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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) 
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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!  
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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. 
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        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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Írta: Kiss László 

 

Wilcoxia zapilotensis J. Meyran 1970 (1969) 

 

A Debreceni Pozsgástárban mostanában megjelent Wilcoxia fajok leírásai sorába nem volt 

beilleszthető a Wilcoxia zapilotensis, mivel az ezen a néven Németországból származó, magról 

nevelt növények ellentmondásos jellemzőket mutattak a szakirodalomban ismertetett leírásoknak. 

A különböző szerzőktől, különböző forrásokban leírt jellemzők és paraméterek sincsenek 

összhangban egymással. Ezért indokolt ezt a „fajt” a Kaktusz és Pozsgás internetes újságban 

bemutatni, mert amint az előzőekben utaltam, ezzel kapcsolatban merült fel több ellentmondás a 

szakkönyvekben levő információk és a gyűjteményemben lévő növények alapján szerzett 

tapasztalatok között. 

 

A SZAKKÖNYVEKBEN SZEREPELŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK 
 

 

Jellemzők 

Kakteen von 

A bis Z 

E. F. Anderson 

The Cactus 

Family 

Wilcoxia 

zapilotensis 

J. Meyran leírása 

J. Lode 

Taxonomy 

of Cactaceae 

Magasság 

(hosszúság) 

4 m 4 m 4 m hosszú, 

elágazó 

 

Szár átmérője 

 

 1-1,5 cm 1-1,5 cm 0,4-0,8 cm 

fényképről 

Bordák száma 

 

16-20 alig felis- 

merhető 

16-20 16-20, alig 

felismerhető 

5 vagy 8, nem 

felismerhető 

Areola távolság 

 

---- fekete areola  fekete 

Középtövis 

 

1-2 db, 2-3 mm 

hosszú, 

vörösesbarna 

bordára simul 

1-2 db, 2-3 mm 1-2 db,2-3 mm, 

vörösesbarna 

0 

Peremtövis 

 

6-8 db, 3 mm 

hosszú, fehér 

8-10 db, 

1,5-3 mm 

tűszerű, fehér,  

8-10 db,2-3 mm 

tűszerű, fehér 

6-8 

Virág átmérője, 

színe 

 

6 cm hosszú, 

lilásvörös 

cső-tölcsér 

alakú, 

fehér-

krémszínű  

éjszaka nyitva 

cső-tölcsér alakú, 

fehér-krémszínű  

éjszaka nyitva 

cső-tölcsér  

alakú, 

fehér tövissel  

és sörtével 

Termés ---- körte alakú, 

3,5 cm hosszú 

körte alakú, 

3,5 cm hosszú 

vörös, ovoid 

8 fehér 

tövissel  

„areolánként” 

Élőhely Zapilote 

Canyon- 

Rio Balsas 

Guerrereo Guerrero  

A megnevezése 

 

Wilcoxia 

zapilotensis 

Peniocereus 

zapilotensis 

  

 

 

 

 



 

5 

 

 

Alain Buellens Wilcoxia könyvében a W. zapilotensis leíráshoz, egy tipikus Wilcoxia poselgeri 

kép van szerkesztve Peniocereus zapilotensis megnevezéssel. 
 

   
 

                                1. Wilcoxia zapilotensis                                              2. Wilcoxia zapilotensis szár 

                         jellegzetes gyökérrel és szárral.                                        és poselgeri szerű tövisezete. 
 

A Németországból származó magokból felnevelt Wilcoxia zapilotensis növények leírása: 

A növény magassága (hossza)kb. 0,8 m, az átmérője 0,8-1,2 cm elágazó, a hajtások kezdetben 

felfele állnak, később lehajlanak, majd felfele nőnek, ami a hiányos alátámasztás, meg a gazdája 

rovására írható. A bordák száma 8-9, a bordák gerince közötti táv kb. 3,5-4 mm, a bőrszövet 

világosabb zöld. Az areolák átmérője kb. 1,5 mm, a közepe barna, a széle fehéren gyapjas, 

távolsága egymástól kb. 4-5 mm. A peremtövisek száma 12-14, hosszuk 2-3,5 mm, sugárszerűen 

állnak, fehérek, tűszerűek. A középtövisek száma 1, kb. 4-5 mm hosszú, barna, a növénytesttel 

párhuzamosan felfele áll. A virág kb. 4,5-5(6) cm átmérőjű és magas, színe lilás-rózsaszínű, a 

virágtorok sötétvöröses-barna. A belső sziromlevelek lándzsa alakúak, sötétebb lilás-rózsaszínűek, 

a csúcsuk hegyben végződik, 2 sorban állnak, a középsáv vagy végigfut a közepén, vagy csak a 

felső és alsó részén látható, a külső oldalukon a középsáv keskeny, sötétbarnás. A külső 

sziromlevelek 1-2 sorban állnak hasonlók, de a külső oldalukon a középsáv a belső sorban 

keskeny, a külső sorban széles, sötétbarna. A külső sziromlevelek külső oldalán, azok alsó 

harmadán-negyedén (és a virágcsövön, valamint a termésházon) levő areolaszerű képződmények 

3-8 fehér tövist nevelnek, melyek felső harmada sötétbarna. Mindegyik areolát, fehér gyapjú 

övezi, de a felső areolákon kevesebb számban nőnek és hosszabbak. A bibe zöld, a bibelapok 

száma 7-9 db, kb. 6 mm hosszúak, a bibeszál világos sárgászöld, alig emelkedik a portokok 

vonalába. A portokok halvány sárgák, a porzó porzószálak zöldes- barnás sárgák, a felső részük 

elkülönült élénksárga színű. A virágcső, és a termésház sötét barnás-zöld színű. A termés ovális, 
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3. Gazdagon virágzó Wilcoxia zapilotensis. 
 

                           4. Wilcoxia zapilotensis virágai oldalnézetből.          5. Wilcoxia zapilotensis (Köhres) érőfélben lévő termésekkel. 
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6. Peniocereus zopilotensis jellegzetes fehér virága. 
 

7. Peniocereus zopilotensis piros terméssel. Kép: Dr. Jürgen Menzel. 
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barnás olajzöld, a felszínén fehér tövisekkel, barna heggyel és gyapjúval, húsos. A mag fekete, kb. 

1 mm átmérővel. 

Elnevezése: A régebbi Wilcoxia nemzetségnevet T. E. Wilcox tábornokról kapta, aki Mexikóban 

és Guatemalában gyűjtött. Az Echinocereus nemzetségnév jelentése „sün oszlopkaktusz”. A 

zapilotensis fajnevet az élőhelye, Zapilot Canyon után kapta. 

Elterjedése: Guerrero szövetségi állam dél-nyugat mexikói fekvésével a Csendes óceán partján, 

eléggé elkülönül Mexikó északi, észak–keleti és középső területén elterjedt többi Wilcoxia faj 

élőhelyétől, (Coahuila, SLP. Tamaulipas, Queretáro, Nuevo Leon, Sonora, Dél-Texas). 

Tartása, szaporítása: A hajtások nevelését követően támasztékot kell biztosítani a növények 

részére, ami helyettesíti a természetben levő bokros, cserjés élőhelyet. Tartása során mély 

cserépben kell nevelni, jó vízáteresztő képességű, durva folyami homokba kevert, ásványi 

anyagban gazdag, kis humusztartalmú talajban. Tavasszal kis adagokban ajánlott öntözni, amikor 

emelkedik a hőmérséklet. Az első két teljes öntözés során preventív jelleggel kell a kártevők elleni 

védekezést végrehajtani. A vegetációs időszakban az öntözések között, hagyni kell a talajt 

kiszáradni. Nyáron, a kánikula idején csak akkor öntözzünk, ha egyébként is esős időszak köszönt 

be. A téli nyugalmi időszakban, októbertől- márciusig nem kell öntözni. Hűvös, világos helyen 

teleltessük, 5-10 
o
C-os hőmérsékleten. Élőhelyén – már mint a W. poselgeri -, elviseli a rövid 

időszakig tartó -7(-10) 
o
C-os lehűlést is. A virágzása eléggé hektikusnak mondható. 

Összegzés: A fenti növényleírás alapján, megítélésem szerint a gyűjteményemben, az 

Echinocereus poselgerinek egy számunkra ismeretlen élőhelyi populációjából származó példányai 

találhatók, melyeket G. Köhrestől Wilcoxia zapilotensis néven vásárolt magokból neveltem fel. 

Tulajdonképpen a Kakteen von A bis Z könyvben ismertetett növény is csak a virág színében, és 

talán a tövisezettben felel meg az általam vásárolt magból kelt, és fent ismertetett növény 

leírásának, az összes többi paraméter a Peniocereus (Neoevansia) zapilotensisre utal. Ezen faj 

néhány jellemzőjét (szár, virág, termés), jól szemlélteti a 6. és 7. kép. Mindenesetre feltételezhető, 

hogy valaki tévedett. Nem elhanyagolható tény, hogy a Peniocereus (Neoevansia) zapilotensis 

Guerreo-ban levő élőhelye nincs közvetlen kapcsolatban más „Wilcoxia” élőhellyel*, olyannyira. 

hogy a legközelebbi (W. schmollii) kb. 200, a legtávolabbi (W. poselgeri) is 700-1400 km-re van. 

A kellemetlenebb az, hogy a fentiek miatt elnézést kell, hogy kérjek mindazon gyűjtőtársaktól, 

akik tőlem W. zapilotensis néven jutottak ilyen növényhez. 

Kiss László 

Orosháza 

 
Megjegyzés: Kb. 200-300 km-re van a Queretaróban a W. schmollii, 450-600 km-re van SLP-ben a W. waldeisii, 500-

900 km-re van Tamaulipasban a W. tamaulipensis, 600-1200 km-re a W. leucantha, 700-1000 km-re a W. kroenleini, 

800-1400 km-re van a W. poselgeri élőhelye. 

 

Képek: Kiss László 1-5.; 6. internet, 7. internet (cactiguide.com) 

 

Irodalom 
Haage, Walter: Kakteen von A bis Z 

Anderson, Edward F.: The Cactus family 

Beullens, Alain: Wilcoxia 

Lode, Joel: Taxonomy of Cactaceae 

 

 

 
 

 

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Debreceni Pozsgástár Interneten is elolvasható 

példányait. Az újság ezen a címen 1998 decemberében jelent meg először, ez volt az 1. szám. Az 

Interneten e számtól kezdődően 2016. év 4. számáig minden újság elolvasható, szám szerint 81 db. 

Ezen kívül megtalálható még az előd, a Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők Tájékoztatója, és sok más 

szakmai folyóirat és könyv.  
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak 

hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb 

időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot 

szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a 

méhecskékhez. 
 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak, az 

alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat 

végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 
 

3. A magoncok első tűzdelésének, szak-

nyelven pikírozásának is eljött a legalkal-

masabb ideje. A pikírozással ne várjunk 

addig, míg a magoncok hirtelen fejlődés-

nek indulnának, mert ezzel egy kedvező 

fejlődési folyamatot szakítunk meg. Külö-

nösebb kárt nem okozunk a késlekedéssel 

sem, de az éves fejlődési potenciál nem 

teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett 

tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos 

helyen teleltették növényeiket és még csak 

most helyezik el a szabadban, nagyon 

vigyázzanak, mert az erős napsugárzás 

komoly károkat okozhat. Ezért árnyékos 

helyet keressenek, vagy árnyékolással 

szoktassák növényeiket a napsütéshez. A szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények 

pirosas színeződése a növény napsugárzás elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy 

bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az 

árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti szín. Az epifita jellegű kaktuszokat 

(„levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa lombkoronája alatti árnyékba 

valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 
 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-kevesebb 

nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg időben 

lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: az egyik 

öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 
 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

Ficzere Miklós 

 

 

Virágzó Rebutiák Katona József gyűjteményében. 

Kép: Katona József. 
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Kardos Árpád (1862–1939) kertész elmélyülten foglalkozott a 
kaktuszokkal, 10 évig az OMKE titkára, a Kertészet és a Kerté-
szeti Lapok szerkesztője. Kertje Sashalmon volt, szerzője a 
kaktuszokat korának tudományos szintjén ismertető, A Kaktu-
szok című tanulmánynak, amely a Kertészeti Lapokban 1897-
ben jelent meg három részben. Szakmailag ez nevezhető az 
első, valóban tudományos igényű ismertetésnek a Cactaceae 
családról a hazai botanikai szakirodalomban. Kertészettörténeti 
kutatásokban is jelentős eredményt ért el. Kaktuszgyűjtő szen-
vedélye közismert volt, de nem csak kaktuszokkal, hanem más 
pozsgás növényekkel is foglalkozott, és tekintélyes gyűjte-
ményre tett szert. Feladatának tartotta a növények megismerte-
tését, több cikke jelent a korabeli sajtóban, és több könyvét is 
kiadták. Szobakertészet című könyve 1922-ben jelent meg, 
amelyben a Pozsgások fejezetben tárgyalja a következő szuk-
kulens nemzetségeket: Crassula, Echeveria, Epiphyllum, kaktu-
szok, Othonna, Phyllocactus, Rochea, Sempervivum. Az alábbi 
írásában a képek, melyek rajzolóiról semmit nem sikerült meg-
tudnom, első hazai ábrázolásai a nevezett kaktuszfajoknak. 

Ficzere Miklós 
 

 

Írta: Kardos Árpád (1897) 

II. RÉSZ (Négy képpel) 
 

A mamillaria fajok közül még megemlítésre méltók a M. plumosa egészen finom tüskékkel vagy 

inkább szőrökkel, a M. sulcolanata a szemölcsök között finom gyapjas szőrözettel és igen csinos 

virágokkal a M. longimamma hosszú szemölcsökkel és szép czitromsárga közép nagyságú 

virágokkal a legelterjedtebb fajok egyike. A mamillariákat, noha egy részük szép téli virágzó is, 

nem annyira virágaik, mint inkább alakjuk és különös tüskézetük miatt kultiváljuk szobáinkban a 

cereusokkal együtt. A sok fajt, — mintegy 300 — amelyet nagyrészben a kaktusz kedvelők 

gyűjteményeikbe felvettek, az alak és tüskék csoportosulása alapján nyolcz csoportba osztjuk: 

Homeoacanthae egyenlő tüskézetűek: 

 

1. longimammae (hosszú szemölcsűek), 

2. erinitae (hajasok), 

3. subsetosae (ritka sertéjűek), 

4. centrispinae (egyenlő tüskéjüek), 

5. angulares (szögletesek), 

6. stelligerae (csillag tüskések), 

7. aulacothelae (árkolt szemölcsűek). 

8. heteracanthae változó tüskézettel négy alcsoportban: 

microthelae (apró szemölcsűek) 

conothelae (kup szemölcsösek), 

brachythelae (rövid széles szemölcscsel) és 

stylothelae (oszlopos szemölcsökkel). 

 

Ezen beosztás és a fajoknak ilyetén való csoportosítása nem tételez föl külön-külön művelési 

eljárást, mert valamennyi egy és ugyanazon könnyű módon kezelhető. A művelésnél, midőn a 

 

 

 

Az idős Kardos Árpád 
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növényeket átültetjük vagy egy általában kezünkkel meg kell fognunk, ezt soha se tegyük puszta 

kézzel, mert könnyen igen veszedelmes sebeket szerezhetünk magunknak. A finom tüskézet 

ugyanis ujjainkat erősen megsebezheti. Hogy ezt elkerüljük jó erős bőrkesztyűt huzunk kezünkre 

vagy ha ezzel nem tudnánk kellőképen dolgozni egy félkörű kétoldalán fülekkel ellátott bőr 

darabot használunk, amellyel a nagyobb fajokat is könnyen átfoghatjuk. A mamilláriák 

kultúrájánál ugy a szobában, mint a szabadban a következőkre kell figyelemmel lennünk. Ha 

nyáron a szobában tartott növényeknek nem adhatjuk meg a kellő világosságot úgy tanácsos lesz 

őket a szabadba helyezni. Ezt különben mindenkor tanácsos cselekedni, ha azt akarjuk, hogy 

kaktuszaink eredeti alakjukat szépen kifejtsék és el ne korcsosuljanak, amire a szobában elég 

könnyen hajlandók. Kertjeinkbe azután jó napos helyen mesterségesen összeállított szikla 

csoportok díszítésére használjuk vagy pedig eredeti állványokat készítünk számukra, s ezeken úgy 

állítjuk föl, hogy a legjobban és legszebben tudják érvényesíteni alakjukat. Szükségesnek tartom 

megjegyezni, hogy mind az állvány mind a máshova ültetett kaktuszok számára az erős és tartós 

esőzés ellen védőket kell készíteni, s ha nagyon hosszan tartó esőzésre van kilátásunk, akkor jobb 

őket a szobába visszahelyezni. A sok eső megárt nekik s korhadásba esnek. A szobában, s itt első 

sorban ezt tartom szem előtt, szintén arra kell ügyelni, hogy a nedvesség ne legyen túlságos, 

hanem csak mérsékelt. Nyáron, ha jó napos helyen állhatnak, minden másod vagy harmadnap 

egyszer alaposan megöntözzük s a többi napokon gyengén megpermetezzük. A permetezésre és 

öntözésre használt víz soha se legyen a levegő hőmérsékleténél hidegebb, jobb ha annál melegebb. 

Én rendesen langyos meleg vizet használok a szobában tartott kaktuszaimnál. Ha ezen bánásmód 

mellett még kellő mennyiségű jó levegőben állhatnak aránylag elég gyorsan fognak fejlődni és 

gyakrabban is virágozni. Az igen nagy meleg nincsen egészen ínyükre, különösen télen, midőn 

erre a körülményre a legnagyobb gonddal kell lennünk. Legjobb őket, akkor 6—10° meleg mellett 

meglehetősen szárazon átteleltetni. Teljesen télen sem szabad azonban őket kiszáradni hagyni, 

miután ez szintén kárukra lenne. Természetes és fentebbiekből önkényt is következik, hogy a fagy 

ellen minden körülmények között meg kell óvni. Ez télen, tavasszal vagy őszszel igen hamar 

tönkre teheti őket. Keserű tapasztalataim vannak e téren. A mi ezek után a mamilláriák 

kultúrájánál még figyelembe veendő az a föld és az edény, amelyben növényeinket tartjuk. A 

földre nézve, sokféle tanácsot és megkülönböztetést olvastam és kíséreltem meg. Ugy találom, 

hogy ebben a tekintetben is, nagyon igénytelenek az összes kaktusz fajok, s nem csak a  
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mamillariák. Jó kerti vagy erdei föld keverve némi agyagos homokkal és vagy 1/6 részben épület 

hulladékkal jó viz áteresztő cserép aljjal a legjobban felel meg igényeiknek. A földből azonban 

tanácsos a korhadó és nyers anyagokat a használat előtt kiválasztani. A cserepeket illetőleg 

elegendő annyit tudnunk, hogy sokkal czélszerűbb kisebb cserepeket használni, a melyek nem 

nagyon mélyek, mint a nagyobb és mély cserepeket. Ez utóbbiakban a gyökérzet hamar 

megromlik, ami pedig a mamillariák életére igen fontos és válságos lehet. A második nem a 

melocacteákból a melocactus vagy dinnye kaktusz, amelyet húsos, többé kevésbbé gömbölyű alak, 

mély barázdákkal ellátott hosszbordákkal, élekkel jellemez. Ez utóbbiakon vannak kisebb-

nagyobb közökben a tüske csomók. A virág rendesen a gömb tetején lapos, hullámos, korongon 

fejlődik ki. Virágai rendszeresen kicsinyek, s csak egy rövid nap tart az életük, színük többnyire 

rózsapiros, míg a belőlük fejlődő bogyók vörösek. E nemből a legtöbb faj vagy 30 nagyobbára 

Keletindia szigeteiről, egy kevés Brazíliából és Peruból, valamint Mexikóból származik, ahol a 

tengerpart vidékén egészen föl 5000 láb magasságig társasan élnek a legforróbb és legszárazabb 

helyeken. A melocactusok, amelyeknek egy typicus képviselőjét, a Melocactus communist 

mutatjuk be a mellékelt képen, — a ritkábban kultivált fajok egyike, mert sokkal kényesebbek 

valamennyi más fajnál, úgy az igények mint a természetük s művelésük tekintetében. A 

Mamilláriánál sokkal nagyobb meleget kívánnak, amiért télen át melegházban kell tartani s itt is, 

valamint a szobában legjobb üveg harang alatt ápolni. Ezen kényes természetüknél fogva, ma, 

midőn a kaktuszok annyira hátraszorultak a többi növények mögött, alig egy-két fajt találunk a 

virágkedvelők állványain és azok is az igénytelenebbekhez tartoznak, mint a képünkön bemutatott 

communis, a kúp alakú válfajával a m. communis var. conicussal. Művelésére vonatkozólag saját 

tapasztalataimból sajnos adatot nem tudok, miután idő előtt elpusztult, de Boste szerint az 

öntözéssel nagyon csínján kell bánni és csak nyári meleg napokon a növény zöld részeit 

megnedvesíteni, de nem a napsugarak behatása alatt. Télen jobb nem öntözni, hanem csupán 

nedves spongyával törülgetni. Szaporítása is sokkal nehezebb a többi fajokénál és csak is legin- 
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kább magvak által történik. A harmadik 

nem a dinnye kaktuszok neméből a Pelecy-

phora vagy ászka kaktusz, a legérdeke-

sebb, de egyszersmind a legritkább is. A 

kereskedelemben csak magonczok fordul-

nak elő, s ezek meglehetősen könnyen mű-

velhetők. Leginkább két faj van elterjedve, 

a képünkön bemutatott P. aselliformis és a 

pectinata egy igen kedves csinos növény, 

finom fehér lelapúló szőrökkel. Virágzatuk 

igen csinos. A virágok külső szirom koszo-

rúja fehér, belseje rózsapiros. A dinnye 

kaktuszok családjából, a negyedik nemet 

nem hagyhatom említés nélkül és ez az 

Anhalonium vagy Ariocarpus aloekaktusz, 

amely noha a drágább és kényesebb fajokat 

öleli is föl, mégis érdekes alakjuknál és 

viráguknál fogva, egy kaktuszkedvelő sem 

hagyja ki gyűjteményéből. A legeredetibb 

fajok a fissuratum és Williamsi. A második 

családból, vagyis az Echinocacteákból a 

Malacocarpust, egy igen kevés fajjal bíró brazíliai kaktusz nemet, amely alakra sokban hasonlít a 

Melocactuszokhoz. Ápolásuk nem sok fáradsággal jár, könnyen virágzanak. A legelterjedtebb faj 

e nemből a képen is látható, Malacocarpus erinaceus vagy corynodes, érdekes tüskézettel és szép 

kénsárga virágokkal. A bimbókat sűrű, barna gyapot pamatok veszik körül. Általában a szoba 

kultúrára bátran ajánlható faj. A dinnye kaktuszok után a legszámosabb fajokkal vannak 

képviselve a tüskés kaktuszok családjában az Echinocactus, amelynek fajai legnagyobb részt 

délelőtt nyílnak a reggeli nap fényében 4—5 nap egymásután, míg délutánonként rendesen becsu-

kódnak. A szép nagy sárga vagy piros, ritkábban pedig fehér vagy violaszínű virágok rendesen 

egyenként nyílnak a gömbtest tetején nemezszerű burokban s nem illatoznak. A kifejlődéshez 

rendszerint hosszabb időre van szükségük és csak állandó napfényben fejlődnek ki teljesen. Borús 

időben nem nyílnak. Az első évben érő gyümölcsük hasonló a fenyőtobozhoz, s színezete 

különböző, sárgászöld vagy barnáspiros. A legérdekesebb alakok ebben a nemben fordulnak elő, 

húsos, hosszúkás, gömbölyű, bunkós vagy hengeres, csücskös az alakjuk s általában bordás costati 

és bütykös tuberculati fajokat különböztetnek meg. Hazájuk Mexikó és Guatemala mérsékelt és 

hideg vidéke, ahol 10,000 láb (3000 m.) magasságban is nőnek kövecses, ritka alacsony füvű, 

termékeny agyagtalajon vagy sziklahasadékokban és sziklameredélyeken. Említésre méltó 

gyönyörű fajok, amelyek általános elterjedésre érdemesek az Echinocactus bicolor remek 

világossárga tüskékkel, nagy selyem színű, bíborpiros alapú virágokkal. Cachetianus pompásan 

nyíló virágokkal, a capricornis, cornigerus, crispatus, Grusoni, Jolussonii niveus, Le Contei 

mamillosus, multicostatus, ornatus, polyameystros, polycephalus, Poselgerianus scopa, texensis 

(lásd a képét) vanderaegi, Visnaga. Művelésük nagyjában megegyezik a mamilláriákéval. 

Valamennyien nagyon napos helyet szeretnek, közel az ablakhoz. Nyáron át — feltéve, hogy ez 

nem nagyon esős, hanem száraz, védett, napos helyre állványra állítjuk ki a szabadba, télen át 

pedig a meleg szobában tartjuk. Ekkor csak igen keveset öntözzük, míg nyáron, különösen forró 

időben bőven adunk nekik vizet, sőt permetezzük is. A fiatal növényeket, valamint a dugványokat 

a meleg gyors virágzásra készteti, míg a vénebb példányok a mérsékelt hőmérséklet mellett 

könnyebben nyílnak. 

 

(Folytatása következik.) 

Kardos Árpád 
Kertészeti Lapok. 1897. május 5. szám 138-142. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fábián László 

Astrophytum myriostigma, 

az Astrophytum nemzetség legismertebb és leggyakrabban nevelt növénye 

 

Ficzere Miklós 

Mátyus István orvostudor, a földi fige etnobotanikai ismertetője 

 

Koltay Gábor 

Tűzvész a télikertben 

 

Kiss László 

Wilcoxia tamaulipensis? Az utókor majd eldönti! 

 

Elton Roberts 

Csüngő szukkulensek - Egy profi termesztő tippjei 

 

Ficzere Miklós: Filatélia: Csüngő szukkulensek 

 

Ficzere Miklós 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Szászi Róbert 

 

Eduart Zimer 

Az új-zélandi betelepített szukkulensek II. Rész 
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Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
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Mozaikok egy hetes túráról. I. rész 

 

 

Írta: Koltay Gábor 

 

Kétszer ugrottam neki, hogy utunkról egy frappáns összefoglalót írjak. Egyik alkalommal sem 

sikerült: úgy éreztem, hogy egy személyes véleményekkel, érzésekkel tűzdelt útikönyv 

megírásába fogtam. Abba is hagytam időben a próbálkozást. 

Harmadszorra egészen mást találtam ki, mely remélem jobban fog tetszeni az érdeklődőknek! Kis 

híján 1500 db fotóból választottam ki néhányat kedvcsinálónak, hátha valaki pont ezek alapján 

vág neki és látogatja meg ezeket a csodás szigeteket. 

Mielőtt azonban következnének a fotók, néhány szó bevezetőül: Lanzarote szigete volt 

szálláshelyünk, innen indultunk bérelt autónkkal csillagtúráinkra. A három sziget, melyekre 

lábunkat tettük a Kanári-szigetek legkeletibb szárazulatai, valamennyi alacsony vulkáni kúpokkal, 

kráterekkel teletűzdelve. A 1oo-15o km távolságra fekvő afrikai part, a Szahara befolyásolja 

éghajlatukat. Állandó a defláció, a folyamatosan érkező homokot a szélárnyékos helyeken kisebb–

nagyobb sivatagokká halmozza. Igazi arid környezet, aki ezt szereti, garantáltan leesik az álla. 

Ráadásul féltő gonddal óvják a természetet, környezetet, valamennyi szigetnek egyéni stílusa van. 

Ennyi bevezető után jöjjenek a fotók. 

Zárszó: 2o2o március 11-én érkeztünk haza, Aggtelekre. Egy világjárvány vészjósló árnyékában 

repültünk, utaztunk, több átszállással. Mire otthon kicsomagoltunk, lezárták a határokat, leállt a 

„vérkeringés”, mi önkéntes karanténba vonultunk. Köszönöm feleségemnek, Krisztinának és 

húgának, Mónikának, hogy kitartó útitársaim voltak, és segítettek mindenben, hogy kicsit 

zsúfoltra tervezett programunkat megvalósíthassuk. Nem utolsó sorban köszönöm a Jó Istennek, 

hogy a koronavírus járvány küszöbén akadálymentesen haza segített minket! 

 

Koltay Gábor 

Ajánlott irodalom 
A. B. Baudet:Las plantas suculentas (Crassulaceae) Endemicas de las Islas Canarias. Turquesa ediciones p.136. 

Z. Jezek - L. Kunte: Pozsgás növények enciklopédiája. Ventus Libro kiadó. Bp. 2oo7. p. 139.,14o.,295. 

Aquilar I.: Lanzarote otra mirada, Buchumschlag/Lava von Maneje. 2oo2. 

Lingea barangoló: Lanzarote és Fuerteventura. 1. kiad. 2o19. 

Szarka S.: Kanári-szigetek, Panoráma K. k. 2ooo. 

N. Vermeulen: Szobanövények enciklopédiája. GABO K. k. 2oo2. 

E. Zimer: Aeonoum ’Rangitoto’. Debreceni Pozsgástár. 2o16. 3. szám, 33. 

 

      1. Aeonium lanzarotense, Lanzarote                                                2. Zygophyllum fontanesii, La graciosa 

 

   
 

 

 



 

16 

 

 

   
                         3. Jardin de Cactus, Lanzarote 1.                                                            4. Jardin de Cactus, Lanzarote 2. 
 

                              5. Euphorbia candelabrum                                                      6. Pachycereus pringlei Lanzarote, P. D. Carmen 
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7-8. A Dracena dracoval minden szigeten találkozhatunk, főleg kultúr környezetben 

 

   
 
               9. Egy elhagyott kőbánya szomszédságában                                               10. Papagályvirág (Strelitzia alba) 

            Euphorbia balsamifera Senecio sp. társaságában 
 

11-12. Euphorbia candelabrum virágzás 
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XII. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

Kivel folytassam? Horkai bácsival? Legyen! Egyszer szombat délben, mikor szabadnapos 

voltam, lépett be először a kapun. Köszönt, mészfoltos kezét beletörölte óvatosságból a 

munkaruhájába s úgy fogott kezet.  

— A szomszéd házon dolgozom — mondta kalapját hátrább tolva. — Reggel óta nézegetem már 

onnan a tetőről ezeket a furcsa növényeket. Ha nem lennék útba, megnézném közelebbről is.  

Meg is nézte. Alaposan. Aztán biztatásomra visszaballagott az épülethez, magával hozta hideg-

ebédjét s míg a diófa hűsében falatozott, beszélgettünk. Mikor távozott, már mint növénybarátok 

szorítottunk kezet. Én a kaktuszokról meséltem érdekességeket, ő meg viszonzásul, gyors- 

tanfolyamot adott a sziklák cementtel való kötéséből. És ráadásul, olyan kiselőadást kerekített ki a 

rózsák életéről és nemesítéséről, hogy leesett az állam.  

Zoltán? Műszaki tisztviselő. És ahogy a számok és vonalak emberéhez illik — bolondja a 

növényeknek. Gyűjt mindent, amit csak el tud ültetni tágas kertjében. Zsebóráját és a füstölt 

szalonnát az ostrom alatt kifelejtette hátizsákjából. de kedvenc „püspök-süvegjét” — 

papírgöngyölegben, ingek és harisnyák között két hónapig hordta magával pincékben és romok 

között. Annyira melengette, hogy majdnem gyökeret hajtott szegény becsapott kaktusz. 
 

 
 

1. A kedvenc „püspök-süveg” (Astrophytum myriostigma). Kép: Fábián László 
 

Egyetlen bűnét, amit gondosan rejteget, elárulom... Akkor még a fényképezéssel is kacsingatott. 

Vastag hótakarós, ragyogó januári délelőtt volt, és Zoltánnak egy gyönyörű Cereus peruvianusa. 

Megcsiklandotta a különös téma: mi lenne, ha a kristályos, sziporkázó hóban magaslana fel a 
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trópusok karcsú oszlopa? Hóba állította a cserepet, kikereste az ellenfény legszebb pontját. 

Sárgásbarnán fénylettek a karcsú tüskéjű párnák. És fényképezett. A világnak talán egyetlen ilyen 

bizarr fényképe elkészült. De a kaktusz is. Tavaszra. Addig békésen állt a hűvös szekrénytetőn s 

csak mikor Zoltán már kifelé akarta mozgatni, vette észre, hogy összecsuklott szegény, mint a 

leolvadt gyertya... A mínusz 22 fok Celsius megölte.  

 

 

 

 

 
2. Virágzó karcsú 

oszlopok és egy virága. 

Cereus peruvianus 

(= Cereus repandus) 

Kis kép: Ficzere Miklós 
 

Említettem, miként fertőzött meg a két aszparágusz és szúrt meg a kaktusz. Az ilyennek nincsen 

orvosa, aki zár alá helyezné az embert, így hát tovább adtam a fertőző bacillusokat. Hol tölti az 

ember a nap legnagyobb részét? Munkahelyén. Gyári kollégáim menthetetlenek lettek. A törpe 

hajtóvadászatán még nevettek, de azért később, Lili kartársnő is gyűjtögetni kezdte a kaktuszokat. 

Aztán, mátyásföldi kis telkükön, az apró nyaralóház mellé, sziklakertet építettünk közmunkával. 

Szegény férje nyögte a sziklaköveket s ugyancsak ő szenved minden tavasszal és ősszel, a ki- és 

becipelendő növények súlya alatt. Hogy kertjük szép, azt kirándulás keretében minden nyáron 

személyesen ellenőrzi szobánk, a helyszínen. Csak abban nem vagyok biztos, hogy elfogulatlan-e 

a bírálat? Mert a barackfák árnyéka, meg a szendvicses tál és a ritka szép góliát-ananász 

epercsodák közel járnak, a megvesztegetéshez.  

Zsuzsa asszony az erkélyen kertészkedik. Kövirózsái már majdnem szétfeszítik a virágosládákat, 

de mikor tavaszon, a közéjük, állítandó kaktuszcserepek miatt itt-ott, néhány húsos levélrózsát ki 

kell emelni a dzsungelból, szíve majdnem meghasad. Legkisebb szobatársunk, a kis bronzhajú 

Marika nem itt kertészkedik, mert leánykollégiumban lakik, de büszke, hogy otthon, neki is 

vannak kaktuszai s egyáltalán nem osztja a mamája aggodalmát, Lajoska, a híres törpevadász, 

mióta azt az izgalmat átélte, szintén növénybarát. Gyökeres növény ugyan tán még életében sem 

volt a kezében, és az árvácska palántát nyugodtan összetéveszti a torma levelével, de ha 

virágcsokrot hozunk be tavasszal és ősszel, nincs nála boldogabb ember. Féltékeny gonddal őrzi 

asztalán a befőttes üveg friss vizében, s amikor munkaidő végén a csengetés felhangzik, rohanva 

viszi haza — nyolcvanéves anyósának. Ám a fertőzés nemcsak a gyárban terjedt. A szűkebb baráti 

körben is. És innen, Annuci, külön fejezet. Geológus mérnökjelölt, komoly szemüveggel s annyi 
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             3. Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis). Védett!                                  4. Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Védett! 
 

szaktudománnyal, aminél már a köveket nem kilóval, nem is mázsákkal, hanem évmilliókkal 

mérik. Leírhatatlan lelkesedéssel fűti ez a számomra száraz tudomány, és költeménybe illő 

szépségeket mesél, ha megkövesedett kagylót vagy csigát fedez fel valahol. Pedig, szegény állat, 

utoljára tán vagy százmillió évvel ezelőtt mocorgott az ősiszapban. Ám minél többször látta 

kertünket, annál jobban megnézte a sziklák mellett virító növényeket is. Második éve építi szép 

sziklakertjét. Egy évig csak az egyenes utak szélét verte ki lapos folyami kavicsokkal. Most már 

egyik leglelkesebb kertes és növényvadász. Kőzetvizsgáló kiszállásairól annyi vadnövénnyel tér 

haza, ami egy kisebb szénásszekér rakományának is megfelelne. Hányadik irattáskáját szakítják 

már az éles erdei szikladarabok? Azt már tán ő maga sem tudja, de sziklakertemben a pettyegetett 

tüdőfű, az odvas keltike és társai, ezeknek a kirándulásoknak emlékeit őrzik.  

Fiatalabbik Jóska barátom nem azért megszállottja a hazai évelő növényeknek, mert biológiai 

tanár. Nem. Ismerem az életrajzát s éppen ezért tudom, hogy ezt a szakot pontosan azért 

választotta, mert a növények és virágok már gyermekkora óta vonzották. Ritka szerencsés 

találkozása ez a szenvedélynek és hivatásnak. Öles termetű ember, de a gyermek sem tudna oda- 

adóbban nekikuporodni, mint ő, amikor egy növényt kiás helyéről vagy beülteti. Egyszer, egy álló 

napig kóborolt a határban, az acsai réteken, hogy legalább egyetlen tő enciánt (gentiana - kornis 

tárnics) ejthessen zsákmányul. Tévedett volna a tudós könyv? Nem tudom. De azt igen, hogy a 

reménye vesztett kirándulás végén, a felsőpakonyi állomás közelében egy gödör partja, bőven 

kárpótolta. A karcsú sziki aszterekből azóta az én sziklakertemben is kéklenek.  

Jenő barátunk közel sem olyan rajongó, mint felesége, de a harmonikusan szép házasság minden 

érzésével együtt lelkesedik ezüsthajú élettársával. Az ő sziklakertjük talán a legszebb, amit eddig 

láthattunk. Ez már nem is kert, hanem a növényszépség mennyiségi múzeuma. 

Azután van barátaink között, aki csak a tulipánfajtákat dédelgeti, másoknál pedig a rózsa a 

királynő. A kaktuszosok egészen külön csoport, de olyanok is vannak bőven, akik több területet  
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ölelnek egybe. Nekem a sziklakert évelői a kedvenceim, amiket nyáron át a szabadba kiültetett 

kaktuszok és egyéb pozsgások tesznek még változatosabbá. És mindezek összegyűjtésében 

szerepe van a pénznek is, de legkedvesebbek mégis talán azok a növények, amelyeket magunk 

tudunk összevadászgatni. A növénykedvelők legtöbbje egyben a szabad természetnek is 

szerelmese. Így toborzódnak össze a növényvadász kirándulások is. Néha határozott céllal, máskor 

csak úgy alkalmilag. S legtöbbször a budai hegyekbe. Ilyenkor aztán dolgozik a növényásó vagy 

az elkopott konyhakés, fogy az újságpapír és verejtékezünk bőven, a hátizsákok terhe alatt.  

Legutóbbi kirándulásunk a tavaszi héricsért és a lánykökörcsinért szerveződött. Frissen és 

vidáman indultunk a solymári téglagyári autóbuszmegállótól a Csúcs-hegyre. Mire a nap melege 

keményebb lett volna, már az erdő alján jártunk. Fürtös gyöngyike telep akadt utunkba. Egy-egy 

csomó hagymát mindenki kiásott s gondosan papírba csomagolta. Jó lesz majd a sagina 

mohapázsitja alá beültetni. Kékes virágkucsmája kedvesen kéklik kora tavasszal. Aztán tavaszi 

kankalint, majd feljebb, a szálas erdők alján, hóvirághagymákat, egy kanyarodó mögött pedig 

páfrányt találtunk. A csoport most már széthúzódott. Diadalmasan térdeltem le az erdei 

szellőrózsa fehér virágához.  

Az asszonyoknak most már hol lassú, hol meg gyors lett a séta. A gyermekeknek mindegy, mert 

úgyis három annyit szaladgáltak előre és hátra, meg le és fel a hegyoldalon. „Végre“ felértünk a 

hegycsúcs alá egy kedves tisztásra (ezt az asszonyok mondták, csak Jenő felesége nem sóhajtozott, 

mert ő ilyenkor van elemében). Megpihentünk. Előkerült az elemózsia és az étvágy ellen nem 

lehetett panasz. A nyugalom azonban nem sokáig tartott. Jenő bolygatta fel. Azt hittük, ő is 

javában pihen, mikor megjelent az első héricstővel kezében. Csak úgy világított citromsárga 

ragyogó virága. A növényvadászok egyszeriben talpra ugrottak.  

— Hol találtad? — rontottunk rá Jenőre mindnyájan.  

— Itt a bozótosban — mutatott a ruhaszaggató, meredek oldalra és csillogó szemmel átnyújtotta a 

héricset feleségének.  

Pillanat alatt szétszéledtünk, csak az asszonyok, akik csupán kirándulni jöttek, maradtak vissza. A 

gyerekek csörtettek legelöl. Kálmán, a fiatal vasutas barátunk, még visszakiáltott:  

— Jenő bácsi, te lesipuskás vagy. Zugvadász! — azután az ő sötétkék egyenruhája is eltűnt a 

meredek kapaszkodó kanyarulata mögött. Másfél óra múlva verődtünk össze újra. 

Zoltán már messziről lobogtatta a héricstöveket, de meztelen felsőkarján a rögtönzött fehér kötés, 

ami kissé véres is volt, mutatta, hogy nem ingyenes volt a felfedezés. Jenő és felesége már 

növényeit rendezgette, akár csak én, Sándor bácsi most kapaszkodott fel a hordalékos ösvényen. 

Duzzadt hálószatyra vállravetve lötyögött az oldalán. Zömök, vérmes ember, aki a sima aszfalton 

is súlyos léptekkel halad, most meg éppen szuszogott. Az utolsó kaptató előtt megállt, megtörölte 

kopasz fejét, aztán bokrokba kapaszkodva folytatta útját. Végre feldobbant a tisztás peremére.  

— Hüjj, az áldóját... de betyár meleg van — törölgette körül nyakát. Inge vizesen tapadt izmos 

vállára. Úgy állt most is, szétvetett lábakkal, ahogy az esztergapad mellett szokott, hogy biztos 

legyen a fogása. Az öreg mögött Kálmán lapos kék sapkája tűnt fel, s már majdnem ellépett 

Sándor bácsi mellett, mikor megtorpant. Harsány nevetésben tört ki. Az öreg feléje fordult, de 

Kálmán rákiáltott:  

— Ne mozduljon, Sándor bácsi, mert kitör a botrány! - és fuldokolva tette hozzá: — Elszakadt a 

nadrágfék...  

Az öreg ijedten kapott hátra, oda, ahol nem fészkel az agy. Egy pillanatig keresgélt, aztán 

megmerevedett a karja.  

— Hogy a fene vitte volna el az egész mulatságot! Nem elég, hogy összevertem magam, még el is 

szakadt...  

És suta oldalazással, odasuttyogott a fa tövébe, ahol hátizsákja s felesége hűsölt. A többi már 

kettőjük, meg a táskából előkerülő tű és cérna dolga volt. Csak Kálmánban ne ficánkolt volna úgy 

a lélek. Lefelé menet háromszor is elkiáltotta magát:  

— Vigyázat, meredek! Nadrágfékét behúzni!  

Az első bemondásnál Sándor bácsi is nevetett velünk, a másodiknál nem szólt semmit, csak 

megrándult a keze, a harmadik után felmordult.  

— Ide hallgass, Kálmán! Ölég legyen! 
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5. Tavaszi hérics (Adonis vernalis) Budakalászon. Kép: Khalai 
 

Többet nem mondott, de ennyi is elég volt. Kálmán elhallgatott.  

A Viharhegy előtt újra megálltunk. Izgatott a hérics bennünket. Eddig még csak Jenő és Zoltán 

talált. Újra szétszéledtünk. Hoztunk megint sok mindent, csak hérics nem volt. Rendeztük újra a 

hátizsákok tartalmát. Sándor bácsi is kirakta szép sorban papírcsomagjait, aztán mintha keresne 

valamit, végignézte mindegyikünk zsákmánycsomóját, majd visszaballagott asszonyához. Lassú 

mozdulattal felemelt egy újságpapír göngyöleget, odament Kálmánhoz, és szétvetett lábakkal 

megállt előtte. 

— Ide figyelj, te vasutas-csecsemő! Igaz, hogy nadrágféken csúsztam, de azért megengedem, 

hogy ezt megnézd! Egyiteknek sincsen!  

Azzal szétnyitotta a papírt, és odatartotta Kálmán orra elé a két pelyhes testű, lilavirágú 

leánykökörcsint.  

Elszörnyedtünk a gyönyörűségtől.  

— Na, fiam. Most nevess! — És ő nevetett kéjes kajánsággal Kálmán megnyúlt arcába. 

— Most már emlegetheted megint a nadrágféket.  

Zoltán felugrott.  

— Elcserélem az egyiket. Hériccsel.  

— Csigavér, barátocskám — hárította el az öreg —, a nadrágfékből arra is tellett. Ide kukkants! — 

azzal egy másik csomagot emelt fel a fűből s azt is szétnyitotta.  

— Hogy is mondják? ... Egy növény, nem növény. Még semmivel sem cserélek — nézett körbe 

diadalmasan. 

 

 

Folytatás következik! 

Sztrókay Tibor 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 
A JÁRVÁNY MIATT MINDEN PROGRAM ELMARAD! 

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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Írta: Lovas Katalin 

 

Növénykedvelő ember számára a 

kaktuszok elsősorban alakjuk és 

változatos virágaik miatt becse-

sek, ám léteznek olyan fajok, 

amelyeket kifejezetten a gyü-

mölcseikért termesztenek meleg 

éghajlatú országokban. Hazánk-

ban meglehetősen elterjedt a 

fügekaktusz (Opuntia ficus-

indica), elsősorban azért, mert 

védett helyen a szabadban is 

áttelel. Ez a tulajdonsága annál 

is érdekesebb, mert eredetileg 

Dél-Amerika trópusi részén volt 

honos, de már évezredekkel 

ezelőtt termeszteni kezdték a 

hűvösebb klímájú Mexikóban, 

mára pedig túllépett a fagyhatár zónáján. Mediterrán országokban nyaralva gyakran találkozunk 

vadon növő, több méter magas példányaival. Lapos, tojásdad alakú szártagjain nincsenek tövisek 

és a medvetalphoz hasonlítanak. Nagy, élénksárga, kiterülő virágai a húsos „levél” pereme körül 

nyílnak, majd ezekből fejlődnek ki a halványsárga, rózsaszínű vagy vöröses gyümölcsök. A 

kemény magvak a húsba ágyazódnak, amelynek íze édes és illatos. Bár vannak tüskétlen héjú 

fügekaktuszok is, ajánlatos kesztyűs kézzel a gyümölcshöz nyúlni, mert szemmel alig látható 

tüskéi fullánkszerűen szóródnak a bőrbe. Hámozva gyümölcssalátába lehet karikázni, vagy frissen, 

félbevágva kikanalazni a belsejét. Kipréselt levét köhögéscsillapító szerként is alkalmazták.  

A kaktuszfélék gazdag családjába tartozó Echinocereus fajok némelyike ugyancsak ízletes 

gyümölcsöket terem, amelyek már a hazai pultokon is 

fel-feltünedeznek. Ezek közé tartozik a trópusi igényű 

pompás töviskaktusz (E. pectinatus), 30 centiméteres, 

oszlopos szárán 12-23 borda van, amelyet tövisfésű 

borít. A nagy virágok - amelyek lehetnek rózsaszínűek 

vagy sárgák - jellemzője, hogy a szirmok töve világos, 

és kifelé haladva egyre erőteljesebb színt öltenek. A 

gyümölcs sárga héját pikkelyszerű dudorok borítják. 

Belül selyemfehér, lédús gyümölcshús található, amely-

ben - mint tésztán a mák - apró, könnyen roppanó 

magok zsúfolódnak. A kocsonyás állagú belső rész igazi 

„trópusi” illatot áraszt, ezért koktélokhoz és krémekhez 

keverik. A gyümölcsöt pitaya vagy pitahaya néven áru-

sítják délszaki országokban. 

Az ismertetett ehető gyümölcsű kaktuszok könnyen 

szaporíthatok magvetéssel, oltással vagy a szártag 

gyökereztetésével.  

Szöveg és kép  

Lovas Katalin 
Megjegyzés: A fügekaktusz (Opuntia ficus-indica) nálunk nem telel át. (Szerk.) 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

 

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU, 

2019. MÁJUS 2. 
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Riport Dr. Agócsy Pállal (1973) 

 

A római birodalom történelmi bíbortógáinaik pazar festékét a Purpurák és a Murexek gyártották. 

Tisztes tengeri csigafajok ezek, melyeknek apróra metélt testéből nyerte ki az antikok kémiai-

technológiai mesterkedése a korabeli státusszimbólumok egyikét. Az azték birodalomban is nagy 

becsben állott a vörös szín, ám de itt nem tengeri puhatestű, hanem a cochenilla volt a 

festékgyártó, a Dactylopius coccus, magyarán: az „igazi bíbortetű”. A Mexikóban otthonos 

fügekaktuszon az opuntián tanyázik, ez a gazdanövénye. Az aztékok főnököket és hősöket 

jutalmaztak egy-egy csupor bíbortetűfestékkel. „A legnemesebb fajtával, amelyik szűzi, vagy 

legalábbis meg nem termékenyített nősténytetvekből származott, csakis az uralkodó palástját, s a 

legfőbb főpap kurta zekéjét volt szabad befesteni.” 
 

   
 

                1. Bíbortetű (Dactylopius coccus) telepek egy                                      2. A bíbortetű közelről a fejlődés különböző 

                            Opuntia ficus–indica szártagon.                                                                  szakaszait is jól látni. 

                       Lanzarote-sziget. Kép: Koltay Gábor                                                 Lanzarote-sziget. Kép: Koltay Gábor 
 

— Mexikó egyéb kaktuszfurcsaságokkal is szolgál. Hogy csupán az opuntiánál maradjunk: 

szeleteivel a húst helyettesítik. A fügekaktusz gyümölcse népi csemege, kandírozzák, sőt 

fagylaltot is ügyeskednek belőle. Egyes fajták nedvdús törzse, italt kínál a sivatagok vándorainak. 

Építőanyag és kerítés, gyógyszer és kötőtű. A Mexikói-öböl egyik kikötővárosában a kaktuszlevél 

a fésű és a kefe is.  

— Melyik a legnagyobb kaktuszféle?  

A választ a magyar kaktuszmagazin, a Kaktusz Világa szerkesztőjétől, dr. Agócsy Páltól várjuk.  

— Az Észak- és Közép-Amerikában honos Carnegia gigantea. Valóban gigantikus növény. 

Törzse egy háromemeletes ház magasságába nyúlik fel, és ott ágazik szét.  

— A legkisebb?  

— A Blossfeldia. A legfejlettebb példányai is csupán tízfilléres nagyságúak Ez a lapos, pogácsa 

alakú, talajba húzódó növényke Dél-Amerikában él.  

— A legelterjettebb faj?  

— Őshazájukban, az amerikai földrészen az opuntiák. Európában ezek mellett általában még a 

gömbkaktuszokat ismerik.  

— Hányféle kaktusz van?  

— A pázsitfűfélék és az orchideák mellett ez a legnépesebb növénycsalád. Mintegy 4000 fajt 

számlál 
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— Melyik közöttük a legértékesebb, a legáhítottabb?  

— Mindig az új fajok. Európában most a kistermetű, nagyvirágú, Übelmanniana a sztár. Még csak 

kevés gyűjtő örülhet szépségének.  

— Helyben is vagyunk. A gyűjtésnél, ön miért gyűjt kaktuszt, hiszen mestersége szerint nem 

botanikus, hanem zoológus, a Természettudományi Múzeum kutatója?  

— Tizenhat esztendős koromban, a biológiatanáromtól kaptam az első kaktuszt. Ma már ezer 

példány körül járok. S hogy az ajándékból miként sarjadt ki a szenvedély? A kaktusz igénytelen és 

hálás növény. A leggyengébb talajban, egy műanyag- vagy bádogdobozban is szépen virul. Nem 

igényel állandó kezelést. Elhelyezése sem okoz gondot. Egy átlagos városi ablakban 30-40 faj is 

megfér. Kőrengetegben egy darabka természet. A városi ember néhány négyzetméteren is 

visszatalálhat a természeti tájba, helyreállíthatja kapcsolatát a natúréval. Ezen kívül a kaktusz szép 

is. A virágai gyönyörűek. A Hamatocactus setispinus egy virága 7-8 centiméter átmérőjű, színe 

selymes sárga, a virágtorok bíborpiros. Az Éj Királynője egyetlen éjszaka hozza 30 centiméteres, 

varázslatosan finom illatú, ragyogóan hófehér virágát. 
 

   
 

                           3. Hamatocactus setispinus.                                               4. Feloltott Blossfeldia liliputana. 

                                     Kép: Dósa Béla                                                                   Kép: Dankó István 
 

— A kaktuszgyűjtő-szenvedély mozgatója tehát a természetélmény vágya és az esztétikai öröm. 

De lennie kell egy harmadik elemnek is, hiszen egy ezres állománnyal bíbelődő kaktuszbarát nem 

él meg pusztán az amatőr buzgalmából. A különböző fajták eltérő tartásigénye szinte tudományos 

jártasságot követel meg. 

— Az amatőrökből képzett szakember fejlődhet. A kezdő hamarosan tudományos munkákat vesz 

kézbe, s szinte észrevétlenül növényfiziológussá alakul, akinek megfigyeléseit, sőt felfedezéseit a 

botanikai szakfolyóiratok is örömmel közlik. Anisits Dániel gyógyszerész volt. A századfordulón 

Szegeden és Kolozsvárott élt. Ma is számos kaktuszfajta viseli a nevét. Ezeket ő fedezte fel. 

Személyéről egyébként nem sokat tudunk, de már folynak a kutatások, hogy méltó emléket 

állíthassunk a „nagy amatőrnek”. Közelebbi példát is említhetek. Mahunka Sándor Dél-

Amerikából hozott anyagában Szabó Dezső, mérleghitelesítő technikus talált rá egy, a tudomány 

számára ismeretlen kaktuszfajtára.  

— Vajon hány ember foglalkozik Magyarországon, természetszeretetből, hobbyból a 

kaktuszokkal? 

— A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 800 tagja és 10 vidéki szervezete van. A 

tagságnak több mint a fele fizikai munkás, de van közöttük építésztechnikus, mérnök, vasutas, 

festőművész, orvos és egyre több diáik is.  

— A nők és a férfiak aránya? 
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— Úgy látszik, a kaktusz afféle férfias növény. 

Valamivel több férfi dolgozik ugyanis az egyesületben.  

— Melyik a hazai legnagyobb kaktuszgyűjtemény?  

— Talán az egész Közép-Európa legnagyobb kak-

tuszanyaga Izsákon van. A körülbelül 200 ezer példány 

gondos és értő gazdája, őre, gondozója, Farkas János, 

az izsáki téesz főkönyvelője.  

— Ön mire a legbüszkébb a gyűjteményében?  

— Nem egy-egy ritkább, nevezetesebb fajra, hanem 

inkább arra, hogy növényeim sokat virágoznak. Arra 

vall ez, hogy sikerült megértenem őket. Olyan körül-

ményeket biztosítok a számukra, amilyeneket termé-

szetük megkövetel. Úgy érzem: kaktuszaim virággal 

köszönik meg a gondoskodást.  

— Ez a tudós gondból megszőtt érzelmi viszony a 

legmeggyőzőbb érv: kaktuszgyűjtő leszek. Első utam 

egy virágüzletbe vezet...  

— Nem a legszerencsésebb indulási mód. Ismerős, 

gyakorlott kaktuszos segítsége ajánlatos. Az MKOE 

szívesen segít. Magokkal, növényekkel, és természete-

sen tanácsokkal is szolgál. S ha a kezdő gyűjtőt nem 

éri csalódás, remény van rá, hogy a „magasiskolában”, 

keresztező munkája során a magyarföldi születésű 

hibrid, a Cereus hungaricus bordás oszlopa mellé odaállíthatja — némi szerencsével — a maga 

alkotását is.  

— Ön mit csinál vasárnap? Lehet, hogy erre a kérdésre egy hét múltán néhány újabb hívő így 

válaszol majd: a kaktuszaimmal szórakozom. Szívós szenvedély. A kaktusz is szívós növény. Bár 

a karmazsint termő cochenillák karrierje az idők során megtört, mert Karl Liebermann kémikus 

jóvoltából a szintetikus alizarin lépett a helyükre, az opuntia hervadhatatlanul virul. Mexikó 

címernövénye. 

 

 

 
 

 

HA SZERETI A TERMÉSZETET ÉS A HELYTÖRTÉNETET… 
 

Szászi Róbert „Vákáncsos életmód a debreceni Erdőspusztákon” című előadása a Debrecent 

körülvevő erdőség története a you tube csatornán, az alábbi linkre kattintva: 

https://www.youtube.com/watch?v=YoKkPIsHpHY&feature=youtu.be 

Az előadó a Csapókerti Közösségi Házban működő Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság tagja, 

erdészként és bánki lakosként rendszeresen járja az Erdőspuszta erdőit, a természetet szerelmese 

és nem mellesleg ismeri a környék történetét. Előadását a Debrecen környékén túrázni vágyók 

figyelmébe is ajánljuk, illetve mindenkinek, akit érdekel  
 

HA ÉRDEKLIK A KAKTUSZOK… 
 

Szászi Róbert ezúttal a kaktuszok világába kalauzol minket. Az előadás elsősorban élőhelyeket 

mutat be. Láthatjuk majd, hogy a kaktuszok – kevés kivétellel – milyen szélsőséges környezetben 

élnek. Bemutat gyűjteményben tartott növényeket is az összehasonlítás végett, illetve kedv-

csinálónak. Az előadást a következő linkre kattintva láthatja: 

https://youtu.be/YC6GmRPIE_g 
 

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁN A 

Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen 

 

 

 

5. ×Echinopsis hungarica (Földi) Ficzere 2016. 

Érvényesen elfogadott név. 

Korábban Cereus hungaricus. Kép: Ficzere M. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYoKkPIsHpHY%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR01a7n-uZ-ephEIgB14LACNCaNGaxk0XAy7GR7yqxeWQK8pGP7vgsPHjN0&h=AT3wxmhACvRfC07nwuFwwXXXWAS-6OywHNwqQCBgBQyWeOwlAKFDhioqzx-jJeNyjOigINjZtljPIDYJAr8J1rr6y8QeVDRom1RfwMCl3gxymP_BjxBeLgGyGOCB9MWtMg2ZbuT6gSWoMGvmscNR
https://youtu.be/YC6GmRPIE_g
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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 
 

pericarpium die fruchtschale terméshéj 

perigonium die Blütenhülle lepel (-levél) 

perlucens stark glänzend erősen fénylő 

permutata sehr veränderte nagyon megváltozott, 

(átalakult) 

peniculatus bürstenartig bedornter kefe- (fésű)-szerű tüskéjű 

pernambucensis benannt nach 

Herkunft: Pernambuco 

Pernambucóból való 

perplexa  átfont, átszőtt 

perpulillus winzig, klein apró, parányi 

personatus maskiert álarcos 

persicifolia aprikosenblättrig baracklevelű 

persicum aus persien, persisch perzsa 

pertusus durchbrochen áttört, átlyukasztott 

perumbilicata  nagyköldökű 

peruvianus, peruviana peruanisch, benannt nach Peru Peruból származó 

perviridis sehr grün nagyon zöld 

petalum das Blumenblatt, inneres 

Blütenhüllblatt 

virágszirom,  

petiolatum stiel-, stielig kocsányos 

petiolulus das Blattstielchen levélnyelecske 

petrophila felsliebende sziklát szerető, sziklalakó 

petterssonii benannt nach Sammler Petterson Petterson-féle 

petun der Tabak dohány 

petunia tabakartig, tabakförmig dohányszerű 

Pfeiffera, pfeifferi benannt nach Dr. Louis Pfeiffer Pfeifferről elnevezett 

pflanzii benannt nach K. Pflanz Pflanz-féle 

phaeacanthus, 

phaeacantha 

braunrotstachelig, braunbedornter 

braunrotdornige 

barnásvörös (barna) tövisű 

phaeodisca  lencse alakú, korongos 

phatnospermus, 
phatnosperma 

mit gefeldertem Samen recézett magvú 

phellospermus, 

Phellosperma 

korksamig, korksamen parás magvú 

Philippicereus benannt nach Dr. F.A. Pfilippi Philippi-féle Cereus 

Philippii benannt nach Philippi Philippi-féle   

phitauiana benannt nach Herkunft:Phitauia,  Phitauia-ból való 

phoeniceus benannt nach Herkunft:  

Phoenix, Arizona, USA 

Phőnixből való 

phylicifolia teeblättrig tealevelű 

 

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

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Donka Kinga, Eötvös utcai Általános Iskola, Debrecen. 

 

 


