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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

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

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

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
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Ficzere Miklós Anisits Dániel 1856-1917. Egy 

elfelejtett természettudós igaz története 

2021. évi első újságunk tematikus szám, az eddig 

szokásos 60 oldal helyett 72 oldalon ismerteti a 

szerző négy évet átfogó kutatásának eredményét 

Anisits Dániel életére és munkásságára vonatkozóan. 

1999-ben jelent meg az addigi egyetlen legalapo-

sabb, legátfogóbb összefoglaló, szintén a Debreceni 

Pozsgástárban, amelynek szerzője Dr. Nemes Lajos. 

Később is foglalkoztatta a téma, hiszen Anisits 

halálának idejére közöl új évszámot, 1918-at, helyes-

bítve a Priszter Szaniszló botanikus által megállapí-

tott 1911-et, majd az addig megtalált egyetlen 

fényképet közli Anisits-ról. Anisits személye legin-

kább a kaktuszkedvelőket érdekelte, mint az első 

magyart, aki a tudomány számára új kaktuszokat 

fedezett fel. Az eltelt 22 év alatt sokat változott a 

kutatás módszere és lehetősége, ami számtalan új 

adat megismerését, feltárását tette lehetővé, egyben 

indokolttá tette életrajzi monográfiájának újraírását 

és közzétételét. A főleg kaktuszokkal foglalkozó 

újságban kivételesen nem csak kaktuszokról, hanem 

más növényekről, sőt, állatokról is szó lesz. Anisits Dániel életét kutatni, életéről írni nem lehet 

úgy, hogy abból a kaktuszokra vonatkozó ténykedését kiemelem, a többi pedig említetlenül marad 

valahol a fiók mélyén. Emberi nagyságát, a természettudományért vállalt áldozatát, munkás-

ságának teljes megismerésével érthetjük meg, és helyezhetjük el azon magyarok sorában, akik 

fontosnak tartották a természet növényeinek, állatainak kutatását, gyűjtésüket a tudomány 

számára, egyben gazdagítani a Magyar Nemzeti Múzeum növény- és állattárát, hasonlóan azon 

külföldi kutatókhoz, akik ezt megtették nemzetük és országuk gazdagítása céljából. Miért írom, 

hogy áldozatot hozott? Egyetlen volt az akkori Paraguayban, aki a saját költségére gyűjtött, a 

gyűjtésre pénzt senkitől el nem fogadott, mindig csak ajándékozott, és a gyűjtést pénzkereső 

elfoglaltságain kívül, szabadidejében végezte. Az ősrengetegben élete is áldozatul eshetett volna, 

mint az olasz Guido Boggianié, akit fényképezőgépe miatt rituálisan kivégeztek az indiánok. 

Paraguayban ma is tisztelet övezi nevét, Magyarországon csak a kaktuszkedvelők tartják 

emlékezetükben. Emléke csak akkor mélyülhet el, ha a tudós férfiú teljes életművét megismerjük. 

Úgy tudom, és így ismertem meg a kaktuszkedvelők döntő többségét, hogy a kaktuszokon kívül 

nem tartja érdektelennek a többi növényt, de az állatokat sem. Itt hívnám fel figyelmüket arra a 

körülményre, ahogyan az Anisits-minták ide-oda rakosgatásával Schumann eldöntötte az 

Echinocactus anisitsii és az E. damsii faji különbözőségét. Kiderül az is, milyen követelményeket 

kell teljesítenie annak, aki fajleírásra adja fejét, ugyanis mintát kell valahol letétbe helyezni. 

Vajon, a kaktológiát napjainkban elárasztó új fajok leírásánál, hány alkalommal olvashatunk a 

minták elhelyezéséről? Sokan kihagyják ezt a követelményt. Érdekes fejlemény, a járvány bekö-

szönte az új fajleírások apályát hozta magával. Írásom iránt érdeklődés mutatkozott más helyekről, 

ezért azt is szem előtt tartottam, először abban az újságban jelenjen meg, amely már korábban 

többször foglalkozott Anisits Dániel személyével. A terjedelem korlátozottsága miatt a Debreceni 

Pozsgástárban nincs módomban bemutatni az általam felkutatott növény- és állatgyűjteményének 

közel 20 oldalon sorakozó listáját, de gondolva és számítva az érdeklődésre, azt a Kaktusz és 

Pozsgás digitális újságunkban közreadom.  
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Magyarországra való visszatérte után Anisits a feledés homályába merült, a páholyok irányította 

Budapesten egyetlen oktatói, kutatói állás sem jutott számára. Nálunk elfelejtették, de 

Paraguayban nem! 

Paraguay, Asunción, 2018. november. A Paraguayi Tudományos Társaság megalakulása 98. 

évfordulójára, november 6-8. között tartotta a III. Kutatók Találkozója – A tudományos ismeretek 

fejlődése Paraguayban elnevezésű rendezvényt. Az alkalomra kiadott 362 oldalas programfüzet 

előszavában Antonieta Rojas de Arias, a Társaság elnöke írja: 

„A természettudomány és az orvostudomány aranykorát teremtették meg az országban olyan 

kiváló szakemberek, mint Andrés Barbero, Emilio Hassler, Moisés Bertoni, Carlos Fiebrig, 

Arnaldo Anisits, Miguel Elmassian, Luis Migone, Guillermo Tell Bertoni, Manuel 

Domínguez, Rodolfo Ritter, Pedro Bruno Guggiari, Gustavo Trovatto és mások.” 

Nos, mi ebben a lényeg nekünk, magyaroknak? Az aranykor egyik megteremtője a magyar Anisits 

Dániel, akit itt is, és még oly sokszor, kísért nevének elírása, most éppen Arnaldo lett Dániel 

helyett. Anisits paraguayi ténykedése után, bő száz év elteltével, ilyen illusztris tudósok körében 

említik nevét napjainkban is. A paraguay-i egyetemi oktatás úttörője, több más tudományos 

intézmény megalapítója, akinek tanítványa volt az akkori kormányok majd minden személye. Sok 

ismert orvosnak és vegyésznek adta meg azt a tudományos alapot, ami által felelős beosztásokba 

emelkedtek. A professzor életéről, ottani működéséről tervbe vették egy életmű kiadását, ez 

azonban a politikai változások miatt eddig nem valósult meg. Kitörölhetetlen nyomokat hagyott 

maga után, az ország tudomány- és művelődéstörténeti könyveiben elmaradhatatlan személyének 

említése. De nem feledhető növény- és állattani gyűjtése. Kutatásom alapján a tudomány számára 

elsőként begyűjtött növényeiből leírtak 64 új fajt és egy alacsonyabb rangú taxont, ezekből nevét 

viseli 11 faj, és két változat. Az állatgyűjtéséből 327 új faj, 2 alfaj, 8 változat, 1 család, 1 alcsalád, 

33 nemzetség került leírásra. Nevét örökíti 1 család, 1 alcsalád, 2 nemzetség és 46 faj. Felfedezett 

összesen 391 új fajt, ebből nevének állít emléket 57 faj. Felfogásomban a 391 új faj felfedezője 

Anisits Dániel. Ki a felfedező és ki leíró kérdéskörben dr. Debreczy Zsolt, neves botanikusunkkal 

egyeztettem, álláspontom mennyire állja meg helyét. Szóbeli közléséből idézek:  

„A felfedező valóban az, aki először látta, megemlítette a növényt (pl. levélben, kéziratban, 

folyóiratban, ahol nyoma marad). A felismerés azonban nem elég, hiteles tudományos leírás 

nélkül… (…) A növény nevét a szerző (autor/author) egészíti ki, az pedig nem a felfedező, 

hanem az a személy, aki a leírás alapját szolgáló növényt, vagy annak egy jellemző részletét, 

egyértelmű fotóját a kiegészítő bizonyító mintákkal (tövis, bordaszelet, virág vagy termés 

részlet) eltette, s a leírást hivatalosan közli, jegyzett, lehetőleg neves folyóiratban) ahol 

megnevezi, hogy a bizonyító anyagot hol helyezte el, lehetőleg hozzáférhető helyen, 

nyilvános gyűjteményben. Ezzel a mintát kritikai tanulmányozásra elérhetővé teszi. A leírást 

és a növény típusanyagát (holotípus) megörökítő személy lesz a növény leírója. Bár sokszor 

más a felfedező, mint a leíró, a növényt az autor-ral azonosítják. Jellemzően, a legtöbbször a 

felfedező le is írja a növényt, és megőrzi, őrizteti a típus anyagot is. Máskor a felfedező csak 

ír, beszél róla, de őt majd csak az elbeszélések említik meg, mint felfedezőt, egyébként 

nevük elvész a növényfelfedezők világában.” 

Nos, Anisits neve nem veszett el a növényfelfedezők világában, az előző követelményeknek 

mindenben eleget tett, hogy felfedezett biológiai anyagai hitelesek legyenek, egyetlen dologra nem 

vállalkozott, azok leírására, azt átengedte másoknak, a későbbi szerzőknek. 

A Svéd Tudományos Akadémia 1903-ban a Linnéus emlékérem arany fokozatának adományo-

zásával tünteti ki növénygyűjtői munkássága elismeréseként. Anisits és Emilio Hassler által 

közösen létrehozott botanikai gyűjteményük képviselte Paraguayt az 1889. évi párizsi világkiállí-

táson, ahol gyűjteményüket ezüstéremmel tüntették ki. Az előbbiek csak figyelemfelkeltő 

kiemelések tevékenységéből.  

És mit tud a magyar tudománytörténet a gyógyszerész, orvos, botanikus, zoológus és vegyész 

Anisits Dániel Jánosról? Elfeledett természettudósaink egyike, élete, munkássága eddig csak 

töredékesen ismert. Életére vonatkozóan bővebb tájékoztatást a Gyógyszerészi Közlöny 1903. évi 

15. számában olvashatunk, és lényegében ezt tekinthetjük az első írásnak, amely összefoglalja azt 

a keveset, amit addigi életéről ismertek. A félhasábos, igen udvarias és elismerő hangú írásból  
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kitűnik, sem családi körülményeit, sem németországi tartózkodását, ottani tanulmányait nem 

ismerik, emiatt írták: 

„Az újabb kori híres autodidakták között első helyet érdemel, mert csakis önművelődésének 

köszönheti, hogy Asunciónban a Collegio Nacional professzora, a városi vegyvizsgáló 

intézet igazgatója, majd a bakteriológiai kísérleti állomás vezetője, és a vízvezetékeket 

ellenőrző bizottságának elnöke lett…” [kiemelés tőlem] 

Érezve életének hiányos történetét, kérné a lap azon gyógyszerésztársakat, akik vele együtt 

végeztek 1877-ben az egyetemen, és összegyűltek a 25. éves találkozójukra, „nagy szolgálatot 

tennének, ha megírnák e jeles ember pályafutásának történetét.” Kümmerle Béla, a Nemzeti 

Múzeum Növénytárának botanikusa, ezen ismeretet, - kibővítve a közben megszerzett adatokkal - 

közölte 1925-ben az irodalom- és könyvtörténész Gulyás Pállal, aki megjelentette az 1926-ban 

kiadott lexikonjában. Évekkel később ugyanezt az ismertetést találjuk a lexikon 1936. évi 

kiadásában. Az 1926-ban megjelent rövid életrajzi összefoglaló több téves adatot és név elírást 

tartalmaz, ilyenek pl. a keresztnevek sorrendje: Dániel Jánosról János Dánielre változik, az Anisits 

hibás írása, mert kimaradt az utolsó ’s’, Anisits Izabella a húga volt, nem a felesége, stb. Ebből az 

életrajzból vett át később adatokat dr. Domokos János, a volt Kertészeti és Élelmiszeripari 

Egyetem professzora, de kutatásokat e tárgyban nem végzett.  

Anisits Dániel János életének, munkásságának megismerése a sok-sok évtized elteltével valóságos 

nyomozó munkát követel, ráakadhatunk egy-egy kisebb nyomra, olykor több részletet is eláruló 

eseményre. Ez utóbbi a ritkább. Személyében egy rendkívül széles érdeklődésű és tudású embert 

ismerhetünk meg, elkötelezve a természet iránti szeretettel, aki elismertséget főleg hazáján kívüli 

idegen országokban kapott, így Paraguayban, Németországban és Svédországban. Magyarországra 

küldött egyik tanulmánya nem elmélyedt vitát váltott ki a hazai tudományos körökben, hanem a 

megfellebbezhetetlen elutasítást és a kioktatást. Magáról a szokásos szerénységével mondja: 

„nem tartom magamat egyébnek, mint egyszerű közkatonának a Scientia Amabilis szolgála-

tában, a ki az ég jóvoltából előörsi szolgálatot teljesíthet oly országban, a hol az ily fajta 

embert általánosan »Tarobá«-nak (félkegyelműnek) nevezik, mert megfoghatatlannak 

tartják, hogy valaki, a ki pálinkamérésből igen meggazdagodhatna, holmi haszontalan gyim-

gyom összeszedésével s szárítgatásával foglalkozik” 

A botanikai ismereten kívül éles szem is szükséges ahhoz, hogy az összeszedett gyim-gyom között 

még fel nem fedezett növények is legyenek. Az is igaz, gyűjtéseit örömmel fogadta a hazai 

tudományos élet, ugyanakkor a munkára ösztönző elismerés, segítés elmaradt. Segítség, bár néha 

volt, de kevés ahhoz, amit más, Paraguayban ténykedő külföldi gyűjtők kaptak az 

anyaországuktól. Ő azonban saját költségére és kizárólag szabadidejében gyűjtött, a megélhetés 

érdekében több hivatali elfoglaltságot elvállalt az egyetemi oktatáson felül, de sokirányú tudása 

miatt a kormány mindig talált számára hivatali elfoglaltságot. Nálunk egyetlen lexikonban, 

egyetlen természettudósokat ismertető „nagy könyvben” nem találjuk nevét, annak ellenére, hogy 

Paraguayban felelős tisztségeket töltött be, egyetemi professzor volt éveken át, növények és 

állatok tucatjait nevezték el személyéről, olyan növényekét és állatokét, amit ő fedezett fel. Egy 

levelében azt is megvallja, mi késztette az ismeretlen paraguayi természet kutatására. 

„Nem is hinné Nagyságos Uram [Horváth Géza, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattani 

Osztályának igazgatója] mennyiszer gondoltam én arra a mi nemzeti kincsünk s büszkesé-

günkre a Múzeumra! valahányszor csak olvastam az én ellenlábas földim Bíró Lajos leveleit 

mindig elfog a sárga irigység meg a szégyen, lám ő mennyi értékes dolgot küld haza 

közkincsnek, én meg itt magamnak élek, mint a vakondok (…) Az itt jártak példája sokszor 

feltüzelt s többször elhatároztam, hogy bizon kötelességem lenne valamit haza is küldeni.” 

Ebben a levélben arra is fény derül, miért adja át másoknak állatgyűjtését meghatározásra, „a 

legfőbb ok, amit bizon szégyennel kell megvallanom, hogy igen gyönge lábon állok a zoológiai 

sistematikában”. 

Ezen a téren fejlődni sincs lehetősége, mert az ehhez szükséges szakirodalom egész Paraguay 

állami és magán könyvtáraiban nincsenek meg, amit keresne, azokat e könyvtárak igazgatói még 

hírből sem hallották. Szerénysége alig ismert határokat, ezt jól mutatja az a hatalmas begyűjtött 

anyag, növény és állat, amit másoknak küldött el meghatározásra, így másoknak engedte át új 
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felfedezéseinek elsőleírását, szerzőségét, lemondva az ezzel járó tudományos elismerésről. 

Életének kutatását megnehezíti nevében a két keresztnév, a Dániel János, ami sokszor 

felcserélődik János Dánielre, vagy elmarad a Dániel, vagy elmarad a János. Bonyolítja a helyzetet, 

hogy apja keresztneve is Dániel, és mindketten gyógyszerészek, ez főleg az Osztrák-Magyar 

Monarchia katonai iratainak rájuk vonatkozó adataiban jelentett problémát. De írták nevét Anisics 

változatban is, és ehhez vegyük hozzá a két keresztnév variálását. És még nincs vége a 

névváltozatoknak, mert Paraguayban Juan Daniel Anisits, míg Németországban Johann Anisits 

néven ismerték. Életének kutatása során ennyi, de nem a teljesség igényével felsorolt 

névváltozatot kellett figyelembe venni, a velejáró sok-sok nehézséggel. Az anyakönyvi bejegyzés 

alapján a neve Anisits Dániel János és nem Anisits János Dániel. Személyéhez kapcsolódó írások 

közreadásában élenjáró szerepet vállalt a debreceni székhelyű Magyar Kaktusz és Pozsgás 

Társaság, ill. ennek elődszervezetei. 

Anisits Dániel János tevékenysége jelentős mértékben gyarapította tudásunkat, elsősorban a 

növénytan és állattan területén, s ez megköveteli életének és munkásságának minél teljesebb 

felkutatását. Az eddig napvilágra került adatokban sok tévest találtam, erre csak néhány példa: 

nem 1883-ban ment Paraguayba, nem 1907-ben tért haza, nem 1911-ben, nem 1918-ban halt meg, 

pontatlan a Paraguayban töltött éveinek száma, stb., stb. Előkerült sok olyan adat, amelyek 

gazdagítják, vagy éppen helyesbítik a róla és családjáról megismerteket. Gyűjtései alapján a 

tudományos megállapítások még ma is vitákra, rendszertani változtatásokra adnak okot. Példaként 

említem a Berlini Herbáriumba került Cactaceae típuspéldányok neveiről írtakat Urs Eggli és B. E. 

Leuenberger tollából. A Paraguayból hazánkba vizsgálatra, meghatározásra küldött kőzetgyűjte-

ménye teljesen elfelejtődött. Nemes Lajos tudta, hogy „a részletes életrajz megjelenéséig” tanul-

mánya töredékes, amely „néhány ismert és itthon elérhető adat, továbbá a Paraguayban töltött 25 

év (1883-1907) gyűjtési munkái…”. Az általam felkutatott és összegyűjtött anyagból, valamint a 

Nemes által 21 éve felkutatottból és közzétettből írtam meg Anisits Dániel János – reményeim 

szerint - részletes élettörténetét. Azonban nem hallgathatom el, ahol hiányosnak, kevésnek vélem a 

feltalált adatokat, ilyen a gyógyszerészi diplomája megszerzését követő nyolc év, majd Paraguay-

ból való visszatérése utáni, Németországban töltött évek. Paraguay tudomány- és művelődéstör-

téneti könyvei, nagyon kevés kivétellel, digitálisan nem kutathatók, ugyanakkor ezek fizikai 

beszerzése, illetve a kutatásra alkalmasak kiválogatása a magas költségigény miatt nem jelent 

járható utat. Ezért a természettudományok oktatásában betöltött szerepének, eredményeinek 

feltárása további kutatómunkát igényel. 

Itt szeretném megköszönni Dr. Nemes Lajos önzetlen segítségét, aki az 1999-ben megjelent 

Anisits tanulmánya teljes kutatási anyagát rendelkezésemre bocsájtotta. A Svéd Természet-

történeti Múzeum engedélyét Anisits fényképének közlésére, valamint Dr. Debreczy Zsolt szíves-

ségét, hogy megosztotta velem gondolatait. Kérem, leljenek örömet és tudást Anisits Dániel most 

megjelent életrajzából. 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paraguay, Asunción város egy  

részlete korabeli képeslapon. 

A Calle [utca] Libertad egyik  

házában lakott Anisits professzor. 
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Írta: Ilonczai Gyöngyi 

 

Adódott egy másfélszer tíz méteres terület 

a kertben, a bejárathoz közel, s mi más 

lehetne ezen mint sziklakert. Az ötlet pedig 

nem is tőlem származott!! Két év után 

jöhetett a bővítés... 

A terület ideális erre, hiszen reggeltől 

délután hat óráig folyamatosan süti a nap, s 

nincs is olyan forgalmas helyen, hogy bár-

kit is zavarnának a szúrós növények. Az öt-

let ezúttal nem tőlem származott, hanem a 

férjemtől. Felvetette, hogy mi lenne, ha 

sziklakertet alakítanánk ki. "Hosszas" rábe-

szélés után, beadtam a derekamat! Az elha-

tározás után jöhetett az elméleti felké-

szülés, mivel sokat nem tudtam a szikla-

kertekről, illetve a bele való, télálló növé-

nyekről. A kezdeti kis területet 2016-ban kibővítettük, s most egy 10×10 méteres, lépcsőzetes 

helyet foglalnak el a télállók. Folyamatosan ültettem bele a növényeket, de még mindig van benne 

hely újabbaknak. Három év elteltével lassan belakják a kaktuszok, főleg Opuntiák és 

Echinocereusok. Kísérőnövényekként Sempervivum fajták, néhány télálló Euphorbia, Lewisia, 

télálló Agavék kerültek a sziklakertembe. Télen ugyan nem kell bevinni sehová őket, viszont az 

érzékenyebb fajtákat (az Echinocereusokat pedig kötelező módon - mivel sajnálnám, ha 

elpusztulnának) letakarom, hogy valamelyest védve legyenek a hidegtől, nedvességtől. Külön 

öröm, hogy a szétszóródott magokból már saját Echinocereusok is kikeltek, s idén (2019) első 

alkalommal az egyik már virágozott is. 
 

   
 

2-3. Virágzó Opuntia polyacanthák. 
 

Hová kerüljön a sziklakert? 

Sziklakert tervezésénél mindenképp vegyük figyelembe, hogy a terület napos legyen, lehetőleg 

déli fekvésű. Semmiképp ne legyen árnyékos. Emellett ajánlott, hogy a kaktuszoknak szánt helyet 

kiemeljük a talaj szintjéből, ezzel is csökkenthető a talajnedvesség, jobban kiszárad. Arra is 

figyeljünk, hogy ez a terület lehetőleg szélvédett legyen. 

 

 

 

 

 

1. Az épűlő sziklakert kezdő lépései. 



 

9 

 

 

 
 

4. A fáradtságos munka jutalma a gyönyörű tavaszi virágzás. 
 

Talajkeverék 

Az első, s egyik legfontosabb a talaj összeállítása. A kaktuszföld keverésére egy homokos-

üledékes alapot használtam, amihez még hozzákevertem sódert. Persze megkérdeztem néhány, a 

télálló kaktuszok témájára szakosodott gyűjtőt is, s jóváhagyták e földkeveréket. Őket idézve, 

minél silányabb a talaj, a télálló kaktuszoknak annál jobb. Sokan akkor hibáznak, amikor humu-

szos, trágyázott földbe teszik a télállóakat. A télálló kaktuszok esetében a legfontosabb, hogy a 

talajuk jó vízáteresztő legyen, ne álljon sehol meg a nedvesség, hiszen ez a növények rohadásához 

vezethet. A megkevert föld tetejére jöhet még egy vékony sóderréteg is, amelyet érdemes még egy 

rétegnyi valamilyen dekoratívabb kőzúzalékkal, gyöngykaviccsal lefedni. 

 

Télálló növények kiválasztása 

Az új sziklakertbe mindenképp télálló kaktuszokat szerettem volna. A minden tekintetben a mi 

éghajlatunkat toleráló és valóban télálló (nem csak fagytűrő) kaktuszok a fügekaktusz-félékből 

kerülnek ki. Elsősorban Észak-Amerika keleti parti erdős és a nagy préri északi részének kaktuszai 

azok, amelyek a célnak megfelelnek. Sok tapasztalatom nem volt a télállóakkal. Egyedüli ilyen 

kaktuszom egy O. phaeacantha, amely viszont eddig mindennek ellenállt: -26 fokos hidegnek, 

esős tavasznak. Erre 2010 tavaszán a kaktuszkiállításon beszélt rá egy gyűjtőtárs. Ilyen esetekben 

mindenképp érdemes erre a fajokra szakosodott gyűjtőket felkeresni, mivel náluk biztosan télálló 

kaktuszokat kapunk, méghozzá kedvező áron. Ezt tettem én is. Bíró Ferenc télálló kaktuszaiból, 

illetve Deák István télálló agavéiból rendeltem jó néhányat. 

Ezek kerültek egyelőre a sziklakertbe: 

Kaktuszok: Cylindropuntia kleiniae, Echinocereus coccineus, Echinocereus fendleri, Opuntia 

                   basilaris, Opuntia polyacantha, Opuntia polyacantha 'Redˇ, Opuntia polyacantha v.  

                   rufispina, Opuntia rutila hibrid, Opuntia Sp.4, Opuntia fragilis; 
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Agavék: havardiana, lechuguilla, utahensis, ovatifolia, kaibabensis, neomexicana, megalacantha, 

              parryi. 

Ezeken kívül néhány kísérőnövény, azaz kövirózsák és egy mongol kövirózsa (Orostachys 

iwarenge) került még beültetésre. 

Ezekkel szinte meg is telt a sziklakert, hiszen tervezésnél, ültetésnél mindenképp figyelembe kell 

venni a növények későbbi méretét. Az Opuntiák többsége hihetetlenül gyorsan nő, nagy helyet 

kell biztosítani részére. Még akkor is szellősebben érdemes ültetni, ha frissen kevésbé tűnik 

tetszetősnek a kert. Mivel ősszel láttam neki a sziklakertnek, ezért a kaktuszokat ugyan kiültettem, 

az agavékat cserépben teleltetem ki, és csak tavasszal ültetem be. Bár azoktól, akiktől vettem, 

megnyugtattak, hogy szeptember végéig nyugodtan lehet még télállókat ültetni. 
 

   
 

                         5. Euphorbia myrsinites                                                                  6. Echinocereus triglochidiatus 
 

                  7. Escobaria missouriensis csoport.                                         8. A Phlox subulata fajták kiváló kísérő növények. 
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                     9. A patagóniai Maihuenia poeppigii.                                                                    10. Opuntia basilaris 
 

   
 

                       11. Opuntia basilaris szépséges virágai.                                                            12. Opuntia cymochila (?) 
 

                         13. Opuntia litoralis v. martiniana                                                                        14. Opuntia fragilis 
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Gondozás 

A télálló kaktuszok gondozása sokban nem 

tér el a többi kaktuszétól. Annyiban mégis, 

hogy ezeket soha nem kell öntözni, a termé-

szet gondoskodik erről. Még a legszárazabb 

időszakban sem kell locsolni. Ezzel csak ak-

kor kell bajlódnunk, ha a sziklakertünk vala-

milyen fedett helyen van. Az egyik prob-

léma, amely sziklakertek esetében felmerül-

het: a tisztán tartás. A phaeacanthum eseté-

ben elkövettem azt a hibát, hogy az elején 

nem tettem semmilyen talajtakaró sódert 

vagy követ, emiatt állandó gondom akad a 

tisztán tartásával, a gyomok szinte legyőzhe-

tetlenek körülötte. Azonban a legnagyobb 

elővigyázatosság és több centiméter kőzúza-

lék ellenére sem kerülhetjük el a madársós-

ka, a folyondár és más gazok támadását. Az 

egyetlen hatásos módszer, sajna, kizárólag a 

kézi gyomtalanítás. Segédeszköznek hasz-

nálhatunk egy hosszú nyelű csipeszt is. Ta-

pasztalt kaktusztartóktól kaptam a tanácsot, 

hogy készítsek egy egyszerű konyhai villa és 

egy hosszú nyél segítségével egy eszközt, 

amellyel könnyedén be lehet nyúlni a nagyra 

terebélyesedett opuntia szártagjai közzé is. 

Erről már külön cikkben is írtam a Gyom-

talanítás villával cikkben. Vegyszereket ne 

alkalmazzunk gyomtalanítás céljából, mivel 

a kaktuszok is kétszikűek, akárcsak a legtöbb 

gyom. 

 

Néhány szó az ellenségekről 

Tetvek. Őshazájukban a kaktuszoknak számos ellenségük van. Így a pajzstetvek, a bíbortetű és 

főként a fügekaktusz-féléken élősködő kaktusz- vagy nopál-moly. Ez utóbbit ausztráliában a 

kivadult és rendkívüli mértékben elszaporodott fügekaktuszok megfékezésére használták fel. 

Magyarországon nem valószínű, hogy megtelepedne, mivel elsősorban meleg égövi faj. Azonban 

számos télálló kaktusznak saját élőhelyén ellensége ez a kártevő. 

Csigák. A csigák nagy veszélyt jelentenek, ugyanis elfogyasztják a friss hajtásokat. A megmaradt 

részekből a kaktuszok még csodásan regenerálódni tudnak, de az esztétikai eredmény lehangoló 

lesz. Ezért csigairtószert minden tavasszal egy hónapig szórjunk ki (főként a hajtási időszak 

elején), mert higgyük el, hogy a csigák (meztelencsigák) akkor is ott vannak, amikor nem látjuk 

őket. A csigairtásról is írtam már egy külön cikkben. 

Vírusok, baktériumok, gombák. Sok kaktusznak rosszat tesz, ha az őszi esők felverik rájuk a sarat. 

Ezt kőzúzalékkal megelőzhetjük. A kaktuszokat nem érdemes amerikai származású növények, így 

különösen paradicsom és paprika mellé ültetni, mert elkaphatják ezek mozaikvírusait. Rovarok 

támadásaival, így a levéltetvekével akkor találkozhatunk, amikor a kaktuszok friss hajtásokat 

hoznak. Ez ellen létezik hatásos védelem. Gombák és bakteriális fertőzések ellen hatásos védelem 

nem létezik, a gombák esetén elsősorban rézgáliccal lehet próbálkozni, de a fertőzött egyedeket 

jobb eltávolítani azonnal. 

Ilonczai Gyöngyi, Szatmárnémeti 

Képek a szerző felvételei. 

Képaláírások: Ficzere Miklós 

 

 

 

15. A látvány emelésére nem télááló kaktuszokat is 

beültethetünk, de ezeket télre vigyük fagymentes helyre. 
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Írta: F. B. 

 

A világ legnagyobb kaktusza, a Saguaro kaktusz, elérheti egy hatemeletes ház magasságát és akár 

a 10 tonna tömeget is. Igazi behemót a kaktuszok népes családjában. Sok elnevezése ismert. 

Kandeláber kaktusz, vadnyugati kaktusz, western kaktusz néven szokták emlegetni. Kedvelt 

élőhelye, ahol a legnagyobb tömegben tenyészik, a mexikói Sonora sivatag. 

A magyarul kandeláberkaktusznak nevezett növény, a western filmek nélkülözhetetlen kelléke, 

akár 20 méter magasra is nőhet, gyökerei pedig 30 méteres mélységből is képesek vízhez juttatni a 

növényt. Igazi túlélőművész. Dacol meleggel, hideggel, szárazsággal, széllel és vízhiánnyal. Nem 

csak magas-ságával emelkedik kaktusztársai fölé, hanem néhány további meghökkentő 

tulajdonságával is. A Saguaro kaktusz a közel egy tonnás súlyát, egy jó kiadós esőt követően, akár 

meg is tízszerezheti. Néhány példánya eléri, sőt meghaladja a matuzsálemi 200 éves kort. A 

kaktusz belsejében, az igen jelentős víztartalom és párolgás miatt, akár harminc fokkal is 

hűvösebb lehet, mint a kinti hőmérséklet. Tekinthetjük ezt jóféle, természetes bio-légkondícioná-

lásnak. Ezt persze a környezetében honos élőlények is felfedezték, sőt megtanulták a saját 

hasznukra fordítani. Ezt hűvösséget használja ki, az egyik ott is honos kis madár, a Gilaszalagos 

küllő. Az óriási kaktusz nem csak a megfelelő hőmérsékletről, hanem a kellő védelemről is 

gondoskodik. Tüskékkel védett otthona biztonságos menedék a ragadozók elől, érkezzenek azok 

akár a földről, akár a levegőből.  

 
A képen néhány nagyon öreg, kb. 200 éves Saguaro a saguaro Nemzeti Parkban, Tucson mellett. 

Fotó: Jörn Napp, Hamburg. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

M Á J U S 

 

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 legalkalmasabb ideje. A 

pikírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb 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 teleltet-

ték növényeiket és még csak most helyezik el a szabadban, 

nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly ká-

rokat okozhat. Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy ár-

nyékolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A szok-

tatás 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 Tilland-

siákat helyezzük valamilyen fa lombkoronája alatti árnyék-

ba 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. 

 

 

1. Tillandsia ionantha fára felföggesztve. 

Fotó: Katona J. 
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J Ú N I U S 

 

1. Májusban már minden bizonnyal gyarapí-

tottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel. 

Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e 

valamilyen kórokozóval, állati kártevővel. Óva-

tosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így 

vehetjük észre a gyökértetveket. Ha bármilyen 

tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatá-

rozni mibenlétét, akkor az egyszerűség kedvé-

ért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisz-

temikus) gombaölő és rovarirtó szerrel egyaránt 

permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az 

állati kártevők szaporodásának és tevékenysé-

gük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk 

az atkák, csigák és levéltetvek jelenlétére. 

 

2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár 

hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy 

öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a gyártó cég által javasolt töménységben és 

gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának 

alkalmazását. 

 

3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket 

árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül. 

 

4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt 

helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére, és 

feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt igénylik 

kaktuszaink, de más pozsgásaink is. 

 

5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján. 

 

     
 

 1. Phoma torrens vírus fertőzés                   2. Botrytis cinerea fertőzés                       3. Fusarium fertőzés 

 

Ficzere Miklós 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés 

című cikkében. 

 

 

2. Almási Gábor (Ukrajna) feloltott aAstrophytum 

caput-medusae növénye. Fotó: Almási G. 
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[részletek] 

 

 
Az 1870-ben Veszprémben született Cholnoky Jenő világhíres földrajztudósunk 1912-ben három hónapot töltött az 

Egyesült Államokban. Élményeit az 1930-ban kiadott Az egyenlítőtől a sarkvidékig c. könyvében írta le. Egyik 

fejezetében az ottani „kaktusz-pusztákon” látottakat mondja el, ami a kaktuszkedvelők számára eddig ismeretlen része 

a kaktuszok és egyéb pozsgásnövények megismerése magyarországi történetének. a kaktuszok látványától mai szóval 

egyszerűen „kiakadt”, neki a „kaktuszok növény-szörnyetegek, kretének, nyomorékok, ijesztő torz alakok mindenfelé. 

Ez a kaktuszok világa. (…) Amikor először látja az ember, igazán nem találja szépnek, szinte visszataszító; olyan, 

mintha növény-monstrumok volnának, mintha az emberek közt felpuffadt kretének, idétlen törpék, ráncosképű, 

agyaglábú idióták gyűltek volna egybe.” írta. Az biztos, kaktuszgyűjtő nem vált volna belőle, de mint földrajztudós 

nagy elismertségnek örvendett. Nobel-díjra is a felterjesztették a Hazánk és népünk egy ezredéven át című óriási 

nemzetközi érdeklődést kiváltó könyvéért és földrajzi munkásságáért, de a Stokcholmban tartott előadása után, amit 

bizonyos körök túlzottan nacionalistának minősítettek, a jelölő Svéd Akadémia gyorsan kihátrált mögüle. A 

következőkben az érdekesebb részek olvashatóak, a szerző eredeti és Tóth Norbert napjainkban készült fényképeinek 

kíséretében. Cholnoky könyveinek többsége érdekes, szórakoztató olvasnivalóval örvendeztetik meg az érdeklődőket. 

(Ficzere M.) 

 

Írta: Cholnoky Jenő 

 

…1912 szeptember havában utaztam a Colorado Grand- Canyonja mellől Arizonába, az Egyesült-

Államok egyik legdélibb, Mexikóval határos államába. Nagyszerű különvonatunk volt, mert az 

Amerikai Földrajzi Társaság jubileumát ünnepeltük. A Társaság erre a jubileumra „transz-

kontinentális exkurziót” rendezett, azaz Európából meghívott vendégeit két hónapon át hurcolta 

körül az Egyesült-Államok területén, pompásan fölszerelt különvonaton. Azok közé a szerencsés 

európai geográfusok közé kerültem, akik az Unió vendégei voltak, tehát ingyen tették meg az utat 

az Unió területén. 12-en voltunk ilyenek. Azonkívül részt vett még 25 földrajzi társaság 

kiküldöttje, a maga költségén. Hozzánk csatlakozott még egy csomó amerikai tudós, így hát 

rendkívül kellemes társaságban utaztunk fényes, kényelmes viszonyok közt.  

Késő este indultunk a Colorado mellől s éjjel robogott át vonatunk a már ismert fennsíkon, dél 

felé. Reggel, amint hálóhelyemről kitekintettem az ablakon, meg kellett dörzsölnöm a szememet, 

hogy álmodom-e vagy még nem látok-e tisztán, vagy miféle elátkozott világba kerültünk?  

Nem álom. Valóság. Növény-szörnyetegek, kretenek, nyomorékok, ijesztő torz alakok mindenfelé. 

Ez a kaktuszok világa.  

Mexico és az Unió határvidékén félsivatag van. A szudáni füves pusztáknak körülbelül megfelelő 

éghajlatú párja ez Amerikában. Igaz, hogy földrajzi szélessége és a sivataghoz viszonyított 

helyzete szerint inkább az Atlasz vidékének felel meg, ámde az Atlasz vidéke a Földközi-tenger 

éghajlatához tartozik, tehát téli esője van, az arizonai kaktuszpuszták pedig nyári esőt kapnak, 

mert Észak-Amerika éppen úgy monzun-hatást kelt, mint Ázsia. Keserűen mondja olvasóm, hogy 

már megint idedobtam egy utálatos tudományos kifejezést, a „monzun-hatás“ szót. Aki figyel-

mesen elolvasta a „Napsugár diadala“ című könyvemet, az megérti ezt a kifejezést, sőt örömmel 

konstatálja, hogy világos a dolog, mint a Nap! De aki még nem olvasta el, vagy már elfelejtette, az 

most ne törje rajta nagyon a fejét, majd még jobban megismerkedünk vele. Most csak annyit, hogy 

nyáron Észak- Amerika nagy kiterjedésű szárazföldje úgy fölmelegszik, mint a kemence. Emiatt 

fölemelkedő légáramlás keletkezik rajta s a fölemelkedett levegő pótlására beomlik a hűvös 

tengeri levegő. Igaz, hogy ez a tengeri levegő leginkább délkelet felől, Florida felől jő, de itt is 

bejut valami a kontinensre annyira, hogy a tenger felé néző hegylejtőkön az éghajlat nem egészen 

sivatag, hanem olyan félsivatag, mint Szudán északi széle a Szahara felé. A Szaharának itt 

Amerikában megfelel a Californiai-sivatag, meg a mexicoi sivatagok, természetesen sokkal kisebb 

területűek, a kontinens karcsúsága miatt.  

No, de most ne törődjünk a klíma magyarázatával, hanem nézzünk körül.  

A vasút a 2000 méter magas Colorado-platóról délfelé megy le Arizona fővárosába, Phoenixbe 

(mond: Fínix). A sokkal bonyolultabb európai viszonyokhoz képest csodálatosan egyszerűen 

vannak itt a hegyek felépítve. A Colorado-plató vízszintes rétegekből van, olyan, mint valami  
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óriási dobostorta. A torta széléből vagdaljunk le négyszögletes, háromszögletes darabokat s azokat 

egy kicsit mélyebbre helyezzük el, egyiket így ferdén, másikat amúgy ferdén, de mindig 

alacsonyabbra és alacsonyabbra. Egészen jó képét kapjuk annak az összetördelt hegyvidéknek, 

amelyiken keresztül a vasút lejön a platóról Phoenixbe. Persze a vasút kénytelen nagyokat 

kanyarodni s kerülgetni a fölmeredő tábladarabokat, meg a rendetlen lejtőségbe belevágódott, 

rettenetes folyóvölgyeket. Mert a völgyek mély szakadékalakúak, valóságos kanyonok, sok helyen 

egyáltalában nem lehet lemenni beléjük. Ezeken a szűk, mély völgyeken rendesen igen kevés víz 

folyik le. De látni kell őket árvíz idején! Micsoda apokaliptikus özön rohan ott le vízből, 

törmelékből, háznagyságú sziklagörgetegekből! Sok százezer esztendő óta hordják le így a folyók 

ezt a törmeléket s feltöltötték vele a Californiai-öböl idáig benyúló, széles tágulatát. A fúrások 

tanúsága szerint Phoenix környékén több száz méter vastag kavics van. Akármilyen száraz, 

majdnem sivatag is ennek a vidéknek éghajlata, ennyi kavics mégis képes mindig sok vizet 

raktározni. Igaz, hogy a talajvíz szintje 80 méter mélyen van a felszín alatt, de mégis elérhető s 

ezen a szinten alul aztán kimeríthetetlen mennyiségben van jelen.  

A platóról lejövő, legnagyobb folyó a világhírű Colorado, amelyiknek olyan csodálatos mély és 

hosszú kanyonja van. Ennek legnagyobb mellékfolyója itt Dél-Arizonában a Gila- folyó. Ez a 

plató alatt elterülő, töredezett hegyvidékből veszi eredetét. Ez a hegyvidék a mexicoi Sierra Madre 

Occidentale néven összefoglalt hegységnek az északi kezdete. A Gila-folyóba viszont befolyik a 

Salt (mond: szólt = só) folyó. Emellett fekszik Phoenix! De nemcsak azért kellett ilyen nagy 

feneket kerítenem a Salt-folyónak, mert Phoenix mellette fekszik, hanem azért is, mert ennek a 

völgyébe utaztunk föl autókkal a Roosevelt-duzzasztógátat megtekinteni. (…) 

Az idegenszerű hegyformák mellett még idegenebbnek tűnnek föl a növények. Amikor először 

látja az ember, igazán nem találja szépnek, szinte visszataszító; olyan, mintha növénymonstrumok 

volnának, mintha az emberek közt felpuffadt kretenek, idétlen törpék, ráncosképű, agyaglábú 

idióták gyűltek volna egybe. (…) 

Valamennyi között legfeltűnőbb a Cereus giganteus, az óriási kaktusz. Mintha lombtalan fatörzs 

volna. 5—6 méter magas, kandeláberszerűen több ágú csonk, függőlegesen bordázva, telisded teli 

ujjnyi, sőt arasznyi tüskékkel. A fakózöld törzsökön fekete lyukakat látunk: madárfészkek ezek, 

biztos helyeken, mert semmiféle állat sem tudna a tüskés, ellenséges indulatú törzsön fölmászni a 

fészekig. A magas törzsek az amerikai botanikusok magyarázata szerint több száz évesek. Tehát 

egy-egy ilyen nagy törzs ott áll már talán Amerika fölfedezése óta s bizonyosan nagyon 

csodálkozott, amikor az ismert indiánusok helyett lovas európaiakat, meg nem régóta 

eszeveszetten rohanó, benzinszagú autókat pillantott meg. (37. és 38. kép.)  

Az óriáskaktusz mellett legfeltűnőbb az ocatilla (okatijja) vagy Fouquieria splendens nevű 

kaktusz. Ez olyan, mintha valaki óriási, 4—5 méter magas kosarat kezdett volna fonni, felállogatta 

a kosár függőleges vesszőit, úgy, mintha fenn gyorsan széthajló, tölcséralakú lenne, de aztán nem 

folytatta tovább (39. kép). A vesszőkön krajcár nagyságú, kerek levelek állnak, minden szár 

nélkül, függőlegesen, de egyetlen oldalág sem díszíti a félben maradt teremtményt. Annál 

csodálatosabb gyönyörű, piros virága.  

Temérdek az Opuntia-féle. Néhányat innen áthoztak az Óvilágba is, és itt úgy elterjedt, különösen 

a Földközi-tenger vidékein, hogy ma ott a jellemző növények közé tartozik. Különösen az Opuntia 

vulgaris általánosan ismeretes, úgy is nevezik, hogy medvetalp. Érdekes, hogy Ligeti Antal, a 

nagy tájképfestő a sivatagon menekülő Szent-Családot ábrázoló képére opuntiát és agavét pingált, 

holott mindkettő csak 1500 esztendő múlva került át Amerikából! (41. kép.)  

A közönséges Opuntia sáppadt-zöld bokrai olyanok, mintha valami olyan festő festette volna, aki 

roppant szélesen kezeli az ecsetet s minden levelet egyetlen ecsetvonással rajzolt volna oda. De 

mindegyikhez más színt kellett volna vennie, mert mindegyik másfelé fordítja lapját s más 

megvilágítást, más reflexet kap. De ha az ember megnézi a bokrot, ezzel az egyszerű lapcsoporttal 

igazán szép, de egészen más, mint a mi növényeink.  

Egészen más a finom szövevényű Opuntia fulgida. Olyan, mintha valaki puha, hamvas színű 

fenyőgallyakból fenn szépen széthajló csokrot kötött volna. De jaj annak, aki megnyúlja. Az a 

finom, laza szövevény csupa tüske, még pedig mint a legfinomabb acéltű! Sok madárfészek van 

rajtuk, de szeretném látni, amikor a kis madár elkezdi a fészket építeni. Nagyon óvatosan kell  
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eleinte ott ugrálni, mert csúnyán feldárdázhat-

ja magát a kis madárka. Legcsúnyább a 

csonka végtaghoz hasonló Opuntia mammil-

lata. Olyan utálatos, amikor a valódi, lombos 

bokrok, vagy a tamariszkusz finom ágaboga 

közé benyújtja otromba csonkját, akárcsak a 

kéregető, szemérmetlen, csonkakezű koldus. 

A földön henteregnek a liszteszsákszerű Viz-

naga-kaktuszok [Ferocactus]. Olyan jó volna 

ráülni a párnaszerűnek látszó valamire, de aki 

megpróbálná, alighanem igen gyorsan ugrana 

föl szokatlan magasságra. A bokrok mind 

olyan lengék, gyérek, mint a Tamariscus. A 

sivatagon meg az ilyen száraz pusztákon 

nagyon kell takarékoskodni a vízzel. Az ilyen 

szárazságkedvelő növényeket xerofilis növé-

nyeknek nevezzük. Kétféle csoportját külön-

böztetjük meg. Az egyik csoport a minimális-

ra csökkenti vízforgalmát. Rendkívül kicsi 

levelei vannak s ezek nagyon kevés nedvessé-

get párologtatnak. Igen nagy mélységre nyújt-

ják gyökerüket s a gyökér a legkisebb mennyi-

ségű talajvizet is ki tudja szívni a talajból, 

mert gyökerein 100 atmoszférás ozmotikus 

nyomást tud előállítani! Ilyen vízzel takaré-

koskodó növények a Tamariscus, a Szaxaul, 

az Adansonia, a szavannák akácái stb. A 

másik fajta xerofilis növények a succulens 

vagy vízraktározó növények. Ezek inkább itt Amerikában fejlődtek ki. Ezek közé tartozik a 

kaktusz, az aloé, az ananász stb. Annyi vizet raktároznak a testükben, hogy a száraz évszakot 

szépen kibírják vele. Az aloe vagy agave leveléből a mexicoiak ki is szívják a levet, aztán szeszes 

erjedésnek teszik ki s lesz belőle a gyengén részegítő „pulque”. A mexicóiaknak, általában az 

amerikai spanyoloknak úgysem kell erős szesz, mindig olyanok, mintha be volnának csiccsentve. 

A hegylejtőkön a Yucca meg az agave díszlenek különös sűrűséggel. Amikor ott jártunk, 

mindkettő elvirágzott már s hosszú, kóró alakú termésszáraik még csak különösebbé tették az 

amúgy is bizarr képet. Amint ott fotografálgattam M. Lee úr kedves társaságában, igazán úgy tűnt 

föl a tájék, mintha valami mesebeli, elátkozott világ volna. Ha az ember fölébresztené az elboszor- 

kányozott királykisasszonyt, talán mind szép, rendes bokrokká, fákká, virággal tele parkká 

alakulna az egész. A sok idétlen, vízfejű növénycsonk egyszerre lombossá, levelessé alakulna s a 

fakó, szürke színek helyén üdezöld fű és talán aranyosan hulló levelek díszlenének, eleven patak 

csörgedezne a borzalmasan vad, szinte infernális szakadékok aszó medrében, el-elrejtőzködve a 

fűzfák, meg a nyárfák lombja közé, a patak partján meg a gólyahír, a nefelejts meg a füzény 

díszlenék, s az énekesmadarak százai dalolnák a legszebb szerelmi lírát.  

De el van átkozva a vidék. A magasról tűző, forró Nap, a rövid ideig tartó nyári esőzés és a 

hosszú, száraz, de forró tél nem tud más növényzetet fenntartani. A földet is csak mesterséges 

öntözéssel lehet művelni. Mondottam, hogy a Salt-folyó felső völgyében építették az óriási 

Roosevelt-gátat s felduzzasztottak vele olyan hatalmas, nagy tavat, hogy az abban raktározott víz 

évekig elég volna a turbinákat hajtani. A gát a völgynek függőleges falú szűkületébe épült, fölötte 

kitágul a völgy s elegendő hely van a nagy tó számára. Ebben a nagy magasságban már jóval több 

az eső s valami ritkás, csenevész erdő sötétlik a lankásabb hegyoldalakon. Olyan ciprus-féle és 

más tobzos fa uralkodik kizárólag, igazi lombos fát nem láttam.” 

 
Cholnoky Jenő: Az egyenlitőtől a sarkvidékig. Budapest, 1930. 

 

 

 

Fouquieria splendens és virága Mexikóban. 

Fotó: Tóth Norbert 



 
 

Ligeti Antal: A szent család futása Egyiptomba. Ligeti Antal portréfestőként indult. Részt vett az 1848-as szabadságharcban, majd 

bujdosásra kényszerült. Bujdosása idején Sopronban Hekler Antal néven festett arcképeket. Sokfelé utazott az 50-es évek közepétől. 

Olaszországban hosszabb időt töltött. 1856-ban a Szentföldön járt, ahol több vázlatot, akvarellt készített. 1858-ben hazatért 

Magyarországra. (Forrás: kieselbach.hu). Balra virágzó agave, jobbra a partoldalban hatalmas opuntia bokrok. (FM) 

Cholnoky megjegyezte, „Érdekes, hogy Ligeti Antal, a nagy tájképfestő a sivatagon menekülő Szent-Családot ábrázoló képére 

opuntiát és agavét pingált, holott mindkettő csak 1500 esztendő múlva került át Amerikából!” 

 

 

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! 
 

Kérjük Önöket, hogy a Debreceni Pozsgástár kiadásához szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez 

szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával. 

Ezen felajánlást 2021 tavaszán lehet megtenni a 2020. 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! 
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5/XV. Befejező rész 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 
Az elkövetkezőkben az időközben előkerült részek olvashatók az írás legelejéről, olyan részek, amelyek elveszni 

látszottak a ma élő növénykedvelők számára. Szerencsére megkerültek, nem vesztek el, a mostani folytatásban ezeket 

a részek kerülnek közlésre. (Szerk.) 

 

Ha dühös volt a bányász, kaparóvassal szilánkokká verte a törött holmikat. Ha pedig a 

romantika győzött benne, akkor hazacipelte és elhelyezte kertjében, ahogy a képzelet és ízlése 

kívánta. Töredezett volt az minden darabjában — bár sokszor meglepően épek kerültek ki a 

viszontagságból —, a megindult képzelet és jószándék azonban ekkor is segített. Néha gipszláb 

formálódott a letört porcelán helyébe, máskor meg az árva porcelánfej, agyagtest nyakán talált 

gazdára. Láttunk torzó-kertet, melyben csak szobrok álltak, gondosan előkészített téglatalpakon. 

Úgy festett az oldalkert sakktábla elhelyezésű szoborgalériája, mintha valamely régi temetőben, 

éppen most sorakozna fel a világkáosz tetemrehívása. Homeros mellett Ferenc József — ha az 

ereszkedő homályban jól láttam — és Petőfi társaságában egy bronzra festett, babérkoszorús 

római férfi, majd egy kacér öltözetű, sérült fejű dáma, és rendre a többi. Erős alkonyat volt már, 

amikor néztük és meleg nyári est készült a javából, mégis megborzongtam. Fázósan siettünk el a 

kerítés mellől. A legérdekesebbet a Kastély-domb közelében láttuk. Majdnem az egész udvart és 

kertet elfoglalta. Hatalmas építménycsoport ez, melynek hatását az árnyas fák és virágzó bokrok, 

meg a beépített sziklanövények, még csak jobban aláhúzzák. Salaktömbökből összeragasztott — 

nem is háttérfal, hanem — építménysorozat alkotja a meghökkentő alapdíszletet, amelyben 

barlangok és kiugrók, hegyek és tavak, párkányok és alakzatok vannak. Aszerint, amint azt a 

romantikus elképzelés megkívánta. Mária-barlang, betlehemi jászol, lugasban évődő biedermeier 

szerelmespár, a vadász és kutyája találkozik itt a napkeleti bölcsek egyikének huszár ruhájával, 

aztán a tó partján táncoló, félig rokokó, félig magyaros pár, az olimpuszi magasban trónoló 

nőalak, aki a forrás vizét önti s alatta a vízesés csángójánál fürdő derékig tört női alak, vállán a 

szőlőfürtökkel. És a mese Hófehérkéje a különböző alakú és anyagú hét törpével. meg 

Csipkerózsika a halottas ágyon és a napkirály korának dámája a duhajkodó parasztlegénnyel. 
 

1. Álmok és sóhajtások a szép után valahol Debrecenben. 
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A bádogvár tornyáról porcelán Ámor lövöldözi nyilát az ólomkatonákra, miközben békésen ül 

törött hasával a ragasztott nyakú hattyú a parányi tavacska sekély fenekén. Felejthetetlen ez a 

látvány, de talán így helyesebb; borzongatóan érdekes. Mintha összedőlt panoptikum romjai alól 

kaparták volna össze hozzá a figurákat. És a kezet, mely őket javítgatta és új helyükre állította, 

csak a jóakarat és a szépre való törekvés mozgatta. Mese, monda, legenda, meg a való élet, aztán 

az iskola halvány emlékei, meg a színek és formák gyermekded szemlélete kavarodik egybe ebben 

az alkotásban. Pontosan úgy, ahogy mindezekről, csak a vágyakozó sejtés ködlött. Letűnt idők 

nyomasztó emlékei ezek a torzó-kertek. Nyomorba taposott emberek megkövült álmai és 

sóhajtásai, a szép után. Mikor először láttam őket, meg is mosolyogtattak, aztán gondolkodóba 

ejtettek, s később, rám is termékenyítőleg hatottak. Mert alapot adtak egy játékos ötlethez ... 

 

A terv kialakult, sziklakert legyen, ahol kis helyen sok növény elfér. 

Tömérdek alak és változat, virág és levéldísz; meglepő fordulat az ügyes összeállítással, a négy 

évszak minden lehető szépsége; alföld és hegyvidék, erdő és rét. Mindez, egyetlen keretbe 

foglalva. Ez a sziklakert. A kövirózsák húsos levélrózsáját már ismertem. Még a dunántúli házak 

kapubálványairól és a korhadt nádtetőkről (sempervivum tectorum). De majdnem elfúlt 

lélegzetem, mikor az arachnoideum pókhálós és a globiferum rezgő boglárját felfedeztem. 

Rövidesen vagy tucatnyi fajta és változat kapaszkodott már az épülő sziklakert hasadékaiba. 

Éppen ilyen izgalmassá vált a varjúhájak (sedum) famíliájával való ismerkedés is. A párnát alkotó 

szürke s. hispanicum elsőként telepedett be az összeillesztett kövek közé, különösen ott, ahol 

takarni kellett a gyenge pontokat. A borsos varjúháj (s. acre) kénsárga virágszőnyege a téglából 

épített részeket takarta jótékonyan, és a s. reflexum hamvaskék levélzete a fenyők sejtelmes 

hangulatát keltette. Sűrűsödtek a séták és a vadászutak. Egyre-másra megtelt a táskám és a 

papírzacskóba és újságba csomagolt zöldség-bálákkal hónom alatt úgy festettem, mint az a 

háziasszony. aki két hétre előre vásárolt be a piacon. Mosolyt és bosszús pillantást egyaránt  
 

2. Legyen akkor sziklakert, ahol kis helyen sok növény elfér. Fotó: Ficzere 
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hősiesen viseltem villamoson, vasúton. De egyre jobban nőttek a gondok is. A törpe szögletébe 

már nem lehetett több növényt bezsúfolni. Egyébként is, a kékbugás veronika-félék napfényt 

kívántak, a Göcsejből hozatott erdei ciklámen lomb szűrte, félárnyékos helyet, a saxifragák 

sziklahasadékot, az erőszakos cerastium, melynek szürke, selymes levélzete felett májusban 

„virágzó vízesés” jelenik meg, meszes talajt, a törpe gaillardia ráterebélyesedik a környezetére, a 

havasi gyopár...Fejemhez kaptam. Ki tudná mindezt megjegyezni? ... Írtam a jegyzeteket, aztán 

megsokalltam. Népszerű szakkönyvet! De gyorsan! Bementem a könyvesboltokba, kijöttem az 

antikváriumokból, az eredmény ugyanaz volt. Nincsen. Növényirodalmunk nem szegény volt, 

hanem koldus. Feleségemnek is elpanaszoltam. Nem kultúrérzéketlenségből ugyan — de 

megnyugvással vette tudomásul. Akkor még az új, idegennyelvű virágoskönyvek sem voltak 

piacon. Mekkora ujjongással fogadtuk a kis Jávorka- Csapodyt! (Erdő, mező virágai). Persze, a 

műkedvelő sziklakertészeket ez sem elégítette ki egészen. Azok a könyvek, amik aztán később, 

gyors egymásutánban megjelentek, jók, de majdnem valamennyi csak ugyanazt a témát gyűrögeti: 

a szobanövényeket. Kell ez is. De nemcsak szobanövények vannak, és — kevés kivétellel — azok 

sem mind a szobában díszlenek legszebben. Szabadföldi kertészkedés lehetősége is van a világon! 

Ne csak azt tanítsuk folyton, hogy a rabságban is milyen jól lehet élni, inkább azt, miként kell a 

szabadság terhét elviselni, tudni. És miért nincs korszerű és népszerű növényföldrajzunk? És miért 

nincsenek növény- regényeink? Van magyar nyelvű Mauglink és Tarzanunk, és van kitűnő 

magyar Csí-nk és Kelénk. Vajon a húsevő növények ragadozó élete kevésbé lenne izgalmas, mint 

a farkasnevelt fiú állatcsaládjáé? Fekete István gólyája, Kele, csak egyetlen télen nézte a 

kertészház tetejéről s udvarán a regénnyé formálódott életet. Vajon egy rózsatő a kertben vagy a 

napos hegyoldal szelíd harangvirágja, a lápok tündérrózsája, vagy éppen a hévízi lótuszok, s akár 

egy cserép amaryllis a lakás ablakában, néni láthatna legalább annyit a világból? 

— Nem — vágta rá feleségem egyszer egy vitánkban. — Hogyan lehetne regényt írni erről? A 

növényekről?! Se mozogni, sem hangot adni nem tudnak... A néma mozdulatlanság lehet érdekes, 

néha még beszédes is, de regénytéma soha!  

A növény nem tud mozogni, és néma. Így van ez?... 

 

A mimóza szereplése.  

Nem sokkal a vita után, egyik vadászutamról hazaérkezve, óvatosan surrantam be a szobába. 

Gyorsan kicsomagoltam a cserepes növényt s mikor új helyén, a kisasztalon megnyugodott, 

kiszóltam a konyhába,  

— Gyertek csak be! Új érdekes növényt hoztam.  

A két gyermek nyomban betolongott egymás hátán, aztán éppen olyan gyorsan meg is torpant.  

— E-ez?... — kérdezte Juditka csalódottan. — Csak egy kis akác...  

— Majdnem — mosolyodtam el, de a feleségem hangja lehűtött.  

— Ez érdekes? Ezért bizony kár volt otthagyni a gyúrást. — Csak nem adtál ki érte pénzt? — tette 

hozzá gyanakodva. S már fordulni is akart, vissza a konyhába.  

— Várj csak egy kicsit! — állítottam meg. Odahajoltam a növényhez, szelíden megérintettem 

egyik ágát, mire a szemközti levelek párosan egymásra csukódtak.  

A meglepetés tökéletes volt. Most ráfújtam a törékeny kis növényre. Mintha megrázkódott volna 

ijedtében. Minden levélnyélen összecsukódtak a levelek. Erre megpöccintettem erőteljesebben, 

mire lehajtotta minden ágát a szárához, Olyan búsan állt szegény a cserép földjében, mintha tollát 

eleresztő, szárnyaszegett madár lett volna. Egy pillanatig csend volt. Aztán felcsapott az ámulat 

zsivaja. Csendet intettem. Egy ideig vártunk, s mert én is erősen figyeltem a növényt, a két 

gyermek is hallgatott. Egyszer csak megmozdult a növény. A levélnyelek lassan emelkedni 

kezdtek, aztán a levelek is szétsimultak szárnyszerűen újra.  

Kitört az ujjongás. Ági odaugrott, ráfújt, aztán gyorsan meg is pöccintette. A növény bántódottan 

megismételte az előbbi játékot. Ági keze megint felé kapott volna, de Judit lefogta.  

— Ne bántsd, fáj neki.  

Én meg diadalmasan fordultam feleségemhez.  

— Nos? Mozog a növény, vagy nem mozog?  

És megnéztük a Füvészkertben együtt azt is, mikor a telegráfnövény szemünk láttára vígan  
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3. Nem tud mozogni a növény? A Vénusz légycsapója (Dionaea muscipula) fogságába esett siklókígyó. 

Fotó: Dr. Csajbók József 
 

morzézott. Mintha láthatatlan távírász mozgatta volna ágacskáit. Aztán láttuk a húsevő növény 

kancsóját is becsukódni, mikor síkos széléről a légy becsúszott az emésztő folyadékba. És nem 

egyszer ültünk barátainkkal együtt, az alkonyatkor nyíló ligetszépe elé, hogy rövid percek alatt 

végignézzük azt a kedves színjátékot, mikor a bimbó zöld csészelevele kezd felpattanni s 

megjelenik hasadékain a sziromlevél színe, majd hirtelen csavarodással kisodródik és kisimul 

előttünk a citromsárga sziromkehely. És amit abban a pillanatban kilehel magából, az citromabb a 

legérettebb citrom illatánál. 

 

Nem tud mozogni a növény?  

Hogy ezt egy sereg gyermek Iis láthassa, és soha el ne felejtse, Jóska barátom gyorsan megragadta 

az alkalmat a jó pedagógus remek érzékével, s elkérte a mimózát. Így csodálta végig iskolájának 

minden osztálya. Tűrte szegény a sok érintést és ütögetést és csillogtatta apró lilás pompon- 

virágjait. Tűrte és szenvedte, anélkül, hogy tudta volna, hogy koronatanú a zsibongó gyermekhad 

előtt. Hogy nemcsak látványosság és mulatság tárgya, hanem élő növénytanú arra, milyen elgon- 

dolkoztatóan közel áll egymáshoz az állat- és növényvilág, amit ma már — és igen helyesen — 

egybe is foglal a biológia. Nem mozog a növény...? Ezt csupán csak az emberi szem 

tökéletlensége mondatja. De nagyon sok vízinövénynél még erre sem lehet hivatkozni. Nem hiába 

írta Darwin a „ragadozó” harmatfűről, hogy „nagyon éles elméjű állat”. Pedig, ha valakitől, úgy 

Darwintól igen messze esett mindig a költészet hangulatos fegyvertára.  

És a növény néma? 

Erről is lehetne beszélni. Ehelyett azt mondom, hogy a halakat sem hallotta még senki kiabálni, de 

mégcsak súgni sem. Pedig állatok. És mozognak. 

 

Akit a kaktusz egyszer megszúrt, azt többé nem ereszti el — szokták mondani a gyűjtők. 

Lehet, hogy ebben a mondásban egy kis mentegetőzés és önigazolás is bújkál. Mert a  
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4. Akit a kaktusz egyszer megszúrt, azt többé nem ereszti el! Részlet Roth Róbert sziklakertjéből. 

(Körmöcbánya, Szlovákia). Fotó: Dr. Csajbók József 
 

kaktuszkedvelőket általában különc, bogaras embereknek tartják. Érdekes, de igaztalan vélemény, 

mert bár valóban furcsa és szokatlan növények, s néha még barátságtalanok is a szeleburdi 

óvatlanokkal szemben, ezek is éppen olyan természetes gyermekei a növényi világnak, mint akár a 

sokkal gorombább tüskéjű rózsa, vagy az Afrika szülötte kardvirág, meg Kína krizantémuma. 

Nem bírja éghajlatunk téli hidegét a kaktusz? Vajon künn hagyjuk-e Kína és Ausztráliai lányát, a 

fűszeres illatú, érdekes hoya carnosát (viaszvirág), vagy a trópusokról ideszármazott begóniát és 

pálmát? Nem akarok apostola lenni a kaktuszok végtelenül érdekes és szép családjának, még azzal 

sem akarok megnyerni senkit, hogy több fajtája éghajlatunk alatt is kitűnően állja a telet. Pedig 

beszédes tanú erre az a néhány opuntia fajta, amelyik a -24 C-fokot is átélte kertemben, és nyári 

virágzásával versenyzett a legszebb rózsa sárga színével. Annyival azonban tartozom az 

igazságnak, hogy megvédjem őket. Persze, csak azokkal szemben, akik nem ismerik őket 

közelebbről. 

Sztrókay Tibor 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

Az Anisits által begyűjtött növények felkutatása legalább olyan kihívást jelentett, ha nem 

nagyobbat, mint élettörténetének megismerése, azzal a megjegyzéssel, hogy teljesnek, befejezett-

nek ma sem tekinthetem. Egyrészt a Balansával, majd a Hasslerrel létrehozott gyűjteményük, 

amelyek a paraguay-i flóra alapját képezik, még ma sincsenek egészében feldolgozva, így kutatá-

suk nem megoldott, másrészt gyűjteményéből több országba kerültek példányok, amelyekből csak 

a digitalizált herbáriumi lapok ismerhetők meg, s ez igaz az előzőekben említettekre is. A 

Balansával összehozott gyűjtemény mintegy 80.000 példányt képviselt, ebből mennyit gyűjthetett 

Balansá és mennyit Anisits, azt nem tudjuk. A következő országokban lelhetők fel növényei: 

Svédország, USA, Németország, Brazília, Franciaország, Magyarország, Svájc és Paraguay. 

Magyarországon állítólag elpusztultak herbáriumi lapjai, Németországban egyrészük szintén. 

Svájcban minden Hassler neve alatt nyílvántartott, Paraguay-ban nem megoldott a kutatás. A 

Svédországban, USA-ban, Németországban, Brazíliában és Magyarországon meglévő vagy 

egykor megvolt herbáriumi lapjait az alábbi táblázatok foglalják össze. Növénygyűjteményében 

64 olyan növényt találtam, amelyeket, szinte bizonyosan elsőként gyűjtött be a tudomány számára. 

A táblázatok országonként tartalmazzák a fellelt növényeket. Franciaországban egyet sikerült 

találni: Paspalum stellatum, gyűjtés helye: Alto Paraguay: Fuerte Olimpo, év: 1896, gyűjtőszám: 

2047, Herbárium: Muséum National d'Histoire Naturelle, Párizs. Dőlt gyűjtőszámokkal jeleztem 

azokat a kaktuszmintáit, herbáriumi lapjait, amelyek Berlinben ma is megtalálhatók. Gyűjtéséből 

több növényt neveztek el tiszteletére, később olyanokat is, amelyeket már nem ő gyűjtött. 

 

1. táblázat                                                                                                                                                                          © Ficzere Miklós 

Anisits Dániel gyűjtötte növények a Svéd Természettörténeti Múzeumban (Stockholm) 

Növénynév Gyűjtés helye Év Gyűjtőszám 

Acalypha communis Est. Sta Maria 1898 2867, 2228, 2202 

Acalypha gracilis var. divaricata Estancia S. Maria 1898 2867 

Acalypha variabilis Estancia Sta Maria 1898 2879, 2614, 2537, 2012 

Acalypha villosa Estancia Sta Maria 1896 2315, 2504 

Achyrocline satureioides Est. Tagatiya 1897 2638 

Acisanthera alsinaefolia Misiones 1897 2382 

Acmella bellidioides Est Armonia 1900 1858, 344 

Acmella glaberrima Concepcion, Est. Sta Maria 1896 2337 

Adenaria floribunda Concepción, Est. Sta. Maria 1896 2393, 2496, 2730 

Adiantum trapeziforme ? 1896 2699 

Aeschynomene montevidensis Est. Caballero 1894 573 

Agonandra brasiliensis Colonia Risso 1896 2491 

Aloysia virgata Estacion Caballero 1894 509 

Alstroemeria pulchella Rio Apa, Arecife melletti hegyek 1896 2432, 2038 

Ambrosia tenuifolia Asuncion, Recoleta 1894 531 

Annona dioica San Salvador, campo cerrado, rio Apa 1896 2447 

Annona nutans Villa Mora, Asuncion 1893 52, Holotípus, 2465 

Anthemis cotula Horvátország, Istria, Rovigno, vá. mellett 1911 nincs 

Aristolochia elegans Campos del Dr. Abente, Est. Santa María 1896 2545 

Aristolochia fimbriata  1896 2521 

Aspicarpa salicifolia Est. Sta Maria 1896 2338 

Aspicarpa schininii Est Armonia 1900 1889, 1919, 1859 

Aspicarpa sericea Est. Sta Maria 1896 2539, 2623, 2020 

Aspidosperma tomentosum Campos del Dr. Monte, Estancia Sta. Maria 1896 2025 

Aspilis sp. San Salvador, Est. Sta Maria Cerro Noaga 1897 2369, 1915 

Ayenia spinulosa Pulé-cué 1897 2625, Típus 

Baccharis dracunculifolia Colima del Cerro Pindo, Pirayn és Peribebuy közt 1894 nincs, 2319 
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1. táblázat 1. folytatása 

Baccharis linearifolia Asunción, Est. Sta Maria 1897 2016 

Baccharis microcephala San Salvador, Est. Armonia 1900 1881 

Baccharis punctulata Est. Tagatiya 1897 2616 

Baccharis tridentata San Salvador, est. Sta Maria 1896 2674, nincs 

Baillonia amabilis  1895 2098 

Banisteriopsis confusa Fuerte Olympo 1898 2040 

Banisteriopsis muricata Garai-cué. Campo Obente 1898 2709 

Barrosoa candolleana San Salvador, Est. Armonia 1900 1954 

Begonia cucullata San Salvador, Est. Armonia 1900 1873 

Bejaranoa balansae San Salvador, Est. Armonia 1900 1986 

Campuloclinium macrocephalum San Salvador, Est. Armonia 1900 1964, 2507, 1964, 2552, 2628 

Campylocentrum neglectum Bahía de las Conchas 1895 2275 

Capsicum baccatum Porteroes, Est. Tagatiya 1897 2643 

Carduus nutans Horvátország, Istria, Rovigno 1911 nincs 

Casselia hymenocalyx Campos del Dr Abente (?), Estancia Sta Maria. 1897 nincs 

Cayaponia citrullifolia Asunción, Trinidad 1894 536 

Centaurea calcitrapa Horvátország, Istria, Rovigno, vá. mellett 1911 nincs 

Centaurea solstitialis Horvátország Istria, Rovigno, Leme csatornánál 1911 nincs 

Centratherum punctatum San Salvador, Est. St Maria. 1898 2898, 2532, 2341, 2668, 2309 

   2787, 2507 

Centrosema schottii Camps v. D. Abenta 1896 2621, 2542 

Chaptalia integerrima San Salvador, Est. St Maria 1896 2688 

Chrysolaena cognata Dep. Concepción: Estancia Santa María 1896 2557 

Chrysolaena propinqua Presidente Hayes: Estancia Armonia 1900 nincs 

Cirsium arvense Horvátország, Istria, Rovigno, vá. 1911 nincs 

Cleome chacoensis Colonia Risso 1896 2478, Paratípus 

Cnidoscolus albomaculatus San Salvador, Est. Armonia 1900 1975, 2624 

Coccoloba paraguariensis Assumcion, Trinidad 1893 174, Típus 

Conyza primulifolia San Salvador, Est. St Maria 1897 2396 

Cordia paucidentata Est. Santa Maria 1896 2692 

Cordia chacoensis Est. Santa Maria 1897 2607 

Cordia corymbosa Asunción, Trinidad 1893 1893, 1887 

Cordia guaranitica Est. Santa Maria 1896 2667, 2748 

Cota altissima Horvátország, Istria, Rovigno, vá. 1911 231 

Coussarea hydrangeifolia Rio Apa 1896 2449 

Croton corumbensis Cerrito, Fourte Olympo 1895 2157 

Crupina vulgaris Horvátország, Istria, Rovigno, temető a hegyen 1911 nincs 

Cuphea lysimachioides Concepción: Estancia Santa María 1896 2516 

Cyanocephalus poliodes Cordillera 1894 441 

Cyperus anisitsii San Salvador, Est. St Maria 1898 2868, Típus 

Cyperus entrerianus Fuerte Olympo 1895 2110, 2111, Szüntípusok 

Cyperus incomtus Concepción, Colonia Risso 1896 2422, Szüntípus 

Desmodium uncinatum Peribebuy 1894 495 

Dimerostemma apense San Salvador, Est. St Maria 1896 2332, 2828 

Dioclea violacea Caballero 1894 522, Szüntípus 

Dioscorea campestris Fuerte Olimpo, Gr. Chaco 1895 nincs, 2138, Izotípus, holotípus 

Disynaphia multicrenulata Est. Tagatiya 1897 2629, 2694, 480, nincs 

Dryopteris collina Estancia Armonia 1900 1938 

Dyckia affinis nincs 1896 2411-A, Típus 

Dyschoriste maranhonis nincs nincs 2647 

Elephantopus mollis nincs 1900 1966 

Elephantopus scaber Asuncion, Villa Morra. 1894 343 

Elephantopus scaber v. tomentosus Asuncion 1898 343 

Enydra anagallis Asuncion, Paraguay-folyó partján 1893 127 

Enydra fluctuans Asuncion 1893 127 

Erigeron sp. San Salvador, Est. St Maria 1896 2534 

Eupatorium densiflorum Asuncion, Recoleta 1894 330 

Eupatorium hecatanthum Caballero 1894 354 

 

 

 



 

29 

 

 
1. táblázat 2. folytatása 

Eupatorium multicrenulatum Piruyu, nedves gyepen 1894 480 

Eupatorium sp. San Salvador, Est. St Maria 1896 2312, 2818, 2516 

Euploca pallescens Alto Paraguay 1895 2167 

Evolvulus corumbaensis San Salvador, Est. St Maria 1897 2375 

Evolvulus sericeus Est. Armenia 1900 1959 

Gomphrena pulchella La Paz 1896 2444, 2381 

Guettarda sericea Espinillar, Branco 1895 2236 

Habenaria anisitsii San Salvador, Est. St Maria a 

Cerro Noagával szemközti nedves réten 

1897 2378, Holotípus 

Hamelia patens Caballero és Arroyo Y-aca közt 1894 474 

Helichrysum italicum Horvátország, Istria, Rovigno, vá. 1911 388 

Helietta mollis Fuerte Olympo 1898 2049, Típus = Helietta puberula 

Hyptis lorentziana  1896 290 

Ilex paraguariensis Mangels konzul Quinta Qchinában termeszti 1899 2873 

Ischnothele annulata Postillon 1902 nincs 

Janusia guaranitica San Salvador, Est. Armonia 1900 1889, 2171 

Jatropha puncticulata Asunción, campo grande 1893 95, Típus 

Jatropha tacumbensis Ascunçion, Cerro Tacumbú 1894 322, Típus 

Koanophyllon tinctorium Asuncion, Villa Morra 1893 36 

Lepidaploa remotiflora Est. Tagatiya 1897 2360, 1997,  

Lessingianthus niederleinii Asuncion, Villa Morra 1894 341, 2631 

Leucanthemum vulgare Horvátország, Istria, Rovigno, vá. 1911 nincs 

Lippia obscura  1896 2430 

Luehea microcarpa San Salvador, Est. St Maria 1896 2676, Típus 

Lycium americanum Puerto 14 de Mayo. Gran Chaco. 1895 2186 

Mandevilla angustifolia Bahia das Conchas 1895 2290,  

Mandevilla longiflora Campos del Dr. Abente, Estancia Santa Maria 1896 2563, 2384 

Mandevilla petraea Estancia La Paz 1896 2473, 2666, 2520 

Mandevilla pohliana Campos del Dr. Abente, Estancia Sta Maria. 

Arroio és Cerro Novaya-nál 

1897 2358, 2562 

Mandevilla spigeliiflora Concepción, Villa Sana 1901 1596 

Manihot guaranitica Presidente Hayes, Est. Armonia, sziklákon 1900 1931, Szüntíp.=Manihot anisisii 

Marsdenia guaranitica Villa Sana 1903 nincs 

Marsdenia spiralis Bahia das Canchas 1895 2292, Holotípus, 2292, Izotípus 

Matelea friesii San Salvador 1896 nincs, Szüntípus 

Maytenus ilicifolia Luebrachal Bco Branco 1895 2266, 2502, 1971 

Melochia chamaedrys 

var. decumbens 

 

Estancia Santa Maria 1895 2509, 2656, Lektotípus = M. 

decumbens 

Melochia crenata Est. St Maria 1896 2656, Szüntíp. = M. decumbens 

Melochia graminifolia Quebrachal Bco. Branco 1898 2757 

Melochia hassleriana Est. Armenia 1900 1913, Típus = M. ulmarioides f. 

albo-villosa 

Melochia morongii Est. St Maria 1896 2529, Típus 

Melochia parvifolia 

var. fasciculata 

Fuerte Olimpo 1895 2107 

Melochia pilosa Estancia Santa Maria 1896 2412 

Melochia pyramidata 

var. hieronymi 

Est. Armenia 1895 2000 

Melochia simplex Est. Tagatiya 1896 2648 

Melochia villosa Cerro Noaga 1898 2846 

Menodora integrifolia Est. St Maria, Portero guain, más néven Tranquera 1897 2612 

Metastelma robertii Fuerte Olympo 1895 2094 

Mikania thapsoides Est. St Maria 1896 2413 

Mimosa diplotricha Garai-cué. Campo Obente, hegyeken 1898 2723, 2367, 1927 

Mimosa dolens Garai-cué. Campo Obente, hegyeken 1898 1894, 2740, 2732 

Mimosa fiebrigii (M. anisitsii) Concepción, Estancia La Paz 1896 2446 

Mimosa meticulosa Cordillera-Valenzuela 1894 465, Holotíp. = Mimosa dolens 

var. anisitsii 
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Mimosa paupera Misiones, Est. St Maria 1896 2687, Izotípus, Holotípus = 

Mimosa paupera var. dives 

Mollugo verticillata Quebrachal, Branco 1895 2257 

Morrenia stormiana Estancia 14 de Maio 1895 2194 

Myrcia anomala Est. St Maria 1897 2360 

Myrcia bella Villa Sana 1907 1599, 2425,  

Myrcia laruotteana Cerro Noaga völgy, Camp Dr. Abente nincs nincs 

Myriopus rubicundus Asunción 1893 118 

Nicotiana glauca Asuncion, Cerro Tacumbú 1894 324 

Noticastrum gnaphalioides San Salvador, Est. St Maria 1897 2311 

Orthopappus angustifolius Paraguay 1897 2398 

Oxypetalum arnottianum San Salvador, Cerro Medina 1903 nincs 

Oxypetalum pratense San Salvador, campos Dr. Abente 1897 nincs 

Pallenis spinosa Horvátország, Istria, Rovigno, San Giovanni szig. 1911 nincs 

Passiflora cincinnata Paraguay 1893 nincs 

Passiflora chrysophylla Bahia de Conchas 1895 2287 

Passiflora foetida Estancia Armenia 1900 1905 

Passiflora foetida var. nigelliflora Gran Chaco 1895 2195 

Pavonia apiculata Estancia Tagatiya 1897 2639, Lektotípus 

Pavonia argentina Garai-cué, camp Abente 1898 2747, Szüntípus=P. campestris, 

2751, Lektotípus=P. campestris 

Pavonia bangii Garai-Cue, Campo Abente 1898 2747 

Pavonia campestris Garai-Cue, Campo Abente 1898 2751 

Pavonia neei Estancia Santa Maria 1898 2893, Lektotípus 

Pavonia platyloba San Salvador, Est. St Maria 1898 nincs, Szüntípus=P. platyloba, 

2893, Izolektotípus, lektotípus = 

P. platyloba, 2511, 2335 

Pectis odorata Presidente Hayes, Espinillar, Bco Branco 1895 2237 

Pectis substriata Fuerte Olympo 1895 2060, 2397 

Pelexia bonariensis Estancia St Maria, Garai-cué 1896 2565 

Petunia inflata Asuncion, Villa Morra 1893 109, Szüntípus 

Physalis angulata Colonia Risso 1896 2420 

Pinus halepensis Horvátorsz., Istria, Rovigno, San Giovanni sziget 1911, 

1929? 

nincs 

Pinus pinea Horvátorsz., Istria, Rovigno, Zool. Stat. Garten, kult. 1911 nincs 

Piper anisitsii Estancia St Maria 1897 2580, Típus 

Pleurophora saccocarpa Alto Paraguay: Fte. Olimpo 1895 2644, 2154 

Pluchea sagittalis Estancia St Maria 1896 2004 

Polygala asperuloides Gran Chaco, Puerto 14 de Mayo 1895 2210 

Polygala duarteana San Salvador, Cerro Noaga 1896 1593, 2403, 2817 

Polygala glochidiata San Salvador, Estancia Armonía 1897 1908, 1972, 2642 

Polygala hygrophyla San Salvador, campos de Dr. Abente 1898 2766 

Polygala leucantha Cordillera: in ripa rivi Y-acá 1894 448 

Polygala molluginifolia Alto Paraguay: Fuerte Olimpo 1895 2160, 1948, 2579 

Polygala violacea Guairá: San Salvador, estancia Santa María 1896 2691, 2770 

Porophyllum lanceolatum Estancia St Maria 1896 2701, 2192 

Potentilla cinerea Horvátorsz., Istria, Canfanaro 1911 52 

Prestonia tomentosa Villa Concepcion 1896 nincs 

Pseudananas sagenarius Fuerte Olympo 1895 2183 

Pseudibatia friesii San Salvador 1896 nincs 

Pterocaulon angustifolium San Salvador, Est. Armonia 1900 1967, 437, 2799 

Pterolepis repanda Estancia St Maria 1897 2383, 1907 

Puccinia crupinae Horvátorsz., Istria, Rovigno 1911 nincs 

Qualea parviflora Apa river 1897 2424 

Qualea cordata Paraguay (Northern and Central) 1896 2363 

Quercus ilex Horvátország, Istria? 1911 nincs 

Randia sp. Espirilla Bco Branco 1895 2244, 2159, 2058, 2608 

Rauvolfia ligustrina  1895 2230 

Raulinoreitzia crenulata Estancia St Maria 1898 2890, 2559, 2654 
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Ruellia simplex Fuerte Olympo 1895 2161 

Sacoila lanceolata Chaco: Fuerte Olympo 1895 2084 

Schwenckia sp. Asunción 1893 135 

Scolymus hispanicu Horvátország, Istria, Rovigno, vá. 1911 nincs 

Scorzonera villosa Horvátország, Istria, Rovigno, a hegyen a temetőben 1911 nincs 

Scutellaria ulinogosa ? 1898 2589 

Skeptrostachys gigantea Garai-cué hegység, Campo Dr. Abente mellett 1898 2714, 2795 

Solanum dulcamara Horvátorsz., Istria, Rovigno, úton a Lime-csatornához 1911 437 

Solanum multispinum Fuerta Olympo 1895 2103 

Solanum parcistrigosum Campo Cerrado, Est. St. Maria 1898 2866, Holotípus 

Solanum pseudoauriculatum Bco Brauco. 1895 2247, 2109 

Solanum turneroides Est. St. Maria 1897 2018, Holotípus 

Solidago microglossa Est. Armonia 1900 1974, 2331 

Sonchus asper Horvátorsz., Istria, Rovigno, San Giovanni sziget 1911 nincs 

Sorocea saxicola Puerto Olimpo 1898 2078 

Sphagneticola brachycarpa Fuerte Olympo 1898 2053 

Sphenoclea zeylanica Fuerte Olympo, a folyó szigetéről 1898 2051 

Spilanthes arnicoides Asuncion, Villa Morra 1894 344 

Stenandrium dulce Est. Armonia, Espimillarban 1900 1874 

Stevia rojasii Campo Abente, Garai-cuí hegy 1898 2726 

Stillingia scutellifera Arecipe, Rio Apa 1897 2435 

Struthanthus rojasianus Chaco 1896 2187 

Tabernaemontana catharinensis Asuncion Villa Morra 1893 31 

Tephrosia pseudoadunca Fuerte Olympo 1895 2074 

Tibouchina gracilis Est. Tagatiya 1897 2620, 1912, 2663 

Tilesia baccata Est. Tagatiya 1897 2615 

Tillandsia streptocarpa Fuerte Olympo 1896 2184, 1985, nincs 

Tournefortia rubicunda Asunción 1893 118 

Tragopogon dubius Horvátorsz., Istria, Rovigno, temető környéke 1911 nincs 

Trixis verbasciformis Asuncion, Villa Morra 1894 342 

Tulostoma berteroanum Villa Morra, Asuncion közelében 1893 1058 

Tyrimnus leucographus Horvátorsz., Istria, Rovigno, temető környéke 1911 nincs 

Urolepis hecatantha Caballero 1894 354, 2295 

Usnea subcavata Asunción külvárosában nincs nincs 

Verbesina sordescens Est. Tagatiya 1897 2632 

Vernonanthura chamaedrys Est. St. Maria 1896 2010, 1902, 2560, 2550, 2518 

Vernonia eriocephala Y-aca folyó, homokos síkság 1894 461 

Vernonia perfoliata San Salvador, campos del Dr. Abente, Cerro Noaga 1898 2840 

Viguiera sp. Fuerte Olympo, Colonia Risso 1897 2841, 2108, 2777, 2841, 2309,  

Waltheria americana v. glandulosa Paraguay, Estancia St. María 1896s 2041 

Waltheria communis Alto Paraguay, Fuerte Olimpo 1895 2089, 2535, 1899 

Waltheria indica Est. St. Maria 1896 2041, Holotípus 

Wedelia montevidensis Est. La Paz 1896 2460, 2328 

Wedelia sp. Bahia das Coruchas 1895 2300 

Wissadula grandifolia Est. St. Maria 1896 2528, Szüntípus=W. macrantha 

Xyris laxifolia Caapucú, Estancia Armonia 1900 1990,  

Zapoteca formosa Fuerte Olympo 1895 2156 

Zexmenia sp. Guairá, San Salvador, Est. Armonia 1900 1918, 2108, 2418 

Összesen…………………....238    
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2. táblázat                                                                                                                                                                              © Ficzere Miklós 

Anisits Dániel gyűjtötte növények az Amerikai Egyesült Államok herbáriumaiban 

Növénynév Gyűjtés helye Év Gyűjtő-

szám 

Herbárium 

Deuterocohnia meziana ssp. meziana Dept. Concepción, Colonia Risso 1896 2419 Gray Herb. of Harvard, U., Cambridge. 

Senna aculeata ? 1894 503, 284 New York Botanical Garden. 

Senna paradictyon ? 1897 2660, 2494 New York Botanical Garden. 

Doryopteris collina Est. Armonia 1900 nincs Nat. Herb. Smithsonian I. Washington. 

Xyris macrocephala nincs 1900 nincs Missouri Bot. G. St. Louis. 

Összesen…………………....5     

 

3. táblázat                                                                                                                                                                              © Ficzere Miklós 

Anisits Dániel gyűjtötte növények a Rio de Janeirói Botanikus Kertben, Brazília 

Növénynév Gyűjtés helye Év Gyűjtő

-szám 

 

Acrocomia totai Paraguay, Mato Grosso 1898 ?  

Attalea guaranitica Paraguay, Cordillêra dos Altos, Valenzuela, 

Rio Y-aká 

1898 ?  

Bactris anizitzii San Salvador 1898 ?  

Bactris glaucescens Rio Paraguay, Mato Grosso 1898 ?  

Bactris piscatorum Rio Paraguay 1898 ?  

Cocos paraguayensis San Salvador, Tagatiyá 1898 ?  

Cocos romanzoffiana Mato Grosso 1898 ?  

Cocos sapida S. Salvador, Tagatiyá, Sta. Maria 1898 ?  

Copernicia cerifera Estancia de Tagatiyá 1898 ?  

Desmoncus rudentum MattoGrosso 1898 ?  

Diplothemium anizitzii Sta. Maria, Estancia de Tagatiyá 1898 ?  

Scheelea anizitziana MattoGrosso 1897 ?  

Scheelea princeps MattoGrosso 1898 ?  

Scheelea quadrisperma Sta. Maria, Rio Apa 1898 ?  

Trithrinax biflabellata S. Salvador, Tagatiyá 1898 ?  

Összesen…………………....15     

 

4. táblázat                                                  A döntött gyűjtőszámú minták megtalálhatók Berlinben.                                  © Ficzere Miklós 

Anisits Dániel által gyűjtött növények a Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem, 
Növénynév Gyűjtés helye Év Gyűjtő-szám 

Cereus anisitsii Tagatiya melletti folyónál, Parango mellett 1898. jan. 25. 19 

Cereus baumannii Fuerte Olimpo 1898. jan. 15. 10, 28 

Cereus bonplandii Paraguay folyó mellett, Fuerte Olymponál. 1898. jan. 12. 3, 12, 14, 61 

Cereus hassleri Estancia Tagatiya mellett. 1898. jan. 20. 13 

Cereus lamprospermus Fuerte Olympo, Tagatiya 1898. jan. 12. 2, 11 

Cereus lindmannii Arroyo Le Cruz mellett, száraz völgyben. 1898. febr 19. 29 

Cereus pachyrrhizus Cerro Noaga  36, 39 

Cereus phatnospermus Porongo 1898. febr. 18. 27, 49 

Cereus rhodoleucanthus Fuerte Olympo, Tagatiya, Arroyo Le Cruz 1898. jan. 14. 5, 18, 24, 62, 65 

Cereus stenogonus Santa Maria de la Sierra, Paso 1898. jan. 31. 31, 53, 54, 59, 60 

Cereus xanthocarpus Asunción, Calle Manora [Manora utca] nincs 59, 60 

Echinocactus alteolens Cerro Noaga 1898. febr 20. 33 

Echinocactus anisitsii Tagatiya-mi folyó mellett nincs 21 

Echinocactus damsii  nincs nincs 

Echinopsis rhodotricha Arroyo le Cruz, Rio Tagatiya-mi 1898. jan. 25. 20, 25 

Harrisia martinii Palmernél a Tapeza-forrás, Guara-cué nincs 22, 34, 50 

Opuntia assumptionis Asunción 1898. márc. 3. 63 

Opuntia brasiliensis Arroyas és Esterosnál, Portero Pucu. 1898. febr 11. 40 

Opuntia cardiosperma Asunción, Recoleta 1898. márc. 3. 64, 

Opuntia mieckleyi Estancia Loma nincs 48 

Opuntia monacantha Fuerte Olymponál várfalon, virággal. 1898. jan. 14. 7 

Opuntia stenarthra Fuerte Olympo, Tagatiya, Loma 1898. jan. 14. 6, 17, 47 

Phyllocactus phyllanthoides 

var paraguayensis 

Pulé-cué állomás mellett 1898. febr. 11. 38 

Rhipsalis leucorhaphis  Estancia Tagatiya nincs 41, 43 

Összesen…………………....24    
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5. táblázat                                                                                                                                                                              © Ficzere Miklós 

Anisits Dániel gyűjtötte növények a Magyar Nemzeti Múzeumban (?) 

Növénynév Gyűjtés helye Év Gyűjtő-szám 

Nephrodium dentatum Villa Morra 1893 555, 579 

N. gongylodes v. ecklonii Villa Morra 1894 558 

  1895 1468 

N. scabrum v. incompletum Caballero 1894 561 

Didymochlaena truncatula Caballero-Valenzuela 1894 1132 

Aspidium martinicense Caballero-Valenzuela 1894 1134 

Polystichum platyphyllum Cerro Pindo. Pirayn 1894 569 

Leptochilus contaminoides Caballero-Valenzuela 1894 1135 

Dennstaedtia mathewsii Caballero-Valenzuela 1894 1133 

Lindsaya lancea v. montana Caballero 1894 589, 590 

Phyllitis balansae Caballero-Valenzuela 1894 1136 

Phyllitis balansae monst. 

furcatum 

Caballero-Valenzuela 1894 1136 

Asplenium micropteron Tembetary 1893 585 

Asplenium abscissum Villa Morra 1893 552, 575, 582 

 Cerro Pindo Pirayn 1894 571,  

 Est Armonia, ad ripam rivi 1900 1994 

Asplenium serratum Sapucay 1894 642 

Blechnum brasiliense Luque 1895 1467 

Blechnum blechnoides Villa Morra 1893 581 

Pityrogramma calomelanos Villa Morra 1893 578, 583 

Pityrogramma austroamericana Villa Morra 1893 583, 584 

Trismeria trifoliata Villa Morra 1893 553 

Doryopteris pedata Villa Morra 1893 576 

 Est Armonia 1900 1943 

Doryopteris palmata Caballero 1893 576 

Doryopteris varians Est. Armonia 1900 1938 

Doryopteris lorentzii Villa Morra 1893 556 

 Est Armonia, ad ripam rivi 1900 1993 

Doryopteris pedatifida Cerro Jan Tornas (Balansa gyújtötte, 2836) 1894 559 

Doryopteris concolor Caballero 1894 593 

 Sapucay 1894 653 

Adiantopsis pedata Caballero 1894 593 

Adiantopsis chlorophylla Caballero 1894 560 

  1893 557 

Adiantopsis rigida Caballero 1894 562 

 Est Armonia, ad ripam rivi 1900 1991 

Cheilanthes tweediana Villa Morra 1894 667 

 Est Armonia: in rupibus 1900 1935 

Pteris denticulata Cerro Pindo, Pirayn 1894 565, 572 

 Caballero 1894 592 

Vittaria lineata Cerro Pindo, Pirayn 1894 567 

 Sapucay 1894 654 

Polypodium filicula Caballero- Valenzuela 1894 697 

Polypodium paradiseae Caballero 1894 588 

Polypodium phyllitidis Asunción, Sapucay 1894 652 

Polypodium lycopodioides 

v. squamulosum 

Caballero- Valenzuela 1894 1139 

Polypodium lycopodioides 

v. squamulosum monstr. 

geminatum 

Caballero- Valenzuela 1894 574 

Polypodium persicariifolium Cordillera de Valenzuela 1894 563 

 Caballero 1894 573, 690 

Marginaria vacciniifolia Villa Morra, ad ripam fluvii Paraguay 1893, 1894 551, 573, 572, 820 

Marginaria vacciniifolia 

monstr. furcata 

Villa Morra 1893 551 

Marginaria polypodioides Villa Morra 1893 586 

 Est Armonia, in arboribus ad ripam rivi 1900 1992 

Marginaria lepidopteris Sapucay 1894 641, 666 
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5. táblázat 1. folytatása 

Marginaria angusta Valenzula 1894 718 

 Sapucay 1894 638 

 Est Armonia 1900 1934, 1992 

Lygodium polymorphum Colima de la Cordillera camino, Piribebuy 1894 568 

Aneimia hirta Villa Morra 1893 580 

Aneimia phyllitidis Sapucay 1894 657 

 Est Armonia, ad ripam rivi 1900 1995 

Aneimia phyllitidis 

v. fraxinifolia 

Villa Morra 1893 577 

Aneimia tomentosa Cerro Pindo, Pirayn 1894 566 

 C. Olympo 1894 nincs 

 Sapucay 1894 640 

 Asuncion, Calle Trinidad 1894 760 

Salvinia hispida Pirayn 1894 564 

Equisetum pyramidale Chaco, Casa Boman 1894 884 

Összesen…………………....49    

 

6. táblázat                                                                                                                                                                          © Ficzere Miklós 

Anisits a tudomány számára először begyűjtött növényei 
 

 

Növénynév 

Anisits 

gyűjtés 

Első 

leírás 

 

Leíró 

 

Megjegyzés 

Acmella glaberrima 1896 1916 Hassler Hassler gyűjt. 

Annona nutans 1893 1904 Fries  

Leptochilus contaminoides 1894 1904 Christensen  

Attalea guaranitica 1898 1899 B. Rodriguez  

Ayenia spinulosa 1897 1908 Fries  

Bactris anizitzii 1898 1899 B. Rodriguez  

Centrosema schottii 1896 1898 Millspaugh mint Bradburya schottii Centrosema schottii (Millsp.) Schum. 

Cereus anisitsii 1898 1899 K.Schumann Cereus spegazzinii Weber 

Cereus hassleri 1898 1900 K.Schumann Hylocereus setaceus (DC.) Bauer 2003. 

Cereus lamprospermus 1898 1899 K.Schumann  

Cereus pachyrrhizus 1898 1899 K. Schumann  

Cereus pachyrrhizus ? 1903 K. Schumann Cereus mortensenii (Croizat) Hunt & 

Taylor 1991 

Cereus phatnospermus 1898 1899 K. Schumann  

Cereus rhodoleucanthus 1898 1899 K. Schumann  

Cereus stenogonus 1898 1899 K. Schumann  

Cereus xanthocarpus ? 1903 K. Schumann  

Cleome chacoensis 1896 1952 Iltis Anisits gyűjt. 

Cnidoscolus albomaculatus 1893 1910 Pax mint Jatropha albomaculata Cnidoscolus albomaculatus 

(Pax) Johnst. 1923 

Cocos paraguayensis 1898 1899 B. Rodriguez  

Cocos sapida 1898 1899 B. Rodriguez  

Cordia guaranitica 1896 1905 Chodat & Hassler  

Dimerostemma apense 1896 1903 Chodat mint Aspilia apensis Dimerostemma apense (Chodat) Moraes, 

2007 

Dioclea violacea 1894 1919 Benth.  

Dioscorea campestris 

f. paraguayensis 

? 1926 Knuth  

Diplothemium anizitzii 1898 1899 B. Rodriguez  

Echinocactus anisitsii ? 1900 K. Schumann Gymnocalycium anisitsii 

(K.Schum.) Britton & Rose 1922 

Echinocactus damsii ? 1903 K. Schumann Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii 

(K. Schum.) Charles 2005 

Echinopsis rhodotricha 1898 1900 K. Schumann  

Euploca pallescens 1895 1928 Johnston mint 

Heliotropium pallescens 

Euploca pallescens 

(Johnst.) Melo & Semir 2009 

Evolvulus corumbaensis 1897 1917 Hassler mint Ev. pseudo-filipes Evolvulus corumbaensis Hoehne, 1922 

Habenaria anisitsii 1897 1911 Kraenzl.  

Jatropha puncticulata 1893 1924 Pax & K. Hoffm.  
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6. táblázat 1. folytatása 

Jatropha tacumbensis 1894 1924 Pax & K. Hoffm.  

Lessingianthus niederleinii 1894 1897 Hieron. mint Vernonia niederleinii Lessingianthus niederleinii 

(Hieron.) H.Rob. 1988 

Luehea microcarpa 1896 1908 Fries  

Mandevilla angustifolia 1895 1904 Malme mint Dipladenia angustifolia Mandevilla angustifolia 

(Malme) Woodson 1933 

Marsdenia spiralis 1895 1915 Rothe  

Matelea friesii 1896 1927 Malme mint Pseudibatia friesii  

Melochia hassleriana 1900 1901 Hassler  

Metastelma roberti 1895 1904 S. Moore mint Vincetoxicum roberti  Petalostelma robertii 

(Moore) Liede & Meve 2001 

Mimosa fiebrigii (M. anisitsii) nincs 1910 Hassler  

Mimosa paupera 1896 ? Benth.  

Opuntia assumptionis 1898 1899 K. Schumann  

Opuntia cardiosperma 1898 1899 K. Schumann Opuntia elata var. cardiosperma 

(K. Schum.) R. Kiesling 2005 

Opuntia stenarthra 1898 1899 K. Schumann  

Opuntia mieckleyi ? 1903 K. Schumann  

Pavonia apiculata 1897 1908 Fries  

Pavonia platyloba 1896 1908 Fries  

Pectis substriata 1895 1907 Rusby  

Petunia inflata 1893 1911 Fries  

Piper anisitsii 1897 1917 de Candolle, Anne Casimir Pyramus  

Pseudibatia friesii 1896 1927 Malme mint Pseudibatia friesii  Matelea friesii (Malme) Goyder 2006 

Scheelea anizitziana 1897 1898 B. Rodriguez  

Scheelea quadrisperma 1898 1899 B. Rodriguez  

Skeptrostachys gigantea 1898 1906 Cogniaux mint Stenorrhynchos 

giganteum 

Skeptrostachys gigantea 

(Cogn.) Garay 1982 

Solanum turneroides 1897 1902 Chodat  

Solanum parcistrigosum 1898 1913 Bitter  

Solanum pseudoauriculatum 1895 1903 Chodat & Hassler  

Solanum turneroides 1897 1902 Chodat  

Sorocea saxicola 1898 1907 Hassler  

Stevia rojasii 1898 1912 Hassler  

Struthanthus rojasianus 1896 1950 Rizzini  

Trithrinax biflabellata 1898 1899 B. Rodriguez  

Wissadula grandifolia 1895 1907 Baker  

Összesen………………..64     

 

NEVÉT ÖRÖKÍTI 

Cyperus anisitsii Kükenthal 1936 

Habenaria anisitsii Kraenzlin 1911 

Mimosa anisitsii Lindman 1898 

Piper anisitsii de Candolle, A. C. P. 1917 

Bactris anizitzii Rodriguez 1899 
Diplothemium anizitzii Rodriguez 1899 

Scheelea anizitziana Rodriguez 1899 

Cereus anisitsii Schumann 1899 

 

Echinocactus anisitsii Schumann 1900 

Manihot anisitsii Pax & K. Hoffmann 1924 

Ramalina anisitsiana Gyelnik Kőfaragó 

Vilmos 1931 

Mimosa dolens subsp. rigida var. anisitsii 
(Lindman) Barneby 

Mimosa dolens var. anisitsii Lindman 1898 
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A szerző az Egyesült Államok híres és rendkívül eredményes növény nemesítőjének, Luther Burbank tevékenységét 

mutatja be, akinek messzeföldön nagy érdeklődést váltottak ki nemesítései, köztük az egyik leghíresebb, a tövisnélküli 

kaktuszok előállítása. A nemesítés módszereit a Cactaceae ismmert botanikusa, Hugo de Vries is tanulmányozta. A 

cikkből a kaktuszokra vonatkozó részt olvashatják. A szövegből észrevehetjük Burbank szakmai titkolódzását. (FM) 

 

Írta: Sajó Károly (1907) 

 

[Burbank] „Telepén az amerikai melegebb 

tájakon vadon növő cactus-fajokból már 

majdnem egészen tövistelenek is vannak. 

Csakhogy, mint maga mondja, ezekhez oly 

módon jutott, hogy ezeket a közönséges, 

úton-útfélen bőven növő, nagytestű fajokat 

ritkább, aprótermetű fajokkal keresztezte, 

mely utóbbiaknak azonban nincsenek tövi-

seik. E ritka és vékonytestű fajok tulajdon-

ságait sikerült átvinni a közönséges vad 

fajokra. Mert ámbár a tövises cactusokat 

töviseik miatt sövénynek használják a meleg 

földövi tájakon, mégis nagyobb hasznát 

vehetnék azoknak, melyek nem szúrnak. Ezt 

megértjük, ha tudomásul vesszük, hogy a 

cactus húsos teste igen jó állati táplálék, 

melylyel az állatokat jelenleg csak a tüskék 

miatt nem etethetik. Amerika nagy, aszályos, 

meleg földövi tájain, a hol majnem egész 

nyáron nem esik az eső, más növény alig tud 

megélni, mint az ilyen húsos testű, mely az 

egyszer magába raktározott vízmennyiséget 

nem engedi magából kipárologni. Ha a cactu-

soknak nem lesz tüskéjük, akkor a marha 

bátran megeheti és akkor ama sivatagszerű 

tájakat marhatenyésztésre lehet majd felhasználni. De nemcsak az állat, hanem az ember is 

élvezheti némelyik cactusfaj húsát vagy gyümölcsét. Mi itt Európában nem igen tudjuk könnyen 

megérteni, hogy minő fontosságú művelet a cactusféléknek megfosztása tüskéiktől. De földünk 

tropikus és subtropikus osztályos területeire nézve ez óriási jelentőségű, melynek értékét 

számokban kifejezni alig lehetne. Sok cactusfaj igen ízletes, ehető gyümölcsöt is terem, mely 

Mexico és Közép-Amerika más országainak piaczain tuna, chiotilla és más nevek alatt fordul elő 

és olyan kedvelt valami, mint nálunk az alma, körte vagy szőlő. Csakhogy a gyümölcs szedése a 

rettenetes tüskék miatt keserves dolog, sőt veszélyes is, ha a szedő ember egészen belefordul a 

gyilkos növényzet közepébe. Vannak gömbcactusok, melyek húsa maga nagyrabecsült csemege. 

Mexicó-ban él például egy óriási faj, mely valószínűleg az Echinocactus ingens Zuck, nevű fajhoz 

tartozik és a melyet Rose, ismert amerikai botanicus-nak 1905 nyarán a hely színén készült photo-

grammja után készült 3. sz. képünkön mutatunk be. Vannak e fajból olyan hosszúkás gömbök, 

melyek harmadfélméter magasak és 1   méter átmérőjűek. Ennek a cactusnak igen zamatos íze 

van és e miatt a gömböt keresztben nagy, óriási sajtkorongokhoz hasonló darabokra vagdalják és a 

conservgyárakba szállítják. Ott czukorral megfőzik és czitrom- vagy limonádé conservre 

emlékeztető „dulce“-t készítenek belőle, mely a legkedveltebb gyártmányok közé tartozik már 

régóta, de csak újabban tudódott ki, hogy miből készül. Hogy a cactusok hazájukban mekkorára 
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nőnek éspedig az ottani forró éghajlatban aránylag gyorsan, azt 4., 5. és 6. sz. képeink is mutatják, 

melyek közép-amerikai „oszlop-cactusok”-at ábrázolnak. Az egyik kép cactus-sövényt mutat be, 

melyhez egy Cereus-fajt alkalmaztak. Ilyen sövényt ott igen könnyű készíteni, mert csak egy 

oszlopdarabot kell levágni, sekélyen belehelyezni a földbe, hogy el ne dűljön, ott aztán hamar 

gyökeret ver és gyorsan nő, meg oldalsarjakat is bőven hajt.  

Úgy látszik, eddig még senkinek sem jutott eszébe a növényország eme „sündisznóit“ síma bőrű 

teremtményekké átalakítani, maga a gondolat Burbanké. És mikor De Vries botanikus nála volt, 

ugyancsak csodálkozott, mikor a megszelídült cactusokat nemcsak bátran kezébe vehette, hanem 

még arczához is dörzsölhette, 7. sz. képünk ilyen, — hogyan is nevezzem csak? — 
„megtüskételenített“ cactusokat mutat be. A fönnebbiekből eme tenyésztések fontosságát, főleg, 

ha az állattakarmánynak alkalmas fajokra gondolunk, könnyen megítélhetjük. Hogy mely cactus-

fajokat sikerül majd töviseiktől megfosztani, még ma nem lehet biztosan megmondani. Miként 

képünk is mutatja, Burbank Opuntia-fajokkal kezdte munkáját, melyek ilyen értelemben való 

megváltoztatása a déli európai országok földközi tengeri tájaira is fontossá vál-hatik, mert Olasz- 

és Spanyolország legdélibb vad, sziklás tájain helyenkint éppen az Opuntiák uralkodnak. 

Valószínű, hogy a mi az Opuntia-nemen sikerült, azt idővel más cactus-nemeken is végre lehet 

hajtani.” 

Sajó Károly 

 

 

 
 

 

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. Elérhetőség: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/az-mkpt-digitalis-

konyvtara/debreceni-pozsgastar-digitalizalt-peldanyai-es-tartalomjegyzekei-1998 
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Írta: Urbán Sándor 

 

Vesződöm a magoncokkal. Tűzdelem őket, ültetgetek. Persze, nem igazi vesződség ez, sőt 

egyáltalán nem az, még csak nem is munka, mert hisz amit az üvegházban tesz az ember, az 

szórakozás, élvezet. Egyszóval — passzió. Némi túlzással, persze. Legalábbis a hobby 

kifejezéshez képest. Az eleven kis gömböcskék egyre szaporodnak a ládában, s úgy sorakoznak, 

mint a katonák. A hasonlat, persze, legfeljebb a fegyelmezett sorokra vonatkoztatható, hisz nincs 

semmi harcias, katonás ezeken a fura kis növénykéken. Zöldek ugyan, de apró, pihésen lágy sör- 

téik még semmiben sem emlékeztetnek majdani szúrós tüskézetükre. Csecsemők ezek még, 

óvodáskorú növénycsemeték, s olyan védtelenek. Leheletfinoman szabad csak hozzájuk nyúlni, s 

ez bizony nem könnyű, mert a befőttesüveg, ahol születtek, s ahol egymásra torlódva várják, hogy 

egy kis élettérhez jussanak, elég mély, az üveg szája meg szűk a kezemnek. 
 

 
 

1. „Vesződöm a magoncokkal. Tűzdelem őket, ültetgetek. (…) Persze, nem igazi vesződség ez, sőt egyáltalán 

nem az, még csak nem is munka (…), szórakozás, élvezet. Egyszóval — passzió.” Fotó: Szászi Róbert 
 

Élettér… Persze, mind élni akar. Élni! Hazájukban — s a lelőhelyükön — bezzeg jó, ha ezerből, 

százezerből egyetlenegy életben marad. Néha még egy sem. Azaz még csak ki sem kelnek. Egy 

kaktuszmagnak annyi az esélye arra, hogy a belévarázsolt, beléátkozott élet megvalósuljon, alakot 

öltsön, mint egy spermiumnak. Kevés. Majdnem semmi. De ez a majdnem semmi is — pontosan 

— elég. Mintha csak ki lenne számítva… Nem, a stafétabot nem hullhat ki az átadó kezéből. Mert 

akkor megszűnne a faj. A millióarcú természet egyik arca… Milyen kár is lenne! Azért az egy 

fajért, azért az egy arcért is. Hány millió stafétaátadásba került, míg az az egy arc így kialakult! S 

micsoda mesteri remekmű minden arc: egy cserebogár vagy lepke, egy kolibri, zsiráf vagy 

éppenséggel egy Leuchtenbergia principis! Egy ember vagy, mondjuk, egy tiszavirág... Az egyik 

hetven évig él, a másik hetven napig. Némelyik hetven percig. Vajon arányban áll az a csodálatos  

 

 

 



 

40 

 

 

tökéletesség, mely az élet minden formájára jellemző, és ami már szinte pazarlás: az az 

áttekinthetetlenül és fölfoghatatlanul gazdag rendszer, a törvények és törvényszerűségek 

sokmilliónyi permutációja, mely minden egymásba eső fogaskereket irányít, hogy egy-egy élet-arc 

kikerekedjen — azzal a csekélyke, majdnem semmi szereppel és időtartammal, ami egy-egy 

stafétaátadónak kijut? Hát nem kár azért a letört, fényes bogárszárnyért, mely alig repült még? 

Tiszavirág-szájért, mely nem is evett? Mammutagyarért, mely nem is döfött? És tücsök-

muzsikáért? Kolibritollért, kaktuszvirágért? Miféle játék ez? Kinek a játéka? Megéri valakinek? 

Igaz, csak látszólag kerül sokba az az elhullajtott bogárszárny és mammutagyar. Meg elröppent 

emberi gondolat… Tulajdonképpen semmibe sem kerül, s el sem veszik. Végül is — bármi 

történjék is az anyaggal, a játékos és csapodár atomokkal —, minden a galaxison belül marad… 

Legalábbis a világmindenségen belül. Ez megnyugtató. 

Meg a badar gondolatok sem kerülnek semmibe. Játszom csak: amit a kis magoncokkal csinálok, 

amikor szép sorokba rendezem őket, az játék. Játék az élettel. Annyira kis életekkel, hogy tán meg 

sem érdemlik a nagy É-betűt. Igaz, miért is írjuk az életet néha nagybetűvel, nagy É-vel? Persze, 

főleg akkor, ha a mienkről van szó. Az értékesebb. Mert azt érezzük. Abból kevés van. Csak egy... 

A kis magoncokból, természetesen, sok van. Fajonként húsz, harminc. Némelyikből száz is. Ha az 

egész láda, az egész vetés odaveszne, akkor sem történne olyan nagy baj. Mármint a fajok 

szempontjából. Persze, nekem ez azért mégsem lenne mindegy: nagy kár lenne ez — nekem. Ha, 

mondjuk, a láda a földre esne, akkor bizony vége lenne a passziónak. Egyszer már csipegettem 

egy ládányi apró magoncot a földről, s az nem volt passzió. Egyebek is megesnek az emberrel az 

üvegházban: például két hónappal ezelőtt harminc apró, gyufafejnyi echinopsist úgy oltottam be, 

hogy nagy, tojásnyi echinopsisok lettek belőlük. Merő tévedésből. Azt hittem, hogy obregoniák.  
 

   
 

         2. Obregonia denegrii. Fotó: Tóth Norbert                      3. Echinopsis eyrisii. Fotó: Fábián László 
 

Soha nem vetettem még obregoniát, így nem tudtam, milyeneknek is kell lenniük a néhány hetes 

mexikói ritkaságoknak. Eszembe sem jutott, hogy ellenőrizzem a dolgot, bár kissé furcsállottam, 

hogy olyan remekül kelnek és nőnek. Csak az nem tévesztheti el a sok zacskó kaktuszmagot, aki 

nem vet. Szívrepeső érzés volt az a félnapi gondos transzplantáció: ráment az egész vékony 

gumikarika-készletem, az utolsót a kislányom hajából, álvarkocsából szedtem ki. (Százszor 

megmondtam neki, hogy ne szedegesse el a gumijaimat, mert azok nem hajba, hanem kaktuszok 

oltásához valók!) S persze, harminc elsőrendű alanyom is ráment az oltásra, éppen a legjobbak. 

Már előre láttam a ládányi, szépen fejlődő obregoniát. Van egyáltalán szebb látvány egy láda 
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4. ×Echinopsis hungarica (Földi) Ficzere 2015 (szin.: Trichocereus cv. Hungária). Fotó: Ficzere M. 
 

obregoniánál? A minap aztán ugyancsak lelohadtam. Keserves csalódás volt, de azóta túltettem 

magam rajta. Egyelőre úgy hagytam az oltott echinopsisaimat, ahogy voltak: fejlődnek is szépen 

tovább. Nincs mulatságosabb látvány egy láda oltott echinopsisnál! Azt mondják, az echinopsis 

azért nem a legjobb alany, mert hamar kiszívja a nemes rész. Hát most legalább meglátom, hogyan 

szívja ki az echinopsis az echinopsist! A fejem fölött jó méternyire, két hatalmas, gyönyörű  
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virággal nyílik a Trichocereus cv. Hungária. Még 1962-ben kaptam Budapesten; akkor még alig 

volt nagyobb egy kissé megnyúlt jonatánalmánál. Bizony szépen fölcseperedett azóta. Úgy 

negyedóránként föl-fölnézek a két virágcsodára, ha ugyan nem még sűrűbben, hogy szomjas 

tekintetemmel bele-belebabráljak a hamvas, hófehér szirmokba, egyet-egyet szippantva az 

enyhítő, gyönyörködtető látványból. Másfél évtizedig vártam erre. Igaz, nyílt volna talán előbb is, 

de 1968-ban a közepénél lerágta a kutya. Fiatal kutya volt, aznap szereztem, s hirtelenjében nem 

találtam ki okosabbat: az üvegházhoz kötöttem, a szellőztető ablak mellé. Életében először volt 

megkötve, a nap meg igencsak odatüzött; üvöltött is szegény kínjában, de gondoltam, majd 

megszokja. Órákkal később vettem észre a kárt legalább fél tucat kaktuszt rágott szét, azt hittem, 

megbolondulok. Azzal vigasztaltam magam, hogy a tüskék biztosan jól összeszúrták a pofáját . Az 

értékes növényt pedig nevelhettem újból. Tegnapelőtt este nyílt ki először, s vele egyidőben egy 

öreg Echinopsis eyrisii is, egyszerre négy halvány-rózsaszínű virággal. Az illatot tízméternyire 

érezni lehetett az üvegháztól. Az echinopsis virágai már másnap elhervadtak. Sajnos, ez a 

szokásuk. Egyébként e tisztes korú echinopsis szégyenbe is hozott a virágzásával: ez sem gyakori 

eset. Úgy történt, hogy már hetek óta vártuk a sok bimbó kiteljesedését, ugyanis előre 

bejelentettem a családnak: „Figyeljétek csak, a három bimbós echinopsis egyszerre fog kinyílni, 

ugyanabban az órában. Biztosra vettem a dolgot, hiszen ismeretes, hogy e kaktuszfaj példányai, ha 

több van belőlük az ablakokban vagy az üvegházban, szinte percnyi pontossággal egyszerre 

nyitják ki szép szirmaikat, mintha csak összebeszéltek volna, de legalábbis mintha tudnának 

egymásról. Egyelőre megmagyarázhatatlan titka ez a természetnek, bár e különös jelenség oka 

nyilvánvalóan az, hogy csak úgy termékenyülhetnek meg e virágok, ha a rovarok közvetítésével 

kölcsönösen beporozzák egymást. Márpedig ennek legalapvetőbb föltétele, hogy az alig 24 óráig 

pompázó virágok egyidőben nyíljanak ki. Csodálatos tünemény ez, s mellesleg megható, megkapó 

látvány. Hogy miféle ingerek-információk játszanak ebben közre, azt még nem sikerült 

tudományosan kimutatni, de tény, hogy sokszor a hetekkel fejlettebb bimbók is leállnak a 

növekedésben, ha egy másik, fejletlenebb bimbójú példányt helyeznek el a közelben, hogy emezt 

bevárva, egyszerre boruljanak virágba. Egyszóval, szerelmesekhez illően viselkednek ezek a 

növények ezt még a vak is láthatja. Megvolt tehát a nagy várakozás: lestük a közelgő virágnász 

napját, pillanatát. S bekövetkezett, amire nem számítottam. A csalódás. Már reggel sem tetszett 

nekem a dolog, mert a három növény közül csak egynek dagadtak a bimbói: négy hatalmas bimbó. 

A másik kettőé meg sem moccantak. Ám nem tehettem semmit, a bejelentést már nem vonhattam 

vissza. Este a család kivonult az üvegházba, hogy tanúja legyen a nem mindennapi eseménynek. 

— Nem tudom, mi történt hebegtem, nem értem.  

— Dehogyisnem, hát nem látod? Kinyílt a Hungaricus! — magyarázta a kislányom. — Meg az 

egyik echinopsis. Egyszerre!  

— Tényleg. A mindenségit! Még ilyen hűtlenséget… 

Tulajdonképpen nem is történt olyan nagy dolog. Emberekkel is megesik ilyesmi néha. 

 

Urbán Sándor 

 

 

 

 
 

 

Yuma (Arizona állam) 

Óriáskaktusz dőlt egy férfira és szegezte a földhöz az Egyesült Államokban. A férfi Yumában a 

városi vízművek helyi alkalmazottja, és brigádjával egy csőtöréshez kellett kivonulnia. Munka 

közben dőlt rá az 5 méter magas kaktusz. Bár kollégái rövid időn belül ki tudták szabadítani, olyan 

súlyos sérüléseket szenvedett a hátán és a lábán, hogy a yumai területi kórház intenzív részlegén 

ápolják, de nincs életveszélyben. A saguaro, vagy kandeláberkaktusz több mázsás, de akár több 

tonnás is lehet attól függően, hogy éppen mennyi vizet raktároz. Egy ilyen kaktuszóriuás 

sebesítette meg a szerencsétlenül járt férfit. 
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SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYÍRBÉLTEK, 2019. SZEPTEMBER 30. 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Iskolaprogram 

 

 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Írta: Halasi Mária 
 

A SZÚRÓS VIRÁG IS SOK ÖRÖMET SZEREZHET, HA MAGUNK NEVELJÜK 
 

Aki nem látta, aligha hiszi el, hogy létezik egy megszámlálhatatlan darabból álló kaktuszerdő, 

mégpedig Szabó Imre mezőhegyesi nyugdíjas otthonában. Mezőhegyes idegenforgalmi 

látványossága Szabó Imre kaktuszgyűjteménye, ahová a dísznövények iránt érdeklődő vendégeket 

is elkalauzolják. A házigazda kitartó, megszállott munkáját bizonyítja, hogy a ház körül szinte 

mindenütt ott a növény. Örökzöldektől pompázó kert, virágok, kaktuszfajták a ház előtt, az 

előszobában, de még a szobai asztalon is egy szép pozsgás díszlik. 
 

1. A mezőhegyesi Szabó Imre kaktuszgyűjtőnek növényei származási helyéről nemcsak a földrajzot, hanem az 

éghajlati viszonyokat is ismernie kell. Fotó: Lehoczky Péter 
 

 
 

— A feleségemmel 1971-ben nászajándékba kaptunk két kaktuszt, amelyek azóta is megvannak. 

Ekkor még nem foglalkoztatott komolyan, de mindig érdekelt a dísznövények világa. 

Rendszeresen olvasgattam ilyen könyveket, majd elhatároztam, hogy beszerzek néhányat — 

emlékezett a kezdetre a házigazda. Elmondása szerint akkoriban nem lehetett a piacokon 
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                       2. Egy részlet szabó Imre gyűjteményéből.                                                        3. Astrophytum csoport.  
 

   
 

4-5. Echinocereus adustus var. schwarzii bimbókkal tömve, és a kinyílt virágok. 
 

6. Érdekesség a krisztáta (kakastaréj) formák.                  7. Az észak-amerikai Escobaria vivipara példányok virágzása. 
 

   
 

hozzájutni a növényekhez, így néhányat boltban vett vagy korábbi gyűjtőktől kapott. Mára, a 

kapcsolatai révén, mindent meg tud szerezni. Az évek során elismert szakgyűjteményt hozott létre, 

és jelentős a télálló kaktuszok növényállománya. Emellett számos pozsgás növényfaj is színesíti a 
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8. Dúsan borítják sárga virágai a Mammillaria baumii-t. 
 

gyűjteményt. Időközben belépett az országos egyesületbe, több szakcikke jelent meg, sok 

kiállítása volt. Az első, földbe süllyesztett üvegházát 1988-ban építette. Ma 120 négyzetméteren 

gazdálkodik, és a növények jelenleg a telelő idejüket töltik. Ilyenkor az üvegházak fölé dupla falú 

fóliát emel. A fűtést a járószint alatt saját alagútkéményekkel oldotta meg, míg felül és alul venti-

látorokkal szabályozza a levegőztetést. Az idei langyos télelő miatt inkább szellőztetni kellett, 

mert a főként mexikói, amerikai fajtájú kaktuszok hidegtűrőek. Egy-egy faj a száraz, homokos 

talajban kemény mínuszokat is kibír. Az egyedi megoldásoknak köszönhetően gazdaságosan 

telelteti a cserepes és tálcás növényeit. Kedvencei a nagy kampós tövisűek, valamint a csillagnö-

vények. Érdekesség például a krisztáta (kakastaréj), amely gyökereztetéssel nem szaporítható, 

ezért egy másik növénybe kell beoltani, amelyen életre kelve fantáziadús formákat produkál.  

— Magokat külföldről kapok, de az alapot az amerikai Mesagarden-fajta adja, erre alakították ki 

az összes cíkkszámot. A többi csak különlegesség. Ekkora mennyiségű növény gyommentesíté-

séhez megfelelő homok, földösszetétel kell, illetve növényvédő szerek a fertőzések ellen — 

emelte ki Szabó Imre. A munka nagy kitartást igényel, hiszen a kaktusz lassan nő, évek kellenek a 

virágzáshoz. Néhány éve, amikor nagyon beteg lett, a lányai segítettek megőrizni a gyűjteményt.  

 

Növényeit szaporítja, új fajtákkal is kísérletezik 

Szabó Imre kaktuszgyűjtő maga szaporítja növényeit, a kis magoncokból bővíti a gyűjteményt. Új 

fajtákat is hibridizál, ám sok év kell az elismertetéséhez. Egy-egy fajtacsoporton belül több száz 

féle alakú, tövisű és virágú kaktusz található, ezért nehéz számszerűsíteni. Szerénysége, tapaszta-

lata alapján a gyűjtőtársak elismerésének örvend. Új megoldásokra törekszik. Hatvanévesen ült 

először számítógéphez, míg tavaly saját CD-t készített a fajtái népszerűsítésére. Legközelebb az 

orosházi dísznövényklub májusi kiállításán látható majd a gyűjteménye. 

 

Halasi Mária 

A színes képeket Szabó Imre készítette. 

 
Békés Megyei Hírlap, 61. évf., 300. szám, 19. o. 2006. december 23. 
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2021. január 1-től újságunk a Debreceni Pozsgástár bekerült az ország legnagyobb digitális 

tudománytárába, az Arcanum Digitásis Tudománytárba. A szolgáltatás fizetős, de keresni szabadon 

lehet bármilyen témában. Az írások, cikkek megtekintése, elolvasása csak az előfizetők számára 

lehetséges. A Tudománytár a következő címen érhető el: https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 

Ingyenesen elérhető, pl. könyvtárakban, egyetemeken, tudományos intézetekben, stb, ahol 

megfelelő jogosultsággal kutatható a Tudománytár, pl. könyvtárak beiratkozott olvasói, egyetemek 

hallgatói, stb. Alsó képen a kaktusz szóra keresés találataiból egy részlet. Természetesen cikkek 

szerzőire, más pozsgás növényekre és sok egyébre kereshetünk. 

A Debreceni Pozsgástár társaságunk honlapján továbbra is ingyenesen elérhető. (FM) 
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Férje halála folytán nem mindennapi örökség jutott osztályrészül a tiszasasi Meggyesiné Zrínyi 

Erzsébetnek: háromezer kaktusz kizárólagos tulajdonosa lett. A ritka gyűjtemény mintegy 

háromszáz fajtából tevődik össze. A közhiedelemmel ellentétben jó részük fagyálló, nem igényel 

semmi különös gondozást, s a nyár beköszöntével mégis csodálatos színpompában tündökölnek. 

Néhányuk a sárga szín különböző árnyalataival gyönyörködteti a szemet, míg a többi egészen 

különleges virágszőnyeggel. A gazdasszony mellett képünkön látható szép példány lilás-piros 

szirmokat bont, ha elérkezik kivirulásának ideje.  

Ezek után joggal gondolhatná bárki, hogy az öreg Meggyesi gyermekkora óta virtigli kertész volt - 

pedig nem így van. Egymástól homlokegyenest eltérő mesterségeket űzött. Lakatos képzettsége 

mellett fotószakkört vezetett.  

Meggyesiné sem gondolta hajdanán, hogy kaktuszokat - méghozzá ennyit - gondoz majd valaha. 

Most már nyugdíjas, korábban gépírónő volt Kecskeméten. A verandája előtt lévő rózsaágy 

mindenesetre virágszeretetéről tanúskodik. S utóvégre a kaktusz is virág... 

 
Új Néplap. 5. évfolyam, 23. szám, 7. o. 1994. január 28. 
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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 
 

pulvinosa stark gepolsterte erősen párnás, dombos 

pulvis der Staub /mittelfein/ por /középesen finom/ 

pulvis alcoholisatus feinster Staub legfinomabb por 

pulvisgrossus greber Staub durva por 

pulvis subtilis ganz feiner Staub egészen finom por 

pumila zwergartig, zwergige törpe növésű, törpe 

pumilum, pumilus zwergiges kicsi, törpe 

punae benannt nach Dr. O. Puna Puna-féle 

punctatus punktiert pontozott 

pungens stechend(er), stehendes szúrós, szúrós hegyű 

puniceo-discus mit granatroten Discus gránátpiros diszkosz 

punta-caillan benannt nach Herkunft: 

Punta Caillon, Peru 

Punta-Caillonból való 

puquiensis benannt nach Herkunft: 

Puquio, Peru 

Puquio-ból való 

purpurascens purpurrot werdend bíborvörösre változó 

purpurea, purpureus purpurrot, purpur (blühender) bíborvörös, bíborvirágú 

purpureo-aurea purpur mit gold blühende bíbor-sárgás virágú 

purpureopilosus, purpureo- purpurn blühende, weich behaarte bíborvirágú, fehér hajas 

pilosa  lágyszőrös virág 

purpusii benannt nach Dr. Purpus Purpus-féle 

pusilliflora, pusilliflous  kicsiny virágú 

pusillus, pusilla winzig apró, parányi, pici 

pustula das Bläslein hólyagocska 

putamen die Steinschale csonthéj 

pycnacanthus, 

pycnacantha 

dicht bestachelt, dicht bedornter sűrűntövises 

pycnantha dichtblütige sűrűvirágú 

Pygmaeocereus zwerg cereus törpe oszlop, törpe Cereus 

pygmaeus ,pygmaea zwergehaft(e), zwergige törpe   

pyramidalis pyramidenartig piramis alakú, magas 

pyracantha  der Feuerdorn tűztövis(ű) 

pyrenaica pyrenäisch pireneusi 

pyriformis feuerartige tűzszerű 

pyrrhacantha  tűzpiros tövisű 

pyrrhantha  tűzpiros virágú 

Pyrrhocactus feuerkaktus tűzkaktusz 

pyrrhocephalus feuerrotköpfig tűzpiros fejű 

pyrrho  feuerigleuchtend tüzes, tüzes fényű 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Vass Andrea 

 


