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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, 

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, 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, összesen 240 oldalon, kiváló színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

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-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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II. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

Másnap, már majdnem egyenesen a vonatról mentünk át Ilivel újra, és folytattuk az ismerkedést 

a furcsa csodákkal. Csak úgy szemre, mert legtöbbnek nevét a gazdája sem tudta. Ili találta meg 

legelőször a tájékozódást közöttük. 

 — Nekem ez a „porcelán- virág” tetszik a legjobban — mutatott a legtökéletesebb meisseni 

porcelánt vagy pécsi majolikát is felülmúló színezésű és hajlékonyságú növényre (Sedum 

weinbergii). És igy született meg családi nyelvünkön és élt még sokáig a „piros porcelán” 

(Echeveria metallica), a „zöld üvegporcelán” (Haworthia planifolia). Az akkor még ismeretlen 

gasteria „szalagcsokor” lett, az Aloe arborescens „zergeszarv”, a medvetalpú opuntia „tüskés 

lapát“, a cereus „tüskés oszlop” „kis dinnye” az Anhalonium williamsi és „kis sündisznó a 

koszorúban nyíló apró virágokkal” (mammillaria). A „püspöksüvegnél” már a köznyelvre 

találtunk. Akkor számunkra ez még mind „kaktusz” volt. A hatás robbanásszerű volt. Pár darabot 

a fiókákból ajándékba kaptam, s olyan boldogan vittük őket haza, mint növényt talán azután sem 

soha. Ezeket valami szép foglalatba akartam ültetni. Cserépre egy pillanatig sem gondoltam. Így 

született meg a kaktusz-sziklakert, ahol az eddigi pozsgások csak a keretet szépítették. 
 

 
 

1. Sedum weinbergii (= Graptopetalum paraguayense). Kép: Dave Pape. 
 

És elöntött az érdeklődés forró hulláma. Ma sem tudom eldönteni, hogy a sors ebben az időben 

kegyes volt-e hozzám, vagy kaján? Mert mintha babonázva lett volna a következő időszak, 

minduntalan kaktuszokba botlottunk. Eddig sohasem láttunk, most meg...? Tőlünk a hatodik ház 

előkertjében hatalmas levélkaktusz-bokor virágzott. Két tucatnyi óriás, vörös tölcsérvirág 

viaszlott rajta. Valaki egy medencés kertet emlegetett, ahol gyönyörű virágok vannak s a tó 

partján egy bronz szarvas ágaskodik. Azt nem találtuk sehol az utcában, de elakadt a lélegzetünk 

egy léckerítés előtt, ami mögött szintén volt egy kis tavacska s egy magas, bosnyákfezes férfi 

hajladozott a különös növény csoportok között. Az ismerkedés gyorsan ment. Beljebb kerültünk 

s a csodálkozás alig akart kifogyni belőlünk. 
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               2. A „piros porcelán” az Echeveria metallica.                                   3. A „zöld üvegporcelán” a Haworthia planifolia 

                                                                                                                              (= Haworthia cymbiformis) Kép: Zoya Akulova 
 

Már éppen indulóban voltunk, mikor a ház asszonya is kijött az idegen hangokra. 

— Bocsánatot kérünk — mondottam bemutatkozva —. de nem tudtunk elmenni a kert előtt, 

hogy ezeket a csodákat közelről is meg ne nézzük. Így legalább kárpótolva vagyunk. 

Ili mosolyogva nyomban hozzá is tette. 

— Egész délután ugyanis egy olyan kertet kerestünk, amelyikben egy tavacska van, mint ez, és a 

partján egy bronz szarvas áll. Azt nem találtuk, de ez a gyönyörűség még sokkal többet ér...  

— Szarvas...?! — kiáltott fel meglepetten férj és feleség egyszerre. És Sárika, a ház asszonya, 

lenézett a tavacska partjára, pontosan oda, ahol férje állt.  

— Hol van a szarvasunk? — kérdezte megnyúlt arccal.  

A férj is lába alá nézett, aztán elnevette magát.  

— A padláson maradt. 

Így mentünk mi a szarvas után s megint kaktuszokra leltünk. s újabb jóbarátokra.  

Még ugyanazon a napon, néhány házzal tovább, ugyanabban az utcában bukkantunk reá az 

akkori idők egyik legszebb gyűjteményére. Ilinek könnyes lett a szeme, én meg csak bámultam a 

lenyűgöző látványt. Kétméteres élő oszlopok, közel félmázsás, zömök tüskés testek, virágzó 

óriásgömbök és színesen virágzó ékszer-csoportok babonáztak bennünket. Mint aranyló gömb 

ült a hatalmas grusonii a karcsú testű, hófehér Cereus strausii és az ezüst szőrű bundába öltözött, 

öreg juhászhoz hasonlító „ősz apó” között...  

Ez után a látvány után lettem menthetetlen. Jöttem, mentem, néztem és csodálkoztam, vettem és 

ültettem, bővítettem a kis sziklakertet. És vásároltam, vásároltam ..: és aludni is alig tudtam az 

izgató újdonságoktól.  

Bevallom töredelmesen, ezt a címet plagizáltam Zsuzsi kolléganőnktől, aki vidám kedélyű, 

szellemes asszony s aki bemondásaival gyakran nevetteti meg szobánkat. Pedig munkakörünk 

messze esik nagyon a hangulatosságtól. A gyárban, ahol dolgozom, hatan szorongunk egymás 

mellett, egy iratszekrényekkel zsúfolt szobában és mázsa számra dolgozzuk fel évente azt a 

papírtömeget, ami állandóan ömlik hozzánk a műhelyekből. Ezek felett a papirosok felett 

görnyedünk, vizsgálódunk, számolunk, és bosszankodunk is gyakran évek óta, és ezekből 

próbáljuk kihámozni, hogy miként alakult őfelsége, az ÖNKÖLTSÉG.  

Aztán ezt a gépelt, tintás és olajos, poros és indigós papírtömeget elnyelik a tasakok és 

szekrények, s egy-egy negyedév végén, a tízezrek nyomán, csupán egyetlen papírlap marad az 

asztalon. Egyetlen fehér papírlap, néhány katonás sorban álló számmal, amit aztán feszült 

figyelemmel tanulmányoz igazgatónk, a főkönyvelő és főmérnök, a terves, fődiszpécser és 

művezető, és remegve vár minden prémiumvadász.  
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— Csak egy sor — mondta egyszer főkönyvelőnk.  

Igaza van. Negyedévi munkánk vége csupán egyetlen sor a mérlegbeszámolóban. De ettől az egy 

sortól sok ember nyugalma, öröme és bánata, meg bosszúsága, és egész gyárunk munkájának 

bírálata függ. Mikor aztán a papírlap végre elmegy tőlünk, akár ilyen, akár olyan eredménnyel 

(elismerem, ez nem szép tőlünk), fellélegzünk. Vége a határidős rohammunkának, túlórának és a 

számok vitustáncának! Aki közülünk szabadságra ilyenkor mehet, az gyönyörrel ugorhat fejest a 

pihenésbe. Ilyenkor ment egyszer Zsuzsi kartársnő is. Kissé irigykedve búcsúztunk tőle s mikor 

egy hét múlva visszajött, parányi kis kajánság is megbújt a részvétben.  

— Aá... örömmel üdvözöljük ... — köszöntötte Lajoska, mikor belépett. — Mi az, már megunta 

a pihenést? És ugye, ég a munkavágytól? Nem kell félni, minden megvárta ...  

Folytatta volna még, de Zsuzsi asszony bosszúsan leintette.  

— Hagyja! Olyan mérges vagyok, még maga is bosszant? — és fáradt sóhajjal tette hozzá — 

ilyen nehezen talán még sohasem jöttem.  

Lili kolléganő, akiben mindig ébren él az anyáskodó részvét, szinte simogatóan kérdezte.  

— Ugye, milyen nehéz volt felkelni?  

Erre még Zsuzsi asszony is elnevette magát. Mert Lili kolléganőnk számára a világnak csak 

egyetlen végzetes nyűge van: a reggeli felkelés.  

— Nem azért — legyintett s belenyúlt könyékig szatyrába, hogy kulcscsomóját a karalábé fejek 

és a fél kiló hús alól kihalássza. — A troli miatt. Felszállásnál egy fiatalember nyomott majdnem 

a kerekeik alá, a kocsiban meg egy lompos, ittas férfi akarta állandóan a hátamat párnának 

használni. A leszállás is külön műsorszám volt. Csoda, hogy nem rongyokban lóg rajtam ez a 

vékony holmi. Alig állok a lábamon — sóhajtott. Megsemmisültem ereszkedett le egy székre.  

— Szegény — ingatta fejét Lili kartársnő. — Hát akkor jól kezdődött. De, legalább a szabadság 

alatt kipihented magad,  

— Pihentem?! — kapta fel fejét harciasán. — Egy fenét! Dolgoztam otthon, mint egy őrült. 

Fáradt vagyok, álmos vágyok. Holtfáradtra üdültem magamat!  

— Na-a, valamit azért csak pihentél is biztosan.  

— Hogyne. Hétfőn nagymosással kezdtük. Kedden egész nap az SZTK-ban ácsorogtam, szerdán 

és csütörtökön pincétől padlásig nagytakarítás volt, pénteki műsor a vasalás, szombaton a 

fogorvosnál drukkoltam és Gyuszi holmiját hoztam rendbe. tegnap, vasárnap délután meg, már 

régen esedékes vendégeink jöttek, amihez délelőtt készülni is kellett. Éjfél után feküdtünk le, és 

most itt vagyok. Negyed nyolc és már huszonkét fok van. Ennyi üdülés, fiam, túlságosan sok a 

pihenéshez! 

Folytatás következik! 

Sztrókay Tibor 
4. Cereus strausii (= Cleistocactus strausii) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ficzere Miklós 

A kismartoni Eszterházy-kastély szukkulens gyűjteménye 

 

Herbert Thiele 

Érzékeny Asclepiasok magvetése szemenként, külön edénybe 

 

Kiss László 

Kis növény, nagy virággal - Mammillaria blossfeldiana 

 

W. G. Z. 

Kevésbé ismert Stapelia-fajták 

(Rajzokkal) 

 

Ficzere; Filatélia: Stapelia 

 

Szabó Gábor 

Összefüggés a cserépméret, gyökér és a növekedés között 

 

Fábián László 

Az Astrophytum coahuilense 

 

Mircea Crisan 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Nevezi János 

 

 

 

 

 

          
                                                                             Címlap                                                            Hátsó 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
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1877-ben a Hölgyek Lapjának egyik olvasója, Darkó Emma kérte a 

szerkesztőséget, tájékoztassák a kaktuszok tartásáról. Kérdéseiből 

kitűnik, hogy a hölgy kaktuszgyűjtő, és személyében az első női 

gyűjtőről szerezhetünk tudomást, akiről írásos emlék maradt fenn. 

Darkó Emma kérdéseire Magócsy József válaszolt, aki a kaktuszok 

elnevezéséről, a szerzői nevekről nem rendelkezett alaposabb isme-

retekkel. A kaktuszok gondozására, tartására vonatkozó tanácsainak 

legtöbbje azonban helytálló. A felsorolt taxonok ma elfogadott nevét 

szögletes zárójelben adtam meg. Sajnos, a korabeli elnevezésekben 

elkövetett pontatlanságok miatt néhány taxon minden megfejtési 

kísérletnek ellenállt. 

 

 

1877. dec. 23. 

Cactusvirág. Nagyon szívesen kérem Magócsi József urat, szíveskedjék nekem a Cactusra nézt 

is egy kis utasítást adni; miként ápoljam télen át, hogy tavaszszal virágozzanak? Vannak e fajból, 

melyek ritkán virágzanak, u. m. az Aloe, szeretném őket gondos ápolásban részesítni. Fogadja 

előre is hálás köszönetét  

Darkó Emmának.
1 

 

1878. jan. 13. 

A Cactus. (D. Emmának.) 
A cactusnak százakra menő faja van s azok leírása terjedelmes kötetet képezne. Itt e helyen 

csupán a legkiválóbb és könnyen virító fajokról szólok, azon reményben, hogy ez által a 

cactusok irányában az érdeklődést felköltöm, miután a cactus is, mint minden más virág, 

értelmes és hű ápolójához mindig hálás. E kiválóbb fajok: 

1. Cactus grandiflorus (Linné.) — [Selenicereus grandiflorus] 

Ezen cactus fajnak virága 7—9" hosszú, 6 — 8" széles, gyönyörű fehér, csak az a kár hogy csak 

éjjel virít. Virít júliusban. Hazája Jamaica és az Antillák. 

2. Cactus viviparus (Hau.) — [Escobaria vivipara] 

Ezen faj golyó alakú, fehér és fekete tövisekkel s gyönyörű vörös virágokkal, Mexikóból. 

3. Cactus acutangalus (Zuce.) — [??] 

Gyönyörű kén sárga virágai egész nyáron virítanak, a bimbó sűrű gyapot burokba van foglalva. 

4. Cactus Scopa (Berol.) — [Echinocactus scopa Link & Otto] 

Ezen cactus faj 1    lábnyira nő, zöld leveleit apró fehér tövisek fedik, virít egész nyáron szép 

sárga virágokkal. 

5. Cactus coccineus (Salm.) — [Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott] 

Kigyó cactus. Gyönyörű carmin vörös, a széleken kékbe menő virágai tavaszszal nyílnak; hazája 

Mexicó. 

Jövőre még pár fajt közlendők. 

Magócsi József.
 2

 

 

1878. jan. 20. 

D. Emmának (folyt.) 
6. Cactus Napoleonis (Berol.) — [Hylocereus trigonus (Haw.) Saff.] 

Gyönyörű páratlan nagy virágai Augustus és Szeptemberben a nap felköltekor nyílnak és nap 

lementével záródnak, hogy többé föl se nyíljanak; szinök fehér, árnyalva sárga zölddel, igen 

kellemes illatúak. Szent Helena szigetéről. 
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7. Cactus spetiosissimus (D. C.) — [Heliocereus speciosus (Cav.) Britton & Rose.] 

Nagy, bár illatnélküli, igen szép vöröses zöld, majd bíbor vörös virágai 3—4 napig nyitva 

vannak. Hazája Mexikó. 

8. Epiphyllum Ackermannii — [Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer] 

Karmin vörös virágai tavasz és őszkor nagy mennyiségben nyílnak. Mexikóból. 

9. Capuntia coccinellafera (Mill.) — [Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck] 

Igen húsos levelein vörös virágok nyílnak. Ezen kaktus fajon élősködik a biborbogár 

(Cochenille.) 

A cactusok nevelése igen könnyű, fő kelléke a föld vegyíték.     tiszta mosott homok,      

melegágyi föld és     pusztai föld, vagy      homok,     melegágyi föld és     közönséges konyha 

kerti föld, melyben legalább 1 évig zöldség termeltetett, a legjobb. A virágedények inkább 

kisebbek, mint nagyok legyenek, a vízlevezető nyílás fölé egy újnyira apró kavics vagy tört virág 

cserép rakassék, hogy az öntött víz könnyen lefuthasson, miután a cactusok igen kevés vizet 

igényelnek. Csakis nagy melegű nyári napokon öntöztessenek dúsan. Átültetésük mindig 

szenvedőleg hat a virágzásra, azért 4-5 évig ellehetnek egy és ugyan azon edényben és földben. 

Nyárban jobb szeretik az árnyékos meleg helyet, mint a nagy nap hevét. Téli helyül alkalmatos a 

cactusoknak minden fagymentes hely akár pincze helyiség-, akár egy szoba zuga, csak kevés 

világossága legyen. E téli helyen minden öntözéstől föl vagyunk mentve, nem gondozzuk őket, 

csak nyugodni hagyjuk és tapasztaltam, hogy az oly cactuson, mely a nagy szárazságtól egészen 

összezsugorodva került elő, tavaszi új hajtáskor a legszebb virágokat hozta. Ha melegházban 

teleltetnek, elegendő részükre 6-8-10 fok meleg, mert ha erős hajtásnak indulnak, rendesen 

keveset, vagy épen nem virágoznak. Az Áloe és Agave-nál csak a magas kor hozza meg a virány 

képességét. 

Magócsy József.
 3

 

 

1879. jún. 13. 

Az áloé és egyéb cactus fajú virágokat lehet-e nyáron szabad földbe ültetni?  

Darkó Emma.
4
 

 

1879. júl. 20. 

Darkó Emma őnagyságának. 

A cactus fajokat bátran ültetheti a szabadba, jó zsíros földbe, mely 2/3-ad erős homokkal vegyes 

és oly helyre, mely a nap égető heve ellen délutánonként fedve van. Csak az őszi kiszedésre kell 

nagy vigyázattal lenni: először el nem késni, hogy a fagy meg ne lepje; másodszor a csuprok-bai 

ültetésnél a túlságos öntözéstől kell óvakodni és téli szállásra inkább szárazon, mind nedvesen 

eltenni. 

Magócsy József 
5
 

 
Irodalom 
1
 Hölgyek Lapja. I. évf. 15. szám, 1877. dec. 23. 4. Bp. 

2
 Hölgyek Lapja. II. évf. 1. szám, 1878. jan. 13. 4. Bp. 

3
 Hölgyek Lapja. II. évf. 3. szám, 1878. jan. 20. 4. Bp. 

4
 Hölgyek Lapja. III. évf. 28. szám, 1879. jún. 13. 4. Bp. 

5
 Hölgyek Lapja. III. évf. 29. szám, 1879. júl. 20. 4. Bp. 

 

   
     Escobaria vivipara. Kép: Ficzere            Disocactus ackermannii. Kép: Ficzere                Nopalea cochenillifera. Kép: ZsM. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz 

kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden 

szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre. 

Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk 

könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást 

ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg. 

 

2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák 

virágjukat, mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a 

Selenicereus grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek. 

 

3. A legtöbb kaktusz ilyenkor intenzíven növekedik, és mi is intenzíven foglalkozunk 

növényeinkkel. Ennek során hajtások megsérülhetnek, letörhetnek. Mit tegyünk e megsérült, 

letört hajtásokkal? Amelyekből új növényt akarunk létrehozni, azoknak törésfelületét szárítsuk 

be szellős, meleg helyen. A beszáradás rendszerint néhány nap múlva megtörténik. A letört, 

beszáradt felületű hajtás darabot a továbbiakban dugványként kezelve ültessük be kaktuszoknak 

megfelelő talajba, ahol a gyökeresedés hosszabb-rövidebb idő elteltével bekövetkezik. Legyünk 

türelmesek, mert vannak olyan fajok, amelyek gyorsan gyökeret eresztenek, míg más fajoknak 

erre hosszú időre, több hétre, de néhány hónapra is szüksége lehet. Erre vonatkozóan kérjük ki 

tapasztalt gyűjtők tanácsát. Az intenzív növekedés miatt az oszloposak megdőlhetnek, ki is 

borulhatnak a cserépből, főleg a nagyobb méretűek. Ezt megelőzendő, szúrjunk a talajba egy-két 

megfelelő méretű karót és ehhez rögzítsük növényünket. 
 

4. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett 

levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik. 

Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda! 

 

5. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett 

aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A cserepes 

növényeknél egy öntözésnél annyi vizet adjunk, amely a cserépben lévő teljes föld mennyiséget 

átnedvesíti. Legjobb és legkényelmesebb módszer, ha a cserepeket alulról tudjuk a vízzel 

megszívatni, ehhez azonban megfelelő méretű tálcákra van szükségünk, vagy a polcok tálcaszerű 

kialakítására. A télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak 

semmilyen hátránya nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora 

reggeli órákban, de még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak 

sokkal hatékonyabb. A lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a 

növény rendelkezésére, mint a reggeli öntözésnél. 

 

6. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése 

érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk. 

Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Lehetőség szerint ne legyen több 35-40 

C°-nál. Oltásainkat lassan fejezzük be. 

 

7. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges 

védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás 

szerint kezelhetjük. 

Ficzere Miklós 
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Írta: Nagy Sándor 

 

A Gymnocalycium nemzetség fajainak megtalálása valamint leírásuk története nem kapcsolódik 

semmilyen rendkívüli eseményhez. Az első expedíciók, amelyekből kaktuszokat hoztak 

Európába, általános földrajzi, botanikai vagy akár teljesen kaland jellegűek voltak. A 

Gymnocalycium nemzetségnevet dr. Louis Ludwig Karl Georg Pfeiffer (1805-1877) német 

orvos, kaktuszkutató és -szakértő 1843-ban használta először. A nemzetség első fajait az 

Echinocactus néven is ismertették, általában gömb alakú kaktuszok esetében használták. Az első 

leírás az Echinocactus gibbosus (Haworth, 1812) fajra vonatkozott, minden bizonnyal a növény 

bordáira jellemző "dudorokra" utalva. A nómenklatúra későbbi változásait követve, ez a faj a 

Gymnocalycium gibbosum nevet kapta. Gymnocalycium néven Britton és Rose a közös 

munkájukban (The Cactaceae, 1922) már 22 fajt említettek. Alberto V. Fric (1882-1944), a jól 

ismert cseh utazó, terepkutató és sok faj felfedezője és leírója volt. A Debreceni Pozsgástár 2017-

ben fejezte be az életútjáról szóló 12 részes tanulmányt. Ő volt az első, aki a nemzetségbe tartozó 

fajokat a magvak megjelenésén alapuló taxonómiai részegységekbe sorolta. Az akkoriban ismert 

33 fajt 5 csoportra osztotta: Macrosemineum, Ovatisemineum, Trichomosemineum, 

Muscosemineum és Microsemineum. A két világháborúban, majd az azt követően szervezett 

expedíciók új felfedezésekkel szolgáltak. Carlos Hosseus német professzor és más számos 

osztrák, német, holland és cseh kutató új fajokat küldött Európába. Nem szabad megfeledkezni 

Franz Buxbaum (1900-1979) osztrák botanikus professzorról, aki élete során megalkotta a 

kaktuszok törzsfejlődési rendszerét, majd 1968-ban javasolta a Gymnocalycium nemzetséghez 

tartozó taxonok (fajok) magjainak 11 típusra, ezen belül további 8 altípusra osztását. A végül az 

akkor ismert 138 fajt 12 fajsorba (Series) rendezte. 
 

1. Gymnocalycium gibbosum. Kép: Szászi Róbert. 
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A szakirodalmak az élőlényeket rokonsági kapcsolatait testük és sejtjeik felépítésének 

hasonlósága alapján határozzák meg, majd rendszerezik a kutatók. Az élővilág rendszerezésének 

alapegysége a faj. A fajokat rokonsági és származási kapcsolataik alapján egyre nagyobb 

rendszertani csoportokba sorolják. A legközelebbi rokonságban álló fajok együttesen közös 

nemzetséget, a rokon nemzetségek egy családot alkotnak. A legfontosabb törekvés a kutatók 

számára az kell legyen, hogy a felállított alá- és fölérendeltségi viszonyokat a rendszer a lehető 

leghívebben tükrözze az élővilág fejlődésének, vagyis evolúciójának a menetét. Ugyan nem sok 

jogom van a bírálathoz, de mégis elmondom, hogy a magam részéről minden eddigi rendszert, 

amelyek Buxbaum és Schütz után megjelentek, csupán fajbesorolásnak tekintek. Igaz, hogy a 

Gymnocalycium nemzetségnél már elég korán, az 1900-as évek első harmadában sikerült 

fajcsoportokat (alnemzetségeket) meghatározni, ahol már többé-kevésbé tükröződik a nemzetség 

fejlődéstörténete. Marad azonban továbbra is a kétség, hogy a különböző fajcsoportokon belül 

hogyan fejlődtek a fajcsoportokba tartozó fajok, és közülük melyeket nevezhetünk fajoknak. 

Márpedig a kaktuszgyűjtőnek az a legfontosabb, hogy meg tudja különböztetni a fajokat 

egymástól. Ez még mindig álom marad. Igaz, meg lehet bizonyos mértékig oldani ezt a kérdést, 

de ezt még Buxbaum professzor sem merte megtenni immár 50 évvel ezelőtt, és ezt követik a 

mai képzettebb szakírók is. A rendszerezők ma már nemcsak alaktani, testfelépítési sajátos- 
 

 
 

2. Gymnocalycium saglione. Magyarul akár óriás-szarvas kaktusznak is nevezhetnénk. Kép: Nagy Sándor 
 

ságokat vizsgálnak a rokonság és a származás felderítésére, hanem összehasonlítják az örökítő 

anyag szerkezetét és az anyagcsere-folyamatokat is. A 2010 előtti időkben a nemzetség legősibb 

faját a G. gibbosum formakörében keresték. Az új eredmények azt mutatják, hogy G. saglionis 

 

 

 



 

13 

 

 

 
 

3. Gymnocalycium saglionis (Cels 1847) Britton & Rose 1922. Kép: Nagy Sándor 
 

és rokona a G. tilcarense, amelyek a legkevésbé vesztették el fontosságágukat a nemzetségben, 

így ez a két faj egészen közel állhat a lehetséges eredetei rokonsághoz. Régebben ez a két taxon 

több más taxonnal egyetemben alkotta a Microsemineum alnemzetséget. Ma a Gymnocalycium a 

dél-amerikai kaktuszok meglehetősen nagy nemzetsége. Szorosan számolva körülbelül 70, lazán 

pedig legalább 100 elismert fajt ismerhetünk. A növények többsége Argentínában őshonos, de 

"rokonai" észak felé haladva Uruguayban, Paraguayban és Bolíviában is megtalálhatók Látható, 

hogy a nemzetség a hatalmas természetföldrajzi elterjedése miatt további jól körülhatárolható , 

viszonylag kisebb növényföldrajzi alakkörökre is tagolódik, amit jól meghatározható morfológiai 

jellegzetességek is alátámasztanak. Azt meg könnyen beláthatjuk, hogy a morfológiai 

változatosság nem elegendő az azonosításhoz. Hogy ez a sok, alaktanilag is hasonló faj nagy 

biztonsággal megkülönböztethető legyen, főleg a magjuk alapján alakkörökbe sorolták. Az egyes 

mag-alakkörökhöz mindenkor hasonló formák, habitus és szintén jól körülhatárolható élőhelyek 

vonatkoztathatók. Ezeket a mag-alakköröket többé-kevésbé a termések formája is követi. 

Felületes lenne azonban ezt a nemzetségen belüli rendszerezést kizárólag a magokra, mint 

elsődleges botanikai bélyegre alapozni, figyelmen kívül hagyva a többi másodlagos botanikai 

bélyeget és növényföldrajzi adatokat. A Gymnocalycium nemzetségben a magok alak, és egyéb 

fizikai tulajdonságuk szerinti csoportosítását csak hasznos vezérfonalként fogadhatjuk el, de ez 

elkerülhetetlen a speciális Gymnocalycium gyűjtemények érdekében. Detlev Metzing német 

biológus, Gymnocalycium szakértő, 2012-ben a nemzetség új rendszertani felosztását a 

legfrissebb kutatási eredmények, mint a fajok rokonsági és származási kapcsolatai, a nemzetség 

fejlődésének tendenciái alapján, azok figyelembevételével állította össze. A nemzetségre 

elvégzett vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a nemzetség őse a mai Argentína északnyugati 

és Dél-Bolívia hegyvidéki területein jelent meg. Ez valószínűleg egy nagy növény lehetett, 

hengeres vagy hordó alakú, rostos gyökérrel, és lédús, színes gyümölcsökkel. Földtörténeti 

léptékkel is rendkívül hosszú időn keresztül fejlődött ez a vonal, melynek ősi formája hasonlított 

a mai G. saglionisra. A hosszú idő alatt nőtt az eloszlás földrajzi területe, sok új taxon jelent meg. 
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4. Gymnocalycium tilcarense (Backeb. 1942) H. Till & W. Till 1992. Szinonimák: Gymnocalycium saglionis v. 

tilcarense Backeb. 1935 = Gymnocalycium saglionis ssp. tilcarense (Backeberg) H. Till & W. Till 1997 (G. 

saglionistól eltér a nagyon rövid virágcsövével. A természetben a taxon nagyon gyakori és nagyon változékony 

mind a dudorok hossza, mind a színe tekintetében, és csak Tilcara város közelében lévő élőhelyein található.) 

Kép: Nagy Sándor 
 

A távoli területeken, ahol valószínűleg szigorúbbak, változatosabbak és szélsőségesebbek voltak 

a környezeti feltételek, ott morfológiai különbségek alakultak ki. Ezzel egy időben az élőhelyen 

levő vetélytársaikat is legyőzték, és így az idő múlásával a növények kissé átalakultak. 

Csökkentették méretüket, sok rokon taxon közel került egymáshoz, a növények általában nagyon 

hasonlóak, annak ellenére, hogy a különböző csoportok már régóta kialakultak, és ugyanazon a 

földrajzi területen élnek. Végül DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till és Chiapella 

megállapították, hogy a Gymnocalycium saglionis az egyetlen faj, amely megfelel a mag 

morfológiáján alapuló osztályozásban a Microsemineum alnemzetségre leírtaknak. Ezért a 

fennmaradó fajoknak egy új nevet javasoltak a kutatásban résztvevők, ez lett a Scabrosemineum 

alnemzetség. A jobb megértés érdekében javaslom, hogy induljunk el a kályhától, s legyen itt dr. 

Bohumil Schüetz neves cseh Gymnocalycium szakértő osztályozásának a témánkhoz kapcsolódó 

részlete 1986-ból: 

Schütz 1986-ban a nemzetség 98 faját a következő hat alnemzetségre osztotta: 

Macrosemineum, Gymnocalycium, Microsemineum, Pirisemineum, Trichomosemineum és a 

Muscosemineum. Ezeket tovább osztotta fajcsoportokra, így a Microsemineum alnemzetséget 6 

fajcsoportra. Végül ezekbe az akkor ismert 33 fajt sorolta. 

Microsemineum alnemzetség Schütz1986 

1. Microsemineum (Saglionia) fajcsoport:(1 faj) 

G. saglionis (Cels. 1847) Britton & Rose 1922. 

2. Hybopleura fajcsoport: (13 faj) 

G. acorrugatum J. G. Lambert 1988, G. achirasense (H. Till & Schatzl érvénytelen leírás 1979) 

H. Till 1987, G. bicolor Schütz 1962, G. carminanthum Borth & Koop 1976, G. horridispinum 

Frank ex H. Till 1987, G. hybopleurum (Schumann) Backeberg in: Backeberg & Knuth 1936, G. 
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5. Gymnocalycium carminanthum. Kép: Dr. Csajbók J.        6. Gymnocalycium ritterianum. Dr. Csajbók J. 
 

monvillei (Lemaire) Britton & Rose 1922, G. mostii (Gürke) Britton & Rose 1918, G. 

multiflorum (Hooker) Britton & Rose 1918, G. oenanthemum Backeberg 1934, G. schuetzianum 

H. Till & Schatzl 1981, G. tillianum Rausch 1970, G. valnicekianum Jajó 1934. 

3. Calochlora fajcsoport: (3 faj) 

G. calochlorum (Bödecker) Y. Ito 1952; G. capillaense (Schick 1923) Hosseus 1926, G. 

leptanthum (Spegazzini 1905) Spegazzini 1925. 

4. Loricata fajcsoport: (3 faj) 

G. bayrianum H. Till ex H. Till 1987, G. cardenasianum F. Ritter 1964, G. spegazzinii Britton & 

Rose 1922. 

5. Mazanensia fajcsoport: (13 faj) 

G. ambatoense Piltz 1980, G. castellanosii Backeberg 1936, G. ferrarii Rausch 1981, G. 

glaucum F. Ritter 1963, G. guanchinense Schütz1948, G. hossei (F. Haage 1927) Hill 1933, G. 

mazanense (Backeberg 1933) Backeberg 1935, G. nidulans Fric ex Backeberg 1936, G. 

nigriareolatum Backeberg 1934, G. ritterianum Rausch 1972, G. weissianum Backeberg 1936. 

6. Elkülönült fajcsoport a Mazanensia fajcsoporttól: (2 faj) 

G. chiquitanum Cardenas 1963 . G. paediophilum F.Ritter ex Schütz 1986. 

 

Megemlítem, hogy a 2-6-ig jelzett fajcsoportok alá besorolt taxonok kerültek a Scabrosemineum 

alnemzetségbe (DeMaio, Barfuss, Kiesling, Till és Chiapella, 2011) 

 

Gymnocalycium saglionis (Cels 1847) Britton & Rose 1922. 

G. saglionis messze a legnagyobb termetű a Gymnocalyciumok között. Észak-nyugat 

Argentínában elsősorban Catamarca, Tucuman, San Juan, La Rioja tartományokban található 

meg. Amennyire az élőhely kiterjedt a faj is oly rendkívül változatos. Ehhez még hozzá tehetjük 

a különböző, eltérő magasságú tfsz. szinteket ahol megtalálhatóak, így kézenfekvő, hogy ez is 

okozta, illetve okozza még ma is, hogy számos új és új formát, változatot, sőt fajt jegyeztek fel. 

A szakirodalom manapság ezeket szinonim megjelöléseknek tekinti. Megjelent szinonimái: = 

Echinocactus saglionis Cels 1847 = Brachycalycium tilcarense Backeb. = Echinocactus 

hybogonus Salm-Dyck 1850 ≡ Echinocactus saglionis F. Cels = Gymnocalycium saglione (F. 

Cels) Britton & Rose = Gymnocalycium saglionis ssp. saglionis (F. Cels) Britton & Rose = 

Gymnocalycium saglionis ssp. tilcarense (Backeb. 1936.) H. Till & W. Till 1997. = 

Gymnocalycium saglionis v. jujuyense Backeb. 1934 = Gymnocalycium tilcarense (Backeb. 

1936) H. Till & W. Till.1997. 
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            7. Gymnocalycium bayrianum. Dr. Csajbók J.               8. Gymnocalycium valnicekianum. Dr. Csajbók J. 
 

Talán a fentiekből is látható, hogy a Microsemineum alnemzetség nagyon különböző növények 

közössége. A fajok száma magas, az egész nemzetség mintegy fele ebbe az alnemzetségbe 

tartozik. Hasonló a helyzet a fajok magvaival is. Még szabad szemmel is jól láthatjuk a nagy 

különbségeket a formák és a színük vonatkozásában. Ez a különbség gyakran annyira feltűnő, 

hogy alapos ellentmondásokról beszélhetünk. Nem csoda tehát, ha néhány gyűjtőtársammal 

egyetértésben, minden eddigi rendszert csupán fajbesorolásnak tekintünk. Igaz, a 

Gymnocalycium nemzetségnél már elég korán, az 1900-as évek első harmadában sikerült 

fajcsoportokat (alnemzetségeket) meghatározni, amelyekben már többé-kevésbé tükröződik a 

nemzetség fejlődéstörténete. Marad azonban továbbra is a kétség. Belátom, a morfológiai 

különbség, vagy a faj változatosságának felismerése nem elegendő az azonosításhoz. A 

morfológiai adatok egyedüli használata ellentmondásokat eredményezhet. Szerencsére itt van 

segítő, a filogenetika. Ez a tudomány az evolúciós leszármazási kapcsolatok vizsgálatával 

foglalkozik, célja az evolúciós történet feltárása. Vagy a másik lehetőség, a fejlődéstörténeti 

rendszertan, amely nagy segítséget ad egy taxonómiai rendszer felépítéséhez és a nemzetség 

fejlődési trendjeinek elemzéséhez. Ezért elengedhetetlen a formális monográfiai munka és az 

egyre növekvő számú filogenetikai és evolúciós tanulmány különálló részeinek egységbe való 

illesztése. Egy magamfajta "mezei kaktuszos" azt hiszem jól érzi, még csak a nagy munka elején 
járunk. A gyorsabb haladáshoz a vitás kérdésekre irányuló kutatás, a kapcsolatok javítása, 

valamint a tudományos közösségekben végzett tevékenységek jobb összehangolása szükséges. 

Csak így biztosíthatók a pontos adatok az érdeklődőknek és gyűjtőknek. Amit pedig itt most 

leírtam, kezdete valaminek, nem több mint egy lépés egy nehezen elérhető cél felé, azaz a 

kaktuszok jobb megértéséhez. 

Folytatom! 

Nagy Sándor 

Jászberény 
Irodalom 
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Pachyphytum bracteosum (=Echeveria bracteosa) és Echeveria de-Smetiana a szőnyegkertészet 

legkiválóbb és leginkább fölhasználható kövérfüvei. Az előbbi erősebben növekedik, amiért is az 

Echeveria metallicával együtt magánosan használható. Levelét bágyadtfehér lehellet vagy dér 

borítja, amely körülmény a növényt jól kiemeli. Echeveria de-Smetiana az előttem ismeretes 

Echeveriák legszebbike. Ezüstösen kékeszöld és fehéren bepermetezett levelének széle a nap 

verőfényében rózsaszínű. Növekedése közepes ami nem akadályozza, hogy e különben eléggé 

nagy kövérfüvet magánosan is ne használhassuk.                             N. 
 

Kertészeti Lapok. Különfélék. 1886 márczius, 3. szám, 9. 

Szerk. megjegyzése: Pachyphytum bracteosum érvényesen elfogadott név, az Echeveria de-Smetiana helyesen E. 

desmetiana az E. peacockii, míg az E. metallica az E. gibbiflora szinonimája. 

 
  1. Pachyphytum bracteosum                     2. Echeveria peacockii                          3. Echeveria gibbiflora 
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Írta: Hans Leuenberger 

[Egy fejezet Hans Leuenberger: A kolibri irányában… könyvéből.] 

 

Az a gömbkaktusz, amelyet egyszer Arizonában kiástam, takaróba bugyoláltam, és autóm hátsó 

ülésén helyeztem el, olyan nagy volt, hogy két karral sem bírtam átfogni. Egészen fiatal 

koromban szenvedélyes kaktuszgyűjtő és kaktusztenyésztő voltam. Az alma nagyságú 

gömbkaktuszok már legpompásabb darabjaim közé tartoztak. Érthető tehát, hogy az én arizonai 

„Echinocactus”-omat isteni ajándéknak éreztem. Meg tudtam érteni, hogy a legtöbb 

kaktuszgyűjtő a kleptomániások csoportjába tartozik. Ahol a széles aszfaltút átszeli Arizona és 

Új-Mexikó határát, egy leeresztett sorompó megállásra kényszerített. Az út szélén házikó állott, 

falán egy tábla hirdette, hogy valamiféle „mezőgazdasági hatóság” ellenőrző szervével van 

dolgom. Egy uniformist viselő hivatalos közeg hideg tekintettel fürkészett az autóm belsejében. 

Egyik keze szinte gépiesen a takaró felé nyúlt, és fellebbentette. Hogy mit talált alatta, már tudja 

az olvasó. 

— Megmondaná, miért bugyolálta be ezt a kaktuszt? 

— Be kellett bugyolálni, mert csak így tudtam az autómig vinni. 

— Tudja-e, hogy hatósági engedély nélkül tilos növényeket szállítani egyik szövetségi államból 

a másikba? 

— Ezt nem tudtam. Ebben az országban most viszek magammal először élő növényt. 

— Tulajdonképpen most meg kellene bírságolnom önt. Annál is inkább, mert ez a kaktuszfaj 

hatósági védelem alatt áll. 

— Ezt sem tudtam. 

— Ültesse el a kaktuszt itt a kunyhó mögött. 

Ezt meg is cselekedtem. Csöppet sem csodálkoztam, amikor azon a helyen egész botanikus 

kertet pillantottam meg, amely majdnem kizárólag kaktuszokból állott. Némelyik példány még 

az enyémnél is nagyobb volt, s ez némileg megvigasztalt. 

Aznap éjjel az autóban aludtam, azzal a bizonyos pléddel takaróztam, és többször is 

felébresztettek a benne maradt tüskék, melyeknek felkutatása és eltávolítása tetemes időt vett 

igénybe. Egy kis büntetés, amiért a „kaktileptománia” vétkébe estem. Josef Zehnder egészen 

másként csinálja. Mexikó fővárosában találkoztam vele. Hivatalos kaktuszvadász, egyik lába 

Svájcban, a másik Mexikóban. Főleg kaktusz magvak szállításával foglalkozik. 

— Éppen most jöttem meg Hidalgó szövetségi államból — mesélte. — A „Cereus 

Hoppenstedtii” magvaiból akartam minél többet begyűjteni. Az ottani félreeső völgyekben ez az 

oszlopkaktusz tíz-tizenhat méterre is megnő. 

— De hogyan mászik fel azokra a szúrós óriásokra? Hiszen a virágok, következésképpen a 

termések is csak a csúcsnál fejlődnek ki? 

— Indiók póznákat támasztanak a kaktuszokhoz, felmásznak rajtuk a magasba. Életveszélyes 

vállalkozás. Aki tizenhat méter magasból lezuhan, annak vége. 

Josef Zehnder megsimogatta ápolt szakállát, amely simára borotvált felső ajkát és rózsásan üde 

arcát keretezte. Szeme élénken csillogott; látása éles volt, akár a sasé — látcső nélkül is meglátta 

a hegypárkányon növő öklömnyi kaktuszokat is. 

— Pár nappal ezelőtt kétmillió kaktuszmagra kaptam rendelést. A kaktusz magvakat darabáron 

hozzák forgalomba. Jó üzlet, mert sok magféle szemenként tíz rappenbe vagy pfennigbe (svájci, 

ill. német váltópénzbe) kerül, és gyakran ennek háromszorosáért adják tovább. 

Majd a kaktusz vadászat nehézségeire terelte a szót: 

— Átkozott mexikói klíma! Ezer kilométert autóztam, míg eljutottam oda északra. Túl korán 

mentem. Az oszlopkaktusz termései még nem értek be. Tavaly ilyenkor már túlérettek voltak. 

Két hét múlva újra meg kell tennem a hosszú utat. Ha az európai kaktuszbarátok tudnák, mennyi 
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1. Cereus Hoppenstedtii [= Cephalocereus columna-trajani], Zapotitlan De Las Salinas, Puebla. 

Kép: Amante Darmanin 
 

nehézséggel kell megküzdeni, nem sokallnák az árakat. Előfordul, hogy a fonalgomba pár óra 

alatt tönkreteszi a magoncokat — ezüstszálaival bevonja burokfelületüket. Vagy csigák hada lepi 

el a kikelt magnövényeket, és „lelegelik”, valósággal elfűrészelik a hajszálgyökerek fölött. 

Mészkőport, oltatlan meszet kell rájuk szórni, azt nem szeretik. Csakhogy bizonyos kaktuszfajok 

sem kedvelik a meszet. Kaktusztenyészeteink számára a mésztartalmú víz a legnagyobb 

veszedelem. Elmeszesednek a gyökerek. A kiásott növények elmeszesedett gyökereit 

mészmentes vízzel szoktuk megmosni, amibe egy kevés sósavat teszünk. A növények ettől 

magukhoz térnek, valósággal felüdülnek. Igen, a kaktuszokat úgy lehet fürdetni, mint az apró 

gyermekeket, és meg is hálálják a gondoskodást. Josef Zehnder órákon át le tudja bilincselni 

kaktuszhistóriáival az érdeklődő hallgatóságot. Magam is végighallgattam egyik előadását, 

amelyet Svájc szívében tartott egy kaktusz-egyesület tagjainak. Odakünn virágoztak a 

cseresznyefák, a kaktuszbarátokat azonban nem nagyon érdekelte a cseresznyevirágzás. Mi egy 

cseresznyevirág a „Peireskia zinniaeflora” virágához képest. A latin név elárulja, hogy ennek az 

őskaktusznak a virága hasonlít a rézvirág (zinnia) virágához. Hát akkor miért nem rézvirágot 

ültetnek? Nem, az valóságos eretnekség lenne. Számos Peireskia-fajta virágai úgy hasonlítanak a 

cseresznyevirágra, mint egyik tojás a másikra. Csakhogy a cseresznyefák nem kaktuszok, nem 

ébresztenek szívünkben vágyakozást távoli félsivatagok és sivatagszerű völgyteknők után, 

amelyek Mexikó kopár hegyei között terülnek el. Nincs az a kaktuszbarát, aki virágzó 

cseresznyefák alatt álmodozni tudna. 

Meg aztán a cseresznyefának nincsenek tüskéi. A hozzáértő mindig „töviseknek” nevezi ezeket, 

nem tüskéknek. De nevezzük őket akárminek, mindenképpen szúrnak — de még hogyan! Én, 

mint egykori kaktuszgyűjtő, természetesen Mexikóban sem bírtam ellenállni a csábításnak. Ha 

valahol különösen szép kaktuszt láttam, nem restelltem a fáradságot, annak rendje-módja szerint 

kiástam, és újságpapírba göngyöltem (a „Novedades” vagy a „La Prensa” című terjedelmes 
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2. Opuntia cardenche [=Cylindropuntia imbricata]. Kép: Ficzere Miklós 
 

3. Opuntia microdasys. 
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mexikói napilapok vasárnapi számait használtam erre a célra). Amikor egyszer az észak-mexikói 

felföldet jártuk végig, két hónapig tartó utazásunk során nem kevesebb, mint száz példányt 

szedtünk össze. Ezeket három nagy kartondobozban tartottuk, amelyek sok helyet foglaltak el. 

Csak behúzott lábakkal tudtunk aludni a mikrobuszunkban, mert a skatulyák miatt nem lehetett 

kinyújtózkodni. Hogy miért nem raktuk ki a kaktuszainkat éjszakára? Egyszer megtettük, de 

megjártuk. Arra kószáló tehenek néhány ritka fajtájú kaktuszt kicibáltak a papírgöngyölegből, és 

egész egyszerűen, amúgy mexikói tehénmódra szépen bekebelezték. Hja, a mexikói teheneknek 

nagyon kemény a nyelve. E malőr után éjszakára is az autóban őriztük kaktuszainkat. Egyetlen 

példány volt csak kivétel, egy „Opuntia cardenche”. Ennek a tövisei minduntalan kilyukasztották 

a kartondobozt. Vagy féltucat tövis bal lábam nagyujját választotta bosszúja céltáblájául. A 

horogszerű tüskék mélyen belehatoltak a húsomba, és ott szilárdan befészkelték magukat. Lassú, 

óvatos mozdulatokkal nem lehetett kihúzni őket. Ilyenkor csak egyféle eljárás lehetséges: az 

ember teljes erejéből összeszorítja a fogát, hórukk — és kirántja a tövist. Van olyan fájdalmas 

művelet, mint egy foghúzás. Erősen kétlem, hogy Mr. Griffith, aki e növény szakszerű leírásával 

megszerezte magának a névadás dicsőségét, kihúzott a lábujjából annyi tövist, mint én. Némi 

bátorság kell ahhoz, hogy valaki kaktuszbarát legyen, és az is maradjon. Van egy Opuntia, az 

„Opuntia microdasys Lehmann” — a laikusok fölöttébb plebejus módon egyszerűen csak 

fügekaktusznak nevezik —, amely élénksárga tövispárnát növeszt. Ha mutatóujjunkkal akárcsak 

leheletfinoman is hozzáérünk, több tucat parányi tövis fúródik a bőrünk alá. A legutolsókat hetek 

múlva tudjuk eltávolítani csipesszel vagy inkább gombostűvel, miáltal persze a szúráshelyeket 

tetemesen kitágítjuk, és az utána keletkező gennygócok révén még további hetekig tartó élvezetet 

szerzünk magunknak. Lehmann úr, aki ezt a növényt leírta, bizonyára képtelen volt írógépet 

használni Hidalgó félsivatagaiban, sőt visszatérve bázistáborába, még hetekig tartózkodott attól, 

hogy a billentyűkön kopogtasson. Egy vadon növő kaktusz valóságos égi gyönyörűség a 

szemnek, de nem lehet büntetlenül kiemelni a mexikói haza földjéből. Körülbelül így vigasztalt 

engem egy mexikói professzor, aki könyvet írt a kaktuszokról. 

— A kaktuszok igazi mexikóiak, senor — fejtegette tovább a gondolatait. — Hálásak a rossz 

bánásmódért. Csak akkor virágzanak, ha figyelembe vesszük aszkéta hajlamaikat, ha télen 

hidegen, alig valamivel a fagypont fölött tartjuk őket, és ha hónapokig nem adunk nekik vizet. 

Hiszen gyakran fél esztendeig sincs eső az észak-mexikói „Bolsón de Mapimi”-ben, a poros 

magaslati völgyekben, Cuahuila és Chihuahua csupasz hegyei között! Néhány esőcsepp elegendő 

ahhoz, hogy ezekből a megszürkült gömbökből és majdnem elszáradt oszlopokból a 

legcsodálatosabb virágok hajtsanak ki, melyeknél szebbeket nem ismer a világ. Az istenek 

egéből hullott csillagok... A professzor aktív nacionalista volt, mint minden mexikói. Valóságos 

nemzeti üggyé vált, hogy Mexikó egyik legnagyobb, magántulajdont képező kaktuszgyűjte-

ményét megvásárolta Bernhard holland herceg; állítólag több százezer frankért. 

— Már hónapokkal ezelőtt átadta a csekket, de a kaktuszgyűjteményt még most sem kapta meg 

— mondta örvendezve a professzor. 

— Sajnálom a herceget. És a gyűjteményt igazán nem irigyeljük tőle. Csak hát egy ilyen dolog 

nem megy csak úgy egyszerűen és simán. Úgy érezzük, hogy a lelkünkből tépik ki a mi szúrós 

gyermekeinket. 

— No de a kaktuszok értékes követei az önök szép országának — próbáltam vele vitába szállni. 

— Elragadják a teutonoktól a fenyveseiket, a tölgyligeteiket, és arra késztetik őket, hogy a két 

Amerika sivatagjairól meg félsivatagjairól álmodozzanak. Kaktuszok nélkül Európában az 

emberek nem sokat tudnának Mexikóról. Don Ramón professzort azonban nem lehetett 

egykönnyen meggyőzni. Hangsúlyozta, hogy véget kell vetni annak a rablógazdálkodásnak, 

amelyet a kaktuszok nyakló nélküli kivitele jelent, hiszen meg kell védeni az ország 

növénytakaróját. (Arról a rablógazdálkodásról viszont egy szót sem szólt, amely a két Sierra 

erdőségeiben folyik.) Don Ramón különös ember volt. Rajta kívül nem találkoztam olyan 

mexikóival, aki egy-egy kaktuszért rajongani tudott volna. Amikor a Popocatépetl déli lábánál 

fekvő vidéki városkában hosszabb időre ütöttünk tanyát, megkértük Hernandezt, a villogó 

szemű, de vajszívű kertészt, hogy kertészetében helyezze el ideiglenesen a mi száz kaktuszunkat. 

Ö azonban nem a kertészetében, hanem a lakóháza mögött ásta be növényeinket. A háza pedig jó 
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messze volt a városon kívül. Azért cselekedett így, mert nem akarta, hogy a mexikói látogatók 

bolondnak nézzék. Arról nem is szólva, hogy az üzlet is megsínylette volna. Hemandez ugyanis 

orchideával, bougainvilleával, poinsettiával és más egzotikus — mármint a mexikóiak számára 

egzotikus — növényekkel kereskedett. Ha valaki egy német kertészhez megőrzés végett elviszi 

cserépbe ültetett kedvenc növényeit — mondjuk az oroszlánszájat vagy boglárkát —, a kertész 

nyilván nem fogja a gondjára bízott cserepeket a salátás ágyasai meg a krizantémjai között 

elhelyezni. Még mit nem! Csak nem fogja megbotránkoztatni a vevőit, megfertőzni a 

„haszonnövényeket"? 

— A kaktuszok új jövevények a mi növényvilágunkban, bármilyen archaikus is a külsejük — 

magyarázta Don Ramón professzor. Ez bizony új dolog volt számomra, készséggel elismerem. A 

kaktuszcsalád tehát legutoljára érkezett. Először voltak az algák, amelyek a nagy tengerekben 

úszkáltak; a víz visszahúzódásával az algák gyökeret eresztettek és így tovább. A többit tudjuk 

az iskolából. Egyre szárazabb és szárazabb lett. A száraz területeken — miután a „normális” 

vegetáció már létrejött — kifejlődtek az első tövises növények. A levegő páratartalmának 

csökkenése következtében a felföldeken sivatagok alakultak ki. Ott csak olyan igénytelen 

növény élhetett meg, amely ki tudta bírni a nyolc hónapig tartó esőtlen időszakokat. És 

megszületett a kaktusz. Nem esedezik irgalomért, szerényen, alig láthatóan ott mosolyog a fekete 

bazalton, gránitsziklák repedéseiben. Aszkéta, mint az igazi mexikói ember. Kevésből meg tud 

élni, és ha csak kicsit is jobban megy a sora, tüstént kivirul. Igenis: aki nem érti meg a 

kaktuszokat, az sohasem fogja igazán megismerni a mexikói ember lelkületét! Nem egy 

alkalommal vettem részt európai kaktuszkedvelők egyesületi gyűlésein. Higgyék el, találkoztam 

ott puha szívű, szeretetre méltó emberekkel; olyanok voltak, mint az aztékok noxtlija, a 

tövistelen fügekaktusz, amelyet a mexikóiak ma is úgy készítenek el, mint a babot, és amelynek 

az íze is olyan mint a babé. Az ő fülükben nincs rossz csengése a „senilis” latin szónak. Hiszen a 

kaktuszok óriásának „Cephalocereus senilis”, vagyis aggastyánfő a tudományos neve. Ezek a 

tövistelen lelkű emberek csodálattal viseltetnek a kaktuszok világának mammutja iránt, de 

éppúgy rajonganak az apró fajokért. Mexikóban, az északi szélesség 30. fokán túl található a 4-5 

centiméter átmérőjű „Solisia pectinata”, — és ott nő a „Carnegia gigantea” is, amely a 20—25 

méter magasságot is eléri... 

Josef Zehnder sóvárgó áhítattal beszél egy kaktuszfajtáról, amelyet régóta keres, de hasztalan. 

Régi írások szerint ezek a kaktuszok a Santa Maria bánya környékén tenyésznek, 

sziklatörmelékek között megbújva. Josef Zehnder azóta keresi ezt a Santa Mariát, amióta 

Mexikóban megkezdte gyűjtőmunkáját. Eddig mindössze annyit tudott kideríteni, hogy legalább 

egy tucat helység viseli ezt a nevet. Ami nem is csoda, hiszen Szűz Mária az indiók védőszentje, 

sőt a meszticeké is (a Guadalupei Szent Szűz). Ha lehetne, a mexikóiak az ország valamennyi 

helységét róla neveznék el. Josef Zehnder mélyen behatolt az észak-mexikói bányavidékre, 

mindenfelé kereste a kis kaktuszt, amelyért egy észak-amerikai gyűjtő majdnem kétszáz dollárt 

ígért. Ha egyszer majd — talán további évek múlva — megtalálja, alighanem annyi időt fordított 

a keresésre, annyit költött benzinre, lábbelire, annyi éjszakát virrasztott át Sonora és Chihuahua 

csillagokkal teleszórt ege alatt, hogy a kétszáz dollár bizony nem jelent majd neki valami nagy 

hasznot. 

— Nem egészen értik ezt meg a kaktuszbarátok — világosít fel Josef Zehnder. — Odaát 

Európában úgy képzelik, hogy a kaktuszvadász fáradságos vándorutakat jár be, míg megközelíti 

tüskés célját. Én valahol megállítom az autómat, előveszem a látcsövet, végigpásztázom egy 

hegygerinc peremét. Ha úgy vélem, valami újat fedeztem fel, akkor felmászok oda. A hegyoldalt 

kőgörgeteg borítja, mert a hőségtől átizzott, majd erősen lehűlt sziklák megrepedeznek, 

málladoznak. Az ember minduntalan visszacsúszik. Egy órai kapaszkodás után feljutok. 

Közelebbről szemügyre veszem a lentről látott tüskés fickót. Sokszor ér csalódás, mert kiderül, 

hogy abból a fajtából már több száz példányt nevelek az üvegházamban. Üres kézzel jövök le. 

Két órám kárba veszett. Hamar vége a napnak. Korán szoktam nyugovóra térni. Bevallom, 

számomra azok a legszebb órák, amikor az új felfedezés reménye tölt el. És ha nem lett belőle 

semmi, akkor sem keseredem el. 

Én — hogy úgy mondjam — az év folyamán pausálét fizetek be a lutrira, és ennek fejében néha 

jókora summákat nyerek. 
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Josef Zehndernek mindig ragyog a szeme, amikor a vándorlásairól beszél. De legott komollyá 

válik a tekintete, mihelyt az indiókra terelődik a szó. Az indiókkal nem szabad tréfálni, őket 

nagyon komolyan kell venni. El is mondott egy jellemző esetet: 

— San Luis Potosi szövetségi állam egyik völgyében jártunk, ahol csak néhány otomi-indió él. A 

kiszáradt folyómeder egyik kanyarulatánál elénk jöttek. Az udvariassági formák szigorú 

betartásával üdvözöltük egymást, ahogyan az olyan vidékeken illik, ahol kevés alkalom nyílik a 

köszönésre. Az üdvözlés annyit jelent ezeknek az indióknak, hogy az idegent mintegy 

befogadják a maguk világába, de egyúttal megbízhatóságot is követelnek tőle. „Nincs lőfegyver 

maguknál?" — kérdezte a legöregebb. Mondtuk, hogy nincs. Ám amikor néhány napi 

gyűjtögetés után vissza akartunk térni, az indiók hirtelen nagyon komoly ábrázatot öltöttek. „Azt 

a zsákot hagyják itt, mert különben a többit sem vihetik el!” — jelentette ki határozottan az öreg 

indió. A kíséretemben levő egyik mesztic felfortyant. „Nyissa ki ezt a zsákot” — mondta az 

indió, és most már nagyon fenyegetően csengett a hangja. A mesztic nem akart eleget tenni a 

felszólításnak. Helyette én nyitottam ki a zsákot. Takaróba burkolt puska és lőszer került elő 

belőle! A meszticé volt, ő dugta el, mert félt az indióktól. Tudta, hogy a magafajtájúak vették el 

egykor a legjobb földjeiket, és felszorították őket erre a kopár vidékre. Órákig tartott, amíg az 

indiókat rá tudtam beszélni, hogy a fegyvert is engedjék elvinni. Az ember ne menjen 

kaktuszvadászatra puskával. Ez az indiók törvénye, és én szigorúan ehhez tartom magam. 

Mindig megvizsgálom az embereim holmiját. Josef Zehnder még hozzáfűzte, hogy sohasem 

tudná nélkülözni az indiók segítségét: 

— Csak ők tudják, hol teremnek bizonyos fajták. Ha hónapokkal később visszamegyek, csak ők 

tudják újra megtalálni azokat a helyeket. És ők küldenek nekem üzenetet, amikor beérnek a 

magvak, tehát érdemes elkezdeni a gyűjtést. Ezer kilométeres utaktól kímélnek meg engem. 

Vannak kutatók, akik így beszélnek róluk: „az én indióim”. Én soha nem mondom ezt. Nem ők 

tartoznak hozzám, hanem én tartozom hozzájuk! 

És mindez a rengeteg fáradozás azért van, hogy a távoli Európában a kaktuszbarátok gömb vagy 

oszlopocska formájú növényeket tarthassanak ablakukban vagy erkélyükön, szeretetteljes 

búcsúpillantást vessenek rájuk, mielőtt reggel elindulnak a hivatalba, a gyárba, és gyengéd 

tekintettel köszöntsék őket, amikor hazatérnek. A szenvedélyes kaktuszbaráttól kitelik, hogy 

tulajdon édes gyermekétől megtagad egy olcsó játékszert, és röviddel utána képes húsz márkát 

kiadni egy idős kaktuszért, amelyre régóta sóvárgott. Milyen különös formája a szeretetnek! 

Hatvanezer kilométeres mexikói utazásunk során gyakran érintettünk kaktuszterületeket. 

Többnyire kis területek ezek, és egy hegygerinc pereménél vagy egy völgyszájnál hirtelen, 

minden átmenet nélkül véget érnek. Utánuk száz vagy több száz kilométeres távolságban 

kaktusznak nyoma sincs. Sok kaktuszfajta csupán egészen kis körzetben tenyészik, és azt bizony, 

nem könnyű megtalálni. Mivel a kaktuszok beporzása rovarok által megy végbe, sok köztük a 

hibrid. Az átültetés formaváltozásokat idéz elő, amelyek visszafejlődnek, ha a növényt eredeti 

területére ültetik vissza. Ha két alfajta ugyanabba a környezetbe kerül, idővel egyre jobban 

hasonlítanak egymásra, végül egyetlen alfajtává válnak. Éppen ezért a kaktuszok családjának 

botanikai leírása örökké kalandos vállalkozás marad. Egyszóval ez is tipikusan mexikói valami. 

De — mint már említettem — a mexikóiaknak a kaktusz nem egyszerűen csak dísznövény. Egy 

vidéki városban pár nappal karácsony előtt postára akartunk adni néhány mexikói „karácsonyi 

kaktuszt”, vagyis Mamillariát, melyeket Guerrero hegyeiből hoztak le az indiók. Feleakkorák 

voltak, mint egy normális hosszúságú gyertya, és már tucatnyi bimbó duzzadt rajtuk. A bimbók 

pontosan karácsonykor szoktak kinyílni. Kis csomagjainkat a postahivatalnok felnyitotta, és 

tartalmukat nem csekély csodálkozással szemlélte. Majd odahívta az igazgatót, aki így szólt 

hozzánk: 

— Pompás karácsonyi eledel ez. Az önök európai barátai is szeretik? 

Nemmel akartam felelni, de az igazgató, aki jó ismerősünk volt, a szavamba vágott: 

— Mondja, hogy igen! Különben kénytelen lennék kijelenteni, hogy nem fogyasztásra szolgáló 

ínyencfalatok, hanem dísznövények vannak a csomagokban. S ez azt jelentené, hogy előbb meg 

kell szereznie a földművelés- és állattenyésztésügyi minisztérium engedélyét. Arra pedig 

hetekig, esetleg hónapokig kellene várni. 

Hans Leuenberger 
Képek, képaláírások nem tartozékai az eredeti szövegnek. 
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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 
neoschwarzeana neue schwarzeana új schwarzeana 

neosonorensis neue aus Sonora, Mexico új sonorensis 

neotetragonus neuer viervinkliger új négyszögletes 

Neowerdermannia benannt nach Prof. E. Werdermann új Werdermann-féle 

neriifelis oleanderblättrig oleander levelű 

nerispina oleanderdornige babérrózsa (oleander) 

tövisű 

neryi benannt nach Präsident Nery Nery-ről elnevezett 

nesioticus inselbewohnender szigetlakó, szigeten élő 

netrelianum benannt nach Netrel Netrel-féle 

neuhuberi benann nach Neuhuber Neuhuber-féle 

neumanniana, 

neumannii 

benannt nach garteninspektor 

H. Neumann 

Neumann-féle 

neuquensis benannt nach Herkunft. Neuquen.  Neuquen-ből (Arg.) való 

neves-armondii benannt nach sammler: 

Neves Armondi 

Neves Armondi féle 

nicholii benannt nach Nichol Nichol-féle 

nickelsae, nickelsiae benannt nach Frau Anna. B. Nickels Nickels-féle 

nidulans nestförmig fészekalakú 

nidularis nestartig, netzartiges fészekszerű, hálószerű 

niduliformis nestförmige fészek alakú 

nidus das Nest, nestartig (bedornte) fészek (-szerű tüskézetű) 

nidus avis das Vogelnest madárfészek 

nigellus schwärzlich feketéllő 

niger, nigrum, nigra schwarz fekete 

nigrescens schwärzlich feketés, feketéllő 

nigriareolatum schwarzareoliger fekete areolájú 

nigricans schwärzlich, schwarzlicher kormos, feketés 

nigrihorrida schwarzstarrende fekete merev 

nigripilis schwarzhaariger fekete hajas 

nigris/aetosus schwärzlich borstendornig feketés sörtetövisű 

nigriscoparia schwarzbesen-, schwarzbesig fekete söprűs, 

fekete seprűs  

 schwarz-besenborstig sörtéjű 

nigrispina, 

nigrispinus 

schwarzdornig(er) fekete tövisű 

nigristoma schwarz-schlundig fekete torkú 

nitida blinkend, glänzend fénylő, csillogó, tündöklő 

nivalis schneeweiss havasi, hófehér 

 

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