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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, 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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Nagy Sándor A Gymnocalycium bruchii, nem-

zetsége leghidegtűrőbb faja cikkében azt a kak-

tuszt ismerteti, amelyet már sokan kipróbáltak, hátha 

kibírja hazai teleinket. Sajnos, nem bírja ki. A szerző 

még egyszer sem próbálta ki, de az irodalom szerint 

a szabadban szárazon tartva, a -5-10 °C hideget, 

vagy még ennél is alacsonyabb hőmérsékletet is 

elvisel. „Általában ezek a kaktu-szok csoportokban 

növekszenek az élőhelyen és sok esetben - ha jobb 

nincs - rendszeresen a kecs-kék művelik 

állományukat. Ezzel együtt nincs ve-szélyben 

reprodukciójuk, fennmaradásuk jelenleg biztosított. 

Ugyanis ha egy kis növényt ki is vesz-nek a talajból, 

figyelmesen megnézve kiderül, hogy ez a 

gyökérnyaknak egy csúcsa, azaz a föld alatt egy 

többszintű csúcsokat rejtő csonk marad, amely-ről a 

föld alatt képes tovább szaporodni.” Meg kell 

jegyeznem, hogy az irodalom a Lafaldense csoport-

hoz tartozó fajok, alfajok, változatok és formák 

nagyobb részénél széles körben elterjedt élőhelyek 

és azok változatos magassága természetesen meg-

változtatja a növények morfológiáját, és ez a válto-

zékonyság sok populációban megfigyelhető. A mai irodalom a Gymnocalycium bruchii csoportba 

tartozó növények között több mint 60 taxont ismer, tart nyílván. A katalógusokban évről-évre 

megjelennek a komplex G. bruchii-hoz kapcsolódó új nevek. Ezek a leírások alapvetően kicsi 

morfológiai különbségeken alapulnak. Mégsem lehet azt mondani, hogy minden egyed egyforma, 

annak ellenére, hogy a változatosság nagyon csekély eltéréseken alapul. Véleményem szerint 

ebben a fajcsoportban semmi nem indokolja ezt a hatalmas taxon számot. 

 

Nagy József Újra Texasban 

Gyűjtőtársunk, mint texasi tudósítónk, járja be évről-évre ezt az államot, megismertetve velünk, az 

itthon maradottakkal, az ottani kaktuszgyűjtők lehetőségeit, sok baráti kapcsolatot kialakítva. 

„Meghívásunk volt február 22-ére az Austini Kaktusz Klub (Austin Cactus & Succulent Society) 

aktuális összejövetelére. Ali Molnár, egy magyar származású orvos volt ebben segítségünkre, aki 

az egyesület tagja. Austintól nem messze, Webberville településen lakik. Kis híján ez a 

programunk meghiúsult, mert az autó elromlott és korántsem volt biztos, hogy időben meg tudják 

javítani. 200 mérföldre voltunk Austintól. A szerelő gyorsaságának köszönhetően még időben 

sikerült elindulni. Az odafelé vezető út mentén rengeteg olajkutat és sok Opuntia bokrot, jukkát 

láttunk.(…) Bob Barth gyűjteményét is megnéztük. Rövid autóút után megérkeztünk Bobhoz. A 

bejáratnál hatalmas agavék látványa tárult szemünk elé. Bob és felesége frissítővel fogadtak. 

Érdekesség, hogy az üvegház egy teraszra épült. Belépve az asztalokon kaktuszok tömkelege 

fogadott. Zömmel idős növények: Gymnocaliciumok, Astrophytumok, Mammilláriák, Copiapoák, 

Ariocarpusok, Ubelmanniánák és sok-sok egyéb. Sokat beszélgettünk a gyűjteményről és a 

gondozásról. Bob elmondta, hogy 81 éves és csökkenteni szeretné a növények számát. Ezen kívül 

egy másik üvegházban a pozsgásnövények mellett rengeteg Astrophytum volt, többük 

pigmenthiányosan. Mivel ezek a kedvenceim közé tartoznak, számomra hatalmas élmény volt.(…) 

Folytattuk utunkat Roger & Valerie Cathey gyűjtő és kereskedő házaspárhoz. A GPS segítségével 

ide is könnyen eltaláltunk. Az udvaron sok télálló kaktuszt, Opuntiákat, Echinocereusokat, 

Agavékat láttunk.” 
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Kiss László Az Echinocereus waldeisii 

„A CITES 1999-en kiadott Cactaceae Checklist első kiadásában az Echinocereus poselgeri fajhoz 

sorolták be az Echinocereus waldeisii-t [E. Hugg 1994], ami enyhe kifejezéssel nem volt egy 

átgondolt ötlet, mivel több jellemzőjében eltér a poselgeri-től. A kereskedésekben a magja a 

Wilcoxia (deherdtii) waldeisii néven kapható. Ezen kívül említik, mint: Echinocereus 

tamaulipensis ssp. waldeisii (E. Haugg) M. Lange. Kakt. és. Sukk. 46 (6): 140, 1995, Echino-

cereus tamaulipensis ssp. deherdtii M. Lange. Kakt. és. Sukk. 46 (6): 142, 1995 Echinocereus 

poselgeri ssp. waldeisii néven is, ami kissé elgondolkoztató. Joel Lode: Taxomomy of Cactaceae 

1-2. könyvében megszüntette az E. poselgeri szinonimájakénti besorolását, és visszaadta önálló 

faji státuszát Echinocereus waldeisii néven. Az alaktani hasonlóságok alapján az Echinocereus 

tamaulipensis ssp. waldeisii (E. Haugg) M. Lange. státusza volna a legmegalapozottabb, azzal a 

további megjegyzéssel, hogy ennek a fajnak is a Wilcoxia nemzetségben lenne a helye.” 

Leccinum J. Garcia Morales A mexikói tamaulipas „arany” mammilláriái. II. rész 

A szerző folytatja az „arany” mammilláriák ismertetését, közreadva a saját terepkutatásában 

észlelt megfigyeléseit, elkészítve közben számtalan fotót, amelyekből a legérdekesebbek, 

legszebbek kerültek kiválogatásra. Morales tömören, kevés beszéddel mondja el a látottakat, mivel 

szerinte a képek többet beszélnek nála, csak legyen, aki megérti. Az is kiderül, nem csak az ember, 

de a hurrikán is hatalmas pusztítást tud végezni e növények élőhelyén, de a növények mindig 

képesek a regenerálódásra, ami az állatok esetében nem olyan egyértelmű. Azokkal az új 

élőhelyekkel is megismerteti az olvasókat, amelyeket ő fedezett fel barangolásai alkalmával. 

 

   
 

Fábián László Astrophytum caput-medusae 

„A növény létezéséről már 2000-től tudomásom volt. Az egyik révkomáromi kollégám, Mezey 

János, aki abban az évben részt vett egy mexikói expedíción, hozta el a hírt egy új, nagyon 

különös asztrofitumról. Részletesen nem tudott beszámolni róla, mert személyesen nem látta, és a 

mexikói felfedezői nagy titokban tartották, ők szerették volna a fajt leírni és világszenzációként 

kihirdetni. A nagy durranás bekövetkezett, a kaktuszosok tucatjai indultak útnak, hogy a fajt az 

életterében is láthassák, no meg persze, mindenki szert szeretett volna tenni magvakra és élő 

növényekre. (…) Néhány szót még a faj túlélésével kapcsolatban. Nagyon sokan meglátogatták 

már a lelőhelyeket, talán túl sokan is, és a faj leíróinak félelme már talán be is vált. Ha csak 

mindenki egy növényt ás ki, és egyetlen magtokot hoz el, ez hamarosan lecsökkenti olyan 

mértékben a faj szaporodóképességét, hogy aztán már nincs visszaút. Zdeněk Vašek kollégám azt 

mondotta nemrégen, hogy az utolsó látogatásakor már csak egyetlen (!) példánnyal találkozott, 

annak ellenére, hogy valamikor az a populáció elég jól el volt látva felnőtt növényekkel. Azonban 

nem mindig lehet ráfogni csak a kaktuszosokra, hogy ők felelősek a faj kihalásáért. Sok populáció 

lelőhelyét a hazaiak egyszerűen beszántottak, ez így rendben van?” 

Eduart Zimer Az új-zélandi betelepített szukkulensek. I. rész 

„Ez a cikk lényegében egy bemutató akar lenni, és nem egy monográfia. Megemlítettem olyan 

növényeket, amelyek státusza különböző (igaz ez nézőpont kérdése), telepített meghonosodott 

növényeket, az átmeneti flóra képviselőit vagy csupán véletlenül megjelenő egyedeket. Igaz, itt a 

határ nagyon törékeny, és nem szándékoztam ennek a jelenségnek a tanulmányozását. 
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Nem volt könnyű vállalkozás az új-zélandi botanikusok számára se az, akiket talán nem is nagyon 

érdekel a sziget másodrendű növényzete, a pozsgás növények jelenlétének, történelmének 

felkutatása. Még kevésbe érdekeltek az ökoszervezetek e a növények meghatározásában, sokszor 

inkább vészjelzőként mutatkoznak, és céljuk ennek a másodrendű növényvilágnak a korlátozása, 

vagy inkább teljes kiirtása. A szukkulens jelleg miatt csökkenhet a herbáriumban a növény 

tudományos helytállósága, értéke, sokszor a megemlített pozsgás növények olyan félreértéseket 

idézve elő, amik évtizedeken át fent maradhatnak. (…)Nem érdektelen az a tény, hogy a vegetatív 

szaporítás, ami lényegében a növények szaporítási formájának egy másodrendű módja, egy 

nagyon hatékony lehetőség a szukkulensek esetében akkor, amikor nincsenek, vagy csak 

részlegesen vannak biztosítva a beporzási vagy csirázási körülmények. Ez a módszer nagyon 

hatékony a hibridek esetében, lényegében más szaporodási módjuk nem létezvén. Az itt élő 

szukkulensek jól kihasználják ezt a szaporodási formát. Igaz, más lehetőségük nincs, mivel nagy 

részük klón, így ritka a magról való szaporodás, és elterjedési területük is leszűkül. Vannak 

kivételek is, a legjobb példa erre a Crassula multicava. A betolakodó fajok viselkedése előre nem 

látható. (…) A populációk fejlődési szintjének ismerete nagyon fontos szempont a környezetre 

való hatás felmérésében, főleg, hogy ez a viselkedési mód nem egyezik minden esetben az 

őshonos területeken megszokottal. Erre a legjobb példa az egyes Opuntia fajok túlzott elterjedése 

Ausztráliában” 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

 

 

 
 

 

Nyílt utcán lőtte le hitelezőjét a bécsi sofőr — azután mozibaillő menekülési jelenettel szórakoztatta a 
járókelőket. 

Bécs. (Az Ellenzék távirata) V. Buresch soffőr szenvedélyes kaktuszgyűjtő volt. Minden pénzét 

beleölte gyűjteményébe, sőt szenvedélye kielégítéséhez mások pénzét is igénybe vette. Vichtor 

nevű ismerősétől 120 schillinget kért kölcsön ritka kaktuszfajok beszerzésére. Vichtor azonban 

nem méltányolta Buresch virágkultuszát és amikor tegnap az utcán összetalálkozott vele, 

erélyesen visszakövetelte a 120 schillinget. Ebből azután szóváltás kerekedett. Buresch revolvert 

rántott elő, Vichtorra lőtt, aki holtan esett össze a kövezeten. A járókelők el akarták fogni a 

gyilkos soffőrt, ez azonban futásnak eredt, felugrott egy autóba, revolverét a soffőr mellének 

szegezve diktálta a menetsebességet. Ekkorra már rendőrök is érkeztek a helyszínre, utána eredtek 

Bureschnek. Órákig tartott az üldözés, elől Buresch revolverrel a kezében, utána egész autósor 

rendőrökkel és műkedvelő detektívekkel. Végre sikerült a menekülő autót megállásra bírni és a 

gyilkos kertésavsoffőrt elfogni. Letartóztatták. 

 
Ellenzék. - Független politikai napilap, Cluj-Kolozsvár. 1931. augusztus 19, 52. évfolyam, 187. szám, 3. 

 

 

 

 
 

 

K. P. budapesti ügyvédnél a múlt őszön októberben levittek a pincébe egy kiszáradó félben levő 

kaktuszt, s ott a többi lom közé dobták. A kaktusz tegnapelőttig, tehát 9 hónapig volt a pincében s 

nemcsak, hogy ki nem száradt, de most, mikor véletlenül fölhozták onnét, öt piros virág volt rajta 

látható. Megjegyzendő, hogy a kaktuszt 9 hónapon át soha nem öntözték, a pince száraz, (pék- 

kemence van mellette) és teljesen sötét, s a kaktusz pincében nőtt virágai mégis élénk piros 

színűek. A növényen, bár levelei igen fonyadtak, még számos virágbimbó van. 

 
Pesti Hírlap. 1879. július 13, 1. évfolyam, 191. szám, 6. 

 

 

 



 

 

 

 

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 

1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! 

 

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek 

megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk 

részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, 

színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 2020 tavaszán lehet megtenni 

a 2019. évi jövedelmek bevallása alkalmával. 

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező 

nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az 

adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár 

Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át 

Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA 

2020. I. FÉLÉVBEN 
 

Január 

TÉLI SZÜNET 

 

Február 8. szombat 

Cséke László: Ománi utazás tengerparttól a sivatagig 
 

Március 14. szombat 

KÖZGYŰLÉS 

 

Április 25. szombat 

Ficzere Miklós: Vedd el hitét, tagadd el múltját – botanikatörténeti félrebeszélések 

 

Május 23. szombat 

Dr. Csajbók József: Okos kaktuszok? A növényi intelligenciáról. 

 
A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház 

Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! 

Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 
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II. 
 

Írta: Fábián László 

 

Mi, akik sóvárogva kívánjuk a természet remekműveit gyűjteményeinkbe, a legtöbbünknek csak 

álma marad testük és tövisruhájuk tökéletes szimmetriája is. Azokban az időkben, amikor még 

lehetséges volt behozataluk, az ilyen import növények élete nagyon rövidnek bizonyult. Talán 

azok, akik öntözés helyett példányaikat naponta vízpermettel öntözték, utánozva a természetben 

előforduló ködöket, értek el nagyon elenyésző sikereket. 
 

   
 

1-2-3. Három kultúrnövény balról jobbra: Copiapoa serpentisulcata KK618, 

Copiapoa montana, Copiapoa tenuissima. 
 

Volt az életemnek egy nagyon rossz időszaka. Közvetlenül a bársonyosnak mondott forradalmat 

követően hamar elbocsájtottak munkahelyemről. Ezt a korszakot én a szélhámosok, a becstelenek 

és kalandorok korszakának nevezem, mert csak ez a réteg jött ki jól belőle. A többinek kuss volt a 

neve, ezt Hofi így jellemezte, „most klasszikus korszak van, egyeseknek nagyon klassz, de a 

többségnek kuss!” Gondoltam, felcsapok csaposnak, hátha csöppen egy kis jatt, ideig-óráig igen. 

Majd jött a tulajdonos az óriási ötletével. „Fiúk, hagyjátok a bevételnél a jattot, a hónap végén 

majd igazságosan elosztjuk” Persze az igazság mindig az ő oldalán volt! „Ki mint él, úgy ítél”, 

szólás is igaz volt rá. Minden lépésünket figyelte, nehogy egy kis apró a zsebünkben kössön ki. 

Képes volt zárás után, amikor mi már nem voltunk a cégben, bejönni éjfélkor a családjával és 

leltárt készíteni. Tette ezt addig, amíg a kollégámmal rá nem jöttünk és mindketten felmondtunk. 

Persze, az igazság megint az ő oldalán volt és azonnal kidobott minket, meg sem várva a 3 hónap 

felmondási időt, pedig ez törvényben volt meghatározva. Ekkor határoztam el magam, hogy nyitok 

egy díszállat kereskedést, annak ellenére, hogy pénzem alig volt. Szerencsére ekkor még a 

hivatalok nem kekeckedtek, azonnal megkaptam az engedélyt. Feleségemmel igyekeztünk minél 

többet kihozni a boltból, ami pénz nélkül nagyon nehéz volt. Mivel akkor még a nagyraktárakban 

sem ismertek, hitelre nem adtak nekem árut. Így a napi bevételt másnap újabb árura váltottuk. 

Ebben az időben még megvolt a díszhaltenyészetem is, ezek etetése is kiadással járt. Az egyik 

akvarista kollégám egyszer megszólított, hogy nincs e kedvem járni vele csővájó férgeket (Tubifex 

tubifex) szedni a saját tenyészethez és az eladáshoz is. Természetesen elvállaltam, mert kellett a 

pénz. Nem tudom, közületek valaki végezte ezt a melót? Mit mondjak, rabszolgamunka! Minden 

másnak több órán át derékig álltunk a hideg vízben (mert télen is dolgoztunk) és  
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szitáltuk a ragacsos, nyálkás iszapot, hogy kiszűrjük belőlük a férgeket. A dolognak csak egyetlen 

jó oldala volt. Útközben hallgathattuk a magnót, persze magyar számokat. Volt egy kazettám 

Homonyik Sándortól. Mivel oda-vissza játszó magnó volt az autóban, megállás nélkül ez szólt. 

Ekkor jöttem rá, hogy mi mindenről lemaradtam az életben, csak azért, hogy másoknak jót tegyek, 

bagatellért dolgoztam! Sajnos, a helyzet azóta sem változott, ez a mostani demokrácia csak a 

kalandoroké! 
 

  
 

4-5. Két kultúrában nevelt sokfejes példány: balra Copiapoa coquimbana, jobbra Copiapoa vallenarensis KK91. 
 

Az Andok nyugati oldalán nagyon egyedi klíma van. Ezt a klímát több behatás kölcsönös 

interakciója hozza létre. Ilyenek pl., a hideg Humboldt-áramlat, amely vastag inverz légréteget 

képez; az Andok magassága, amely megakadályozza a szárazföldről ide igyekvő felhők 

behatolását; valamint, az Atacama sivatag, amely szélárnyékban elhelyezkedő partvidéken terül el, 

ennek következménye, hogy még a Csendes-óceántól beáramlani akaró csapadék sem jut el ide, 

csak nagyon elvétve. A Föld forgása is sokban befolyásolja az itteni időjárást. A hideg áramlatok 

és a magas léghőmérséklet mindennapos ködöt eredményez, amelyet garua-nak (garrua) neveznek, 

amely ezután lassan felkúszik a domboldalakra, és ahogyan fokozatosan lehűl, megszabadul 

vízcseppek formájában terhétől. Ezt követően ezek a cseppecskék kicsapódnak a növények szárán 

és tövisein, ily módon naponta akár több mm csapadék is létrejöhet, ezt a vizet könnyen 

abszorbeálják töviseiken, areoláikon, és bőrszövetükön keresztül, de elenyésző mértékben 

lejuthatnak akár a talajig is, ahol viszont a gyökérzet veszi fel őket. A köd általában csak délutánra 

oszlik fel, ezért nem kedvelik nálunk sem az erős közvetlen napot. A hőmérséklet napi ingadozása 

0-50 C° közötti lehet, de nulla alá nagyon elvétve süllyedhet. 

A csapadék szempontjából ezen a vidéken csak akkor válik ideálissá a környezet, amikor úgy 3-7 

évente beáll az El Ňino természeti jelenség, amely a Csendes óceánban alakul ki. Ilyenkor az 

óceán vize felmelegszik, és sokkal nagyobb mennyiségben párolog, mint rendesen, ezt követően a 

nyugati szelek az Atacama partjaihoz sodorják őket, ahol eső formájában lehullnak. Az ilyen, 

szezonális időszakokban az egész vidék jóval zöldebb, mint máskor, minden virágzik és azon 

magvak, melyek évekig vártak a megfelelő mennyiségű csapadékra, kihasználva az alkalmat, 

azonnal kicsíráznak. Az ebben az időszakban csírázó magoncok azonban még nem nyerték meg a 

csatát, főleg olyankor, amikor az elkövetkező El Ňino csak több év után következik be. 

Mindazok számára, akik már jártak a kopiapoák hazájában világos, hogy itt minden más, mint 

ahogy az megszokott az egyéb lelőhelyeken. Néhány lejtőn a növények diverzitása (a növények 

sűrűsége egy adott területen) óriási, azonban a magoncok, az apró példányok mennyisége 

elenyésző. Léteznek olyan lelőhelyek is, ahol a magoncok jelenlétét már sok éve nem tudták 

bizonyítani. Szerény véleményem szerint ez azért van így, mert a klíma itt már régen nem érte el 

az optimális helyzetet, amely megfelelne a magoncok létének és túlélésének, ez a helyzet csak  
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6. Copiapoa columna-alba lelőhelye, többségben vannak az idős fejek, nagyon sok elpusztult egyeddel együtt, a 

magoncok jelenlétét egyáltalán nem regisztrálhatjuk. 
 

elvétve alakulhat itt ki hosszabb intervallumban. Az ottani klíma az utolsó 500 évben nem 

változott, ahogy az Európában is csak jelentéktelenül. Bizonyítékul szolgálnak az ottani ősrégi 

indián kultúrák, melyek éppen akkor tűntek el és kezdtek visszahúzódni. Ez a visszaesés nem a 

spanyolok miatt következett be, ekkor ők ezt a vidéket még hallomásból sem ismerték. Kihalásuk 

és visszahúzódások oka a vízhiány volt, az el ző vízbőséget kiterjedt öntözőberen-dezések 

bizonyítják. Ezért feltételezem, hogy az ott előforduló, hatalmas méretű kopiapoák még az ősi 

időszakból származnak, abból a korszakból, amikor még volt elégséges csapadék a magvak 

csírázásához és a magoncok fejlődéséhez. 

Néhány évvel ezelőtt két ausztrál növénykedvelő, Rudolf Schulz és Kapitány Attila, érdekes 

összehasonlító felvételeket végeztek el ezeken a lelőhelyeken. Sok régi, fekete-fehér fénykép 

alapján igyekeztek behatárolni az elődeik fényképezőgépeinek helyzetét. A csaknem azonos 

helyről készített felvételeken, amelyek ezelőtt 10, 20, 30, 40 évvel előbb készültek, érdekes 

megállapításra jutottak. Monográfiájukban ezt követően a két eltérő idődimenzióban készült 

felvételt egymás mellett közölték. Nagyon tanulságos a képek összehasonlítása. Feltűnő rajtuk, 

hogy a legidősebb példányok fokozatosan eltűnnek és a fiatal generáció még sincs jelen. Ez azért 

is érdekes, mert az élethez szükséges niké (az egyed létéhez szükséges minden feltétel megléte) 

felszabadul, még sincs a magoncok felől erre igény. Az ottani körülményekbe beavatkozó emberi 

tevékenység teljesen elhanyagolhatónak mondható, mert azok nem felelnek meg az emberi lét 

legcsekélyebb igényének sem. 
 

   
 

7-8-9. Balról jobbra: Copiapoa hypogeae ’Lizard’ kultivár, Copiapoa columna-alba élőhelyén, 

Copiapoa columna-alba v kultúrában. 
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10. A Copiapoa grandiflora, sötétebb fejek, és a Copiapoa longistaminae fajok együttélése. A háttérben jól 

kivehetőek a pusztulásnak indult ősrégi csoportok. 
 

Jelenleg sok kopiapoa növényem van, 

többségüket Varga Zolinak köszönhetem, aki 

az évi rendszeres adakozásában erre a nem-

zetségre is kitért. Nagyon sok példányt kap-

tam tőle, de többségük akkor nagyon rossz 

passzban volt, ezért kénytelen voltam felol-tani 

őket. Az oltásuk nem mindig sikeres, mivel 

nagyon kemény húsúak, és többnyire nagyon 

dehidráltak. Oltásuk csak abban az esetben volt 

sikeres, ha az alanyhoz erősen hozzászorí-

tottam gumigyűrűkkel és ezeket csak jóval 

később távolítottam el, mint az teszem más 

fajok esetében. Még ilyenkor is csak egy kis 

ponton, felületen forrnak egybe, sok növényem 

ezért úgy néz ki, mintha úszna a levegőben. A 

feloltott fejek sokáig „ültek”, csak pár év 

múlva indultak el megfelelő fejlődésnek. Azok a fejek, melyek nem maradtak meg az alanyon, 

hosszú idő elteltével saját gyökérzetet neveltek, így könnyű volt újra gyökeresíteni őket. Az 

erőteljesebb, több részből álló példányokat meghagytam eredeti formájukban. Idővel azonban 

ezeken is megmutatkozott a más kultúra előnye, hátránya. A növények tenyészcsúcsán megjelent 

az erőteljes gyapjúképződés, testük kiszélesedett és a tövisek hossza is lényegesen megváltozott. 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert ezeket a ritka növényeket ilyen módon képes vagyok 

szaporítani és terjeszteni. A szépen tövises példányok iránt hatalmas az érdeklődés. A jól és 

könnyen virító fajokat már magról is sikeresen nevelem. A magvetést ugyanazon módon követem 

el, mint a többi szukkulens faj esetében. Vetési módszeremet e cikksorozatomban már részletesen 

ecseteltem, ezért most erre nem térek ki. 

 

 

 

11. Copiapoa bridgesii, elképesztő tövisruhája 
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Minden esetre fajai nem nagyon tűrik el az erős napsütést, ezt inkább a késő délutáni órákban 

igénylik. A meleg hónapokban megkívánják a rendszeres öntözést, ugyanúgy, mint a legtöbb 

szukkulens. Éppen ezért nem különítem el őket a többi növényemtől és minden alkalommal 

kapják a vizet rendszeresen. A termőhelyükön levő vízhiány még nem jelenti azt, hogy 

aszkétanevelésben kell részesítenünk őket. A fentiekben kitértem a valódi okokra, hogy jelenleg 

miért is olyan száraz az élethelyük, ahogy azt most ismerjük. Génjeikben még ma is hordozzák a 

jobb időket, amikor ott még az emberi kultúráknak is jól ment. A teleltetésük sem okoz gondot. 

Ha elég hűvös a teleltető helyiség, nincs szükség a fényre sem. A hőmérséklet ilyenkor nyugodtan 

lehet akár fagypont körüli, ez is megszokott hazájukban. 

 

 
 

12. Copiapoa cinarescens kompressziós csoportosulása a növény élőhelyi felvételén. 

 

Igazmese: Van egy jó barátom, kollégám, a pozsonyi kaktuszklub vezetője Alberto Škrovan, aki 

mióta nyugdíjas, évente meglátogatja a kaktuszos lelőhelyeket. Minden alkalommal meglep 

néhány tucat élőhelyi maggal. Úgy hívja ezt az adakozási rendszerét, hogy: „A jó barát iránt 

elkövetett bosszú”. 2017 nyarán is „bosszút” állt rajtam, megajándékozott 87 taxon kopiapoa 

maggal, saját gyűjtéséből. A magokat szokásos módon elvetettem, magam is meglepődtem, hogy 

minden taxon kikelt, és szép számmal. A vetéseket nem pikíroztam ki, ezt hagyom az elkövetkező 

év tavaszára. Azonban e vetésnél is bizonyosságot nyert sokéves tapasztalatom, a magoncok 

látszólagosan a semmitől pusztulni kezdtek. Alig vártam a márciust, hogy elkezdjem feloltani 

őket. Saját gyökerű nevelést majd sarjaik legyökereztetésekor fogom alkalmazni. 

Újra szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy az általam alkalmazott nevelési módszerek 

nem biztos, hogy másoknál is alkalmazhatóak lehetnek. Mindenki induljon ki a saját feltételeiből 

és tapasztalataiból. A tartási és nevelési módszerekre nincs írott törvény, csak keserű tapasztalat. 

Ennek ellenére kívánok jó eredményeket és sok örömet e rendkívüli növénycsoport megtartásánál, 

felnevelésénél. 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

www.kaktusyfabian.webnode.sk. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Március elején már mindenképpen érdemes figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a 

korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap közepétől. Akinek nincs fólia- vagy 

üvegháza, az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit világosabb helyekre, és 

kezdheti növényei szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet biztosít részükre vagy 

árnyékolásról gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez azért lényeges, mert szokatás 

nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás, szoktatás ideje kb. 3 hét. 

Fólia és üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a nappali, melegebb órákban. 

Az erős napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással, melynek egy olcsó módja, amikor 

permetezőből mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia felületet kívülről. Nem a legesztétikusabb, 

de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, úgy növekszik apránként a 

bejutó fény erőssége. 
 

2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs 

környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb napokon 

langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat. Két, három 

órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több vizet. 
 

3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még előforduló 

fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű elhelyezésével 

védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést! 
 

4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a 

cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést, arra 

nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és legfőképpen 

az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival, hogy az esetleg 

bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást öntözött 

növényeinknél. 
 

5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni, 

azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz, 

porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük nyugalmi 

állapotban lévő növényeinket! 
 

6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell 

biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük a Debreceni Pozsgástár és a 

digitális Kaktusz és Pozsgás Magazinunk korábbi számaiból. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sempervivum marmoreum 

fa. robustum tavaszi színei. 

Kép: Vasas István 
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Írta: G. Molnár Ferenc 

 

Csakugyan cserél, csupán nem ad el, és válóban pénzért, de csak régi pénzért cseréli el kaktuszait 

Kocsis Lajos gyöngyösi gyűjtő. Ez a szenvedélye, a mostani divatos szóval: hobbyja. A gyűjtés 

szinte vele együtt nőtt, gyermekkorától kezdve nem is akarja abbahagyni. Eddig nem volt hűséges 

egyik gyűjteményéhez sem, de most már kitart az érmék mellett. A kaktuszai kint díszlenek az 

udvaron, a szép tágas ház előkertjében, de megtöltik az egyik verandát is. Az üvegfalú helyiség 

olyan levegőjű, mintha délszaki üvegház lenne. A szúrós, tüskés növények egymás mellé zsúfolva. 

Csupán egy fonott garnitúra mutatja, hogy a család tagjai itt szoktak pihenni. Különösen a 

házigazda feleségének kedvenc sziesztázóhelye a kaktuszház. Kétségtelenül van ennek a 

helyiségnek varázsa. Egzotikus látvány a rengeteg kaktusz. Közép-Amerika és Dél-Afrika 

hangulatát ébreszti a szemlélőben. 

 

Megszállottak vagy különcök? 

Meglepő kép alakul ki a beszélgetésünk nyomain. Gyöngyösön, de a járásban is egész köre van a 

kaktusz- gyűjtőknek. Neveket sorol Kocsis Lajos, olyan komoly férfiak és nők nevét, akik évekkel 

ezelőtt külön szakmai közösséget alkottak a kaktuszok körül. A művelődési házban jöttek össze 

rendszeresen, még szakmai előadásokat is rendeztek, és nemegyszer hívtak meg a fővárosból 

kaktusz-szakembereket. Egy-egy gyűjtő ezer, kétezer növényt is mondhat a magáénak. Kocsis 

Lajosnak közel ezerötszáz kaktusza van. több mint háromszáz fajtából. Egyikért sem adott pénzt, 

mindet valami másért cserélte. Hogy miért éppen kaktuszt kezdett el gyűjteni? Először azt 

mondja: mezőgazdász, tehát a növényeket szereti. Aztán hozzáteszi még: korábban nagyon sok 

lombos növénye volt, amik azonban sok helyet foglaltak el, tehát a családi béke miatt is kénytélen 

volt áttérni a kisebb növényekre. Mikor kezdte? 1956-ban a kaktuszokat. 

 

És a pénz? 

A pénzek, az érmek és kitüntetések iránti 

érdeklődése egyidejű a kaktuszokkal. Most 

ezekből ezerkétszáz darabot mondhat a 

magáénak. Elővesz egy katalógust, ami 

valójában vaskos, egyszerű kockás füzet. I. 

István, olvashatom a füzet elején. A címszó 

alatt ott sorakoznak a birtokában lévő két, 

István korabeli dénár adatai. Precízen, 

pontosan.  

Mit kell tudni a pénzről? Az évjáratát, a verde 

helyét, a névértékét és az anyagváltozatát. 

Ezek szerint kell begyűjteni az összes, létező változást. Például Ferenc József pénzeiből 450 félét. 

Komoly szám. Mennyi utánajárást igényelhet a teljes sorozat felkutatása! Ehhez türelem kell. 

Méghozzá nem is akármennyi. És valami különös elszántság. Kocsis Lajos a magyar pénzekre 

specializálta magát. Csupán az Árpád-házi királyok pénzei közül hiányzik neki tíz féle, a többi ott 

található a gyűjteményében. Például II. Géza pénze sincs meg. de tőle, mint hercegtől, van pénze. 

Ez azonban más. Bizonyára így igaz, ezt a gyűjtő tudja csak valójában. 

 

Egyetlen az országban  

Olyan numizmatikai darabbal is rendelkezik, amiből az ő példánya az egyetlen az országban. Egy 

arany cári kitüntetés ez. A Szent Sztaniszláv érdemérem I. fokozata. Mi ennek a története? Gróf 

Szirmay István, császári őrnagy kapta minden oroszok cárjától — árulásért. Kossuth ellen ő  

 

 

 

 

Ferenc József egyik aranypénze. 
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szervezte meg az első szabadcsapatokat A cár tehát „érdemei elismeréseként” ajándékozta meg a 

magas kitüntetéssel. A dekoráció ma is sértetlen és hiánytalan. Még az eredeti tokja is megvan, 

benne a cifra csillag, a vastag kék selyemszalaggal és vörös zománc aranykereszt. És egy fénykép, 

annak a festménynek a másolata, amelyik a Kossuth-áruló grófot ábrázolja díszruhájában, a cári 

ordókkal a mellén és a gomblyukában. Nem ragaszkodik ehhez a ritkasághoz. Miután — maga 

sem tudja, miért — a tihanyi múzeum a legkedvesebb a számára, vele tárgyal a kitüntetés 

átadásáról. Egyébként is széles körű kapcsolatokat épített ki.  

Közel kétszázötven levelezőtárssal érintkezik állandóan. Ezeknek a leveleknek egyetlen egy 

témája van: az érmék.  

 

A feleség engedélyével 

Óhatatlanul felmerült a kérdés: mit szól ehhez a gyűjtőszenvedélyhez a felesége? Mosolyogva 

válaszolta: Semmit, csak az a fontos, hogy otthon legyen. A gyűjtőmunka pedig olyan, hogy az 

helyhez köti az embert. Ritkán utazik el egy-egy érméért, a posta a legfőbb közvetítő. Persze, a 

gyerekeket is „megfertőzte”. Ők is átvették az édesapjuk hobbyját. De az utcabeli fiatalok sem 

tudják kivonni magukat a hatása alól. Úgy szoktatja rá őket a gyűjtésre, hogy csereanyagából 

nekik ajándékoz néhány darabot. Ez a csalétek. A többi már jön utána. 

Káros szenvedély a gyűjtés? A közvetlen válasz helyett gondoljunk arra, mennyi könyvet kell 

átböngésznie annak, aki például az ezer év magyar pénzeit akarja összeszedni! Van az ilyen 

olvasásnak haszna? Kocsis Lajos a nagy témán belül is főként a szabadságharcok és forradalmak 

numizmatikai emlékeit kedveli. Legutóbb a város, Gyöngyös történetének kiállításán láthattuk 

pénzgyűjteményének néhány értékes darabját. Most a Tanácsköztársaság évfordulójára szeretne 

kiállítást rendezni.  

★ Egy apróhirdetés útján jutottam el Kocsis Lajoshoz. Ő az, aki kaktuszgyűjteményét pénzre 

cserélné el. 

G. Molnár Ferenc 

 

 

 
 

1893. 

A Cactusmagot télen és tavaszszal vethetjük; a tavaszi vetés rendesen jobban szokott sikerülni a 

télinél, irja Hagel a Cacten-Cultur czímű munkában, csak hogy a rászák őszig nem fejlődnek olyan 

tökéletesen, mint a téli vetésből származók. A magot jó földbe kell vetni; a cserepeket, a melyekbe 

vetettünk, üvegházba vagy a szoba ablakába állítjuk. Legalkalmasabbak a sekély csészék a 

vetésre, de mélyebb cserepeket is használhatunk, csak hogy fenekükre cserépdarabkákat, apró 

követ vagy faszenet kell rakni, hogy a fölösleges víz könnyen kifolyhasson; s erre az alapra inkább 

könnyű mint nehéz földet tegyünk. Levél- vagy hangaföld, gyepföld, régi vályogföld és kertiföld 

egy kis homokkal keverve legjobban felel meg a czélnak; azon kívül tőzegpor, fa- és televényföld 

jónak bizonyult. Különben valamely meghatározott földnemhez éppen nem kell ragaszkodnunk, 

hanem magunk állíthatunk össze megfelelő földkeveréket 

könnyű és nehéz földből, előbbiből többet véve. A magok 

csak saját vastagságának megfelelően takarjuk be földdel, s 

finoman megpermetezzük, s a cserepet üveglappal letakar-

juk, hogy ne száradjon ki azonnal. A legtöbb Cactus magja 

már 2-3 hét múlva csírázik; a mint ki kelt, keveset és 

nagyon óvatosan kell öntözni, csak hogy a föld ki ne szá-

radjon. A rászákat néhány hét múlva más cserepekbe 

ültetjük át, az átültetést a nyár folyamán még egyszer vagy 

kétszer ismételjük, kevesebb példányt ültetve egy-egy 

cserépbe. A következő évben egyenkint ültethetjük Cactu-

sainkat előbb kisebb, később nagyobb cserepekbe. 
 

Kertészeti Lapok. 1893. április 4. szám 100-101. o. 

 

 

Napjaink kaktuszveteménye Szászi 

Róbertnél. 
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Beküldte: Ördög Emese, Nagykároly 

 

A Szatmárnémetihez közeli Gencsen, egy tipp-topp házat és egy színes virágokkal pompázó 

udvart találtunk, ahol Arnold él a feleségével, Emesével és 2 kis gyermekükkel. Megtalálható volt 

ott a lótusztól, a bazsalikomon keresztül, a pozsgások és kaktuszok megannyi változata. Nagy 

meglepetést okozott a baromfiudvar, mely exotikus állataival: emukkal, pávákkal, 

selyemtyúkokkal büszkélkedett. Arnold kaktuszgyűjteménye kategóriák szerint szépen rendezett, 

nem gazdagságával, hanem minőségével tűnik ki. Sikerült folyamatosan bővíteni, gazdagítani 

gyűjteményét elismert gyűjtőktől kapott egyedekkel. Sok féle hibrid és saját szaporításból 

származó növények bizonyítják, hogy lelkes és tevékeny tagja az egyesületnek. A közel 20 főből 

álló látogatók csapata (kiállítók, kaktuszgyűjtők és szimpatizánsok) nagy szeretettel ajándékozta 

meg Arnoldot kaktuszokkal, ezáltal is bővítve gyűjteményét. Ugyanakkor ő is nagylelkűen 

osztogatta a hajtásokat és a saját magvetéséből származó növényeket, hogy senki se távozzon üres 

kézzel. 

 

   
 

          1. A baromfiudvar és környéke. Ketrecben az emuk.                                 2. Részlet Nagy Arnold gyűjteményéből. 
 

   
 

                         3. A magvetésből származó szaporulat.                                                   4. Ajándék növények. 
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                                5. A látogatók egy csoportja.                                                                  6. Érdekes ez a gyűjtemény!. 
 

   
 

                         7. Nyaraló növények a „nyári szálláson”.                                             8. A látogatás terített asztalnál folytatódott. 
 

                                                 9. A közel 20 főből álló látogatók csapata (kiállítók, kaktuszgyűjtők és szimpatizánsok). 
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A kaktuszok bűvöletéből kiszakadva, a látogatás 

terített asztalnál folytatódott, ugyanis a család 

ízletes ételféleségekkel várta vendégeit. Minden 

fenséges volt. Az utolsó meglepetés egy kaktusz 

formájú torta volt, mely ötletért Herczeg 

Istvánnak tartozunk hálával. Nem marad más 

hátra, mint hogy köszönetet mondjunk a Nagy 

család kedves fogadtatásáért, és biztosítsuk őket 

a kaktuszgyűjtők tiszteletéről és elismeréséről. 

 

2019. szeptember 22 

Ördög Emese 

 

 

 
10. Herczeg István meglepetése, az asztrofitum-torta  

 

 

 

 
 

 

Írta: Mühle Vilmos (1896) 

 

Régi növény-család a Cactus, de annak da-

cára mindég akad kedvelője. Európának 

minden részén s vidékén találkozhatunk vele. 

A legigénytelenebb példánynak is oly remek 

szép a virágja, hogy csakhamar elfelejtjük a 

tőnek szúrós, tövises kinézését. Mily óriási 

fajta mennyiségben bővelkednek, ezt angol s 

német kertészetekben, úgy szintén sok 

botanikai kertben láthatjuk. Virágkedvelők-

nek szobakultúrára, leginkább ajánlható a 

Phyllocactus intensiv, sötétzöld levélzetével 

és remek színvegyülékben pompázó virág-

jaival, mely a legtisztább fehér színtől rózsa-

szín, piros, bíbor és lila árnyalatokban dísze-

leg. A Phyllocactus ablakban és szobában, 

napos vagy árnyékos helyen mindenhol egy-

aránt jól fejlődik. Nyár folyamán sok nedvességet, de szárazságot is jól bír. Télen az öntözéssel 

szünetelnünk kell, s csak a legszükségesebb esetben, hosszú időközökben egyszer- egyszer 

öntözhetünk. Virágzási ideje a tavasz és a nyári hónapokban van. Egy erősebb, jól kifejlődött 

növény bámulatos gazdag viránynyal bír. Hiszem, ha az újabb Phyllocactus-fajok, melyek nem is 

drágák (50 krtól 1 frtig drbja) ismeretesek lesznek, általános kedveltetésben s elterjedésben fognak 

részesülni. A legszebb fajok a következők: Alatus rózsaszín, Agathe rózsavörös, Alexandra 

violapiros, Albus grandiflorus, tiszta fehér, Ragyogó skarlát, Cooperii tejfehér, Atroviolacea 

superba ibolyaszín, Exquisite, rózsapiros, Crenatus roseo superba, selymes rózsaszín, Crenatus 

Vogeli rózsaszín nagyvirágú, Niobe sötétskarlát, Olivette rosakarmin, Vesta, fehér. 

 

Mühle Vilmos 
A KERT. 1896. október 1. 20. szám 833. 

 

 

 

Epiphyllum crenatum. Fotó: Ulf Eliasson. 
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Írta: Nagy Sándor 

 
Az I. és II. rész újságunk 118. és 123, a III. rész a 125. számában olvashatók. 

 

Mazanensia fajcsoport: (11 faj). 

Ide a közepes méretű növényeket sorolta be 

Schütz, melyek gömb alakúak és kb. 15 cm 

átmérőjűek. A virágok kisebbek, körülbelül 4 

cm. A gyümölcs éréskor merőlegesen reped fel. 

A mag kisebb, körülbelül 0,5 mm, finoman gu-

mós, tompa vagy fényes fekete. A virágok 

gyengén illatosak, a fajok érzékenyek az 

alacsony hőmérsékletekre, ezért javasolom, 

télen jobb, ha melegebb helyen tartjuk őket. 

Típusfaj a Gymnocalycium hossei. A szakiro-

dalom elsődleges élőhelynek említi: Argentína 

területén, Salta, Tucuman és Catamarca tarto-

mányokat, Quebrada del Torod-tól (Salta) egé-

szen Capillatasig (Catamarca), 300 km 

hosszban, 1.500-3.000 m tengerszint feletti 

magasságokban. Elsősorban sziklás, kavicstörmelékes talajon nő, alacsony cserjék társaságában, 

védelmében. Az első leírás megjelent: Kakteen und. Sukk. 31: 13 1980. Elsődleges élőhelye: 

Észak-Argentína, Catamarca tartomány, Sierra Ambato hegység területén, körülbelül 900–1100 

méter tengerszint feletti magasságban. Ezen a területen árnyékos helyeken  nőnek, fű és cserjék 

védelme alatt. Hunt szerint ideiglenesen elfogadott státusszal, elsődlegesen használandó név: 

Gymnocalycium oenanthemum. 
 

   
 

2. Gymnocalycium ambatoense (saját gyűjtemény).           3. Gymnocalycium castellanosii (saját gyűjtemény). 
 

Gymnocalycium castellanosii Backeberg 1936. Alberto Castellanos (1896-1968) argentin 

származású botanikus és felfedező tiszteletére nevezték el. A természettudós az argentin 

Természettudományi Múzeum munkatársaként tett utazásai során gyarapította, rendszerezte és 

 

 

 

1. Gymnocalycium mazanense = Gymnocalycium 

hossei (saját gyűjtemény). 
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segítette felépíteni Rio de Janeirói Bradeanum Herbariumot. Ez a növény is egy meglehetősen 

bonyolult és ellentmondásos faj. G. castellanosii és a csoport tagjainak földrajzi eredetét, 

élőhelyét igen nagy területen jelzik. Elsősorban a Sierra de Malanzán, La Rioja tartomány 

hegyláncaiban, hegyeiben: de Los Llanos del Porongo, de Abajo, Arganarez és Ulapes. Ezek a 

taxonok 500 és 1000 m közötti tengerszint feletti magasságokban találhatók. Hunt által - az 

Argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok elfogadva. 
 

   
 

  4. G. mucidum Oehme 1937. = G. ferrarii Rausch 1981.          5. Gymnocalycium ritterianum (saját gyűjtemény). 
 

Gymnocalycium ferrarii Rausch 1981, Walter Rausch, Omar Ferrari úr nevét örökítette meg a faj 

leírásával - aki argentin kertész és kaktuszszakértő -, amely 1981-ben jelent meg a KuaS 32-ben 

(1): 6-7, 1981. A növények a Sierra de Mazán déli lábánál élnek, Catamarca tartományban, Santa 

Teresita falu közelében, ahol lejtőkön találhatók körülbelül 1000 m tengerszint feletti 

magasságban. E a kisméretű növényeknek hatalmas répagyökerük alakult ki, vagyis a növény 2/3-

a föld alatt nő, ezért mély edényeket kell használni a szükséges hely biztosításához. Hunt 2016-os 

megállapítása, hogy ideiglenesen egyenértékű a Gymnocalycium glaucum ferrariival. 

Gymnocalycium glaucum F. Ritter1963. A G. glaucum a nemzetség egyik legkülönlegesebb, 

legérdekesebb és lassan növő képviselője, Catamarcában és La Rioja tartományban nő, 

Tinogastatól délkeletre. Legközelebbi, kisebb, kevésbé tüskés rokona, a G. ferrarii északon 

tenyészik a Sierra de Masanban, Catamarca és La Rioja szomszédos területein. A G. glaucum a 

nemzetség fajai közül a legerősebb répagyökeret növeszti, ezért a gyűjteményekben lassan 

fejlődnek. Sok türelem kell ebben az elhúzódó stagnáláshoz. Mély termesztő edénnyel, ásványi 

anyagban gazdag, durva földkeverékkel segíthetünk. Hunt szerint az argentínai élőhelyi 

populációval rendelkező fajok elfogadva.  

Gymnocalycium guanchinense Schütz1948. A G. guanchinensevel kapcsolatos információk az 

interneten és az ott elérhető szakirodalmakban is, több mint szegényesek. Sok éven át kételkedtek 

ezen faj valódi azonosságában, és most is úgy gondolják, hogy a G. hossei széles körű 

rokonságába tartozik, amely ma magában foglalja a G. mazanense, G. nidulans és a G. 

weissianum fajokat. Látjuk, hogy ez a növényünk is egy meglehetősen bonyolult és 

ellentmondásos. Schütz elképzelése szerint a G. guanchinense, a G. hossei és a G. mazanense 

külön taxonok. Más szerzők munkáiban azonban széles körben kezelik őket egymás 

szinonimáiként. Van olyan vélemény, hogy a G. guanchinense valójában érvénytelen név, a jó faj  
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pedig a G. hossei ideiglenesen elfogadott státusszal, elsődlegesen használandó név a G. 

rhodantherum. [HUNT 2016] 

Gymnocalycium hossei (F. Haage 1927) A. W. Hill 1933. Ferdinand Haage az erfurti kaktusz 

kertészet tulajdonosa Echinocactus hosseiként írta le. Egy szép, tipikus gimnó növény. Kezdetben 

enyhén lapított-gömb alakú, később gömb alakú, zöldes-barna, 13 bordával. Tövispárnája fehér, 

szürke gyapjúval. A sugárszerű tövisek száma 7–9, enyhén ívelt, akár 15 mm hosszú, párosával 

helyezkedik el a növényen. Egy tövis lefelé irányul, először barna, majd szürkésfehéres, sötét 

heggyel. Az idősebb növényeknek egy központi sugárirányú tövisük lehet. Rövid, fehéres vagy 

sötét rózsaszínű  virágai  vannak. Státusza az 1990-es években kétséges volt, de Hunt szerint az 

argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok elfogadva. 

Gymnocalycium mazanense (Backeberg 1933) Backeberg 1935. Backeberg első ismertetése a 

Kakteenfreund-ban, 133,1, 12, 1935, a második a Blätter für Kakteenforschung-ban 1935-ben. Ez 

egy Backeberg által kiadott magazin volt. Backeberg harmadik leírását dán nyelven tették közzé a 

Cactus ABC-ben, annak 291. oldalán 1935-ben. A fajcsoporton belül viszonylag nagy termetű, 

erős tövisű faj. Több mint valószínű, fajazonos a G. nidulansszal és a G. weissianummal, 

amelyeket Backeberg írt le ugyanabból a térségből. Több gyűjtőtársamnál láttam G. mucidum, 

vagy G. guanchinense néven. Ideiglenesen elfogadott státusszal elsődlegesen használandó név: 

Gymnocalycium hossei. 

Gymnocalycium nidulans Fric ex Backeberg 1936. A leírás megjelent Backeberg és Knuth Kaktus 

ABC 293 és 417. oldalán 1936-ban. Általában magában álló, idősebb korban csoportképző. 

Valószínűleg azonos az ugyanabból a térségből származó G. mazanense és G. weissianum fajjal. 

Ideiglenesen elfogadott státusszal elsődlegesen használandó név: G. hossei. 

Gymnocalycium nigriareolatum Backeberg 1934. Érdekesen kezdődik ezen taxon nevének 

születése is. Backeberg eredeti leírását a Bfk (Blätter für Kakteenforschung 1:1934, 74/1) 1934-

ben tette közzé. A növényeket Backebergtől vásárolták, Stümer nem tudta megadni a származás 

pontos helyét. Magot árusított, és a kaktuszokat a vevők hiába várták. Egy megjegyzés: ez egy mai 

történet is lehetne. Az meg valóságos, hogy a neve ellenére a fiatal példányok areolái nem feketék, 

mégis az argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok elfogadva. 

Gymnocalycium ritterianum Rausch. Az argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok itt is 

elfogadva. 

Gymnocalycium weissianum Backeberg 1936. Ennek a taxonnak a leírása a Cactus ABC-ben 

1935-ben jelent meg, a 296. és a 417. oldalon latin és dán nyelven. Ideiglenesen elfogadott 

státusszal, elsődlegesen használandó név: G. hossei. És végül következzék a: 
 

   
 

 6. Gymnocalycium chiquitanum (saját gyűjtemény).       7. Gymnocalycium paediophyllum a „gyerekekkel” 
 

Mazanensia csoporttól elkülönült fajcsoport 2 fajjal. 

Paraguay északi részén és Bolívia délkeleti részén találhatók a Chaco-ban ezek a fajok, úgy mint a 

G. paediophyllum és G. chiquitanum. Különleges helyeken fordulnak elő, viszonylag keveset  
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8. Virágzó Gymnocalycium paediophyllum. 
 

9. Jól látható a Gymnocalycium chiquitanum nemzetségre jellemző csöves virága. 
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tudunk a legtöbb faj ökológiájáról. Mindkét taxon magjai különböznek a többi taxon magjaitól és 

az élőhelyük Bolíviában található. Az irodalomban is ritkán találni megjegyzéseket az éghajlatról, 

a talajról vagy a kísérő növényzetről. 

Gymnocalycium chiquitanum Cárdenas 1963. A leírás megjelent: Cactus (Párizs) 18 (78), pp. 95-

97, 1963. A név Prof. Dr. Martin Cárdenas (1899-1973) bolíviai botanikust örökíti meg. Ő 

Bolíviában a Cochabamba Egyetem rektoraként, jelentős kaktusztudós és gyűjtő volt, aki Bolívia 

részletes kaktuszflóráját dolgozta fel. A bolíviai élőhelyi populációval rendelkező fajok elfogadva. 

Gymnocalycium paediophillum F. Ritter1963 ex Schütz 1986. Az első leírást 1979-ben tette közzé 

Friedrich Ritter a Kakteen in Südamerika folyóiratban. (1: 269. 1979). A növény lapított gömb 

vagy rövid henger alakú, zöld, 10-20 cm magas, átmérője 5-8 cm. Különlegessége - a névadást 

illetően pedig perdöntő -, hogy a szár alsó része "gyerekekkel" benőtt. Van némi zavar a 

paediophillum név helyesírása tekintetében, ugyanis Hunt a pediophillum nevet használta. Az 

argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok elfogadva. A fenti gondolatok papírra vetése 

közben érkezett egy szomorú hír: David Richard Hunt, az angol botanikus tudós és kaktuszkutató 

2019. május 19-én, életének 81. évében elhunyt. Munkásságát a kaktuszos társadalom szerte a 

világban nagy tisztelettel és figyelemmel kisérte.  A ”David Hunt és a mögötte álló nemzetközi 

csapatra oda kell figyelni” írtam ezen sorozatom 3. részében. 

Nagy Sándor, Jászberény 

Képek: Holló László: 7; Mánfai Gyula: 8,9; Nagy Sándor: 1,2,3,4,5,6. 
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X. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

Hirtelen beteg lett Juditka. Előző délután még vígan piszmogott kertecskéjében, reggelre 

azonban forró homlokkal ébredt. Harmincnyolc-öt. Nem érzett semmi fájdalmat, csak valami 

ernyesztő bágyadtságot és ágyhoz tapasztó fáradtságot. Orvos jött. Tüdő, torok tiszta, a szív sem 

különösebb. Kalmopyrin, germicid. Valószínű hűlés, mert a gyomorral s belekkel nincsen semmi 

baj. Másnap harmincnyolc-hét. Penicillin. A lázmérő kísérteties konoksággal kúszik tovább. A 

kerthez nincs kedvem. Ági ott ültetget kivételesen a kertecskéjében, de Judité annál árvább. 

Harminckilenc-öt. Penicillin. A pulzus már nem is ver az orvos ujjai alatt, hanem úgy pereg, mint 

a megvadult dobverő. Judit tömött barna haja sötéten válik el az égő vörös arctól, és aggasztó 

nézni, ahogy csukott szemmel rángatja magába a ziháló lélegzetet. Nyugtalan aluszékonyságából 

néha riadtan ébred, de mire kitisztulnának előtte a körvonalak, már megint kábult álomba zuhan. A 

gyárban nyugtalan vagyok. Alig várom, hogy a vonatról leléphessek. A hír megint csak rossz. 

Most már megdöbbentő. Harminckilenc-hét. Az orvos újra penicillint adott. Ágit leintem. Ne 

beszéljen hangosan, menjen inkább az udvarra, játszani. Juditkát szüntelenül lázálmok gyötrik. 

Néha magyarból felel és az összetett mondatokról azt mondja, hogy Kína fővárosa, máskor meg 

Ági visz el két kövirózsáját... 

Negyedik napon vagyunk. Az orvos még nem jött. Süt a nap, kövér sugárral ömlik az ablakon, de 

olyan részvétlenül, hangosan nevet, hogy bosszúra rándítja az ember öklét. Az utcán játszó 

gyerekek zsivaja még jobban megmarkolja szívünket. Be kell csukni az ablakot! A csukott 

szemhéj meg-megrebben néha s mintha mondani is akarna valamit, de csak nyöszörgés szűrődik 

ki a cserepes ajkak közül. A gyerekek zaja az utcán elcsendesül. Annál bántóbban hallik az öreg 

falióra ketyegése. Hol az orvos...? Itt van a könyv a kezemben. Egy betűt sem olvastam még. Ili 

már harmadszor jön be a konyháról csendben, tesz-vesz, de annak sok értelme nincsen. A kék 

pettyes tejes csészét most hozza be éppen harmadszor. És íme! Ugyanazt kiviszi. Ezt nem lehet 

bírni! Ili bejön újra. Felállok. Kimegyek egy kicsit levegőzni. Két nap óta, hozzá sem nyúltam az 

ültető késemhez. Elment a kedvem a kertészkedéstől. És most...?! Gyűlöletes ez a virító 

színpompa! Hát ezeknek a növényeknek mindegy, hogy nagy és kis gazdájuk bajban van? És 

Juditka kertjében képes az a bordó kankalin ilyen szép utóvirágzásba borulni? Rosszabb, mint az a 

táncdal, amit a hangszóró bömböl a kultúrház tetejéről, Vissza a szobába!...  

— Még mindig nem jött...? — kérdi súgva Ili.  

Juditka megmozdul.  

— Édesapám... — nyöszörgő gyámoltalanul. De mire ágyához sietek, csak feje mozog erőtlenül a 

párnán. Leülök mellé. Aztán felállok s ott, hol a szőnyeg elfogja a lépteink zaját, fel s alá hajszol a 

türelmetlen, felzaklatott idegrendszer. A szoba kicsi. A levegő fojtott. Újra a teraszra sietek. Tarka 

színzavarral vigyorog a kert arcomba. Visszamenekülök. De a kertnek már nem sok jót jósolok. 

Talán a lépteim zajára, Juditka felnyitja szemét. És napok óta először, tiszta tekintettel kérdi: 

— Nem halok meg...? — És homlokára rebbenő kezemet úgy megmarkolja a két kis tüzes tenyér, 

mintha kapaszkodni akarna.  

— Csacsi vagy — mondom nyugtatóan. De simogató kezem majdnem megbénul az ijedtségtől. Ili 

surran mellénk.. Egy pillanatra megállt, aztán hirtelen elfordul s kisiet a szobából. Csupán 

egyetlen könnycsepp csillog utána Juditka takaróján. Még kétszer kérdezi ezen a délutánon ezt a 

rettenetes mondatot. Harmadszor már így módosította: 

— Meghalok...? 

A nap leszállóban van. Rőt vörös sugarai véresre meszelik a szoba mintáit és tompa dübörgés 

zakatol bensőmben. Harmadszor is visszamenekülök a teraszról. Kiirtom a kertet minden 

virágjával. Különösen azt a részt fogom szétdúlni, ahol Juditka apró ásója van leszúrva. Úgy 

meredez ott nyűgös várakozással, ahogyan öt nappal ezelőtt kicsi gazdája keze a földbe nyomta. 
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Végre megérkezik az orvos! Hosszan vizsgál, miközben a kislány erőtlen, tüzes testét elé tartom 

s támogatom. Kétszer is meghallgatja tüdejét s végigkopogtatja. Az érverésnél megcsóválja fejét. 

Délután négykor a lázmérő harminckilenc-kilencet mutatott. Penicillin után Ili a szobában marad, 

mi kimegyünk.  

— Találtál valamit? — kérdem szorongva. 

Az orvos jó barátom. Szeretem és becsülöm. Mindig van egy biztató szava, de most, gondolkodás 

nélkül, őszintén megmondja.  

— Nem. Szinte érthetetlen. Sehol semmi elváltozás… 

Mondani akar még valamit, de elszabadul bennem az aggodalom s megszegem a kötelező 

udvariasságot.  

— Nem gondolod, hogy…, - hogy jó volna talán ... egy ... Úgy gondoltam, hogy egy alapos 

kivizsgálás..? 

Két nap óta gyötör már a  gondolat, de most is nehezen öntöttem szavakba. Barátok vagyunk, nem 

akarom megsérteni az orvosi érzékenységet. De elsősorban apa vagyok.  

Az orvos szinte megkönnyebbülve válaszolt. 

— Örülök, hogy kivetted a számból a szót. Ezt alkarom én is javasolni. Nézd, én megtettem 

mindent, de a szem és fül, sok mindent nem tud időben érzékelni, amit a gépi felszerelés 

érzékenysége ... A magam megnyugtatására is azt kell ajánlanom, hogy ha holnapra nem javul az 

állapota, vigyétek be kivizsgálásra. Annyit mondhatok, hogy életveszély nincsen. De azért... 

szóval jobb, ha minél előbb tisztázzuk. 

Éjjel keveset aludtunk. Ági egészséges szuszogása nyugtatott, de Juditka nyöszörgése felzaklatott. 

Hajnalra megcsendesedett. A vonathoz indulóban, futólag, megérintettem homlokát. Hűvös volt. 

És mélyen aludt. Boldogan siettem a gyárba. Fél kilenckor megcsendült a telefon az asztalomon.  

— Harminckilenc-kilenc — csuklótt bele Ili a kagylóba. Majdnem kiesett a kezemből, de azért 

szilárd hangon válaszoltam. 

— Jó. Akkor szállítjuk Kispestre. Siess vissza, készülj el, hogyha érkezünk, azonnali indulhassunk 

is. 

Taxiállomást tárcsáztam. Nem jelentkezett. A központját hívtam. Foglalt volt. A mentőket ilyen 

esetben nemi lehet hívni. Újra a központot tárcsáztam. És még vagy ötször. Végre megkaptam a 

választ. 

— Sajnáljuk, minden kocsink foglalt.  

Idegeim halántékomban dübörögtek.  

— Próbálja meg az igazgatónktól elkérni a gépkocsit — unszolt Lili kartársnő.  

Egy pillanatig idegenkedtem a gondolattól. Szabályellenest kérni? És kívánni? De mit csináljak 

ebben a paragrafusok alá nem tartozó esetben? Juditka hánykolódása és rémültre kerekedett szeme 

jutott eszembe. Amikor harmadszor kérdezte.  

— Meghalok...?!  

Bementem az igazgatóhoz. 

Előadtam töredezetten a helyzetet. Végighallgatott, szeme se rebbent. Aztán néhány pillanatra 

csend ült a szobára. Csak a ceruzája hegye koppant időnként az íróasztal fényes lapján. Azt nézte, 

mereven. Talán paragrafusok és körlevelek, meg a külön szabályok hideg és szigorú sorai 

szaladoztak szeme előtt... Vagy tán két hasonló korú, szöszi lányára gondolt?... Végre rám nézett. 

— Ha már így van, megengedem — mondta egyszerűen.  

Az ajtót alig találtam meg. A garázsnál kaján akadály ugrott elém. Éppen ma jelentett beteget a 

gépkocsivezető. Letaglózva támaszkodtam az ajtószárfának. Aztán hirtelen sógorom jutott 

eszembe. Talán őt is elengedik munkahelyéről. Majdnem úgy rontottam vissza az igazgatóhoz.  

Tudtam, hogy kérésem s annak teljesítése most már dupla szabálytalansággal határos, de már nem 

is mérlegeltem.  

— Tud vezetni a sógora? — kérdezte az igazgató megnyomott hangsúllyal.  

— Igen. Vizsgázott gépkocsivezető.  

— Akkor jó — válaszolta. Aztán órájára pillantva hozzátette: — Siessenek. Ne hagyják szenvedni 

azt a kislányt.  

Kiszédültem a szobából. Újabb telefon. Félóra idegfeszítő várakozás a sógoromra.  
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Aztán nem siettünk. Robogtunk! Lehet, hogy szabálytalanul sebesen. Itthon beemeltük kapkodva 

Juditka bepólyált testét a kocsiba. Könnyű volt, mint a pehely és csak a pólya szorosa tartotta, 

hogy össze nem csuklott. A kivizsgálást a híres gyermekgyógyász professzor vette a kezébe. 

Kopogtatott, hallgatott és számolt, aztán röntgen, laboratóriumok és vissza. Délre megvolt az 

eredmény: vírusos tüdőgyulladás! Éppen ma kezdett kibontakozni. Amit az emberi szem és fül 

észlelni nem tudott, azt már árnyékaiban és kimutatta a gép. Két nap múlva jobban lett Juditka. 

Láza csökkent és aluszékonysága is. Sohasem felejtem el azt a délutánt, mikor hazajöttem, és 

tiszta szemekkel nézett rám, és mosolyogva köszönt. De fáradt volt még s erőtlen. Csakhamar újra 

álom nyomta le szempilláit. Talán félóráig aludt? Nem tudom. Akkor hirtelen megszólalt.  

— Édesapám.., hadd nézzem meg a kertet...  

Ijedten léptem ágya mellé, azt hittem, újra a lázálmok gyötrik, de fáradtan mosolygós arccal 

megismételte kérését. És ellenkezésemre, olyan könnyes lett a szeme, hogy meg kellett hátrálnom. 

Ili már hozta is a takarót. Bebugyoláltuk újra és ölemben vittem le a kertbe. Előttem Ági, 

mögöttem Ili, így vonult le a lépcsőkön a menet. Minden kis részletnél meg kellett állnunk, mert 

egy hét múlva minden másnak látszott, mint azelőtt. Különösen azt a százszorszépet csodálta meg 

Juditka hosszan, amelyet betegsége előtti napon ültetett el, bimbósan. És ezen a sétán, amilyen 

könnyű volt a teste, olyan nagy boldogság költözött a takarópólyába. És én sem örültem még soha 

annyira a guggolásnak. Pedig most még teher is volt az ölemben. Ezen az éjjelen, először a 

betegség óta, mindnyájan mélyen és boldogan aludtunk. És a kerttől, másnap reggel, mielőtt a 

vonathoz siettem, bocsánatot kértem. 

Mégis, az én kertem a legszebb! Legalábbis nekem.  

Eddig csak arról írtam, miként született meg virágoskertünk, ami nem is olyan nagy, és arról, hogy 

a kertnek milyen szerepe volt és van, kicsi családunk életében. Azt sem hallgattam el, miként 

jutottam anyós-anyám tréfás megjegyzése során a „növénybolond” jelzőhöz. De vajon egyedül 

csak én érdemeltem ki ezt a jelzőt?... Nem gondolom.  

Nem mentegetőzésből állítom, de sokkal több növénykedvelő él, mint gondolhatná bárki. Nem a 

kertészekre vagy a növénytudósokra, még kevésbé a flórakutató expedíciók megszállottjaira 

gondolok itt. Nem. Ők mesterei vagy művészei a növényvilág titkainak. De a lakások 

virágvázáinak díszítőit sem sorolom ide fenntartás nélkül. Mert ők legtöbbször csak hódolói a 

schopenhaueri bölcsesség lírai változatának, amelyet Reviczky Gyula az önmagáról írt 

költeményében, oly meghökkentő egyszerűséggel így önt formába: 

„a világ csak hangulat. És ne tévesszen meg senkit az ismert szállóige 

sem, hogy „aki a virágot szereti, rossz ember nemi lehet”. 

Elcsépelt közhely ez és amennyire tetszetős és általánosító, éppen annyira üres és igazságtalan is 

gyakran. Ez terít szőnyeget a virág tolvajok lába alá is. Lakásunkkal szemben, az utca túlsó 

oldalán, a kis előkertben hatalmas orgonatő van. Valósággal fává nőtt már. Minden májusban, 

egyetlen hatalmas, világos lila csokorrá terül rajta az illatos virágsátor. A részegítő májusok egyik 

hajnalán három vonathoz siető lány, pillanatok alatt fent termett a léckerítésen és behajolva rajta, 

törni-tépni kezdte, ahol csak érte. Recsegett, ropogott a szerencsétlen bokor, de mire álmából 

felriadt a ház gazdája s az ablakhoz ugrott, már az utcasarok táján viharzottak a viháncolva 

menekülő virágtolvajok. Ott maradt a bokor, lenyúzott ágakkal, feltépdesett kéreggel, és mi ketten, 

egymással szemközti ablakban, a ház gazdája és én.  

— Barbárok! — mondtam fejemet csóválva. De azt már nem írom le, amit a szemközti szomszéd 

mondott. Nem lehet. Csupán azt jegyzem meg, hogy — eltekintve ultranaturalista népies 

szóképeitől és hasonlataitól — tökéletesen igaza volt. Az effajta virágszeretetből senki sem kér, ki 

a növényeket igazán szereti. Még akkori sem, ha a romantikára hajlamosak vagyunk. 

Borcsa néni tragikus esete ismét más fonákságát példázza a virágkedvelésnek. 

 

Folytatás következik! 

Sztrókay Tibor 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 
 

A CACTUSOKRÓL 

 

 

Írta: Molnár Antal (1866) 

 

Mexikó fennsíkjainak, a hajdani magas műveltségről tanúskodó azték várromok környékének, 

továbbá a Humboldt Sándor által oly megható élethűséggel leírt venezuela-i puszták és Peru déli 

részeinek vándorát önkénytelenül is bizonyos komor hangulattal tölti el a körülötte elterülő, 

sajátszerű s az egész táj jellegét meghatározó növényzetnek szemlélése, melyet még fokoznak az e 

helyekhez kötött szomorú történeti visszaemlékezések azon korból, midőn lakosaiknak gazdag 

városait, virágzó vetéseit s aranytermő hegyeit, idegen jövevények — kiknek ajkairól azonban a 

szeretet vallásának tanai hangzottak — rövid idő alatt puszta rom halommá, kietlen sivataggá 

tették. 
 

 
 

1  Dinnyekaktuszok a Karib-tengeri egyik szigetén, Isla Margaritán. Fotó: Kajdacsi János 
 

Az említett tájakon mindenfelé a cactus növénycsaládnak csodálatos idomú, a többi növényekétől 

eltérő belalkatu, s e mellett a leggyönyörűbb színezetű virágokkal elborított fajaival találkozunk. 

Ezen fajoknak tetemes része könnyű tenyésztésmódja s egyszerű igényei miatt — nem kíván 

ugyanis egyebet a nap forró sugarainak kitett száraz földnél — Európában is csakhamar elterjedt s 

ma már szobáink- és kertjeinknek leggyakoribb és legkedveltebb dísznövényei közt foglal helyet. 

Azon körülmény, hogy a 600-nál többre menő cactusfajok csaknem kivétel nélkül száraz, 

homokos és sziklás helyen élnek, ellentétben látszik lenni húsos belsejük s a benne foglalt 

nagymennyiségű kellemesen savanyú ízű nedvvel, mely a sivatag utazóira s állatjaira nézve oly 

rnegbecsülhetlen értékű, hogy általa a cactus „a puszták növényforrása“ nevezetet érdemelte ki. 

Természetesnek fogjuk azonban ezt találni, tekintetbe véve, hogy a növények nedvtartalma 

általában a levelek által párolog ki leginkább, ezek pedig a cactusoknál — egy-két levélnemű 

kinövéssel ellátott faj kivételével — hiányzanak, a húsos cactustörzset bevonó hamvas-zöld kéreg 

pedig a nedvek kigőzölgését megakadályozza. E bőrnemű kéreg épen a legszárazabb helyeken élő 

fajoknál — p. a néha óriási nagyságú dinnye-cactus-nál — a legvastagabb. Ezekhez járul még, 

hogy a növény belszerkezeténél fogva tetemes vízmennyiséget fölvehet, mire az e tájakon több 

hónapig szakadatlanul folyó, ismeretes forró földövi esőzések a legjobb alkalmat szolgáltatják. 
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De ha cactusunk még így sem juthat a kellő vízmennyiséghez, vagy ha korának előhaladtával 

húsos szövete megkeményedik, belsejében — hasonlóan a tenger koralljainak mésznemű 

váladékaihoz — kemény, könnyű és mégis tartós fa képződik, melyet a bennszülöttek tüzelésre és 

építkezéseknél használnak.  

A cactustörzs kérgét különösen jellemzik finom sűrű szőrmezük, vagy az annyira veszélyes 

vékony és törékeny tövisekből álló kinövései, melyek, ha némely cactusfajt vigyázatlanul 

megfogunk, a bőrbe hatolván, könnyű — de az u. n. tuna cactuséi életveszélyes — gyulladást is 

okozhatnak. Vigyázattal távolítják el a sivatag szomjazó állatai a cactusról e kinövéseket s csak e 

műtétnek — mely őket néha egész életükre bénává teszi — bevégeztével ízlelik meg hűsítő 

tartalmát.  

Talán épen ezen sajátsága a cactusnak okozza azt, hogy valamint eredeti hazájukban — a mint ezt 

derék utazónk, gróf Wass Samu írja Acapulco környékéről az orgona-cactus felől — úgy 

Európának déli tartományaiban is, a mi bogyótermő cserjéinkhez hasonlóan, a legjobb eleven 

kerítésre használtatnak.  

Gyümölcsei díszkertjeinkben többnyire elsatnyulnak, vagy fanyar ízűekké lesznek, eredeti 

hazájukban azonban kellemes savanyú ízük van. E gyümölcsök befőzve mellbetegségeknél — a 

növénynedv pedig gyulladásoknál — gyógyszerként használtatnak. A cactusneműek két faja (a 

tuna és cochenille-cactus) azon kis rovarkáknak szolgál táplálékul, melyek a becses carmin-festék 

szolgáltatása által Mexikó lakóira nézve oly fontos kereskedelmi cikket képeznek.  

Azonban épen nem ezen becses tulajdonságok tették a cactust oly kedvessé Flóra gyermekednek 

minden barátja előtt, hanem virágai, melyeknek hasonlíthatlan színpompája annyira meghatja a 

természeti szépségek iránt fogékony keblet. E— többnyire nagy — virágok a sárga, vörös és fehér 

színnek legbájosabb árnyalataiban tündökölve harang- vagy csillagalakúak, belsejükben 

nagyszámú, hosszú és selyemszerű hímszálakkal.  

A cactusfajok virágzási ideje annyira különböző, hogy nagyobb díszkertekben minden hónapban 

találhatni nyílt virágokat, ámbár nehány fajnál a virágzási időszakok csak évek múlva váltják föl 

egymást. 

Molnár Antal 
Hazánk s a Külföld. 1866. október 14, 2. évf., 41. szám, 651. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Egy orgona 

kaktusz, ehhez 

hasonlót látha- 

tott Wass Samu. 

Fotó: 

Mike Goad. 
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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. 
 

P 
patonii benannt nach Ing. C. Patoni Patoni-féle 

patula abstehend, ausgebreitet alacsony, kissé felálló 

patulifolius benannt nach den 

abstehenden Blütenblättern 

távol(el-)álló virágszirmú 

paucartambensis benannt nach Herkunft: Bolívia élőhelyről való 

paucicostatum, 

paucicostata 

wenigrippig, weniggerippte kevés bordájú 

paucicostatus  kevés bordájú 

paucidens wenig gezähnt kevéssé fogazott 

paucispina, paucispinus wenig stachelig, wenig dornige kevés tövisű 

paucispinosa wenig bedornte kevés tövisű 

paulensis benannt nach Herkunft: 

San Paulo, Brasilia 

San Paulóból való 

paxtoniana benannt nach Jos Paxton Paxton-féle 

pecheretiana benannt nach Pecheret Pecheret-féle 

peclardiana benannt nach A. Peclard Peclard-féle 

pecten (aborigium) Kamm (der Eingeborenen), benannt 

nach der dicht bedornten Frucht 

fésű, bennszülöttek fésűje 

sűrűn tövisezett gyümölcsű 

pectinatus gestielblumig fésűszerű 

pectinifera  fésűsödő 

peculiaris  különleges 

pedicellatus, pedicellata gestielblumig, gestieltblütige nyeles, kocsányos virágú 

Pediocactus Fussfesselkaktus lábbilincs (lábbéklyó) 

kaktusz 

peduncularis mit stehendem álló virágszárú 

peeblesiana, peeblesianus benannt nach R. H. Peebles Peebles-féle 

peitscherianum benannt nach garteninspector: 

Peitscher 

Peitscher-féle (Jéna) 

pelargonium storchähnlich, storchförmig gólyaszerű, (muskátli) 

pelecyphorus, 

pelecyphora 

beiltragend, beilträger, Asselcactus fejszehordozó 

pelecyrhachis beil rippige fejsze bordájú 

peloncillensis  feketéllő 

pellucidus durchscheinend átcsillogó, áttetsző 

peltatum schildartig pajzsos 

pelviformis beckenförmig medencealakú 

pendula pinselhaarig (ecsetszőrű), csüngő 

penduliflora hangeblütige csüngő virágú 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Daróczi Zoltán, Berettyóújfalu, József Attila Általános Iskola. 

 

 


