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Írta, összeállította: Ficzere Miklós
Közeledve március 15-éhez, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
ünnepéhez, a magyar kaktuszkedvelőknek egy ereklye növényként tisztelt
kaktuszról is meg kell emlékezni, amely Kossuth Lajos torinói kertjéből
származott Magyarországra. Sajnos, ma már csak és kizárólag a szegedi
Füvészkertben található. Eltűnt a növény Kolozsvárról, és eltűnt Debrecenből.
Hogy eltűnt Kolozsvárról, megértem, de azt nem, hogy már évek, évtizedek
óta eltűnt Debrecenből is, és a helyi Botanikus Kert a mai napig nem tett lépéseket pótlására,
amit Szegedről bizonyára megtehetne. Nincs kétségem afelől, hogy a Debrecen és tágabb
környezetének kaktuszkedvelői is megtennének mindent azért, hogy a Kossuth-kaktusz egy
hajtását Debrecenben is felneveljék, gondozzák és méltó keretek között megmutassák a
látogatóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Ez a növény számunkra ereklye, és minden
bizonnyal Kossuth Lajos az, kinek személyében nemcsak a magyar szabadság és függetlenség
harcosát, de az első magyar kaktuszgyűjtőt is tisztelhetjük, aki kaktuszairól feljegyzéseket
készített, dokumentálta növényeit. A Kossuth-kaktusz érdekes lehet a kaktológia számára is.
Miért? A Cereus peruvianus, mert ez a Kossuth-kaktusz tudományos neve, több mint valószínű,
hogy már akkor ott tenyészett a torinói kertben, amikor Kossuth leveleit megírta Dr. Szontagh
Miklós részére. Két levelet írt, az elsőt 1872-ben, a másodikat 1873-ban. Ebben a másodikban
írja: [A természet] „Ezt a növényt hozzáférhetlen sziklafalakra ültette; s adott neki alakot, mely
daczol a fenntartás mesterségével. Azt akarta, hogy a Cactus grandiflora leirhatlan szépségű
virága (mely olyan, mint a szépség megtestesült lehellete a mocsoktalan ártatlanság mezében)
csak egy éjen át gyönyörködtesse a szemlélőt s adott neki oly alakot, hogy lehetetlen fenntartani.
Mit mindent nem kisérlettem meg vele! nem sikerült!! No de majd megörökiti egynek alakját a
jövő nyáron (ha még megélem) fiam művészi ecsetje. Ez nem derogál a természet szándokainak.”
Az idézet a „Viratos Kőtör. Saxifraga florulenta” növényre írt megjegyzésében olvasható,
melynek első mondata még a Viratos Kőtör.-re vonatkozik, a többi már a Cactus grandiflora
virágára. A Cactus grandiflora ma a Selenicereus grandiflorus, magyarul az Éjkirálynő névre
hallgat. Akinek már van Éjkirálynő kaktusza, miért ne lenne más is, pl. Cereus peruviánusa,
amely nagy valószínűséggel a torinói botanikus kertből származhatott. Tehát joggal
feltételezhetjük, 1873-ban Kossuth kertjében ott volt a Cereus peruvianus. Ebből következően
143 éve lehetünk tanúi egy kaktusz vegetatív szaporításának! Sok kaktuszkedvelő állítja, a
hosszabb ideig tartó vegetatív szaporítás rontja a növény tulajdonságait. Nos, ez a növény kitűnő
vizsgálati alany. A Kossuth-kaktusz Magyarországra kerüléséről elsőnek a kolozsvári „Újság" és
a budapesti „Magyarország" 1917. szeptember l.-i száma tudósított, de ezek a források számomra
eddig fellelhetetlennek bizonyultak. Ezt követően két cikk született, amelyek a Természettudományi Közlönyben jelentek meg, az első 1918-ban, a második 1931-ben íródott, szerzőjük
Dr. Győrffy István. Kutakodásom sok utánajárást és megtorpanást követő eredményeként az
1918-ban megjelent cikket a hozzátartozó fényképpel ezennel módomban áll 98 év után első
alkalommal nyilvánosságra hozni. Ez a cikk további kutatások számára is utat nyithat. A
Kossuth-kaktuszra megjelent későbbi ismertetések sokszor pontatlanok és nem közlik az eredeti
dokumentumot és annak szövegét. Mikor kerülhetett a Kossuth-kaktusz Magyarországba?
Dátumként az 1880-as éveket említik, de Győrffy cikkéből pontosíthatunk. Mint említi: „A
kolozsvári „Újság" és a budapesti „Magyarország" 1917. szeptember 1.-i száma szerint Kossuth
Lajos turini kertjéből Helfy Ignácz a gyalui Rosenberger-családnak 25-30 évvel ezelőtt egy
Cactus-t hozott ajándékba”. Visszaszámolva a „Cactus” 1887 és 1892 között kerülhetett
hazánkba. A Kossuth-kaktusz név keletkezése, elterjedése nehezen adatolható.
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Az biztos, ezen a néven Győrffy még 1931-ben sem említi, de mára ez a név a Cereus peruvianus
magyar neve lett. Kossuth Lajos növények iránti szeretetéről, botanikai vonzalmáról olvashatunk
a Szontagh Miklósnak írt két levelében, amelyekből az elsőt teljes egészében, a másodikat
hosszúsága miatt a Cactus grandiflora említéséig idézek.
Az első levél
28. Via Bertholet.
Turin szept. 23. 1872.
Tisztelt tr. úr!
Igen nagyon kellemes meglepetésben részesített Ön becses küldeményével. Elmerengek a
hazai virány kedves képviselőinek szemlélgetése felett, melyek, a mint képzelheti Ön, a
száműzöttnek oly igen-igen sokat suttognak. Fogadja Ön szintoly nagyrabecsült, mint
váratlan figyelmeért legszivesebb köszönetemet. A növénypéldányokhoz mellékelt
nyomtatványok nagyban növelték az elsők által felkeltett érdekeltséget. E nyomtatványok
egyikét a »Természetből« már ismertem, de a »Kárpáti képeket« nem; s hogy mennyire
érdekeltek ezek, meg fogja Ön itélhetni abból, hogy szokott lefekvési időm közeledtével
vevén történetesen a nyomtatványt kezembe, csakis oly czélból, hogy egyelőre
tartalmával megismerkedjem, le sem tettem, míg végig nem olvastam, és éjfél után másfél
órával kerültem ágyamba. Mosolyogva olvastam Önnek és társának találékony modus
procedendijét, amott a Kriván egyik sziklafalánál, mert hát én is ismerem azokat a
mysticus syrén hangokat, melyekkel az alpesek virányremetéi csalogatják az embert
tovább és tovább, fölebb és fölebb, a nélkül hogy észrevenné az akadályokat, melyekkel
az Ossát Pelionra halmozott földkéregkömívesek megálljt kiáltanak az andalgó vándor
elé. Hiszen – képzelje Ön – rajtam is megörtént még az idén is, hogy azok a syrén hangok
addig csalogatták 70 éves lábaimat, míg közel azon magasságban találtam magamat, a hol
a Mont Blanc első tudományos megmászója Saussure ütötte fel 15 napra borzalmas
kunyhóját, hogy ellesse a magasság titkait, mert hát feltettem magamban, hogy addig
megyek, míg én is találok egy Androsace bryoidest (Aretia helvetica Lin.) mint Saussure
talált.
Nálam – persze – ebben a megátalkodottságban semmi érdem sincs – mert az első ösztön,
mely engem a természettudományok temploma felé vezetett, mi tűrés-tagadás benne,
csakis önzés volt. Nagyon sok szenvedés ért az életben. Vigasztalásra vala szükségem.
Megemlékeztem Chateaubriand mondására: »boldogok, a kik szeretik a természetet, azt
megtalálják s csak őt találják meg a szerencsétlenség napjaiban.« Hát én is ráadtam
életfáradt öreg fejemet, hogy megtaláljam a vigasztalót. És beszóltam hozzá a
csillagvilágok végtelenségébe, beszóltam hozzá a sziklarétegek, jegeczek, kövületek
műhelyébe, de azt meg kell vallanom, hogy, ha nemleges vigasztalást nyujtottak is, úgy a
nebulák odafenn, mint a homokszem idelenn; mert azt az egy percznyi féregatomot, mit
embernek neveznek, nevetségesen parányi arányokra szállítják le az önbecsérzetben,
minden örömeivel s fájdalmaival egyetemben, s ha jól esett is, lelkemnek megismerni és
imádni tanulni istent a természetben, melynek bámulatos törvényeiből a végtelen
bölcseség minduntalan felénk kiált, de örömet, positiv s örökkön megújult örömet a
természettudomány egyik ága sem nyujtott annyit, mint a botanica.
Ön becses adalékkal szaporította ez élvezetemet, – annál becsesebbel, mert hazai –
köszönet érte. Az igazság azt hozná magával, – hogy viszonozzam szivességét. Hanem
rögtön nem tehetem. Mert igaz ugyan, hogy valamint az Ön küldeményében van sok oly
növény, mely az alpesi, apennini s piemonti virányra szorított gyűjteménykémben elő nem
fordult, úgy nekem is lehetnek oly példányaim, melyekkel viszont Ön nem bir: annyi
legalább bizonyos, hogy sok oly példányom van, melyek Hazslinszky kézikönyvében elő
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nem fordulnak. Ilyenek például az Achillea ageratum, tomentosa, nana, Alchemilla
pentahylla, Androsace carnea, bryoides, Allium boreale, Artemisia vallesiaca, Blismus
compressus, Chenopodium augustanum, Licopodium helveticum, Myosotis nana
(Eritrichium nanum Schrad.) Neottia latifolia, Pedicularis incarnata és tuberosa,
Pitosporium exiocarpum, Ophris antropophera s a természet ama csodálatos szeszélye
az Ophris speculum, s az Orchisek föbb faja, például a galeata, aztán a Saururus cernuus,
a Campanula cenisia, a Saxifraga hirsuta és sarmentosa, a Sempervivum arachnoideum s
még egy pár száz más; hanem a baj az, hogy, a mint mondám, én csak saját magam lelki
vigasztalására, nem pedig ex professo szörpölgetvén a természettudomány billikomából,
a mit gyüjtögettem, fel is ragasztottuk Ihász barátom segítségével: s a kettős példányokra
inkább boszankodtam, s azért többnyire el is szórtam, mintsem hogy megtartottam volna.
– De ha még élek egy tavaszt s nyarat, majd másként teszek, s ha olyasmi jut szemem elé,
a miről azt gondolhatom, hogy Önnek talán még nincs, felszedem, összegyűjtöm, miszerint
szives figyelmét viszonozhassam.
Addig is köszönetem megújítása s nagyrabecsülésem kijelentése mellett van szerencsém
Önt barátságos indulattal üdvözölni.
Kossuth Lajos. 1.
A második levél
25 Via Bertholet.
Turin Jan. 18. 1873.
Tisztelt Tudor úr!
Második nagyon becses ajándékát a Dec. 8-ai növényküldeményét szintoly örömmel mint
a minő meglepetéssel vettem. Fogadja érte igen igen szives köszönetemet.
Hogy miért késtem ily soká a vétel elismerésével s köszönetem kifejezésével, annak oka
őszintén s egyszerűen az: hogy Ön engem érdemetlent annyira elhalmozott szivességével
s nekem ismételt küldeményével annyi gyönyört okozott, miszerint régi (ha ugy tetszik)
gyöngéimhez tartozván a vett szivességet viszonzást parancsoló tartozásnak tekinteni,
éreztem, hogy nem illenék e tartozás lerovásával a jövő virány idejéig várnom, (melynek
megérését biz én különben is elmulasztottam az életbiztosító intézet által assecuráltatni)
hanem hogy kötelességem, köszönetem kijelentését amúgy »a conto« és »in spe meliorum«
egy kis ellenküldeménykével kisérni, már a mennyi az ily tartozásra eleve nem számított
kontár dilettans doublettáiból kitelik.
Hát én bizon markába nyomtam egy barátomnak1 Hazslinszkyt, kezébe adtam a szekrény
kulcsát, melyben félre tett duplicatumaim hevernek s megbiztam, keresse ki, nem az
exoticus növényeket, hanem a piemonti Flórának azon képviselőit, melyeknek neve
Hazslinszky névjegyzékében elő nem fordul.
Az én jó barátom nem kevésbbé kontár mester ember mint jó magam, neki hát e megbízás
teljesítése biz egy kis időbe került. S végre is az eredmény nagyon silányan ütött ki.
Mindössze 54 példányt talált. Mind piemonti növény, legtöbbnyire alpesi, mind olyan,
mely Hazslinszky névjegyzékében elő nem fordul, bár nem állok jót, hogy ha Steudel
nomenclatorát darabról darabra megkérdeznek irántuk, egyet-mást közülök más név alatt
olyannak nem találnánk, mely hazánkban is otthon van. Sőt egy kettőről (minő például a
nizzai olaj kertekből került Anemone Coronaria és A. stellaris) tudom is, hogy olyan, bár
H. nem említi. Hanem bármi silányan ütött legyen is ki e mezgerélés, van a kis számban
nehány szorosan piemonti növény, mint például az Arabis pedemontana, mely ekkorig
csak a Monte-Visong a Saxifraga florulenta (Moretti), mely csak a Vinadio és Valdieri
közti tengermelléki havasok egyikén találtatott, s ott is oly nyaktörő szikla-falakat

5
választott ki magának ősi lakul, hogy kötélen kell a zerge vadász fiút a szikla csúcsairól
hozzá lebocsátani.
Hanem én ezt az 54 példányt, melyet barátom kiböngészett, oly alakban szándékozom
elküldeni, a minővel saját gyűjteménykém példányai el vannak látva: azaz kellőleg
felragasztva és saját kezemmel irott meghatározással és alkalmi jegyzetekkel ellátva. A
felragasztás már megvan. Az irásnak is mintegy fele; tovább még nem mehettem. Annyi
meteor czikkázik s annyi légy, pók és koromgolyó kóvályog szemeim előtt (az orvosok tán
Amaurosisnek hivják), hogy gyertyavilágnál nem irhatok.
Tegnaptól óta azonban kissé jobban látok. Úgy látszik, segít valamit az Agaricus
muscarius, meg az ammonium carbonicum; reméllem, mihamar elkészülhetek e kis
küldeménykével, s a jövő hétnek folytán utnak fogom indithatni.
Köszönetemet ismételve, van szerencsém tisztelt Tudor urat nagyrabecsülésem
kijelentése mellett barátilag üdvözleni.
Kossuth, m. p.
Fenti levelében Kossuth a herbáriumában található növényekről az alábbi megjegyzéseket írta:
1. Viratos Kőtör. Saxifraga florulenta.
Moretti + Val Scura.
Alp. maritim. inter Vinadio et Valdieri mense Julio.
Ritka növény. A Nomenclatorok még az ismeretlenség jelével (+) jelölik. A tengermelléki
havasokon kivül még senki sem találta. Ott is hozzáférhetlen függöleges szikla-falakon
lakik, mintha mondaná: »Ember! ez az én kizárólagos birodalmam; itt ment vagyok
kandiságodtól«. De hiában mondja, mint hiában mondja a Havasok nemtője a zerge
vadásznak: »Lass’ in Frieden meine Heerde«.
A tudvágy, mely módot talált szétfosztani a napsugárt, benézni a Hold gyomrába 7
kilométernyi mélységig, meganalysálni a nap és csillagok alkotó elemeit, myriád napokká
decomponálni a Nebulák csillámködét s kikutatni a föld gyomrában a szerves élet
chronologiáját az Eozoon Canadensé-ig, – a sziklafalon is lemász – egy kötélen.
Hanem megboszulja magát a Viratos Kőtör azáltal, hogy nem engedi alakját megtartani a
Herbariumban. Az a kiálló forditott kúp nem gyökér, hanem a virat bokréta, mely a
tányéralakú növény közepéből kitornyosodik »vultum ad sydera tollens« .
Minő különösen gondoskodott a természet, hogy czéljai ki ne játszassanak. Ezt a növényt
hozzáférhetlen sziklafalakra ültette; s adott neki alakot, mely daczol a fenntartás
mesterségével. Azt akarta, hogy a Cactus grandiflora leirhatlan szépségű virága (mely
olyan, mint a szépség megtestesült lehellete a mocsoktalan ártatlanság mezében) csak
egy éjen át gyönyörködtesse a szemlélőt s adott neki oly alakot, hogy lehetetlen
fenntartani. Mit mindent nem kisérlettem meg vele! nem sikerült!!
No de majd megörökiti egynek alakját a jövő nyáron (ha még megélem) fiam művészi
ecsetje. Ez nem derogál a természet szándokainak.

Kossuth Lajos. 2.- 3.
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Következzen 98 év után először Győrffy István 1918-ban a Természettudományi Közlönyben
megjelent, Kossuth Lajos turini botanikus kertjének egy élő emléke c. írása. (1918. 17-18. szám,
530-532. o.). A közölt kép a mai napig sehol nem jelent meg. A szövegből kiderül, a gyalui
Rosenberger-család 25-30 évig ápolta, nevelgette az ajándék kaktuszt és Rosenberger Ignác „a
helybeli 48-as Ereklye-múzeum útján ajándékul adta 1917-ben a kolozsvári tud.-egyetemi
füvészkertnek.” Nem valós Bartalis Imre azon állítása, miszerint: „az egyik nagyra növekedett
példányát a család kihalása után a kolozsvári botanikus kertnek ajándékozták.” Lásd: Bartalis
Imre: Sorok a magyar kaktuszgyűjtés történetéből. In. 1926-1976. 50 éves a magyar
kaktuszgyűjtés. Csili Kaktuszkedvelő Szakkör Évkönyve. 1976. Budapest. A kolozsvári
botanikus kert egészen pontosan 1917. november 7-én kapta meg a kaktuszt Rosenberger
Ignáctól, amelyet a „hideg ház"-i teleltetés után 1918 tavaszán helyeztek ki a szabadba,
megjelölve az említett táblával, és ekkor készült róla Győrffy fotója, amely azt az állapotot
örökítette meg, ahogyan a növényt megkapták, egyben leírja a méreteit is. „A már öregedőben
lévő” fejlődésre utalás nyilvánvalóan a tápanyag hiány következménye lehetett.

Kossuth Lajos turini botanikuskertjének egy élő emléke.
„A növénytan kedvelt tanulmányaim közé tartozik", vagy: „Sokat
foglalatoskodtam a növénytannal is, a mit szeretetreméltó tudománynak
(scientia amabilis) neveztek el. Meg is érdemli e minősítést" - írja Kossuth Lajos
kedves barátjához, Helfy Ignácz-hoz 1884. novemberben (v. ö. Természettudományi Közlöny, XXVI. köt., 1894, 207, 208. lap). A növényekkel való
szeretetteljes foglalkozás sok boldog órát szerzett hazánk nagy fiának, annyira,
hogy „életének későbbi szakában a növények voltak legkedvesebb barátai és a
botanika szerezte neki a legtöbb örömet" (v. ö. Dr. Moesz G., Kossuth Lajos és a
botanika; Természettud. Közlöny, CXVII-CXVIII. Pótfüzet, 1915, 1. lap).
Kedvencz foglalkozása maradandó emlékéül megmarad növénygyűjteménye,
mely erősen megrongálódott állapotban (l. erre vonatkozólag Dr. Filarszky N.
czikkét A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene czímű műben, Budapest,
1902, 285. lap) jutott 1895 óta a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára
tulajdonába és őrizetébe. Rendkívül sok érdekes megjegyzést írt Kossuth Lajos
egy-egy növénye neve mellé; legyen szabad felhívnom az érdeklődők figyelmét
Dr. Moesz Gusztáv fentebb idézett becses czikkére, melyben Kossuth Lajos-nak
sok növény mellé irt megjegyzését idézi. Növényeket honi botanikusaink közül
csak Dr. Szontagh Miklós-nak (53 darabot) és Janka Viktor-nak küldött (80 100 darabot), a mely utóbbiak Dr. Dégen Árpád nagybecsű magángyűjteményébe jutottak s ott vannak jelenleg is. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Növénytára (Kolozsvár) tulajdonában szintén van néhány Kossuth-féle növény
(10 darab; hármat Ihász gyűjtött és Kossuth határozott meg), a melyek
valószínűleg Kossuth Lajos-nak Kánitz professzorral egy időben váltott
levelezése kapcsán jutottak a Növénytár tulajdonába (v. ö. Dr. Richter Aladár,
Egy magyar természetbúvár úti naplójából, II. kötet, 1905, 293. lap). Kossuth
Lajos-nak nagyon szép élővirággyüjteménye, kertje is volt; sajnos, nem sok
följegyzés van róla, csak néhány megjegyzéséből tudhatjuk ilyennek létét:
„Szerettem a virágtenyésztést, a míg kertem volt... Többek közt kötélfüzéreket
húzattam a sima pázsit köré... Ha magyar vendégeim akadtak, kivittem őket
gyönyörködni benne. Gyönyörködtek is” (Helfy Ignácz-hoz írt levélben 1. Természettud. Közlöny, 1894. évf., 213. lap). Növénygyűjteményében négy növényhez irott megjegyzéseiből bizonyítható, hogy kertjében növényeket is nevelt,
ápolt. Miként Dr. Moesz Gusztáv említi, több növénye a turini botanikus
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kertből származott, miként a herbáriumi példányok is bizonyítják. A mikor ily
keveset tudunk Kossuth Lajos kertje virágairól, csak természetes, hogy nagy
örömmel vettük azt a hírt, hogy a hazafiúi kegyelet egy élő emléket megmentett
az utókornak a nagy Kossuth kertjéből. A kolozsvári „Újság" és a budapesti
„Magyarország" 1917. szeptember l.-i száma szerint Kossuth Lajos turini
kertjéből Helfy Ignácz a gyalui Rosenberger-családnak 25-30 évvel ezelőtt egy
Cactus-t hozott ajándékba s ez a gyalui Rosenberger-család gyalui
üvegházának egyik féltett kincse lett. Kossuth Lajos ereklyéjét igaz odaadással
ápolta a gyalui Rosenberger-család mostanáig. Minthogy azonban a kaktusz
ápolása méretei miatt már nehézkes volt, mostanig való tulajdonosa: gyalui
Rosenberger Ignácz földbirtokos felajánlotta a helybeli 48-as EreklyeMúzeumnak, a mely - alkalmas hely hiányában - viszont a kolozsvári tud.egyetem botanikuskertjének adta át 1917. november 7.-én. A már öregedőben
lévő, három részre vágott (de eleinte mintegy 5-10 évvel ezelőtt egy darabból
álló) hatalmas kaktuszt a „hideg ház"-ba helyeztük el, zománczozott táblát
készíttettünk részére, melynek felírása és teljes szövege álljon itt is:

CEREUS PERUVIANUS MILL.
KOSSUTH LAJOS torinoi kertjéből
HELFY IGNÁCZ hozta a 80-as években GYALUI ROSENBERGER BERNÁT-nak, kinek IGNÁCZ fia a helybeli 48-as EREKLYE-MÚZEUM útján
ajándékul adta 1917-ben.
A három Cactus-részlet magassága: 3 m 5 cm, 2 m 10 cm és l m 10 cm. Az
egykori Kossuth Lajos-féle botanikuskertnek valószínűleg „utolsó mohikán"-ja
ez a Cereus Peruvianus, melynek gondozása csak kedves kötelességünk leend.
Dr. Györffy István (Kolozsvár). 4.
A tábla szövege és a szöveg tördelése megegyezik az eredeti tábláéval. Az alábbi képeken a
Természettudományi Közlöny idézett oldalai láthatók, míg a következő oldalunkon Győrffy
1918-ban a kolozsvári botanikus kertben készített fényképe.

Kossuth Lajos turini kertjéből származó Cereus Peruvianas a kolozsvári tud.-egyetem
botanikuskertjében. Fotografálta Dr. Győrffy István .
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A Kossuth-kaktuszról Győrffy 1931-ben tudósított ismét a Természettudományi Közlöny januári
számának Levélszekrény – tudósítások rovatában Kossuth Lajos kaktusza Szegeden címmel. A
teljes szöveg a következő:
Kossuth Lajos kaktusza Szegeden
Közlönyünknek 50. kötete, 1918. évfolyama 17-18. számában közöltem volt
(530-2. oldalon) a kolozsvári Füvészkertnek adományozott, hazánk nagy fia:
Kossuth Lajosnak turini kertjéből származó Cereus peruvianus történetét.
Fényképét is közreadtam. Cikkem megjelenése után boldogult Istvánffi Gyula
kért egy fiókhajtást füvészkertünktől. Küldöttöm neki is és a kolozsvári 48-as
Ereklye-Múzeumnak is, betörzskönyvezve ajándékunkat.
E kolozsvári eredeti tőről való élő emléket itt Szegeden is őrizek. Nehezen indult
meg eleinte. Mikor aztán nagy nehezen megindult, az intézetem folyosóján ápolt
növényt valamely gonosz kéz megsértette, beleszúrt egyik oldalon (a képen az 1.
szám magasságvonalában). A kaktusz sokáig sínylődött. Végre behegedt, de
elmaradt a növekedésben, úgy, hogy hosszadalmas ideig tartott, amíg az 1.
szám magasságától a 2.-ig felnőtt. Minthogy megfelelő zománcozott fémtáblát is
készíttettem Kossuth kaktuszának, amelynek szövege így hangzik:
Kossuth kaktusza (Cereus Peruvianus Mill.)
Kossuth Lajos torinói kertjéből hozta a 80-as években Helfy Ignác gyalui
Rosenberger Bernát-nak, kinek Ignác fia 1917-ben a kolozsvári tud.-egyetemi
füvészkertnek ajándékozta (v. ö. Győrffy in Termtud. Közl. 50. 1918. 530—2.).
Kolozsvári eredeti tőről van ez a példány (l. a képet).
Attól tartva, hogy így még jobban felhívom a figyelmet rá, füvészkertembe
vitettem ki 1930 május legvégén.
Őszig roppant sokat nőtt; és pedig június legelejétől október 11-ig a 3. és 4.
számmal megjelölt szakaszt: 21 cm-t! (ahol 8 cm szélességű). Ma a kaktusz
méretei ezek: földtől számítva l-ig: 16 cm (szélessége 11 cm); 1-2 közt: 6 cm; 23 közt: 7 cm; 3-4 közt: 21 cm (szélessége: 8 cm.)
Dr. Győrffy István (Szeged). 5.

Kossuth turini kertjéből eredő Cereus Peruvianus egyik hajtása.
Fényképezte: Dr. Kol E.

11
A két cikk alapján tovább pontosítható a Kossuth-kaktusz története. Kolozsváron 1918-ban
Csíkmadéfalvi Istvánffi Gyula (1890-1930) botanikusnak, a Központi Szőlészeti Kísérleti
Állomás és Ampelológiai Intézet alapítójának, valamint a kolozsvári 48-as Ereklye-Múzeumnak
küldött egy-egy sarjhajtást. A trianoni ország kisebbítés hírére megindult a kolozsvári egyetem
Szegedre költözése, ahol Győrffy 1921-ben az új egyetemi tanszéket, az Általános és Rendszeres
Növénytani Intézetet, majd 1922-ben a Botanikus Múzeum és Botanikus Kertet, a mai
Füvészkert elődjét szervezte meg, melyeknek 1940-ig első vezetője, később, 1929-1930 között
az egyetem rektora is volt.6. Mivel a kolozsvári eredeti, nagyra nőtt terebélyes növényt nem
hozhatta magával, ezért egyetlen hajtását mentette Szegedre, ahol az intézete folyosóján helyezte
el, amelyet „gonosz kéz megsértett.” A fénykép és a cikk szövege alapján arra lehet
következtetni, hogy a sérült növényt máshol helyezte el, talán hazavitte, bár ez sem
egyértelműsíthető. Az biztos, hogy a szegedi Füvészkertbe 1930 május legvégén került, ahonnan
1944-ben, immár másodjára indította tragikus útjára a II. világháború. Erről meglepő módon egy
4. osztályosoknak íródott Olvasókönyvben, A szegedi Kossuth-kaktusz címen olvashatunk. A sok
pontatlanság miatt a cikk első felét nem idézem, csak a másodikat.
A szegedi Kossuth-kaktusz
„…Szegedet 1944-ben bombázták. A füvészkert igazgatója deszkával és nádkötegekkel vetette
körbe a kaktuszt. Föltették egy kocsira, hogy az egyetem pincéjébe szállítsák. Az utcán haladva a
füvészkert szomszéd-asszonya utánuk kiáltott, hogy elvesztettek egy
növénydarabot, ami nem volt más, mint a kaktusz 40 cm-es oldalhajtása.
A szállító visszakiáltott: „Tartsa meg emlékbe, és vigyázzon rá, Suták
néni!” A háború miatt a pincében őrzött kaktusz megfagyott,
tőrothadással kipusztult. Suták néni közben konyhaablakában, egy lyukas
fazékban ápolta a dugványt. Kérésre a kaktuszt visszaadta, s 1945-ben a
helyreállított üvegházban visszaállították a Kossuth-kaktusz dugványát.
Itt, Szegeden nekünk megvan a reményünk és gondoskodásunk, hogy a
hiteles Kossuth-kaktusznak hajtásaiból új nemzedékek fejlődjenek, az
ősök erősödjenek, magasodjanak, s mi várhatjuk Kossuth eleven
emlékoszlopának majdani újravirágzását.
(Csizmazia György nyomán)” 7.
Ez a kis történeti adalék roppant érdekes, de nem tudni, mennyi benne a valóság. Sajnos, ma már
dr. Csizmazia György (1943-2000) sem mondhatja meg, milyen forrásokból merítette a
történetet, és ez irányú kutakodásom sem vezetett eredményre. A történetben ne kételkedjünk,
hihető és elfogadható, persze érdemes lenne valamilyen eredeti dokumentummal megerősíteni.
Újabb részletről nyilatkozott 2005 márciusában Medgyessy Konstantin, a szegedi Móra Ferenc
Múzeum sajtófőnöke, aki elmondta: - Egy másik úton is érkeztek hajtások a múzeumba a
kolozsvári Kossuth-kaktuszból. 1943-ban a későbbi neves kutató, Csongor Győző édesapja
hozott néhány tövet, amelyeket a Fekete Házban a mai napig sikerült megőrizni. Ez a
kaktuszfajta ezen az éghajlaton nem nő olyan magasra, mint dél-amerikai őshazájában, ahol a
15 métert is elérheti a magassága. A Móra Ferenc Múzeum kutatói biztosak abban, hogy az
országban másutt is őriznek példányokat Kossuth kaktuszaiból. 8.
Medgyesi Konstantin elmondásából megtudjuk, 1943-ban még élt az eredeti tő Kolozsváron.
Sajnos, ma már csak abban lehetünk biztosak, remélhetőleg átmeneti időre, hogy jelenleg az
országban csak Szegeden, de ott két helyen, a Füvészkertben és a Fekete Házban őrzik nagy
gondossággal és tisztelettel a Kossuth-kaktuszt. Hogy a nevek kicsit halmozódjanak, azt is tudni
kell, ma az elfogadott tudományos név Cereus repandus, melynek egyik szinonimája a sok közül
a Cereus peruviánus, mely név jelentése magyarra fordítva Perui oszlopkaktusz. Befejezésül Dr.
Győrffy István (1880. Hidasnémeti - 1959. Csákvár) teljes mértékben megbízható tudósításai
után nem hagyható ki a megemlékezés személyéről.
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„Kolozsvárott doktorált, utána tíz éven át Makón,
majd Lőcsén (1909-1913) középiskolai tanár. A
kolozsvári
egyetemen
tanársegéd,
1913-ban
magántanár, 1914-ben pedig rendes tanár. Az I.
világháború befejeztével Szegeden új egyetemi
tanszéket, valamint botanikus kertet szervezett és
vezetett. 1940 és 1944 között újra Kolozsváron
professzor, az MTA levelező tagja (1940-1949). A II.
világháború befejeztével rövid ideig Salzburgban,
majd a Mátrában, Gyulán, végül Csákváron
dolgozott. Elsősorban a mohok kutatója: Európaszerte ismert biológus. Szenvedélyes természetjáró,
hegymászó, exsiccatum-gyűjtő (Flora Exsiccata
Hungarica, Gramineaea ...Hungariae) és -kiadó
(Bryophyta regni Hungariae, 1915-1919). Hétszáznál
is több cikke, tanulmánya jelent meg. Ezek zöme a
mohokon végzett rendszertani, anatómiai, ökológiai,
főleg pedig teratológiai megfigyelésein alapul. Rendkívül sokoldalú irodalmi
munkássága kiterjedt azonban a mohokon kívül a virágos és más, virágtalan
növénycsoportokra is (algák, gombák). Szegeden megalapította a virágtalan
növényekkel foglalkozó első magyar folyóiratot.
A Folia Cryptogamicanak 1924 és 1942 között
16 száma jelent meg. Kolozsváron a Botanikai
Múzeum Füzetek három évfolyamát adta ki
(1915-1919). Neves művelője volt csaknem fél
évszázadon át az eléggé elhanyagolt növényfenológiának (Szepesség, Kolozsvár, Szeged).
Számos dolgozatában foglalkozott a népi
botanikával, a magyar növényekkel, botanikatörténettel és bibliográfiával, de a muzeológiával és a természetvédelemmel is. Mint
kiváló rajzoló, többek között ő illusztrálta pl. az
európai lombosmoha-sorozat (Loeske, Berlin
1929.) Funariaceae-fajait. A tudományban
több virágos taxon, továbbá két alga-nemzetség
(Győrffyana és Győrffyella KOL) őrzi nevét.”
Ficzere Miklós
Debrecen

A Kossuth-kaktusz ma a szegedi
Füvészkertben.

http://szeged-idegenvezetes.hu

Irodalom
1. Természettudományi Közlöny, 1873. évf. 29. l.
2. Tátra-Vidék, 1884/2., 13, 25, 37, 49, 61, 73. l. - Első megjelenés
3. Természettudományi Közlöny 26 (1894) 191–204. p. - Második megjelenés
4. Győrffi István: Kossuth Lajos turini botanikus kertjének egy élő emléke.
Természettudományi Közlöny, 1918. 17-18. szám, 530-532. o.
5. Dr. Győrffy István: Kossuth Lajos kaktusza Szegeden.
Természettudományi Közlöny, 1931. január, 63. kötet, 723. füzet, 28-29. o.
6. http://www2.sci.u-szeged.hu
7. Földvári Erika: Olvasókönyv 4. osztályosoknak. Tankönyv. Mozaik Kiadó, 8. kiadás, 2015
8. http://nol.hu/archivum/
Priszter Szaniszló: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Better Kiadó, Bp. 1997., 350 o.
Bartalis Imre: Sorok a magyar kaktuszgyűjtés történetéből. In. 1926-1976. 50 éves a magyar kaktuszgyűjtés.
Csili Kaktuszkedvelő Szakkör Évkönyve. 1976. Budapest.
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2016-ban csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen
240 oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult
mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület
tagjait. Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés
történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Közhasznú Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!
Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

2016 1. féléves programja
Január 30.: Elnökségi ülés
Levezető: Szászi Róbert
Február 27.: Japán és csodálatos kertjei
Előadó: Cséke László
Március 26.: Közgyűlés (utána megbeszélés a Hírlevélről és cikkeiről)
Levezető: Dr. Csajbók József
Április 23.: Kaktuszok, szukkulensek és én. 2. rész
Előadó: Fábián László, Udvard, Szlovákia
Május ? :
Gyűjteménylátogatás
A pontos időpont és hely később kerül meghatározásra.
Az előadások helye és ideje
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca
végén, a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető
a 19-es autóbusszal!
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Összeállította és írta: Szabó Gábor
Előszó: A kaktuszgyűjtők részéről sokszor hallhatók a következő kérdések: A kaktuszom miért
görbül el egy adott irányba? Miért növekszik egyik oldala jobban, mint a másik? A kövirózsáknál
nyáron miért nyúlnak meg a hátsó levelek? Sérülés hatására miért keletkeznek oldalsó hajtások?
A virág miért nyílik éjszaka? Miért növekednek a gyökerek felfelé is? A kérdéseket még lehetne
sorolni. Szabó Gábor alábbi írásából mindezekre választ kaphatunk, ha türelmesen, nyugodtan
végig olvassuk, és megfelelő „tropizmussal” rendelkezünk a befogadásra. Nem könnyű
olvasmány, tömör, de a végén megfejthetők azok a „titkok”, amelyek eddig megválaszolatlanul
maradtak.
Ficzere Miklós

Személyes véleményem egyes problémákról
1. A Pleffer-féle klinosztáttal végzett kísérleteknél a geotropikus inger
kiiktatása nem azért történik, mint ahogy a fenti részben a könyvből idézet rész
állítja. Előszőr is minden féle ingerhatásnál szükséges, hogy bizonyos erővel,
intenzitással hasson egy bizonyos ideig. A Föld gravitációs ereje a szerkezetbe
befogott kísérleti alany minden sejtjére azonos. Figyeljük meg a 1. képet. Egy
elméleti, 15 mm átmérőjű törzsű növényt rajzoltam. A törzs 1-es pontjában
lévő sejtre a negatív geotrópiás hatás felfelé, a szár középpontján áthaladó síkban hat. Ha a
klinosztát 20 perc alatt tesz egy fordulatot, én ennyivel számoltam, akkor 1 perc alatt a törzs 18°ot fordul el, eljutva a 2-es pontba. A rajzon látható, hogy a geotrópiás hatás ugyanarra a sejtre a
sejthez viszonyítva már egészen más irányban hat. A mi általános emberi időmértékeinket véve
figyelembe, egy sejtre ugyanabban az irányba geotrópiás hatás csak 20 percenként lesz, mondjuk
kb. 1 másodperc időre. Nem tudom pontosan tudományosan kifejezni magam, mert a hatás
igazából csak pillanatnyi ideig tart ugyanabba az irányba. Nem tudom, hogy ennyi időtartam
elég-e az ingerhatás küszöbértékének az elérésére. A kivonat szerint: „A sejtre ható geotropikus
hatás a majd megkívánt növekedés irányában helyezkedik el”, ez ortotropizmus”. A 2-es pontban
már ferdén helyezkedik el, a mi esetünkben 18 °-os szögben, „kinotropizmus”. Egy azon sejtre a
két típus (ortotropizmus és kinotropizmus) állandó változó értékkel hat, és állandóan váltják
egymást. Minden sejtet csak 20 percenként ér
azonos hatás egy „pillanatra”. Szerintem a sejtek
egyikében sem éri el az ingerhatás a
küszöbértéket, ezért nem tudnak a sejtek a piros
nyíl irányában nőni. Dilettáns kifejezéssel élve,
„valószínű”, hogy a növényi törzs egész felületén
a sejtek a változó ingerhatásokra megzavarodnak
úgy, hogy nem marad más lehetőségük csak a
növekedő csúcsi részben lévő hormonok hatására
a cserépben lévő növényhez viszonyítva felfelé
nőni, a geotropiás hatáshoz viszonyítva erre
merőlegesen, azaz általános földi viszonyokhoz
viszonyítva vízszintesen növekedni.
1. kép
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2. A növények helyváltoztatásával kapcsolatos véleményem
A 61. képen látható málna mikor a házat vettük, a szomszéd ház falánál volt. 30 év alatt
elvándorolt a mostani helyéről kb. 3 métert. Mikor a málna ért, a gyerekeink, majd az unokák
örvendtek a termésnek. Az 1980-as években, hogy az erdőgazdálkodástól tűzifát kapjak, a
családból két személynek egy napot kellett a málnatermelő
részlegükön málnást tisztítani a száraz száraktól. Ekkor
tanultam meg, hogy vándorol a málna. A málnatő az első
évben megbokrosodik, hajtásokat és erős gyökereket
növeszt. Második évben a gyökerekről sarjakat növesztenek,
melyek megerősödnek, megbokrosodnak. Az előző évben
megerősödött sarj virágzik, és termést hoz. Őszre ez a
bokorrész elszárad. Ezeket kellett kivágjam. Ha szabad
területen nő a málna, minden irányban terjeszkedik. Így
történt nálam is. A tudomány úgy mondja, hogy ez nem
valódi lokomotrikus mozgás, mert lokomotrikus mozgáson
valamely növényi egyed aktív helyváltoztató mozgását értjük.
Ez így is van, mert az a málnatő, amelyik tavaly szépen nőt,
és idén termést érlelt, jövőre már nincs, mert elszáradt. Ami
a gyökereiről sarjadt, az már nem az első, tavalyi növény
fizikailag, mert az elszáradt, elporladt, többet nem létezik. Az
2.
idén termő növény fizikailag már más növény, de az előbbi
klónja, genetikailag ugyanaz, mint az előző évi növény. A párnát képző kaktuszok (3., 4. kép)
sok szempontból hasonló növénycsoportokat alkotnak.

3.

4.

A 4. képen látható növényt egyetlen kis sarj, vagy magonc formájában kaptam 1976-ban. Azóta
már nagy párnát képzet volna, de nincs helyem ilyesmit létrehozni, ezért már többször átültettem
lecsökkentve méreteit. Ezek a növények gyökereikről
sarjadznak (5. kép), vagy tősarjak képződnek (6. kép)
a gyökérnyak közeli részeken. Ezek a sarjak a növény
mellől a földből bújnak ki, lassacskán bozótot,
pázsitvánkost hoznak létre. Ezek a növénypárnák
egyetlen növények, amíg valamilyen okból szét nem
szakadnak, földcsuszamlás, állati, emberi akarat vagy
akaratlan beavatkozás által, de klónok maradnak. Sok
esetben ilyen nagy, párnát alkothatnak mindazok a
növények, melyek bőségesen sarjadzanak. A 7. képen
látszik, hogya sarj már az anyanövényen bőven
növeszti gyökereit.
5. kép
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6.

7.

8.

Ha ez a sarj lehull, az anyanövény mellet egy új különálló növény fog nőni, mely fizikailag új
növény, de genetikailag maga az anyanövény, tegnap még csak egy növényt alkottak, ma már két
növény van ugyanazon a helyen, igazából klónok, de ezt ki tudja? A 8. képen egy Echinopsis
látható több sarjjal, de lehetne akármilyen
bőven sarjadzó faj. Látszik, hogy az
anyanövény valamilyen okból kifolyólag
kezdett elpusztulni. Ilyesmi a természetben is
előfordul. Ha az anyanövény teljesen elpusztult,
a sarjak egy része biztosan megmarad, és szép
nagy növénnyé fejlődhet idővel. Tehát több
növény ilyen módon is képezhet virággyepet,
ameddig szét nem válnak egyetlen növényként,
szétválásuk után több növény klónként él
tovább, de azt senki sem tudja, hogy azok
természetes klónok. A 9. képen látható
gyeppárnák feltételezhetően nem klónok, pedig
azok is lehetnek. Egy kisebb területre általában
több mag kerül, elég nagy a távolság, melyen
belül a rovarok kereszt beporzást tudnak
végezni. Ha egy feltételezett 1,0 m átmérőjű
párna virágzik, könnyen megtörténhet a
beporzás is. A magok rögtön a termés
9.
közelében is, és távolabb is talajra kerülhetnek úgy, hogy megvan az esély arra, hogy ne minden
növény legyen klón, de sajnos, ezt senki sem tudhatja ott a helyszínen. Ilyen esetekben gyorsabb
és kifizetődőbb a hajtásról szaporítás, de normális lenne, ha magról is szaporítanák a párnaképző
növényeket is.
3. A növények földfeletti részének negatív geotropikus
növekedésével mindenütt találkozunk. Minden növény felfelé nő. Az
elfekvő, kúszó vagy lecsüngő növények megnyúlási - növekedő része
mindig felfelé negatív geotropikus irányú növekedést mutat. Az
elfekvés, lecsüngés mind csak annak az eredménye, hogy a növény
testének, szárának nincs elég ereje, merevsége a növekedő rész
súlyának fenntartására és lehajlik, amíg támaszt talál, vagy vertikálisan
lefelé fog csüngeni. A 69. képen látható Cleistocactus vulpis kaudex
testsúlya egyszer akkora lesz, hogy lehúzza a növényt, eleinte lehajló
pozícióba, majd csüngő vagy elfekvő pozícióba, de a növekedő csúcs
csak felfelé fog nőni. Az olyan nagyméretű növények oldalágai, mint a
10. kép
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11. kép. Fotó: Tóth Norbert

A 11. képen látható hatalmas növény "ágai", idővel vagy letörnek, vagy lassan lehajlanak a
talajra. A fák vertikálisan fölfelé nőnek, de valószínűleg a lassú földcsuszamlás miatt a völgy
felé kezdenek dűlni. Viszont a növekedési részük csak felfelé, negatív geotropikus irányban nő,
ezért az alsórészük hajlított, kifli alakú. A görbülés mindaddig folytatódik, míg az alsórész
lassan, de fordul a völgy felé. Olyan 2000 körül a TV-ben láttam egy műsort a japán kaktusz
kereskedelemmel kapcsolatban. Rengeteg szép kaktuszt és kaktuszkrisztátákat láttam. A szöveg
azt állította (fordításban), hogy lényegében minden fajta kaktusznak elő tudják állítani a krisztáta
formáját. Egyszer csak arról kezdett beszélni, hogy régóta foglalkoznak a Carnegia gigantea
különböző méretű példányainak exportálásával a világ rengeteg országába. A földből való
kiszedést, konzerválást, csomagolást, szállítást, beültetést és a kezdeti felvigyázást a
legszakszerűbben végezték, és mégis az átültetett növények nagyon kis százaléka maradt meg, a
javarésze rövid idő alatt elpusztult minden megállapítható kártevő, vagy betegség jele nélkül.
Egy adott pillanatban a még földben lévő növényen megjelölték a földrajzi orientációját, és az új
helyen ugyanolyan orientációval ültették el. Ettől kezdve már nem volt veszteségük.

Bordacsavarodás és lefutás, ahogyan mi akarjuk!
Vajon valaki látott Carnegiea gigantea-t csavarodott bordákkal, legalábbis a termőhelyükön? Ez
az előadás felelevenített egy nagyon régen látott filmet az agyamban, a fentebb említett 1950-es
évek "Új idők" moziban. A filmben valószínűleg a tropizmusokat mutatták be, de nekem akkor a
"tropizmus"szó nem jelentett semmit, csak a látvány volt érdekes. Itt láttam, hogy egy
sziklapárkányon növő olyan 50 cm magas fácskának a csúcsát növekedési hormonnal kezelték.
A fácska egyszer csak vízszintesen kezdet nőni, majd lefelé, a sziklapárkány mellett olyan
irányban nőtt, ahogy a tudósok akarták, természetesen a növekedő rész hormonnal való kezelés
hatására. Egy adott pillanatban azt állították, és képekkel be is mutatták, hogy az ültetett erdők
fáinak az alsó része a gyökérig nagyon rossz minőségű, mert javarészének a szálai
megcsavarodtak, míg a természetes körülmények között nőtt fáké végig egyenesek. Az ültetett
fák esetében egy faiskolában elvetik, esetleg ültetik a magokat. A kikelt palántákat pikírozzák.

18

12.

13.

14.

15.

Mikor a palánták már kiültethetők, kiszedik a földből, bizonyos mennyiséget csomóba kötnek,
ládázzák és küldik a kiültetéssel foglalkozó vállalathoz. Az ültető munkások kapnak egy-egy
csomagot, és az előkészített terepen elültetik ezeket a csemetéket anélkül, hogy gondolnának
azon, milyen orientációban keltek ki. Nem is tehet ilyesmit, nincs semmi lehetősége ilyesmire.
Ezeknek a növényeknek, mikor már olyan 5 m magasak lesznek, többségüknek az alsó részén a
szálak megcsavarodottak lesznek, ezt a részt nem lehet úgy értékesíteni, mint az egyenes szálút,
le kell vágni, tehát veszteség. A végkövetkeztetés az volt, hogy a mag mikor kikel, a növekedő
résznek lesz egy földrajzi orientációja. Ha a növényt elforgatjuk, a törzse növekedés közben úgy
csavarodik meg, hogy az újonnan növő része visszajusson a magból való kikelési orientációba.
Eddig az emlékek. Most nézzünk meg egy pár cserépben, gyűjteményekben tartott növényt,
melyek időnként el vannak forgatva (12., 13. kép). Egy pár, parkokban lévő ültetett fa (14. kép)
egyenesen nőtt, míg a 15. képen láthatók csavarodottan.

16.

17.

18.

A 16.. képen a legközelebbi fa megcsavarodva nőtt, míg a háta mögötti fa már egyenesen, attól
függően, amikor ültették melyiknek milyen szerencséje volt, hogy milyen irányba ültették a
kelési orientációhoz képest. A 17. képen látható fa megcsavarodva nőtt, és a megsérült kéreg
nélküli részen (18. kép) látható a csavarodás a törzs szálain, tehát a csavarodás nem csak a
kéregre vonatkozik. A másirányú ültetésből származó csavarodás nem tévesztendő össze az
esetleg más okból, pl. a nagyon elhajlott törzs ferdén nőtt lombja okozta elcsavarodással.
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19.

20.

21.

Az említett TV műsor után több cereusszal csináltam kísérletet. Hat évbe telt, míg a 19, 20, 21.
és 79. képeken látható eredményeket elértem. Magvetés, magoncok külön ültetése, minden
évben 90°-os forgatás, és az utolsó egyenes rész is egy év alatt fejlődött ki. A 22. képen jól
látszik, hogy a gömbkaktuszok is igyekeznek "visszafordulni" növekedő részükkel a magból való
kikelési irányba. Látszik, hogy minden forgatás után a növekedő rész igyekezett vissza nőni,
fordulni az eredeti növekedési irányba. Jól látszik, hogy ha a növény nem volt forgatva, többet
nőtt, mint mikor forgatva volt, valószínűleg időt és nagyobb energiát kell a növénynek minden
"visszafordulásához" használnia, mint az egyenes növésre. A 23. képen látható növény a Cereus
hungaricus, melynek déli oldalon nőtt ága kissé elhajlott.
Mikor a többi hajtás megjelent, az egész cserepet
megfordítottam 180°-kal, remélve, hogy a rövid hajtások
fognak jobban nőni, és az öregebb kiegyenesedve fog
tovább nőni. Egy év alatt egyik hajtás sem nőtt egy
areolányit, egy mm-t sem. A második évben július 1-ig
egyetlen areolányit nőtt. Az előző években évente négy
areolányit nőt. A növény forgatása a gömbkaktuszok
bordavonalának kétoldalú spiráljainak arányát is
befolyásolja (22. kép). A természetben növő növényeken
nem lehet látni normális körülmények között ilyen borda
22.
megcsavarodást. Én úgy vettem észre, hogy a növények
földrajzi orientációjának megváltoztatásának az eredménye a
virágbimbó lehullása is, és nem a cserepes növény helyváltoztatása.
Minden esetben a helyváltoztatáskor behatással lehet a hőmérséklet,
a megvilágítás és légáramlat, huzat változása is a növény
növekedésére, virágzására, és nem maga a helyváltoztatás. Ha
megváltoztatjuk a növény helyét, de az orientációját nem, akkor a
bimbók nem hullnak le. Én minden növény mellé a cserépbe
beszúrom a cetlit, amire felírtam a növény nevét, honnét származik
és az évet, amikor hozzám került. Ez a cédula mindig egy szomszéd
ház fala felé néz, nyáron is, télen is. Egyes növények a fototropizmus
miatt a nap felé hajlanak. Amelyiket lehet, kitámasztom egy nagyobb
kővel, másokat cövekhez kötök, de vannak, amelyeket újra, de
másképpen kell beültetnem. Természetesen vannak, amelyekkel
nincs semmi problémám, ezek valószínűleg nem érzékenyek az
általam úgynevezett "mágneses" tropizmus hatására. Átültetés előtt a
növények cetli felőli oldalát egy színnel megjelölöm (24. kép),
23.
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24.

hogy tudjam átültetés után, hová szúrjam a cetlit. Növényeink kontrolált forgatásával olyan
borda lefutásokat hozhatunk létre, amilyent óhajtunk, de a növekedés üteme ebben az időszakban
lassúbb lesz a normálisnál. Viszont ha a forgatással leállunk a növény újra egyenesen fog nőni,
miután felvette a kikelési pozíciót (13. kép). Az is igaz, hogy vannak növények, melyek nem
érzékenyek a forgatásra, de ez a tulajdonság még egy katalógusban se jelent meg egy növényre
vonatkoztatva sem. Vajon a magoknak, sejteknek van-e egy ugyanolyan mágneses tengelyük,
mint a vulkáni kitörések folytán keletkező kristályoknak? Vajon ez a viselkedési forma nem
valamilyen mágnesestropizmus féle?
4. A cefáliumos növényeket cseréppel időnként elforgatjuk, akkor ezek valószínűleg nem
fognak cefáliumot növeszteni, vagy legalábbis virágot hozni. Ha jól tájoltam be, ez a kolozsvári
botanikus kertben a cefáliumot északnyugati irányba
növesztette. Ha forgatjuk a növényt, a cefálium mindig
északnyugati irányban növekszik az újonnan növő
részekkel együtt, esetleg körbenövi a testet, vagy egy
kígyózó vonalat fog alkotni a forgatás szerint, de azok a
részek, melyek már nem abba az irányba néznek,
megmaradhatnak cefáliumnak, de nem hiszem, hogy
virágot fognak növeszteni. Lehet, hogy a fentieket
olvasva valakiknek úgy fog tűnni, hogy ezt egy mérnöki
gondolkodású személy írta. Teljesen igaza lesz, mert én
már akárhogyan is, de nyugdíjas statikus tervező
építészmérnök vagyok, az is maradok. A botanika csak
kikapcsolódás, szórakozás, időtöltés, amatőr szinten, de
azért elég hasznos elfoglaltság, megmozgatja az
agyamat, képzeletem.
Vége
25. kép

Szabó Gábor
Erdély, Brassó-Négyfalu

Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek
elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények
(sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az
adományozott magvak eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet.
Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek
fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra
kész állapotban küldik meg a fenti címre.

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez
szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával,
amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2016 tavaszán lehet megtenni a 2015. évi jövedelmek bevallása alkalmával.
A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező nyilatkozat méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen.
Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége
nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a
Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a
Debreceni Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék
napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni
a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két
kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e
tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert
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Írta: Fábián László

I. SZEMBEN AZ IPSE DIXIT NÉZETTEL
Türelmesen vártam arra az időre, amikor valaki mégiscsak szembe mer szállni ezzel a modern
kori ipse dixit nézettel. Azt azonban nem is reméltem, hogy ez már bekövetkezhet 2015 nyarán.
Joël (Zsoel és nem Zsöl) Lodé két részes új kaktuszos enciklopédiája, ugyanis ekkor jelent meg.
Alkalmam volt az első példányokat a kezemben tartanom. Már a könyvek súlya is tekintélyes
volt. Lodé életrajzát és a könyvek paramétereit már közöltem a Hírlevélben, itt írtam meg az
ismertetőt, ezt a részt most kihagyom, így nagyobb terjedelem áll rendelkezésemre a könyv
tartalmának ismertetéséhez. A több órás tanulmányozást követően az első benyomásom nagyon
jó volt, már csak azért is, mert ellene mert szegülni az IOS nézetének, pedig maga Lodé is tagja
ennek a nemzetközi szervezetnek. Mint általában az első benyomás, lehet félrevezető. Majdnem
én is így jártam az első benyomásommal, a felületes, a szöveget nem értő, tudálékos véleményt
mondó kritikust megszemélyesítve. A könyvek és az Index többszöri átnézésével teljesen más
véleményt kezdtem kialakítani, az egész mű bennem azt az érzést váltotta ki, megint egy
felesleges provokáció a növénykedvelők irányába. Vettem a fáradságot, a fénymásoló és a
Google segítségével lefordítottam az egész szöveget, persze nagyon sokszor átolvasva, mert a
fordítás nehezen érthető, rengeteg műszót le sem tud fordítani, és ezeket még a legjobb szótárban
sem találtam meg. A lányom Amerikában él, de még ő is azt mondta: - apu, nem értem.
Rájöttem, hogy Lodé felfogása az egész rendszerezésről, genetikáról, evolúcióról és egyéb
dolgokról nagyon is hasonló, sok esetben azonosak az én véleményemmel.
A faj fogalmának meghatározása is megegyezik az enyémmel, hogyan tudunk leírni egy olyan
folyamatot, amely állandó változásban van? Ez a kaktuszfélékre nagyon is igaz, ahol a mai fajok
többsége egy evolúciós robbanás eredménye, ezért csaknem mindegyik populáció eltér
egymástól. Ilyen fortyogó levest, hogyan lehet megkóstolni és véleményt mondani arról, hogy
minden összetevője azonos-e? Talán egyszer segít majd a genetika körülhatárolni néhány faj
valódi elhelyezkedését. A mai rendszerezéseknél a konszenzus hiánya a legnagyobb gond. Amíg
a fajokat és más besorolásokat csak a szerző véleménye szerint alakítják, nem beszélhetünk
természetes rendszerről. Hunt Lexikonjáról is azonos a véleményünk, a professzor úr csak a
külső hasonlóságot vette alapul, ezt alkalmazta, ráerőltetve a világra ezt a „művet”?!. Lodé is
megemlíti, Hunt már megváltoztatta véleményét, mert a reá zúdított bizonyítékokat már nem volt
képes megcáfolni. Azt is sajnálattal közli, hogy nagyon sokan az elismert szerzők közül átvették
ezeket az erőltetett rendszereket. Érdekes, más növénycsaládoknál sokkal egyszerűbb volt
átértékelni a rendszereket, és ezek hamarosan elfogadottá váltak. A változáshoz soha sincs
későn, le kell ülni és a bizonyítékokat keresni, és nem az ipse dixit elvét alkalmazni. Figyelembe
kellene venni a párhuzamos konvergens fejlődést is, amit napjaikban kevesen alkalmaznak. A
fajon belüli változatosságok felcímkézése egy idő után a szinonimika rémálmává alakulhat át. A
kaktuszok nem élettelen tárgyak, mint a bélyegek, hanem biológiai szervezetek, melyek ki
vannak téve a kettős ok-okozat összefüggéseknek. Ezek meghatározása nem mehet végbe
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katalógus-rendszerben, hanem csak a genetika programjában. A huszadik század elején az
öröklődés – Darwin munkája – is bekapcsolódott és a genetika vonata beindult. Az első kocsit
Mendel csatlakoztatta a mozdonyhoz, 1930-ban, a következő kocsi a genetikai szelekció
elmélete, nem sokkal később, 1940-ben, a speciációs genetika csatlakozott a konvojhoz és
legvégül az 1970-es években a molekuláris genetika. Mi minden történt ennyi idő alatt a
kaktuszokkal? Semmi! Sokan ezt úgy mondják, hogy valamelyik peronon maradtak és nem
szálltak be egyik vagonba sem. A múlt század 90-es éveiben a számítógépes rögzítéseknek
köszönhetően, megkezdődött a kaktuszok családjánál is a molekuláris adatok jellemzése és
összehasonlítása, tárolása. Az ilyen adatok vannak többségben, és minden esetben megbízhatunk
bennük, mert a DNS szekvenciákban ezek általában változatlanul mennek át. A DNS-en belül is
a nukleáris genomok mindkét szülőnél messze a legjobb örökítők, ezért ezek vizsgálatát kezdték
el felhasználni. Ezek a vizsgálatok 2000-ig beváltak más növénycsaládoknál, a kaktuszoknál
csak elvétve alkalmazták. A genetika vonata felvette a genetikát, de a kaktuszok továbbra sem
szálltak fel. A filogenetikai adatok kezdték bizonyítani, hogy Hunt túl korán csökkentette le a
nemzetségek számát, lassan vissza kezdtek visszaszállingózni Backeberg és mások nemzetségei.
Sok folyóiratban a fejlődésfa ágai újra megjelentek. Szegény fajok, tízévenként más
nemzetségbe vannak besorolva. A taxonómia nézete megoszlik a tudósok becsvágya és az
amatőrök szélesebb körű fajfelfogása között. Az olyan kifejezések, mint alcsalád, család,
szupercsalád és ezeken felüli kategóriák továbbra is elvontak maradnak, és csak a filozofálás
világába tartoznak. A kaktusz alcsaládok meghatározásánál a molekuláris genetika lett
döntőbírává. Az amatőr kaktuszosnak csak a nemzetség és a faj megnevezése fontos, s ha ezek
száma csökken, csökken a kedélye is. Sokuk azonnal fut és átnevezi növényeit. Az átnevezések
sem mentesek az ipse dixit-től. Egy példa erre. A molekuláris vizsgálatok azt mutatják, hogy a
Ferocactus és a Leuchtenbergia nemzetségek azonosak.

Ferocactus glaucescens.

Leuchtenbergia principis

Itt jön a csavar, a nemzetközi nevezéktan szabályai szerint átsoroláskor az előbb leírt
nemzetségnevet kell felhasználni. Itt a Leuchtenbergia élvez elsőbbséget, tehát a Ferocactus
nemzetségnek kell beolvadnia az előbbibe. A tények ellentmondanak a szabályoknak, de a tudós
logika akkor sem enged. Az Echinocactus grusonii nem Echinocactus, közelebb áll a Ferocactus
fajokhoz, de ha ide átsoroljuk, akkor viszont az Astrophytum nemet is nyugodtan visszatehetjük a
többi echinokaktusz fajhoz. Latinul ez így hangzik: errare humanum est, vagyis tévedni emberi
dolog, de ekkorát! A sietve elvégzett tanulmányok a versengések okai, mindenki előbb és jobb
rendszert szeretne létrehozni, mint a másik, ezért sok körülményt nem vesz észre, illetve nem
akar észrevenni. Lodé a bevezetőjében ismerteti a taxonok elbírálását az IOS szervezetén belül,
ha módjuk van rá, olvassák el eredetiben. A dolog úgy történik, hogy a jelenlevő szakemberek
különböző csoportokkal foglalkoznak, pl. Johan Pot a Sulcorebutia nemzetség ismerője, mások a
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Mammillaria vagy az Opuntia nemzetségeké. A nemzetség léte vagy nem léte szavazással dől el,
ha nem segítettél nekem, én sem szavazom meg a véleményedet. Ilyen okból lett a Rimacactus
besorolva az Eriosyce nembe, ami helytelen. Cote és Wallace már 1996-ban megerősítette
genetikailag a Morangaya nemzetség önállóságát, ennek ellenére Hunt 2006-ban mégis
beleerőszakolta az Echinocereus nembe. A Denmoza nemzetség szavazáskor 15:7-hez arányt ért
el, ezért lett Echinopsis, de ilyen módon lett az Echinofossulocactus Stenocactus. Hunt és
munkatársai csak improvizáltak. Sajnos ez a munkatempó még napjainkban is dívik.
Tehát a nemzetségek száma sok, vagy éppen kevés? Ezt a mondatot még a szakemberek sem
képesek megválaszolni. A CITES adminisztráció csökkentené, de az elvégzett molekuláris
eredmények az ellenkezőjét bizonyítják, kevés. Schlumpberger és Renner monofiletikus
Echinopsis nemzetsége ezeket a nemzetségeket tartalmazza: Acanthocalycium, Arthrocereus,
Cephalocleistocactus, Cleistocactus, Borzicactus, Denmoza, Espostoa, Vatricana,
Haageocereus, Harrisia, Matucana, Mila, Oreocereus, Oroya, Pygmaeocereus, Rauhocereus,
Samaipaticereus, Weberbauerocereus és Yungasocereus nemzetségeket! Több nemzetséget még
így is kihagytak, a Chamaecereus, Leucostele, Soehrensia, Lobivia és a Trichocereus
nemzetségeket, ezeket csak azért tartották meg, mert ők revideálták újra. Ez a szélsőségek
szélsősége! Ezen már a nem kaktuszosok is felháborodnának.
A molekuláris genetikának köszönhetően
tudjuk, hogy a Backebergia nem Pachycereus, a
Trichocereus nem Echinopsis, az Acanthocalycium nem Echinopsis, a Sulcorebutia nem
Rebutia, de (?) Weingartia (A szabályzat szerint
elsőbbséget élvez az átnevezésekkor). A Borzicactus nem Cleistocactus, a Frailea nem
tartozik a Notocactinae csoportba, sok Pereskia
nem Pereskia, a Cochemia végső soron nem
Mammillaria, a Corynopuntia nem Grusonia, a
Cumarinia nem Coryphantha, Echinomastus
nem Sclerocactus, sőt, sok Echinomastus faj
sem tartozik ebbe a nemzetségbe. A Neoporteria nem Eriosyce, a Reicheocactus nem
Eriosyce, a Melocactus és a Discocactus nemzetség nem tartozik egy csoportba a gimnokalíciumokkal, sőt még csak nem is rokonok
egymással, annak ellenére, hogy minkét nemnél
jelen van a kefálium! A felsorolás itt még nem
teljes, az egész rendszer értékelése sok időmbe
fog még kerülni az alábbiakban. Ezek olyan
Coryphantha vivipara syn. Escobaria
felfedezések, melyeket már anno Backeberg is
tudott és csekély személyem is vallott (lásd előző cikkeimet). Nem értem kinek, vagy egyáltalán
mire volt jó, ez a több évtizedes világbolondítás?
A szerző könyvében elismer 177 nemzetséget, sokat rehabitált és létrehozott két új nemet, a
Kroenleinia nemet az Echinocactus grusonii fajnak és a Leuenbergeria nemet, ahová a Pereskia
nemzetségből kivont fajokat sorolta át. Ismertetésüknél az összes, általa ismert filogenetikai
adatot közli. Az említett nemzetségszámból csak hetet nem vizsgált meg személyesen: Bragaia,
Estevesia, Floribunda, Lagenosocereus, Maniera, Pierrebraunia és Siccobaccatus nemzetségeket. Véleménye szerint a Siccobaccatus nemet kivéve, csekély fajszámukra való tekintettel,
egy egységben is lehetne őket értelmezni.
Mi is a konvergens formák kapcsolatrendszere?
Ma már a legtöbb tudós elismeri, hogy a ma létező életformák egyetlen ősből eredtek. Az
évmilliók alatt a leszármazottak újabb generációkat képeztek, melyek minden esetben egy picit
eltértek az ősöktől. Az alkalmazott filogenetikai rendszerek kapcsolatokat keresnek a különböző
életformák között (állati vagy növényi), és családokba vagy más csoportokba sorolják ezeket.
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Feltehetőleg ez a koncepció nem eredményes, tehát rossz. A tudósok még nem tudják, hogy a
jelenség horizontális transzferként terjed-e? Az evolúció azonban vízszintes, és nem követi a
leszármazás elvét. Ezt hálózatos evolúciónak nevezik, melyek segítenek megérteni az
intergenerikus hibrideket, de ebből következik a nemzetségek és fajok besorolásának nehézsége.
A kaktuszfélék családjának tagjait, ahol a taxonómia a legellentmondásosabb, csak napjainkban
vetették a DNS vizsgálatok alá, hogy a tudomány értelmezni tudja eredményeit. Az eredmény
egyértelmű, kimutatták, a filogenetika történelmét és az egyedek közti kapcsolatokat, ezért
bizonyos kládokat át kellett csoportosítani. Az ilyen besorolásoknak sem volna szabad
automatikusnak lennie, hanem a hozzá értő személyek által kellene a folyamatot irányítani, a
logika, gyakorlatiasság és az érthetőség eszközeivel. Ezek a tények nincsenek alkalmazva,
helyette a szubjektív félreértelmezések értek célba. Lodé munkájában igyekezett kihagyni az
utóbbi meghatározásokat, az itt leírt rendszerezés teljes mértékben az ő értelmezése és személyes
véleménye, csak azokat a munkákat vette be művébe, melyek megfeleltek elvárásának. A DNS
szekvenciák használata a kaktuszoknál, vagy más növényeknél, vagy állatoknál buktatókkal
állhat szemben. A kaktuszrendszer DNS szekvenciák alkalmazása által csak akkor lesz
használható, ha további jellegeket is figyelembe vesznek a törzsfejlődés rekonstruálásánál. A
horizontális transzfer és a hálózatos evolúció sokkal összetettebb, mint azt hinnénk, de
segíthetnek tévedéseink helyrehozásánál. Azonban a besorolásoknál figyelembe kellene vennünk
bizonyos funkciókat, például, a virágok nappal vagy éjjel nyílnak, a növényen van e kefálium,
vagy nincs, gömbszerű vagy inkább oszlopos. Lehet, hogy ezek a funkciók kialakultak különkülön, párhuzamosan, konvergensen, de nem bizonyítják a két faj rokonságát. A természetben
sokkal több intergenerikus hibrid él, mint azt mi gondoljuk. Könnyen jönnek létre, de csak
elvétve képesek szaporodni, pl.: Micranthocereus hofackerianus, Trichomoza, Haagespostoa,
stb. A szerző véleménye szerint a gyakori hibridek is okozhatják a faj kihalását, mert számuk
növekedésével, egyre ritkábban vannak az eredeti egyedek beporozva, mert az átvitt pollen nem
teljesíti küldetését, ha az nem az alaptípusra kerül, vagy éppen fordítva, a hibridről az
alaptípusra. Sok fajnál különféle mechanizmusok lépnek életbe, valószínűleg kémiai reakciók, és
ezért nem képes átvenni az örökítő anyagot.
Arra is van bizonyíték, hogy az intergenerikus
hibridek képesek egymással szaporodni, és
idővel teljesen új fajjá alakulhatnak át. A
Backebergia militaris és a Pachycereus pecten-aboriginum fajok egymás közelében
tenyésznek, és gyakran hoznak létre életképes
hibrideket, melyek már csaknem stabilizálódtak, tehát rövidesen új fajt fognak
képezni. A legmegközelítőbb rendszerezés
nagyon sok terepmunkát, laboratóriumi
vizsgálatot és növénytermesztési tapasztalatot
fog igényelni. Továbbra is vannak nemzetségek, mint pl. Blossfeldia, Calymmanthium,
Copiapoa vagy Frailea nemek, melyek
filogenetikus besorolása még ma sem lehetséges. A modern taxonómia jelenlegi javaslata
Frailea kozelskyana.
paradoxon,
használjuk
újra
a
régi
elnevezéseket, ezt a mondatot majd megértik a nemzetségek taglalásánál. A szabály alkalmazása
viszonylagosan egyszerű: minden egyes nemzetségbe javasolni kell monofiletikus, vagyis
származásilag közös őstől eredendő fajokat. A felélesztett, nagyon régi, talán még hangzatosabb
elnevezések sem mindig hasznosak. Mivel a valóságban semmi sem tiszta fehér vagy fekete, a
molekuláris genetika, annak ellenére, hogy napjainkban ez a legelfogadottabb tudomány, sem
mindig viselkedik úgy, mint azt tőle elvárnánk. Sokszor, főleg a hibridek esetében sem vagyunk
tisztában az egyed származásával, ezt a tényt még a természetes egyedeknél sem vehetjük
készpénznek. A fenti gondolatokra a szerző ilyen következtetéseket vont le. Ne siessünk

26
névváltozásoknál azonnal átírni a névtáblákat. A változások jóváhagyása és a nevek széleskörű
használata a szakbotanikusok körében hosszú időt igényel. Ha a szervezet valamiért nem fogadja
el a névváltoztatást, marad a régi. A nevek változtatására nincsenek egyértelmű szabályok, vagy
kötelezettségek, ezért az amatőrök is átnevezhetnek. Amíg a molekuláris eredmények nem
lesznek általánosak, mindig a szubjektivitás fog győzedelmeskedni. Az amatőr kaktuszkedvelőt
érdekli a faj alacsonyabb besorolása is, erről a botanikus véleménye teljesen eltérő. Rowley
2010-ben tett egy javaslatot, maradjon Linné kettős nevezéktana, és az eltéréseket jelöljék
idézőjelben: Matucana madisoniorum ʺAlbifloraʺ, a faj fehér virágú formája.
A szerző személyes megjegyzése az, hogy a nem botanikusok mégiscsak használják az
alacsonyabb kategóriákat, mint varietas vagy forma, mert ilyen módon lehetséges megtartania a
természetes populációk habitusát. Jól járnának majd a
botanikusok és az üvegházak tulajdonosai is, minden
eltérő populációt vagy újonnan keletkezett hibridet meg
lehetne különböztetni, és nem állna fenn a veszélye
annak, hogy majd összekeverik őket. A vita kívülre
kerülne, nem volna több felesleges botrány, vagyis: jó
kerítés, jó szomszéd! A szabályzatokat is le kellene
egyszerűsíteni, nincs szükség csoportokra, alcsoportokra, szakaszokra, stb., szóval, ezek a kategóriák
feleslegesek. Ez a szerző javaslata és nem a taxonómusoké. Minden esetben az egységeket úgy kell
meghatározni, hogy ezek felismeréséhez molekuláris
vizsgálatot ne kelljen elvégeznünk. A fenotípus maradjon, természetesen, minden esetben a faj alapja.
Könyve nem tartalmazza a fajok leírását, csak a
nemzetségbe való hovatartozásukat. Célja az volt, a
Cactaceae családot újra áttekinthetővé tenni.
Matucana intertexta. Fotó: Fábián László
Képek a szerzőtől.
Folytatás következik!
Fábián László, Udvard, Szlovákia
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Március elején már mindenképpen érdemes figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a
korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap közepétől. Akinek nincs fólia- vagy
üvegháza, az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit világosabb helyekre, és
kezdheti növényei szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet biztosít részükre
vagy árnyékolásról gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez azért lényeges, mert
szokatás nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás, szoktatás ideje kb.
3 hét. Fólia és üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a nappali, melegebb
órákban. Az erős napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással, melynek egy olcsó módja,
amikor permetezőből mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia felületet kívülről. Nem a
legesztétikusabb, de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, úgy
növekszik apránként a bejutó fény erőssége.
2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs
környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb napokon
langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat. Két, három
órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több vizet.
3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még
előforduló fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű
elhelyezésével védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést!
4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a
cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést,
arra nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és
legfőképpen az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival,
hogy az esetleg bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást
öntözött növényeinknél.
5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni,
azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz,
porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük nyugalmi
állapotban lévő növényeinket!
6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell
biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük Hírlevelünk és a Debreceni
Pozsgástár korábbi számaiból.
Ficzere Miklós

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
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Írta: Kiss László, Orosháza

Elisabeth és Norbert Sarnes: Austrocactus 2015
Megjelent német és angol nyelven Elisabeth és Norbert Sarnes szerzői munkája
nyomán az Austrocactus 2015 könyv, amely 126 oldal terjedelemben, 148
színes fotón, 10 térképen és 10 színes magtáblán ismerteti az Austrocactus
nemzetség fajait. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a nemzetség iránt,
amit mutat, hogy a szerzőpáros mellett mások is tüzetesebb kutatást végeztek Argentína
területén, és ennek eredményeként több új faj is leírásra került. A szerzők, mint a nemzetség
avatott ismerői a könyv keretein belül, az új fajok és tapasztalataik birtokában mutatják be a
nemzetség általuk elismert új rendszerét. Az előszó és a bevezető után a szerzők részletesen
foglalkoznak a nemzetség jellemzőivel, kiemelt figyelmet fordítva az egyes fajok morfológiai
egyezőségére és különbségére, úgymint a növénytest, tüskézet, virágok, termés, stb. Az egyes
fajok leírásának ismertetésén túl foglalkoznak az élőhellyel, a nevezéktannal és a faj történetével,
az esetleges összevonások indoklásával, az élőhelyi növénytársulásokkal, valamint az egyes
gyűjtőszámos populációk, élőhelyi és kultúrában nevelt példányainak és azok tüskézetének, és
virágszerkezetének színes fényképeken való bemutatásával, valamint a magok színes totál és
makro felvételeken történő ismertetésével. A
növényismertetés és a nagyszámú színes felvétel
segíthet a meglevő növényeink fajazonosságának
megállapításában. Hasznos ismeretekkel szolgál a
könyv a nemzetség kultúrában való tartása, nevelése
vonatkozásában. Különösen hasznos a szaporítással
foglalkozó fejezet, annak is a magvetéseket taglaló
része ad számunkra gyakorlati tanácsokat. Ami
hiányolható, hogy kevés figyelmet fordítottak a
szerzők az egyes fajok élőhelyi klímájának és
meteorológiai jellemzőinek, valamint talajtanának
bemutatására. Ha nem is nyújt teljes körű ismereteket
az egyes fajok tartását, és nevelését illetően, a könyv
mindenképpen hasznos információkkal szolgál a
nemzetség iránt érdeklődő hazai gyűjtők részére. A
könyv megrendelhető a Elisabeth Sarnesnél az elisabeth@cactus-de-patagonia.de címen, ára 12,5
EUR + postaköltség. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a könyv szerzőinek az Austrocactus
nemzetséggel foglalkozó http://www.cactus-de-patagonia.de/kakteen_austrocactus.htm weboldalát.
Kiss László, Orosháza
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Szerencsére a főszerkesztő ismét azzal kezdi ismertetését,
hogy a 60 oldalból nem lehet 80, emiatt két cikk a
következő újságban jelenik meg. Ezek a következők: Eduart
Zimer: Aeonium ’Rangitoto’, Elton Roberts: Kaktuszok
otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei. Érdekes
válogatás a magas hegységi, hidegtűrő opuntiafélékből és
egyéb furcsaságokból. 1. rész, valamint Ficzere: Filatélia.
Aeonium.
Fábián László Mindenki másként csinálja írásában soksok hasznos és egyszerű termesztési módszereket
ismerhetünk meg a vetéstől az oltásig. A több mint 50 éves
tapasztalatait szeretné átadni e cikkben. Bizony sok mindent
másképpen csinál, mint azt sokan teszik. Az általa használt
termesztési módszerek egyediek, ezeket főleg időhiány miatt
fejlesztette ki. Csak így képes kevés energia- és
időbefektetéssel üzemeltetni a
csaknem 500 négyzetméteres
gyűjteményét. Sok esetben a
láto-gatói fejcsóválva hitetlenkednek, mert ők az irodalomból
mindent másképpen tudnak. Mivel mindenkinek más körülmények
állnak rendelkezésére, hogyan lehet alkalmazni ugyanazt a módszert?
A módszere lényege, megtapasztalni adottságait, lehetőségeit,
helyzetét és a növények igényeit és ezt venni alapul, s nem azt, hogy
másoknál az hogyan is működik. Ő biztosan nem tudná használni
még a legjobb termesztő eredményeit sem, mert nála minden más.
A Fábián cikkek olvasásánál ne felejtsék el a következő mondatait:
A kaktuszok botanikai elnevezéseit gyakran fonetikusan írom és kis betűvel. A
cseh nyelv ezt lehetővé teszi, és főleg a növénykedvelők körében ez egy bevett
szokás. Ez nem tiszteletlenség a növényekkel szemben, hanem éppen
ellenkezőleg, így mutatják ki szeretetüket feléjük, sokukat becézik is. A csehek viszonya a természet iránt
más, mint az egyéb nációké, ezért értek el olyan magas szintű eredményeket a kaktológiában, a díszállat
tartásban, és a különféle növénycsoportok termesztésében. Az elnevezések ragozása így egyszerűbbé válik.
Személy szerint ezt én helyeslem, de a magyar nyelv helyesírása erre nem ad egyértelmű szabályozást, ami a
köznevesítést illeti.

Hansjörg Jucker Egy ördögien szép Aylostera keserű története tudósít egy növény rendkivűl
változatos sorsáról és kimondja véleményét egyes kaktuszgyűjtőkről: „Sajnos mindig meg kell
állapítanom, vannak kaktuszgyűjtők, akik könyörtelenül előretörnek, hogy dicsőséget szerezzenek
maguknak. Ezt a cikket azért írtam, mert ez az Aylostera számos gyűjteményben előfordul, és
fennáll a veszélye, hogy valakinek az a buta ötlete támad, hogy ezt a növényt, mint újdonságot
publikálja. Mostantól kezdve nem közlök semmit a növényről és elterjedésének pontos
területéről.” És egy kiegészítés Fábián Lászlótól: „Annak ellenére, hogy a cikk írója ismert
utazó, sőt, növényt is neveztek el róla, ez siralmas. Tények helyett panaszkodik, pedig saját maga
okozta sérelmét. A növényt az „eltulajdonító” helyezte megfelelő nemzetségbe, ez egy
Mediolobivia (szekció: Digitolobivia), Frič értelmezésében Cylidrorebutia, ebben a
nemzetségben említi az einsteini faját, amelyre ez az „új” faj nagyon hasonlít. Az biztos, hogy
nem új faj, csak valamelyik ma elismert faj változata. A képek jók és bizonyítja a faj
változékonyságát, ami nagyon jellemző a Mediolobivia növényekre.”
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Ficzere Miklós Új adatok, kiegészítések a magyar kaktológia történetéhez. I. Rész. Adatok
a magyar nyelvű örökséghez. Írásomban olyan adatokat kívánok ismertetni, amelyeket a
magyarországi kaktológia (kaktusztan) történetével foglalkozó korábbi cikkek nem említettek,
vagy ahol a történeti háttér a teljesebb feldolgozást igényelte. Kaktológia helyett szívesebben
írnék szukkulentológiát (pozsgásnövénytan), mivel a kaktuszgyűjtés történetével foglalkozó
írások legtöbbje kaktuszokon kívül többé-kevésbé az egyéb szukkulens növényekre vonatkozó
történeti ismeretekkel is foglalkoznak. Ugyanakkor a szukkulentológia kifejezés használata
aggályos is lehet, mivel feltételezhetően kevesebben ismerik valódi jelentését, és azt, hogy a
kaktológia is része. Valójában eddig egyik kifejezés sem terjedt el a hazai szakmai nyelvezetben,
sem a magyar, sem az idegen nyelvű megfelelője. Több új magyar kifejezés, szó is előkerült, így
pl. Borbás Vince nevei, amelyekből még Priszter könyvében (1998) sem található 14 név.
Tudják, mi volt a sünkakas? A cikkből kiderül.
Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy
rendkívüli életút. 5. rész. Ebben Frič hatodik
amerikai útjáról tudunk meg érdekes részleteket.
„Egy ködös hajnalban érkezett meg a „szabadság
földjére”, ahol az emigrációs rendőrség azonnal
letartóztatta, azzal az ürüggyel, hogy Európából
jelentést kaptak személyére. Több napon át tartották egy koszos, férges barakkban, ekkor utálta meg
az egész demokráciájukat. Csak az intézményeiket
és könyvtáraikat irigyelte. Megállt New Yorkban és
Washingtonban, hogy tanulmányozhassa Britton és
Rose legújabb műveit. Mikor megfelelő mennyiségű tudásra tett szert, azonnal El Paso városába
ment Texasba, ahol régi jó barátja fia élt, Eduard Klaboch. Mint Benedikt Roezl unokaöccse,
kiismerte magát az orchideák és kaktuszok gyűjtésében. Edo pékséget működtetett El Pasóban,
ahol cseh péksüteményt gyártott, de mivel az amerikaiak nem akarják megérteni, hogy egy kis
nemzet is képes finom dolgokat készíteni, süteményeit ezért Paris Backery név alatt tudta csak
forgalmazni.” … „Az Opuntia quija faj tele van terméssel, s annak ellenére, hogy nem a
legkellemesebb az ízük, de helyettesíteni tudják a citromot, ami az itteni hőségben nagyon
előnyös lehet. Amikor először fogyasztottam, 40 fokos lázban szenvedtem és csak később tudtam
meg, hogy az indiánok is minden évben az első elfogyasztott gyümölcs után belázasodnak. Aki
továbbra is evett belőlük, annak láza fokozatosan elmúlt. A figyelmeztetések ellenére
megkóstoltam az Opuntia microdasys faj termését is, amely vakságot okozhat. Valóban sokáig
attól tartottam, hogy a bal szememre megvakulok, de szerencsémre idővel ez is rendbe jött. Ettől
fogva a ki nem próbált dolgokkal szemben óvatossá váltam.”
Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Kádár Csaba. Nem régen ért az a szerencse, hogy
eljutottam a Győrújbaráton lakó Kádár Csabához. Szerencsének azért is nevezem ezt az alkalmat,
mert a véletlen folytán, vagy talán nem is véletlenül, igen kedves társasággal találkozhattam
nála. Egy kis történeti adalék: a szlovákiai Udvardra megérkezve szinte azonnal átszálltunk
Fábián László kocsijába és irány Komárom, ahol
rövid nézelődés után felvettük Epresi Laci bácsit és
mentünk Kádár Csabához. A kocsiban még társunk
volt Dr. Csajbók József is. Megérkezve örömmel
láttuk a Budapestről érkezett Kajdacsi Jánost. Az
itteni találkozó célja egy rövid beszélgetés, majd
gyűjteménylátogatás után indulás Győrbe, ahol a
győri kaktuszgyűjtőknek volt összejövetelük, melyen
Fábián László tartott előadást. Már akkor
elhatároztam, hogy ilyen kellemes előzmények során,
be kell mutatnom Csabát a Debreceni Pozsgástár
olvasóinak.
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Katona József A Lithops nemzetség VIII. Szaporításuk generatív és vegetatív módon. „De
vigyázzunk az újabb öntözéssel, mert ha nagy adag vizet kap, ahhoz hasonlóan, mint ahogy
kezdetben megszívattuk alulról, akkor az egész elszáll a Lithopsok örök mezejére. Én inkább
permetezem érzékkel, többször vagy ritkábban. A 10x10 cm-es átlátszó edényben látni lehet a
nedvesség mértékét. Ezen kívül a drénnek tett zeolit színe jelzi a nedvességet, de nem a
lucskosságot! Kb. hat hónap múlva megtörténik az első vedlés. A kis törpécske Lithopsok ekkor
már felismerhetők, nagyjából felöltik a fajukra jellemző szint és formát. Ekkor már egy kicsit
fellélegezhetünk.”
Ficzere Miklós főszerk.

Molnár Péter (Budapest), kérésére közzétesszük az alábbi linket, amelyen, mint írta, az
összes növény terepi származása nyomon követhető.
Cactus and Succulenten field number
http://www.cl-cactus.com/genres.asp?genres=Huernia&LstColl=&page=0&OrderBy=Species

Rajzolta: Szántó Attila, József Attila Iskola, Berettyóújfalu

32

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

Ibolya utcai Általános Iskola, Debrecen, 2015 szept.22.
Előadás, kiállítás.

33

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Berettyóújfalu, 2015 okt.15.
Előadás, kiállítás.
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Hogyan vélekedtek a gyerekek az előadásról?
„Ez az előadás nagyon jó, tudatos volt, és érdekes és sok mindent megtudtam a kaktuszokról és
néhány állatról. Ez tetszett. Szinte minden. Érdekes, természettudományi előadás volt! Ezeket
nem gondoltam volna! És a végén a mókus cuki volt.”
Molnár Tamás 5/a
„Nagyon érdekes volt az előadás. A kaktuszokról és a körülötte élő állatokról szólt. Nekem az
tetszett a legjobban, amikor az állatok a kaktuszra rakták a fészküket és abba keltették ki a
fiókákat. Érdekes képek voltak. Józsi bácsi tartotta. Elmondott nekünk mindent a kaktuszokról,
és hogy mióta gyűjti őket. Remélem máskor is lesz ilyen előadás.”
Tóth Anna Ágota 5/a
„Nekem az tetszett, amikor a kaktuszba feküdt a macska. Nagyon érdekes volt. Sőt szép is volt a
kép, és izgalmas és színes. Érdemes volt eljönni, aki meg nem hiszi, járjon utána! Köszönöm
Nagy József bácsi az előadást.”
Köszönettel: Milák Annabella Naumi 5/a
„Szép volt az összes kép. Sok madarat láttam, amit még életemben nem láttam. Amit Józsi bácsi
mondott, az nagyon jó volt. Sok érdekeset tudtam meg a kaktuszról. Cuki volt, hogy a macska a
kaktuszban aludt.”
Molnár Éva 5/a
„Nagyon jók voltak a képek és nagyon érdekesek voltak a videók, és amit Józsi bácsi mondott,
azok is nagyon jók voltak. Szépek voltak a kaktuszok is, és nagyon aranyosak voltak az állatok.”
Demeter Noémi 5/a
„Nekem az tetszett, hogy sok állat volt és még kaktusz is. Nagyon szépek. És a cica nagyon
gyönyörű volt. És a mókus is cuki volt. És a madarak is nagyon szépek voltak, és végül az összes
állatok nagyon szépek voltak, és a kaktuszok is. Itt a vége fuss el véle.”
Horváth Beatrix 5/b
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Írta: Fábián László
Amióta elértem egy bizonyos tudásfokozatot, tapasztalatokat szereztem, elkezdtem kritikus
szemmel figyelni a nagyvilágban beindult esztelen átnevezéseket. A legtöbb esetben egyáltalán
nem értettem, mi az az ok, hogy egy forgalomban levő növényt, amely nevén jól ismert volt és
elfogadott, egyszerűen átneveznek, vagy ami a rosszabb, leértékelik. Akkoriban még mindenki
elégedett volt, mert tudta, hogy az általa termesztett vagy megvásárolt növény elfoglalt bizonyos
státuszt gyűjteményében. Egyszerre káosz keletkezett, öt-tíz évenként kaktuszaink újabb
elnevezést kaptak, ezt a helyzetet már csak néhány kiválasztott volt képes nyomon követni. Nem
láttam a logikát, nem láttam rendszert, csak egy hatalmas zűrzavart, amely nem volt jó senkinek
és semminek. A kaktuszosok nem győzték átírni a névtáblákat, a szerencsétlen növények meg
minden alkalommal más néven, más rangsorolásban szenvedtek. Személyem nem volt képes ezt
a helyzetet elfogadni és követni. Sokszor hangot adtam ez irányú ellenszenvemnek. Legtöbbször
maradinak, tuskónak tituláltak, de ez sem zavart, mert tudtam, hogy igazam van, azokkal
szemben, akik fizetésért (pénzért!) hajlandók voltak eladni lelküket az ördögnek, annak ellenére,
hogy magukat professzionális szakembernek tartották.

Notocactus mammulosus

Rebutia senilis (Bohúš)

Tavaly ősszel, szerkesztőm, Ficzere Miklós megkért, hogy írjak egy cikket az eddigi
rendszerekről és használhatóságukról. Szívesem vállaltam ezt a kötelezettséget, annak ellenére,
hogy egy teljes hónapba került a cikk előkészítése és megírása. A harmadik részben elég
kritikusan veséztem ki Hunt professzor műveit. Főleg rámutattam, hogy az Új Kaktuszlexikon
könyvében ábrázolt képek hogyan ütik egymást. Más szóval, ha a képen egy Notocactus
erythracanthus faj volt látható, ő nem átallotta odaírni, hogy Parodia mammulosa, stb., a
Hírlevélben viszont egy Notocactus roseoluteus kép van, amely nem is tartozik a mammulosus
alakkörbe, hanem a herteri alakkörbe. A következő bemutatásom a Rebutia senilis faj volt, ahol
Hunt Lexikonjában Rebutia minuscula szerepel, a Hírlevélben viszont egy Rebutia xanthocarpa
var. violaciflora növény van. Több példát is megemlítek, de nem ez a gond, hanem az, hogy a
cikkemben közölt felvételeken újrajátszódtak a szerepek és teljesen más növények vannak a
felvételeken, mint az alattuk szereplő nevek. Ezt a tényt azonnal észrevettem, ahogy megkaptam
a Hírlevél februári számát. Azonnal bosszankodó hangnemben tudtára adtam a szerkesztőnek,
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hogy ilyet velem ne tegyen. Az én cikkeimben csak olyan felvételek szerepeljenek, melyek
megfelelnek a valóságnak és nem egy lehetetlen Hunt professzornak. Sosem kedveltem, ha az
irodalomban helytelen megnevezéseket adnak közzé.
Levelemre a szerkesztő úr, akivel azonban addig is jó viszonyban voltam, s remélem, maradunk
is, hogy mivel én nem küldtem megfelelő képeket, ő a netről húzott le néhányat, abban a
hiszemben, ha hangzatos nevű ember tette fel a hálóra, az nem tévedhet. Hát tévednek, nem is
keveset és kicsit. A netet nem az olyan embereknek találták ki, mint én vagyok, mert azonnal
kiszúrom a helytelen dolgokat, sajnos ezek a helytelen dolgok a netes ismeretek 99 %-át teszik
ki. Egy átlagos kaktuszos, vagy egy kezdő nagyon szerencsétlen helyzetben van, ha a neten
kereskedik. Mindenre választ kap, csak arra nem, amit tudni szeretne. Az ember itt könnyen
hozzájut a gyermek pornóhoz, ahhoz, hogyan kell házilag atombombát gyártani, de azt nem tudja
nekem megmutatni, mi az az Echinofossulocactus caespitosus var. gracilis növény! Pedig van
ilyen, érvényesen le lett írva, H. Bravó asszony által, de mostanság eltűnt, nincs róla említés. Ha
véletlenül beütöm ezt a címszót csak egyetlen találat van, az én honlapom. Hát az ilyen értelmes
dolgok hogyan veszhetnek el? Miért lehet bárkinek bármit rátenni a világhálóra, miért nem lehet
egy kicsit megfésülni a dolgokat. Az egész nethistória engem a tévékben naponta leadott
többórányi szennyre emlékeztet, amit ők
főműsornak neveznek, 10 éves korhatártól.
Ezután meg sem vagyok lepődve, ha a neten
megjelenik egy oldal, ahol fennhangon hirdetik
az egyik kaktuszfaj csípőségének elképesztő
határát, amely túlszárnyalja az eddig ismert
legerősebb növényekét. Már a gond ott van,
hogy az említett és bemutatott növény nem is
kaktusz, hanem a kutyatej-félék családjába
tartozó, erősen mérgező faj, az Euphorbia
resinifera. Ha az ilyen, életveszélyes dolgokat
büntetlenül le lehet közölni, akkor ezt meg is
érdemeljük. Az igaz, hogy a közmondás is azt
mondja: Nem az a hülye, aki árulja, hanem az,
aki azt meg is veszi! Szerkesztőm, feddésemre
azt a választ adta, hogy direkcióban adta le
azokat a helytelen felvételeket és megnevezéseket, hogyan fogok rá reagálni, ha egyáltalán reagálni fogok. A válaszom, mindig reagálok az ilyen tévedésekre, annak idején pont
Gymnocalycium michanovichii
ezért kért fel, hogy legyek a Debreceni Pozsgástár egyik társszerkesztője, hogy az ilyen hibákat kiküszöböljük ebből a folyóiratból.
Színvonalas lapot csak színvonalas cikkekkel és használható képekkel lehet szerkeszteni és
kiadni. Kedves kollégám az irányú mentegetése sem helyes, hogy nem volt kéznél más
képanyag, ezért húzta le a Hírlevélben szereplőket. Ez nem lehet kifogás, hiszen diatékámban
több tízezer, vagy talán több százezer felvétel található meg. Csaknem minden igényt ki tudok
elégíteni, de ami jó a netben, kérdésre azonnal tudok reagálni és hamarabb átküldöm a megfelelő
képeket, mint azt a netről sikerül kibogozni. Olvasóimnak csak azt tudom tanácsolni, ha módjuk
van rá, inkább könyveket, folyóiratokat böngésszenek, itt bizonyosan kisebb a hibalehetőség. A
kiadványokat mindig felügyeli egy szakbizottság, aki, akik, együttesen igyekeznek reálisnak
tűnni és elkerülni a hibákat. Ha valamit nem értünk vagy tudunk, nem szégyen azt megkérdezni.
Ezennel felkérem szerkesztő urat, hogy erratában közölje le a tévedéseket és kérjen elnézést az
olvasóktól, személyem nem kívánja ezt a lehetőséget, számomra az is lehetőség, hogy ezt a
cikkemet leközlik és mindenki okul belőle. A megfelelő felvételeket is elküldtem, tehát a
kiigazításnak semmi akadálya.
Fábián László, Udvard, Besenyei út 37, Szlovákia, elképesztően jó, tavaszias idő.
E-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com
www.kaktusyfabian.webnode.sk
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A válasz

Írta: Ficzere Miklós
Elnézést, hogy nem kérek elnézést. Kérjenek elnézést azok, akik a "lehúzott" képeket feltették a
netre. No de ők is miért kérjenek elnézést? Azért mert szerintük a kaktusz neve az, amit
odaírtak? Nyilván ők is meg tudnák védeni tettüket. És innen lenne érdekes a dolog, ha az
érintett felek kicsit vitatkoznának, s ha ezt olvashatnánk a Hírlevélben. Ha az olvasó nem rest,
eldöntheti a képek és aláírásuk „életrevalóságát“. Nem feladatom semmilyen döntőbíráskodás,
ezt tegyék meg helyettem az olvasók, ha akarják. Azt tudni kell, a szinonima is ugyanazt a taxont
jelöli, ezért társnév a magyar neve. A net nem jó, a könyvek jobbak. A könyvek jobbak? Dehogy
jobbak a könyvek! Nem jó a Hunt könyv, nem jó az Anderson könyv, és sorolódhatnának tovább
a nem jó könyvek, de minek? Fábián László nagy tudású, nagy tapasztalattal rendelkező, jó
megfigyelő készségű ember, akitől az íráskészség sem marad el. Lodéhoz hasonlóan ő is tudna
írni egy kaktuszrendszert. A rendszerek közötti különbség az elfogadottságukban érhető tetten,
az egyiket többen elfogadják, a másikat még többen, a harmadikat még ennél is többen, egy
ideig. Csak egy ideig! Mert a rendszerek állandóan változnak, belátható időn belül nem is lesz
végleges. Ezekből a névválasztás szabadsága nincs korlátozva, mindenki tetszése szerint
választhat. És itt jön képbe, kölcsönvéve Nagy Sándor cikksorozatának címét: Mit írjak a
táblára? vagy másként fogalmazva: Mi legyen a kaktusz neve? És ha ezen az utóbbi címen
születik egy cikk, a cél máris megvalósult.
Egy tanulság azért levonva. Kedves Barátom cikkei csak az általa küldött, készített képekkel
lesznek illusztrálva. Az Akasztják a hóhért? írásában található az a három kép, amelyeket
megfelelőnek tart az előző Hírlevélben megjelent írása illusztrálására.
Ficzere Miklós
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Lipták Barnabás orvos ex librise. Készítette: Józsa János festőművész, grafikus. 2009
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

euanthemus,
euanthema
eucaliptana
eucaliptanus
eucalyp/tanus
euchlorum,
euchlorus
eugeniae

schönblumig, schönblühende
aus nahe La Paz Bei Eucaliptos
aus Eucaliptos
eukaliptusartig
heller frischgrün

evermanniana
ewaldiana
excavatus
exaltata

benannt nach Frau Eugenia Van
Vliet
schöne Fackel
benannt nach Euphorbus
wolfsmilchahlich,
euphorbienähnliche
europäisch
breitrippiges
schönworzige
benannt nach Velenovsky,
Freund von A. V. Friy
benannt nach: Frau Mészáros dr.
Visnyovszky Éva
benannt nach Evermann, H
benannt nach: Ewald
ausgehöhlt
hochgewaschsen

excelsa
excelsior
exerens
eximius
exocarpium
exoticus
exsculptus

erhoben, hoch (hohe Opuntia)
hochwachsend
nicht wollig
ausgezeichnet
aussere Fruchtschale
kennzeichnend,
ausgestochen, gerippt

extenus
exudans
eyriésii
eytianum

ausgestreckt, weitlaufig
ausschwitzende
benannt nach A. Eyries, Le Havre
aus Eyti, Bol.

eulychnia
euphorbia
euphorbioides
europaea
euryplerum
euthele
euvelenovskyi
evae

Készítette: Kiss László (Orosháza)

szépvirágú,
szépenvirágzó
Eucaliptosból való /Bol./
Eucaliptosból való /Bol./
Eukaliptusz-szerű
világos élénkzöld
Eugenia-féle
(Van Vliet felesége)
szép fáklya
kutyatejhez hasonló,
euphorbia-szerű
európai
szélesbordájú
szép szemölcsű
Velenovsky-féle
Éváról elnevezve
Evermann -féle
Ewald-féle
kivájt, üreges
kimagasló, nagyra
növő
emelt, magas
magasra növő
nem gyapjas, kopasz
kitűnő, jeles
külső terméshéj
különleges, elismert
mélyen kivágott,
bordázott
kiterjedt, terjengős
kiválasztó
Eyries-féle
Extiből való

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta: Ács Vivien, Bocskai István Általános Iskola, Debrecen

