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Címlap: Pseudobombax ellipticum bimbókkal, kinyílt virággal, benne a kinyúló bibével és a 
porzószálak tömegével. Kép: Dr. Nemes Lajos
Hátsó borító: Neoporteria subgibbosa. Kép: Dr. Csajbók József
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Zusammenfassung: Der Autor stellt seine aus Samen großgezogene Pflanze, Pseudobombax ellipticum vor, die schon Blüte ent-

wickelt. Die Samen kaufte er bei einem Samenhändler im Jahr 1996, und von den frisch gesäten 10 Samen ein einziger keimte.

Abstract: The author introduces his Pseudobombax ellipticum plant is grown from seed, which also starts flowering. He bought the 

seeds from a cactus seed supplier in 1996 and only one from the ten seeds germinated.

Dr. Nemes Lajos

A Pseudobombax ellipticum (Kunth) Armando Dugand

Első leírása
Bombax ellipticum C. S. Kunth – in A. 
Humboldt-A. Bompland-C. S. Kunth – Nov. 
Gen. Sp. 1822.5:299.
Pseudobombax ellipticum (Kunth) A Dugang – 
in Caldisia 1943. 2: 67.

A növény teste
Törzse: Élőhelyén a trópusokon lombhulla-
tó cserje vagy 5-7, némely szakirodalom sze-
rint 10-15 m magas, lazán elágazó fatermetű 
növény, szukkulens ágakkal. Fiatal korában 
az első lomblevelek megjelenése idején tör-
zse a talaj közelében a vízraktározó szövetek 

képződésével gumószerűen megvastagodik. 
A gumó mérete élethossziglan gyarapodik, 
idővel 4-5 m körméretet is elérhet. Idősebb 
korban kérge részben leválik, és ilyenkor egy 
teknős páncéljához hasonló rajzolat alakul ki 
felületén. Kaudexes szukkulens növény.

Lomblevelei: Ép szélűek, fiatal korban épek 
(magánosak), az idős növényeken hármas 
tagolódásúak. Az összetett levél egyes tag-
jai 7-10 cm hosszúak, 6-8 cm szélesek. Eny-
hén bőrnemű, felületük sötétzöld, fonákuk 
világos-sárgászöld színű. A fonákon az erek 
szárnyasan tagoltak. Élőhelyükön a száraz 
időszakban – a mi éghajlatunk alatt télen – 
lehullanak. A levelek nyele merev, rugalmas, 
szélnek ellenállók. A levélkéket rövid nye-
lecskék rögzítik a levélnyélhez.

Virága
Virágbimbó: Tompa, kúpalakú. Kezdeti meg-
jelenése és a virágzás napja közötti idő 15-20 
nap a környezet hőmérsékletének függvé-
nyében. A bimbó kezdetben lassan fejlődik. 
A virágnyílás előtti 4-ik, 5-ik napon már 1-1 
cm a napi növekedése, majd az utolsó két na-
pon 5-5 cm-t is növekszik. Közvetlenül a vi-
rágnyílás előtt a bimbó 12-14 cm hosszú is le-
het, 2 cm szélességgel. A bimbó rendszerint 
a késő délelőtti órákban nyílik szét. A virág-
zás az éjszakai órákban is folytatódik és a ki-
nyílástól számított 24-25 órányi ideig tart. 
A virágtakaró levelekből a növénycsaládra 
– Bombacaceae – jellemzően a szirmok hiá-
nyoznak. Az ivarleveleket – a porzószálakat 
és a bibét - 5 db bőrszerű, sötétzöld-sárgás 
árnyalatú, egyenként 11-12 cm hosszú, kb. 
1 cm széles csészelevelek takarják. A bim-
bó szétnyílása után ezek visszatüremlenek. 
A virágkocsány nagyon rövid, alig 10 mm, 
a rajta képződő murvalevelek élükön össze-

1. kép: A cserépben felnevelt Pseudobombax 
ellipticum.
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nőttek, csésze alakúak, tövükön édes nedvet 
képező mézfejtővel. Említést érdemel a virág 
további szerkezete. A fonalszerű porzószálak 
tövükben 13-15 mm-re összenőtt falkákban 
képződnek. A falkák száma 10, egy-egy fal-
kán belül 28 a porzószálak száma, egy virág-
ban tehát 280 porzószálat találunk. A porzó-
szálak 85-90 mm hosszúak, végükön 1-1.2 
mm méretű citromsárga portokokkal. A por-
zószálak selymes vörös-, rózsa-, és fehér szí-
nűek lehetnek. A bibeszál hasonlóan fonal-
szerű, 10 mm-rel hosszabb a porzószálaknál. 
A kibomlott virág a porzószálak tömegével 
borotvaecsethez hasonlítható, innen kaphat-
ta a növény az angol nyelvű nevét: Shaving-
Brush Tree. Termése: a szakirodalom szerint 

hosszúkás, 10-12 cm-es toktermés. A virág 
megporzásáról nincs ismeretem. Feltételez-
hetően – a virág szerkezete alapján szél- vagy 
denevérek által végzett idegenmegporzás le-
het. Saját virágporával sikertelenek voltak a 
megporzási kísérleteim. 

Magja: 11-13 mm hosszú, 9-10 mm széles, 
lapos, sötétbarna színű, tompa fényű. Csírá-
zási erélye – tapasztalatom szerint - gyenge. 
Magkereskedőtől 1996-ban vásárolt, frissen 
elvetet 10 szem magból 1 szem csírázott ki, 
és vált a képen látható növénnyé. A szak-
irodalom szerint zölddugványozással is sza-
porítható, de erről nincs tapasztalatom. Ta-
lajául FLORASCA B 2/3 rész és folyami ho-
mok 1/3 rész arányú keverékét használom. A 

2. kép: Pseudobombax_ellipticum a Huntington Library Desert Garden-ben (Huntington 
Könyvtár Sivatagi Kertje).
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nyári vegetációs időben konténerben a többi 
pozsgással és kaktusszal együtt nálam a sza-
badban kap elhelyezést. Vegetációs időben 
két naponként kap öntözést, és 4-5 alkalom-
mal tápoldatozást. Télen öntözés nélkül tar-
tom 18 °C-os környezetben.

Természetes élőhelyei
Nagy-Antillák: Kuba, Haiti, Dominika, Ja-
maica.
Mexikó
Betelepítve: Észak-Amerika, Hawai, India te-
rületére.

Növényünk szubtrópusi, trópusi éghajlat igé-
nyű. Télen minimum 15 °C környezetet kí-
ván, rövid ideig 4-5 °C-ot is elvisel.
Fatermetű példányai és látványos virágai Kö-
zép-Amerika, Florida, Hawai házikertjeiben 
és közparkjaiban gyakran láthatók.

Dr. Nemes Lajos
Szomód

Képek: Dr. Nemes Lajos: 1,3; Pamla J. 
Eisenberg, Anaheim, USA: 2.

2. kép: A tövénél élethossziglan vastagodó gumó a kaudex.

3. kép: Pseudobombax ellipticum kubai bélyegen 
1993-ból. Gyűjtemény: Gonda István.
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Zusammenfassung: Der Autor sammelt seit mehreren Jahrzehnten Kakteen, wobei er viele praktische Erfahrungen beim 

Züchten erwarb. In der jetzt beginnenden Artikelserie gibt diese den Lesern/Leserinnen bekannt, und seine Meinung weicht in 

vielen Fällen von den in den Fachbüchern Beschriebenen ab.

Abstract: The author collects cacti for decades so he has lots of growing and practical experiences. He delineates these experiences 

in the series starting just now, and in many cases his opinion differs from those are written in the books.

Elton Roberts

Kaktuszok otthonunkban 
Egy profi termesztõ tippjei

Szerkesztői megjegyzés: Elton Roberts 
talán nem nevezné magát profi termesz-
tőnek (a titulus az én ötletem volt), ám 
tagadhatatlanul rendkívül tapasztalt. 
Szinte naponta elküldött beszámolói a 
kaktuszokról nemcsak vásárlóinak örö-
mére szolgál, hanem az elkövetkezen-
dő oldalak (és a CSSA honlap) fontos 
részét is képezik. A szerző elérhető az 
1cactus1@verizon.net címen.

Wilcoxia schmollii
A Wilcoxia schmolliit 1985-ben so-
rolta át a Wilcoxia nemzetségből az 
Echninocereusokhoz egy olyan ember, 
akinek sok további növény köszön-
het névváltoztatást: Nigel Taylor. Ta-
lán a „jobb a békesség” alapon, de né-
hány évvel később ugyanez az ember 
a Wilcoxiákat mégis az Echinocereus nemzet-
ség egyik alcsoportjaként jelölte meg. Így 
míg a fiatalabb növénykedvelők Echinocereus 
schmollii, addig az idősebbek még Wilcoxia né-
ven ismerik a fajt. Akárhogy is nevezzék, any-
nyi bizonyos, hogy a növény gyökere gumós, 
leírásokban retek formájúként említik, 7 cm 
hosszú és 3 cm keresztmetszetű. Tapasztala-
taim szerint számos, hüvelykujj méretű gyö-
kér inkább előfordul, mint egyetlen darab, 
ahogyan egynél több szár is előtörhet a gyö-
kerekből. A leírás szerint magános csomók-
ban nő, hengeres szára egyenesen fejlődik és 
lefelé lóg. Ki-ki döntse el maga, hogy ez meny-
nyire van így, az én növényeim mindeneset-
re remekül növekednek egy függőkosárban 
több mint 25 centiméteres, 2 cm keresztmet-
szetű szárakat nevelgetve. A kunkorodó haj-

tásokat meglehetősen nehéz lemérni, de né-
melyek (melyeket annyira finom tüskék bo-
rítanak, hogy nem is nevezném őket tüskék-
nek!) az 55 cm-t is elérik.

A hivatalos leírás a virágokat 6 cm-es át-
mérővel ruházza fel, az én növényeim közül 
azonban egyetlen egy sem nevelt 4,2 cm-es-
nél nagyobbat. Szabályosan tömeges virág-
zásnak kellene bekövetkeznie, melynek so-
rán néhány virág egy-három nappal koráb-
ban bontja a szirmait, és egy-két lemaradó 
még követi a fővirágzást. A saját kaktuszaim 
egyike ezzel szemben több mint 150, egy-
szerre nyíló virággal örvendeztetett meg, 
melyek mindegyike 4 cm átmérőjű volt.

A Wilcoxiákat laza talajba ültetem, melyen 
hamar átszivárog a víz. Ez különösen fontos, 

1. kép: Wilcoxia schmollii
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lévén, hogy gumós gyökerű növényről van 
szó. Olyan cserepet használok, mely éppen 
elég mély ahhoz, hogy a gyökér kényelmesen 
elférjen benne, de nem mélyebb. Ha túl gyak-
ran kap vizet, a talaj nyirkos marad, és ez a 
növény néhány gyökerének vagy akár a teljes 
növénynek az elvesztését jelentheti, ezért az 
öntözések között hagyni kell a talajt alapo-
san kiszáradni.

Epitelantha bokei ssp unguispina
A „Gombkaktuszok” az Epitelantha nemzet-
séghez tartoznak, igen nagy népszerűségnek 
örvendenek a gyűjteményekben, és évekig az 
E. micromeris variációiként kaptak helyet a ta-
xonómiai rendszerezésekben. Ezt a besoro-
lást azonban én nem tartom helyesnek, és úgy 
tűnik, sokan egyetértenek velem a körbejáró 
nevekből kiindulva. Anderson minden egyes 
Epitelantha formát (az E. bokei kivételével) 
az E. micromeris alá sorolt, egy öntermékeny 
faj alá, amely gyakran nyáron érlel magot 

egyetlen virág nyílása nélkül. Minden más 
Epitelanthánál úgy tűnik, hogy legalább két 
klónra van szükség a magérleléshez.

Az Epitelantha bokei ssp unguispina ab-
ban különbözik rokonaitól, hogy tüskéinek 
hegye fekete. A legtöbb növény az idő előre 
haladtával sarjadzik. Ez beletelhet tíz, vagy 
akár több évbe is, bár van közöttük, amely 
már meglehetősen fiatal korában képes rá. 
A képen látható virágzó egyed 7 cm átmérő-
jű és épp csak elkezdett sarjadzani. A telje-
sen tömött, ugyanolyan korú egyed felette 
már 10 cm-es. Ahogyan az a legtöbb kaktusz-
szal előfordul, üvegházban nagyobbra nőnek, 
mint természetes körülmények között. 

A rózsaszín virágok, melyek átmérője 6 
mm, számos alkalommal megjelennek a tél 
elmúltával egészen ősz végéig; hűvös időben 
akár egy hétig is nyílhatnak, míg hőség ese-
tén ez csupán néhány napra korlátozódik. 
Évekig hidegházban tartottam a növényei-
met, ahol nem ritkán 13 °C alatti hőmérsék-

2. kép: Wilcoxia schmollii.
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letet kellett elviselniük. Télen szá-
razon tartom őket, jó vízáteresztő 
talajba ültetem és mészkődarabo-
kat szórok köréjük.

Mammilaria sanchez-
mejoradae
A Mammilaria sanchez-mejoradae 
ma is elég újnak számít a termesz-
tésben, így növekedési méretének 
és sarjadzási tendenciájának hatá-
rait még nem tudjuk megállapítani. 
Élőhelyén magányosan fordul elő, 
körülbelül 3 cm magasra nő és a 
szélessége is ugyanekkora, bár ke-
resztmetszete gyakran nem halad-
ja meg az 1 cm-t. A saját növénye-
im jelenleg 2x2 cm-esek. Jobban 
örülnék, ha azt mondhatnám, eze-
ket a növényeket éppen olyan egy-
szerű tartani, mint a Mammilaria 
saboae-t, de még nem nevelem őket 
elég ideje ahhoz, hogy ilyen kijelen-
tésre ragadtassam magam.

Annyira ritka előfordulású, hogy a leg-
többen nem is látták még virágozni, és ne-
kem is ez az első eset, hogy saját növényem 
virágát csodálhatom. Az alábbi fotókon jól 

megfigyelhető a rügy és a tollszerű tüskék. 
A virág közel 1,5 cm hosszú és 1 cm átmérő-
jű, és, bár első látásra fehérnek gondolnánk, 
közelebbről vizsgálva rájövünk, hogy valójá-
ban világos rózsaszín szirmait sötétebb ró-

zsaszín középvonal díszíti. A kül-
ső szirmok vonalai vastagabbak és 
sötétebbek, míg az egészen belső 
szirmoknál csaknem láthatatlan 
ugyanaz a vonal.

Lévén, hogy 2000 m-es magas-
ságban élnek, arra következtetek, 
hogy az egyedek elviselnék a fagy 
közeli hőmérsékletet is, én mégis 
szárazon tartom őket a tél folya-
mán. Ebben az évben a saját példá-
nyaim, melyek a nálam szokásos 
földkeveréket kapták, február el-
sején borultak virágba, így felme-
rül a kérdés, vajon a nyári hőség-
ben nyugvó állapotba kerülnek-e? 
Még mindig tengernyi dolog van, 
amit ki kell tapasztalnunk a ter-
mészet eme pici ékkövéről.

Pediocactus bradyi
A Pediocactus bradyi a legtöbb em-

3. kép: Epithelanatha bokei ssp. unguispina 1.

4. kép: Epithelanatha bokei ssp. unguispina 2.

9
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ber „Lehetetlen nevelni” listáján * biztosan 
szerepel. Ez, a Sclerocactus és néhány, a töb-
bi észak-amerikai kaktuszfaj közül (plusz a 
Mammilaria tetrancistra) jóformán egy, csak a 
számukra fenntartott, különálló melegházat 
igényelnek. Ennek oka az, hogy a növények-
nek szükségük van egy teljesen száraz idő-
szakra körülbelül április 15-től július 30-ig, 
mely alatt egy csepp víz sem érheti őket.

Ha nincs kéznél olyan melegház, melyet 
csak ezeknek a trükkös fajoknak szentelhe-
tünk, akkor az oltás az egyetlen megoldás, 
bár ilyen módon eléggé atipikus növényeket 

nyerünk. A fotón szereplő egyed például olt-
vány, és sokkal nagyobbra nőtt, mint bár-
mely vad példány. Ez utóbbi ugyanis legtöbb-
ször magányosan fordul elő a természetben 
és csupán 4 cm-esre nő meg. Száraz körülmé-
nyek között az élőhelyen tenyésző egyedek 
teteje a talajjal egy szintbe kerül, eső után pe-
dig, amikor a növény megszívja magát vízzel, 
ismét 5-6 cm-re elemelkedik a talajtól.

A 3 cm-es virágok, melyek nálam tavasz-
szal egyesével vagy kettesével nyílnak, a le-
írás szerint szalmasárgák, bronz színűek, ba-
rack színűek és rózsaszínűek lehetnek, bár 
én még sosem láttam bronzhoz hasonló szí-
nűt. A virágzás néhány napig tart és amint 
az egyik elvirágzott, a másik már bontja is a 
szirmait.
 A P. bradyi a Grand Canyonnak azon a részén 
fordul elő, melyet Márvány Canyon-nak ne-
veznek (Marble Canyon). Ez egy hideg, siva-
tagos terület, amelyen még hó is esik (bár 
szükséges megemlíteni, hogy a hó nagy ré-
sze elpárolog, még mielőtt olvadni kezdene, 
így a növények soha nem kerülnek víz alá). 
Ennek ellenére én szoktam adni a növénye-
imnek egy könnyű, tél középi kortyot. A leg-
jobban akkor fejlődnek, ha van megfelelő 
légmozgás, így egy ventillátor hasznos szol-
gálatot tehet; és nem árt az sem, ha egybe-
nyitott, fedett területen neveljük kedvence-
inket. Amennyiben a növényt saját gyökerén 
akarjuk tartani, kis cserépbe kell helyezni 
és olyan talajt választani, amely nagyon jó 
vízáteresztő képességű és vannak benne kis 
mészkőkavicsok.

A hideg telek szintén megtérülnek a 
növényeknek a növekedés és virágképző-

5. kép: Mammillaria sanchez-mejoradae 1. 6. kép: Mammillaria sanchez-mejoradae 2.

7. kép: Mammillaria sanchez-mejoradae 3.
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dés időszakában, nem tu-
dok olyan Pediocactusról vagy 
Sclerocactusról, amely nem vi-
selné el a fagy közeli hőmér-
sékleteket is. Ha eléggé szá-
raz a környezet, sokuk túléli a 
-17 °C-ot is. Ha azonban növé-
nyünk oltvány, akkor az oltó-
alany hőmérsékleti igényeit kell 
figyelembe vennünk, legtöbb-
ször ugyanis ez utóbbi kevésbé 
tűri a hideget, mint a ráoltott 
Pediocactus.

*A nehezen nevelhető fajok alatt, 
melyekre feljebb utaltam, azo-
kat értem, amelyek már hosszú 
évek óta ezekhez a nemzetségek-
hez tartoznak, nem pedig a nem-
rég hozzájuk csatolt, Dél-Texas-
ból és Mexikóból származó fajok. 
Azok a kaktuszok, melyek Nevada, 
Colorado, Utah, Idaho, Washing-
ton, Wyoming, Új-Mexikó és Ari-
zona magas hegyeinek hideg telű 
sivatagaiból származnak, a ter-
mesztés során hideg nyári éjsza-
kákat igényelnek egy CAM-nak 
(Crassulacean Acid Metabolism - 
Varjúhájfélék savas anyagcseréje) 
nevezett jelenségnek köszönhető-
en, amely nem más, mint a foto-
szintézis egyik fajtája. A folyamat 
hideg éjszakai hőmérsékletet igé-
nyel, amikor a légzőnyílások ki-
nyílnak, lehetővé téve a növény-
nek, hogy felvegye a levegőből a 
növekedéséhez szükséges szén-di-
oxidot. A legmagasabb éjszakai hő-
mérséklet természetesen a fajok-
tól és azok elterjedési területétől 
függően változik. Néhány szakértő 
a 16°C körüli hőmérsékletet java-
solja, ám a magasan fekvő területek növényei szá-
mára körülbelül 13°C vagy még kevesebb lenne 
ideális. Így a kb. 3600 méteres magasságból szár-
mazó egyedek hamarabb térnek nyugovóra, mint 
az 1000 méteren élők.

Elton Roberts
USA, Kalifornia

Képek a szerző felvételei.
Forrás: Cactus and Succulent Journal, 2006. 
május-június

Fordította: Kun Hajnalka, Debrecen

8. kép: Pediocactus bradyi 1.

9. kép: Pediocactus bradyi 2.
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Zusammenfassung: Solche Felsengarten werden vorgestellt, in denen die verschiedensten, unter den Bedingungen des Autors 

winterharten Kakteen und anderen Sukkulenten sowohl im Winter als auch im Sommer im Freien leben. Die Mehrheit davon 

hat schon zweimal -23 °C sogar langfristig überlebt.

Abstract: Rock gardens are introduced in which very different cacti and other succulents grow summer and winter that are hardy 

under the conditions of the author. And lots of them have survived long term -23 °C temperature two times.

Ficzere Miklós

Kaktuszok és pozsgások a sziklakertben

Sziklakerti növényekkel több, mint 15 éve 
foglalkozom, amelyek termesztését lakóhe-
lyem éghajlati és talaj adottságai lehetővé 
teszik, vagy, amelyeknek többé-kevésbé ki-
alakíthatók az életfeltételei. Az úgynevezett 
„sziklakerti növények” kategóriát önkényes 
meghatározásnak tartom, mivel a növényvi-
lág nagyobbik része köves felszíneken, köves 
talajokon él, ezért ez a meghatározás inkább 
a kereskedelem által használt elkülönítés. 
Sziklakerti növények kategóriába a kaktu-

szok és az egyéb pozsgás növények egyfor-
mán besorolhatók a természetben elfoglalt 
helyük alapján. Az igazi teljesítményt nem 
az általam megépített sziklakertek jelentik, 
az igazi teljesítmény a növények alkalmazko-
dása, hiszen sokuk a biológiai létük határán 
próbál megélni. Az alpesi, szubalpin és egyéb, 
főleg évelő lágyszárú növények mellett iga-
zán érdekes feladatot jelentett számomra 
a télen szabadban is tartható kaktuszok és 
egyéb pozsgások életfeltételeinek megterem-

1. kép: A legnagyobb sziklakert egy részlete, télen nincs semmilyen védelem. A hideget nem bíró 
pozsgások télire felszedésre kerülnek.
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tése. E helyen ki kell térnem a télállóság fo-
galmára is. Véleményem szerint olyan kak-
tusz, amely télálló nincsen, csak olyan kak-
tusz létezik, amely bírja éghajlatunkon a hi-
deget, ha az egyéb feltételek is biztosítottak, 
és ezeket mesterségesen kell kialakítani. Az 
a kaktusz, amely körülményeim között meg-
él, az a szomszédban, vagy 5 km-rel távolabb 

már egy-két tél után elpusztul. Miért? Mert a 
több tényezős életfeltételek valamelyike nem 
teljesül. Hiába ültetném el valahol a Hortobá-
gyon, vagy a hegyek kopáros részén, emberi 
beavatkozás nélkül élete csak ideig-óráig tar-
tana. Nem véletlen, hazánkban még egyetlen 
télállónak mondott kaktusz sem szabadult 
ki a termesztésből, sehol sem él vadon, és se-

1/2. kép: Opuntia schweriniana nagy virágokkal. A rozsdaszínű növény Sedum cyaneum.

1/3. kép: 1/3. A kép 2013. március 16-án készült. 
A kerítés sarkában Yucca aloifolia x glauca. 
Ettől jobbra Yucca baccata, mellette a nagy-
méretű, Y. recurvifolia, kartonlappal sebtiben 
lefedve Agave parryi v. huachuanensis, balra a 
kerítés mellett Yucca gilbertiana és Y. nana. Az 
előtérben Cupressus glabra ‚Aurea’-hoz kiköt-
ve a Yucca gloriosa ‚Variegata’. A többi pozsgás 
védelem nélkül a hó alatt, köztük Pediocactusok 
is. A növényeket semmilyen károsodás nem érte.
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hol sem tudja magát fenntartani sem vege-
tatív, sem generatív úton. Habár tudom, vol-
tak ilyen kísérletek, eredménytelenül. Ilyen 
kiszabadult, elvadult állapottal csak Európa 
kedvezőbb éghajlatú helyein találkozhatunk, 
pl. Horvátország. Tapasztalataim eredmé-
nyeként elmondhatom, a kaktuszoknál sok 
alpesi és szubalpin növény szabadban való 
termesztése, megtartása összességében sok-
kal nehezebb feladatot jelent, lényegesen na-
gyobb figyelmet igényel. E növények teljesít-

ményét, élethez való ragaszkodását csak ak-
kor tudjuk megfelelően értékelni, ha röviden 
ismertetem lakóhelyem, ill. növényeim élő-
helyének környezeti adottságait. Debrecen-
ben a város egyik központi, óvárosi negyedé-
ben lakom. A vidék teljesen sík, komolyabb 
vízfolyás nincs, semmilyen kő, kőzet nem ta-
lálható 80-100 km-es körzeten belül. Mikor 
ezeket a sorokat írom, a hőmérséklet közelíti 
a +38 °C-ot. De haladjunk sorjában.

1/4. kép: Előtérben a nyári félévre kiültetett kaktuszok: Echinocactus grusonii, Lobivia silvestrii, 
Ferocactus pilosus, Cereus hildmannianus f. monstrose, Cereus glauca és Aloe variegata. A 
háttérben Maihuenia poeppigii, a lilás virágú egy áttelelő, gazdagon virágzó Delosperma sp. Ez 
utóbbiak és a feljebb lévő növények állandóan kint tenyésznek. Az előtérben lévők érdekessége, hogy 
az esőt, legyen az bármilyen nagy és hosszantartó, minden károsodás nélkül kibírják. Kiültetésük 
ideje április eleje, felszedésüké rendszerint október közepe, vége. Ezek a növények olyan cserepekben 
nevelkednek, melyek alja sok-sok lukat tartalmaz. A lukakon a gyökerek kinőnek a talajba, ahol már 
teljesen szabadon, minden korláttól mentesen növekednek. Felszedésük ezért néha komoly „birkó-
zást” okoz. A cserépen túlnőtt gyökereket a cserép aljával színelve visszavágom, ami, tekintve a 
cserép talajának nedves földjét, még soha nem okozott gyökérrothadást. Teleltetésre teljesen nedves 
földben kerülnek, s ott száradnak ki lassan, fokozatosan. E növények kiültetésének célja a látvány 
fokozása, és nem utolsósorban a próbálgatás, melyik, mit képes elviselni.
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1/5. kép: Egy ritkább színű Echinocereus cocci neus virágzik a Cereus peruvianus mellett. Ez utóbbi 
is hálásan hozza virágait minden évben.
1/6. kép: A szőnyegszerűen terjedő, dél-amerikai származású Maihuenia poeppigii. Gyakran kell 
metszegetni. Hírével ellentétben könnyen szaporítható, egyszerűen átültethető, hosszan és sokat 
virágzó növény.
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Az éghajlat jellemzői: Debrecenben a nap-
sütéses órák éves összege átlagosan 1960 
óra, amely évről évre nagy változékonysá-
got mutat. Az éves csapadék mennyisége az 
utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent, 
jelenleg évi 540 mm. Legkevesebb a január-
március időszakban hullik, a legtöbb június-
ban. Télen a csapadék minden formája előfor-
dul: eső, ónos eső, havas eső, hó. Leghidegebb 

hónap a január, legmelegebb 
a július. Előfordult már ja-
nuárban -30,2 °C is. A nyári 
szélsőségek az utóbbi időben 
egyre gyakoribbak, nem rit-
ka a 40 °C-hoz közelítő, több 
napig tartó hőség. És ma már 
a napsütés sem olyan, mint 
régen, sokkal, de sokkal erő-
sebb, perzselőbb. A szélsőség-
re jellemző, hogy 2013. feb-
ruár 20-ától kezdődően már 
tavaszias meleg volt, elkezd-
tem kiültetni a növényeket, 
a sziklakertekről eltávolítot-
tam a fedőket. Majd márci-
us 15-én igazi tél kezdődött 
-15°C-os faggyal, hóeséssel, 

15 cm vastag hó esett, és ez a fagyos idő 2 hé-
tig tartott. Az egész 2012/13-as télnek ekkor 

1/7. kép: Terebélyes, nagy helyet 
igénylő, de szép virágú Opuntia 
rhodantha. Leghátul hatalmas 
Yucca recurvifolia. Talán hi-
hetetlen, de az Opuntia-félék 
tartása jóval problémásabb a 
gömböc alakú kaktuszokénál. 
Olyan időszakban támadja meg 
hajtásait valamilyen penész-
gomba, amikor nem tudunk 
hatékonyan védekezni. Ez el-
terjedve, nagyon elcsúfítja, és 
előbb-utóbb a növényt a sze-
métbe dobjuk. Hasonló tünet-
tel a „gömböcöknél” még nem 
találkoztam.

1/8. kép: A kövek repedéseiben terjedő Crassula 
setulosa. Sok próbálkozás után ezen az árnyé-
kosabb, nedvesebb helyen bizonyult télállónak, 
ahol már évek óta szépen fejlődik, mindig újabb 
kőrepedésekben keresve helyet.
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1/9. kép: Echinocereus coccineus tűzpiros virágokkal. A kisebb termetű kaktuszok már a termé-
szetes magszórásból származó növények. Néhány telet már azok is kibírtak védelem nélkül. Több 
kaktusz töve egészen elmohásodik. Ez részben jó, mivel a moha a kiszóródó magvakat megfogja, 
amelyek a nedves mohában nagyon jól kicsíráznak. Ellenben ősszel, télen, már rossz, mert a moha 
az érzékeny gyökérnyakat állandóan nedvesen tartja. Végzetes bajt, eddigi megfigyelésem szerint, 
nem jelent.
 
1/10. kép: Bukiniczia cabu lica 
(syn.: Dictyolimon macrorr-
habdos), egy példa, milyen más 
növényeket tarthatunk együtt 
a szabadban kaktuszokkal. A 
sziklakertben kaktuszok között 
él ez a szépségesen márványolt 
levelű, nem pozsgás növény, 
melynek hazája Afganisztán 
sivatagos vidéke. Igényei meg-
egyeznek a kaktuszokéval, télen 
védeni kell a csapadéktól, a levél 
tölcsérben nem panghat a víz. A 
tölcsérben már megindult a vi-
rágszár fejlődése.
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voltak a leghidegebb napjai. Az éghajlati sajá-
tosságok miatt a kaktuszok tenyészideje rö-
vid. Május elején kezdődik, és augusztus vége 
felé már kezdenek a növények összezsugo-
rodni. Nagy előny a korai és késői fagyok el-
maradása, ami a belvárosi fekvésnek tulajdo-
nítható. Ezek a fagyok akkor károsítják a nö-
vényeket, amikor azok még felkészületlenek 
a télre, azaz ősszel még nincsenek, tavasszal 
pedig már nincsenek a nyugalmi szakaszban.

A talaj jellemzői: Itt csupán azt a 
területet jellemzem, ahol élek én és 
a növényeim. Ez a terület a nyírségi 
homok és a hajdúsági löszhát talál-
kozásánál fekszik, a két talajféleség 
átmeneti zónájában. Két utcával ar-
rébb már csak a homok található, s 
ezt az egyik utca neve is jól jellemzi: 
Homok utca. A felső kb. 20 cm vas-
tag réteg fekete színű lösz, szerves 
anyagban aránylag gazdag, jó hu-
muszos. Alatta már a nyírségi ho-
mok található. Emiatt nyáron köny-
nyen átereszti a vizet, és könnyen 
kiszárad. Mivel 400-500 évvel ez-
előtt is laktak és ténykedtek ezen 
a területen, emiatt a talaj a külön-
böző építkezések során mésszel dú-
sulhatott, és az amúgy is jellemző-
en lúgos pH és a talaj mésztartalma 
megnövekedhetett. A talaj vízát-
eresztése az őszi, tavaszi nagyobb 
és tartósabb esőzéseknél, valamint 
a téli, fagyos időszakban már nem 
működik. A felszín csúszóssá, raga-
csossá válik.

Hogyan választottam ki a szik-
lakertek helyét?
Az említett adottságok csak a növé-
nyek egy részének voltak megfele-
lők. Ezért a terület mikroklimatikus 
adottságainak megfigyelésével kel-
lett kiválasztanom azokat a helye-
ket, ahol a kaktuszok és a többi pozs-
gás növény feltételezhetően életben 
marad a tél folyamán is, ugyanis a 
nyár nem jelent problémát. Ez utób-
bi igaz volt néhány évig! Sajnos, ma 

már a nyár is gondot jelent. A több mint 300 
taxont számláló kövirózsa (Sempervivum) 
gyűjteményemet az utóbbi néhány évben na-
gyon megviseli a nyári magas hőség és az ége-
tő napsütés. Ezért megvédésük érdekében ár-
nyékoló hálót kell használnom. De árnyékos 
helyre kellett telepítenem a Rosularia-féléket 
is. A mikroklíma megfigyelésével öt helyet 
választottam ki, ahová az évek során aprólé-
kos munkával sziklakertet építettem, főleg a 
szukkulensek számára. Milyen tényezők be-

1/11. kép: Az oszlopkaktusz Cleistocactus chrysocephalus, 
rendszeresen hozza csöves virágait. Mellette virágban a 
Hesperaloe parviflora. Jól látszik a két különböző kiné-
zetű Cylindropuntia imbricata, metszéssel koronás fács-
kává alakítva, betonvas mellett nevelve. Az agávénál sárga 
gömb virágaival, finoman csipkézett leveleivel a Cotula 
hispida, Japán hegyeiből.

18
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folyásolták egy-egy ilyen mikroklimatikus 
hely kiválasztását? Legfontosabb a benapo-
zottság. Érje napsütés keletről, nyugatról és 
délről is. Ha ez a feltétel teljesül, akkor várha-
tóan ezek a helyek egyben kertünk legszára-
zabb helyei is, mert a sok ideig tartó akadály-
talan napsütés kegyetlenül elpárologtat min-
den vizet. Ilyen helyet kettőt találtam, ahol a 
háttért a kerítés fala adta. E falnak a haszna 
télen mutatkozik meg leginkább, amikor az 
erős, talaj közeli szeleket mérsékli, a napsü-
tést pedig visszaveri, emiatt közvetlen előte-
rének magasabb a hőmérséklete. Az ideépí-
tett sziklakertek talajának vízáteresztő ké-
pességét maltertól megtisztított tégla törme-

lék és sóder bekeverésével, 
valamint perforált dréncső 
elhelyezésével javítottam. 
Mindkét sziklakert meg-
építése előtt örökzöld fákat 
ültettem el úgy, hogy azok a 
későbbiekben ne árnyékol-
ják károsan a beültetendő 
pozsgásokat. A benapozott-
ságot, ill. árnyékoltságot a 
fák törzsének felkopaszítá-
sával, és a lombozat megfe-
lelő metszésével lehetséges 
szabályozni. Ez azért lénye-
ges, mert a koronacsurgó-
ban minimális lesz a csapa-
dék mennyisége a lombozat 
eső megtartó hatása követ-
keztében. Ezért a sziklaker-
tek helyének alkalmasnak 
látszott a magas törzsű fák 
lombozata alatti terület is, 
abban az esetben, ha eze-
ket a helyeket adottságaim 
figyelembevételével, leg-

alább keletről és délről éri a napfény, valamint 
a fák legyenek örökzöldek. Ennek megfelelő-
en újabb két kisebb területet választottam 
ki, egyik egy Európai lucfenyő (Picea abies), a 
másik egy Arizónai ciprus (Cupressus glabra, 
syn. C. arizonica) alatti terület. Felszínüket a 
fák lombkoronája miatt kevés csapadék éri, 

2. kép: A másik nagyobb szik-
lakert pozs gásokkal beülte-
tett része Leyland ciprus 
(Cupressus x leylandii) fák 
alatt.

2/1. kép: Meszes, mészkövet tartalmazó közeg-
ben fejlődő, kb. hat éves Austrocactus philippii. 
Eddig még nem hozott virágot.
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amely nagyon fontos körülmény, főleg télen. 
Jellemzően a Picea abies alatt olyan szárazság 
volt minden nyári félévben, hogy oda bármit 
ültettem korábban, soha, semmi sem maradt 
meg tartósan. Ekkor jött az öt-
let, majd a kaktuszok kibírják! 
Valóban, az odatelepített kak-
tuszok nagy része ma is él és 
virul, lassacskán tíz éve. Meg-
lepő, de itt tavasszal, áprilisban 
már locsolnom kell, mivel olyan 
nagy a fa alatti szárazság, hogy 
nem akar megindulni a tava-
szi fejlődésük. Ne felejtsük el, 
mindkét fafaj örökzöld, télen-
nyáron vizet szívnak fel a talaj-
ból anyagcseréjük fenntartásá-
hoz. E talajok vízáteresztésén, 
összetételén semmit nem vál-
toztattam. Szintén locsolnom 
kell a C. glabra alatti területet, 
ennek koronája sokkal zártabb, 

mint a P. abiesé. A fák alá épített sziklaker-
teknél egy kellemetlen hatással azonban nem 
számoltam. Ez pedig a gyakori takarítás. Az 
örökzöld fákról folyamatosan lehullnak az 

2/2. kép: Tavaszi virágzás 1. Háttérben Yucca gilbertiana, mögötte Y. nana.

2/3. kép: Orostachys thyrsiflora, mögötte kissé elmosódva 
Lewisia cotyledon ’Sunset Strain’.
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2/4. kép: Echinocereus reichenbachii ssp. perbellus f. castaneus. Fésűs tövisűek közül talán ennek 
a legnagyobb a virága.

2/5. kép: Escobaria missouriensis v. caespitosa és Escobaria vivipara v. neomexicana. Az 
Escobaria missouriensis egyedek három virágszint képviselnek.
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2/6. kép: Tavaszi virágzás 2.

2/7. kép: Echinocereus triglochidiatus v. marcon sinii (?). Ezen a néven érkezett.
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elhalt növényi részek, a virágzás, majd a ter-
més maradványai. A növényekkel betelepí-
tett sziklakertben ez a takarítás hagyomá-
nyos seprűs módszerrel nem megoldható, 
ezért egy lombszívógéphez porszívó adaptert 
barkácsoltam, amivel a tisztítás tökéletesen 
és aránylag kényelmesen elvégezhető. Végül 

2/9. kép: Előtérben különböző kaktuszok, a hát-
térben Delosperma félék virágoznak. A kak-
tuszok között kövirózsához hasonlító növény 
a Sedum sempervivoides. A kép bal sarkában 
Opuntia clavata, melynek növekedését szintén 
metszéssel kell kordában tartani. Már virágzott.

2/8. kép: Lent: Delosperma dyeri‚Red Moun-
tain’, középen: Alpesi szekfű (Lychnis alpina) 
virágzás után. Bármilyen furcsa, de a száraz-
ságot és napsütést jobban bírja, mint a két 
Delosperma. Fent: Delosperma cooperi Jewel 
of Desert sorozat egyike a ’Jewel of Desert 
Garnet’.



24 Debreceni Pozsgástár 2013/4.

2/10. kép: Echinocereus viridiflorus környeze-
tében jól kivehetők a magszórásból keletkezett 
kisebb-nagyobb magoncok. Sok egyed habitusa, 
virágszíne különböző. Némelyik új hajtások kép-
zésével, amelyek már valószínűleg sarjakká ala-
kultak, formás telepet növesztett.

3. kép: A Cupressus glabra alatti sziklakert.
3/1. kép: Az Escobáriák láthatóan jól érzik ma-
gukat a kövek hézagaiban a majdnem függőleges 
beültetésben. A C. glabráról lepotyogó hulladé-
kot időnként el kell távolítani a porszívó segítsé-
gével.
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3/2. kép: A támfal réseibe telepített kaktuszok és 
Delosperma nubigea.

3/3. kép: A C. glabra gyökérnyomását nagyon 
jól bíró Echinocereus coccineus. A fa átmérő-
jének növekedésével folyamatosan tolja maga 
előtt a kaktuszt és a köveket is. 

az ötödik sziklakert néhány nagyobb méretű 
forrás-mésztufakő összeillesztéséből került 
kialakításra, egy főleg a téli félévben árnyé-
kosabb helyen. Ez egy igazi kísérleti terep-
nek bizonyult, amely a legtöbb meglepetéssel 
szolgált. A kövekbe talaj nélkül ültettem a nö-
vényeket még magonc korukban. Tehát a be-
ültetés semmilyen nehézséggel nem járt.

Sziklakertem kövei
Már említettem, Debrecen környékén kövek 
nincsenek, ezért a 100-150 km távolságban 
lévő hegyekben válogattam ki, és hoztam el 
a kocsimmal. Nem volt egyszerű feladat, de a 
kövek többségének egyedisége, szépsége mi-
att megérte a fáradtságot, és egyben kiváló 
testedzésnek bizonyult. Talajom mésztartal-
mú, a kövek 90%-a is mészkő, elenyésző része 
forrás mésztufa, a maradék 10% riolit-tufa. 
Ez utóbbit csak 80-90 km távolságból kellett 
elhoznom. Aki ismeri a forrás mésztufát, az 
tudja, ez puha kőzet, ezért a forrás mésztufá-
ból épített sziklakert szegélyét riolit-tufa kő-
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4. kép: A Picea abies alatt 
megépített forrás mész-
tufa sziklakert kb. 4 éves 
korában.

3/4. kép: Echinocereus triglochidiatus, E. cocci-
neus, E. reichenbachii a Cupressus glabra tö-
vében. Mind a négy növény előfordul egymás 
társaságában az amerikai őshazában, persze 
nem ennyire közel egymáshoz.

ből raktam ki. Ha erre rá-
lép valaki, nem törik, nem 
porlad, „utóhatás” nem 
marad. „Közelségükön” 
kívül az említett kőzetfé-
leségeket találtam a leg-
tetszetősebbeknek, ame-
lyek között jól mutatnak 
a növények. Szakirodal-
mak szerint leggazdagabb, 
legváltozatosabb a mész-
kő hegységek növényvilá-
ga, így leginkább megfelel 
a növények igényének. A 
különböző kövek nem ke-
veredhetnek egymással, 
mindegyik sziklakert egy 
meghatározott kőféleség-
ből épült meg.

Kaktuszok és egyéb pozs - 
gás növények -23°C-on
A beültetett kaktuszok és 
egyéb pozsgás növények 
által megélt eddigi legala-
csonyabb hőmérséklet -23 
°C volt, amely két egymást 
követő télen jelentkezett. 
Az első 2005. január 20-a 
körül kezdődött és kb. két 

hétig éjszakánként rendszeresen bekövet-
kezett, nappal sem emelkedett a hőmérsék-
let -15°C-nál magasabbra. Hasonló időjárási 
helyzet alakult ki 2006. február 10-től kez-
dődően, szintén tartott két hétig. Hótaka-
ró mindkét alkalommal csak foltokban volt, 
tehát a hó védő hatása sem érvényesülhe-
tett. Általában minden télre jellemző a hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó, többször ismét-
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4/1. kép: A riolit-tufa szegély alig különböztethe-
tő meg a forrás-mésztufától. Az altalajjal 3-4 
növény kivételével mindegyiknek van gyökér 
kapcsolata.

4/2. kép: Ezen a frissen ké-
szült felvételen észrevehető 
a változás. Szépen fejlődtek a 
beültetett növények.

lődő -15-20 °C körüli hőmérséklet, a néhány 
cm-től az 50 cm vastagságig lehetséges hóta-
karó, de eshet eső is, olvadhat is, és fagyhat 
is. Ha olvad, akkor a növények töve körül kis 
víztócsa alakul ki, amely éjszakára megfagy-
hat. A lehetséges változatokat még sorolhat-
nám, de ennyiből is érthetők azok a körül-
mények, amiket a kiültetett növényeknek el 
kell szenvedniük életben maradásuk érdeké-

ben. Sokszor nem is a hideg 
pusztítja el a növényeket, 
hanem a rossz helyen pan-
gó víz. Általában a gyöke-
reknél, főleg a gyökérnyak-
nál pangó víz a legveszélye-
sebb. Ilyen szempontból a 
kaktuszok és az alpesi nö-
vények nagyobbik része 
együvé sorolható. Kaktu-
szokból a következő nem-
zetségek egyedei találha-
tók: Escobaria, Echinocereus, 
Maihuenia, Austrocactus, 
Opuntia, Pediocactus, 
Cylindropuntia. Az Opuntia 
és Cylindropuntia nemzet-
ségekben találtam a leg-
több ellenálló fajt. Mivel 
többségük nagyterme-
tű, ezért számukat fo-
kozatosan lecsökkentet-
tem, de a kisebbekből 12 
taxon ma is megtalálha-
tó. Két habitusában elté-
rő Cylindropuntia imbricata 
egyedet a kevés hely miatt 
támaszték mellett, hajtá-
sait metszve és kötöget-
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ve nevelek, mint a szőlőt, csak itt a kötözés 
a veszedelmes tövisek miatt nem olyan szó-
rakoztató feladat. A Pediocactusokat kép-
viseli a P. despanii, simpsonii, knowltonii, 
az Echinocereusokat az E. viridiflorus, 
triglochidiatus (var. inermis, arizonicus), E. 
reichenbachii subsp. baileyi, subsp. albispinus, 
subsp. perbellus, var. caespitosus, E. baileyi, E. 
pectinatus, E. coccineus (var. octacanthus), x 
roetteri. Ez utóbbi az Echinocereus coccineus és 
az Echinocereus dasyacanthus hibridje. És ne 
felejtsem ki az E. engelmanniit és változatát a 
var. chrysocentrust. Az Escobaria nemzetség-
ből megemlítem a vivipara változatokat: var. 
neomexicana, kaibabensis, arizonica, bisbeana, 
valamint az E. dasyacantha, dasyacantha ssp. 
chaffeyi, E. sneedii, E. sneedii subsp. leei, subsp. 
orcuttii, E. tuberculosa. Két dél-amerikai nem-
zetséget egy-egy faj képvisel, de ezek külön 
figyelmet érdemelnek. Élőhelyükön vulka-
nikus kőzeten találhatók, savanyú talajo-
kon. Nálam mindkettő meszes talajon fejlő-
dik, minden probléma nélkül. A Maihuenia 
poeppigii mondhatni elég erőszakosan ter-
jed, ezért időnként szükséges megmetsze-
nem, más sziklakerti növényhez hasonló-
an. Mindent kibír, és gazdagon virágzik. Az 
Austrocactus philippii fejlődése lassú, vonta-
tott, de még mindig él. A felsorolás nem teljes.

Az egyéb pozsgás növények a legkü-
lönbözőbb nemzetségekből kerülnek ki. A 
Sempervivumok számára az említett alacsony 

hőmérséklet egyálta-
lán nem okozott gon-
dot, még a kényesebb 
S. atlanticum, S. italicum 
fajoknak sem. Jól bír-
ta a Phedimus stellatus, 
és az észak-afrikai At-
lasz hegységben honos 
Sedum multiceps. Megle-
petést okozott a Talinum 
calycinum, amely min-
dent kibír, szárazsá-
got, nedvességet, hide-

get, meleget, napot, árnyékot. Magról ter-
jedve kertemben már sokfelé megtalálható. 
Magról jól szaporodik a Lewisia nevadensis, 
a L. longipetala. A Hesperaloe parviflora és hí-
rével ellentétben a Yucca gloriosa is bírja te-
leinket. Mary & Gary Irish 2004-ben meg-
jelent, Agaves, Yuccas, and related plants című 
könyvük 256. oldalán írják, hogy ez utóbbi 
faj -9°C-on kipusztul. A kényesebbnek mon-
dott, kb. 20-30 cm magas, aprócska Yucca 
gloriosa ’Variegata’ növényt 2004 őszén ül-
tettem el, majd érkezett a -23°C, de szeren-
csére nem lett semmi baja, azóta is egészsé-
gesen fejlődik, és már néhány éve rendsze-
resen virágzik. Még sorolhatnám azokat a 
Rosularia, Crassula, Prometheum, Orostachys, 
Delosperma stb. taxonokat, amelyek szikla-
kertjeimben tenyésznek. Mindebben az a 
szép, hogy a kísérletező kedvűek mindig ta-
lálhatnak olyan pozsgást, amely az adott kö-
rülmények között tűri teleinket. Ahogyan az 
évek múlásával nőttek a kaktuszok, egyre 
jobban növekedett félelmem, esetleges pusz-
tulásuktól tartva. Ezért a legnagyobb terüle-
tű sziklakert kivételével egy egyszerű fedés-
sel védekezem a téli csapadék káros hatásai 
ellen, de ez a fedés a hőmérsékletet egyálta-
lán nem befolyásolja. A legnagyobb szikla-
kert megvédése mérete miatt számomra nem 
megoldható. Ennek még érdekessége, látvá-
nyossága, hogy a lapos részébe olyan kaktu-
szokat, aloékat, euphorbiákat is kiültetek, 

4/3. kép: Virágzó Echino-
cereus triglochidiatus 
2013. nyarán bimbó és 
virág összesen 22. 
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5. kép: A meglepetések forrás mésztufa kövei. Vi-
rágzó Escobaria sneedii subsp. orcuttii. A kő 
tetején a kisebb, sok hajtású az E. tuberculosa. 
Érdekesség a kaktuszok körülményeit elviselő 
Saxifraga longifolia. 

5/1. kép: Escobaria dasyacantha ssp. chaffeyi

5/2. kép: Virágzó Pediocactus knowltonii, Pe-
diocactus simpsonii. Hátrább Escobaria vivi-
para v. bisbeana Nem látszik, de magról megte-
lepedett a ciklámenhez hasonló levél mintázatú 
Viola koreana. Talajjal nincs semmilyen kapcso-
latuk. Vajon honnan veszik a tápanyagot?

amelyek télen megfagynának, 
ezeket október végén felsze-
dem. Megjegyzem, hogy a ké-
peken látható növények nem 
mindegyike élte át a -23°C-ot, 
de többségük igen. Szerencsé-
re ilyen alacsony hőmérséklet 
ritkán fordul elő. Azt se feled-
jük, a kert állandóan változik, 
vagy a kertész, vagy a termé-
szet akaratából. A képeket 
sziklakertenként csoportosí-
tottam, ezért az 1/1, 2/3, stb. 
képszámozás.

Mivel kísérletező kedvem 
töretlen, szívesen fogadnám 
olyan növények magvait, ame-
lyekről valamilyen mértékű 
fagytűrés feltételezhető, le-
gyen az bármilyen pozsgás nö-
vény.

Képek a szerző felvételei.

Ficzere Miklós, Debrecen
E-mail:

 ficzere.miklos@gmail.com
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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt in seiner Artikel-Serie die in Mexiko lebenden Tillandsien, besonders hervorhebend 

die Taxons, die aufgrund der Erfahrungen des Autors einfach in unseren Sammlungen zu halten sind.

Abstract: In his series the author introduces the Tillandsias living in Mexico, especially those taxa which can be easily grown in the 

collections according to his experiences.

Horváth Ferenc

Mexikó Tillandsiái 3. rész

A sorozat III. részében folytatom a Mexikó-
ban honos Tillandsia fajok bemutatását.

T. diguetii Mez & Roland-Gosselin
Mexikó meleg régiójának lakója 0-200 mé-
teren. Nagysága 12 cm, kicsi álhagymás 
növény, szürkészöld, csavarodó végű leve-
lekkel. Teljesen hasonlít egy miniatűr T. 

streptophyllára. A virágzati fellevél bennülő, 
szinte alig látható, a virágok csőszerűen ki-
emelkednek, 4-5 cm nagyságúak, lilás rózsa-
színűek. Hőigénye télen 15-20 °C.

T. ehlersiana Rauh
Hazája Mexikó Chiapas állama. 700 méte-
ren sziklalakó növény. Nevét a németorszá-
gi Tillandsia-kutató Ehlers házaspárról kap-
ta. A növény 15-20 cm nagyságú rozettával 
rendelkezik, mely álhagymás. A levelek sű-
rűn pikkelyezettek, hófehérek. Külalakra 
hasonlít a T. bulbosához. A virágzat 8-10 cm 
nagyságú, a fellevelek púderrózsaszínűek. A 
virágok csövesek, sötétlilák. Nyáron neveljük 
tűző napon, ott lesz igazán szép. Télen 15-16 
°C-on szárazon neveljük. Tenyészidőszakban 
havonta egyszer tápoldatozzuk. 

T. erubescens Schlechtendal
Hazája Mexikó magas, hűvös fenyőerdei, 
2500-3000 méter magasságban. A növény 
15-20 cm nagyságú, a levelek sűrűn pikke-
lyezettek, hófehérek. A virágzat a rozettából 
15-20 cm-re kifelé bókoló. A fellevelek skar-
látvörösek, a virágok csövesek és zöld színű-
ek. Gyűjteményemben nyáron tűző napon 
raschelháló alatt nevelem, télen 8-12 °C-on 
hidegházban szárazon telel. Két alfaja is-
mert: T. erubescens var. patentibracteata, T. 
erubescens var. arroyensis.

T. exserta Fernald
Mexikó Baja-California sivatagos tájai-
nak lakója 100 méteren. A növény leve-
lei szürkésfehérek, pozsgásszerűek, lefelé 
csavarodottak. A virágzat 70 cm nagysá-
gú kalászkákból áll. A fellevelek sötét ró-
zsaszínűek, a virágok 4 cm hosszúak, sö-

1. kép: Tillandsia diguetii egy miniatűr T. 
streptophyllára hasonlít.
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tét ibolyalila színűek. Nyáron tűző napon 
neveljük, télen hűvösön, 8-12 °C-on. Télen 
havonta egyszer kevés vízzel permetezzük, 
ügyeljünk arra, hogy a növény éjszakára 
megszáradjon. Ellenkező esetben könnyen 
szétrohad.

T. filifolia Schlechtendal & Cham.
Mexikó mérsékelt-meleg zónájának növénye. 
800-1300 méter magasan, fenyő- és tölgyer-
dőkben él epifitaként. A növény nagysága 10-
15 cm, világoszöld színű, vékony levelekkel. 
A virágzat kb. 15 cm-re kihajló, lefelé bókoló. 
A fellevelek színe barnásszürke.  Kékesfehér 
virágait egyesével hozza. A pangó vízre kü-
lönösen érzékeny. A gyűjteményemben lévő 
példányokat nyáron kertben félárnyékban, 
télen melegházban 16 °C-on nevelem. 

T. flabellata Baker
Hazája Mexikótól Salvadorig terjed, 200-
1500 méter. Nagysága 25-30 cm, sötétzöld, 
puha levelekkel. Tölcséres rozettát alkot. A 2. kép: Tillandsia ehlersiana hazája Mexikó 

Chiapas állama.

3. kép: Hűvös fenyőerdőkben él 2500-3000 méter magasságban a Tillandsia erubescens.



4. kép:  Tillandsia erubescens var. andrieuxii ábrázolása a Curtis’s Botanical 
Magazine-ban. 140. kötet, 8576. tábla.
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virágzat a rozettából kiemelkedő, 25-30 
cm nagyságú, 5-6 db összetett evezőből 
áll. A fellevelek sötétvörösek. A virágok 
egyesével nyílnak, csövesek és sötétlilák. 
Hőigénye télen 15-25 °C.

T. guatemalensis L.B Smith
Hazája Dél-Mexikó, 100-1200 méter. A 
növény nagysága 25 cm. A levél sötét-
zöld, tölcséres rozettát alkot. Jól sarja-
dzó faj.A virágzat 60-100 cm nagyságú 
több kisebb kalászkából áll, a fellevelek 
világospirosak. A lila virágok egyesével 
nyílnak, 3-4 cm nagyságúak, csövesek. 
A virágzási idő rövid, 2-3 nap, de kalá-
szával fél évig is díszít. Hőigénye télen 
15-18 °C. Nyáron fák alatt, félárnyékban 
neveljük. Igen könnyen nevelhető, hálás 
növény.

5. kép: Tillandsia exserta Baja-California sivatagos tájainak lakója.

6. kép: Tillandsia filifolia pangó vízre külö-
nösen érzékeny.
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7. kép: Tillandsia flabellata hazája Mexikótól Salvadorig.

8. kép: Könnyen nevelhető, hálás növény a 
Tillandsia guatemalensis.

9. kép: Tillandsia kalmbacheri töcsérében télen 
is legyen kevés víz.
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T. jaliscomonticola Matuda
Mexikó mérsékelt övezetének /Jalisco, El 
Tuito/ epifita növénye, 600-800 méteren él. 
A növény nagysága 60 cm, ezüstszürke színű 
levelekkel. Igen hasonlít a T. fasciculatához. 
A virágzat 50-60 cm nagyságú. A fellevelek 
világos pirosak, a kalász hegye smaragdzöld. 
A virágok csövesek, egyesével nyílnak, sár-
gák. Hőigénye télen 15-20 °C. Nyáron félár-
nyékban kitűnően érzi magát. Kezdőknek 
kifejezetten ajánlható faj.

T. kalmbacheri Matuda
Élőhelye Mexikó déli része, 800-1100 mé-
ter. Nagysága 30-35 cm. Az egyik legszebb 
tölcséres Tillandsia. A levelek világoszöldek 
és karomszerűen visszacsavarodottak. Vi-

rágzata 50-60 cm, a fellevelek sötétpirosak, 
a kalászok hegye smaragdzöld színű. A virá-
gok csövesek, sárgák. Hőigénye télen 15-20 
°C. Nyáron szintén szabadban, félárnyékban 
neveljük. Tölcsérében télen is legyen egy ke-
vés víz.

Horváth Ferenc
E mail: fehernyirfa@fehernyirfa.hu

Képek: Anonymus: 4; Horváth Ferenc: 5, 6, 7, 9, 
10; Lydia Köhres: 3; Wolfgang Salz: 1, 2, 8.

10. kép: Tillandsia jaliscomonticola kezdőknek kifejezetten ajánlható.
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Zusammenfassung: Eine interessante Pflanze von Torda ist der Europäische Queller (Salicornia europaea). Zuerst wurde er 

vom Botaniker, Rezső Soó im Jahr 1927 mit dem Namen Salicornietum europeae beschrieben. Es ist eine für Vieles verwend-

bare Pflanze. Er könnte eine schicke Pflanze von Sukkulentensammlungen sein, da er einigen Arten von Rhipsalis täuschend 

ähnlich ist.

Abstract: One interesting plant of Torda is the Glasswort (Salicornia europaea). It was first described by Rezső Soó botanist as Sali-

cornietum europeae. This plant is usable for many purposes. It could be  also a showy plant of the succulent collections, because it 

looks similarly to certain Rhipsalises.

Horváth-Kovács Ildikó

A tordai szíksófû - Salicornia europaea

Aki Tordát mint turisztikai központot keresi 
fel, ezt a Kolozs megye (Románia) délkeleti ré-
szén elhelyezkedő várost, elsősorban a Sóbá-
nyát látogatja meg, fürdik egyet a Római für-
dő sós strandján, esetleg felkeresi Potaissa ró-
mai erődítmény romjait, érdeklődését azon-
ban nem kelti fel a Dörgő-Sósvölgy védett te-
rülete. Pedig ez a vörös „rét” a bánya bejárata 
előtt igencsak különös. Közelebbről szemlél-
ve feltárul előttünk az az egyedi növényvilág, 
ami az erdélyi sóvidékek jellegzetességét adja: 
magas sókoncenrtációhoz alkalmazkodott 
pozsás növények, a Salsola, Suadea maritima, 
és a Salicornia europaea telepek, sótűrő fűfé-
lék között. Ezek a növények halofiták, a nagy 
sókoncentrációjú élőhelyek növényei, me-
lyek csak az ilyen talajon képesek szaporod-
ni és fennmaradni. Itt a sókoncentráció mi-
att az ozmotikus hatás megnehezíti a vízfel-
vételt, ez a jelenség fiziológiai szárazságként 
ismert. Ilyen körülmények között természe-
tes, hogy a túlélésben a pozsgás növények a 

nyerők, melyek szöveteikben képesek vizet 
tartalékolni, párologtatásuk minimális, foto-
szintézisük „víztakarékos” C4-es szénleköté-
ses. A Dörgő-Sósvölgy legelterjedtebb halofita 
pozsgás növénye a szíksófű, tudományosan a 
Salicornia europaea.

A Salicornia europaea (Salicornioideae al-
család, Amaranthaceae család, Cariophyllates 
rend), alacsony növény, 30 cm-nél nem nő 
magasabbra. Szára felálló, 3-5 mm átmérőjű, 
elágazó, sötétzöld, az idősebb szárrészek bar-
násvörösek, őszre teljesen vörössé válik. Le-
velei aprók, pikkelyszerűek, a szárra simul-
nak, emiatt a Salicornia levéltelennek tűnik. 
Kis, fehéres rózsaszín, hermafrodita virága-
it augusztusban hozza. Beporzásukat a szél 
végzi. Piros, húsos, egymagvú bogyótermése 
szeptember végére érik be. A növény szövete-
iben sok só (NaCl) halmozódik fel, melyeket 
a régebbi levelekbe és szárrészekbe tárol, íze 
a nagyon elsózott spenótfőzelékre hasonlít. 
Európában, Észak-Amerikában a tengerpar-

1. kép: Kilátás a Sóbánya parkolójából a vörös-
barna mezőre.

2. kép: Natura 2000 természetvédelmi terület 
(140 ha).
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tok, lagúnák, sós mocsarak, szíkes sóvidékek 
gyakori növénye.

Romániában elsőként Soó Rezső botani-
kus írta le 1927-ben Salicornietum europaea 
néven, 1928-ban Geo Borza említi meg 
ugyanezzel a megnevezéssel. 1963-ban Soó 
tanítványa, Csűrös István írja le ugyanazon 
növényt, ugyanazokon az élőhelyeken, de 
Salicornia herbacea néven. Csűrös profesz-
szor eurázsiai jövevényfajként határozza 
meg, mely a jégkorszakot követő felmelege-
dés és kiszáradás idején foglalta el helyét a 
„mélyfekvésű, csak a nyár folyamán kiszára-

dó (sós) helyeken, ahol a talaj fehéren «kivi-
rágzik»” – írta az Az erdélyi medence növény-
világáról című könyvében 1974-ben. Az el-
következő évekből nincs leírás, nemcsak a 
Salicornia telepeit, de Erdély növényzetének 
alakulását sem követte senki az elmúlt 30 
évben. Az Erdélyi Múzeum Egyesület meg-
bízásából 2004-2005-ben létrejön Az erdélyi 
medence flóra-adatbázisa, a Salicornia azon-
ban nem szerepel benne. A Natura 2000 te-
rületek kijelölésekor Salicornia europeae né-
ven említik, mint a Dörgő-Sóvölgy, a Parajdi 
Sószoros, Désakna, a szebeni Vízakna, va-
lamint Beszterce megye védett területeinek 
egyik halofita növényét.

A Dörgő-Sósvölgy Natura 2000 természet-
védelmi területén a Salicornia a legnagyobb 
sókoncentrációjú talajon él, szinte monokul-
túrában. Tenyésztelepei mintegy gyűrűként 
veszik körül azokat a részeket, ahol a kősó 
áttöri a talajréteget. Ez legkifejezetebb a só-
bánya Dörgői bejárata közelében. Nem rit-
ka növény, de a szikes-sós vidékek egyre se-
bezhetőbb ökoszisztémáihoz tartozik, ezért 
„nemzeti érdekű védelem” csoportba sorol-
ták. Ezen a területen él a legnagyobb egyed-
számban. Ennek a vidéknek a klímája (nyáron 
száraz, télen -4, -5 °C-os az átlaghőmérséklet, 
mérsékelt a csapadék), tájegysége (mezőség, 
félsztyeppe) és domborzata (340 m) bizto-

3. kép: Salicornia europaea telepek jelzik a leg-
nagyobb sókoncenrtációt a talajban.

4. kép: A csínos kis kétszínű pozsgások jól érzik magukat a „sókavicsok” mellett. Erre csak ők 
képesek, meg társuk, egy halofita fűféle. 
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sítja a legjobb életteret számára. Ugyanezen 
tájegységhez tartozó sóvidékeken az élette-
rét nagyon lecsökkentette (Désakna), illetve 
teljesen megszüntette (Marosakna) az urba-
nizáció. Maros-, Beszterce-, és Szeben megye 
sólelőhelyei magasabban fekszenek (500-700 
m), csapadékosabb, hidegebb, zordabb vidék, 
itt csak szórványosan fordul elő a Salicornia.

Míg Erdélyben nem is tudtak jelenlétéről, 
addig Európa tengerparti országaiban a 19-ik 
századig a Salicornia fajoknak hatalmas gaz-
dasági jelentősége volt, ugyanis eme növények 
hamva biztosította az alkáli elemet az üveg-
gyártáshoz, a nagyon nagy nátriumtartalom 
miatt. Ezt az üvegtípust nátronüvegnek ne-
vezték. Innen ered a növény angol neve is, a 
glasswort. Ezek a növények az alkalikus hamu 
alapanyagai, a tengerek partján, a sós lagúnák 
környékén nagy területeket borítottak, mely-
nek vezető eleme a Salicornia herbacea vagy 

europaea alkotta. A 19-ik században a vegyileg 
előállított alkáliák kiszorították az üveggyár-
tásból. Gazdasági értéke jelentősen csökkent, 
de nem szünt meg, mivel a tengerparti orszá-
gok étlapján máig is előkelő helye van. Készül 
belőle körítés halételek mellé, főzelék, kiegé-
szíthetőek vele a saláták is. Magvaiból ehető 
olajat préselnek. Az étlapon tengeri bab, ten-
geri spárga, samphire (az elangolosított Saint-
Pierre-ből) néven tűnnek fel. Franciahonban 
Szent Péter füveként ismerik. Ezek a nevek 
nem csak a Salicornia maritimára vonatkoz-
nak, hanem az egész Salicornia családra. 

Erdélyben talán nem fordult elő olyan 
nagy mennyiségben, hogy az üveggyártásban 
szerepe lenne. Az erdélyi üveg alkáli elemét a 
tölgy- és bükkfahamuból nyert hamuzsír al-
kotta, magas káliumtartalommal (káliüveg). 
Ami különös, hogy a legelésző állatokon kí-
vül sem a mezőségi, sem a székelyföldi, sem 

5. kép: Salicornia europaea olyan talajon, amely fehéren „kivirágzik” a sótól.
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a szászvidéki sóvidéken nem jutott eszébe 
senkinek sem megkostólni, netalán beépíte-
ni az étrendjébe. Megalapozott pletykák sze-
rint Erdélyben nem étel az, ami nem tartal-
maz legalább egy halálos adag koleszterolt. 
Míg Görögországban az állatok takarmá-
nyozására használják, mivel ideálisan kielé-
gíti sóigényüket, és mint sok pozsga nagyon 
fehérjedús, addig nálunk a háziállatokat távol 
tartották a szíkes legelőktől. Igaz ugyan, hogy 
volt miben válogatni. Legelés és itatás után 
elhajtották őket „sót nyalni a sóhegyre” Ösz-
szefoglalva, a Dörgő-Sóvölgyi Salicorniának 
kizárólag csak természetvédelmi az értéke.

A Salicornia europaea pozsgáskedvelő szem-
mel nézve igazán mutatós kis növény, nagyon 
hasonlít a Rhipsalisokra. A hajtások fiatalabb 
részeinek sötét, fénylő zöld, az idősebb szár-
részek barnás-vöröses színe élénkké teszi. Vi-
rágai jelentéktelenek, de termései apró, piros 
gyöngyszemenként díszítik. Pozsgásgyűjte-
mények érdekes darabja lehet, ha magas sótar-
talmú, homokkal lazított, agyagos talajt tu-
dunk biztosítani számára. Sótlan talajon ha-
mar kirothad, amely személyes tapasztalatom. 
Teleltetni fagypont alatt kell. Tavasszal és ősz-
szel több öntözést ígényel, július-auguszusban 

elég kéthetente egy kevés sós 
vizet adni nekik. A keres-
kedelemben kapható kony-
hasó nem felel meg, mivel 
tisztítva, fehérítve, jódozva 
árusítják. Én a pozsgás-ker-
temben próbáltam kialakíta-
ni egy mikro-ökoszisztémát, 
hogy jól érezze magát az a há-
rom Salicornia, amit a Dörgő-
Sóvölgyéből hoztam, de sza-
badföldben nem tudtam fenn-
tartani azt a sókoncentrációt, 
amire szükségük lenne, ezért 
kipusztultak. Szándékomban 
áll pótolni őket, de ezúttal 
virágcserépbe ültetem, és így 
teszem be a földbe. Természe-
tes kősót a parajdi sóbányából 
könnyen be tudok szerezni. 
Remélem, sikerülni fog meg-
felelő otthont teremteni szá-
mukra. Sajnos, a képek esős, 

borús időben készültek.
Horváth-Kovács Ildikó

Búzásbesenyő, Románia
Irodalom:
Soó Rezső: Az Erdélyi Medence endemikus és re-
liktum növényfajai Acta Botanica Hungarica 
5. 1942
Csűrös Stefan: Scurtă caracterizare generală a 
vegetației din Transilvania Acta Botanica Horti 
Bucurestiensis, 1963
Csűrös István: Az Erdélyi Medence növényvilá-
gáról Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1974
Csűrös István: Az Erdélyi Mezőség élővilágából 
Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1973
Pop Ioan, Hodisan Ioan, Cristea Vasile, 
Ratiu Onoriu: Studii biologice asupra florei și 
vegetației din zona lacurilor Ocna Dej și Sic
Simkovics Lajos: Adatok Kolozsvár és Torda vi-
dékének flórájához Magyar Növénytani Lapok, 
II. 1878
Az Erdélyi Medence flóra-adatbázisa
Erdélyi Múzeum- Egyesület honlapja: www.
eme.ro
Az Erdélyi Medence flóra-adatbázisa: www.
flora.adatbank.transidex.ro
Védett terület Salina Turda honlap: www.
salinaturda.eu

6. kép: Az utolsó esőzéskor itt pocsolya keletkezett, a víz elta-
karta a növényeket. Kiszáradva a Salicornia testén is vékony 
sóréteget hagyott, amely egy cseppet sem zavarja a fejlődés-
ben.
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Gonda István

A végtelen történet folytatódik
A 2012-es év is megteremte a maga gyümöl-
csét: egy újabb utazást Csehországba. a jól 
összeszokott csapat, Szunyogh Menyhért és 
Veres Gabriel társaságában.
A szokásos időben, hajnalban indultunk, 
hogy reggel nyolc óra felé már Sliac-on le-
gyünk Gabrielnél. Az odavezető úton isme-
rősként néztük a településeket, és korábbi 
úti emlékeket idézgettünk Minél többször 
járunk erre, egyre rövidebbnek tűnik az út. 
Gabrielnél reggeli és néhány kupica szíverő-
sítő után megbeszéltük a végleges útitervet. 
Az első napra csak két látogatás szerepelt a 
tervben, és a nap végére Brno-ba kellett ér-
nünk az éjjeli szállásunkra. Első megállónk 
Bojkovice volt. Itt Karel Cadek gyűjteményét 
néztük meg. A házához érve rögtön behaj-
tottunk a nyitott kapun, mert az utca elég 
szűknek tűnt a parkoláshoz. Cadek Úr nem 
vette észre az érkezésünket, annál inkább 
egy pórázra kötött „véreb”. Hatalmas ugatást 
csapott, pedig talán vagy fél kiló volt pórá-
zostól. Gabriel telefonált Cadek Úrnak, aki 
pillanatokon belül megérkezett. Hátrasétál-
tunk a ház mögé, ahol a növényei nyaraltak 
egy favázas plexi hullámlemez borítású fél-
tető alatt és három, lábakon álló nyaraltató 
szekrényben.

A gyűjtemény vegyes állományú: Chileiek, 
Lobiviák, Gymnocalyciumok, Echinocereusok 

stb. alkotják a gerincét. Feltűnt, hogy sem-
miféle árnyékolást sem használ. Néhány 
Gymnocalycium kissé pirosas szint kapott, de 
ezen kívül nem látszott semmi károsodás. 
Szép egészséges növények, csodálatos tö-
visekkel. Rögtön szemet vetettünk néhány 
növényre, de természetesen azok nem vol-
tak eladók, és még fiatal példányokkal sem 
rendelkezett belőlük. Így hát üres kézzel kel-
lett távoznunk. Aznapi utolsó látogatásunk 
Topolany-ban Quido Kucharik Úrnál már 
gyümölcsözőbb lett vásárlás szempontjából. 
Igaz, éppen egy költözés félidejében találtuk. 
A növényeinek a fele már egy másik város-
ban, új növényházban található, de még így is 
szép választékot leltünk eladó növényekből. 
Természetesen az új helyén is meglátogatjuk 
majd valamelyik jövőbeni utunkon. Az eddigi 
utazás bonyodalmak nélkül telt, de csak ad-
dig, míg Brno-ba nem értünk. Ott a GPS meg-
makacsolta magát, és a szálló címét nem volt 
hajlandó elfogadni. Annyi engedményt tett, 
hogy a városrész nevét elfogadta, a továbbia-
kat ránk bízta. Némi keringélés és kérdezős-
ködés után azért csak odataláltunk.

A nap lezárásaként egy közeli sörözőt lá-
togattunk meg, hogy némi folyadékbevitel-
lel erősítsük magunkat. Valami oknál fogva 
a sörözőben mindenki bőszen cigarettázott, 
úgyhogy túl sokáig nem időztünk, féltünk a 

1. kép: Karel Cadek gyűjteményében két „chi-
lei”.

2. kép: Részlet a növényházból. Szemben balra 
Václav Rous, jobbra Gabriel Veres.  
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füstmérgezéstől. Másnap indultunk Plzen 
felé, ott és a környékén terveztünk több láto-
gatást. Az ördög nem aludt ezúttal sem: Prá-
gához közeledve az autópályán kaptunk egy 
22 kilométeres dugót, amiben csak lépésben, 
araszolva lehetett haladni. Plzen-be érve elő-
ször a szállást kerestük meg, és kulcsot kér-
tünk hozzá, hogy este könnyen bejussunk. A 
szálló egy sportuszoda részeként működött. 
Az éjjeli pihenő gondját letudva indultunk 
Klabava-ba Václav Rous-hoz. Rous Úr 1976 
óta foglalkozik kaktuszokkal. Növényháza 
80 négyzetméteres, polikarbonátból épült. 
Ezen kívül házának 15 négyzetméteres er-
kélye is be van fedve polikarbonáttal, ahol az 
egyéb szukkulensek találhatók, de ez már a 
felesége birodalma. A növényház részben ta-
lajba süllyesztett a kert lejtése miatt. A ta-
lajvíz időnként problémát okoz, de egy benti 
aknából szivattyúval az összegyűlő talajvi-
zet rendszeresen eltávolítja. Vegyes gyűjte-
mény gazdája, amely főleg Ferocactus, Lobivia, 
Gymnocalycium, Notocactus stb. fajokból áll. A 
növényház közepén kiemelt ágyásban össze-
ültetett nagyobb termetű növények élnek. 
Az egyik sarokban pedig kis sziklakertet épí-
tett, amiben Geohintoniák, Aztekiumok kap-

tak helyet. Azonnal feltűnt, hogy a nálunk 
szokásos zsúfoltság nála nem divat. Kereske-
delmi mennyiséget nem termel eladásra, de 
azért tudtunk vásárolni. Az erkélyen tartott 
szukkulenseket is megmutatta a felesége, 
ahol szép, egészséges egyedek képviselték az 
Euphorbia, Pachypodium, Ceropegia, Haworthia 
nemzetségeket, hogy csak a leggyakoribba-
kat említsem. Innen Stahlavy felé vettük az 
irányt Jaroslav Soucek Úrhoz. Ő nemcsak 
kaktuszokkal-pozsgásokkal foglalkozik. Lát-
tunk nála eladó bonszájokat, sziklakerti éve-
lőket is. Lehetett még vásárolni kerámia edé-
nyeket, tálakat a kaktuszok és a bonszájok 
részére . A növényháza 35 négyzetméteres, 
fűthető, de van még két kisebb is, amit csak 
nyáron használ. A növényház oldalfala befőt-
tes üvegből készült. Az üvegeket szájukkal le-
felé rakta egymásra,egy vaskeret tartja őket 
szilárdan. A hézagokat pedig egyszerűen ki-
fugázta malterral. A hőszigetelése minden 
bizonnyal jó, és árnyékolni sem kell, mert a 
gömbölyű üvegek megtörik a fényt. Itt sike-
rült vásárolni egy Echeveria cantet amit már 
Rous Úrnál is megcsodáltunk.

Erre a napra még két látogatás szerepelt a 
tervben. Következő úti cél Stary Plzenec-ben 

3-4. kép: A növényházban megépített kis sziklakert, beleültetve Aztekium, Turbinicarpus, 
Geohintonia.
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Jiri Vinar gyűjteménye. A GPS ismét sztrájk-
ba lépett az utcát elfogadta, de házszámot 
már nem. Odaérve láttuk, jó hosszú utca. 
Sebaj, lehet kérdezősködni. Volt, aki az utca 
egyik végét mutatta, volt, aki a másikat, vé-
gül egy idősebb férfit sikerült kifogni, aki a 
kérdést, - Hol lakik Vinar Úr? - kissé félreér-
tette. Gabriel később elmesélte a párbeszéd 
lefolyását.

 - Vinar? (jelentése: boros) Vinar? Értem én, 
hogy boros, de milyen bort árul? – kérdezte a 
férfi. Ez már kiverte a biztosítékot, és Gabriel 
telefonált Vinar Úrnak, hogy álljon ki az utcá-
ra, lássuk, hova kell menni. Így már gyorsan 
megtaláltuk. A növényháza mellett még egy 
lábakon álló nyaraltatóban voltak növényei. 
A gyűjtemény szintén vegyes, Thelocactusok, 
Astrophytumok Lobiviák Notocactusok, stb. A 
Thelocactusok között sok szép nagyméretű 
példány fájdította a szívet.

Az utolsó látogatás ezen a napon Miloslav 
Hájek-nél Tremosná-ban volt, ami megkoro-

názása lett a napnak. Meglátva a növényeit, 
úgy éreztem magam, mint az a csavargó, aki 
reggel az ékszerész kirakatában ébred. Gab-
riel ugyan mondta, itt csak különlegessége-
ket fogunk látni, de más hallani és más nézni 
a dolgot. Hájek Úr kétszáz négyzetméteren 
tart növényeket. Ebből három növényház az 
udvarban áll, ezeket csak nyáron használja. 
A negyedik növényház, ami fűthető, a háza 
tetején található a második emeleten. Árnyé-
kolást nem használ, sőt arra gyanakodtam, 
valamivel tisztítja az üveget, mert olyan át-
látszó volt.

Az első növényházban a már becserepe-
zett eladó növények és a gyűjtemény egy része 
kapott helyet. Legelső látványként féltucatnyi 
kapitális méretű Echinocactus texensis, tetejü-
kön piros termésekkel sokkolt. Azután meg-
láttuk a Sclerocactus, Toumeya, Pediocactus, 
Navajoa Echinomastus, Ariocarpus stb. kínála-
tot. Itt azután kedvünkre csemegézhettünk. A 
másik két üvegházban a kiültetésre váró nö-

5. kép: Befőttes üvegekből készült üvegház Jaroslav Soucek Úrnál.
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vények, friss oltások és az alanyként használ-
tak töltötték ki a helyet valamint a sarjnevelő 
lefejezett anyanövények. Némelyik láda fél-
gömbalakúan púposodott, ahogy a növények 
nyomták fel a talajt. Itt is lehetett vásárolni. 
Mikor már alaposan szétnéztünk és fotóz-
tunk, felmentünk a tetőn lévő üvegházba. Ez 
is telve volt meseszép nagy növényekkel. Azt 
sem tudtuk, mire nézzünk először. Az egyik 
asztalon sok Peireskiopsis oltást láttunk, leg-
többjük 30-50 cm magas alanyon. A ráoltott 
növények egy része erősen sarjadzott, valószí-
nűleg lefejezték ennek érdekében.

Választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy a 
nyári üvegházban tartott sok növény miként 

kerül fel ide teleltetésre, mert a lépcsőn fel-
vinni ládánként gyilkos feladat. Az üvegház 
végén levő ablakon keresztül hordják fel, egy 
külső lift segítségével. Odalent csak rá kell 
rakni a ládákat és fent beszedni az ablakon. 
Ezzel véget ért az erre napra tervezett látoga-
tássor. Elindultunk a szállás és a vacsora felé.

A szobában lepakoltunk, majd elsétál-
tunk az uszodában lévő vendéglőbe, ahol va-
csora és sörözés közben az asztal mellől rálá-
tás nyílt az úszómedencére is.

Az utolsó napra már csak két látogatás 
maradt. Először Václav Procházka Úrhoz 
mentünk Plzen-Cernice-be. Természetesen 
a GPS újból rakoncátlankodott. Kivitt ben-

6. kép: A befőttes üveg üvegház belülről.

7. kép: Jól fejlett, gyönyörű Echeveriák.

8. kép: Nézelődés Jiri Vinar gyűjteményében 
Stary Plzenec-ben. Balról jobbra: J. Vinar, G. 
Veres és Szunyogh M.

9. kép: Miloslav Hájek egyik üvegháza a há-
romból.
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nünket a városból, és egy erdő szélén bejelen-
tette: „érkezés a célhoz”. Nem maradt más, 
mint visszafordulni és kérdezősködni. Így 
már aránylag könnyen odataláltunk. Ez a 
gyűjtemény is vegyes. A lakóház fala mellett 
egy sor méretes Cissus harangozta be a ránk 
váró látványt. Először egyéb szukkulenseket 
láttunk a fal mellett egy asztalon, Haworthia, 
Gasteria ,Aloe, Euphorbia stb.

Kicsit arrébb, egy lábakon álló növény-
szekrényben kapitális méretű kaktuszok. 
Emberfej nagyságú Lobivia ferox több pél-
dánya hatalmas tövisekkel. Stenocactus cop-
tonogonus mérete és tövisei tiszteletremél-
tóak, majd következtek a Sulcorebutiák, 
Gymnocalyciumok, stb. Az üvegház bejára-
ta mellett, belől nagy Aloe dichotoma szé-
pen kialakult törzzsel. Még beljebb egy ki-

10. kép: Üvegházi csoportkép. Balról jobbra: 
Gonda István, Miloslav Hájek, G. Veres.

11. kép: Hatalmas Echinocactus texensisek, te-
tejükön piros termésekkel. 

12. kép: Václav Procházka (kék pólóban) növényháza tele nagyméretű növényekkel.
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emelt ágyásban több nagyobb termetű 
Espostoa, Stetsonia és többek között egy ki-
sebb Cereus méretét megközelítő Matucana 
madisoniorum. A középső asztalon kaktuszok, 
és egyéb pozsgások vegyesen: Ariocarpus, 
Astrophytum, Calibanus, Operculycaria, Eup-
horbia, stb. Egyébként ez az asztal gördíthető 
a jobb helykihasználás érdekében.

Fölötte egy polcon nagyméretű Ario-
carpusok, Ferocactusok. Nagyon szép, gondo-
san összeválogatott kollekció, jól gondozott, 
egészséges példányokkal. Itt tudtunk vásá-
rolni Gasteria batesianát és néhány más nö-
vényt.

Az utolsó látogatásunk Michal Sulc Úr-
nál Plzen-Boskov-ban volt. Ő 140 négyzet-
méteren tart növényeket. Sok dél-ameri-
kai fajt láttunk nála, és a gyűjteményben az 
oszlopkaktuszok is gazdagon képviseltet-
ték magukat. Rendszeresen nagy mennyi-
ségű oltványt készít, és magvetéssel is so-
kat szaporít. Szép választékkal rendelkezett 
eladó növényekből. Többféle krisztátát és 
Copiapoát tudtam vásárolni. A növényházon 
belül a tetővel párhuzamosan fólia volt kife-
szítve, gondolom, a téli hőszigetelés és nyá-
ri árnyékolás miatt, bár a növényházhoz elég 
közel állt egy fa, ami árnyékolta. Ennek elle-
nére a növényeken nem látszott fényhiány 
okozta elváltozás. A látogatás befejeztével a 

kocsi orrát Sliac felé irányítva útra keltünk. 
Déltájban egy út menti vendéglőben ebédel-
tünk. Az ebédhez, ami knédliből és egy va-
dashoz leginkább hasonlító mártással leön-
tött, nem túl nagy hússzeletből állt, szent-
ségtörő módon Kofolada-t ittam sör helyett. 
Ez a tett szerencsés döntésnek bizonyult, 
mert a korsó sört Gabriel visszaküldte a pin-
cérnővel, mivel gyanús mellékízt érzett rajta. 
Nyilván a frissessége hagyott kívánnivalót 
maga után. Jó tempóban haladtunk és még 
világosban értünk Sliacra. Volt időnk Gabri-
el növényei között nézelődni, és a tőle kapott 
ajándék növényeket és magvakat kiválogatni 
és összeszedni. Este a bőséges és finom va-
csora után még sokáig beszélgettünk.

Másnap kora délelőtt indultunk haza, 
útközben még rövid időre megálltunk Bod-
rogkeresztúron, hogy vegyünk néhány liter 
finom bort. Kótajból délután indultam haza 
Mezőtúrra emlékekkel és növényekkel meg-
rakodva. Ezúton is szeretném megköszönni 
Gabriel segítségét az út szervezésében és a 
tolmácsolásban. Reméljük jövő évben is lesz 
lehetőségünk egy újabb utazásra.

Gonda István
Mezőtúr

Képeket a szerző készítette.

13. kép: Virágzó Euphorbiák. 14. kép: Egy részlet Michal Sulc gyűjteményé-
ből.
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Zusammenfassung: In diesem Teil werden die Boden am Lebensort von Lithopse, dann die Bodenmischungen  dargestellt, die 

bei den einheimischen Gegebenheiten möglich sind, und die für diese Pflanzen ausgezeichnet geeignet sind.

Abstract: In this part the author describes the soils can be found at the Lithops’ habitats, then he delineates the proper soil mixtures 

that are possible to make domestically.

Katona József

A Lithops nemzetség III. A talaj

A talaj kialakulását nagyobbrészt a kőzetek 
bomlása okozza. A sziklák, kőzetek nem egy-
szerre bomlanak, mállanak szét a víz kémi-
ai hatása következményeként. Egyik-másik 
szikla gyorsabban, más lassabban bomlik. A 
töredékek összekeverednek a már kialakult 
végtermékkel, azaz a több-kevesebb agyag-
gal. A fizikai széttöredezést az éghajlati té-
nyezők is okozzák. Ez a szétmállás, töredezés 
tovább folytatódott és folytatódik az évezre-
dek alatt és a növények tápanyag utánpótlás-
hoz így jutnak. A talaj tehát nemcsak egy ap-
róra összetöredezett kőzet, porhalmaz, ha-
nem részben kémiai, fizikai tulajdonságban 
is megváltozott törmelékanyag. Egyes kőze-
tek, mint pl. a csillám és a kvarc bomlásának, 
végterméke ugyancsak apró csillám és kvarc 
szemcsék. Ezek nem képesek vízben felvehe-
tő tápoldatot képezni, mégis a talaj összetéte-
lének jelentős alkatrészei. A szerves anyagok 
is részét képezik a talajnak, és a növényeknek 
szintén tápanyag utánpótlást biztosítanak. 
Igaz, Lithopsainknak ezek a szerves alapú ta-
lajok nem egészen alkalmasak a megélhetés-
hez. A Lithopsok élőhelye köves puszták, szik-
lás magaslatok Dél-Afrikában, Namíbiában. 
Afrika déli részének nyugat-kelet irányú föld-
tani szelvényén Lüderitz és Durban között 
láthatóak nagyjából a Lithopsok élőhelyének 
kőzetféleségei. Ebből következik, hogy a ta-
laj összetétele, amelyben élnek, gazdag ás-
ványi anyagokban, ásványi sókban. Dél-nyu-
gat Afrika szubtrópusi forró és csapadéksze-
gény éghajlata miatt a növény- és az állatvi-
lág gyér. A sivatagos részeken úgyszólván ez 
csak egy pár fajra korlátozódik, a termékeny 
és állatokban gazdag nyugati belső terüle-
tekhez viszonyítva. A Lithopsok élőhelyei kö-
ves területek, amelyek nitrogénben, organi-
kus anyagokban szegények. Rothadó szerves 

anyagoktól, pusztító gombáktól mentesek. 
Mondhatni sterilek, a vizet könnyen áteresz-
tő ásványi talajok (konglomerátumok) némi 
kevés agyaggal keverten. A Lithopsok, ezek a 
mimikri növények, képesek lettek színben és 
formában a környezetük ásványait utánozni, 
életben maradásuk, divatos szóval túlélésük 
érdekében. Formában pl. a Pleiospilos vagy a 
Schwantesia, színben pl. a Lithops aucampiae 
a vörös vasoxidos kövek között jó példa. Eze-
ken a területeken nagy a nappali és éjsza-
kai hőingadozás. Nappal közel 40 °C a forró-
ság, éjszaka nagy a kisugárzás és igen hűvös 
van, esetenként rövid ideig kisebb fagyok is 
előfordulnak. A nagy hőingadozás is szétre-
peszti a sziklákat, ásványokat és törmelékes, 
vizet könnyen áteresztő talaj alakult ki az 
évezredek alatt. A talaj összetételét módo-
sítja még a szárazföld belsejéből a szél által 
hordott por (kvarc), agyag, kevés organikus 
anyag. Partközelben a szél által összehordott 
poros homokon a Lithopsok nem fordulnak 
elő. A talajok pH értéke igen változó lehet an-
nak függvényében, hogy vulkanikus kibúvá-
sok vagy üledékes kőzetek jellemzik az adott 
területet. Így a pH érték a bázikus 10,5 pH-
tól (lugos) a neutrálison (7 pH semleges) át 
a 4,5 pH (savas) értékig terjed. Az élőhelye-
ken az ásványok széles skálája megtalálható. 
A Nama és Karas hegység alapja az ősi gránit. 
Kibúvik egészen a tengerpartra, majd foko-
zatosan eltűnik, és előbukkan a mészkő, ho-
mokkő, agyagpala, kvarcit és a karru üledék 
köve. A Busveld vidékén vörös gránit, (porfir) 
norit és lopolit található. A Fokhegység alap-
ja is ősi gránit, felette agyagpala, majd ho-
mokkő. Az élőhelyen előforduló ásványok 
minden egyes Lithops fajhoz megtalálhatók 
D. T. Cole és Naureen Cole Lithpos flowering 
Stones (2005) című monográfiájában.
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Kultúrában szinte lehetetlen minden 
egyes Lithops faj eredeti termőtalaját meg-
teremteni. Ez nem is nagyon fontos, mivel a 
Lithopsok nagyon jól tolerálják a különböző 
összetételű, jó vízáteresztő talajokat. Német-
országban egy Bims nevű, vulkanikus erede-
tű tápanyagban szegény keveréket használ-
nak. Ez kifejezetten szukkulens növények 
számára alkalmas. Természetesen, ha ehhez 
hasonló ásványi talajokat alkalmazunk, ak-
kor a vegetációs időben háromhetente mű-
trágyát kell használnunk, pl. 8+8+6 (N-P-K) 
megfelelő az előírtnál 1/3-dal hígítva. Se sze-
ri, se száma a különböző talajrecepteknek. Jó 
a tiszta gránittörmelék, igen kevés agyaggal, 
a túl sok agyagban elpusztulnak a Lithopsok. 
Jó még az 1/3 szitált, gőzölt palántaföld 1/3 
esővízzel mosott apró zeolit és 1/3 ásványi 
törmelék (gránit) kavics keveréke. A követ-
kezőt is használják még: 1/2 rész tőzeg és 1/2 
rész perlit; vagy jó még az 1/2 rész palánta-
föld, 1/2 rész zúzott ásvány (bazalt) stb. Az 

áruházakban vásárolható virágföldek egy-
magukban semmiképpen nem megfelelőek 
még gőzölve sem.

A talaj tehát a kőzetek, ásványok mállásá-
ból keletkezik, ezért jó tudnunk a felhasznált 
ásványok tulajdonságait, különös tekintettel 
a Lithopsokra, azok ásványi talajára gondol-
ván. A teljesség igénye nélkül a következő ás-
ványokat ismertetem, amelyek felhasználha-
tók:

Kvarc: kristályos szilíciumoxid, földünk 
legelterjedtebb ásványa, a növények táplá-
lásában nem vesz részt, végterméke is pici 
kvarchomok.

Kvarcit: hő- és nagynyomáson keletke-
zett leülepedett kvarchomok. Van világos és 
fekete kvarcit, a lebomlási végtermék is kvar-
cit.

Csillám: káli- és magnéziumcsillám is-
mert, igen vékony lemezekre bomlik, sok kő-
zetben előfordul. A csillám bomlási végter-
méke hasonló a kvarchoz. Igen apró, vékony 

1. kép: Lithops marmorata az élőhelyén a talajba húzódva, a talajhoz hasonló színben.
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csillámlemezek, a növények táplálásában 
nem vesznek részt.

Földpátok: egymagukban nem alkotnak 
kőzetet, azonban más ásványokkal egyesül-
ve igen sok kőzetnek lényeges összetevője. 
Van káli-, nátron- és mészföldpát. Az egyik 
leglényegesebb ásványok ezek a földpátok, 
mivel bomlási végtermékük az agyag. A föld-
pátok előfordulnak pl. a gránitban, gneisben, 
dioritban, bazaltban, stb.

Gránit: kvarc, földpát 30-40%, és a csil-
lám a keveréke. Mállási végterméke agyag-, 
kvarc- és csillámszemcsékkel kevert.

Porfir: vörös színű, savanyú kristályos 
szerkezetű vulkáni kőzet. Apró szemcsés 
üveges anyagába különféle színű kvarc-föld-
pát kristályok ágyazódnak be. Mállási vég-
terméke agyag + kvarc-szemcsék.

Andezit: porfiros szerkezetű, tömött vul-
káni kőzet.

Gneis: mint a gránit, csak a szövetszerke-
zete palás. Kristályos palahegységek kőzete. 
Mállási végterméke: agyag.

Bazalt: legfőbb összetevői a nátron-
földpát, mész, vastartalom, augit, gyakran 
olivin. Felbomlása a földpáttal kezdődik és a 
végtermék barna agyag a vastartalom miatt.

Agyag: a földpátok átalakulási végtermé-
ke, azaz kovasavas alumíniumhidrát.

Dolomit: kalcium- (mész) és magnézium-
karbonátot tartalmazó szürkés-kékes kőzet.

Dolerit: fekete vulkanikus magma 
(gabro).

Zeolit: víz hatására átalakult földpát.
Norit: bázikus magma, vagy lopolit.
Felzit-granofir: savanyú, neutrális láva
Tilit: visszamaradt glaciális üledék.
Kovakő: a kovasav feldúsulása kőzetek-

ben.
Homokkő: nagy nyomáson kialakult fi-

nom szemcsés kvarc, néha mész vagy más 
anyagok szennyezésével.

Pala, agyagpala: nagy nyomáson kiala-
kult finom üledékes kőzet.

Grilt: világos kavicsos durva homokkő
Karru-üledék: Dél-Afrikában a Karru 

időszaknak az eljegesedett erózió által oko-
zott felhalmozódott törmelékei. Száraz kö-
ves pusztákon található a Fokföldi, Kalahári 
medencében, stb.

Pegmatit: a gránit magma kristályosodá-
sának végső fázisa.

Végül a Lithops-talajok alkalmazásánál 
gondolni kell arra, hogy az öntözővíz pH-ja 
hogyan befolyásolja talajunkat, mivel annak 
hidrogén-ion koncentrációja eltolódhat. Ön-
tözésre legalkalmasabb az esővíz. Ajánlatos 
egységes talajt alkalmazni, ebben az esetben 
az öntözést is egyszerre lehet elvégezni. Az 
alkalmazott szitált palántaföldet, ha hasz-
náljuk, fertőtlenítsük, gőzöléssel melegítsük 
át, azonban a hőfok 80 °C-nál ne menjen fel-
jebb, mert a talajban a növények szempontjá-
ból káros vegyi folyamatok lépnek fel.

Katona József, Debrecen
Kép: Paul Klaassen: 1.; Rácz László: 2.

Irodalom:
D. T. Cole és Naureen A. Cole (2005): LITHOPS 
Flowering Stones
Steven A. Hammer (2010): Lithops Treasures 
of the veld
Cserháti Sándor (1894): Talajismeret, Buda-
pest
Balázs Dénes (1979): A Zambézitől délre, Bu-
dapest.

2. kép: Lithops aucampiae
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Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Le-

bens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can 

get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyûjtôk: Szabó Gábor

A Debreceni Pozsgástár 2001. 3. újságjában mu-
tatkozott be alig több mint egy oldalon a Romá-
niában élő Szabó Gábor. Ezen az alig több mint 
egy oldalon egy keveset megismerhettünk gyűj-
tői múltjából, de csak egy keveset. Azóta 12 év 
telt el, és mindig motoszkált bennem a gondolat, 
különösen mióta több alkalommal is elbeszélget-
hettem Gáborral, hogy nem csak gyűjtői múltja, 
de egész élete gazdag lehetett jó vagy éppen rossz 
élményekben, fordulatokban, melyeket érdemes 
és tanulságos részletesebben megismernünk, hi-
szen kaktuszokhoz fűződő szenvedélye is több 
évtizedes.
Romániában, Erdély dél-keleti részében, a Bras-
sóhoz közeli Négyfaluban élsz. Ennek a ténynek 
különleges a zamata. Mikor kerültél erre a szép-
séges vidékre?

Aradon születtem 1936. december 24-ikén. 
Sok-sok gyerekkori, fiatalkori megpróbálta-
tás után, munka mellett, 1964 őszén felvé-
teliztem a Kolozsvári Műszaki Egyetem épí-
tészmérnöki karának 6 éves esti tagozatára, 
és 1970 júniusában sikeresen államvizsgáz-
tam. A munkahelyemen a főnököm rögtön 
tudtomra adta: „Mint mérnök, Kolozsváron 
nincs munkahelyem, válasszak egy munkate-
lepet, és ott rögtön kapok munkaszerződést, 
mint mérnök.” A feleségem Kolozsváron járt 
egyetemre, majd kihelyezték egy Brassó mel-
letti faluba, mint tanárnő. 1973-ban vettünk 
egy nagyon lerobbant házat udvarral, üresen. 
Ebben az időben mindenki adta el a házát, 
mert féltek a bontástól, és kértek cserelakást 
a tömbházakban. Ötévi munkával sikerült az 

1. kép: Szabó Gábor, a padlásra megépített növényházában, ahonnan a kilátás is gyönyörű.
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egész házat kijavítanom, és a minimális mó-
don modernizálni. Nagyon jól jött az építé-
szettel kapcsolatos gyakorlatom. Itt élek ma 
is, a Brassótól 10 km-re lévő Sacele-Négyfalu-
ban. Dolgoztam a Városi Területrendező és 
Épülettervező Vállalatnál, a Mezőgazdasági 
Tervező Vállalatnál és a hadiiparban is, mint 
építészmérnök.

Miként szólítsalak? Gábornak vagy Gavrilnak?
1955-ben az egész országban mindenki ka-
pott egy egységes, szabványosított születé-
si bizonyítványt. A születési he-
lyi néptanács töltötte ki, és pos-
tán kaptuk meg. Szabó Gábor-ból 
Szabo Gavril lettem. Minden hi-
vatalos iratom erre a névre szólt. 
Megmaradok hivatalosan Szabo 
Gavril-nak, de az nem is én va-
gyok. Én Szabó Gábor vagyok, és 
Szabó Gáborként fogok meghal-
ni. Magyarnak születtem, szüleim 
magyarnak neveltek, magyarként 
éltem és magyarként fogok meg-
halni, attól függetlenül, hogy a 
nagyhatalmak, hogyan költöztet-
ték felettem a határokat, és mikor 
ki, milyen állampolgárságúnak 
nevezett ki.

A megszólítás kérdése tehát eldőlt. 
Gábor, hogyan, mikor kerültél kap-
csolatba a virágoknak nevezett növé-

nyekkel, ezen belül a kaktuszokkal, pozsgás nö-
vényekkel? Milyen események terelték figyelmed 
ezekre a szépségekre?
Mikor 7 éves voltam egy bérházban laktunk. 
A belsőudvar részben füves, részben kavi-
csos volt. Itt 1943 tavaszán édesanyámmal 
egy fal mellett csináltunk egy 0,40x3,00 
m-es ágyást, amibe vásárolt palántákat ül-
tettünk. Én viseltem gondjukat. Az udvar a 
bérelt lakások és a tulajdonos téli tüzelőfá-
jával volt tele a nyár nagy részében. Kis ker-
temet nem sokáig dédelgethettem, mert jött 

2. kép: Ki gondolná, hogy az üvegfal mögött növényház rejtőzik tele kaktuszokkal?

3. kép: A növényház belsejének másik részlete.
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a gettó periódus és a kilakoltatás. Kényszer-
lakhelyre egy zsidócsalád kiürített családi 
házába vittek bennünket. Itt is tudtam fog-
lalkozni a „virágokkal” egészen őszig, ami-
kor mindennek vége lett. Kolozsvárra kerül-
tünk, ahol nagynénémék „házbérben” laktak 
egy földszintes bérházban másik hét család-
dal együtt és a házigazdával. A háború alatt 
a kertek kerítései eltűntek, úgyhogy mi gye-
rekek uraltuk a kerteket. Mikor a tulajdo-
nosok ismét kerítéseket állítottak, senkinek 
nem lett bejárása a kertekbe, majd később az 
államosítás után, mindenki azt csinált, amit 
akart és tudott. Én az akkori Vöröshadsereg 
utcai Szent Péteri templom környéki, volt re-
formátus iskolába jártam. Itt nagyon nagy 
kert volt, ahol ismeretség révén azt csinál-
tam, amit akartam és tudtam. Mint pionír 
(úttörő) még dicséretet is kaptam a kerti 
munkákért. Sokat jártam a botanikus kert-
be, pedig ahol laktunk 1945-től 1954-ig, az a 
botanikus kerttől távolabbra esett. A botani-
kus kert fölött 1954-ben építettünk házat a 
Majális utca 86/A szám alatt. Természetesen 
ettől kezdve már gyakrabban járhattam fel-
fedező utakra, mivel mi a 86/A alatt laktunk, 
a Botanikus Kert pedig a 44. szám alatt volt. 
Azóta is, mikor megyek Kolozsvárra, min-
dig meglátogatom. Szüleim házának kertjét 
édesanyámmal rendbe szedtük, szépítettük, 

ápoltuk, de soha nem vettem észre, hogy van 
egy különleges növényfajta is: a kaktuszok. 
Az esemény is különleges volt, amikor felfi-
gyeltem létezésükre. Vizes mellhártyagyul-
ladást kaptam 1964 nyarán. Mikor a kórház-
ban rendbe szedtek, kaptam még egy egyhó-
napos beutalót felerősítő kezelésre a Brassó 
melletti tüdőbetegségeket megelőző Szent 
Péteri szanatóriumba. Innét egy alkalommal 
elvittek kirándulni a bránni várkastélyhoz. 
Mikor a kastélyt megtekintettük, kijutot-
tunk egy elég tágas belső udvarra, ahol állt 
egy kb. 3 m magas kaktusz. Nagy hosszú-
kás darabokból állt a szára, a tövisei 8-10cm 
hosszúak, lágyan a testre hajlók voltak. Le-
felé meg is lehetett simogatni, nem szúrták 
meg az embert, és a teteje tele volt szép sárga 
virágokkal. Valószínűleg Opuntia leucotricha 
lehetett. Ettől a perctől lettem szerelmes a 
kaktuszokba. Érdekes, 20 évig észre sem vet-
tem őket, pedig a botanikus kerti üvegházak-
ba bejárásom volt, és az egyik osztálytársam 
bátyja volt az üvegházak egyik gondnoka, aki 
Kolozsváron jól ismert kertészcsaládból szár-
mazott. Az apjuk nemesítette rózsák most is 
megtalálhatók a rózsasétányon.

Megismerve a „beleszerelmesedés” pillanatát, el-
indultál a beteljesedés útján, vagyis elkezdődhe-
tett a gyűjtögetés érdekfeszítő, felfedező munká-
ja. Ismerve az akkori viszonyokat, nem lehetett 
könnyű dolgod.
Nagyon nehezen sikerült összeszedni né-
hány kaktuszt. Nem voltak gyűjtök abban az 
időszakban, és akik már gyűjtőknek nevezték 
magukat, magányosan, ismeretlenül működ-
tek. Nekem sem volt időm, se pénzem utaz-
gatni. Azok az emberek, akik gyűjtök voltak, 
maximum 100-150 növénnyel rendelkeztek, 
alkalomadtán növényt is, és tanácsokat is 
adtak részemre. Szakirodalom beszerzéséről 
szó sem lehetett.

Gondolom, válságoktól sem lehetett mentes 
gyűjtögetésed. Volt olyan időszak, amikor vala-
mi miatt meg kellett válnod növényeidtől, vagy 
másképp fogalmazva, azok hagytak el téged 
mostoha körülmények miatt?
Kolozsvárról 1970-ben még csak én men-
tem el Brassóba, ahol az anyósommal össze-

4. kép: Ahogyan Gábor csirátlanítja a föld ke-
veréket.
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sen öten egy valamikori falusi, házi asztalos 
műhelyből lakássá alakított kis helyiségben 
laktunk, és ráadásul 1 m magasságig a falak 
vizesek voltak. Így hát lakásszerzési problé-
mákkal kellett foglalkozni, nem kaktuszok-
kal., Brassóban lakást kapni majdnem lehe-
tetlen volt, mert 50 km-nél közelebb laktam 
a munkahelyemhez. Csak azok az arra „érde-
mes” alkalmazottak kaphattak Brassóban la-
kást, akik 50 km-nél nagyobb távolságról in-
gáztak munkahelyükre. Megjegyzem, 1947-
től Romániában olyan törvény volt életben, 
hogy minden embernek 8 m2 lakterülethez 
volt joga. Ha ennél több volt, betettek valakit 
lakótársnak. Ebben az időben már volt vagy 
40 növényem a közönséges fajtákból. Ezek 
ott maradtak Kolozsváron, ahol a növények 
Édesanyám hozzá nem értése miatt elpusz-
tultak. Itt hely volt, saját házunkban lak-
tunk, az én szobám 5x6 m-es volt.

Azt sejtem, ez a kezdeti sikertelenség nem vet-
te el kedved, inkább megerősített a kiút keresé-
sében. Hogyan találtál gyógyírt kaktuszos baja-
idra?

Miután 1973-ban megvettem a házat és egy 
szobába be tudtunk költözni, elhoztam Ko-
lozsvárról a túlélő növényeimet, és őszig még 
szereztem újakat is. Munkám során több vá-
rosban volt dolgom, így Bukarestben, Ara-
don, Ploiestiben, Medgyesen, Segesváron, 
és már sikerült néhány gyűjtővel felvennem 
a kapcsolatot. Egyszer elmentünk Biertan-
ba (Berethalom), egy falucskába Segesvár és 
Medgyes között a főúttól délre a hegyek kö-
zött. Egy műemlék patika tatarozási munká-
ival kapcsolatban végeztünk felmérést. Még 
hűvös koratavasz volt. Az épület ablakaiban 
a szász patikus kaktuszai díszelegtek. Mun-
ka végeztével eldiskuráltunk a kaktuszok-
ról. Egyszer csak magával vitt az épület egy 
sarkában ajtó mögött kezdődő nagy barlang-
ba, és megmutatta a nagyobb méretű növé-
nyeit. Ezeket télen teljesen sötétben, olyan 
+5 fokon tartotta. A barlang padlója vasta-
gon elterített, száraz, finom, folyami homok 
volt. Innen jött az ötlet! Télire én is a pincé-
ben teleltettem a biertani példa szerint. Nyá-
ron a növényeimnek jól ment dolguk. Csak 
egy dolog nem jutott eszembe! Nálam a pin-

5. kép: Szépen virágzó Echinocereus triglochidiatusok.
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cében krumplit is teleltettem, és a falakon 
gyöngyözött, átszivárgott vagy a talajból ki-
párolgott és lecsapódott a víz. Persze tavasz-
ra a növények egy része megrothadt, másik 
részük megbetegedett, és pár év alatt ezek is 
elpusztultak, pedig már többet nem teleltet-
tem a pincében.

Ez a kiútkeresés akkor hát zsákutcába torkollott. 
Arra biztosan nem gondoltál, hogy feladd! Mi kö-
vetkezett ezután?
A ház rendbetétele eltartott 1978-ig, és eb-
ben az időszakban nem nagyon szaporítot-
tam gyűjteményemet, mert tudtam, csak 
a „halálraítéltek” nagy gyűjteményét hoz-
nám létre, mivel nincs megoldva a megfele-
lő teleltetés. A gyerekek még kicsik voltak, és 
kb. 80 kaktuszt a lakásban tudtam teleltet-
ni. Többre viszont nem volt lehetőség. Édes-
anyámmal ültünk a padon az udvar napos ré-
szén 1979 nyarán, és kerestük a megoldást, 
hova csinálhatnék egy elfogadható teleltető 
helyet a növényeimnek. A négyfalusi telkek 
elég keskenyek, a lakások „vagonszobák”. 
Ezt értsd úgy, mint ahogy a személyvonatok 
egyes vagonjai vannak kis kupékra felosztva. 
Az udvar meg maximum 6 m széles, hogy a 
szekerek elférjenek. Négyfalu még ma is ja-
varészt mezőgazdasággal foglalkozik, még 

akkor is, ha névleg Municipium rangra emel-
ték, aszfalt, kövezet utak, csatornázás nél-
kül. A Székelyföld és Négyfalu egy részén a 
lakások úgy épültek, hogy az ablakokon ne 
süssön be a nap, mert a napfény tönkreteszi 
a függönyöket. Ezért az udvar nagy része na-
gyon árnyékos. Az árnyék miatt oda nem ér-
demes üvegházat építeni. Van egy 5x12 m-es 
terület, amit jól ér a nap, de akkor nem ma-
rad semmi napos rész se a gyerekeknek, se 
egy padnak, ahova leüljön az ember, sem egy 
kis konyhakertnek.

Mindezt számba venni, lehangoló lehetett. De a 
legjobb ötletek mindig ilyenkor jutnak az ember 
eszébe.
Valóban! Ahogy ültünk, megszólalt édes-
anyám: „A háztetődet milyen jól süti a nap, 
és még sokáig fogja sütni, de mi már kezdünk 
árnyékban lenni. Te Gábor! Mi lenne, ha a 
padlás udvar felőli végét alakítanád át üveg-
házzá?” Ez bizony nagy ötlet volt. Rövidesen 
elkezdtem megvalósítani. Nehezen ment, és 
sokáig tartott a kivitelezés. Sok mindent ne-
hezen és csak ritkán lehetett megvásárolni, 
azt is elég drágán, vagy egyáltalán nem volt 
kapható. Például T vasat nem lehetett be-
szerezni. Amikor vettem vaslemezből hajlí-
tott 30 mm-es szögvasat, ebből kettőt össze 
kellet hegeszteni T vassá. Szerencsére sógo-
romnak volt házi készítésű villanyhegesztő-
je. Sok-sok kínlódás után végre 1986-ra elké-
szült az üvegházam. 

Mielőtt kérdezgetnélek az üvegházadról, a gyűjte-
ményedről és egyebekről, ki kell térnünk lakóhe-
lyed földrajzi adottságaira. Azt tudom, itt a Kár-
pátok dél-keleti kanyarjában nem nagyon kedvez 
az időjárás a kényesebb növényeknek, közel sem 
olyanok az adottságok, mint nálunk az Alföldön, 
vagy éppen Debrecen környékén. Milyen időjárá-
si, domborzati jellegzetességeket említenél?
Lakásom 670 m tengerszintfölötti magasság-
ban fekszik. Ez a magasság majdnem a ma-
gyarországi Dobogó-kőnek felel meg (700 
m). Nagyon esős vidék, augusztus 20-a körül 
gyakran két hétig esik az eső, és a levegő hő-
mérséklete leesik +2 fokra, és a hegyeken már 
fagy. Az ilyen periódusokban az udvarom lé-
nyegében a felhőkben található. Legkorábban 

6. kép: Echinocereus pentalophus változat.
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október 6-án havazott, és mire bevittem az 
utolsó növényt már állt rajta a hó. Az udvari 
padon, 1988. április 19-én reggel, 80 cm hó 
volt, és 2011. május 8-án mindent 5 cm vas-
tag hó fedett. Még 1990. június elsején is szál-
ingózott a hó, de ez már nem maradt meg, és 
fagy sem volt. Körülöttem magas hegyek ta-
lálhatók, ezek a Havasok. Légvonalban 7,8 
km-re látható a Piatra Mare (Nagykő-havas) 
1843 m magas, 10,5 km-re a Postavarul 1800 
m magas és 26 km -re a Bucegi (Bucsegyi) leg-
magasabb csúcsa az Omul (Ember) 2505 m. A 
Kárpát-kanyarban a hegyek megakasztják a 
felhőket, és amíg ki nem hull belőlük az eső, 
hogy a hegyek fölé tudjanak emelkedni, nem 
mennek tovább. Ezért nálam a hideg, nedves 
idő október 1-től május 26-ig, a tél decem-
ber 20-tól március 10-ig tart. Emiatt nagyon 
hosszú a teleltetés ideje. Május 25-e, azaz Or-
bán nap után hozom le az udvarra a növények 
egy részét polcokra. Amíg Rácz Ibinél a Bala-
ton partján a Cereus hungaricus araszos pél-
dánya virágzik, addig nálam a 70 cm-es sem 
akar virágozni. Több más növény virágzásá-
hoz sem megfelelő az időjárás.

Visszatérve az üvegházadra, mennyi az alapte-
rülete, télen hogyan fűtöd, nyáron hogyan hű-
töd, szellőzteted?
Az üvegházam területe 10 m2, amiből elvész 
3 m2, a munkaasztal és közlekedés helyszük-
séglete. Télire az üveget befedem hungarocel-
lel. Villannyal fűtök, amely automatizált úgy, 
hogy +4 fok alatt indul a fűtés, és ugyancsak 
+4 foknál le is áll. A leghidegebb téli időben 
a havi költségem nagyjából 30 lej, (kb. 2100 
Ft). A fűtés 15 percenként indul meg, és megy 
3 percet. Ha süt a nap, leveszem a hungaro-
cellt, hogy a Nap melegítsen, és a növények 
kapjanak elegendő világosságot is. Az érzéke-
nyebb növényeket a szobámban teleltetem. A 
szellőzést a homlokzaton és plafonon lévő 
ablakokkal, vagy nyáron homlokzati üvegfal 
levételével oldom meg. A déli irányú homlok-
zaton sohasem ver be az eső, mert abból az 
irányból nem szokott esni.

Milyen kaktuszokat gyűjtesz, van-e olyan példány, 
amelyik valami miatt különösen kedves számodra, 
talán egy emlék vagy más miatt? Kaktuszokon kí-
vül foglalkozol más pozsgás növényekkel?

7. kép: A kis kíváncsi az ablaknál! A színes cserepek az átültetésben segítik az eligazodást.
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Olyan növény, amelyiket nagyobb becs-
ben tartok, nincs. Mindet egyformán sze-
retem, és mindig azt szeretem jobban, ame-
lyik éppen virágzik. Talán a legjobban a 
Sulcorebutiák tetszenek. Nem foglalkozom 
más pozsgásokkal, elsősorban hely hiány 
miatt, és ha ezután lenne is helyem, már túl 
késő, „megcsontosodtam”.

Mindenki máshoz hasonlóan, gondolom, te is át-
ülteted a kaktuszaid. Ez milyen időközönként 
történik, és milyen földkeveréket használsz? 
Egyáltalán, követsz-e valamilyen szabályt az át-
ültetésnél?
A növények élőhelyi talaját biztosítani kép-
telenség . Véleményem, hogy az eső minden-
ütt a talaj felszíni rétegét kilúgozza, legalább 
egy pár centi mélységig. Csak ott nem tudja 
kilúgozni ahol a talaj savanyú kőzetből ala-
kult ki, és még nem lett humuszos. Az egyik 
Kaktusz-Világban van egy cikkbeli táblázat 
Mexikó öt helyéről vett talajmintájának az 
adatairól. Az egyikre a cikk azt mondja sa-

vas, szerintem nagyon erőltetve, a többi meg 
lúgos. Szerintem mind az öt lúgos. Vannak 
magok, mint a Parodia magok, amelyek a leg-
jobban kelnek, és a kikelt apró növények is a 
mohában nőnek a legjobban. De kaktuszaim 
javarésze csak lúgos talajban kel ki, és csepe-
redik fel. Később, talán minden kaktusz, a 
gyökereit jó pár méter mélyre ereszti a talaj-
ba. Egynek, nem tudom a nevét, követték a 
gyökerét egészen 16 (!) méterig.

Ez nagyon érdekes! A gyűjtők körében sok a tév-
hit a talajt illetően. Úgy látszik ilyen tévhit az is, 
hogy a kaktuszok sekélyen gyökeresednek. Ezzel 
a tévhittel ma már én sem értek egyet. Akkor tér-
jünk a földkeverékre!
Az apatárs egy pár évvel ezelőtt hozott vagy 
8 zsák szántóföldet. Ezt az állatkák ellen fő-
zéssel fertőtlenítettem. A gomba spórák a ki-
hűlt talajon már másnap letelepednek, ezek-
kel nincs miért törődni. A cserepekből kivett 
földet minden elpusztult növénnyel feneket-
len hordóban gyűjtöm, és minden más zöld 

8. kép: Nagyvizit a nyári szálláson elhelyezett növényeknél.
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hulladékot diólevelek kivételével. Pár év alatt 
minden tüske elporlad, így megmarad eb-
ben a komposztban minden a kaktuszoknak 
szükséges anyag. Ez a föld is főzés után meg-
szabadul az állatkáktól és a gombáktól is. Ré-
gebben az utcán jártak lovak és tehenek, az 
ürüléküket összeszedtem, és jó komposztom 
lett belőle, de ma már nincs mit összeszedni. 
Télen őrölt kaviccsal szórják be a havat, eb-
ből tavasszal összeszedek egy-két vederrel. 
Hogy a sót kimossam, egy fóliára szétszó-
rom és vízzel öntözöm vagy én, vagy a ter-
mészet. Sóderből 5x5 mm-es szitán kiszitá-
lok egy mennyiséget, ami átment 1x1 mm-es 
szitán, azt folyó víz alatt addig mosom, míg 
tisztán folyik át a víz. Tőzeget nálunk már 
régen nem árulnak, de az egyik szomszédom 
hoz néha pár zsákkal. Rákoson dolgoztam 
a 1995-96-os években, ott a felszínen van a 
bazalt, amit megőrölve homok helyett hasz-
nálnak az építkezéseknél. Ebből is van egy 
zsáknyi. Általános virágföldből teszek 20%-
ot, tőzeget kb. 20%-ot, két jó 
marék bazaltot és vagy négy 
marék kavicsot, a többi java-
részt a régi, vagy az apatárs 
hozta szántóföld. Mindezt 
szemre. Műtápot nem hasz-
nálok, mert nálam a telelte-
tés mostohább körülmények 
között történik, és egészsé-
gesebb, tömörebb, edzettebb 
növényekre van szükség, 
mint más vidékeken. A meg-
kevert talajt kigőzölöm, így 
pusztítva el a kórokozó gom-
bákat, rovarokat, azok szár-
mazékait.

Készen tehát a földkeverék. 
Ebbe ültetünk vagy átülte-
tünk. Te ezt miként végzed, mi-
lyen módszereket követsz?
A legtöbb növény 
Fuzáriummal akkor fer-
tőződik meg, amikor 
pikírozáskor, átültetéskor 
a cserépből, talajból kivéve 
rögtön beültetjük másik ta-
lajba. Ilyenkor lehetetlen, 

hogy néhány gyökér, egy csomó hajszál gyö-
kér, gyökérszőr ne sérüljön, le ne szakadjon. 
A talajban menthetetlenül létező gomba spó-
rák csak ezt a friss, gyökéren lévő sebet várja, 
és máris benne van a növényben, ahol elkez-
di a saját kellemes, normális életét a mi és nö-
vényünk kárára. Ezért ha szép az idő, egy tál-
cára kiszedek kb. 20 növényt, két hétig tar-
tom a napon, és két hét után beültetem. Azok 
a növények kerülnek átültetésre, amelyek ki-
nőtték a cserepet, mohás a talajuk, nem nö-
vekednek, vagy szemmel láthatóan talajuk 
megkeményedett. Hogy rendszeresen ültes-
sük át növényeinket, a legegyszerűbb mód-
szer, ha a cserepekre különböző színű szige-
telőszalagból a felső perem köré egy csíkot 
ragasztunk. Ez lehet színkombináció is. Min-
den évben egy azonos színű cserepekben lévő 
növényeket ültetem át. Így biztosan minden 
növényt átültetek egy általam megszabott 
idő után.

9. kép: Dúsan virágzó Sulcorebutia misquensis.
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Magvetést végzel-e rendszeresen? Hogyan vég-
zed, mik a tapasztalataid?
Magvetéssel is foglalkoztam. Nekem nincs 
szükségem nagy mennyiségű magoncra, nem 
árusitok. Úgy vettem észre, a növény mellett 
jobban nőnek és növekednek a magoncok, 
ezért odaszórok magokat és átültetéskor a 
magoncokat külön teszem.

Hogyan védekezel a gombák és a rovar kártevők 
ellen?
Amilyen egyszerű a kérdés, olyan a felelet is. 
Azzal, amit az üzletekben, gazdaboltokban, 
szupermarketekben lehet kapni. Jelenleg 
B52- sel és kékkővel. Kaptam néhány gom-
baölő szert a Gazdaboltban, mint Amistar, 
Dithane M45, Teldor 500 SC, Topsin-Metil. 
Csak kipakolás előtt és bepakolás után per-
metezek kétszer és mindig más 
szerrel. Az állati kártevők ellen 
most B 54-et használok. A magve-
tést és az apró magoncokat, vagy 
ha valahol baj történik gombabe-
tegség miatt, megjelenik a penész, 
akkor befújom halvány rózsaszín 
hipermangán oldattal. Éppen az 
idén állapítottam meg, hogy nem 
találtam semmilyen állati kárte-
vőt, s gyapjas pajzstetűtől is úgy lá-
tom megszabadultam. Oltani csak 
kényszerből oltok.

Egy gyűjtemény kialakításához fel-

tétlenül szükséges más gyűjtők megke-
resése, mert az ember nem maradhat 
„magányos farkas”. Nálad mikor, hogyan 
kezdődött a kapcsolatok, barátságok ki-
alakítása?

Az egyik kolleganőm 1986 táján mu-
tatott egy hirdetést: XY kaktuszgyűj-
tő N. városból hirdette: ”keresem 
más kaktuszgyűjtő ismeretségét”. 
Felvettem vele a kapcsolatot, Nitu 
Gheorghe volt Craiováról, és össze-
ismerkedtünk. Ezután következtek 
Nagybánya, Szatmár, Nagyvárad, Ko-
lozsvár, Medgyes, Brassó, Bukarest, 
Craiova, Constanta, Braila, stb. gyűj-
tőit. Egyszer Bukarestben felkeres-
tem egy idős és Románia egyik legel-

ismertebb gyűjtőjét, később többször is jár-
tam nála, egészen jó baráti kapcsolatba ke-
rültünk. Egyik látogatásom alkalmával, az 
udvaron egy nagy üstben a kaktusz földet 
főzte, mintha az jó vastag, igazi szilvalekvár 
lenne. Ahogy meglátott, jött elém a felkiál-
tással „Dragul meu!” (Drágaságom!). Ez volt 
a szavajárása. „Nagy baj ért. Egy harminc 
évnél idősebb Astrophytumom elpusztult, és 
nem tudom miért. Ez az ember bőrgyógyász, 
még mindig praktizál. Kérte, szerezzek neki 
bükk földet. Valamennyit vittem neki, és ké-
sőbb mondta, jó volt a föld, mert a laborató-
riumban ellenőrizték, és nem tartalmazott 
„nematodákat”. Meglepett, hogy a növényt 
felboncolva, ne keresné, mi okozta a pusztu-
lását. Csak úgy belenyugszik, „Nem tudom 

10. kép: Ariocarpus trigonus v. elongatus.

11. kép: Epythelantha unguispina virágzása.
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mitől pusztult el”. Nagyon csodál-
koztam.

A másik ismeretgyűjtő lehetőség a 
szakirodalom beszerzése, és a belőlük 
történő tanulás. A harmadik mozza-
nat az, amikor már kezd a gyűjtőnek 
önálló véleménye is kialakulni, ami 
ellentmondhat a tudósvilág bebeto-
nozott téziseinek. Erről mit mesélnél 
az olvasóknak?
Eddig mindent, amit írtak a köny-
vek, olvastam, amit mondtak a ré-
gebbi idős, neves kaktuszgyűjtők 
szó nélkül elhittem. Egyszer csak 
megingott mindenben és min-
denkiben a bizalmam. Elkezdtem 
jobban megfigyelni a dolgokat. Az 
1986-1988-as években, olyan he-
lyen dolgoztam, hogy volt időm 
mással is foglalkozni. Volt egy pár 
példányom a „Csili” folyóiratból, 
meg 2-3 régi magyar nyelvű kak-
tuszokkal foglalkozó könyvem. 
Ezeket mind az akkor már idős 
gyűjtőktől kaptam, mint Rácz An-
géla Aradról, vagy Német József Kőhalom-
ból. Később már én vettem meg a Mészáros 
Zoltán munkáját a „Virágzó kaktuszok” című 
könyvet. Akkor jött az ötletem, hogy ezen 
dokumentációk segítségével írjak egy kis ta-
nulmányt a kaktuszokról, lefordítva román-
ra, ami segítheti a román anyanyelvű gyűjtő-
ket, mert románul majdnem semmi kaktusz 
irodalom nem volt. A feleségem segítségével 
1993-ra sikerült összeállítani egy 84 oldalas 
kis munkát, magyarul és románul, melyet xe-
roxon sokszorosítva az érdekelteknek eljutat-
tam, később 2000 után, a Kaktusz Világ és az 
Aztekium is közölte. Elkezdtem utána nézni 
a dolgoknak szakkönyvekben, de nem nagy 
igyekezettel. Megfigyeléseimet, fenntartása-
imat, és saját véleményeimet, ötleteimet pró-
bálom másokkal is tudatni, hátha valakinek, 
valakiknek egyszer talán hasznuk lesz belő-
lük. Azért senki se felejtse el, ha nem is értek 
mindennel egyet, és ha egyes ötleteim kissé 
bizarrok is, lényegében szakmám szerint sta-
tikus tervező építészmérnök és amatőr kak-
tuszgyűjtő vagyok.

Utolsó mondatod végébe belekötök, mert én még 
hívatásos kaktuszgyűjtővel nem találkoztam, 
legfeljebb olyanokkal, akik hivatásszerűen ke-
reskednek a kaktuszokkal. Azt hiszem, beszélge-
tésünket még sokáig folytathatnánk. Mi legyen 
részedről a zárógondolat?
Legyen egy népi szólás-mondás. „Saját ká-
rán tanul a buta, más kárán tanul az okos.” 
Viszont, aki egyik változatból sem tanul, an-
nak mindenki saját belátása szerint határoz-
za meg a jelzőjét.

Kedves Gábor! Köszönöm ezt a tanulságos, igen 
tartalmas beszélgetést. Kívánok neked hosszú, 
aktív életet családod és kaktuszaid körében, re-
mélve, lesz folytatója a kaktuszokkal kapcsola-
tos érdeklődésednek.

Kérdezett és a válaszokat lejegyezte: 
Ficzere Miklós, Debrecen.

A képek Szabó Gábor felvételei.

12. kép: A tűzpiros Nap-kaktusz: Disocactus (syn. 
Heliocereus) speciosus.




