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„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.

T A R T A L O M

4

Fábián László Astrophytum myriostigma a Astrophytum nemzetség legismertebb és leggyakrabban
nevelt növénye
Azt hiszem ennél a fajnál elidőzöm egy kicsit. – írja
rögtön az elején a szerző, majd így folytatja - Ez az
Astrophytum nemzetség legismertebb és leggyakrabban nevelt növénye. A változékonysága is hatalmas,
sok változata, formája lett leírva. Az egyszerű emberek tudatában képszerűen megjelenő növényt, ha
valahol látják, többféleképpen is meg tudják nevezni.
A legismertebb népi megnevezése a papsapka, püspöksüveg vagy csillagkaktusz. Alapos ismertetést kapunk a növény felfedezésének múltjából: „Nemzetségének másodikként felfedezett és leírt faja, 1837-ben
lett először megfigyelve a természetben. A legelső
példányokat Galeotti botanikus gyűjtötte be és
csodálta meg a lelőhelyükön. Schumann közlése
szerint Galeotti 1814-ben született Versaillesben. Később beutazta Mexikót, ahol növénytani megfigyeléseket végzett. Ekkor sikerült neki megtalálnia azt a
szenzációs fajt, amely ma rendkívül ismert és
közkedvelt, és amellyel beírta nevét a kaktuszos
köztudatba. Munkásságával sokban gazdagította a tudományt. Európába való visszatérését
követően a brüsszeli botanikus kert igazgatója lett, egészen az 1858-as haláláig. Galeotti el sem
kerülhette a San Lazaro haciendát, amely 50 km-re-északkeletre van San Luiz Potosí várostól, és
az Astrophytum myriostigma faj sem kerülhette el a figyelmét. Akkor ezek még elég magas
növényeknek számítottak, és az esti szürkület ellenére is erőteljesen kitűnt sziluettjük. Alakjuk
szerint cereusz fajnak vélte őket. A növényt ezért ideiglenesen Cereus callicoche névvel látta el.
Két évvel később (1839) ezt az elnevezést, vagyis a Cereus callicoche Galeotti, Scheidweiler
publikálta a Bulletin Belga Tudományos Akadémia folyóiratában.” A fajról ilyen átfogó és alapos
ismertetésre magyar nyelvű kiadványban még nem került sor.
Ficzere Miklós Mátyus István orvostudor, a földi fige etnobotanikai ismertetője. A
kaktuszkedvelők közönsége szinte semmit nem tud Mátyus Istvánról. Arcképét valamikor
megfestették, de még ma is kérdéses, hogy a három ismert arcképe közül melyik órzi hívebben
arcvonásait? Első volt aki szukkulens növények etnobotanikájáról írt az Ó és Új Diaetetica hat
kötetes művéből az 1787-ben megjelent II. kötetben a Leves Gyümöltsökről részben. A cikk
hiánypótló írás a szukkulens növények magyarországi megismerésének múltjából.
Koltay Gábor Tűzvész a télikertben – talán izgalmas, de inkább elszomorító olvasmány egy tűz
keletkezéséről és hatásairól a pozsgás növényekre. Hasonló mondanivalójú támáról eddig –
szerencsére – nem olvashattunk, szerencsére, mert a más kára, baja nem tartozik a kellemes témák
körébe. Mindenesetre köszönettel tartozunk a szerzőnek, amiért vette a fáradságot és közzé teszi,
hogyan viselkedtek növényei a magas hőmérsékletben és a füstben. Egyben azt is megtudjuk tőle,
nem csak pusztúlás, de feltámadás is bekövetkezett. Írása nem azért látott napvilágot, hogy
bárkiben is szánalmat vagy sajnálatot keltsen, hanem azért, hogy a történet tanulságait minél
szélesebb körben az érdeklődők megismerjék – idézem szavait. „A magas hő ki tudja hány percig
rombolta a helyiségbe zárt élőlényeket? Mindenesetre úgy tűnt, hogy a 2 cm-nél apróbb növények
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deszikkálódtak, megsültek. Az összes lombos, mediterrán, szubtrópusi növény kis híján tövig
perzselődött, termésük megfőtt. A bőrszöveteken, töviseken, vastag fekete ragacsos
kátránylerakódás keletkezett. Tanácstalan toporogtam a fitotemető fölött: hogyan tovább?”
Kiss László Wilcoxia tamaulipensis? Az utókor majd eldönti! Kiss László a kaktuszkedvelők
azon szűk köréhez tartozik, aki egy-egy rendszertani problémát észrevesz, és azt szóvátenni
elegendő bátorsággal rendelkezik, ill. a szabadidejét is hajlandó feláldozni a probléma megírására.
„A Werdwenann által 1938-ban leírt Wilcoxia tamaulipensis, az egyik legmutatósabb képviselője
a volt Wilcoxia nemzetségnek. A Hunt által összeállított CITES Cactaceae Checklist a Wilcoxia
nemzetséget átsorolta az Echinocereus nemzetségbe. Több jellemző tulajdonság figyelmen kívül
hagyásával megszüntették a W. tamaulipensis önálló faji státuszát, és átsorolták az Echinocereus
poselgeri fajnév alá. Ennek során, mint említettem, figyelmen kívül lett hagyva például a két faj
tövisezetének, gyökérzetének, és a növénytest felépítésének terén fennálló különbségek egész
sora. Mivel más fajok besorolását is megkérdőjelezték a szakemberek és a gyűjtők, az azóta
készített rendszertani tanulmányok készítői műveikben próbáltak megoldást találni a keletkezett
rendszertani visszásságok feloldására. Így Joel Lodé Taxomomy of Cactaceae két kötetes
könyvében megszüntette a tárgyalt fajnak az E. poselgeri szinonimájaként való besorolását,
visszaadta az Echinocereus tamaulipensis néven az önálló faji státuszt. A Wilcoxia nemzetség
státuszát is célszerű volna átgondolni egyebek mellett, nem elfeledve a hagyománytisztelet
fontosságát.”

Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Szászi Róbert.
Róbertet valamikor régebben már próbáltam bemutatni, de ő akkor finoman kitért a lehetőség elől,
mondván, nincs a gyűjteménye olyan körülmények között, hogy méltóképpen bemutatható legyen.
Ez már olyan régen volt, hogy időközben arról is elfelejtkeztem, volt-e egyáltalán bemutatva. Én
úgy emlékeztem, helytelenül, ilyen írás már megjelenésre került. Egy ősz végi beszélgetésünk
alkalmával derült ki, eddig még nem lett bemutatva a Pozsgástárban, amit ezennel közösen
igyekszünk bepótolni. Társaságunknak veterán tagja, két évtizedes egyesületi múlt van mögötte
rengeteg munkával, amit a közösségért végzett. Kiállítások szervezése, gazdasági ügyek,
postázások, ismeretterjesztés diákoknak és mindenki másnak, és még sorolhatnám.
„A történet úgy 1994 körül kezdődött. Mindig is érdekeltek a kaktuszok, de nem mertem
belevágni. A debreceni nagyvásárban megcsodáltam a növényeket, Dávid Lajos, és Molnár Zsiga
standjánál időzgettem. Párom bíztatott, hogy vegyek magamnak, de a biztatás ellenére sem
vettem. Aztán beindultak a kertészeti csomagküldők és meglepett a feleségem, mert rendelt nekem
három növényt, Mammillaria proliferát, Mammillaria zeilmannianát, és egy Rebutia minusculát.
Ezzel megpecsételte a sorsomat, illetve a sajátját is. Egyikőnk sem volt tisztában azzal, hogy
mekkora kaktuszos élet zajlik az országban, azon belül a mi régiónkban.
Akkor még nem ugrottam fejest a mély vízbe, ha volt egy-két vásár Debrecenben, vásároltam
kisebb növényeket. Ezzel a tempóval is két év alatt három ablakpárkányt népesítettem be. Szinte
mindenki így kezdi, az ablakpárkányon. Igaz, mint kezdő, és ez a mai napig igaz a kezdőkre,
elkövettem a teleltetési hibát, túlöntöztem. Így elég sok növényt sikerült elpusztítanom.
Ficzere Miklós főszerkesztő
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Írta: S. L. (1876)

[A rút és rémísztő kaktuszokról]

A növény tenyészet nagy terjedelmű, népes birodalmában sok különös és meglepő alak vonja
magára figyelmünket, a húsevő virágoktól kezdve az óceánok mélyében élő állatnövényekig
(zoophyták), de a jelen közlemény cimeűl választott elnevezés talán egyiket sem illeti meg
annyira, mint a kaktuszok elterjedt családjához tartozó, valóban fantasztikus alakú és természetű
növényeket. A kaktuszok kizárólag Amerika bennszülöttei s onnan származnak szét földünk többi
részébe, hol azonban csak mint tengődő virágházi növények éldegélnek és őseredeti
különcségeiket alig tudják annyira kifejteni, mint tulajdonképpeni hazájokban. Egyik fajuk például
az Aetna kopár lejtőin tenyészik s a kutyatej-féléknek (euphorbiák) is megél egy-két alsóbb rendű
faja más világrészekben. Hanem a növényvilág e különceinek valódi hazájuk Észak- és DélÁmerika beláthatatlan síkságain és napégette sziklás lejtőin keresendő, hol sajátságos alakzatukkal
és feltűnő — hogy úgy mondjuk — szokásaikkal bámulatba ejtik az idegen utazókat.
Úgy látszik, hogy a természet szabad játékot engedett képzeletének, mikor e csodanövényeket
alkotta. Mig a kosbor-féléknél (Orchidaeák) a szépség meglepő szélsőségeiben igyekezett alkotó
erejét kitüntetni, s e növénycsalád virágaival szebbnél szebb madarak és rovarok alakjait látszék
utánozni, addig a kaktuszok némely fajainál a legrutabb és legkülöncebb növényalakokat állította
elő. Ott van például a Cereus giganteus, az éj királynője, mely Arizona és Alsó-Kalifornia sivatag
síkjain megannyi nagyszerű karos gyertyatartó alakját utánozva, néha húsz-harminc lábnyi
magasra emeli fel büszke virágkelyhét a sivár lapály fölé, ott vannak továbbá a tüskönc-kaktusz
kerek, tövises labdái, melyek az embert már messziről elriasztják maguktól; végre a mamilláriák
Selenicereus grandiflorus – Az Éj királynője. Kép: Kiss László
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és a többi apróbb fajú
kaktusz kigyóalakú tövises kocsányai —
megannyi rémei a
ruháját és teste épségét
féltő magános utazóknak. A levelek többnyire hiányoznak e növényeknél; csupán a
pereskiákon
látható
valami levélféle, hanem az is inkább csak
a kocsány ellapult
szétterjedése, a melyet
szintén hatalmas tüskék, horgok s más
efféle kártékony szerszámok tesznek félelmessé. Ha hozzá ér az
ember, a szúrós töviseknek egész halmaza
válik le róla s belétörve a bőr alá, kegyetlen
Az utazók egyik réme a Cylindropuntia hystrix horgos tövisű bokra. Kép: Sarkadi
fájdalmakat okoz. A
kik ez érzést meg akarják ismerni, könnyű szerrel kísérletet tehetnek bármelyik kaktuszfajjal, mely
virágházainkban tenyészik. Némely kaktuszfélék kocsányában, főleg ha megvénűlnek, néha
faanyagok is képződnek s minthogy ama vidékeken, hol e növény tenyészik, a tüzelő szer nagyon
kevés, a kaktusz fáját használják a ház szükségeire: sőt még sétabotot is készitnek belőle. Némely
kaktuszfajokat Mexikóban sövénykeritésnek használnak, minthogy növésük igen sűrű s
természetes fegyverük az ily sövényeket hozzáférhetetlenekké teszi. Olyan helyen a házőrző
kutyákra nincs szükség. Déli Kalifornia némely részeiben a lóháton utazó, ha a járt ösvényről
véletlenül félre tévedt s a szúró és vágó kaktuszbokrok közé jutott, gyakran oda vész lovastól
együtt a sok mérges hatású seb következtében.
A kocsányok többnyire kövérek és nedvesek s bár a bennök lévő nedv többnyire izetlen vagy
kesernyés, főleg lázbetegségekben üdítő és enyhítő italul szolgál. Az utazók tudják, hogy a
kaktusz-félék kocsánya vizet tartalmaz s e viz gyakran megmenti őket a halálra szomjazástól, sőt
azt mondják, hogy még az állatok is gyakran lekaparják a kaktuszról a tüskéket, hogy azután a
kocsányit fölnyitva, szomjukat elolthassák.
A kaktuszok virágai rendesen csak kevés ideig tartanak, de rövid tartamuk meglepő szépségük
által bőven kárpótolva van. Az egész fajban legszebb virágot nyit az éjjel nyíló Cereus, az »Éj
királynője,« melyet Amerika minden virágházában tenyésztenek ritka szép virágáért és rendkívül
kedves illatáért. De valódi szépségét e pompás kaktusz Arizona és Uj-Mexikó napégette kövecses
lapályain tárja ki, hol szabadon tenyészik. Gyümölcsei a vörös ribiszkéhez (apró szőlőhöz)
hasonlítanak.
A kaktuszok, azonkívül, hogy a háztelkeken sövénykeritésűl használhatók, igen finom festő- és
gyógyanyagot is szolgáltatnak s némely faját takarmányúl is lehet használni. Az Opuntia egyik
faja szolgál eledelül a hires Cochenil-bogárnak, melyből a legszebb biborpiros festéket készitik s
mely épen ezért Mexikónak és Teneriffa szigetének legfőbb kiviteli cikkét képezi. Azonban mind
e sokféle gazdasági és kereskedelmi hasznosságain kivül a kaktuszfajt mégis leginkább ama
különös alakzatok és természeti sajátságok teszik oly nevezetessé, melyek miatt ezt az egész
növénycsaládot méltán tarthatjuk a növényvilág különceinek.
S. L.
Fővárosi Lapok. 1876. május 5., 103. szám, 482-483.
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

JÚLIUS
1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz
kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden
szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre.
Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk
könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást
ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg.
2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák virágjukat,
mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a Selenicereus
grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek.
3. A legtöbb kaktusz ilyenkor intenzíven növekedik, és mi is intenzíven foglalkozunk
növényeinkkel. Ennek során hajtások megsérülhetnek, letörhetnek. Mit tegyünk e megsérült, letört
hajtásokkal? Amelyekből új növényt akarunk létrehozni, azoknak törésfelületét szárítsuk be
szellős, meleg helyen. A beszáradás rendszerint néhány nap múlva megtörténik. A letört,
beszáradt felületű hajtás darabot a továbbiakban dugványként kezelve ültessük be kaktuszoknak
megfelelő talajba, ahol a gyökeresedés hosszabb-rövidebb idő elteltével bekövetkezik. Legyünk
türelmesek, mert vannak olyan fajok, amelyek gyorsan gyökeret eresztenek, míg más fajoknak
erre hosszú időre, több hétre, de néhány hónapra is szüksége lehet. Erre vonatkozóan kérjük ki
tapasztalt gyűjtők tanácsát. Az intenzív növekedés miatt az oszloposak megdőlhetnek, ki is
borulhatnak a cserépből, főleg a nagyobb méretűek. Ezt megelőzendő, szúrjunk a talajba egy-két
megfelelő méretű karót és ehhez rögzítsük növényünket.
4. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett
levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik.
Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda!
5. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett
aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A cserepes
növényeknél egy öntözésnél annyi vizet adjunk, amely a cserépben lévő teljes föld mennyiséget
átnedvesíti. Legjobb és legkényelmesebb módszer, ha a cserepeket alulról tudjuk a vízzel
megszívatni, ehhez azonban megfelelő méretű tálcákra van szükségünk, vagy a polcok tálcaszerű
kialakítására. A télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak
semmilyen hátránya nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora
reggeli órákban, de még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak
sokkal hatékonyabb. A lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a
növény rendelkezésére, mint a reggeli öntözésnél.
6. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése
érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk.
Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Lehetőség szerint ne legyen több 35-40
C°-nál. Oltásainkat lassan fejezzük be.
7. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges
védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás
szerint kezelhetjük.
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AUGUSZTUS
1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének
változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd elősegíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban elhelyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős felmelegedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk éjszaka is.
2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok
kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi
gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak árnyékkedvelő fajok.
Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való hozzászokás időtartamában létezik
különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző napsütéshez,
anélkül, hogy ez bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás szokatlan
bőségében jelentkezik.

Hylocereus undatus levélkaktusz
virágzása.
Kép: Brocken
Inaglory

3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet,
úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja, hogy növényeink
beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába.
4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél a
termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése
hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és
egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése
biztosított, és soha ne feledjük felírni a magvat adó növény nevét.
5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős
helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is
gyökeresedik.
6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák jelentenek
veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan károsíthat, főleg nedvesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, harmatos reggelek
beköszöntével válik teljessé.
Ficzere Miklós
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Írta: Nagy Sándor
Az első leírást 1950-ben Alberto
Castellanos készítette, megjelent: Lilloa 23
(5-13): 225-227 (1950).
A kezdetekről is szólni kell, hiszen az
közel kétszáz évre nyúlik vissza. 1827 előtt
a gömb alakú, kissé lapított vagy rövid
henger alakú növényeket egy nemzetségbe
sorolták. Az Echinocactus szóösszetétel
tudományos nemzetség név lett, ugyanis az
ógörög eredetű latin echinos (echinus)
szóból - amely tengerisün jelentésű - és a
latin cactus szóból származik. A teljes szóösszetétel jelentése tehát: tengerisünkaktusz (tengerisünhöz hasonló kaktusz).
Echinocactus nemzetségnevet tehát Heinrich Friedrich Link (1767-1851) és Christoph Friedrich Otto (1783-1856) német
botanikusok használták először. Link a
botanika professzora és a Berlini Botanikus
Kert igazgatója volt. Otto dísznövénykertész, a Berlini Botanikus Kert intézőjeként
dolgozott Link igazgatósága idején. A 19.
1. Gymnocalycium ragonesei.
Fotó: Vitaly Kulakov, Moszkva.
században szinte az összes bordázott kaktuszt ide sorolták. Azután Louis Ludwig Karl Georg Pfeiffer (1805-1877) német orvos, kaktuszkutató és -szakértő 1843-ban használta először a Gymnocalycium nemzetségnevet. Majd
Nathaniel Britton és Joseph Nelson Rose 1922-ben megjelent négykötetes művükben a Cactaceaenak kizárólag az észak-amerikai kaktuszai maradtak az Echinocactus nemzetségben.
Ennyi bevezető után kísérletet teszek arra, hogy próbáljak bemutatni egy olyan miniatűr fajt,
amely nemcsak rendkívül vonzó, hanem maximum 5 cm testátmérőjével egyben az egyik
legkisebb Gymnocalycium faj. A megjelenése szempontjából is abszolút egyedi, egész
nemzetségben nincs párja, hiszen páratlanul, egyedi módon és nem utolsó sorban aránytalanul
hosszú és karcsú a virág csöve. Nagyon lassan nő, de annál tovább él. Ez a kaktusz Catamarca
délkeleti sarkából származik, a Salinas Grandes szélén. Rendkívül nehéz megtalálni, mert
általában félig eltemetve élnek, vagyis részben föld borítja. A sók koncentrációja magas a talaj
felszínén, de lefelé csökken, ahol a gyökerek növekednek.
Arturo Enrique Ragonese (1909-1992) 1938-ban végzett, mint mezőgazdasági mérnök a Buenos
Aires-i Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Karán. Röviddel ez után ugyan itt
dolgozott, mint botanikai valamint növényföldrajz tanár. Élete során Ragonese több mint 50
kiadványt készített, és ideje nagy részét a Santa Fe déli részén fekvő területen élő növényfajok
tanulmányozására fordította. Azokkal a növénytársulásokkal foglalkozott, amelyek képesek élni a
föld és a víz nagy só tartalmát. A véletlen vagy a tudatos kutatómunka eredményeként így találta
meg a növényt az argentin botanikus 1949-ben, egészen pontosan 1949. december 13-án. Lelőhely
a Salinas Grandes sós sivatag széle, 400 m tengerszint feletti magasságban, Catamarca és Córdoba
(Argentína) tartományainak közelében. Az itt talált növények teljesen be voltak ágyazódva a
földbe. Az első növényi leírást Alberto Castellanos (1896-1968) argentin származású botanikus
készítette azokról, amelyeket Ragonese-től kapott. A növény nevének megválasztásával, annak
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2-3. A megjelenése szempontjából is abszolút egyedi, egész nemzetségben nincs párja, hiszen páratlanul, egyedi
módon és nem utolsó sorban aránytalanul hosszú és karcsú a virág csöve, ahogyan az a két képen látható.
4. Földrajzilag a „Salinas Grandes” terület négy argentin tartomány közötti terület: Catamarca, La Rioja,
Santiago del Estero és Córdoba. Átlagosan 170 m tengerszint feletti magasságban, a Sierras de Córdoba
hegység lábánál. A Salinas Grandes egy síkság (pontosabban egy sós tavak sorozata) Argentínában.
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5. Gymnocalycium ragonesei és virágja bal és jobb szélen.

megtalálójának és barátjának emlékét kívánta megörökíteni. A leíró az élete során vezető
szakember volt a dél-amerikai kaktuszok és Argentína növényvilágának felkutatásában.
A Gymnocalycium nemzetség hosszú évek óta népszerű a kaktuszrajongók körében, mióta Britton
és Rose 1922-ben elismerte a nemzetséget. Pfeiffer (1805-1877) német orvos, kaktuszkutató és szakértő 1843-ban használta először a Gymnocalycium nemzetségnevet, mint ’Gymnocalicium’
Schelhase kasseli kertész növénykatalógusában. Az Echinocactus nemzetséget 1827-ben állította
Link és Otto, majd 1845-ben Otto (1783-1856) szerzőtársával közösen alkotott művében írta le. A
két amerikai tudós, Britton és Rose munkája még ma is klasszikus alapja az akkor ismert 23
fajnak. Földrajzilag a „Salinas Grandes” terület négy argentin tartomány közötti terület:
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero és Córdoba. Átlagosan 170 m tengerszint feletti
magasságban, a Sierras de Córdoba hegység lábánál. A Salinas Grandes egy síkság (pontosabban
sós tavak sorozata) Argentínában. Salinas Grandes környéke lényegében nyílt bokros táj. A
sóföldet olyan sós összetevők alkotják, amelyekben nagyrészt teljesen hiányzik a vegetáció, de
néha víz borítja. A környéken az éves átlaghőmérséklet 21°C. A legmelegebb hónap december,
amikor az átlaghőmérséklet 30°C, a leghidegebb pedig június, 10°C. Az átlagos csapadékmennyiség 589 milliméter. A legesősebb hónap február, átlagosan 160 mm csapadékkal, a
legszárazabb pedig június, 2 mm csapadékkal. A vegetáció a szélsőséges sótartalmú és magas
hőmérsékleti viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz 226 fajt tartalmaz - a szakirodalom szerint -,
amelyek közül néhány csak itt található. Ezek a sós tavak szélén nőnek, kicsi, lapos, homokos
kiemelkedéseken. A növények testszínük miatt jól álcázottak. Ezen túlmenően a száraz évszakban
teljesen visszahúzódnak a talajba, ezért sok kaktuszutazó már hiába keresi ezeket a növényeket. Ez
a sajátságos környezet 800 km-re észak-nyugatra fekszik a fővárostól Buenos Aires-től, és kiterjed
nagy területen Catamarca, La Rioja, Córdoba és Santiago del Estero tartományokban. A sós síkság
körülbelül 6000 négyzetkilométert foglal magában. Ez a valódi fehér sivatag az egyik legkevésbé
kiaknázott és legegyedibb hely a tájak végtelenségében, amelyet Argentína kínál. A 0,5 méter
vastag fehér réteg Cruz del Eje, Ischilin és Tulumba megyéket foglalja magában, amely az élet
meglétének kies területe, de van néhány falu is, amelyek a só kitermeléshez kapcsolódnak, ez
pedig munkalehetőséget jelent a helyi emberek számára.
Emlékezetem szerint, a múlt század 80-as éveiben nagy népszerűségnek örvendett a G. ragonesei.
Az akkor még ritkábban tartott kaktuszkiállításokon, a „jobb” piacokon nagy számban árulták.
Ekkor kezdtem komolyabban foglalkozni a gimnókkal. Valószínűleg a nagy érdeklődés miatt a kis
barna növények fokozatosan eltűntek a piacról. Azután megjelentek a nagyon hasonló kaktuszok,
mint a G. pseudoragonesei, G. stellatum, G. quehlianum, G. bodenbenderianum vagy az G.
occultum, melyeket zömében G. ragonesei néven árultak. Ez persze nemcsak a fajok, hanem a
gyűjtők közötti is nagy zűrzavart okozott. Kezdetben elegendő volt a „nem valódi” vagy
álragonesei válasz a megnyugtatásra. De mára már a kezdő kaktuszos sem elégszik meg ezzel a
válasszal: „Úgy tűnik, hogy ezek a növények mind ennek az egyetlen fajnak a kisebb változatai
lehetnek.”
Számtalan leírás létezik a szakirodalomban, és itt nem az első leírásra gondolok. Tisztességesnek
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6. Gymnocalycium ragonesei eredeti élőhelyén valahol a Salina Grandes szélén, Argentínában Totoralejos
közelében.

azt tartom, ha kezembe veszem a 6-os szögletes cserépben lévő növényemet, és elmondom, amit
látok. 2011 őszén szereztem Holló László budapesti gyűjtőtársamtól az azóta is egyetlen - akkor
kb. 5 évesnek mondott - növényemet. A téli pihenésre felkészült lapos vagy enyhén kúp alakú,
kicsi, 3,5 cm átmérőjű egyetlenkém a 8 év alatt pontosan 1 cm-t nőtt. Nagyon lapos, enyhe
keresztirányú barázdák félre érthetetlen módon, jól láthatók. A testnek füstös, zöldesszürkétől a
kopott halványbarnáig olyan hatása van, mint ha egy nagy homokvihart élt volna túl a
közelmúltban. A kis dudorok tetején találhatók a körülbelül 3-4 mm távolságra fekvő, körülbelül
egy mm átmérőjű pici, kerek, fehéres nemezzel ellátott areolák. Ezeken ül, alig látszóan az 5-6
tövis, közülük egy lefelé irányul. Ezek nagyon vékonyak, szinte hajszerűek, fehéres vagy sötétebb,
de biztosan nem hosszabb 3-4 mm-nél. Számomra érthetetlen módon szinte nincs olyan tövise,
amelyet repülő homokkal nem csiszoltak volna meg. Teljesen rá vannak simulva a növényre. A
virágok középen, körben a csúcson kettesével vagy hármasával jelennek meg. A virágcső 3-4 cm
hosszú, és a nyíló virág hasonló átmérőjű. A virágcső zöldesszürke, a pikkelyek fehérrel
szegélyezettek. A virágok tölcsér alakúak, színük fehéres kissé rózsaszínes árnyalattal, a torkuk
változó erősségű, vörös. A belső lepellevelek közepét barnás-feketés középcsík teszik még
különlegesebbé. Minden évben rendszeresen hoz virágot, amelyek legalább egy hétig virítanak.
Magot talán egy alkalommal hozott. Biztosan azért, mert én magam sem erőltettem a beporzást.
Azt meg tudjuk, hogy a gimnóknál legalább két azonos fajú növény kell a sikeres beporzáshoz. a
termések ovális orsó alakúak, zöldes-barnák, akár 2,5-3 cm hosszúak lehetnek. A beszáradt
virágcső a szirmaival akár a jövő tavaszig is díszítik ezt a szép megjelenésű különös növényt. A
test már nem magányos, mert jobbra-balra 1-1 önálló életre törekvő pici magonc erősen feszül a
műanyag cserépnek. Néhány évvel ezelőtt ültettem át jelenlegi cserepébe. Meglepett amit láttam.
Ez a kis élőlény a föld alatt nagyobb, mint fent. Van egy nagy, sárgarépa formájú központi
gyökere, ahonnan más gyökerek hajtanak oldalirányban. A karógyökér nagyon vastag, kúpos
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alakú, és közvetlenül lefelé nő. Eredeti élőhelye valahol a Salina Grandes szélén, Argentínában
Totoralejos közelében. Könnyen tartható, virágaival látványos növény, amely napjainkra
szerintem eltűnt. A G. ragonesei-t évekig kihalt fajnak tekintették a gyűjteményekben, és a G.
stellatum körbe tartozó, teljesen különféle növényeket soroltak ide, amelyeket ma G.
pseudoragonesei néven ismertek, és amelyek nagyobbra is nőnek. Talán ezért is nevezték el
álragoneseinek. Ez a meglehetősen érzékeny faj a hőmérséklet csökkenés időszakaiban, a talaj
nedvességét nehezen tolerálja. A szakirodalom szerint a palánták növekedése nagyon lassú, de a
mindössze 1,5 cm méretű növények elegáns virágokkal lephetnek meg minket! A vegetatív
nyugalmi időszakában a növény ugyanúgy behúzódik a talajba, mint a szülőföldjükön élő társaik.
Nagy Sándor, Jászberény
A külön nem jelzett képek a szerző felvételei.
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Írta: Ficzere Miklós
Ismeretes, hogy Anisits Dániel élete egy részét Paraguay-ban töltötte, ahol az ismert és elismert
természettudósok körébe került, mint egyetemi professzor. Élete és munkássága a mai napig csak
egyes részleteiben ismert, a magyarság elfelejtett, ismeretlenül maradt természettudósa. A
tudomány számára növényeket és állatokat gyűjtött hol egyedül, hol másokkal közösen. Donászy
Ferenc a Nemzet című napilap újságírója 1890-ben ismertette részben azt a levelet, amit
gyermekkori barátjától, Anisits Dánieltől kapott, aki levelében az ottani kígyókról rendkívül
érdekes és izgalmas beszámolót küldött. Ez az első ismert levél, amit Paraguay-ból küldött
Magyarországba, a levél teljes szövegét nem ismerjük, de bizonyság arra, hogy gyógyszerészi
végzettsége mellé orvosi diplomát is szerzett. Donászy cikke Csevegés a mérges kígyókról címmel
jelent meg, és bevezetőjében megemlíti, hogy
„Egy gyermekkori barátom, dr. Anisits Dániel János írta nekem Assunciónból, Paraguay
köztársaság fővárosából, ahol ő a főváros vegyészi hivatalának főnöke és gyakorló orvosa
volt, hogy sorsával meg volna mindenképpen elégedve, de szinte idegessé teszi az a sok
kígyómarásból származó haláleset. Nincs nap, — írta, — hogy a környéken, különösen az
alsó osztályokból, egy-két ember el ne pusztulna, vagy örökre bénává ne lenne a
kígyómarásoktól, őt magát is néhányszor csak jó csillaga, csodával határos módon mentette
meg a haláltól.”
Meg kell jegyeznem, élete végéig az Anisits Dániel János nevet használta, azt, amit a
keresztségben kapott, s amit igazol a korabeli anyakönyvi bejegyzés. Keresztneveinek sorrendjén
soha nem változtatott, az Anisits János Dániel név a Paraguay-ban használt Juan Daniel Anisits
név magyarra történő helytelen „visszafordításának” eredménye, így lett belőle – tévesen - Anisits
János Dániel, amit sokfelé ma is hibásan használnak, pl. MKOE Anisits János Dániel díj. Donászy
szintén Zalaegerszegen született és szintén gyógyszerész végzettséget szerzett, de nagyobb kedvet
érzett az újságíráshoz és az írói munkához, s e kettő lett élethivatása. Több könyvében is
felhasználta Anisits lenti írását.
Anisits Dániel János levele Donászy Ferenchez
(a levélből a Donászy által idézett és közreadott szöveg).
„Egy napon, éppen a legmelegebb déli órákban hívattam egy beteghez, a várostól jó 3 óra
járásnyira fekvő telepen. Utam majd erdőkön, majd pedig sűrű, embermagas füvel benőtt ritkás
ligetekkel beszórt, mocsaras savannákon vezetett át. A hőség oly iszonyú volt, a nap annyira
függőlegesen bocsátotta alá sugarait, hogy szinte elkábultam; a máskor oly élénk, állatok és
madaraktól népes erdők és savannák szinte kihaltak voltak, mert ez olvasztó hőségben minden élő
a fák és bokrok árnyas rejtekében vonta meg magát. Én is tehát — bár sokáig küzdöttem — a
lankasztó, önsúlyú álommal — a kantárszárat hosszúra eresztve — egyedül csak öszvérem
bölcsességére bíztam magamat, mely egyenletes léptekkel, ringatódzva vitt a kezdetleges, inkább
tört csapáshoz, mint úthoz hasonló ösvényen. Az iszonyú meleg, s az egyenletes ringatás, bárhogy
erőlködtem is, álomba szenderített, s félig ébren, félig alva, hol előre, hol hátra ingadozva,
bóbiskoltam a nyeregben.
Egyszerre azonban öszvérem villámgyors szökéssel oldalt ugrott, s én, mielőtt elkaphattam volna
a kantárt, már a földön feküdtem az alacsony Ilex bokrok között. Pár pillanatig heverhettem ott,
azon gondolkodva, mitől ijedt meg e mindig megbízható, higgadt állat, midőn hátam alatt valamit
mozogni éreztem. Alig hiszem, hogy akár egy kígyó, ember vagy gymnasticus valaha a világon
gyorsabban és ügyesebben talpra szökött volna, a minő gyorsan felugrottam én, a rémület és
ijedtség kiáltását hallatva!
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Két postai képeslap 1903-ból a németek alapította San Bernardino településről a főváros, Asunción közelében a
Ypacarai-tó partján. Itt kezdte Dr. Anisits Dániel János paraguay-i pályafutását, és e látványnak lehetett
részese.

Éppen ideje is volt, mert legnagyobb rémületemre, majd egy két méter hosszú, a legszebb arany és
királyzöld színekben ragyogó, de szerfelett mérges kígyóra, egy alvó Micára estem, mely
szerencsémre szinte csak most kezdett magához térni s fejét emelgetni. Ügyes ugrással hágtam
vastag, majdnem czombig érő csizmáimban nyakára s addig vertem lovag ostorom gombjával,
míg feje teljesen elvált nyakától. Most kezdtem csak kissé nyugodtabban megvizsgálni.
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Színe a kígyónak a leggyönyörűbb ragyogó aranyzöld volt, milyent festékkel producálni sem
lehet, vastagsága kevéssel vastagabb egy erős férfi hüvelyknél, de hossza néha két métert is
meghaladja pár centiméterrel. Az én példányom 1 méter és 95 ctm volt s egy kifejlett hímpéldány,
szájában két hatalmas, befelé görbülő méregfoggal, melyek hegyesek valának, mint a tű. E kígyó
mérge oly veszélyes, hogy a nap forró óráiban a marás után 5-6 perczre bekövetkezik a halál
menthetetlenül.
Hálát adtam a gondviselésnek szerencsés menekülésemért, mert ha melléje esem s nem föléje, úgy
bizonynyal pár percz múlva e vadonban haltam volna meg távol, segélytelenül minden emberi
teremtéstől.
Egy ízben Ritában tartózkodásom alatt, mielőtt még assuncioni állásomat elnyertem volna, egy
bevándorolt német család vendége valék. Rita egy néhány kunyhóból álló telep, Brazília
délvidékein s környéke ember nem járta őserdőkkel van körülvéve, körülte pedig mérhetetlen
czukornád ültetvények terültek el, mert a talaj és az erdők vizenyős, mocsaras természetük miatt
egyéb cultur növény tenyésztésére nem valók. Kilder ur — a telep gazdája — nagyon sokat tett
értem s így örömest maradtam házánál annál is inkább, mert sok munkása mocsárlázban
szenvedett s ezek gyógyítását vállaltam magamra. Egy nap lelkendezve szaladt egy vén négernő a
család lakházába s sírva, zokogva könyörgött, hogy mentsem meg unokáját, kit egy fekete kis
kígyó mart meg, midőn a Ritában halászott. Útközben kéztördelve, a siránkozástól szaggatottan
beszélte el, hogy unokája, egy 14-15 éves fiú — a sekély vízben álldogálva leste horgát, midőn a
parti kövek alól, alig egy ujjnál nagyobb feketés kis kígyó csapta magát elő s a fiúnak czombjába
harapott, ki szintén jajgatva szaladt haza pár lépésnyire fekvő kunyhójukhoz. Megérkezve a pálma
levelek és gallyakból összetákolt kalibához, a gyermeket rángatódzva s a szó szoros értelmében
vérében úszva leltük egy acajou levelekből álló halmon, mely a fekvőhelyet képezte. Kilder ur
fejét rázta. »Itt nincs segítség, e gyermeket a Colubro de sangre (vérkígyó) marta meg« — mondá.
Én megvizsgáltam a fiút, ki előttünk adta ki lelkét, alig hogy a kunyhóba léptünk. Czombjai,
alhasa, karjai lepve voltak vérrel, s a test erősen fel volt puffadva, s a gyermek fekete színe zöldessárgába játszó fakó szürkére változott. Borzadva néztem a vérző tetemet, mely oly iszonyúan ki
volt kelve színéből és alakjából. »Életemben ez a második eset, hogy vérkígyótól megmart
áldozatot látok — mondá Kilder ur. — E kis kígyó mérge annyira hat a szervezetre, hogy az
áldozatnak vére a bőr likacsain egyszerre megindul s így vérzik el minden segítség daczára,
jóformán alig 10 percz alatt. Csakugyan — letörülve a fiú czombjáról a vért — meggyőződtem
erről; mert néhány másodpercz alatt — parányi cseppekben a pólusokon rohamosan tódult elő a
vér, s ellepte a letörült helyeket.
Hazafelé menet Kilder ur leírta e veszélyes állatot. A mutató ujjnál kevéssel nagyobb, vastagabb,
tömzsi alkatú kis kígyó ez, fénylő barnafekete színnel, mely hasán, kissé fakó feketébe játszik.
Tavak, folyók partján, s a nedves erdők mohos helyein tartózkodik legörömestebb. Könnyen
ingerelhető, mérges, veszekedő kis jószág, mely a zörejre nem menekül, hanem inkább megtámad,
megharap embert, állatot egyiránt, ki nyugalmában zavarja. Szerencse, hogy aránylag kevés
számban él, s nagyon könnyen
észre lehet venni, mert folyton
mozog, sohasem pihen nyugodtan, Szokása, hogy felkúszik az
erdők, vagy ligetek szélső bokraira, de ezeken is könnyen észrevehető, mert a szem rögtön megpillantja a villámgyorsan ide-oda
vágódó, csapkodó állatkát. Élete
nem szívós, mert egy vékony
vessző könnyed csapása, vagy
egy lövésnek a legkisebb fojtás
darabkája is azonnal megöli.
A korall kígyó (Elaps corallinus)
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Kilder urnáli tartózkodásom összeesett a czukornád aratásával. Itt tartózkodásom ideje alatt 7 arató
néger esett áldozatul e mérges hüllőknek. Egyet egy barna-sárgás szinti Govala kígyó mart meg a
Sarsaparilla gyökér gyűjtése közben, kettőt pedig a pompás színezetű Corall kígyó (Elaps
corallines). Ezen kígyó egyike a világ legszebb kígyóinak, mert teste ragyogó, vérpiros czhinober
színű, és e színt szabályos fekete, fehéres zöldbe játszó, széles karikák tarkítják, vastagsága erős
férfihüvelyknyi, hosszúsága pedig 3—4 lábnyi. A két négert Vanilla-szedés közt marta meg két
Corallkígyó az erdőben, a fákon, hol nagyon szeretnek tartózkodni madártojások és fészkek után
kutatgatva s a fák odvaiban pihenve. Úgy a Cova1a-, mint a Corall-kígyó mérge oly gyorsan
bomlasztólag hat a szervezetre, hogy a marás után két-három órára — még ideje sincs a testnek
jóformán kihűlni — már nagyfokú puffadás és feloszlásba megy át. Bár mindent megtettem — mit
az orvosi tudomány e marásoknál csak javall — mégis tehetetlenül, önmagamra bosszankodva
álltam e szerencsétlenek mellett, mert hiábavalónak tűnt fel minden emberi segély, minden
gyógyszer s az orvosi tudomány segélye itt véget ért.
De különösen megrázott s lelkem mélyéig megrendített, azon négy szerencsétlen néger, kik egy
napon vesztették el életüket a czukornádaratás vége felé. A czukornád művelése nedves, mocsaras
talajt, emellett sok vizet igényel; ültetése abban hasonlít a kukoriczáéhoz, hogy minden csomót,
melyben hat-tíz szál van, jó magasan feltöltenek és ezen feltöltött halmok közeit, folyton víz lepi
majdnem az érés végéig.
Egy-egy ilyen czukornád ültetvényben láthatni, minő csudálatos buja és dús a tropicus vegetatio.
Addig, míg a nád vízben úszik, gyérebben üti fel magát a százféle növényfaj, de mikor az érés
vége felé jár s a forró idény közepe bekövetkezik s felszikkaszsza a vizeket, az elébb majdnem
üres közöket pár nap alatt áthághatatlan sűrű szövedéke lepi el a különböző folyondárok-, kúszók-,
bokrok-, sásak-, száras- és ernyős növények százféle nemeinek, melyek rakva vannak a színek
minden árnyalatában ragyogó legcsudálatosabb alakzatú virágokkal, füzérekkel, bogyókkal. Ezen
szövevényesen sűrű, nedves és árnyas helyek legkedvenczebb tartózkodási helyei az iszonyú
Zsakarakának, Brazília legfélelmesebb és legközönségesebb mérges kígyójának és a lándzsakígyók két fajának: a Szögfejű lándzsa-kígyónak (Trigonocephalus lanceolatus) és a Dülényded
pikkelyű lándzsa-kígyónak (Trig. rhombeata).

Zsakaraka kígyó
(Trigonocephalus
atrox)

A Zsakaraka (Trigonocephalus atrox) egy öl hosszú, vastag, vörösesszürke, ferdén foltozott,
fehéres hasú szörny, mely nagy izomereje mellett oly ingerlékeny, dühös természetű, hogy
megtámad, megrohan minden eléje kerülő embert, állatot egyaránt; mozgása gyors, mint a kilőtt
nyílvessző, míg szögfejű rokona 7-7 láb, sárgászöld színű és barnán foltozott; a legutóbbi pedig
nagy, feketés és dülényded alakú foltokkal van tarkázva — s e két utóbbi is hasonló dühös,
támadó természetű a Zsakarakával.
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Az aratás vége felé én is kimentem Kilder úrral megnézni a munkát. Már csak az erdő felé hajló,
legbujább és legsűrűbb rész állt az ültetvényből. A négerek jó kedvvel, melancholicus, egyhangú
danáikat dúdolva, vágták a kövér szálakat, nagy sarló alakú késeikkel, fekete meztelen testeik,
mint bronzszobrok fénylettek a verítéktől. Már a közepe felé járhattak az ültetvénynek, midőn egy
átható, rémes jajkiáltás, melyet gyorsan egy másik követett, ugrasztott fel bennünket egy pamutfa
alól. Lélektelenül csörtettünk mi is arra felé. A négereket fakó arczczal, széles késeikkel
hadonázva, ijjedt zajgásban találtuk, míg ketten fakó halaványan, ingadozva, késeiket eldobva
törtettek a tisztás felé.
E két ember meredt, halálfélelemtől eltorzult ijedt tekintetét sohasem fogom feledni! Az ijedtség, a
fájdalom, az élethez ragaszkodás olyan kétségbeejtő összessége volt ez, mit elmondani nem lehet.
Midőn Kilder urat meglátták, siránkozó, reszkető hangon kiáltozták: »Engem talált, engem talált!«
ott hagyva a munkát, jajgatva a nádkötegekre rogytak. Néhány néger utánuk szaladt, s
fájdalmasan, kezeiket tördelve kiáltozták: »Tomot találta, Yumbot találta, Tomot marta meg,
Yumbot sebezte meg!« Valami rémületes, lélekrázó volt e kiáltozásokban. A két szerencsétlen 6
első és 39 másodpercz alatt szemünk előtt múlt ki puffadozó, torzult, rángatódzó arczczal,
kifordult szemekkel, kezeikkel a nádtömegeket görcsösen markolászva, míg egész testüknek
legkisebb idegszála is görcsösen reszketett.
Mind a kettőt egy-egy Zsakaraka marta meg mellükön, a bal csecs alatt közvetlenül; a mint a nádat
vágták, egyszerre csak kivágódott a nádszálak közül a Zsakarakák óriás teste, s dühtől szikrázó
szemekkel kapták fejüket hátra, s a másik perczben tátott torokkal, erősen sziszegve nyílsebesen
vágtak a rémültökben mozdulni nem tudó szerencsétlenek mezítelen melléhez.
A két kígyót agyonverték ugyan a négerek, de mit használt ez, a két szerencsétlent feltámasztani
nem lehetett. Mind a két kígyó, kifejlett, egyik 6, a másik 5 és
láb hosszú vala, hatalmas
méregfogakkal és lapos szív alakú nagy fejjel. Bár az aratás ideje alatt egy Zsakarakát és egy
Szögfejü Lándzsakigyót vertek agyon a négerek, mielőtt még marni tudtak volna, de a négerek
természetében levő közöny és gondatlanság nem inté őket nagyobb vigyázatra és óvatosságra,
úgy, hogy a délután folyamán ugyan e módon halt meg egy herculesi alkatú négermunkás, s végre
egy asszony. Mikor a czukornád kötegeket szekerekre rakták, hogy a sajtoló malomba szállítsák, a
levágott szálak közül sziszegve vágódott ki e rettenetes szörny s a megrémült asszonynak nagy
dühvel nyakába és arczába harapott s ugráló, csapkodó gyors csúszással a bokrok és fű közé
menekült, mielőtt agyonverhették volna.
Mind a négy áldozat, mikor alkonyat előtt eltemették — már erősen puffadt és oszló állapotban
volt, annyira rombolólag hatott a vérükben levő kígyóméreg a szervezetre.
»Ez szomorú nap volt — mondá este Kilder ur — de nemcsak nálam, hanem minden czukornádültetvényen az aratásnak megvannak a maga áldozatai. E gazdag országnak ezek a legrettenetesebb
ostorai s higyje meg, sokszor beteges vágyódást érzek hazám után, melynek nincsenek ilyen
halálos szörnyei. De hát mit tegyünk? Minden országnak meg van a maga természeti csapása!«
Beszélgetés közben a következő érdekes, de hajmeresztő esetet mondá el, melyet az ültetvény
előbbi urától hallott elbeszélni, a kivel ez eset megtörtént:
»Ezen ültetvényt én egy portugall birtokostól, Conceico úrtól vettem meg, ki innen Rio Janeiróba
költözködött felesége kérelmére. Az ő lakházuk amott feküdt, hol ön azokat az omladékokat látja,
mert én az elébbi lakház legnagyobb részét melasse [melasz] ülepítőnek használtam fel, magam
pedig e magaslatra építkeztem, mely kellemesebb, egészségesebb s biztosabb, mint az előbbi volt.
Egy reggelen Conceica asszony az éléstárból tojásokat akarván kihozni, melyek egy nagy, fedett
tetejű kosárban voltak, s midőn a kosár tetejét leemelte, egy hatalmas nagyságú kígyó emelkedett
ki ebből, s a rémületében megdermedt nőre vetve magát, ennek derekát és balkarját körülgyűrűzte.
A rémület első perczében velőtrázó sikoltás tört ki a szerencsétlen nő ajkairól, de azután a rémület
annyira megdermesztette, hogy mindkét kezével egy hombárba kapaszkodva, mozdulatlanná
merevülve maradt ott. Kiáltására egy fiatal mulat leány rohant be, ki látva úrnője helyzetét, a
verandára szaladva, segítségért kiabált. Szerencsére még a cselédség nagy része s maga Conceico
ur is otthon volt. De ezeket is megdermesztette az eléjük táruló látvány! Conceica asszony halott
fehér arczczal, kitágult szemgolyókkal, mozdulatlanul állt a nagy kosár előtt, kezével egy hombár
szélébe kapaszkodva, — mint a kit a halálos rémület szoborrá dermesztett meg, derekán és
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balkarján egy roppant nagy Zsakarakától átgyűrűzve, melynek felső teste hol előre, hol hátra
himbálódzva, sziszegve, nyelvét öltögetve hajlongott, lóbbálódzott a szerencsétlen nő arcza előtt,
zöldes fényben szikrázó szemeit rá-rá meresztve, mintha csak áldozata halál félelmében látszanék
gyönyörködni. A kígyó folyton a leggyorsabb mozgásokat tette, egy perczig sem pihenve, majd a
leomlott fekete haj dús dullámai közé rejtőzött, majd ezek közül tűnt elő feje tátott torkával,
szikrázó szemeivel; mozdulatai mind gyorsabbak, szilajabbak lettek, villámgyorsan, majd a
nyakat, majd a karok egyikét-másikát gyűrűzve körül, hintálta, lóbálta magát, fejével az áll, majd a
hónaljak alól, bukkanva ki s így lőni sem lehetett, nehogy az úrnőt találják, mozdulni pedig még
kevésbbé, mert a legkisebb zörej vagy mozgás e félelmes bestia dühét felingerelte volna, s az első
áldozat bizonyára Conceica úrnő lett volna, ki félholtan, mintegy önkívületben, görcsös
merevségben állt ott. Halottnak lehetett volna a szerencsétlen asszonyt tartani, ha arcza nem
változtatta volna gyorsan színét, a szerint, a mint a kígyó jobban összeszorította mellét vagy
nyakát, arcza szederjes-vérpirosra változott, majd meg zöldes haloványság lepte el, mint a kiben
már egy csepp vér sincs; szemei mereven kitágultak s mozdulatlanul meredtek a félelmes
szörnyre, mely időnként magasan feje fölé nyúlva, villámgyorsan hátra-hátra kapva magát, s tátott
szájjal arcza és szemei előtt bimbálódzott fejével. Daczára, hogy torkát egészen kitátotta s
félelmesen ragyogott két hosszú, befelé görbült méregfoga s szemei mind élénkebb zöld fényben
tündököltek, még sem látszott ingerültnek vagy támadónak, mert tojással jól teleette magát a
kosárban, a helyzet mégis a legválságosabb volt. Minden perczben attól lehetett tartani, hogy
Conceica asszonyt elhagyja ereje s eszmélete s összerogyik, vagy valami önkénytelen mozdulatot
tesz, akkor pedig rögtön megmaratik e halálos mérgű szörnytől, melynek természete, minden
átmenet nélkül a legéktelenebb dühbe és támadásba szokott átmenni a legcsendesebb
kedélyállapotból. Mindenki tanácstalanul állott, mindenki reszketett a fiatal nőért, de legjobban
volt kétségbeesve a férj, ki kétszeresen érezte azt az iszonyú szenvedést s rémületet, melyet
szeretett fiatal neje áll ki — egy hangot, egy erős lélekzetvételt nem mertek tenni, ismerve e
bestia, dühös, lobbanékony természetét. »Viseljen gondot feleségem és gyermekemre, uram és én
megmentem asszonyunkat« szólt egyszerre egy néger Conceico ur háta mögött — ti pedig lassan
álljatok félre innen s meg ne merjetek mozdulni, folytatá halk, elfojtott hangon.
Mindnyájan halkan félreálltak, erre a néger egy kicsi fasípocskán, halk, lassú ütemű, de oly
sajátságos dallamú nótát kezdett játszani, hogy mindenki megrezzent e dallam vad, idegenszerű
hangjaira. E hangokra a kígyó is egyszerre hátra kapta magát s felnyújtott nyakkal mozdulatlanul
kezdett figyelni; a mint a zene ütemei kissé gyorsulni kezdtek, két lassú kanyarodással
lebontakozott a nő karjáról s majd derekát és csípőjét övezve körül, fejét egészen a földig
leeresztette. E közben szemei, melyek mindinkább vesztettek zöldes fényükből, mereven a sípoló
négerre irányzódtak, majd megtágítva gyűrűit, a nőről lassan a földre csúszott s lassú tekergéssel a
néger után kezdett csúszni, ki e közben lassan hátrálva, de szemeit folyton a Zsakarakára
irányozva, haladt kifelé. E jelenet nézői meredten, szinte megbűvölten nézték e látványt, s csak
akkor mertek mozdulni, mikor a síp hangja már az ültetvények közül hangzott fel s csak ekkor
rohant be Conceico ur is s zárta karjai közé nejét, kinek kezei, lábai s egész teste oly görcsösen
megvoltak meredve, mint egy hulláé. A dédelgető és megnyugtató szavakra, engedett ugyan a
merevség s a szemek is elveszték lélektelen, meredt kifejezésüket, de a fiatal nő néhány rémült
sikoltás után eszméletlenül roskadt férje karjaiba. Conceica asszony nehéz beteg lett s sokáig
élethalál közt lebegett. E nehéz betegség és az iszonyú rémület annyira megrázták idegeit és egész
valóját, hogy a fiatal, alig 19 éves asszony dús hollófekete haja megőszült, és már a kígyók
nevének említésére is reszketni kezd. Épp ezért költöztek Rio de Janeiróba, hogy ne emlékeztesse
nejét többé semmi azon rémületes órákra. Azon négert pedig, ki úrnőjét megmentette, azóta nem
látták. Nyomtalanul eltűnt. Sípját még hallották mind enyészik el jobban-jobban a messzeségben,
de ő maga nem tért vissza! Hogyan és hová lett, isten tudja, bár keresésére mindent elkövettek.
»Ez ugyancsak rejtélyes egy eset volt«, — mondám.
»Ne kétkedjék — viszonzá komolyan Kilder ur — Conceico urat mindenki a legkomolyabb és
legszavahihetőbb embernek ismeri és a rio de janeirói múzeum havi folyóiratában is megtalálhatja
ez esemény leírását. — Az egészet elhiszem — folytatám én — mert az mind természetes, de
miért kelle ama négernek is eltűnnie?
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»Erre nem felelhetek önnek — volt a válasz — de e vidékeken sokszor ennél csudálatosabb
események is történtek már.«
Még az esős évszak beállta előtt elnyertem assuncioni állomásomat, így a ritai vidékre ez ideig
nem volt alkalmam jönni, mert elég dolgot adtak vegyészi állásom s orvosi gyakorlatom itt és a
vidéken. E vidéken egy kezdő orvosnak semmitől sem szabad visszariadni, különben senki sem
fog hozzá fordulni, így néha megesik, hogy sokszor csekély díjért — többször ingyen — egy-két
napi utat is kelle tennem. Assunciónt egy tengerszoros választja el Buenos-Airestől s daczára,
hogy Paraguay fővárosa, mégis közelebb esik a határszélhez, mint a tartomány közepéhez.
Egyik nap hajnalán azzal vertek fel, hogy menjek el Gaereito-ba. Ez egy kis falu, nyomorult
kinézésű kunyhókkal, alig másfélezer lakossal s az egyetlen szilárd épület a vámház, mely részint
fa, részint vályogból volt épülve. Elvégezve dolgomat, azt fontolgattam éppen, hogy hol hálhatnék
meg, mert már rám esteledett s annyira fáradt, bágyadt voltam, hogy alig tudtam lábaimon állni,
de, ha még elfáradva nem lettem volna is, sem mertem volna nekiindulni ez erdős, vad, lakatlan
vidéknek, hogy hazatérjek, így hát nagyon kellemesen lepett meg, midőn a vámigazgató meghítt,
hogy az éjszakát töltsem házában. A vámház egy nagy és egy kis szobácskából állott; a
nagyszobában aludt az igazgató, a kicsiben szerecsen szolgája, ki az éjjel jövő szekereknek,
lovasoknak nyitogatta ki a sorompót — s e két szoba között egy téres nyitott veranda forma
folyosó volt — ez volt a hivatalos helyiség,— mely beosztás az épületnek leirtatlan csudálatos
formát adott. Az igazgató még künn a dolgát végezte, addig én elkészítettem az öszvéremről
leszedett pokróczoktól az ágyamat a földön, miután a szobában csak egy függő ágy és hosszú
keskeny kecskelábú asztal, meg egy nagy fiókos szekrény állott. Éppen le akartam feküdni, midőn
belépett házigazdám.
— Az ördögbe is, csak nem a földön akar aludni? — kérdé.
Igenlő válaszomra fejét rázta és figyelmeztetett, hogy a legnagyobb vigyázat mellett is be-be
csúsznak a kígyók s valami szerencsétlenség érhet. Vesse ágyát az asztalra; ez országban egyedüli
biztos helyek az asztal, vagy függőágy, ezekre nem mászhatnak fel a kígyók. Földön, vagy ágyban
aludni nem tanácsos. Jöjjön oszsza meg szerény vacsorámat s ez alatt elbeszélek önnek egy
történetet, mi elveszi a kedvét a földön alvástól, a mi velem történt meg és ugyanez tett sántává is.
Egy éjjel — mivel roppant meleg volt — félébren, félálomban hevertem ágyamban. Ágyam ott
állott ama szögletben, hol ama pálmahéj karszék áll. Egyszerre éreztem, hogy lábaimnál valami
hideg síkos test mozog ide-oda. Egyszerre tisztában voltam, hogy valami kígyó bujt ágyamba, s
most valami meleg helyet keresgél, hol meghúzhassa magát. Azt az érzést nem tudom leírni, a mi
elfogott! A rémület, a halálos rémület volt az, mert vérem úgy nyargalt ereimben, mintha szívem
egy robbanó bomba lenne, s ez lökné szét ereimbe minden csepp véremet; a hideg veríték vert ki, s
szívem majd görcsösen összehuzódott, majd kitágult, azt hittem megfúlok minden pillanatban.
Mozdulni és kiabálni nem mertem; tudva - hogy a legkisebb mozdulatnál vagy kiáltásnál a kígyó
azonnal meg fog marni; azzal, hogy mérges kígyó volt, rögtön tisztában voltam, mert vidékünk
méregtelen kígyói nagyok és vastagok. A félelem és ama gondolat, hogy csak mozdulatlanságom
nyújt reményt a menekvésre, annyira elzsibbasztották minden tagomat, hogy mereven,
mozdulatlanul feküdtem ágyamban, mint egy halott s csak magamban imádkozva a teremtőhöz,
hogy mentsen meg a rettentő helyzetből; hogy mit imádkoztam, magam sem tudom, mert a
kétségbeejtő helyzet, a halálfélelem, s az élethez ragaszkodás elvette minden józanságomat, azt
hittem, meg kell tébolyodnom. Egyik pillanatban azt fontolgattam, hogy egyetlen ugrással
kiugrom az ágyból, de a setétség és a marástóli félelem visszatartottak. Ez alatt azonban a
veszélyes bestia sem nyugodott, hanem — mint egy pokolbeli ördög, mely kiszámítva gyötri és
ejti kétségbe áldozatait — ide-oda csuszkált lábszáramon, czombjaimon. Azt tudja ön, hogy a
kígyók nagyon szeretik a meleget, ezért lopódznak a lakásokba, ágyakba és szabadban alvó
emberek mellé, így az én kígyóm is a legmelegebb és legkényelmesebb hely után keresgélt.
Lábaimon lassan felcsúszott, s hasamon át, ingem alá bujt, és innen a nyitott inggalléron át kijött, s
nyakam alatt akarta magát összegombolyítani, de mivel szűk és kényelmetlen volt neki itt a hely,
csekély erőlködés után, arczomon keresztül, ismét ingem alá bujt a gallérnál, s mellemen fel-alá
mászkálva, keresgélve, hónom alá került s itt akart tanyát ütni minden áron. Pokoli kínokat
szenvedtem ez alatt, mert mászkálása közben nyelvével ide-oda tapogatódzott mezítelen testemen,
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s ez annyira csiklandozott, s e csiklandás hónom alatt oly kiállhatatlanul gyötrő vala, hogy
emberfeletti erőm és kínomba került, hogy merevségemet megtartsam. Hónaljaimnál sem találva
alkalmas helyet, visszacsúszott hátamon át czombjaim közé; itt soká ide tova forgolódott,
nyelvével sebesen tapogatódzott, végre nyugodt lett s elaludt, fejét, nyakát lágyékomra fektetve.
Mily hosszú volt az éj, a perczek századoknak tetszettek, vérem forgása a nagy rémülettől szinte
megállt s a merev hanyattfekvés annyira kiállhatatlanná és fájdalmassá vált, hogy minden tagomat
szinte szakadni érzém; nyakam, derekam, vállaim fájdalmas zsibbadtságban lüktettek, sarkaimba
pedig oly fájdalmas viszketegség állt, hogy majd megőrültem; kínomban ordítani s vánkosaimba
harapni szerettem volna, de a halálfélelem még nagyobb volt s így nem mertem mozdulni. Ha ezen
idő alatt megőszültem, vagy megőrültem volna, egy cseppet sem lehetne csudálkozni e felett, mert
lehetetlen leírni, elképzelni, másnak azt az állapotot. Hogy imádkoztam, hogy kértem az istent,
hogy küldje már a napot, vagy küldjön egy szekeret vagy embert, hogy a sorompót kinyitni
kelljen, mert a kulcsok idebenn nálam állanak s szolgámnak be kell érettük jönnie!
Végre megszánt az Isten! Távolról mindinkább erősbülő nyikorgást, nyeszergést hallottam, s a
kenetlen fakerekek nyikorgása, most égi zene, az angyalok éneke gyanánt hangzott füleimbe,
szerettem volna felujjongani, bár még megmentve nem voltam.
Csakugyan egy rövid óranegyed alatt — bár ez is véghetetlen hosszúnak látszott előttem —
szerecsen szolgám bejött a kulcsokért.
— Gyújts gyertyát, Jimbó, de lassan az Isten szerelméért, egy kígyó fekszik rajtam! — kiálték én
elfojtott torokhangon, nehogy ellenségemet felébresszem.
A gyertya égett, Jimbó lassan ágyamhoz jött.
— Micsoda kígyó van rajtam? — lehellém aggodalommal.
— Ah, uram, rebegé Jimbó a rémülettől fakó pofával, egy lépést hátrálva, ez egy Cova1a!
Minden csepp vérem megállt újra, s hajszálaim az ég felé meredtek e rettenetes név hallatára. A
Covala neve egyenlő a haláléval! Emberfeletti erővel igyekeztem lefelé pillantani, a nélkül, hogy
mozdulni mertem volna. Csakugyan megpillantottam e rettenetes dög jobb ágyékomra fektetett,
lapos, háromszögű fejét.
— Maradjon, uram, csendesen, — lehellé Jimbó és elsuhant, de rögtön egy villával tért vissza.
Balkezével a gyertyát, jobbjában pedig a villát tartva, lépett ágyamhoz, s az étvilla hegyét a kígyó
nyakacsigájára irányozta — ott — hol a fej a nyakkal egyesül.
Elbődültem, mert még a veséim is reszkettek arra az éles fájdalomra, mi lágyékomba nyilalt,
midőn a villát belém döfte, s ordítottam, mint a kit a kínpadra húztak, mert a gazember oly erősen
döfte czombomba a villát, hogy ágai csontomban görbültek el.
De Jimbó nem törődött ordítozásaimmal, hanem rám kiáltott, hogy tartsam szorosan a villát addig,
míg ő egy hurokkal visszatér, hogy a kígyót megfojthassa. Én saját kezemmel oly erővel nyomtam
a villát saját húsomba halálos félelmemben, mintha nem is nekem fájna, hanem egy darab fába
nyomnám belé. Most már mozdulni is mertem, mert a kígyó nem tudva fejét emelni, nem is
haraphatott, s mire Jimbó visszatért a hurokkal, a kígyó már meg volt dögölve.
Kirántva a villát — mi megint újabb fájdalom - ordításra késztetett — úgy vágtam a falhoz, a
kígyóval együtt, hogy megállt benne. Négy hétig feküdtem még ez eset után, s hogy mit
szenvedtem, nem mondom el, de jobb ágyékom annyira megsérült, hogy azóta, —mint látja, —
sánta vagyok. Mihelyt felkeltem — mindjárt kidobattam az ágyat és függő ágyat szereztem be;
ebben nyugodtan és veszély nélkül alhatom.
Ez elbeszélés csakugyan elvette az én kedvemet is a földön alvástól, s a hosszú, kecskelábú
asztalra vetettem ágyat.”
Eddig tartott a Dr. Anisits Dániel János leveléből vett „élménybeszámoló”, ami sok, eddig
ismeretlen részlettel gazdagította tudásunkat paraguay-i életének alakulásáról, személyes sorsáról.
Ficzere Miklós
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Mozaikok egy hetes túráról. III. rész
ÚTON MALPAIS DE LA CORONA IRÁNYÁBA A BARLANGOK VILÁGÁHOZ
Írta: Koltay Gábor
A Kaktuszkert gyönyörűségeit elhagyva folytatjuk utunkat a part menti úton a Malpais de la
Corona irányába. A rövid, 10 km-nyi szakaszon a látnivalók szinte percenként megállítják az arra
haladót egy-egy fotó kedvéért. Balra a Monte Corona (tszf. 6o9m) körüli krátereket, kúpokat
látjuk, a lávafogó gátakkal együtt és kertészeti ültetvények sorát. A locsolásra sótlanított
tengervizet használnak. Szerencsére a vulkáni hamu ragyogó vízmegkötő, kedvező ásványi só
összetételén kívül. Jobb kéz felé az óceán, mely irányából folyamatosan érkezik a szél szárnyán a
szaharai homok. Az Arrieta melletti körforgalom parti útját követve elérjük az Aloe vera házat,
ahol időzzünk el egy pár percre, már csak azért is, hogy láthassuk, mi mindent ki lehet hozni
egyetlen bennfentes növényfaj varázserejéből. Nem árt egy kis kenceficét is vásárolni, gondolva
arra, hogy jó lesz majd napégés esetén, hisz itt még ruhán át is megtréfálhat bennünket. Alig
indulunk el tovább az úton már is megpillantjuk a kis fehér rákocskát ábrázoló szimbólumot,
megérkezünk Jamesos del Aqua csodás barlangvilágához. Az óceánba folyó lávatömeg ezen a
vidéken is barlangot vájt és alakított ki. Manrique, megragadva a lehetőséget, az amúgy is
paradicsomi helyen a turisták örömére még otthonosabbá varázsolta ezt a helyet is. A gyönyörű
növénybemutató, a pihenőhelyek csodás élményt nyújtanak. Turista szezonban még mini
koncerteket is rendeznek. E helynek a jelképe az a hófehér, 1 cm-nél nem nagyobb rákocska, mely
tömegesen népesíti be a kristálytiszta vizű barlangi tavat. Ez a barlang tulajdonképpen a láva
tengerbe ömlő szakaszánál van, de egy kilométerre láthatjuk a kezdeti pontját is, mely ha nem is a
kaktuszokról szól, de érdemes megtekinteni, mert egy orfeuszi földalatti színpompa gyönyöreit
élvezhetjük a csaknem egy órás séta alatt! A felszínen pedig az Euphorbiák paradicsoma! Fő
állományalkotó az E. balsamifera, de láthatunk szép példány E. obtusifoliát, szeneciókat,
cisszuszokat is. Az óceáni párában tobzódnak a különféle zuzmók, csodás színeket adva a felszíni
kőzeteknek. Ez a Malpais de la Corona kezdete. Miután itt is kifotóztuk magunkat, irány a
Mirador del Rió, de erről majd egy következő alkalommal számolunk be.
Koltay Gábor

1.
Itt is Manrique nevét kell említeni,
ő az a polihisztor, aki nagy hatással
volt Lanzarote arculatának kialakítására. Következik a fehér rákocskák barlangja. A rákot ábrázoló fogadótábla is Manrique alkotása.
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2. Ültetvény részlet, a háttérben látszik az Afrika felöl érkező
homokfelhő.

3. A Jameos del Agua környezete. A lávafolyamot uralják
az Euphorbiák, többnyire az E. balsamifera

4. A Montana de Coronától 4000 évvel ezelőtt egy lávafolyam indult az Atlanti-óceánig. Ennek a folyamnak föld alatti részei is
vannak, ez az egyik hely, ahol az idilli környezetben mélytengeri fehér rákocskák élnek, és mellette ragyogó piknik hely a trópusi
növények társaságában. Természetesen itt is Manrique álmai egyesültek a természet szobrászatával.
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5. A barlang bejárata. Itt bukott az izzó láva a felszín alá,
és folyt kilométereken át az óceánig.

7. A barlang mélyén, mi van a víz mélyén?
9. Aeonium sp. látható a barlang felső teraszáról.

6. Csak egyetlen fotó a barlang mélyéből, szemlélteti azt a
színpompát, amit odalent élvezhetünk

8. Növényzet a barlang bejáratánál.
10. Harmadik stációnk az előző barlang hosszabb szakasza.
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11. Tájkép Orzola felé. Itt az Euphorbia az úr!
Néhány Genista és Senecio faj is teret kap néha.

12. Ez a gyík mondhatjuk, szocializálódott, ti. a kukatároló
mellett leste az ínycsiklandó legyeket. Erre is jó a turizmus

13. A gyíktól néhány méterre gyönyörű Euphorbia virág.

14. Mirador del Rió. A régi katonai erődből csodálatos
kilátót alkotott... no ki? Manrique.

15. A szaharai homoktól alig kivehető La Graciosa,
pedig csak 1-2 km távolságra van.

16. Itt már jól látszik La Graciosa szigete, ahova nemsokára
áthajózunk.
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17. Búcsú fotó a kilátótól távolodva. Irány egy endemikus
Aeonium Ékeleti termőhelye a Famara felé vezető út mentén.

18. Ha botanikai érzésem nem csal, sikerült rátalálni! Ez az
Aeonium lancerottense egyik szép példánya. A növény egyik
oldalán szunnyadó levélrózsák, a másikon éledőek

19-20. Balra az élőhelyi képen jól érzékelhető, hogy növényünk egy felhagyott Opuntia ültetvénybe települt be a magasabb
tengerszint feletti vegetációból. A teret meghódító pionirok között nagy számban helyet foglalt növényünk. A sok-sok magoncból
néhány éven belül várhatóan kiterjedt Aeonium ancerottense bozót alakulhat ki. Jobbra az Aeonium lancerottense másik elterjedési
területe a sziget középső részén található. Itt javarészt szőlőültetvények vannak. Érdekes, hogy a keresett növény ismét elhagyott,
évek óta nem gondozott területeken él szélvédő támfalak tövében vagy azok környékén. Utunk során "ősvegetációban" nem
találkoztunk egy példánnyal sem. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs is, de arra következtethetünk viszont, hogy előnyben
részesíti a bolygatott területeket.

21. Jól megtermett Aeoniumok Mozagától nem messze
egy elhagyott szőlősben.

Folytatás következik!
Koltay Gábor
Képek a szerző felvételei.
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XIV.
Írta: Sztrókay Tibor
Így sodortak el növényeim egy érdekes helyre.
Ne lepődj meg kedves olvasó, nem állatkertünk pompás pálmaházába akarlak elvezetni (bár ha
nem láttad még, nézzed meg gyorsan), sem a botanikus kert szerény külsejű, de annál gazdagabb
és érdekesebb üvegházaiba, amiket s az egész kertet, sokkal kevesebben látogatnak, mint
amennyire — még a csupán érdekességekre kíváncsi laikusok, részéről is — megérdemelné. (Én
évente többször is meglátogatom, még sem tudok betelni vele. És nagyon sokat tanultam ott a kert
tudós főfelügyelőjétől, Schneider Józseftől, az én kedves Józsi bátyámtól.) Az a télikert, amiről
beszélni akarok, nem kert, és tél sincs soha benne. Csak tavasz. És mégis, kertebb a kertnél.
Az igazgatónő közvetítésével jutottam el erre a helyre. És hozzá hasonló talán nincs is több az
országban. Abban még nem volt semmi különös, hogy a tetszetős, sodronykerítés mögött, tágas
telken, hatalmas pázsit tábla zöldellt és szinte mosolyogva sárgállott a háttérben álló hosszú
földszintes épület. Gondozott sétautakat is láttam már, amint fiatal facsemeték őrködtek felettük;
beton fürdőmedencét is, ami körül kicsi óvodisták játszadoztak a csillogó homokkal. Az a kicsi
félkör is ismerős volt, mint annak a másik csoportnak ülő karéja, amely szájtátva hallgatta a
fehérköpenyes óvónéni csendes, mesélő hangját.
Arra csak később gondoltam, hogy milyen megkapóan jóleső hangulat ömlött el ezen a képen,
amelyet fáradt arany színnel világított meg az őszi nap. Az apróságok jókedvű, mégis tompa
zsivaja, fegyelmezett és mégis természetes mozgása most csak futó benyomás volt. Mert míg a
betonjárdán befelé haladtam, szemem jóformán csak azt kóstolgatta, hogy a nyugati fekvésű
hosszú homlokzat majdnem csak ablak s minden ablak, véges végig, nyíló virágokkal van tele. És
ilyennek láttam télen is mindig, valahányszor csak ott jártam. Bekopogtam a „vezető” felírású
ajtón. Ahogy beléptem, fehérköpenyes, barna „óvónéni” mosolygó arca fordult felém.
— Már vártuk — mondta egyszerűen s kezet nyújtott. Aztán leültünk s beszélgetni kezdtünk,
miközben szórakozott aggyal egyre azon gondolkodtam, honnan ismerős nekem ez a meleg
mosolyú, erélyes arc. Aztán hirtelen emlékezetembe ugrott a jelenet. Még tavasszal volt. Nem
sokkal harangszó után, a Kölcsey utcában. Iskolásfiúk kergetőztek előttem hazafelé, s mint ez
lenni szokott néha, a négyórás iskolai fegyelem alól szabadult energia robbanó ereje fékét
vesztette. Lökdösték, cibálták s markolászták egymást, aminek néha nevetés, máskor dühös
kifakadás volt a kísérője. Éppen egy tüskés hajú szőke rántotta ki magát a pajtása kezéből és
átszaladt a túlsó járdára. Mivel senki sem üldözte, mert azok már egymással voltak elfoglalva, ott
baktatott tovább, lassan. Valamit azonban tenni kellett. Ide-oda csapkodott a táskájával.
Megszokott kép ez, nem is lett volna érdekes, ha a diák előtt nem fékezett volna le hirtelen egy
kerékpáros nő, s ahogy ledobbant elé, nem szólt volna rá.
— Mit csinálsz fiam? Mit csinálsz? Nem látod, hogy csak most ültették ki azt a tamariszkusz
sövényt? Van lelked kiverni táskáddal a dugványokat? — A suhancpalánta megszeppenve lépett
hátrább, aztán lecövekelt dacosan. A nő hangja a szemtelen mosoly láttán megkeményedett.
— Erre tanítottak az iskolában? Így kell védeni a növényeket?
A fiú elvörösödött. Felvágta fejét.
— Mi köze hozzá?! — húzta ki magát. De nyomban oldalt is ugrott és rohanni kezdett, mint a
szélvész. A nő megnémulva nézett utána. Szinte belesápadt a durva kitörésbe. Tett ugyan egy
olyan apró mozdulatot, mintha utána akarna iramodni, de aztán, úgy látszik, meggondolta magát,
megfordította lassan kerékpárját, felült s elkarikázott az ellenkező irányba. Ez a kerékpáros ült
most szemben velem. És tisztán láttam nyomban, hogy miért fájt neki akkor annyira az idegen
emberek friss dugványozása. Csak meg kellett nézni az óvoda épületének minden ablakát, a
szépen ápolt növényeket, s azt a nagy növényszeretetet, amit már a kicsikbe beoltanak. Sorra
jártuk az óvoda termeit. Néztük a növényeket és a helyet, ahova enyéimet hozhatom. Virág, virág
és üdítő zöld levélzet mindenütt és valami csodás környezet. Mintha gyermek-álomkastélyba
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tévedtem volna. Megmondom őszintén, nem is tudtam, mit nézzek? A termek fényes, tiszta
parkettjét, a világos falakat, vagy a majdnem egész homlokfalat kitöltő tükörablakokat? Ezt másutt
is láttam. És láttam ilyen keskeny, otthonos vidámságot varázsoló függönyöket is, és képeket is a
falon, de ezeket itt, az óvó nénik szinte művészi készsége és keze festegette ki a mesevilág
jeleneteiből. És az ő kezük hímezte és varrta azokat a kis térítőket is, amik a gyermek-méretre
szabott babaszobák és konyhabútorokon vannak. Aztán a mackók, kutyák és babák, mesekönyvek
és képesek, kockák és színes golyók gyermek tündérkertje. És ami a játék végén, a játszók kezéből
visszakerül pontosan a rend kívánta helyre, amire a kis, fehérkötényes (ez a szolgálati jelvény)
napos ügyel fel. Mikor az utolsó teremben voltunk, akkor kanyargott be az udvarról a folyosóra a
legkisebbek csoportja.
— Jöjjön csak! — mondta Ica mosolyogva s a nyitott ajtó sarkához mentünk. Az öltözőfolyosó
végén, a fürdő-mosdó szoba ajtaja is nyitva volt. Ezen át láthattuk, amint az apró emberkék
odaálltak sorban egy-egy parányi mosdókagyló elé s mosogatni kezdték játéktól maszatos
kezecskéjüket. A legszélső kagylónál egy rövidre nyírt koponyájú kisfiú és egy szöszi, copfos
kislány ütközött össze. A kislány eltolta szelíden a kisfiút, de az, nem akart engedni.
— Menj innen! Ez nem a te helyed! — szólt most már erélyesebben a szöszi. — Itt az én
tulipánom van.
És rámutatott a kagyló fölé festett piros tulipánra. A kisfiú megnézte bámészan, bólintott, aztán
keresgélő szemmel, elindult a másik oldal felé. A kiflit keresni. És ilyen fehér körbe festett
tulipán, kifli és gereblye, meg kályha és fenyőfa igazítja el őket a mosdó fölé akasztott törülközőn.
a ruhás szekrényen, meg az ebéd utáni pihenés ágyain és takaróin is...
Másnap elszállítottuk a növényeket. A nagyok csoportja éppen akkor öltözködött hazafelé.
Zsibongva vették körül a szállítókocsit s megbámulták a furcsa, új növényeket. Úgy látszik,
tetszett nekik, mert egy fiúcska megkérdezte.
— Bácsi, ezt mind nekünk hozta?
— Igen — mondtam én leegyszerűsítve a dolgokat.
— Mi nagyon fogunk ám rájuk vigyázni. Csak a Pisti szakított le egy levelet. De csak véletlenül.
A száraz helyett. — Mert ők öntözik télen át az óvó nénik felügyelete mellett és tisztogatják is
őket. Így barátkoznak egymás mellé a kétfajta növénykék. Mikor másodszor mentem, már
„kertész bácsi” lettem, s midőn májusban elhoztam haza a növényeket, elém állt megbántott arccal
a pöttöm Ildikó: — Miért viszi el a kertész bácsi a mi virágainkat? — Sárika néni simogatta meg,
mondott néki valamit. Máig is rejtély előttem, hogy a jogi kérdést hogyan tette érthetővé a kicsi
előtt. Nem sokkal később, sziklakertet építettünk Németh bácsival az óvodának. Mikor a helyet
néztük hozzá s ráléptem a fűre, a homokozó apróságok egyike szigorúan szólalt meg mögöttem.
— Kertész bácsi! Nem szabad a fűre lépni!
1. Sziklakert építés az óvodának. Szászi Róbert és Nagy József.

2. Látogatóban Nagy József mikepércsi kertjében.
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3. Sziklakert építés a Felsőpetényi általános iskolában.

4. Újfehértói gyerekek a Malomparki kiállításon Debrecenben.

Maradtak vissza az építkezésből szikladarabok, de kevés volt az elképzeléshez. Éppen, mikor
legjobban törtük fejünket, visszatért sétájából a gyermeksereg. Elöl járt Márti néni. Egyenesen
felénk tartottak s már messziről kiáltozták.
— Hoztunk követ! Én is ... Én is... — és sorban odaszuszogtak az öklömnyi és kétakkora
darabokkal. De minden egyes követ személyesen nekem, a kertész bácsinak kellett átvennem apró
markukból.
— Hogy-hogy? — kérdeztem Márti nénitől.
— A mérnök bácsi behunyta az egyik szemét mikor gyűjtöttük — válaszolta mosolyogva.
Aznap, még ebédelni is alig akartak bemenni. Mert mindegyik az építést figyelte, s azt az izgalmas
pillanatot, amikor az ő köve kerül sorra. Még később is, mikor néha megnéztem a benépesített
sziklakertet, nem egyszer szaladt valamelyik oda s megmutatta pontosan:
— Ezt én hoztam ám, kertész bácsi.
Nem emlékszem rá. hogy valaha is megsérült volna növényem az apróságok kezétől. De nem is
csodálom, mert annyira egységes a kicsik növényszeretetre való nevelése, mintha válogatva lenne
hozzá a nevelői kar, a daduskák és a levegő, amelyben élnek. Persze, a fehér köpenyes óvó nénik
egyike-másika maga is alig valamivel nőtte túl a gyermekkort (talán azért is tudnak olyan
odaadóan mesélni, és agyagból pólyás babát formálni, mint szőke Éva néni keze), és mindnyájan
otthon is növénykedvelők. A különbség legfeljebb annyi, Sárika néni művésze a növényeknek, a
többiek és a daduskák rajongói, barna Éva néni meg imádja őket — csak a kaktuszoktól fél.
így nőnek fel az apróságok ebben a télikertben — egészséges, szép környezetben, virágok és
növények között — növénykedvelőkké.
Torzó-kertről, mesekertről és erről a télikertről írtam. Mintha csak párhuzam lenne a múlt, jelen és
jövő között.
Végszó. A növénybolond naplója ezzel becsukódik.
Nem azért, mintha végére értünk — vagy belőle mindent elolvastunk volna. Nem. Csak
tallózgattunk benne, s folytatódnak is a feljegyzések. Hogy meddig? Ki tudja?!
Évek peregtek el. Tavaszra nyár és őszre tél következett, aztán megint tavasz jött. És jön is
mindig. Valami le-lemarad az előző évekből s helyette újak születnék. Változik az idő s benne mi,
emberek, meg az állatok és növények is. Csak az élet halad felettünk, egyik végtelenből a másik
felé. Kicsi kertünk sem olyan ma már, mint volt az első években, és közben is mindig változott.
Nőtt, szépült, néha kipusztult valami, majd meg új jött a helyébe; ahol valamikor árnyék volt, ma a
nap süt, és napsütött részek kerültek árnyékba. A tamariszkusz fát fejsze döntötte ki, a diófa
kiszáradt. Amazt is sajnálom, ezért meg fáj a szívem. Pedig nagyon gyűlöltem valamikor. Mert
első kertecskénktől elhabzsolta a napfényt. Nem ad többé hűs árnyékot a kerti székeknek, pedig az
volt a páholy, ahonnan legjobban s legkényelmesebben lehetett gyönyörködni. Édesapám is ott
szeret legjobban szemlélődni, s utolsó alkalommal, ott ült édesanyánk is. A törpe ruhája leron-
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5. A figurák megkoptak, a gyermekek kinőttek belőle, a kertész és kertje lassan eltűnik a múló időben.
Kép: Ficzere M.

gyolódott. Halálos fekélyeket mart testébe az eső lúgja, meg a szél szikkasztó ereje és a nap tüzes
nyílzápora. Hátul, egy sarokban várja a végenyészetet. A mesekertet is szétbontottuk. Figurái
megkoptak, a gyermekek kinőttek belőle, s ha ma még gyermekek is, már nemcsak a játékosság
köti le őket. A homokdomb és labdázás öröméből osztályrészt kért már a film, színház és regény
is. A virágoskert megnőtt. Ma már az út mindkét oldalán sziklakert van. Külön vannak a
kaktuszok és tropikus pozsgások, meg a telelő sziklanövények. A diófa egykori árnyéka helyén
napimádók ontják a szépséget. És karácsony ünnepén virágos könyvvel ajándékozott meg Ili. Így
peregnek egymás után az évek. Valamit mindig visznek, és újakat hoznak. Egy azonban
megmaradt, változatlanul. Az, hogy kertünket ma még sokkal szebbnek látjuk. Mert az élet mindig
olyan, amilyennek látni akarjuk.
Utóirat. Most tettem pontot a kézirat végére. Készen vagyok. Negyed óra múlva indulnom kell.
Hallom, Kálmán, a vasutas barátunk már meg is érkezett. Feleségem beszélget vele, lent a kertben.
Együtt megyünk. Az ő esetét nem hagyhatom ki. Arra már nincs idő, hogy beleillesszem
szerkezetileg a mondókába, így hát — bocsánatot kérek — csak ide a végére biggyesztem. Ne
vegye senki rossz néven, a komoly szavak után.
Tegnap hívott fel telefonon Kálmán. Kért, hogy menjek el vele, valami izgató kaktuszt megnézni.
Úgy látszik, már megint egy kis újítási díj — ahogy ő mondja: stikapénz — ütötte a markát. Már
előre tudom, mi fog történni. El fogunk menni együtt, megvár az utcán, míg leadom a kéziratot,
aztán elmegyünk kaktusznézőbe. Ott hagyunk vagy hatvan forintot, s mikor elbúcsúzunk — mert
nekem még dolgom van — megint azt fogja mondani, amit a múltkor, és azelőtt is, mindig.
— Szervusz öregem. Aztán tudod... Ha feleségem előtt véletlenül szóba kerül, nálad voltam.
Cseréltük, és kaptam.
Fogadok, hogy így lesz. És mielőtt elindul a kocsi, mégegyszer inteni fog.
— El ne felejtsd! Cseréltünk...!
VÉGE
Sztrókay Tibor
Mielőtt végleg vége lenne, időközben előkerült néhány rész a legelejéről, olyan részek, amelyek elveszni látszottak a
ma élő növénykedvelők számára. A folytatásban ezeket a részek kerülnek közlésre. (Szerk.)
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, TISZACSEGE,
2019. SZEPTEMBER 27.
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Írta: Takács Viktor
Egészen
megörülök,
amikor
észreveszem a kert végében a paradicsompalántákat. Végre egy növény,
amit felismerek, hiszen Papp István
kertjében és üvegházában ezernél is
több kaktusz és egyéb egzotikus növényritkaság díszeleg, melyek pompázatosak ugyan, de nevük egyelőre – számomra ismeretlen. Később aztán kiderül, hogy jó néhányat mégis ismerek, a
fügekaktuszról kiderül, hogy a népnyelv
medvetalpnak nevezi, gyümölcse - bár
fanyar ízű - ehető, s többek között pálinkát főznek belőle, melyet tequilaként
ismernek a nagyivók. Vagy itt van a két
szúrós testű jó barát, a felső kaktusz
élénkpiros színben pompázik, míg az
alsó zöldell a klorofilltól - ő fotoszintetizál, s így biztosítja a piros kaktuszgömb számára az életet. Példát vehetnénk róluk, mi emberek is. Akadnak
gonoszabb növények is, melyek ugyan
nem kaktuszok, de szintén a csodakert lakói. Vénusz légycsapója falánk leveleivel várja a tétova
bogarakat, a harmatfüveknek pedig szőrös „karja” ölel végzetes módon különböző rovarokat.
Kaktuszkiállítást ritkán láthat az emberfia - magyarázza Papp István, a Magyar Kaktusz és
Szukkulens Kedvelők Egyesülete Szegedi Klubjának vezetője -, hiszen a nagy pálmaházak és
füvészkertek kaktuszgyűjteményeit általában lezárják a nagyközönség elől. A magyarázat
egyszerű: bármilyen nagy tüskéi is vannak a kaktuszoknak, az ember ellen kevésnek bizonyulnak,
sokan fogdossák őket, kibányásszák a kisebbeket, letörnek egy-egy gumót a nagyobbakról.
Természetesen nagyon nagy tisztelet a kivételnek, hiszen rengetegen szeretnék megcsodálni a
kaktusz virágát. Erre a hétvégén egyébként mindenkinek módja nyílik, hiszen a Szegedi
Kaktuszklub az Ifjúsági Házban, október 2-3-4-én kaktuszkiállítás és -vásárt rendez. A kaktusz
virága tehát nemcsak megcsodálható, hanem haza is vihető.
Takács Viktor
Kép: Somogyi Károlyné
Délmagyarország. 1992. október 1. 82. évfolyam, 231. szám, 5.

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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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

P
pinnata
piravettaense
piraymirensis
pirtlei
pisciformis
pitcayensis
pittieri
pittosporum
pituitosa
placenta
placentiformis

gefiedert
benannt nach Herkunft: Piravetta,
Chile
benannt nach Herkunft: Rio
Piraymiri, Bolívia
benannt nach Herkunft: USA
frischförmig
benannt nach Herkunft: Barranco
de Pilcaya
benannt nach H. Pittier
leimsamig, mit leimigem Samen
gemahlt, mahlen
kuchenformig, scheibenförmiger

placidus
placitus
plagiostoma
planiceps
planifolius
planus
planta dioica
planta monoica
platanoides
platenzis, platense

gefällig, mild
angenehm, beliebt
schiefschlundig
flachköpfige
flchblättrig
flach, eben
zweihäusig
einhäusig
platenenartig
am Rio Plata vorkammend

platinospinus
platyacanthus
platycarpus
platycarpa
platycodon
platygona,
platygonus
platypetalus
platyphyllos
pleiagonus
pleiocephala
pleiospilos
plena
pleniflora

platinfarben bedornter
breitstachelig
breitfrüchtig
breit früchtige
die Breitglocke
breitrippiger
breitkronblättrig
breitblättrig
dichtrippiger
voll, gefüllt
gefülltblumig

Készítette: Kiss László (Orosháza)

pehelytollas
Piravetta-ból való
Piraymiri-ból való
élőhelyről elnevezve
halalakú
Barranco de Pilcaya-ból
való, Mexikó
Pittier-féle
enyves magvú
nyálkás
őrölt, őrölni
lepényalakú, korong
formájú
tetszetős, kedves
kellemes, kedves
ferdeszájú
sima fejű
lapos, sima levelű
lapos, sík
kétlaki növény
egylaki növény
platánszerű
Rió Platából való,
Brazília
platinaszínű tövisű
széles tövisű
széles termésű
széles termésű
széles harang
széles bordájú
széles szirmú
széles levelű
vastag bordájú
csillag fejű
vastag-, zömök tövisű
telt, telített
teltvirágú

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Kiss Ambrus, Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen.

