nálunk nőnek a világon 
a legmagasabb, leglombosabb akácóriások, 
nem pedig amerikai őshazájukban. Ilyen és 
hasonló témákról beszélgettünk Debrecenbe 
érkezésünkig, melyből, mint annyiszor, most 
is a természet, a föld iránti szereteted és féltő 
aggódásod éreztem. Ma már fájón emlékszem 
vissza az egy évvel ezelőtti kecskeméti utunk-
ra, ahol késő délután hirtelen nagyon rosszul 
lettél. Ahogy álltunk az utcán az autóra várva, 
váratlanul így szóltál hozzám: – Valami egé-
szen furcsán éreztem magam, ha így jön az 
elmúlás, könnyű lesz véle megbarátkozni. Én 
csak néztelek, de szólni nem tudtam, szavaid 
azonban máig is fülemben csengnek. És akkor 
mélyen elgondolkoztam. Talán megnyílt előt-
ted egy út, amelynek vége megszabadít a testi 
gyötrelmektől, talán visszanéztél a mögötted 
hagyott útra, amelyen ahogy szaporodott 
éveid száma, úgy szaporodtak veszteségeid, 

amint elmúlott mellőled az ifjúság, a gyönyö-
rű tündérálom, a gyermekeket váró tavaszi 
ragyogás, el, akit szerelemmel szerettél, s el a 
hosszú, mély álmú alvás, de lassan elhagyott 
egészséged és erőd is, hogy helyet adjon a 
betegségek som polygó árnyának. És még 
egy emlék, az utolsó. Két nappal a végzetes 
időpont előtt beszélgettünk a további teen-
dőkről, majd elmenőben viccesen mondtad: 
– Megyek, bezárom utánad az ajtót, megné-
zem, hogy tényleg elmész-e! Igen, elmentem, 
de még nem tudhattam, hogy örökre bezárult 
mögöttem egy ajtó, amelyet már sohasem 
fogsz kinyitni, de azt sem tudhattam, hogy 
néhány nap múlva mögötted is bezárul egy 
másik ajtó, ahonnan már nincs többé vissza-
térés. Elmentél kö zülünk, Te, a legnagyobb 
magyar pozsgáskedvelő, a legnagyobb magyar 
kaktuszgyűjtő, Te, aki mindig gyűjtöttél, de 
mindig másoknak. És ránk hagytad életed 
bölcsességét, legdrágább örökségét, amely 
szavakból formázva így hangzik: jobb haszon 
nélkül, önzetlenül munkálkodni, mint tétlenül 
élni.
Kedves Imre bátyám, kedves öreg barátom!
Most, amint emlékezésem végére értem, 
szemem előtt leperegtek az évek, ahogy a 
sárguló falevelek futnak a szeptemberi szél-
ben. Egy néma sírhalom lett kerted most már 
mindörökre, melynek tavaszonként megújuló 
virágai hirdessék az újjászületés ősi rítusát.
Búcsúzom tőled, Isten veled, Isten áldását 
kérem haló poraidra.

Ficzere Miklós, Debrecen
Képek: 1, 7. kép: Ficzere Miklós, 2. kép: Herczeg 
István, 3, 4, 5, 6. kép: Tóth Norbert

6. kép Gyűjteményéből: Mammillaria camp-
totricha

7. kép Az „Imre bácsi kövirózsája”
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Katona József

Tillandsia loliacea és a Tillandsia bryoides
Régen szerettem volna bemutatni a Til-
landsia-gyűjtőknek két kedvenc miniatűr 
Tillandsiámat, a T. loliacea-t és a T. bryoides-t. 
Tapasztalatom szerint mindkettő autogam 
(öntermékenyülő) és szívesen hoz csíraképes 
repítőszőrös magot, amelyek egy kifőzött, 
vastagabb szőlővesszőre vagy keskeny műa-
nyag szivacsra kötözve könnyen kicsíráznak. 
/lásd: Pozsgástár 2003 2/64-73 o./ Mindkét 
növény nagyon jól bírja az állandó szobai 
termesztést és tartást, ahol rendszeresen 
virágzanak, majd termést hoznak. Minden-
kinek ajánlom, strapabíró növények.

Tillandsia loliacea 
Mart. ex Schult.f., 1830
Alnemzetség: Diaphoranthema; szürke színű 
Tillandsiák

A növény leírása: kisméretű, rozettát képző 

növényke. Virágzáskor a 6-8 cm nagyságot is 
eléri, rövid kis törzset fejleszt. Számtalan le-
vele egy kicsiny rozettát képez, és ezek a leve-
lek rendezetten, ezüstösen csillogóan 3 mm-
re állnak egymástól. A keskeny háromszög-
letű levelek hegyben végződnek, kb. 1-4 cm 
hosszúak és sűrűn pikkelyesek. Az egyenes, 
vagy enyhén ívelt virágszál 3-8 cm hosszú, és 
rátapadó, papírvékonyságú pikkelyes felleve-
lekkel rendelkezik. A virágzat ritkás, cikkcakk 
formájú kalászka, benne 6-14 db egyenként 
nyíló virággal. Az ovális fellevelek zöldek, 
pikkelyesek, a csészelevelek rövidek. A vilá-
gossárga, pici háromszirmú virágok alig nő-
nek ki a csésze- és a fellevelek közül. A porzók 
és a bibe mélyen helyezkednek el a virágban, 
szinte láthatatlanok. Bolíviában, Brazíliában, 
Paraguayban és Argentínában őshonos a T. 
loliacea. Itt epifitaként vagy sziklákon terjed. 
A T. loliacea kisebb-nagyobb csoportokban ta-

1. kép Tillandsia loliacea a virágzati ka-
lászkákkal

2. kép Részlet a T. loliacea telepből
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lálható, vagy sziklákon sűrűn, fűszerűen nő. 
Ez a faj könnyen, egyszerűen nevelhető még 
szobakultúrában is, elegendő megvilágítás 
esetén. A kultúrában is kedvvel hozza kedves, 
piciny virágait. Önporzó, a termése tokter-
més, ami a növénykéhez képest igen hosszú, 
mintegy 3-4 cm, kapszula formájú. Ebből 
a szél útján a fajra jellemzően repítőszőrös 
magok terjednek szét. Magról könnyen felne-
velhetők, 4-5 év alatt virágzóképes növénykék 
lesznek, még rosszabb körülmények között is, 
mint a természetben. Gondozása hasonló a 
többi epifita szürke Tillandsiához. 

Tillandsia bryoides Grisebach ex Baker 
1878 corrig. L. B. Smith 1935 
Alnemzetség: Diaporanthema, szürke Til-
landsiák

Szinonima: Tillandsia coarctata. 
/Vigyázat: nem crocata!/
Nevét a mohaszerű alakjáról kapta. Ez is egy 
pici növény, sűrűn növő egyedei tőzegmoha 
telepre emlékeztetnek. Kicsiny törzsén levelei 
tömören, csavarvonalban képződnek. Három-
szögletű pici levelei 0,4-0,9 cm hosszúak. A 
törzs kezdetben egyenes, de hamarosan több 
irányba elágazik. Ezek a törzsek általában 4-6 
cm hosszúságúak, átmérőjük 2 mm. A virág-
zati szár 1-1,5 cm egyenes, cérnavékonyságú. 
A kalász egy virágot tartalmaz. A fellevél 
hossza 7 mm, vékony, ovális és erezett. A csé-
szelevél elliptikus, tompa, hossza 0,5-0,9 cm, 
papírvékony, és szintén erezett. A viráglevél 
pici, trombita formájú, 3 tagból álló. Halvány-
sárga színű, egészen hártyavékony. A hossza 
nem haladja meg a 9 mm-t sem. A porzók és a 
bibe a virágban mélyen ülnek, a virág önmeg-
porzó. Termése zabszem alakú tok, 3 rekeszes 
kapszula. Maximális mérete 1-1,7 cm, kevés 
repítőszőrrel. 

Termesztés: Hőmérsékletigénye meleg, vilá-
gos elhelyezéssel kielégíthető, és mérsékelt 
páratartalmat kiván. Nem kényes, könnyen 
nevelhető magról is. Tartható szobában, 
nyáron leginkább szabadban, de a tűző naptól 
védetten, epifitaként.
Hozzá nagyon hasonló faj a T. pedicellata, de 
biztosan csak a virágzáskor tudjuk megkülön-

3-4. kép T. loliacea virága a hártyaszerűen 
áttetsző sziromlevelekkel
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böztetni, mert ennek sötétkék, levendula 
színű virágja van. Széles körben elterjedt 
Peruban, Bolíviában és Argentínában. Száraz 
területeken, fákon, epifitaként, főleg sziklá-
kon, szikla oldalakon, bozótosokban található 
2-3000 m magasságig. 

Irodalom: 
DOMOKOS, B. 1970: Broméliák, Mg. Kiadó, 
Budapest
ELVIRA GROSS, 1992: Ulmer, Stuttgart: Schöne 
Tillandsien
HIDEO SIMIZU, HIROYUKI TAKIZAWA, 1998: 
New Tillandsia Handbook. Japan Cactus Plan-
ning Co. Press Fukushima 
RAUCH, W. 1990: Bromelien I-II. Ulmer Verlag, 
Suttgart 
RICHTER, W. 1978 Zimmerpflanzen von heute 
und morgen: Bromeliaceen ROUGENANT, A. 
2001: Les Tillandsia et les Raciana, Belin, Paris.

Képek: 
1, 2, 3, 4, 5, 7.: Katona József
6.: Joel Lodé, Dvd. Cactus & Succ. 
Enc. By J. Lodé.

Katona József
4028 Debrecen, Hadházi u. 78

5. kép Tillandsia bryoides a szerző gyűjte-
ményében. Jól láthatók a toktermések

6. kép Tillandsia bryoides, természetes élő-
helyén (Dique Pichanas, Argentína)

7. kép A T. bryoides kalászkái, benne a repí-
tőszőrös magvakkal
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Ábel Győző

Országos Kaktuszkiállítás – Kecskemét, 2007. 09. 13-16.
Ismét megrendezésre került a ma már hagyo-
mányosnak mondható kecskeméti kaktuszki-
állítás az Erdei Ferenc Kulturális és Konferen-
cia Központban. A helyi Dísznövénybarátok 
Klubja által szervezett kiállításon képviseltet-
te magát a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasz-
nú Egyesülete és a Magyar Kaktuszgyűjtők 
Országos Egyesülete is, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy az ország távoli pontjain élő 
gyűjtőtársak az ország középpontjában tudja-
nak találkozni egymással.

A rendezvényen a kaktuszok és egyéb pozsgás 
növények mellett helyet kaptak a témához 
kapcsolódó szakirodalmak, bélyegek, képek 
és képeslapok is. A szép számban megjelent 
iskolás csoportok rendhagyó órák keretében 
hallgathattak előadásokat a megtekintett nö- 
vényekről, a kiállító teremben élőhelyi úti-
filmek vetítésével egészült ki a kiállított nö-
vénycsodák bemutatása. Pénteken Rigerszki 
Zoltán tartott előadást az érdeklődőknek 
kubai Melocactusos élményeiről.

A kiállítást a tavalyi évhez hasonlóan közel 
1600 látogató tekintette meg, és többségük 
élt is a vásárlás lehetőségével. Külön öröm, 
hogy 17 általános- és középiskolai osztály 
láthatta a kiállítást, összesen 400 fővel. A ren-
dezvény ideje alatt a gyűjtők lelkes munkáját 
látva, többen is jelezték belépési szándékukat 
a helyi, vagy valamelyik országos egyesületbe, 
illetve igen értékes személyes kapcsolatok 
születtek a helyi és a kiállítóként, vagy látoga-
tóként megjelent gyűjtők között.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
résztvevő kiállítóknak, árusoknak a színvona-
las megjelenésért, a kecskeméti dísznövény-
barátoknak és a művelődési ház dolgozóinak 
pedig, az odaadó munkáért!

Képek: Ábel Győző

Ábel Győző, Klubvezető
Kecskemét

2. kép Növények, könyvek, bélyegek…

3. kép Vásárlók és eladók

4. kép A vitrin ékszerei
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Mánfai Gyula

Néhány gondolat a latin diagnózisról, a prioritás elvérôl és a 
„minek nevezzelek” problémájáról
Röviden összefoglalva elegendő lenne a Bio-
lógiai Lexikon nevezéktan címszavát közre-
adni, és azt megjegyezni. Azonban a három 
témakör ennél sokkal összetettebb. Lássuk a 
nevezéktan címszavát az említett lexikonból: 
nevezéktan, nómenklatúra <lat.>: a növény- 
és állatrendszertani egységek elnevezésének 
és névalkotásának rendszere, amelyeket az 
e célra alakult nemzetközi kongresszusok, 
ill. bizottságok dolgoznak ki. A növény-
rendszertan szabályait tartalmazó kiadvány 
(International Code of Botanical Nomenclature) 
az e célra alakult nemzetközi szervezet (Inter-
national Bureau for Plant Taxonomy and No-
menclature of the International Association for 
Plant Taxonomy) gondozásában jelenik meg. A 
növény- és az állattani nevezéktan egymástól 
teljesen független. Ennek ellenére – mivel 
az elnevezések első alkotója, Linné mindkét 
tudományterületet művelte – sok megegyező 
vonást mutat. Alapelve az elsőbbségi törvény 
(lex prioritatis), a prioritás. Ennek értelmében 
az első kongresszusi nyelven történő leírás, 
vagyis a növényrendszertanban a latin leírás 
érvényes. A prioritás általában Linné mun-
kásságától érvényes. Egyes növénycsoportok 
(gombák, mohák, algák stb.) szerint alapvető 
összefoglaló munkák megjelenési időpontjáig 
visszamenően alkalmazzák a prioritást, a 
binominális nómenklatúra keretein belül. A 
nevezéktan szabályai előírják a tipifikációt, a 
szinonima, a homonim és a tautonim nevek 
elbírálását. Ha pl. egy névről kiderül, hogy va-
lami okból érvénytelen, úgy meg kell keresni 
a szabályok értelmében érvényes nevet, és új 
kombinációt (comb. nova) kell képezni. Ilyen-
kor a kombinációban alkalmazott név eredeti 
leírását a szerzővel együtt idézni kell, ez a 
basyonym, az alapnév. Ha új kombináció nem 
képezhető, úgy új nevet kell alkalmazni, ez 
lesz a nomen novum. Amennyiben csak nevet 
említ a szerző, érvénytelen leírással, úgy a név 
is érvénytelen, azaz nomen nudum. Ha egy 

név csak említve van közelebbi adatok nélkül, 
úgy a solum nomen megjelölést alkalmazzák, 
ami csupán egy név. A tudományra új faj felfe-
dezésekor is az érvényes közléshez az újnevet 
nomen novum jelzéssel kell közzétenni a nö-
vényrendszertanban. Az állatrendszertanban 
species nova, röviden (sp. n.) az újonnan leírt 
faj jelölése. Végül is ebből a meghatározásból 
választ kaphattunk a címben szereplő mind-
három témakörre. Azonban mint kiderült, ez 
is egy ember által alkotott besorolás, amely 
számos hibát eredményezhet.

A latin diagnózis: Ez a növényleírásoknál a 
kongresszusi nyelv. Szükséges volt egy egy-
séges nyelvezetet elfogadni, amely alkalmas 
arra, hogy egységes szó- és fogalom haszná-
lattal írjuk le a taxonokat. Erre a latin, mint 
holt nyelv volt a legalkalmasabb, hiszen ez az 
élő nyelvekkel ellentétben nem fejlődik, és 
nem változik, hanem egységes és változatlan 
marad, továbbá elkerülhetők a félreértések és 
félremagyarázások a nyelv változatlansága 
miatt. Tehát célszerű, ha birtokában va gyunk 
a taxonok latin diagnózisának is. Itt raga-
dom meg az alkalmat, és felkérem a tisztelt 
tagokat és vezetőket, hogy egy, a latin diag-
nózisokhoz használható Latin szótár össze-
állításában legyenek segítségemre.

Prioritás elve: Tulajdonképpen egy technikai 
megoldás, amely egy adott taxon (itt faj ill. faj 
alatti egység) törzsfejlődési útját nem minden 
esetben tükrözi. Bár az esetek többségében, 
éppen a faj evolúciójának és ökológiájának 
törvényszerűségei következtében a prioritás 
elve általában megegyezhet a faj evolúciójá-
val, ez nem minden esetben lehet így. Tehát 
ne essünk abba tévhitbe, hogy a prioritás elve 
megegyezik az adott faj(ok) törzsfejlődé sével. 
Ezért, nekem az a véleményem, hogy nem 
minden esetben a legöregebb fajt találtuk 
meg először. Márpedig a prioritás elve ezen 
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alapszik. El lehet vitatkozni az alábbi gon-
dolatsoron. Mint ismeretes a Gymnocalycium 
nemzetség ősét a G. gibbosum elődjében kell 
keresnünk. Ennek fehér virága lehetett, 
akárcsak a G. gibbosum-nak. A nemzetség 
fajainál dominál a fehér virág, a fehér külön-
böző árnyalataival, színesebb virágtorokkal, 
és a lepelleveleken lévő csíkszerű élénkebb 
színekkel. Ebből feltételezhetjük, hogy a fe-
hér virág az ősibb jellegű. Na, de mi van a G. 
andrea-val. Nem lenne probléma, ha csak egy-
magában állna a sárga virágával. Azonban a 
G. andreae subsp. matznetteri-nek fehér virága 
van. Felvetődhet a kérdés: nem inkább ez-e a 
fejlődéstörténetileg idősebb taxon? Mert ha 
ez így van, akkor borul az összes elnevezés 
a prioritás elvével együtt. Sajnos ma még 
nem állunk olyan anyagi és tudás szinten, 
hogy erre a problémára megbízható választ 
tudnánk adni. És ezzel eljutottunk a címben 
szereplő harmadik kérdéshez a „minek nevez-
zelek” problémájához.

„Minek nevezzelek?”: 
A fentiekből adódik, hogy sokszor nem tud-
juk jól azonosítani a növényeket. Fokozza 
a problémát, hogy számtalan ismeretlen és 
többnyire érvénytelen név bukkan fel évről-
évre. Igen komoly elméleti és gyakorlati tu-
dásra van szükség ahhoz, hogy megbízható-
an a helyes névvel illessük növényeinket, itt 
általában a Gymnocalycium-okról beszélek, 
de minden nemzetségre érvényesek lehet-
nek ezek a megállapítások. Természetesen 
vannak viszonylag jól azonosítható fajok. 
A gyakorlati tudás nem más, mint maga a 
növényismeret, vagyis az adott fajból minél 
több jól dokumentált élő-, és fotóanyag álljon 
a rendelkezésünkre. Egyes fajok és fajcso-
portok annyira változékonyak, olyan nagy a 
diverzitásuk, hogy a megbízható névvel való 
ellátásuk nemhogy reménytelen, de téves is. 
Erre az esetre alkalmazzuk az affinis (rokon-
ság) kifejezést.

Néhány, a fentiekben 
említett kifejezés magyarázata:

taxon <gör.>: rendszertani kategória. Álta-
lános fogalom, rangmegjelölés nélkül, tehát 

a növény-, és állatrendszertan bármelyikét 
je lentheti.

binominális nómenklatúra, kettős nevezék-
tan. A fajok kettős nevet kapnak, első a nem-
zetség (genus), második a faj (species) név.

tipifikáció: a nevezéktan bizonyos szabályai-
val előírt művelet. A család és az annál kisebb 
kategóriák névhasználatát a nómenklatúrai 
típusra vonatkoztatják. Nevezéktani típus 
csak egyetlen példány lehet. Ha ezt a taxon 
szerzője jelöli ki, az a holotípus. Amennyiben 
ez nem történt meg, úgy az eredeti anyagból 
kell típust választani, ez a lektotípus. Ha a 
holotipus elvész, megsemmisül, helyette an-
nak duplumát, az izotipust kell figyelembe 
venni. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor 
a tudomány legújabb állása szerint kell új tí-
pust, a neotípust megjelölni. Ha ezt a szerző 
eredeti, idézett anyagából lehet választani, 
akkor színtípus a neve. Paratípus mindaz, 
amit az első érvényes (originális) leírás idéz.

szinonima: <gör.-lat.>, synonymon <gör.>, 
társnév: Ha ugyanazt a fajt több szerző is le-
írja más-más néven, úgy ezek a nevek társne-
vek. A prioritás elve (nevezéktan) értelmében 
dől el, hogy ezek közül melyik az érvényes.

homonim, homonymon <gör.): az a név, me-
lyet több különböző élőlényre alkalmaztak 
különböző szerzők. A nevezéktani szabályok 
szerint a homonimok érvénytelenek.

tautonim, tautonymon (gör.-lat.): élőlény 
megnevezésére alkalmazott kettős név, mely 
a név első tagjának ismétlésével lesz kettőssé. 
A növényrendszertani nevezéktani szabályok 
– ellentétben az állatrendszertanival – tiltják, 
ill. érvénytelenítik az ilyen neveket. 

Mánfai Gyula
Budapest

Irodalom:
Biológiai Lexikon
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Tóth Norbert

Gyûjteménynézôben katalán földön I.
Zusammenfassung: Der Autor teilt seine Erlebnisse und Erfahrungen über Saftpflanzensammler und Sammlungen, die er in Spa-
nien besucht hat.

Abstract: The author reports about his experiences on his trip in Catalonia (Spain), the visited succulent collectors and collections.

Egy jó néhány évvel ezelőtti teljesen átlagos, 
szürke hétköznap délutánján kezdődött 
minden. A számítógép előtt ülve, bőszen 
„szörfözve” a világháló tövises különleges-
ségekben bővelkedő oldalain (bár talán, ha 
már az imént, hasonlat gyanánt említett vi-
zes kö zegben végzett tevékenységet nézzük, 
érzékletesebb lett 
volna weboldalak 
helyett zúgókat ír- 
ni, hiszen az Inter-
netnek köszönhe-
tően ekkoriban va - 
lósággal vízesés-
szerűen zúdult 
nyakunkba az in- 
formációk töm ke - 
lege) éppen a 
következő, nyár 
elejére tervezett 
spanyolországi ki - 
r á n  d u l á s o m h o z 
gyűjtögettem az 
adatokat, különféle 
botanikus kertek-
ről, illetve pozsgás-
növényeket árusító 
k e r t é s z e t e k r ő l . 
Aki jártasabb az 
Internet világában 
az jól tudja, hogy 
minden magára 
valamit is adó web-
lap tartalmaz egy 
olyan menüpontot, 
melyben a fenntar-
tója által említésre méltó honlapok címei 
érhetők el. Nos, egy ilyen helyen bukkantam 
rá a spanyolhonban működő rendkívül kevés 
pozsgásgyűjtő egyesületek egyikére. Igazából 
még ma sem értem teljesen, hogy ilyen hatal-
mas országban, ahol ráadásul – főként persze 

a földközi-tengeri partvidéket tekintve – a 
klimatikus viszonyok is annyira kedvezőek, 
vajon miért nem oly elterjedt a kaktuszok és 
a szukkulensek gyűjtése, mint más európai 
nemzet esetében. A következő oldalakon 
bemutatásra kerülő, magángyűjteményekben 
tett látogatások és az ott lezajlott beszélge-

tések némileg kö - 
 zelebb vittek ugyan 
a kérdés meg-
vá l asz ol ás ához , 
azonban az összes 
kérdőjelet mégsem 
tüntették el.
Visszatérve az 
egye sületekre, ko-
rábban már meg-
kíséreltem felvenni 
a kapcsolatot egy 
valenciai illetőségű 
kaktuszos klubbal, 
viszont az együtt-
működés a leendő 
partner érdekes és 
nem éppen barát-
ságos hozzáállásá-
nak köszönhetően 
kútba esett. E ke -
serű tapasztalat 
következtében az 
igazat megvallva 
kissé szkeptikus 
hangulatban írtam 
levelet a barcelonai 
székhelyű szerve-
zetnek, az A. S. 

A. C-nak, vagy ahogy katalán nyelvű teljes 
nevükön hívják magukat: Associació d’amics 
dels cactus i altres suculentes. Amíg válaszukra 
vártam részletesen átböngésztem a honlapju-
kat, melynek eredményeként azonnal pozitív 
kép alakult ki bennem a főként katalán gyűj-
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tőtársak alkotta egyesületről. A bemutatkozó 
írásokból, illetve a mellékelt fotókból valami 
megfoghatatlan nyíltság és barátságos han-
gulat sugárzott, az embernek rögtön olyan 
érzése támadt, hogy érdemes csatlakozni 
e vidám társasághoz. Néhány napon belül 
megérkezett a pozitív válasz, miszerint bár-
milyen együttműködést szívesen vállalnak 
közhasznú egyesületünkkel. Elsőként folyó-
irataink cseréjének ötlete merült fel, amúgy 
bemelegítés gyanánt, melyet fennakadások 
nélkül, sikeresen le is bonyolítottunk. Jóma-
gam továbbra is kapcsolatban maradtam az 
A. S. A. C. mozgatórugójaként tevékenykedő 
házaspárral, Leontina Soldevilaval és Jaume 
Simóval, és ahogy telt-múlt az idő egyre szo-
rosabb barátság alakult ki közöttünk, annak 
ellenére, hogy személyesen még nem ismer-
tük egymást. Az évek folyamán többször 
is egy barcelonai látogatásra buzdítottak, 
azonban sokáig másképp alakultak a dolgok, 

mígnem 2005 tavaszán elhatároztam, hogy 
felkeresem katalán barátaimat valamikor a 
nyár folyamán. Leontináék igencsak meg-
örültek elhatározásomnak, és azonnal nagy 
szervezésbe kezdtek. Indulásom előtt néhány 
héttel, részletes programmal rukkoltak elő, 
melyben legalább fél tucat gyűjtemény meg-
tekintése szerepelt, nem beszélve egyéb, álta-
luk felvázolt lehetőségekről! Mi tagadás, en-
gem is elkapott rendesen a „harci láz”, és nagy 
reményekkel vágtam neki az újabb izgalmas 
kalandnak, ezúttal testvérem társaságában. 
A húgom, Orsolya, akinek egyébként máso-
dik legkedvesebb országa Hispánia, szintén 
élénk várakozással tekintett kirándulásunk 
elé, annál is inkább, mivel a laboratóriumi kö-
rülmények között, nyelviskolában elsajátított 
spanyol tudását elsőként kellett kamatoztat-
nia éles helyzetben. Így utólag bevallhatom, 
rendkívül büszke voltam kis húgomra, aki a 
kezdeti bizonytalankodását leszámítva, igen 

2. kép Házigazdáink féltve őrzött Bombax elipticumának hatalmas levele



44 Debreceni Pozsgástár 2007/4.

ügyesen, otthonosan mozgott a tolmács 
szerepkörében, nem kis elismerést víva ki 
katalán barátaink körében.
Mindenesetre a meglehetősen aktív időtöl-
tésnek ígérkező nyaralásunk első néhány 
napját igyekeztünk „kaktusz-mentesen” el-
tölteni a Barcelonától nem messze található 
tengerparti, Tossa de Mar nevű kisvárosban. 
Az idillt kissé megszakítva ugyan tettünk egy 
laza látogatást a blanesi Marimurtra botani-
kus kertben, melyről Rigerszki Zoltán bará-
tom már részletesen beszámolt folyóiratunk 
egyik régebbi számában. Így nem is untat-
nám a tisztelt Olvasót felesleges ismétléssel, 
mindössze annyit jegyeznék meg szubjektív 
véleményként, hogy egy fantasztikus környe-
zetben kialakított, csodás gyűjteményes kert, 
sajnos a látogatóktól elrekesztett szukkulens 
ligettel. 
Másnap reggel érkezett el a várva várt pil-
lanat, amikor először találkoztunk szemé-
lyesen Leontináékkal. Már a kezdeti benyo-
mások is rendkívül pozitívak voltak katalán 

barátainkkal kapcsolatban, ezúttal már „élő-
ben” tapasztalhattuk meg azt a kedvességet, 
segítőkészséget, melyek addig csak leveleiken 
keresztül érintettek meg engem oly nagy-
mértékben. Egy gyors reggeli közepette vá- 
zolták az előttünk álló napra betervezett 
gyűjteménylátogatásokat, rögvest meglepe-
téssel is szolgáltak, bejelentették ugyanis, 
hogy első utunk Franciaországba fog vezetni. 
Egyben megnyugtattak bennünket, hogy ne 
aggódjunk, nem kell túl nagy utazásra fel-
készülnünk, mindössze másfél óra autózás 
áll előttünk és megtekinthetjük francia ba-
rátjuk nem mindennapi pozsgás kertészetét. 
Mondanom sem kell, a meglepetéstől alig 
jutottam szóhoz és mire felocsúdtam, már 
robogtunk is keletre, a közeli határ felé. Miu-
tán átértünk gall földre, letérve az autópályá-
ról, gyönyörű vidéken kanyargó mellékúton 
róttuk a kilométereket, elragadó, tipikus 
mediterrán falvacskák érintésével, mígnem 
elértük a Pireneusok keleti lankáinál találha-
tó Perche-hágó bejáratánál fekvő kisvárost, 

3. kép A Tillandsiák jól érzik magukat az 
erkélyen

4. kép Fiatal Pachypodium lamereii crista-
ta oltványok
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Prades-t. A települést elhagyva ráfordultunk 
egy keskeny földútra, melyen rövid döcögést 
követően mintha a semmiből pottyant volna 
oda, két nagy növényház állta utunkat. A 
bejáratnál egy magas, középkorú úriember, 
a Cact’Eus kertészet tulajdonosa, Emile Ha-
moneaux fogadott bennünket barátságos mo-
soly kíséretében. Rövid bemutatkozás után 
első kérdése az volt, hogy milyen nyelven 
kívánunk társalogni vele? A felkínált lehető-
ségekben nem volt hiány: franciául, angolul, 
németül, vagy esetleg a saját bevallása szerint 
nem túl acélos spanyolján értekezzünk? Kis-
sé pironkodva megjegyeztem, hogy személy 
szerint én az angolt választanám, bár az első 
mondatok után kiderül az is, Emile jóval gya-
korlottabb társalgó nálam. Az egyszerű mű-
anyag hullámlemezből épített növényházba 
lépve valóságos pozsgás dzsungel fogadott 
bennünket!
A francia kertész nem pazarolta idejét aszta-
lok készítésére, így az általa nevelt szukku-
lensek jó része közvetlenül a talajon nyertek 

elhelyezést. Mindazonáltal a kisebb termetű 
példányok számára azért kialakított két hosz-
szú termesztő asztalt a növényház középső 
traktusában. Jaume és Tina azonnal közre-
fogták házigazdánkat, és ha jól értettem, egy 
általa korábban tett – valószínűleg meggon-
dolatlan – ígéretet próbáltak meg behajtani 
a kissé megszeppent francián. Kihasználva 
a kínálkozó alkalmat, felfedezőútra indul-
tam a pozsgás „rengetegben”. Az már első 
pillanatban kiderült számomra, hogy Emile 
nem elsősorban kaktuszrajongó, hanem sok - 
kal inkább egyéb pozsgások szerelmese. 
Tulajdonképpen gyűjteményét az anyanövé-
nyekként tartott példányok adják, minden 
más megvásárolható, legyen az néhány éves 
magonc, illetve oltvány, vagy matuzsálemi 
korú szukkulens egyed. A fiatal szaporítvá-
nyok zöme a Crassula, Echeveria, Euphorbia, 
Monadenium, Aeonium nemzetségek képvi-
selői közül kerültek ki. Jó néhány ritkaságra 
is bukkantam a növények vizslatása során:  
Didiera madagascariensis, Pachypodium lame-

5. kép Pachypodium namaquanum nyári 
pihenőn

6. kép Feltűnő tövisszinű Euphorbia stel-
lispina



46 Debreceni Pozsgástár 2007/4.

reii cristata, érdekes Hawortiák, aprócska 
Adenium obesum magoncok, nehezen tart-
ható Lithopsok és más kristályvirág-félék. 
Szemet vetettem egy méretes Pachypodium 
namaquanumra, de a jócskán 100 euró fölötti 
vételár azonnali visszakozásra késztetett. 
Kétségtelen tény azonban, hogy Hamonea-
ux Úr elsődleges kedvencei a meglehetősen 
népes Euphorbia genus fajai. Rengeteg kuri-
ózum, illetve általam azelőtt soha nem látott 
taxonok egyedei színesítik e fantasztikus 
kutyatejfélék gyűjteményét. Csak ízelítőül 
néhány faj a roppant értékes kollekcióból: 1 
méternél is magasabb Euphorbia abdelkurii 
oszlopok, E. piscidermis, E. actinoclada, E. 
brakdamensis, E. columnaris, tökéletesen ke-
rekded formájú E. obesa ssp. symmetrica, kü-
lönleges tövisű E. stellispina, és sorolhatnám 
megállás nélkül. Érdekességszámba mentek a 
különféle cristata egyedek, például E. obesa-k, 
változatos epidermisz színnel díszlő, saját 
gyökéren tartott E. lactea-k a teljesség igénye 
nélkül. Névtáblákkal csínján bánt nevelőjük, 

ezért sajnos számos példányt nem sikerült 
beazonosítanom. Ültetőládákban különfé-
le Lithops-ok nagy telepei, törpe termetű 
Aeonium-ok, érdekes Crassula-k zsúfolódtak 
és kiültetésükért esdekeltek. Időközben a 
többiek befejezték alkudozásukat, így im-
máron házigazdánk kíséretében folytattuk a 
gyűjtemény csodálását. Átmentünk a kaktu-
szos házba is, azonban ez a kollekció az Eup-
horbia-k nyomába nem ért. Egyrészt sokkal 
kevesebb példányt nevelt belőlük, másrészt 
szinte valamennyi növény feloltva éldegélt, 
még azok is erre a sorsra jutottak, amelyek 
egyébként kiválóan fejlődnek önálló gyökér-
zetükön. Természetesen nem mentem el szó 
nélkül a számomra kissé furcsa tartási mód-
szer mellett, azonban ez irányú kérdésemre 
kitérő választ kaptam. Mindettől eltekintve 
azért megakadt a szemem néhány érdekes 
növényen, fotózhattam virágzó Pediocactus 
knowltonii-t, Echinocactus polycephalus-t, Pa-
rodia- és Mammillaria cristatakat, hazánkban 
ritkán látható virágzó Tephrocactus-okat is, 
továbbá, mintegy elütve környezetüktől, 7. kép Emile Hamoneux Euphorbia gyűjte-

ményének részlete
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közvetlenül a talajba ültetett hárombordájú 
Astrophytum myriostigma-kat. A kaktuszház 
másik felében kialakított ágyásokba nagyobb 
termetű pozsgások terpeszkedtek a rendelke-
zésükre álló szokatlanul nagy térben. Talán 
ez volt a leginkább leárnyékolt terület a nö-
vényházon belül, mely jól láthatóan nyomot 
hagyott az itt élő példányok fizimiskáján, kis-
sé megnyúlt növénytestek, gyengébb tövisek 
formájában. Időközben fény derült számos, 
vendéglátónkkal kapcsolatos információra is. 
Saját bevallása szerint olyan régóta foglalko-
zik szukkulens növényekkel, hogy már nem is 
emlékszik rá, több tekintélyes egyesület, illet-
ve társaság tagja, és bár nem ebből él, mégis 
rengeteget árusít. Európa ismertebb kak-
tusz-börzéin állandó vendég (külön felhívta 
a figyelmemet a monacói kaktusz vásárra), 
és közeli barátságban van számos, a jelenkor 
pozsgás világát meghatározó kutató-botani-
kusával. Természetesen érdeklődtem a helyi 
viszonyokról is, kiderült többek között, hogy 
itt a magas hegység közelsége és a tengertől 

való nagyobb távolság miatt a telek valami-
vel keményebbek, mint például Barcelona 
környékén, a hó sem ritka vendég, muszáj 
fűtenie. Észre sem vettük, az idő mennyire 
elszaladt, ezért, hogy az „ütemtervet” tartani 
tudjuk, gyorsan kiválasztottam néhány szí-
vemnek kedves növényt, de azért óvatosnak 
kellett lennem, ugyanis az árak tipikusan 
„franciásak” voltak. Átadtam ajándékba fo- 
lyóiratunk egy számát, mely – büszkén ki-
jelenthetem – igencsak elnyerte a tetszését, 
majd búcsúzást követően elindultunk visz-
sza Spanyolhonba. Már a határ túloldalán 
jártunk, amikor Leontináék meghívtak ben-
nünket egy kellemes, ráérős ebédre, hiszen 
a sziesztát errefelé is igen komolyan veszik 
az emberek, és délután négy előtt illetlenség 
látogatással zavarni a caballerokat. Így aztán 
lehetőségünk nyílt kiadós beszélgetésre, 
melynek során rengeteg érdekes és hasznos 
információt osztottunk meg egymással, gór-
cső alá véve az élet számos területét. Fény de-
rült például arra, hogy egyesületeink életében 

9. kép Igazi ritkaság: Euphorbia obesa ssp. 
symmetrica

10. kép Pediocactus knowltonii teljes virág-
pompában
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több párhuzam érhető tetten, tagjaink száma 
csaknem ugyanannyi, folyóirataik negyed-
évente jelennek meg, akárcsak a Pozsgástár, 
és nem utolsó sorban hasonló problémákkal 
kénytelenek szembesülni, mint mi. Valamiért 
azonban náluk sokkal erősebb a közösségi 
szellem, jobban összetartanak, mint nálunk, 
rengeteget járnak gyűjteménylátogatásokra, 
alkalmanként legalább 20-30 fővel, a na-
gyobb ünnepek során is összejön a társaság, 
hogy egy jó hangulatú vacsorát elköltsenek 
kö zösen. Azt hiszem, lenne mit tanulni tőlük 
ezen a téren!
Élénken foglalkoztatott a kérdés: személye-
sen milyen indíttatásból lettek szenvedélyes 
növénybarátok és elkötelezett, boldog „rab-
szolgái” hobbijuknak, egyesületüknek? 
Tulajdonképpen mindig is szerették a növé-
nyeket, viszont a nevelésükre csak lakásuk 
erkélyén volt lehetőségük, mely Barcelona 
tágabb értelemben vett belvárosában talál-
ható, egy többemeletes társasházban. Volt 
néhány kaktuszuk is, de kezdetben ugyan-
olyan szemmel tekintettek azokra is, mint 
más szobanövényekre. A kilencvenes évek 
közepén Leontinának egyre inkább megtet-
szett a kaktuszok hihetetlen változatossága, 
és virágaik szépsége, olyannyira, hogy egyre 
többet vásárolt belőlük, és az időközben 
nyugdíjba vonult férje, Jaume is gyakran el-
kísérte őt ezekre a portyákra. 1996. június 
24-én, San Juan napján, a helyi szokásoknak 
megfelelően elindultak a tengerpartra, hogy 
az ilyenkor esedékes tengervízben történő 
megmártózásból ők se maradjanak ki. Oda-
fenn az égiek azonban másképp rendelkeztek, 
a nap szürke felhők mögé bújt, és szitálni kez-
dett az eső. Más program után kellett nézni, 
és mintegy isteni sugallatra úgy döntöttek, 
hogy felsétálnak a Montaňa de Montjuic-ra, 
mely nyugati irányból óvó tekintettel me-
red a hatalmas katalán fővárosra. Nos, aki 
a kikötő felől mássza meg a hegyet, az nem 
kerülheti el a találkozást a város egyik leg-
szebb parkjával. A Jardines de Mossén Costa i 
Llobera – mely egyebek mellett tekintélyes 
kaktuszgyűjteménnyel is rendelkezik – bizo-
nyult végül a fertőzés gócpontjának, hiszen 
a házaspár valósággal beleszeretett a virágok 
özönével borított hatalmas méretű, szúrós 

11. kép Hárombordájú Astrophytum myrio- 
stigma-k

12. kép Virágzó Thelocactus rinconensis
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növénycsodákba. A végzet egy virágzó pozs-
gásokat fotózó ember képében teljesedett 
be, aki megkérte őket, hogy segítsenek neki 
a növények fényképezésénél fényszűrő papír 
megfelelő helyzetben való tartásával. Termé-
szetesen beszédbe elegyedtek, melyet kölcsö-
nös bemutatkozás követett, és a felvételeket 
készítő úrról kiderült, hogy a helyi kaktusz-
gyűjtő egyesület oszlopos tagja, folyóiratá-
nak egyik szerkesztője. Látva Leontináék 
érdeklődését, nem mulasztotta el meghívni 
őket soron következő klubnapjukra, ahol a 
házaspár csatlakozott az A. S. A. C.-hoz, így 
mindketten socio-k (tagok) lettek. Tagságuk 
hozományaként ismeretségi körük fokoza-
tosan bővült, akárcsak növényállományuk. 
Lassan a pozsgások száma elérte a 2000 
darabot, kiszorítva a többi növényt erkélyük 
élőteréből. Idővel újabb és újabb feladatokat 
vállaltak el az egyesület működőképessé-
gének érdekében, innen tulajdonképpen 

egyenes út vezetett barátainknak a titkári, 
valamint az újság főszerkesztői pozíciókig, 
előbbit Leontina, utóbbit Jaume végzi teljes 
odaadással már hosszú évek óta. Kedvenc 
kaktuszaik meglepő módon az epifiton 
életmódú nemzetségek fajaiból kerülnek ki. 
Rhipsalis és Lepismium taxonokból egy kb.50 
fajból álló gyűjtemény büszke tulajdonosai 
lettek, emellett Schumbergera-k, Epiphyllum-
ok, Aporocactus-ok, Aporophyllum-ok, teszik 
teljessé e meglehetősen egyedi kollekciót. 
Kedvenceik közé tartoznak a látványos virágú 
Echinopsis-ok is, újabban pedig, igazi növény-
ritkaságok, a palacktörzsű szukkulensek ke-
rültek figyelmük középpontjába. Ebéd végez-
tével Palafrugell városa felé vettük az irányt, 
hogy felkeressük a Cactus Costa Brava pozs-
gáskertészetet. Mint, kiderült csak néhány 
kilométert kellett autóznunk a nagy terüle-
ten gazdálkodó Aldrich testvérek (Miguel és 
Francisco) birodalmáig. A parkolóba behajtva 

13. kép Eladásra váró nagyméretű növények kavalkádja
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rögtön elénk tárult a többhajós, üvegházak 
alkotta kaktusztermelő üzem. Leontináékat 
régi jó ismerősként fogadta a főnökök egyi-
ke, én is be lettem mutatva természetesen, 
mire nagyot nézett a tulajdonos, mondván 
nem hitte volna, hogy ilyen messziről valaki 
személyesen kíváncsi a munkájukra. Gyorsan 
megmutatta, miből lehet vásárolni és mi az, 
amely tabunak számít, majd elnézést kérve 
elsietett intézkedni. Annyit azért még sike-
rült kicsikarni belőle, hogy az anyanövény 
állományt szemügyre vehessük. Innentől 
kezdve tulajdonképpen a kutya sem törődött 
velünk, oda mentünk, ahová csak akartunk. 
Végeláthatatlan asztalsorokon kaktuszok, 
pozsgások ezrei cseperedtek, melyek között 
néhány, viszonylag nehezen beszerezhető 
faj képviselőjére akadtam, így az érdeklődők 
válogathatnak például hatalmas méretű Ma- 
tucana madisoniorum-okból, virágzó Noto-
cactus herteri-kből, impozáns Thelocactus 

rinconensis-ekből. Az volt talán a legmeg-
lepőbb számomra, hogy szinte kizárólag 
nagyra nőtt, idős példányokat árusítottak, 
ezért repülővel utazó turistaként kénytelen 
voltam fájó szívvel lemondani jó pár kaktusz-
ról, melyek elsősorban méretükből kifolyólag 
nem feleltek meg a bőröndben való szállítás 
kritériumainak. 
Széles tálakban a növényház padlóján nevel-
kedtek a legnagyobb pozsgások, fantasztikus 
méretű cristaták, gömbkaktuszok ezerszám. 
A szaporító részlegben 5-6 munkás dolgozott 
serényen, volt, aki átültetést végzett, volt, aki 
tálcákra pakolta az elszállítandó egyedeket. 
Miután kiválasztottam magamnak két Piloso-
cereus azureus cristatát, ideje volt átmennünk 
az egyébként látogatóktól gondosan elzárt 
szaporítóanyagokkal, magtermelő növények-
kel zsúfolásig telt házba. Itt bizony minden 
valamire való „zöld beállítottságú” egyénnek 
tátva marad a szája! A hatalmas üvegházban, 

14. kép Az anyanövényekkel zsúfolt növényház bejáratánál
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oly mennyiségben tobzódnak az idős kak-
tuszok, hogy az ember fejében megfordul a 
gondolat; ha azt mondanák: Nézze uram, íme 
itt ez a talicska, annyi kaktuszt rakhat bele 
amennyit el bír tolni! – de valószínűleg még 
akkor is beleőrülnék a gondolatba, hogy mi-
ket kellene otthagynom! 30 cm-es Melocactus 
azureus-ok, alma nagyságú Lophophora willi-
amsii-k, sokfejű Euphorbia schoenlandii tövek, 
szőnyegszerűen egymásba nőtt Leuchtenber-
gia principis-ek, 2 méteres Pachypodium-ok és 
még sorolhatnám. Észre sem vettem, hogy 
barátaim magamra hagytak, úgy gondolták, 
hadd főjön csak saját levében az ácsingózó 
kaktuszos, és mire visszatértek, a nap lassan 
lebukott a környező dombok mögé. Még egy 
nem várt meglepetést tartogattak számunk-
ra: az a megtiszteltetés ért valamennyiünket, 
hogy bebocsátást nyertünk az évek óta nem 
látogatható családi gyűjteménybe, melyet 
csaknem fél évszázada kezdett el kialakítani 
Ángel Aldrich Ferrer, a fiúk édesapja. Mivel 
már alig maradt időnk a sötétedés beálltáig, 
kapkodva távoztunk, és sietve elhajtottunk a 
mindössze néhány kilométerre lévő házhoz. 
Az idős úr felesége nyitott ajtót, akitől meg-
tudtuk, hogy férje már régóta súlyos beteg, 
ezért nem tudja bemutatni személyesen gyűj-
teményét, viszont mi bátran fedezzük csak fel 
e párját ritkító kollekciót. Tisztelettudó srác-
ként nem akartam csalódást okozni, azonnal 
megindultam a már messziről hívogatón égbe 
nyúló Pachycereus-ok, és Neobuxbaumia-k irá-
nyába. A villámléptekkel közeledő alkonynak 
köszönhetően meglehetősen gyorsan romló 
fényviszonyok miatt meg sem álltam a nö-
vényházig. Belépve oda még inkább felerősö-
dött bennem a már említett talicska effektus! 
A hosszú kőasztalokon kialakított ágyásokba 
cserép nélkül beültetett matuzsálemi korú, lé-
legzetelállító szukkulens példányok pompáz-
tak. Igyekeztem minél több faj reprezentánsát 
lencsevégre kapni, a hamuszürke bőrszövetű 
Copiapoa-któl kezdve a virágzó Ferocactus-
okon át a gigantikus méretű Mammillaria-kig 
mindent. Ennek az „erőltetett menetnek” 
eredményeként fényképező masinám pótak-
kumulátora is feladta a harcot, így kénytelen 
voltam Jaumetől kölcsönkérni a gépét, hogy 
tudjak még néhány felvételt készíteni e nem 

16. kép Lophophora williamsii-k magterme-
lő állománya

15. kép Melocactus azureus óriásira nőtt 
példánya. A méretét szemlélteti a mellette 
lévő fotótáska.
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mindennapi látványosságról. Az asztalok elő-
terében egy talajszinten kialakított kaktusz-
ágyásban eladdig soha nem látott oszlopos 
habitusú Astrophytum ornatum mellett hófe-
hér tövisű, malomkerék nagyságú Echinocac-
tus grusonii-k tenyésztek, közöttük impozáns 
méretű Notocactus magnificus-ok vonzották a 
tekintetet. A megállíthatatlanul közeledő este 
szorításában elhagytam az üvegházakat, hogy 
megörökítsem a pozsgásokkal benépesített 
kert érdekesebb részeit. A tervező rendkívüli 
esztétikai érzékéről tanúskodó elrendezés, és 
a lépcsőzetesen kialakított ágyások lankáin 
pazar szukkulens egyedek ejtettek ámulatba. 
Csak kapkodtam a fejemet, hirtelen nem is 
tudtam, melyik kedvencemet csodáljam, a 
növényházak előtt magasodó öreg sárkányfá-
kat, vagy az elpusztult ezer éves olajfatörzs-
ről „lefolyó” Mammillaria compressa telepet, 
esetleg a hordónyi E. grusonii-kból verbuvált 
hadsereget? Nem elsősorban a növények mé-
rete miatt éreztem áhítatot – bár önmagában 
persze az is fantasztikus produktum volt – 
hanem a környezet kialakításánál tetten 

17. kép Csodálatos virágú Ferocactus gracilis

18. kép Élőhelyi egyedeket idéző, hamvas 
bőrű Copiapoa-k
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19. kép Aldrich úr fantasztikus kertjének részlete

20 . kép Mázsányi Echinocactus grusonii-k hadserege az alkonyati napsütésben
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érhető nagyfokú precizitás és szépérzék, va-
lamint a gondozottság elképesztő színvonala 
késztetett erre. Bármennyire szerettem volna 
maradni, a leszálló alkony távozásra készte-
tett bennünket. A kertkapuból visszafordulva 
mindenesetre megfogadtam magamban, ha 
törik, ha szakad, ezt feltétlenül újra látnom 
kell, amennyiben utam erre vezet!
Már szállásunk felé tartottunk, amikor a 
kocsiban ülve azon morfondíroztam, ha a 
nap folyamán átélt rengeteg élmény hatására 
most nem fogok tövises szépségekről álmod-
ni, akkor soha!
Minden kép a szerző felvétele.

Tóth Norbert
Debrecen

21.  kép A növényház oldalsó kaktuszágyásának részlete

KERESLET
Megvásárolnám a Gymnocalyci-
um chacoense, a Gymnocalycium 
chiquitanum és a Gymnocalycium 
paedophilum egyedeit.

Mánfai Gyula, 
1138 Budapest, 
Népfürdő u. 35.
E-mail: manfai@freeweb.hu
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Kaktusz és egyéb pozsgásnövénykiállítás 
Debrecen 2007

A Debreceni Virágkarnevál idején rendsze-
resen kerül sor kaktusz és egyéb pozsgásnö-
vénykiállítás és vásár megrendezésére. A Köl-
csey Központ másodjára adott lehetőséget 
a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egye-
sületének kiállítás megtartására. A korábbi 
kiállítási helyszínekhez viszonyítva nagy-
ságrendekkel jobb feltételek és körülmények 
fogadták a kiállítókat, látogatókat és nem 
utolsó sorban a növényeket. A szervezőket 
a kölcsönös előnyökön nyugvó szemlélet jel-
lemezte. A Kölcsey Központ nem kért bérleti 
díjat az egyesülettől. (Igaz az egyesület sem 
kért díjat a Kölcsey Központtól azért mert 
egy sokakat gyönyörködtető programot biz- 
tosított.) A 2007. augusztus 15-20.-ig láto-
gatható kiállításra a földszinten jó fényvi-
szonyok és klimatizált körülmények között 
került sor. Azt tapasztaltam, hogy minden 
gyűjtőtárs érezte, hogy most nagyon össze 
kell fogni, és ennek megfelelően vették ki a 
részüket a munkából. A kiállítóasztalokon 
28 kiállító növényeiben gyönyörködhettek 
a látogatók. Többen virágzó növényeket 

állítottak ki a vendégeknek nagy örömére. 
Sajnos a névtáblák nem voltak megtalálhatók 
minden növény mellett. Azt tapasztaltam, 
hogy a legnagyobb közönségsikert Rózsa 
László helvéciai gyűjtőtársunk hatalmas 
Raphionachme procumbens növénye vívta ki.  
A kiállított őszies hangulatú növényfotókat 
(mindig lehulltak a paravánról) a kiállítás tel-
jes ideje alatt folyamatosan felügyelte Kissné 
Balogh Judit amiért külön köszönet jár neki. 
A kiállítási kedv megcsappanását a gazdasági 
körülményeknek lehet betudni. Nem éppen 
olcsó és egyszerű a féltett növényeket Nyí - 
regyházáról, Kecskemétről, Budapestről szál - 
lítani oda és vissza. Megfontolandó milyen 
segítséget tudna adni az egyesület a kiállí-
tóknak annak érdekében, hogy minél többen 
vegyenek részt kiállítóként. Többen nem 
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értették miért nem szerepelt a kiállítók kö-
zött a Debreceni Botanikuskert. Hiányolták 
a látogatók a mindig nagy tetszést arató 
Astropytum és Ariocarpus matuzsálemeket. 

Volt, aki úgy tudta, hogy a korábbi vihar-
ban a kaktuszházra dőlő tölgyfa miatt nem 
került sor a részvételre. Mások szerint a  
híradások arról szóltak, hogy a kaktuszok 
jelentős része nem sérült meg, és az egyéb 
pozsgásokat semmi kár nem érte. Remélem 
a következő kiállításon a botanikus kerti 
növényeket újra láthatjuk majd. Becslések 
szerint 18-20 ezer látogató tekintette meg 
a kiállítást. A kimagasló látogatószámhoz 
jelentősen hozzájárult a közeli Leonardó da 
Vinci kiállításra készült 7,5 méter magas 
lószobor, ami a polihisztor tervei alapján ké-
szült speciális műanyagból. Aki nem tudta a 
tényeket a remek látvány alapján fémszobor-
nak gondolta a gigantikus alkotást.  Az áru-
sok nem panaszkodhattak, szinte mindent 
eladtak. Nagy sikere volt Gonda István és 
Tóth Norbert közreműködőjének, a mexikói 
ruhában ücsörgő szombrérós bábúnak. Az 
egyesület 3 új taggal gyarapodott és az el-
adásra kínált portékák is fogyogattak. Főleg 
a cserépedényeknek volt nagy sikere. Mivel 
a kiállítás ingyenes volt lehetőség volt pénzt 
adományozni a látogatóknak. Az adományok 
fedezni fogják az egyesület egy hónapi köny-
velésének költségét. 

Sajnos, ez az első kiállítás Molnár Imre nél-
kül. A kiállított kedves növényei közé elhelye-
zésre került a róla készült fénykép és pár meg-

4. kép Kiállításunk előterében Leonardo da 
Vinci által tervezett, „A kolosszus” elne-
vezésű, közel 7,5 m magas monumentális 
alkotás. (Debrecen, Kölcsey Központ)

Kép: Kajdacsi János

5. kép Vendégünk Mexikóból. 
Kép: Szunyogh Menyhért
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emlékező szép gondolat. Többen a kiállításon 
szereztek tudomást a gyászhírről. 
Kölcsey Központ ideális helyszín abból a 
szempontból, hogy hatalmas tömeg kultú-
rált módon képes befogadni. A gyűjtőtársak 
és növényszeretők számára lehetőség volt 
beszélgetésre, szakmai eszmecserére és szak-
tanácsadásra a növények tartásával kapcsola-
tosan. Jó volt találkozni a messziről érkezett 
rég nem látott barátokkal. Viszont azt is látni 
kell, hogy a házban több rendezvényre is sor 
került a kiállítással egyszerre, ahol a résztve-
vők nem a kiállítás miatt voltak jelen. Sajnos 
ezek az emberek közül többen nem mindig 
a megfelelő módon közeledtek a kiállított 
növényekhez. A tapasztalatok alapján a kö-
vetkező kiállításra még jobban fel lehet majd 
készülni. 
Köszönet azoknak a gyűjtőtársaknak, akik 
önzetlenül segítettek a kimagasló anyagi és 
erkölcsi sikerrel járó kiállítás megvalósításá-
ban.      

Herczeg István
Hajdúszoboszló

6. kép Kiállítási részlet 
Kép: Kiss Attila

Rendelje meg most a Pozsgások 2008-ban megjelenô lefûzhetô lapjait!
tagnak nem tagnak

Pozsgáslap 1600 Ft/48 lap 2000 Ft/48 lap

Lefűző dosszié
postaköltség nélkül 700 Ft/db 1200 Ft/db

postaköltséggel 1200 Ft/db 1500 Ft/db

Legújabb könyvajánlatunk
Horváth Ferenc: Tillandsiák
72 oldal, A/5 méret, puha kötésben, 147 színes és 6 fekete-fehér képpel, 
1 színes térképpel és 1 a taxonokat összefoglaló hőigény táblázattal. 
Tillandsia kedvelőknek nélkülözhetetlen!                                       

2000 Ft

További felvilágosítás, megrendelés, fizetés: Szászi Róbert Tel.: 52/715-828, 20/549-0956 
vagy 30/425-6067. E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
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                           A, a

alternate veränderlich váltakozó

alternifolia wechselblättrig váltakozó levelű

althaea heilsam gyógyító

altissima gross nagy, magas, legmagasabb

alversonii Alverson, A. H. Alverson-féle

amabilis lieblich kedves, bájos

amajacensis benannt nach Herkunft: Amajaco, Híd., 
Mex.

Amajaco-ról elnevezve

amara bitter keserű

amaranthus nicht welkend nem hervadó

amazonica amazonicus entlang des Amazonas Amazonasz menti

ambatoense benannt nach Herkunft: Ambato, Arg. Ambato-ból való

ambigua zweifelhafte kétséges, kétes

ambiguus zweifelhafter kétséges, kétes

amblayensis Herkunft: aus Amblayo Amblayo-féle

amecamensis Herkunft: aus Ameca Ameca (folyó) menti Mex.

amentum das Kätzchen barka

amerhauseri Eigenname: Amerhauser Amerhauser-féle

americanus aus Amerika amerikai

amethystinum lilablau, amethystfabrig liláskék, ametisztszinű

ammophila bagolykedvelő

amoeboides locker szétfolyó, amőbaszerű

amoebophyllum verbreitendblättrig szétterjedő levelű

amoena schön, anmutig gyönyörű, bájos, kecses

amphipyrenin die Eihaut sejtmaghártya

ampullacea glasig, blasig üveges, hólyagos, felfújt

amstutziae Amstutz, H. Amstutz-féle

amurense entlang des Amurs Amúr menti

amychlaea schuhartige cipőszerű, patkószerű

amylum der Reservestärke keményítő

ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.



Minden kedves 
Olvasónknak 

áldott Karácsonyt 
és békés, 

boldog Új Esztendőt.




