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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ
Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a
Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás
szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség.
Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés
elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő
elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
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„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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Második, befejező részéhez érkezett Oldřich Fencl
A biodiverzitás védelme és a kaktuszok cikkének
témája. Ebben sorra veszi a Sonora sivatag, a
Colorado Plateau fennsík, a Mojave sivatag és a
Great Basin biodiverzitását. „A Sonora sivatag kisebb fiziografikus egységekre osztható fel: Lower
Colorado River, Upland Sonoran Desertscrub,
Plains of Sonora és Central Gulf Coast (néha a
Baja California félsziget jelentős részét is ide
sorolják, a választóvonalat Viscaino és Magdalena
városok alkotják).
Itt 2000 növényfaj él, ebből 26% endemikus. A
legjellegzetesebb fajokhoz az oszlopos Carnegia
gigantea kaktusz és a palo verde nevű alacsony
növekedésű fa a Fabaceae családból (babfélék)
tartoznak. További nagyon elterjedt növény a Larrea tridentata bokor a Zygophyllaceae családból. A
növényeknél a fotoszintetikus folyamatok mindhárom típusa jelen van (C3, C4, CAM). Előfordul
még itt 350 madárfaj, 100 hüllőfaj, 60 emlősfaj
(beleértve a jaguárt is, amely itt a legnagyobb
ragadozó), 30 halfaj és 20 kétéltűfaj. A rovarok
még nincsenek feltérképezve, de a méhek biodiverzitása hatalmas, több mint 200 fajuk él itt.
Fellelhetünk 200 kaktuszfajt 26 nemzetségből. A legszámosabb nemzetségek az Opuntia,
Cylindropuntia, Mammillaria és az Echinocereus. A sivatag nagyon jellegzetes oszlopos kaktuszai a Carnegia gigantea, Pachycereus pringlei, Pachycereus pecte-aboriginum, Lophocereus
schottii és a Stenocereus thurberi. Az ökoszisztéma kulcsnövényei a már fent említett palo verde
fák, a Cercidium floridum és a Cercidium microphyllum, és a Carnegia gigantea, népies
megnevezése: Saguaro.” Megállapítja, hogy a Colorado Plateau legnagyobb veszélye a fosszilis
energia források kitermelése. Mint írja: „Ez egy üledékes kőzet (agyagpala) a Kréta korszakból,
amely 95-80 millió évvel ezelőtt rakódott le, és a fosszilis energia jelentős forrásának számít.
Sajnos kitermelése a vidék legnagyobb veszélyévé vált. Kitermelésénél nagy fokú a
szennyeződés és a táj devalválása. A terület legnagyobb része szerencsére védett a fentebb
említett nemzeti parkokban.”
Fábián László egy olyan kaktusz nemről ír, amiről ritkán olvashatunk. Az Echinofossulocactus
nemzetség cikkében összefoglalja a legfontosabb ismereteket, amit e nemzetséggel kapcsolatban
célszerű megismerni. „Az első növényemet már zsenge ifjúkoromban megszereztem, s ettől a
pillanattól kezdve a szívem csücskébe kerültek. Még jó, hogy ilyen hatalmas a szívem és nagyon
sok sarka van, így jut hely benne másoknak is. Volt olyan időszak, amikor gyűjteményemben
170 taxon volt jelen, több mint 1000 példányban. Sajnos, bizonyos kötelezettségek, pl. katonai
szolgálat miatt, ez a szám jelentősen megcsappant, de ezt a darabszámot már újra elértem.
Kérdésem a következő: miért is termesztik kevésbé ezt a nemzetséget, miért mellőzik a szerzők a
velük való irodalmi foglalkozást? Cikkem célja főként az lesz, hogy magyarázatot adjak ezekre a
kérdésekre, és hogy a nemzetséget újra közkedvelté tegyem, mert nagyon is helyük van a
gyűjteményekben. (…) Napjainkban a lelőhelyekről beszivárogtak bizonyos mennyiségű
magvak, melyek azonban sohasem azonosítottak kellőképpen. A nemzetség név után csak sp.
(species – faj, amely egy adott nemzetségbe tartozik, pl. Echinofossulocactus sp.) szerepel, vagy
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af. (afinis – hasonló, valamilyen fajra, pl. E. af. multicostatus). Minden gyűjtőnek van saját
gyűjtőszáma, ezeket is gyakran feltüntetik, a lelőhely sokszor kereskedelmi okokból hiányzik,
vagy rosszul van feltüntetve, ezek szempontunkból nem értékelhető adatok. Vannak terepet járó
kaktuszosok, akik szándékosan rossz adatokat adnak meg, így fedezik a lelőhelyeiket, vagy a
„kisajátított” növényeiket. Sajnos, a régi lelőhelyek is ebből a megfontolásból lettek titokban
tartva.”
Cristian Perez Badillo: Utazás a Strombocactus nemzetség élőhelyeihez.
Ritkaságnak számít, amikor olyan kaktusz kutató írását olvashatjuk, aki ott él, ahol kedvenc
növényei, a kaktuszok, Mexikóban. Badillo művészember, aki szívesen fényképezi hazájának
kaktuszait és állatvilágát. Így érdekli Mexikó különböző régióinak megismerése, ezen belül
különleges figyelmet fordít a környező tájegységek növényvilágának tanulmányozására is.
Reméli, hogy egy napon ő maga is új kaktuszfajt fedez fel. A kaktuszok iránti érdeklődése
évekkel ezelőtt kezdődött, és azóta is töretlen, amióta kaktuszfajok élőhelyeit vizsgálja. A
terepen fényképeket készít, de szívesen le is rajzolja a növényeket. Kaktusz-ábrázolásai művészi
alkotásaiba is - festmények, szobrok - beépülnek, és Mexikó szerte kiállításokon szerepelnek.
Néhány ilyen tárgyú műve egyesült államokbeli magángyűjtemények tulajdona. Együttműködik
a Debreceni Pozsgástár című magyar folyóirattal, amelyben közleményeit saját fotóival
illusztrálja. Gyakran felkeresi a Doctor-hegységet, ahol új fajok felfedezésére is lehet számítani a
hegyek, völgyek nehéz megközelíthetősége miatt. Mostani írását is kiváló képekkel teszi
szemléletessé.

Ficzere Miklós Kaktuszok és egyéb növény különlegességek herceg Batthyány Fülöp
enyingi kertjében (1852)
A kerttörténet manapság reneszánszát éli, próbáljuk behozni a tőlünk nyugatabbra fekvő
országokkal szembeni lemaradást, ill. felkutatni és megismertetni kerttörténetünket, mert a
magyaroknak is van ilyen, csak többségében mélyen eltemetve. A szerző most Batthyány Fülöp
enyingi kertjének érdekesebb növényeit dolgozta fel, mint új adatokat. Herceg Batthyány Fülöp
(1781-1870) enyingi kertje különleges növények gazdag gyűjteménye volt. Egyik kortársa
„szelíd hercegnek” nevezte az önzetlenül adakozó herceget, akinek személye hosszú időre
méltatlanul elfelejtődött, kertjéről sem esik szó, vele eddig a kerttörténet nem foglalkozott.
Batthyány Fülöp Vas vármegye örökös főispánja, titkos tanácsos, császári-királyi kamarás, a
nemesi felkelők kapitánya ősi főnemesi család leszármazottja. Sok adománya közül csupán egyet
említek. A Magyar Tudós Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia megalapítására
Széchenyi István 60.000, Batthyány Fülöp 50.000, Iván nevű öccse 10.000 Forintot adott, azaz
utóbbi kettő összesen annyit, mint Széchenyi. Ennek ellenére, nem tudni miért, az MTA mind a
mai napig elfelejtett megemlékezni róluk, az MTA könyvtárában egyetlen dokumentum nincs,
amely méltányolná adományukat. Érdekes módon, a kisebb adományok bírták a megemlékezés
ömledező dicséretét. Az enyingi kertről 1852-ből akadtam egy leírásra, a szakmainak
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semmiképpen sem nevezhető, de a hölgyek érdeklődését kiérdemlő Hölgyfutár nevű
folyóiratban. Az egykori újságíró, Roboz István cikkének sok hibásan írt növénynevéből kellett
„kihámozni”, milyen növények is voltak valójában a hercegi kertben. Az olvasó az eredeti cikket
is olvashatja.
A Debreceni Pozsgástár részére éveken keresztül folyamatosan küldte írásait az Egyesült
Államokban élő Elton Roberts, aki több mint félévszázada foglalkozik kaktuszokkal és más
szukkulens növénnyekkel, óriási tapasztalatra és elméleti tudásra szert téve. Ezen írásokból
igyekszünk egyre többet megjelentetni a magyar olvasóink számára. Mostani írása az
Arthrocereus itabiriticola, és azért ír erről a növényről, mert ráakadt, hogy van ilyen is a
gyűjteményében. Kis ízelítő a cikkből, amely mutatja a szerző stílusát is, hasonlóra nálunk is
lehetnének követők. „Sok évvel ezelőtt már írtam a növényről egyszer, de akkor nem tudtam,
hogy igazából mi is. Akkor Arthrocereus rondonianus × néven említettem. Később beszélgettem
valakivel, aki nevel ilyen növényeket az artrocereuszoktól, és ő kérdezett az Arthrocereus
itabiriticoláról. Soha nem hallottam ezt a nevet azelőtt, úgyhogy a neten rákerestem. Megjelent
egy olyan növény képe, ami az enyém pontos mása volt. A virág nagyon hasonlított az A.
rondonianusra, de a növény teljesen másképp nézett ki. Az Arthrocereus glaziovii leírása sem
illik rá. Képtelen voltam megtalálni az Arthrocereus itabiriticola rendes leírását, N. P. Taylor azt
írta, hogy csak az A. glaziovii szinonimája. Ez történik, ha valaki, aki azt hiszi, hogy az összes
kaktuszt ismeri, besorol egyet egy új név alá. A növényre és virágjára sem illik az A. glaziovii
leírása, de ha az interneten keresünk a névre, a legtöbb hely az A. itabiriticolát az A. glaziovii
szinonimájaként listázza ki. Ez azoknak köszönhető, akik nem ismerik, vagy sohasem látták a
növényt.”
Kiss László Echinocereus leucanthus írásában egy gyűjteményekben jól tartható és szépen
virágzó növényt mutat be. „A faj több szinonim néven is ismert, mint Wilcoxia albiflora
Backeberg, 1952; Wilcoxia leucantha v. albiflora. Joel Lode: Taxomomy of Cactaceae 1-2
könyvében az Echinocereus
leucanthusként, mint elismert faj szerepel. Szerintem a
hagyományok miatt meg kellene tartani a Wilcoxia albiflora Backeberg elnevezést.” A jól
megválasztott képek a faj meghatározását is kiválóan segítik, még a kaktuszok világában
kevésbé jártas növénykedvelők számára is.
Ficzere Miklós főszerkesztő

Az 1825-ben megjelent írás egyik érdekessége a ’kaktus’ szó használata, amiből arra következtethetünk, hogy a
fordítója ismerhette Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 1807-ben megjelent Magyar fűvész könyv-ét, ahol a Földi
Jánostól átvett ’kaktus’ szó szintén megtalálható. (FM)

Hajnalban elindulánk, és kevés idő múlva Senhora di Montes Templomnak magas terére érénk, a
’ meddig a’ lakosoknak gyönyörű kertjeik terjednek. Innen igen bájoló kilátás vagyon. A’ Pálma
már itt nem zöldell; sem a’ fa forma kutya-téj (Euphorbia arbor) sem az Agave, sem a’ Cacalia,
sem a’ Kaktus, mellyek tsak 1005 láb magasságig tenyésznek. A’ templom mellett igen bő
kútforrás ömlik. Innen magasabbra másztunk a’ Bazalt köszirtokra, mellyeknek sok helyett salak
formájok vagyon. Kevés idő múlva (Indus Babér) sűrű erdőbe érénk, mellynek fája szépségére
nézve az Acajonnal vetekedik; továbbá látánk a’ Nemes Babért, és a’ Büdös Babért (Laurus Til),
melly a’ sziget legnagyobb, és legszebb fáji közé tartozik. Ha ezen fába szekerczét vágnak, olly
bűz terjed az egész erdőben, hogy azt kiállani képtelenség. Azért, ha a’ lakosok illyen fát
levágnak, három négy ízben is ellódulnak, és ismét vissza térnek, míg ledönthetik. Épségében
semmi bűze sints, hanem inkább sűrű levelei, és terebélyes ágai miatt az erdőknek legszebb
dísze.
Hasznos Mulatságok. 1825. 2. félév, 50. szám, 409-410.
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Írta: Barotányi Zoltán
Az Aloe vera a népi hiedelmekben valóságos csodaszerként tűnik fel, kedvező hatásainak se
szeri, se száma - kár, hogy ezek jó részét nem nagyon igazolták a gonosz tudósok.

Aloe vera ültetvény.

A maximum 120 centiméterre megnövő fogazott, húsos, lándzsa alakú levelekből álló növényt
látva a felületes szemlélőnek először Mexikó juthat az eszébe - esetleg valami jó kis spagettiwestern spontán növényi díszletének véli. Nos, ez utóbbi asszociáció már egy fokkal jobb
irányba viszi gondolatainkat, elvégre nevezett csodanövény őshazája nagy valószínűség szerint
Észak-Afrika, a Kanári- és a Zöld-foki-szigetek. Amúgy azóta már mindenhol elterjedt, illetve
termesztik is - a feltétel, hogy a klíma kellően száraz, meleg és barátságtalan, minimum
félsivatagi legyen. Legfőbb termelői között megtalálható Ausztrália, Banglades, Kuba, a
Dominikai Köztársaság, Kína, Mexikó, India, Jamaica, Kenya, Dél-Afrika és persze az Egyesült
Államok, hogy a western-reminiszcencia is stimmeljen.
Összefonódások
A növény tápanyagban való gazdagságának kulcsa, hogy úgynevezett mikorrhizás
gyökérkapcsoltságban él bizonyos gombafajokkal. Ez utóbbiak gombafonalai (hifái) behatolnak
a gyökérszövetébe (ez az arbuszkuláris mikorrhiza), s a kölcsönös előnyök elve alapján, jó
szimbiontaként egymást segítik a túlélésben. A gomba ilyenkor az általa mállasztott ásványi
anyagokért és a bónusz vízfelvételért (sok fonál, nagy felület!) cserébe a fotoszintézis áldott
végtermékeit (például cukrot) kapja cserébe. Az Aloe vera évelő kaktuszszerű növény,
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úgynevezett pozsgás, ám nem kaktusz. (A pozsgások
és kaktuszok közötti viszonyra jellemző, hogy minden
kaktusz pozsgás, viszont nem minden pozsgás kaktusz.) Rokonítja a kaktuszokkal az a növényélettani
sajátossága, amely lehetővé teszi a túlélését cudar
körülmények között is: ez (vélt vagy valós) gyógyhatásának kulcsa is. A pozsgások ugyanis húsos leveleikben tárolják az oldott tápanyagokkal feldúsult
éltető vizet, elvégre a keveset is jól be kell osztani. Ez
a belső, húsos rész szokott megjelenni például az Aloe
vera-tartalmú üdítőkben, afféle jellegzetes ízű és állagú, mérsékelten gusztusos, leginkább gélszerű falatkák formájában. Egészen pontosan a növény vastag
bőre alá merülve előbb egy sárgás, keserű réteg
következik - ezt megszárítva nyerik az aloe latexet,
ami a kereskedelmi forgalomba aloe hepatica vagy
aloe barbadensis néven kerül - így szerepel a VII.
Magyar Gyógyszerkönyvben is. Ennek hatóanyaga az
aloin, ami kémiai szempontból egyfajta antrakinonszármazék (pontosan az antrakinon glikozidja), s
tőle kapja sárga színét is. A gyógyszertárakban többfajta néven is forgalmazott aloin irritáló (s ezáltal potenciális bélstimuláns-hashajtó) voltánál
fogva hatásos a székrekedés megszüntetésére - s nem mellesleg különféle szeszes italoknak
kölcsönöz keserű ízt, s némi sárgás színt. Jellemző, hogy az Egyesült Államok élelmiszer- és
gyógyszerfelügyelete (FDA) még 2002-ben törölte az alointartalmú gyógyszereket a biztonságos
és hatásos medicinák listájáról, mivel felmerült a gyanú, hogy az aloin (persze lóadagokban
használva) esetleg rákkeltő is lehet - hozzátéve, hogy további alapos klinikai vizsgálatok
szükségesek. Mindazonáltal az aloint kis koncentrációban tartalmazó ételek és italok
forgalmazásával szemben nem támasztott kifogást.
Húsos kockák
Az igazi csoda, legalábbis a közvélekedés szerint, az Aloe vera húsos leveleinek belsejében
kezdődik. Az itt található - esszenciális aminosavakban, vitaminokban, ásványi anyagokban és
náluk is egzotikusabb vegyületekben (például oligoszacharidokban) gazdag - Aloe vera gélt

Aloe vera levél a kocsonyás, üvegszerűen átlátszó hússal.
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szinte mindenhol megtalálhatjuk. Jut belőle kézkrémekbe, tusfürdőkbe és más kozmetikumokba
- keverik joghurtba, desszertbe, üdítőbe. Az embernek természetesen gyanúsak az efféle
omnipotens csodaszerek, s magától értetődően merül fel a kérdés: ismét egy voltaképpen
semmire sem jó, de amúgy ideális placebotermékkel van dolgunk? Nos, e tekintetben az eddig
lebonyolított, gyér számú tudományos kutatások sem nyugtathatnak meg minket. Az
eredmények legalábbis ellentmondásosak, egyértelmű pozitívumokat pedig csak ritkán és
kevesen tudtak kimutatni.
A kozmetikai ipar (no és persze az alternatív gyógyászat) hagyományosan hűsítő, gyógyító,
hidratáló hatást tulajdonít az Aloe vera-tartalmú készítményeknek, krémeknek, s más kencéknek,
ezenfelül az Aloe verá-s italokat a gyomor megnyugtatására, gyomorégés ellen ajánlják. A
keserű alointól megtisztított Aloe vera gél (alternatív) gyógyászati karrierje már az ókorban
beindult: óegyiptomi papiruszok és számos klasszikus, orvoslásban is utazó auktor
(Dioszkoridész vagy éppen az idősebb Plinius) is lelkendezett gyógyhatása miatt, s jó hírneve
később sem hagyta el. Segíthette ebben, hogy eddig szinte még semmilyen, mondjuk mérgező
mellékhatása, káros tulajdonsága nem került napvilágra - ami a potenciális konkurens panaceák
köréből kétségtelenül kiemeli. Sőt a kutatási eredmények összegzése nyomán úgy tűnik, hogy
például az Aloe vera sebgyógyító hatása nem csak legenda. Első és másodfokú égések kezelését
tényleg segítheti, és a regenerációt is gyorsíthatja. Találhatunk adatokat arra is, hogy a
nyombélfekélyben szenvedők gyulladásos tüneteit is enyhíti. Némely, az Aloe verából kivont
vegyületet sikerrel használtak fel immunostimulánsként a daganatok elleni küzdelemben kísérleti kutyáknál és macskáknál, ám az embereknél már korántsem sült el ilyen jól a kísérlet.
Napozás közbeni leégés ellen aligha hatásos, és az amúgy is flouritos fogkrémekhez adagolva
nem fokozza tovább a védőképességet. Szelektív gombaölő és baktericid hatása vitatott, és
további kutatásokat igényel, összességében tehát elmondható, hogy az Aloe vera néha segít, és
szinte sosem árt. Azért a diabéteszesek vigyázzanak vele, mert megemelheti a vér glükózszintjét.
Barotányi Zoltán

A világ csökkenő vízkészlete miatt a kaktusz válhat a XXI. század egyik legfontosabb haszonnövényévé

A világ vízkészleteire nehezedő egyre nagyobb nyomás miatt a
kaktusz válhat a XXI. század egyik legfontosabb haszonnövényévé –
írja a greenfo.hu. Nagyfokú ellenálló képességüknek hála ezek a
szúrós növények jelenthetik élelmezési szempontból az egyik utolsó
mentsvárat a klímaváltozás által legsúlyosabban érintett száraz
területeken. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO) szerint a kaktuszfélék továbbá rengeteg vizet tárolnak: ez
hektáronként akár 180 tonna is lehet, ami öt kifejlett tehén ellátására
elegendő. ,,A Madagaszkár déli részét sújtó közelmúltbeli aszály során
a kaktuszok fontos táplálék-, takarmány- és vízforrásként szolgáltak a helyiek és állataik
számára” – húzta alá a FAO. Az ENSZ-ügynökség szerint, míg a kaktuszfélék többsége
táplálkozásra nem alkalmas, addig a fügekaktuszok vagy medvetalpkaktuszok nemzetségébe
tartozó fajok ehetőek, és Brazíliában, Észak-Amerikában, valamint Etiópiában már jó ideje
termesztik azokat. A kaktuszfügét az indiánok már 9000 éve ették; a nazca és a maja indiánok
már termesztették is. A párducmacska- és a jaguárbőrrel együtt fizetőeszközzé vált, és a
kereskedelembe vonásával egész Közép-Amerikában gyorsan elterjedt, sőt Kubába és a Karibszigetekre is átjutott. A kaktuszfüge vízraktározásra módosult, levélszerű szárát zöldségként
eszik. A szárat feldarabolják, és hússal, tojással, babbal, hagymával megfőzik. A nopalt
fogyasztják főzve, sütve, grillezve, de nyersen is salátának. Ital is készül belőle, sőt
alkoholtartalmú koktélokat is ízesítenek vele. (A képen eredeti mexikói kaktuszsaláta.)
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I.
Írta: Sztrókay Tibor
Valamikor én is utáltam őket.
Hogy miket? — azt nem is tudtam. Mert csak azt a sündisznót véltem kaktusznak, ami ott
tüskéllett és porosodott Géza bácsiék ablakában, és amit sohasem láttam sem kisebbnek, sem
nagyobbnak. Néhol vékony, feljebb göcsörtös, vastag szörnyszülött volt, de hogy virágja is
lehetne. arról nem is mertem álmodni. Bezzeg, ha láttam volna akkor azt, amit harminc évvel
később a saját kertemben, zseblámpa fényénél!
Kaktuszgyűjtésem elején voltam még ekkor. Állt már a kaktusz-sziklakert első alakja s benne
vagy harminc növény vegyesen, Amerika és Afrika pozsgásai. (Ekkor még én is minden
növényt, ami trópusi pozsgás volt, kaktusznak néztem. Kaktuszt, aloét, gasztériát, haworthiát,
agavét és euphorbiát és a többit.) Szegényes gyűjtemény volt, de nekem nagyon kedves, és már
napok óta izgatott az egyik echinopsis — éppen olyan, amilyen Géza bácsiék ablakában volt
annak idején — hat, egyformán duzzadó bimbója. Lestem, vártam, hogy kinyílni lássam. A nagy
pillanatot mégis elszalasztottam. Meleg este volt. Baráti látogatásra ugrottunk el s mire
visszajöttünk, a gyerekek már lefeküdtek. Lábujjhegyen jöttünk a szobába, Juditka mégis
azonnal megmoccant.
— Édesapám! Kinyílt a kaktusz! Hat fehér van rajta!
Több sem kellett. Zseblámpát elő, s már rohantam vissza a kertbe. Feleségem a nyomomban. Azt
a látványt, amire a zseblámpa fénye esett, soha sem felejtem. Le sem írható árnyalatú, fehér
szirmokból sodort hosszú virágtölcsérek nyújtóztak felénk a fénycsóvában, mint a török félhold
és a csillag: félkaréjban öt és a hatodik középen.
1. Sziklakertbe kiültetett, már fiatalon is virágzó Echinopsis oxygona. Kép: Ficzere Miklós
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2. Cereus grandiflorus (= Selenicereus grandiflorus) az „Éj királynője”. Kép: Kiss László (Orosháza)

Mire Ili is a tölcsérek fölé hajolt, hogy finom illatukat beszívja, már Juditka is mellettünk
toporgott, papucsban és hálóingben. Csak Ági késett el. Akkor botorkált elénk nagy álmosan,
mikor már a lépcső tetejére értünk. És még egyet. Azoknak, akik kedvelői ugyan a virágnak, de a
virágszépséget csak a megszokott leveles kedvencekben látják megtestesülni... Rendben van, én
elfogult vagyok. Nem kell mosolyogni. Beszéljen helyettem egy tekintélyesebb, nem rajongó
ember.
„... aki ilyen, közel húsz centiméter széles, kívül krémszínű, belül márványfehér virágot nem
látott, nincs fogalma a virágok szépségéről…”
Vajon miről írták ezt? Egy kaktuszról. A Cereus grandiflorusról, amit „éj királynőjé”-nek
neveztek el találóan. És aki írta, nem volt költő, se kaktuszrajongó, csak „egyszerű”
növénytudós, Henry Emery, a dijoni akadémia professzora. És ha ehhez — Natter-Nád nyomán
idézve — még azt is hozzáfűzöm, amit növénykutató utazók leírásai mondanak ennek a virágnak
szépségéről, akkor — úgy gondolom — győztem, anélkül, hogy legyőzni lenne szándékom. íme:
„…ha vanília illatú virágai az éj homályában kinyílnak, a naphoz hasonlóan sugároznak
holdvilágos éjszakán, a porzók csodálatos játéka pedig a magasabb, már állati élet felé látszik
közeledni. A pusztaságot járt, eltikkadt utas a fénylő, gyengéd, illatos virágokat csodálattal nézi
és másnapra kelve azt hiszi, hogy csak álmodta a tündéri látványt. Mert a felkelő nap legelső
sugarai elfonnyasztják a «reine de la noche» pompázó szirmait...”
Igen, az „éj királynőjének” virágzása csak ilyen rövid életű. És csak éjjel nyílik. De rengeteg
fajtája van ennek a hatalmas családnak, amelyik nappal és elég hosszan virágzó. És van-e
kedvesebb jelenség, mint például az ékszerszerűen szép mammilláriák koszorúban elhelyezkedő
apró virágocskái s körülöttük az előző év kárminpiros magtokjai?
... És megnézted-e már egyszer figyelmesen a különböző fajták tüskézetét? Művészibb rajza és
elrendeződése nem lehet semminek a világon! Szúr? Nem jobban, mint a rózsa tüskéje, a tű,
vagy a gúny nyila, és nem is veszedelmesebb. Mert a kaktusz nem mérges, legfeljebb csak az a
por és piszok fertőzhetne, amit az ápolatlanság hagy rajta s amiből milliárd annyit naponta visz
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3. Opuntia vestita (= Cylindropuntia vestita) az élőhelyén. Kép: Zoya Akulova.
4. Opuntia vestita (= Cylindropuntia vestita) virágzása gyűjteményben. Kép: Zoya Akulova.
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kezünk a szájunk felé. Egy idősebb kaktuszrajongó barátom több mint harminc éve szúratja
magát a tüskékkel, és fölös óvatosságból, minden alkalommal alkoholos üvegben áztatja a szúrás
helyét. ő sem kapott még sohasem mérgezést vagy fertőzést csakúgy, mint másik barátom, aki
valamivel több ideje gyűjtögeti őket, és még sohasem gondolt fertőzésre. És nekem sem gyűlt
meg még sohasem a kezem a kaktuszszúrásoktól, pedig szabadkézzel babrálom valamennyit.
Még a szép testű, de annál alattomosabb opuntia vestitát is. Hogy megszúrt már a kaktusz
nagyon sokszor, azt nem tagadom és azt sem, hogy nem is eresztett el...
Ha bajról van szó. hogyan is mondják?... Keresd az asszonyt! Velem is így történt.
Kertészkedésem kezdetétől fogva, a pozsgás növények ragadták meg legjobban figyelmemet.
Talán ez az érdeklődés tette, hogy a törpe trónra ültetése után egy napon, Ili lelkendezve jött
haza.
— Te, hogy milyen csodás növényeket láttam, el sem tudom mondani! Itt az utcában. Feltétlenül
látnod kell őket! Sohasem hittem volna, hogy ily szépek a kaktuszok.
— Kaktuszok ...?! — fintorítottam el orromat —, nem szeretem azokat a sündisznókat.
Kedvetlenül gondoltam arra a Géza bácsiék ablakában valamikor látott szörnyetegre. De
feleségem nem is hallotta a megjegyzésemet.
— Gyönyörűek, ha mondom. Én sem hittem volna.
Meglepett ez a lelkesedés. Együtt néztük ugyan eddig is a kerteket s virágokat s élvezte is a
sétákat feleségem, de ennyire lázba jönni egy-egy látvány miatt még sohasem láttam. Nem
akartam kedvét venni pontosan most, hát mérsékelt lelkesedéssel válaszoltam.
— Jó. Majd megnézzük.
De csak három nap múlva, estefelé szántam rá magamat, hogy elballagjunk kaktusznézőbe.
Az orgonabokrok ovális karéjába emelt kis virágágy előtt egyszerűen leesett az állam. Soha nem
látott alakú, színű, húsos növények tarkállottak benne. Mintha a torzókertek porcelán csokrai
elevenedtek volna meg. Ha nem is mozogtak, de valami életet lehelő hajlékonyság és
természetesség volt bennük Most már sajnáltam, hogy nem reggel korán jöttünk el. A növények
gazdája csak mosolygott. Falta szemem mohón a látnivalót s az elragadtatás és kérdezgetés
szakadozott mondatai törtek fel belőlem Az egészet akartam egyszerre látni, de megakadt
szemem egyen, aztán meg egyenként akartam őket szemügyre venni, de minduntalan az egész
virágágyon szaladozott pillantásom.
Folytatás következik!
Sztrókay Tibor

5. Sziklakerti részlet
télálló kaktuszokkal.
Kép: Ficzere Miklós
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel.
Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel.
Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha
bármilyen tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség
kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel
egyaránt permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és
tevékenységük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek
jelenlétére.
2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk
kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a
gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra
kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását.
3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket
árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül.
4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt
helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére,
és feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt
igénylik kaktuszaink, de más pozsgásaink is.
5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján.

phoma torrens vírus fert.

botrytis cinerea fert.

fusarium fertőzés
Ficzere Miklós

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés
című cikkében.
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Írta: Mircea Crisan
Gazeta de Maramures, Nagybánya
Azt mondják, hogy a mai modern ember elsősorban a szeretetnek és az értelemnek a hiányától
szenved. Emiatt, a sok hiánytól „megbetegedve” a mai ember elfelejt neveti, örülni, és.... hogy
éljen, átváltoznak egyfajta „robotokká”, „élő halottakká”, akiket nem hat meg semmi. És igen,
valójában akkor öregszünk meg, amikor elveszítjük azt a bizonyos teljes szívből jövő gyermeki
rácsodálkozást, kutatást és a mosolygás erejét.
Ezért tűnik első pillantásra Szabó Gábor egy „öreg gyermeknek”. Mivel
tiszta és kék tekintete megőrzött valamit a gyermeki kíváncsiságból,
ugyanakkor meleg és őszinte mosolya egy olyan ifjoncénak tűnik, aki az
élet apró és szép dolgainak is tud örülni. Annak ellenére, hogy 82 éves, az
életkor számára pusztán csak egy szám, amely által elkönyvelheti tapasztalatait, emlékeit és első sorban mérhetetlen szenvedélyét a kaktuszok iránt.
Valójában Szabó Gábor a romániai kaktuszosok egyike „szülője”, az első
romániai kaktuszgyűjtők egyike. Idővel a kaktuszok tartása szenvedélyből
egy életstílussá vált. Pont emiatt az ő élettörténete egy igazi lecke az életre.
Szabó Gábor egy atipikus nyugdíjas, vidám, nyílt, kíváncsi és élettel teli.
1. Szabó Gábor
Számára a barátság egyfajta kultusz, s ezért is találkoztunk annak ellenére, hogy 82 éves, 400
km-re az otthonától. Hatalmas hátizsákkal indult el 10 nappal korábban, és most éppen
Nagybányán tartózkodott, ahol a kaktuszok iránti szenvedélyében osztozó barátait látogatta meg.
Kihasználtam az alkalmat, hogy elmondjam, akárcsak a „gyónások” alkalmával, az összes
elkövetett hibámat és sikerélményemet a kaktuszok kapcsán. Most következzen egy különleges
történet egy különleges emberről, aki bizonyítja, hogy a kaktuszok iránti szeretet
meghosszabbítja az életet.
Aradon születtem, 1936-ban, 82 éves vagyok. Nagyváradon nőttem fel, a háború után
Kolozsvárra kerültem, ahol a líceumot és az egyetemet is végeztem. Megnősültem, s mivel a
feleségem a Brassó mellett lévő Négyfaluból való, oda költöztünk, ahol építészmérnökként
dolgoztam. 1996 óta nyugdíjas vagyok. Az én habitusom jól összeegyeztethető a kaktuszok iránti
szenvedéllyel, hiszen a kaktuszok sem vitatkoznak senkivel. 1945-től Kolozsváron laktam és
mivel nagyon szerettem a virágokat, igen gyakran látogattam a Botanikus Kertbe. 1954-ben a
családom épített egy házat a Botanikus Kert utcájában, valamivel fentebb ettől, így még
gyakrabban látogattam ide. Mindezzel együtt a kaktuszok egészen 1964-ig nem vonták magukra
a figyelmemet. Ekkor tüdőbetegséget kaptam, s egy Brassó melletti rehabilitációs központba
küldtek, ahonnan a törcsvári kastélyhoz (románul Castelul din Bran) mentünk kirándulni. Nos,
ott láttam egy Opuntia fajtájú kaktuszt, egyszerűt, de nagyot, vagy háromméterest, amelyik tele
volt sárga virágokkal. Ekkor szerettem bele a kaktuszokba! Miután visszatértem a törcsvári
kastélytól, akkor döntöttem el, hogy kaktuszokat fogok tartani. Így elkezdtem keresni, de 1964ben itt nem nagyon voltak kaktuszok. Járkáltam Kolozsvár utcáin, figyeltem az ablakokat, s ahol
láttam kaktuszokat kitéve, bekopogtam, s kértem a tulajdonosukat, hogy adjon nekem is egy
csemetét vagy egy hajtást. Fogalmam se volt, hogy mi a nevük. Egyesek adtak, mások
elzavartak. Az egyetem végére sikerült egy húsz darabos gyűjteményt összehoznom.
Amikor Brassóba költöztünk, vittem a kaktuszaimat is magammal. Megházasodtam,
megszületett a fiam és a lányom, a feleségem pedig a Brassó melletti Négyfaluban kapott tanári
állást. A brassói „Proiect” Intézetben dolgoztam, mint építészmérnök. Vettünk egy házat
Négyfaluban, amelyet 1976-ban rendbe tettünk. Nem volt több mint harminc kaktuszom, mivel
akkor nem volt honnan beszerezni.
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A 1960-as években a Kolozsvári Botanikus Kertben csak nagyon kevés kaktusz volt, s akik
foglalkoztak velük nem sokat tudtak róluk. Melegben tartották és locsolták. Az üvegházakat ’62ben építették, és ugyanakkor több országból kaptak növényeket, de kevés információjuk volt a
gondozásukról. Azokban az időkben Romániában nem sok ismeret volt a kaktuszok tartásáról, s
mondhatom, hogy a tapasztalat alapján tartottam őket. 1975-en Magyarországon jelent meg az
első könyv a kaktuszokról, amelyet megszereztem, s ekkor kezdtem el tanulmányozni. ’64 és ’75
között nem sok kaktuszom volt, körülbelül maximum negyven darab, amelyeket télen általában
elveszítettem, mivel nem volt olyan körülményem, ami a teleltetéshez kellett. De nem adtam fel!
Télen meghaltak, de tavasszal igyekeztem másokra szert tenni. Brassóban nem voltak
kaktuszgyűjtők, így elkezdtem az országban keresni másokat. 1978-ban megépítettem az
üvegházamat, s ugyanakkortól kezdve nőtt is a gyűjteményem, mivel magokat is sikerült
beszereznem. De 1989-ig maximum ötven cserepem volt összesen. A kommunizmus bukása után
sikerült Magyarországra látogatnom, s gyakorlatilag onnantól kezdett nőtt a gyűjteményem, s a
tudásom is akkortól kezdett gazdagodni ezen a téren. Nyugodtan mondhatom, az összes gyűjtőt
meglátogattam, akiről csak hallottam. Amikor kezdtem, akkor öt gyűjtő, ha volt az országban,
akikről tudtam, s akik nem tartották egymással a kapcsolatot.

2. Szabó Gábor a nagy hátizsákkal 2200 m magasan a Bucsecs-hegységben, útban a 2400 -es Omu-csúcs felé.

Rátaláltam Bukarestben Visinescu doktorra, akinek még a háború előtt sikerült egy nagyobb
gyűjteményt összehoznia. Róla valaki mesélt, akinek az ablakán bekopogtam a kaktusza miatt.
Ezért felkerestem Bukarestben. Nagyon megbarátkoztunk Visinescu doktorral, s lassacskán
megismertem a többi gyűjtőt is. Mindegyiktől tanultam valamit, nagyon figyelmes voltam, s így
sikerült „ellopni a mesterséget”.
Nem tudom mitől olyan különlegesek a kaktuszok, egyszerűen megragadnak. Ugyanúgy nem
lehet ezt se megmagyarázni, mint azt, hogy egyik nő miért vonzó a számodra, míg a másik nem.
Amellett, hogy egyeseket nagyon vonzanak, Romániában van egy buta hiedelem, miszerint,
akinek kaktusza van, nem adja férjhez a lányát, s meglehet, hogy emiatt sokan visszakoznak a
tartásuktól. A kaktuszok nem tesznek semmi rosszat, még meg sem szúrnak, ha már megszoktad,
hogyan kell megfogni őket. Nagyon nehéz megmondanom, hogy mely kaktuszok tetszenek, de
legfőképpen a nagy tövissel és virággal rendelkezőket kedvelem.
Elkezdtem öregedni, s rádöbbentem, hogy nehéz dolgom van a nagy növényekkel, így tavaly a
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nagybányai barátaim egy fél utánfutónyi kaktuszt vittek el tőlem, amelyeket elosztottak egymás
közt. A gyűjteményem 1500 kaktuszból állt, amiből most 700 darabom maradt meg.
A négyfalui ház hátánál, a déli irányban, építettem egy üvegházat, amelynek az ablakai
elbonthatók. De nyáron a kaktuszokat kiteszem a szabadba, polcokra, hogy a napon legyenek.
Télen pedig a ház padlásán tartom őket, mivel még a ’70-es években sikerült szert tennem
polisztirol hablemezre, amivel leszigeteltem egy helyiséget számukra. Télen kevés fényt kapnak,
és villanymelegítővel fűtök. Így sokkal kevesebbe kerül, mintha egy egész üvegházat kellene
kifűtsek, vagy ha gázzal kellene egy szobát befűtsek.
Nem utasítottam vissza soha egyetlen kaktuszt sem, viszont nagyon kevés olyan kaktusz volt,
amire vágytam. Bár, most is sok olyan kaktusz van, amelyet nem találok. Hibázni nagyon
sokszor hibáztam, de saját bőrömön tanultam ezekből. Például a fal mellé tettem a kaktuszaimat
a napra, és hogy ne ázzanak meg befedtem egy üveggel őket, s így felforrtak a napon, s az
összest elvesztettem. De kezdtem elölről. Éppen most írok egy könyvet a kaktuszok
gondozásáról, kizárólag a saját tapasztalataimból merítve, s remélem, tavaszig be is fejezem.
Másik eset, amikor megfogadtam a tanácsot, hogy azt a pengét, amellyel a növényeket vágom,
alkohollal kell fertőtleníteni, és egy kicsike üvegcsét használtam erre a célra, amelyet
számtalanszor nyitottam ki; egyszer csak arra ébredtem, hogy a pengéket tulajdonképpen „tiszta
vízzel” fertőtlenítettem, mivel az alkohol a folyadékból teljesen elpárolgott. Így más kaktuszokat
is megfertőzhettem. A legbiztosabb a kést tűzzel fertőtleníteni. De ameddig eljutottam a
lángokig, sok éven keresztül hibáztam. Mindenki a saját bőrén tanul.
Másik alkalommal, láttam, hogy valaki egy barlangban tartotta a kaktuszait télen, ahol konstans
a hőmérséklet. Hazaérve a kaktuszaimat levittem a pincébe, s elveszítettem az összest, mivel
nem számoltam a nedvességgel. Kondenzvíz volt a falon, mivel nálunk nagyon közel volt a
talajvíz. A nedvesség, ami nagyon jó a zöldségeknek, a kaktuszok esetében egyáltalán nem
kívánatos. Abban a helyzetben néhány hónapra leálltam, mindaddig ameddig nem bővítettem
tudásomat, s nem ismertem meg más gyűjtőket is, s csak utána kezdtem újra a kaktuszokkal,
ügyelve, hogy többet ne hibázzak a teleltetéssel. A kaktuszok az én „tövises gyermekeim”, akik
szeretik ezeket a növényeket, azok tudják, miről beszélek. Nincs olyan, hogy az egyik szebb
vagy csúnyább, csak annyi, hogy az egyiknek 30 cm-es a virága, a másiknak 5 mm-es. De mind
kaktusz, mind a mi gyermekünk.
A kaktusz, amire leginkább vágytam az egy Obregonia denegrii, amelyre már 1978 óta vágytam,
és csak most szereztem meg. Nem találkoztam olyan kaktuszgyűjtővel, akinek a gyermekei
átvették volna a szenvedélyét és a gyűjteményét. Lehet, hogy létezik, de én még nem találkoztam
ilyennel. Meglehet, az én esetemben is, ha elmegyek, akkor a gyűjteményemet majd szétosztják
a többi kaktuszgyűjtő között, akik majd tovább vigyáznak az általam oly imádott növényeimre.
Nekem nem tetszenek a feloltott kaktuszok, de tudom, hogy egyes esetekben ez elkerülhetetlen,
hogy megmentsd a növényt. A magokat csak azért gyűjtöm össze, hogy odaadjam a barátaimnak,
vessék el ők.
Létezik egy térkép azokkal a zónákkal, ahonnan a kaktuszok származnak, hogy meg lehessen
határozni a talajuk összetételét. De én nem tudományosan keverem össze a földet a
kaktuszoknak. Az építkezéseknél használatos mosott homokot 2-3 mm-es kaviccsal keverem,
hogy a porszerű részei ne keményedjenek meg. Nagyobb, 5 és 10 mm-es kavicsot is használok.
A homok és a kavicsok segítenek, hogy a fölösleges víz távozhasson a cserépből. Az én
receptem a következő: egyenlő arányban általános virágföld és kevésbé gazdag kerti föld. A
keverékemben 70% a két föld keveréke, a maradék 20% homok és 10% kavics. Sokkal több
rosszat teszel a kaktuszoknak, ha többször locsolod meg, mintha kevesebb vizet kapnának.
Nem sokban különböznek a gyűjtemények, amelyeket láttam a kezdetekben és most. Különbözik
azonban a gyűjtők stílusa. Eljutottam oda, hogy megítélem az ember személyiségét abból,
ahogyan a gyűjteményét gondozza, ahogy a cserepeit elrendezi, a növényei meg vannak-e
nyomorítva stb.
Egy egész vita van a cserepek anyaga és formája kapcsán, viszont én eljutottam arra a
következtetésre, miszerint a négyszögletű műanyag cserepek a legjobbak, mivel számos méret
létezik, s el lehet rendezni őket anélkül, hogy veszítenénk a helyből.
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3. Gábor gyűjteményéből egy tálnyi: Escobaria (Corypantha) vivipara var.arizonica hatalmas virágokkal.
4. A kolozsvári Botanikus Kert kaktuszházában.
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Hogyan védem meg a kaktuszaimat a kártevőktől? Nagyváradon volt a Sinoratox gyártóüzeme,
ez egy nagyon erős rovarölőszer, de már nincs. Ha Sinoratoxot használtam, nem volt gondom.
Most tavasszal és ősszel azzal permetezek, amit az üzletekben találok, s így védem a növényeket.
Ha gombásodás vagy penész jelenik meg, a legjobb fertőtlenítőszer enyhén színezett híg
oldatban a kálium-permanganát. De a nap sugarai is remekül fertőtlenítenek ilyen esetekben.
Hasonló problémák elkerülése végett ügyelni kell a földkeverék készítésénél, hogy növényi
maradványok ne kerüljenek bele. A földet vagy nagy edényekben ki kell főzni, vagy
mikrohullámú sütőbe vagy a normál sütőben nagy hőfokon sütni. Amikor zsákokba kerülnek, az
se rossz, ha előbb összekeverjük rovar- és gombaölőszerrel. Nagyon fontos, hogy ha magas
hőfokon fertőtlenítetted a földet, hat hónapig nem használhatod, mivel ennyi időbe telik, hogy
azok a baktériumok kifejlődjenek, amelyekre a növényeknek szüksége van.
Jelenleg egy kaktuszokról szóló könyvön dolgozom, már 550 oldalnyi gépelt szövegem van meg,
de beszerkesztve nem lesz ennyi oldalas. Kibővítettem a ’70-es években, az akkori tudásom
szerinti 84 oldalas írásomat a kaktuszokról. Legalább 19 dossziém van, amelyeket folyamatosan
bővítek. Számítógépen 200 oldalam van megírva, s bízom benne, hogy ezen a télen befejezem.
Tudni kell, hogy az ember semmilyen fertőzést nem kaphat el a kaktuszoktól. Visinescu doktor
dermatológus volt és külön kísérleteket és tanulmányokat végzett, s bebizonyította ezt a tényt.
Még akkor sem, ha megszúrt a kaktusz és beletört a hegye, érezhetően a bőr alatt van, de soha
nem fertőz meg. Kiszeded a tövist és kész. Nekem soha semmilyen fertőzésem nem volt a
kaktuszoktól. Mi az üzenetem azoknak, akik érdekesnek tartják ezt a hobbit? Nagyon fontos,
hogy legyen egy szenvedélyed, egy hobbid, hogy miután nyugdíjba vonulsz, ne szigetelődj el.
Láttam olyan embereket, akik miután nyugdíjasok lettek, főleg, ha még tömbházba is laktak,
inkább adtak 10 lejt, és még vásárolni sem mentek el. Az ember elfoglaltság és hobbi nélkül egy
„élő halottá” válik, így félig a sírban van. Nem kimondottan a kaktuszok iránti szenvedélyre
gondolok itt, hanem bármilyen hobbira. Ismertem egy tanárt, aki ceruzákat és gyufásdobozokat
gyűjtött. Abban a pillanatban, hogy van egy hobbid, vannak barátaid is és van kivel
beszélgetned. Abban biztos vagyok, hogy esetemben a kaktuszok meghosszabbították az
életemet, mivel okot adtak rá, hogy még öreg koromban is tanuljak. 82 éves vagyok, s nem
mondom, hogy nálam idősebbek nincsenek jobb állapotban, mint én, de nekem nem fáj semmim.
Tíz napja mentem el otthonról egy hátizsákkal a hátamon, hogy meglátogassam a barátaimat és
így jutottam el Nagybányára is. Az 1950-es években turisztikával és alpinizmussal is
foglalkoztam, de mindig mozogtam valamit. Az igaz, hogy most már érzem, fáradok és a térdeim
hamarabb cserben hagynak, de 82 éves vagyok, úgyhogy nem sírok. – mesélte el Szabó Gábor.
Mircea Crisan
Megjelent: Gazeta de Maramures, Nagybánya
Fordította: Ilonczai Gyöngyi, Szatmárnémeti, www.kaktuszlap.hu
A képek nem az eredeti cikk tartozékai.

[1899. Budapest, Városliget: Az Országos Kertészeti Egyesület Kertészeti kiállításán] „Ott van
azután a mi nagy ambiczióju magkereskedőnk: Mauthner is. Olyan szép virágokat csak Szegeden
láttunk, a milyeneket most kiállított. A Cactus és Petúnia gyűjteménye pompás színváltozataival
túl tesz a piktor csapongó fantáziáján is. De még a piktor zsebéből sem igen futná egy ilyen
képnek az elővarázsolása. Kérdezte tőlem valaki, hogy vajon a reklám művésziesen s nagy
költséggel kifejtett nemeinek meg van-e a hasznuk. „Várjon csak, szóltam a kérdezőhöz, — nem
tudná megmondani hirtelenében, kitől szerezhetnék be jó virágmagvakat?” „Paff, há Mauthner
Ödöntől” — szólt minden gondolkodás nélkül. „Hát itt a haszon, hogy erről tudni tetszik.”
B. B.
B. B.: Gyümölcs, virág és más egyéb. Tárcza. Köztelek. 9. évf., 82. szám, 1899. okt. 11. 1520.
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Kiegészítő rész
Írta: Ficzere Miklós
Minden összefoglaló munka azzal a veszéllyel jár, hogy óhatatlanul is kimarad belőle valami, ill.
a rendelkezésre álló források idővel bővülnek, s ezzel együtt új adatok kerülnek elő. Esetemben
sincs ez másképpen, és ebben a kiegészítő részben adom közre az újdonságokat.
A Hölgyfutár (Közlöny az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből) 1850-ben közöl egy
kedves hangulatú cikket, amelyhez az egyetlen, agávé virágzáshoz kötődő, anekdota fűződik.
Ebben beteljesedik a református pap jóslata, aki később Törökországban élt, ő lett a tekintélyes
Omer basa. Így adja elő az anekdotát az ismeretlen újságíró:
VIDÉKI ÉLET
Ragály, sept. 12.
Gömörmegyének ez igénytelen helységében, jelenleg egy, nem mindennapi tünemény
ragadja meg a természet- és kertbarátok figyelmét. Özvegy Ragályi Abrahámné asszony
kertében egy ritka szépségű aloe, — agavea americana — hajtott az idén, sok évi pihenése
után szárat és virágokat. A növény, mostani tulajdonosához gróf Gyulai Ignácnő nádaskai
kertéből került ezelőtt mintegy 35 évvel; a mikor szinte annyi idős lehetett, és igy jelenleg
70—80 éves. Folyó évi junius 5-én kezdette kiütni virágrúdját, melly e napig hihetetlen
gyorsasággal 3 öl és 4 lábat nőtt, s az egész növény magassága ötödfél ölön felül áll.
Mintegy óriás girandolenak, 36 virágkarján s tetejének bokrétáján, közel 10,000
virágbimbó van, tányéralakban, sárgás színnel, minden virág 6 himszál- és porhonnal.
Egész erőben most kezd virágzani, s még alkalmasint eltart egy hónapig. — A növény
Ragályra kerülése egy különös emlékezettel van öszvekötve. Azon időben Janka nevű
reform. pap élt Ragályon, ennek fia, apjával együtt Ragályi Abrahámné neve napján, illyen
szavakkal üdvözlötte a tisztelt asszonyságot: „adja isten: hogy e ritka s csak 100 évben
nyíló növény virágzását egészségben érje meg!“ és imé, mindnyájunk örömére úgy lőn. A
tisztelt asszonyság megérte, mit neki az ifjú Janka kívánt; és ez a Janka jelenleg is él,
Törökország egyik tekintélyes basája; Omer basa talán, mert nevét határozottan nem
tudom. A költészet, mi ritkán találkozik igy az élettel! Minő öröm volna most az említett
basának — ha költői lelke van — az egyszerű faluba lépnie; találkozni gyermekkora már
már feledésbe sűlyedt képeivel, s az emlékezet visszavezető karjain még egyszer gondtalan
boldog ifjú lenni! Minő megragadó jelenet volna, az akkori ifjú növényt élete s virágzása
teljességében, s az akkor még élte delében virágzó asszonyságot, mindenek közös
tiszteletében szépen megöregedve szemlélnie! Ki mint az aloe a kert növényei között,
magasan áll lelke nemessége s miveltségével az emberek felett; s száz karja van, mint az
aloénak jótékonyságot árasztani maga körül az emberiségre. Ki a hajlott korban is
megtartja kedélye nyugalmát s nyájasságát, mint a nap, melly világot és meleget árasztva
hosszú pályáján, tiszta derült fénynyel hajlik lefelé, s lenyugta után is sokáig ég még felette
az esthajnal, mint egy szelíd emlékezet piros világa. Kinek lelke, számos év után is
megtartá ifjúságát, mint a futó borostyán zölden befolyva tartja a régi kápolna falait. Az
aloe egyszer virágzik hosszú életében, azután meghal…! az ember hosszúra nyújthatja
jótettek által a rövid életet, hogy éljen örökké. Kik e vidéken jártok, jertek és nézzetek meg
az ember- s növényélet e két s csak századok alatt látható ritka példányát!1
Kovássy Zoltán írja: „érdekes — és bátran mondhatom, hogy értékes — naplót őrzök én is, mely
Borsod és Miskolc történetének változatos keresztmetszetét adja a 19. század első feléből.
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A naplóíró Szeghi Kiss László 1785. május 26-án született. (…) Szeghi Kiss László 1809-től
1863-ig vezette naplóját, melyben kb. csak egyharmad rész a családtörténet, a többi történelmi,
hadtörténeti, színház- és kultúrtörténeti, politikai, vagy természeti események gazdag tárháza.”
Ilyen természeti érdekességet jegyzett fel naplójába a Nagy Aloe növényről, pontosabban agave
virágzásáról, amelyről a korabeli sajtó semmit sem közölt.
»Az 1857. év.: „Különös ritkaság gyanánt tűnt fel Szendrőben egy Nagy Aloe nevezetű
Növény, mint egy öles magasságú, melynek közepébül tavasz kezdettül mint egy négy
ölnyi magasságra emelkedve jött fel egy nyúlánk szár. Az Aloe már valósággal virágozni is
kezdett, ami még Septemberbe folyamatban vala, — és mi különös az, hogy amidőn egy
oldalnál virágzásba hajtódott e növény, másoldaltul elenyésztetett az, ugyan is amidőn
teljesen el végzi virágzását ezen Aloe, csak hamar életét is elveszti az, ezen Aloe G. Csáki
Istvánnénak Szendrei kertjében van ki téve és valóban messze helyről jönnek annak
szemlélésére, miután ezen növény csak 100-ik esztendőben virágzik és azzal el is
enyészik.”« 2
Ismételten a Hölgyfutár az egyetlen újság, amely közre adja 1862-ben egy Füvészkerti agávé
virágzását, emiatt a szakirodalomban ez a virágzás teljesen ismeretlen maradt, pedig ez a néhány
sor egy Magyarországon korábban még nem volt vagy nem említett növényt jelez.
„A mi füvészkertünkben egy agave juccaesolia oly gyorsasággal nő, hogy ez esetben
csaknem valósággá lesz azon ismert auxesis: hogy a fű növését halljuk.” 3
Nagy kérdés, mi lehet ez a növény, az Agave juccaesolia? A fajnévben két elírás található. Carl
Christian Gmelin 1811-ben kiadott Hortus Magni Ducis Badenis Carlsruhanus ...könyvében a
juccaefolius található. 4 Az A. yuccaefolia F. Delaroche névadása és leírása 1811-ben. A
juccaesolia tehát valójában yuccaefolia. Gentry 1982-ben megjelent monográfiájában érvényes
faj az A. yuccaefolia, de helytelenül adja meg első leírását, amely szerinte „DC. in Redouté, Les
Liliacaes, pl. 328, 329, 1812”. 5 Az Eggli szerkesztette Monocotyledons könyvben J. Thiede az
A. spicata fajhoz tartozónak sorolja az A. yuccaefoliát. 6 Több botanikus műhely, pl. az
interneten is jelenlévő The Plant List, és a hozzátartozó szervezetek által elfogadott érvényes név
az Agave yuccifolia DC. ex Redouté. A yuccifolia nevet DeCandolle 1819-ben írta le.
Szóbanforgó növényünk tehát lehet A. spicata vagy A. yuccifolia, ha a neveket nézzük, de a
lényeg, hogy mindkét név ugyanaz a növény, magyarul: jukkalevelű agávé.
Befejezésül álljon itt a XIX. század utolsó (?) agávé virágzása, amely a Margit-szigeten
kápráztatta el csodálóit:
„1892. julius első hetében a budapesti Margitsziget fürdőháza mellett virágzott egy
példány, —- igaz hogy nem 30 éves volt, mint a Tuniszban megtelepült és ott virágzó
Agavék.” 7
Ficzere Miklós
Irodalom
1
Hölgyfutár. 1850. szeptember-16, 63. szám, 250.
2
Kovássy Zoltán: Borsod megye képe egy 19. századi napló tükrébe. A Miskolci Herman Ottó
Múzeum Közleményei 15. Történeti közlemények. 61. Miskolc, 1976
3
Hölgyfutár. 1862. augusztus 30, 104. szám, 828.
4
Gmelin, Carl Christian: Hortus Magni Ducis Badenis Carlsruhanus. 7. Carlsruhae. 1811.
5
Gentry, Howard Scott: Agaves of Continental North America. 85-86. Tucson. 1982.
6
Eggli, Urs: Illustrated Handbook of Succulent Plants: Monocotyledons. 66. o. 2001.
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Írta : dr. Wehmer, Monatsclirift für Kakteenkunde, 1893.
A Kaktuszok táplálkozását, s ennélfogva trágyázását illetőleg is sokan úgy vélekednek, mintha
ezek a növények e tekintetben valami specziális állást foglalnának el s azért nem ritkán
hallhatjuk e növények egyik-másik kedvelőjétől kétkedve kérdezni: hogy szabad-e a
Kaktuszokat trágyázni? Ez a kérdés éppen úgy hangzik, mintha valaki azt kérdezné, hogy egy
egészséges embernek szabad-e jól megebédelni. Nem tudnám belátni, miért legyen éppen
ezeknek a növényeknek szabadalmuk arra, hogy a levegőből éljenek, vagy miért kellene éppen
ezeknek a növényeknek bizonyos előnyös hatások iránt érzéketleneknek lenni. Meg vagyok róla
győződve, hogy a helyes trágyázás ezekre a növényekre éppen olyan jó hatású, mint bármely
más növényre, sőt bizonyos körülmények közt nemcsak előnyös, hanem szükséges is. Ha sokan
mégis ellenkező véleményen vannak, úgy azt csakis annak kell tulajdonítanom, hogy a »trágya«
fogalmával nincsenek egészen tisztában. Úgy hiszem, nem szükséges bizonyítanom, hogy a
trágya alatt nemcsak ganajt, vagy istállói trágyát, különösen rothadót értünk, mert ez akárhány
más növénynek is árt, s azért csakugyan hibát követne el az, aki a kaktuszok trágyázásának
hatását az ilyen trágya anyagainak különös természetétől várná. Az ily állati hulladékok a
trágyának csak bizonyos specziális neme, s a mennyiben hatásukra hivatkozunk, a kaktuszokat
illetőleg meg kell említenünk, hogy ezek a növények bizonyos körülmények közt érzékenyek a
trágyának e különös neme iránt, mert kétségtelen, hogy a feloszlásnak magas fokán álló állati
hulladékok bizonyos növények fejlődésére különböző okoknál fogva káros hatásúak lehetnek.
Kétségtelen, hogy rothadó anyagok magasabb rangú organizmusoknak táplálására nem
alkalmasak, noha a feloszlásuk következtében keletkező ammoniák értékes tápanyagnak van
elismerve. Ezzel azonban korántsem akarom azt állítani, hogy ily anyagok megfelelő csekély
mennyiségben, illetőleg más minőségben, vagy bizonyos körülmények közt éppen nem
használhatnak, s azért az egész kérdésre csak úgy általánosságban nem is lehet határozottan
felelni. Kisebb mennyiségben helyesen alkalmazott trágyával mindenesetre a Kaktuszok
fejlődését is előmozdíthatjuk, csak hogy nem szabad azokat nagy fokú feloszlásban levő
folyadékkal itatni, vagy éppen füröszteni (túlságosan öntözni), mert ez oly természetellenes
eljárás volna, a melytől kedvező eredményt csakugyan nem várhatunk. Egészen máskép áll a
dolog, ha az efféle anyagokat őszszel hordjuk ki a földekre; itt a legközelebbi vegetáczióig
teljesen átalakulván, úgy szétoszlanak a földben, hogy jelentékeny részük azokra á növényekre
nézve, melyeket az illető földben termesztünk, úgyszólván megszűnt létezni, azok fejlődését
tehát sem elő nem mozdíthatja, sem vissza nem tartóztathatja. Régebben a növények trágyája és
istállói trágya, illetőleg állati hulladékok csakugyan majdnem azonos fogalmak voltak, s ezen
elavult felfogással, részben még ma is találkozunk, mert csodálatos, hogy az óriási haladás
daczára, melyet a növénytáplálkozás tana az utóbbi évtizedekben tett, még mindig sokan vannak
az érdekeltek közt, akik a régi felfogást képviselik és ahhoz ragaszkodnak. Már pedig azon az
időn túl vagyunk, a mikor az számíthatott ugyanakkora területről, mint a másé, nagyobb és jobb
termésre, aki nagyobb trágyatömegekkel rendelkezett; ma már alig beszélünk »trágyáról«, s e
féléről, hanem »a növény tápanyagáról« s akkor is csak ilyen tápanyagokat értünk, midőn trágyát
emlegetünk. A növénynek mint élő szervezetnek, csak úgy van szüksége táplálkozásra, mint
minden más élő lénynek. A »Kövér« stb. megkülönböztetések semmit sem változtatnak az élet
működésén, mely lényegében az egyes élesztő-sejtekben éppen úgy nyilvánul, mint a zöld
növényben, vagy a magas fejlettségű állatban, s habár itt a körülményekhez képest bizonyos
komplikácziók keletkeznek, azért az életműködés folytonossága mégis mindig csak a táplálék
felvételétől és feldolgozásától függ. Ennélfogva a nevezett három organizmust: az élesztő-sejtet,
a zöld növényt és a magas fejlettségű állatot három gyárhoz hasonlíthatjuk, a melyekben hasonló
fajú és irányú munkát végeznek, a nélkül, hogy az egyes fázisok is egyenlők volnának.
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Habár a szerves sejtben, a sejtekből épült testben stb. éppen úgy mennek végbe bizonyos chemiai
folyamatok, mint bizonyos gyárakban, vagy a chemikus lombikjaiban, az ily hasonlatok
felállításánál még sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy úgy a gyáros, mint a chemikus,
tisztában van az illető reakczió okaival, a melyeket akkor idézhet elő, amikor jónak látja,
ellenben az élőlényekben lefolyó chemiai változások indító okait nem ismerjük egészen
határozottan, s csakis a feltételeket formulázhatjuk szabatosan. A fentebbiekkel csak azt akartuk
bizonyítani, hogy a növény éppen úgy nem élhet és nem fejlődhet táplálék nélkül, mint ahogy azt
semmiféle más élőlény nem nélkülözheti. E szabály alól tehát a kaktuszok sem képezhetnek
kivételt, A kérdés most már csak az lehet, hogy mit értünk táplálkozás alatt. Sokan az efféle
kérdést talán fölöslegesnek találják, de talán még sem egészen az, amint arról majd az
alábbiakból is meggyőződhetünk. Ha valaki azt hiszi, hogy a kaktuszok egyrészt a levegőből
élhetnek, vagy hogy trágya nélkül, vagy helyesebben mondva, tápanyag nélkül szűkölködő
földben is megélhetnek, úgy az illető ezzel csak azt bizonyítja, hogy a növényélet feltételeit nem
ismeri s hogy az ő számára mezőgazdasági chemikusaink és növény fiziologusaink hiába
búvárkodtak és dolgoztak. Jellemző azonban, hogy ilyen felfogású és gondolkozású emberek,
még ma is elég nagy számban vannak. A táplálkozást illetőleg azokat a növényeket, melyektől
egészséges fejlődést és szép virágot várunk, éppen oly figyelmes gondozásban kell
részesítenünk, mint azokat, a melyektől sok és szép gyümölcsöt kívánunk szedni.
EGYKOR KÖVÉR NÖVÉNYEK, MA POZSGÁS NÖVÉNYEK VAGY SZUKKULENSEK

Különféle Conophytumok. Kép: Katona J.
Sempervivum marmoreum fa. robustum. Kép: Vasas I.

Haworthia planifolia f. variegata. Kép: Vasas I.
Mammillaria melanocentra. Kép: Dósa Béla
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Ezek előrebocsátása után kérdjük: mire van a zöld növénynek szüksége, hogy fejlődhessék?
Milyen chemiai elemek vesznek részt testének felépítésében s honnan és miből fedezheti ezen
képző anyagokban való szükségletét?A kivételes esetekről nem szólunk, s csakis a kaktuszokra
nézve is érvényes általános szabályokra reflektálunk. A növényi test integráló alkatrészeiképpen
mindenekelőtt a chemiai vegyületeknek két csoportja jelentkezik, a melyeket röviden
szénhidrátok-nak és fehérjeszerü anyagoknak nevezünk. Előbbiek, mint czukor, keményítő stb.
alakjában fordulnak elő a sejtekben s a növénytest vázának alkatrészét (cellulose, sejtenye)
képezik, addig a fehérjefélék a plasma test nyálkás anyagát alkotják, s az élet tulajdonképeni
szubstrátumául tekintendők. A fiatal csiranövény mindkét csoportból kap annyit a magban,
amennyire kezdetben, hogy fejlődhessék, szüksége van, de később magának kell a szükséges
képző anyagokról gondoskodnia. A növénynek tehát, hogy fejlődhessék, a két csoportnak mint
szénvegyületnek chemiai tulajdonságainál fogva, mindenekelőtt szénforrásra van szüksége, s
továbbá, minthogy a nevezett vegyületekben főkép hidrogén, oxigén és nitrogén van, szükséges,
hogy ily vegyületek is, még álljanak rendelkezésére. Minthogy azonban most nevezett elemek
közül kettő mindenkor rendelkezésre áll a természetben is pedig az egyik víz alakjában, a másik
a levegőben, ennek egyik alkatrészét képezve, s e kettő nélkül növést képzelni nem lehet, tehát
még csak a nitrogénről kell külön gondoskodni. Míg régebben a kedvelt humuszt (televény)
tartották annak a forrásnak, a mely a növények minden tápszükségletét fedezi, addig ma a
vélemények akkép módosultak, hogy a zöld növényekben levő szén tisztán a levegőből ered.
Ellenben a nitrogén a talajban levő bizonyos sókból származik (nitrátok, ammoniáksók), s hogy
ez a kettő a szükségletet teljesen fedezi. E felfogás helyességét konkrét esetekre nézve kísérletek
eredményei bizonyítják, s nem akarjuk vitatni, vajjon kivételes esetekben, vagyis bizonyos
körülmények közt a talaj szénsavának vagy más szénnek, illetőleg nitrogén vegyületnek nincs-e
szintén valami fontosabb szerepe a növények életében. A kísérletek ugyanis azt bizonyítják,
hogy bizonyos növények akkor is rendesen fejlődnek, ha a mesterségesen összeállított
tápoldatban egy nitrogen só mellett semmiféle szénvegyületet nem kapnak, de azonnal
megszűnnek tovább fejlődni, amint a levegő szénsavától is megfosztjuk őket. Semmi okunk
sincs eddig, hogy ezt a kísérletileg megállapított szabályt, a kaktuszokra ne vonatkoztathassuk. A
talajnak tehát, a melyben a növény gyökerezik, mindenekelőtt nitrogén vegyületet kell
tartalmaznia, amely nitrát vagy ammóniaksó lehet. Minthogy ezek mindig feloszlásban levő
növényi, vagy állati anyagokból fejlődnek, a föld a körülményekhez képest mindig tartalmaz
belőlük többet, vagy kevesebbet. A meglevő mennyiséget azonban a növény előbb-utóbb
felemészti, s hogy mégis tovább fejlődhessék, a tenyésztőnek a hiány pótlásáról kell
gondoskodnia. Minthogy a nitrogén a növények fehérje féléjének mintegy 15 százalékát teszi,
nyilván való, hogy a növénytest felépítésénél nem kis szerepe van s azért a növény csakis olyan
földben fejlődhetik jól, a melyben elegendő nitrogén áll rendelkezésére. A levegőben levő
szabad nitrogén nem elégítheti ki a növények abbeli szükségletét. Habár a növényi anyagok
főképen szénhidrátokból és fehérjefélékből állnak, azért egy növényi organizmus sem volna
fejlődésképes, ha csak ezekből kellene táplálkoznia. A növénynek a nitrát, vagy ammóniáksó
nitrogénjén kívül, még más szervetlen anyagra is van szüksége és pedig a phanerogamok
(virágos) növényeknek foszforra (kén), kálium, magnesium, calcium és vasra bizonyos
vegyületek alakjában. Nem bocsátkozunk annak hosszas fejtegetésébe, hogy a most felsorolt
anyagok mindenikének milyen szerepe van a növényeknél, elég az hozzá, hogy fejlődésüket
előmozdítják, s hogy a növények ezeket az anyagokat nem nélkülözhetik, tehát a
növénytenyésztőnek is számolnia kell velők. S ezzel megis adtuk a feleletet arra a kérdésre, hogy
mi a trágyázás. A földet mindannyiszor újra kell ellátnunk a szükséges anyagokkal, valahányszor
észreveszszük, vagy a gyakorlati tapasztalatból gyaníthatjuk, hogy növényeink a készlet nagyobb
részét már felemésztették. Minthogy a kaktuszok is a földből veszik fel táplálékukat, nagyon
természetes, hogy a trágyázás ezeknek is csak javukra válhatik, sőt egészséges fejlődésükhöz
feltétlenül szükséges is.
(Monatsclirift für Kakteenkunde.)
Kertészeti Lapok. 1893. július 7. szám 169-171. o.
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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.

N
Nellie-féle (A. R. Davis
felesége)
benannt nach C. Z. Nelson
Nelson-féle
leveles, lombos
neu
új
benannt nach Mr.W. L. Abbott
Abbott-féle
új arachevaleta
benannt nach Herkunft: Argentína
új Argentínából való
benannt nach Mons. A. Bertrand
új Bertrand-féle
benannt nach E. A. Bessey
új Bessey-féle
Benannt nach Hiram Bingham
új Bingham-féle
benannt nach Prof. F. Buxbaum
új Buxbaum-féle
benannt nach Prof. Cardenas
új Cardenas-féle
neue Celsianus
új Celsianus
benannt nach Herkunft: Chile (neue) új Chiléből való
benannt nach der (neue) goldgelben (új) aranysárgán tövisezett
neue cinnabarina
új cinnabarina
neue kranzartig (blühende)
uj koszorú (korona)
neue kreuzführende
új keresztképző (tövis)
neue cumingii
új cumingii
benannt nach Mr. Y. Dawson
új Dawson-féle
benannt nach Mr. J. W. Evans
új Evans-féle
neue rotbraune
új pirosasbarna
új gomesia
neue haageana
új haageana
neuer horstii
új horstii
neuer lamprochlorus
új lamprochlorus
benannt nach Prof. F. E. Lloyd
új Lloyd-féle
aus Neu- Mexiko stammend
Új-Mexikóból való

nellieae

benannt nach Mrs. Nellie Davis

nelsonii
nemorosa
neo
Neoabbottia
neoarachevaleta
neoargentina
neobertrandiana
Neobesseya
Neobinghamia
Neobuxbaumiana
Neocardenasiana
neocelsianus
Neochilenia
neochrysacantha
neocinnabarina
neocoronaria
neocrucigera
neocumingii
neodawsonia
neoevansia
neofusca
Neogomesia
neohaageana
neohorstii
neolamprochlorus
Neolloydia
neomexicana,
neomexicanus
neomystax
neopalmerii
neophaeacantha
neopygmaea
Neoraimondia
neoreichei
neoroezlii
neoscheerii

neue schnurrbart (M.)
neue palmerii
neue braun rot bedornte (M.)
neue zwerghafte
benannt nach A. Raimond
neuer reichei
neue benannt nach Benedickt Roezl
neue (C.) scheerii

Készítette: Kiss László (Orosháza)

új bajuszos (M.)
új palmerii
új barnáspiros tövisű
új törpeszerű
új Raimond-féle
új reichei
új Roezl-féle
új (C.) scheerii

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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