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

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

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

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 

         
 

Debreceni Pozsgástár 

Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, összesen 240 oldalon, színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

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

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

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

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

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 

 

 

 

 

 

 

 

T  A  R  T  A  L  O  M 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com


 

4 

 

 

 

 
 

 

 

Ficzere Miklós Zrinyi Miklós ’cactus’ bejegyzése 

1650 körül könyvtára egyik könyvébe 

Az eddigi történeti írások, pl. Priszter Szaniszló 

Kaktusztörténet dióhéjban (Debreceni Pozsgástár 

200. 1. szám) írásában a cactus szó első magyar-

országi megjelenésének éve 1787. A szerző kutatásai 

szerint az első megjelenés azonban jóval korábbi, az 

1650 körüli évek valamelyikére tehető. Zrínyi 

Miklós (1620-1664) a költő, hadvezér nagyon gaz-

dag könyvtárral rendelkezett. A Bibliotheca 

Zrinyiana kiadványban található a Csáktornyán 

1662-ben írt kézírásos katalógus a Zrínyi-könyvtár 

könyveiről, amely 431 kötetet említ. A katalógus 

szerzője ismeretlen, de az utókor számára megjelölte 

azokat a köteteket, amelyekben Zrínyi sajátkezű 

bejegyzései találhatók. Időközben sajnos több könyv 

is elkallódott, a megmaradtak között összesen 38 

tartalmaz Zrínyi bejegyzéseket. A könyvek témáival 

kapcsolatos megjegyzései latin, magyar és olasz 

nyelven saját magának íródtak, nem a nyilvánosság-

nak. Az 1551-ben kiadott Gessner, Conradus: 

Historiae animalium könyvbe Zrínyi Miklós 

következő latin bejegyzést tette a 368. lapon: Cactus spina est qua humulus ictus inutilia habebit 

ossa ad tibias. Cactus = chomo. A fordítás a cikkben, de eddig megfejthetetlen rejtély maradt az 

utóbbi két szó az egyenlőséggel jelezve! Ez a Zrínyi bejegyzés cactus szó első írásbeli emléke 

Magyarországon. 

 

Kajdacsi János Venezuela - Isla de Margarita, a vissza-visszatérő emlék III. befejező rész 

A szerző útleírását igyekeztünk minél kevesebb részben 

közölni, hogy az olvasók élménye ne szabdalódjon 

szanaszét egy évekre elhúzódó közléssel, így ezzel a 

résszel a befejezéshez érkeztünk. A szerző különleges 

látnivalóit Paulo Capiotti fotójával próbáljuk érzékeltetni. 

„Porlepte növények, tépett nejlonzacskók kapaszkodnak a 

töviseken, el innen, tovább. A parti sávon haladunk, tábla 

jelzi, hogy természetvédelmi területen járunk. Itt viszont 

nem lehet megállni, be kellene jelentkezni, ahhoz nincs 

kedvem, kevés az idő. Intek, menjünk tovább, elhagyjuk a 

sziget legkeskenyebb részét. Parque Nacional Laguna La 

Restinga. (…) Kaktusz rengeteg amerre csak nézek. Az út 

kiszélesedik, félre állunk, nézem a sáros keréknyomot, 

pár órával ezelőtt itt eső volt. Az egyetlen felhő, ami 

megkapaszkodott a hegy csúcsán, itt kiadta lelkét. Igazi 

gőzfürdő van, szerintem száz százalékos a páratartalom, 

szellő sem rezdül. Óvatosan lépek a kaktuszok közé, nem 

szeretnék újabb sebeket begyűjteni. Virágzó melók 

amerre csak nézek. Ezek jóval kisebb termetűek, a tövi- 
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seik hosszabbak, némelyiké fekete. Hosszasan tanulmányozom őket, egyben biztos vagyok, 

senkinél nem láttam ilyen növényeket. Meg kéne pakolni velük egy bőröndöt, hogy a hozzáértők 

otthon alkothassanak véleményt róluk.(…) 

Talán pár hónapja lehet, hogy itt is tűz pusztított. A bokrokon Tillandsia recurvaták szénné égve, 

alattuk sült melokaktuszok. Némelyik túlélő, már bontogatja virágait. A cereuszok fáklyaként 

éghettek. A töviseik hiánya jelzi a tűz pusztítását, maguk a növények szinte sértetlenek. Ez megint 

olyan terület, amelyet egész nap lehetne kutatni. Jócskán elkalandozok, egy hangyabolyt figyelek 

már jó ideje, érdekes mellvédet épít itt ez a szorgos népség. Harciasan nekirontanak a tövisnek, 

amellyel kicsit megzavarom őket. (…)Gépünk szinte helyben megfordul, egy-két utassal a világ 

is, némely torokból sikoly tör elő. Magamhoz szorított felvevőm híven követi az eseményeket, 

látszik, amint a szárnyvég a föld felé mutat. Most én vagyok a vízesés felől. Pilótánk mindent 

megtesz, hogy lássuk a szinte láthatatlant, de a látvány így is alul múlja önmagát, már ami a 

vízesést illeti. Nem szép tőle, itt repkedek, ő meg épp hogy csordogál. Hiába, ez a száraz évszak. 

Mire ezt végig gondolom, már messze mögöttem van. Ég veled Salto Angel!” 

 

Fábián László Astrophytum ornatum – a cicomás csillagkaktusz 

Astrophytum „monográfiánk” újabb írását olvashatják a 

szerzőtől, aki az érdekességek bemutatását sem mellőzi. 

„Az 1827-es év környékén találták meg az első 

asztrofitum fajt, ekkor még nagyon kevés kaktuszfaj volt 

ismert. Dr. Josef Gerhard Zuccarini professzor, 1789-től 

1848-ig élt német botanikus és a müncheni királyi 

botanikus kert második konzervátora volt, aki 1837-ben az 

ismert kaktuszokról és számukról ezt írta: „Bár 1799-ben 

Wildenow a Species Plantarum művében 29 fajt említett 

meg, 1807-ben is Person csak 32 fajról ad hírt, a fajok 

száma olyan sebességgel kezdett emelkedni, hogy De 

Candolle már 1828-ban 160 fajukat ismerte,…” Érdekes, 

hogy ebben a megjegyzésében megemlítette K. I. 

Wildenow-t (1765-1812), tehát egy német, Ch. I. Persont 

(1793-1896), egy angol és A. De Candolle-t (1778-1841) 

svájci botanikusokat. Az a gyors tempó abban a régi és jó 

korszakban bizonyosan más volt, mint napjaink 

agyonhajszolt irama. Nem felejthetjük el azt a tényt sem, 

akkor a szárazföldi sebességet a lovak gyorsasága adta 

meg, a tengereken viszont a szél erőssége. Elgondolkod-

tató, hogy a háromszáz éve ismert Amerikából csak 30 kaktuszfaj volt leírva, és a további három 

évtizedben számuk megötszöröződött, minden esetben hatalmas iramnak kell ezt elismernünk. 

(…) Deschamps importjait Charles Lemaire Echinocactus Mirbelii, dr. Friedrich Wilhelm Anton 

Miquel Echinocactus holopterus és dr. Michael Joseph Scheidweiler Echinocactus tortus néven 

írták le. Az érdekesség kedvéért megemlítem, mindhárom megnevezés ugyanabban az évben, 

1839-ben jelent meg. A három leírás is bizonyítja, a növények annyira szépek voltak, hogy 

Deschamps importjai nagy érdeklődést vívtak ki a tudósok körében, sokkal nagyobbat, mint De 

Candolle eredeti leírása. Azok az ornátumok, melyeket Deschamps magával hozott, nem voltak 

nagyobbak, mint azok, melyeket De Candolle kapott. Az egyik legnagyobb példányukat De 

Monville gyáros kapta meg. (…) Az összes itt említett változat és forma megérkezett 1935-ben 

Brünnbe. Itt voltak jelen Zdeněk Fleischer gyűjteményében az 1990-es évekig, de a következő 

évben az emberi kapzsiság miatt az egész Fleischer gyűjtemény elpusztult! Szép, eredeti 

példányok kerültek ebben az évben Pozsonyba is, az egyik ismert céghez, sajnos, ezek is már 

elpusztultak. (…) Európa déli részén levő botanikus kertekben és észak Afrikában az ornátumok 

10-12 cm-es töviseket nevelnek. Az is érdekes tény, eddig egyetlen szerző sem foglalkozott a 

bordák szélességével. Vannak példányok erőteljes bordázattal, míg másoké nagyon keskeny. A 

keskeny bordázatú egyedek a bordáikat csavarmenetben futtatják le, vagy balra, vagy jobbra.” 
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Elisabeth Sarnes és Norbert Sarnes Austrocactus pauxillus és az Austrocactus praecox két új 

faj Argentínából 

 „Felfedezés akadályokkal - Néha adódnak kivételes 

helyzetek, amelyek egy faj felfedezéséhez vagy újbóli 

felfedezéséhez vezetnek. Az itt újként leírt kis Austrocac-

tus esetében, minden a Mendoza herbáriumban tett 

látogatással és a helytelenül feljegyzett koordinátákkal 

kezdődött. 

A herbáriumban láthattuk egy kicsi Austrocactus 

illusztrációját, amelyet egy ismeretlen kutató 1960-ban 

gyűjtött be, és "unicum"–ként, azaz egyedi darabként 

letétbe helyezett. Helymeghatározásként nem koordiná-

ták, hanem csak egy pont volt megadva. Ezt régi térképek 

és a Google Earth segítségével kíséreltük meg behatá-

rolni. A koordináták feljegyzéséhez egy görgős távolság-

mérőt használtunk hibásan, amit csak később vettünk 

észre. Ezen hibás adatok alapján 2014-ben megpróbáltunk 

eljutni a feltételezett lelőhelyre. Ez nagyon nehéznek 

ígérkezett, mert nem vezetett út a koordinátákkal jelölt 

helyszínhez. (…) Abban az időben még nem tudtuk, hogy 

a távolságmérőt helytelenül alkalmaztuk. És akkor, ami-

kor már a frusztrációtól fel akartuk adni, apró fejeket 

fedeztünk fel néhány lávakő között, amit csak a gyapjas termés elárult el. (…) A tartomány déli 

részéből egy másik kis Austrocactus különleges kihívások elé állított minket. Sajnos a gyűjtőt nem 

említi az 1941-től származó herbáriumi dokumentum (MERL 7633), de a helymeghatározás 

nagyon pontos.” 

Az új fajokat 18 fényképen mutatjuk be a Debreceni Pozsgástár olvasóinak, valamint a Mendoza 

tartományban fellelhető Austrocactusok határozó táblázatát. 

 

Elton Roberts Az Acanthocalycium ferrarii I. rész 

Az USA-beli szerző sok-sok cikket küldött újságunk 

részére, amelyeket a lehetőségeinkhez képest igyekszünk 

lefordítani és közölni. Írásaiban sokszor megtaláljuk a 

kritikai hangvételt, amelyekkel a növényekről eddig leír-

takat próbálja pontosítani, kiegészíteni, ill. vitatja 

rendszertani helyüket. Mindenesetre rendkívül érdekesek 

írásai azok számára, akik kissé mélyebb érdeklődéssel 

fordulnak a kaktuszok világához. Most az Acanthocaly-

cium ferrarii-t veszi górcső alá, több fejezetre bontva, 

amit két részben kívánunk közreadni. 

„Anderson a The Cactus Family című könyvében az első 

említett kaktuszfaj egy Acanthocalycium, nevezetesen az 

Acanthocalycium ferrarii kerül ismertetésre. Mindössze-

sen három faj leírását olvashatjuk, ami azért sokkal több 

az NCL-hez [Hunt: The New Cactus Lexicon] képest, 

amelyik egyet sem említ. (…) Ez a leírás olyan, hogy a 

név alá szinte bármelyik növényt be lehet rakni. Így 

igazán meglepődtem azon, hogy az ssp. thionantha, ssp. 

ferrarii és ssp. glauca is említésre került. Az NCL azt 

mondja, hogy az ssp. thionantha völgyekben élő forma, 

így azt kell feltételeznem, hogy 1500 m alatt vagy nem sokkal e fölött van az élőhelye 

Argentínában, Catamarca, Salta és Tucuman tartományokban. Az ssp. ferrariival kapcsolatban azt 

írja, Argentínában La Rioja, Tucuman tartományokban, és Santa Mariától északra él 2000-3000 m  
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magasságban. Az ssp. glauca esetében azt olvashatjuk, hogy élőhelye Argentína, Catamarca és La 

Rioja tartományok, 2000-3000 m-en. Azért írtam ide ezt az információt, mert az előzőekben azt 

láthattuk, hogy az Acanthocalycium ferrarii leírásában az szerepelt, hogy magában foglal más 

néven leírt különböző hegyvidéki populációkat is. Ha más neveket bepakolnak az ssp. thionantha 

alá, azon tűnődöm, hogy az ssp. ferrarii és ssp. glauca tényleg annyira eltérőek-e, ami indokolja a 

szétválasztásukat. Szeretném látni azokat a nagyon különböző növényeket, melyek egyébként 

szerintem besorolhatók az A. ferrarii alá. Ebben a cikkemben megpróbálok hű maradni az A. 

ferrarii névhez.” 

Észrevételeit 14 fényképpel szándékszik igazolni, köztük azzal ami szerinte az igazi 

Acanthocalycium ferrarii virágzó példánya. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

 

 

 
 

 

Írta: Gáspár Lajos 

 

Az Echeveriák szaporítását legkönynyebben ugy eszközöljük, hogy az ősz folyamán, mikor is a 

földből kiszedjük, a nyár folyamán ugy is igen magasra nőtt példányokat beültetés előtt szét 

vagdossuk derékban. Nem baj, ha nem is marad rajtok gyökér. Az aljából a sok fölösleges levelet 

ujjainkkal letakarítjuk és ládikákba ültetjük. A ládikákban a föld felületére egy ujjnyi homokot 

teszünk, így hamarább gyökeresednek és nem is rothadnak el. A gyökeres részt, a melyet 

levagdosunk, szintén elültetjük, mint az előbbieket. Ezek, miután a fejük le van vágva, rá vannak 

utalva, hogy oldalhajtásokat hozzanak. Ezeket azután egész télen levagdoshatjuk s mindig ujabb 

hajtásokat hoznak, a melyeket szintén ládikákba ültetünk. Lehet dugványozni levelekből is, de ez 

nem oly biztos mint az előbbi eljárás, mivel csak a második évben alkalmazható. Télen világos, 

száraz helyen tartsuk, mert könnyen rothad. Ha nedves és kinő, akkor nem alkalmas semmire. Az 

egész törpe Echeveriákat inkább szőnyegágyakba szokták használni, a leveles növényekből 

összeállított csoportok szegélyezésére. Azonban lehet szőnyegágyak közepébe is alkalmazni 

ilyformán: Szedünk fűzfavesszőt és készítünk vékony karókat, 60—70 cm. magasokat, s ezeket 

köralakban a szőnyegágy közepébe dugdossuk, mintha egy magas kosarat akarnánk kötni. A kör 

átmérete nagyon nagy ne legyen, inkább magas, karcsú, mert igy tesz jó benyomást a szemlélőre. 

Ezután megkezdjük kereken fonni. Minden 3—4 sor vessző után jön az Echeveria. A fonáson felől 

az Echeveriák gyökere és a fonás között mohát helyezünk el. Ezt azért tesszük, hogy a föld ki ne 

hulljon. Az Echeveriákat nagyon sürün ne tegyük, mert azok ugy is gyorsan bokrosodnak, eleinte 

közelről egy kissé látszanak a veszszők, de pár hét multán be lesz takarva az egész. A mikor 

készen vagyunk az ültetéssel a közepébe egy szép agávét vagy arra alkalmas más növényt ültetünk 

s azután tovább lehet folytatni a szőnyegágy többi részének beültetését. 

Gáspár Lajos 
A Kert. 1910. Február 1. 3. szám. 98-99. oldal. 

 
Balra 

Echeveria 

spectabilis 

Fotó: 

Barta László 

 

 

 
Jobbra 

Echeveria laui 

Fotó: 

Szunyogh 

Menyhért 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

S Z E P T E M B E R 

 

1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a hőmérséklet is 

egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a téli nyugalomra. A 

változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának és gyakoriságának 

mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll, igyekezzünk növényeinket úgy 

elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban érvényesüljön számukra a napsütés még 

mindig jótékony hatása. 

 

2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy hétig, 

vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsunk. Arra azonban 

vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés jele. Ha lehet, 

tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást, amerről a napot kapták, mert 

ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre helyezzük, pl. a lakásba. Ha 

elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit eldobálja. 

 

3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket (pl. 

Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az időjárás-jelentésekben 

és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat belátásunk szerint. 

 

4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor elvégezve 

számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek: Rebutia, Frailea, 

Oreocereus. 

 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében. 

 
             meztelen csiga                                                            gyapjastetvek                                           pajzstetvek 
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O K T Ó B E R 

1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás 

előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk 

növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet. 

 

2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő 

évi virágzást. 

 

3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba, 

fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott 

állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be 

különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani. 

 

4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben még 

egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő 

szerekkel. 

 

5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha 

szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés 

megelőzése érdekében. 

 

6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal 

kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ide-oda, 

mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit. 

 

Ficzere Miklós 

 

 
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum) 
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Írta: Nagy Sándor 

 

A nyári nagy hőségben a téli képeknek még a látványa is jól esik, hűsítí az embert. Néhány 

növény jól tűri a téli viszontagságokat, mások belehalnak ebbe. Némelyek csak korlátozottan 

télállók. Először is tisztázzuk a következőt: a télálló és fagytűrő nem ugyanaz a fogalom, a 

különbség a csapadék mennyiségében van. A télálló növények elviselik az akár mínusz 20 fokot 

is, csapadékkal együtt. A fagytűrő növény viszont a téli csapadékkal és a nedves talajjal már nem 

tud megbirkózni. 
 

  
 

1-2. Tél Jászberényben. Fotó: Nagy Sándor 
 

De mi is a fagytűrés, a télállóság, és hogyan segíthetünk növényeinknek ebben? 

A „gyakorló kaktuszos” többé-kevésbé tudja, hogy a kaktuszok télállósága nem csak abból áll, 

hogy el kell viselniük az alacsony hőmérsékletet. Tapasztalatból tudja, egészen mást jelent a 

növények fagytűrése, mint a télállóságuk. A fagytűrés csak azt mondja meg, hogy átlagos 

évjáratban mekkora az a hőmérsékleti minimum, amelyet még károsodás nélkül visel el az adott 

kaktuszunk. Az átlagost itt hangsúlyozni kell, mert például egy csapadékos évben, egy nem 

különösebben hideg télben is sokkal kevesebbet bírnak, mint amennyiről a szakkönyvek szólnak. 

A télállóság viszont azt mondja meg, hogy egy növény a mi klímánk telein előforduló összes 

károsító tényező közepette mennyire képes károsodás nélkül túlélni a telet. Ezek a károsító 

tényezők a következők: hőmérsékleti minimum, a szél hűtő, a szél és a napsütés szárító hatása, a 

hónyomás, a jég és az ólmos eső miatt kialakuló oxigénszegénység, a tél hossza, a csapadék 

mennyisége és évi eloszlása, a hirtelen és többször is beálló nagymértékű hőmérséklet csökkenés 

és emelkedés, az éjjeli és nappali hőmérséklet különbsége, továbbá mindezen tényezők 

legkülönbözőbb kombinációi. Nyilvánvaló, lehet egy növény kitűnő fagytűrő, miközben nem 

télálló! Tipikus példák erre azok a hidegtűrő Cylindropuntia, Echinocereus, Escobaria, 

Mammillaria vagy a Gymnocalycium és sok más nemzetség fajai, amelyek szárazon tartva akár 

mínusz 20 fokig is bírják a hideget, de az első télen elpusztulnak (kirothadnak), ha nedves 

talajban, fedetlenül akarjuk teleltetni őket. 

Különbséget kell tennünk tehát a fagytűrés és télállóság között! Meg kell ismernünk, kaktuszaink 

milyen teleken mennek vagy mentek keresztül eredeti élőhelyükön, vagy az előző gazdánál 

hogyan tartották, így a kerten belüli helyük jó megválasztásával sokat tehetünk azért, hogy a 

veszteségeket elkerüljük, csökkentsük. A nedvességre érzékeny fajokat feltétlenül jó vízáteresztő 

talajba, homokkal, sóderrel fellazított keverékbe kell ültetni, ahol télen a fölösleges víz gyorsan 

elvezetődik. Főleg a télálló fajoknál nagyon fontos tudni, hogy nyáron készíthetjük fel igazán a mi  
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teleink megpróbáltatásaira, májustól augusztusig gyakori öntözéssel rábírjuk őket a burjánzó 

növekedésre. Így még egy esetleg nagyon enyhe, esős őszben sem indulnak be újra. Ez utóbbi 

ugyanis - mondjanak bármit a szakkönyvek a fagytűrésükről - biztos halálukat jelenti. A 

Gymnocalycium nemzetség fajainak elterjedési terü-

lete főként Argentína középső része. Ennek a nem-

zetségnek a képviselője, a G. gibbosum még mindig 

Patagónia mélyén fekvő területein él. Mások, például 

G. reductum vagy G. schroederianum Argentína 

keleti szélén találhatók. De ennek a nemzetségnek a 

képviselői megtalálhatók Bolíviában, Paraguayban, 

Brazíliában és Uruguayban is, de már nem a olyan 

fajok bőségében, mint Argentínában. Egészen délen, 

a Tűzföldön több a csapadék, örökzöld erdők ala-

kultak ki. A majdnem növénymentes, köves, sovány 

talajokon kevés kaktusz található. Kivételt képez az 

itt őshonos Gymnocalycium gibbosum és változatai, 

amelyek Chubut, Rio Negro, Santa Cruz tartomá-

nyok területén élnek, nagyon lassan növekednek, és 

nem utolsósorban hidegtűrők, a -7 °C-ot, de egyesek 

szerint akár -23 °C-ot is elviselnek. Elterjedt dél-

Argentína említett területein akár 1000 méter 

tengerszint feletti magasságban. A mi klímánkon sok 

fagytűrő kaktuszunk nem tudna egy átlagos telet  

 
3. Gymnocalycium reductum 

 

    4. Gymnocalycium gibbosum v. negrum.                                                     5. Gymnocalycium gibbosum.  

                  Fotó: Szászi Róbert                                                                                 Fotó: Fábián László  
 

  
 

sérülés, esetleg kipusztulás nélkül elviselni, hiába bírja ki származási helyén a -20 fokot száraz 

„stabil” klímánál, némi segítséggel, takarásokkal, illetve csapadék védelemmel kell óvnunk őket. 
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Ezt be kell látnunk, mert a mi 

párás, ködös csapadékos teleink 

elrohaszthatják növényeink bizo-

nyos részeit, nem beszélve egy 

hirtelen hidegfront erős széllel, ami 

minket is jelentősen megvisel. Mi 

persze behúzódhatunk a meleg 

szobánkba és vehetünk egy forró 

fürdőt, ellentétben növényeinkkel, 

nekik állni kell a sarat. Ezért a 

„csak” fagytűrőket némi kép véde-

nünk, takarnunk kell! A télállóként 

jelzett, vagy vásárolt növényeink 

igazán „jó” növények, hiszen min-

den téli gondoskodás nélkül átte-

lelnek, így megkímélnek minket a 

takarások elkészítésével járó 

fáradalmaktól. Szerencsére a csalá-

di házaknál egyre több helyen 

építenek télikerteket. A Gardena 

honlapján egy csodálatos összeg-

zést olvastam, amit a télikertről 

tudni kell címmel. A télikertben 

szigorúan ügyelnünk kell a higiéni-
ára. Havonta egyszer tisztogassuk 

meg a növényeket ugyanúgy, mint 

a bevitelük előtt. Január végétől a kártevőkre is figyeljünk, mivel a pajzstetvek már ez idő tájt 

megjelenhetnek, február elejétől pedig takácsatkák, karmazsin tetvek és levéltetvek is 

csatlakozhatnak hozzájuk. A télikertben biztosítsuk a megfelelő átteleltetési hőmérsékletet. Itt is 

fontos lehet fagyfigyelő készülék, műszer telepítése, amely jelzi a túl alacsony hőmérsékletet, de 

azt is, ha túl magasra emelkedik a hőmérséklet, ilyenkor fagymentes szellőzésről kell 

gondoskodnunk. A nagy, üveges télikertek február elejétől különösen melegek lehetnek. 

Teleltetéskor azonban óvnunk kell a növényeket a nagyobb hőmérséklet ingadozásoktól. Arra is 

vigyázzunk, nehogy idő előtt vigyük ki őket. 

 

Nagy Sándor, Jászberény, 2021 július 

 

 

 

 
 

 

Alig kezdődött meg nyilvános tereinken a virágültetés, már is az 

alábbiakra kell megtorlást követelnünk. Néhány nap előtt kivágták az 

egyik ház futónövényét. Utána a Központi Kávéház melletti trafik felfu-

tóját vágta ki valaki. A mult vasárnap azután betetőzték a komisz 

pusztítást. Az Erzsébet-liget díszítésére Perger Kálmán dr. rendőrfő-

tanácsos a városi kertész rendelkezésére bocsájtott egy öreg Agave 

kaktuszt. Ez a lassan növő, értékes dísznövény sem kerülhette el az 

esztergomi sorsot. Vasárnapról hétfőre virradó éjjel valaki kivágta a 

kaktusz közepét. Nyilvánosan kellett megbélyegeznünk ezt a kvalifi-

kálhatatlan gazságot és kérni az utak, utcák, terek szigorúbb őrzését. 

 
Esztergom, 32. évfolyam, 58. szám, 3. o. 1932. június 1. 

 

 

6. Gymnocalycium gibbosum v. chubutense. 

Fotó és gyűjtemény: Robert Brandstatter, 

Weindhoven an der Ybbs, Ausztria 



 

13 

 

 

 

 
 

DEBRECEN, KÖLCSEY KÖZPONT, 2021. AUGUSZTUS 20-22. 

A képeket készítette és beküldte Barizs Dániel. 
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400 virágzik, százon bimbók bomlanak 

Az ország egyik legnagyobb kaktusagyűjteményét 

mondhatja magáénak Schummer Rezső, a Miskol-

ci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohógéptan 

tanszékének adjunktusa. Több mint tíz éve foglal-

kozik kaktuszok termesztésével és nevelésével, s 

ez idő alatt 8000 kaktuszt gyűjtött össze. Nem 

csak hazai, de külföldi gyűjtőkkel is összekötte-

tésben áll, s cserével bővíti Észak-Magyar-orszá-

gon egyedülálló gyűjteményét. 

A maga készítette melegházban megtalálhatók 

Chile, Bolivia, Peru és más latin-amerikai orszá-

gok ritkaságai, az ötcentiméteres tüskéket 

növesztő Pyrho-kaktuszok [Pyrrho-], a hosszú 

fehér szőrrel fedett Eposzták [Espostoa], valamint 

a Kaliforniában honos Szivárvány-kaktusz. Ez 

utóbbi jellegzetessége, hogy a tüskék színe évről 

évre változik, s a visszamaradó gyűrűk a szivár-

vány minden színében játszanak. A jól gondozott 

melegházban jelenleg 400 kaktusz virágzik egy-

szerre, mintegy 100 kaktuszon pedig bomlanak a 

bimbók. 
 

Pest Megyei Hirlap, 1965. máj. 26, 9. évf., 122. szám, 3. o. 
 

       1. Espostoa guentheri. Fotó: Tóth Norbert 
 

  2. Pyrrhocactus [Eryosice] taltalensis ssp. paucicostata.            3. Echinocereus rigidissimus v. rubrispinus, 

                             Fotó: Tóth Norbert                                           a szivárványos-kakatusz. Fotó: Papp László 
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Írta: Magyar Gyula 

 

Egyike azon növényeknek, melyekhez legtöbb legenda fűződik, 

kétségkívül az Agave, vagy — népies elnevezése szerint százéves 

Aloe, melyről azt állítják, hogy csak századik évében virágzik, 

illetve mielőtt elénekelné hattyúdalát, fejleszti ki bámulatos óriás, 

némely fajnál azon kívül pompás virágzatát, hogy magvai által még 

utódokról is gondoskodhasson, azután elhal. Szerencsére azonban 

ez csak mese, mert hisz minden Agave akkor virágzik, mikor oly 

erős példánynyá növekedett, hogy képes kifejteni virágzatát. Ez az 

idő az Agavék hazájában (Mexikó, főleg Arizona és Közép-

Amerika) nagyon hamar bekövetkezik, pl.: kedvező és jó talajba 

jutott A. americana már negyedik-ötödik évében virágzik, más faj 

pedig későbben, mivel lassabban növekszik. Igen hamar virágzanak 

Európa melegebb, déli részében is, mint Olasz- és Délfranczia-

országban, mert pl. Bordighiera és Nizza között a vasúti vonal 

mellett, főleg Menton körül, a sziklás tengerparton és igen sok más 

helyen, hol az Agave americana már elvadul, minden nyáron lehet 

sok virágzót látni, melyek nagy, élénksárga virágcsomókkal 

megrakott, 6—7, sőt 8 méter magas, elágazó, virágszárukkal való-

ban festői képet nyújtanak. Elvirágzás után persze, mivel a 

rendkívül gyorsan növekedő óriás virágszár a növény törzsében és leveleiben felhalmozott összes 

tápanyagot elfogyasztja, a legtöbb Agave-faj elpusztul, azonban sok kisebb faj pedig tövéből 

sarjakat fejleszt és tovább növekszik. A mi éghajlatunk alatt azonban igen nevezetes ritkaság már 

egy virágzó Agave, mert tényleg némely fajnak 30—40 évig kell fejlődnie, míg olyan erős lesz, 

miért is annál nagyobb érdeklődéssel vesszük egy-egy Agavefaj virágzásának hirét. E tekintetben 

utóbbi években sok érdekességet nyújtott a margitszigeti kertészet pompás és gazdag succulenta-

gyűjteménye és örömmel vettük észre, mint tolja ki egy-egy Agave virágzatát. Több évvel ezelőtt 

egy gyönyörű és igen erős, ca. 35 éves Agave filifera hozott gyönyörű és óriás virágzatot, melyet a 

Gartenwelt közölt is (időközben a m. kir. kertészeti 

tanintézetben is virágzott egy délvidékről importált és 

állítólag csak 15 éves példány), két év előtt két érdekes és 

szép faj, az A. chiapensis és A. serrata virágzottak és 

mindkettő ca. 2,30 m magas virágfüzért fejlesztett, tavaly 

ismét gyönyörű szépen virágzott egy hatalmas és az előb-

biéhez hasonló magas korú A. filifera példány, de viritott az 

igen ritka, kis Agave Rovelliana is, mely az igaz, hogy csak 

talán 1,20—1,30 m magas virágzatot fejlesztett, de a faj 

ritkasága miatt igen érdekes jelenség volt. És íme, az idén a 

két legszebb és leghatalmasabb Agave filifera szintén virág-

zatot fejlesztett és pedig oly hatalmasat és dúsat, hogy az 

előzőket mind felülmúlják, és amilyen az Agave filifera-nál 

általában ritkán látható (lásd a fénykép után készült 97-ik 

ábrát), mely a szebbiket mutatja, ez 39 cm magas és 70 cm 

széles, virágzata 2,66 m magas és a füzér 15 cm széles. 

Igen érdekes ezekre az A. filifera példányokra megjegyezni, 

hogy testvérek, t. i. a kertészet egy óriás példányról maga 

szaporitotta 38—40 év előtt, és persze maga nevelte. Az 

Agave filifera-ról azt is mondhatjuk, hogy tömött, gömb- 

 

 

 

Magyar Gyula 



 

18 

 

 

   
 

1. Agave filifera. Fotó: Dr. Nemes Lajos                                         2. Agave victoria-reginae. Fotó: Dr. Csajbók József 
 

   
 

3. Agave albescens. Fotó: Rigerszki Zoltán                                  4. Agave verschaffeldtii. Fotó: Nemes Zoltán 
 

szerű növésével és épszélű, igen merev, kemény és fekete, tűhegyű, szélén fehér fonalakkal 

ellátott leveleivel a legszebb és legérdekesebb fajok egyike, melynek virágai is a legszebbek, szép, 

ibolyabarna szinűek, hosszan kinyúló, lilapiros szálú és élénksárga porzókkal. A virágok rendkívűl 

sűrű, egész tömött és 2,5—3 m magas fűzérben jelennek meg. Úgy növésben, mint virágzatával 

legjobban hasonlít hozzá a gyönyörű, igen ritka: A. Victoria Reginae (A. Consideranti), de ennek 

levelei rövidebbek, szélesebbek, vastagabbak és széles, tompavégüek, szélükön nincsenek olyan 
fonalakkal ellátva, szintén sötétzöldek, fehér csikokkal. A rendkívül sok faj közül lássuk a 

következő legszebbeket: Igen érdekes az igen keskeny, hengeres, sötétzöld levelű és igen sűrű 

levélzetű A. Hystrix (Bonapartea juncea), továbbá A. yuccaefolia, sima szélű, kemény, merev, 

sötétzöld és fekete hegygyel ellátott levelekkel. A. Verschaffelti: Igen szép, körülbelül 50—60 cm 

széles, levélrózsát képező faj, széles, igen kecsesen, eleinte befelé, azután meghajló, hamvas 

szürkezöld és szélükön világos vörösbarna, fogas tüskékkel. A. Giesbreghtii: Szintén igen szép, de 

valamivel nagyobb (60—80 cm) faj, befelé hajló széles levelekkel, melyek élénk sötétzöldek, 

középen egy sárgás hosszcsíkkal és szélükön fehéres szürke szegélylyel s ugyanilyen színű 

fogakkal vannak ellátva. A. Nilsoni: Körülbelül 35—50 cm hoszszú, de csak 2 5—4 cm széles, 

gyakran ide-oda hajló, igen hosszún kihegyesedő és rézsútosan elálló levelekkel, melyek felül 

sötétzöldek, egy sárgászöld hosszcsíkkal, alul világosabbak, sötétzöld vonáskákkal tarkázva, míg 

szélükön sarlóalaku (és végükön egy hosszú) világosszürke tüskékkel vannak ellátva. A. 

xylinacantha: Igen érdekes és szép, ritka faj, igen szabályos növésű, körülbelül 50-60 cm széles 

levélrózsával. Erősen elálló, egyenes, szálas, lándzsaalakú levelei élénk, kissé szürkébe hajló 

zöldek, szélükön szabálytalan alakú és nagyságú, igen széles és élénk barna tüskefogakkal sűrűn  
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5. Agave salmiana. Fotó: Tóth Norbert 
 

 
 

6. Agave sisalana. Fotó: Varga Zoltán 
 

ellátva. A. chiapensis: Körülbelül 50—60 cm. hosszú és 6—7 cm széles, cayenes, rézsútosan 

elálló és hosszan kihegyesedő levelekkel, melyek világoszöldek, szélükön igen apró, feketebarna 

fogakkal egész sűrűn borítva. A. serrata: Előbbihez hasonló, de levelei meghajlók, kissé 

rövidebbek, de szélesebbek és közepükön kiszélesedők. A. Rovelliana: Igen érdekes és igen ritka,  
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7. Agave americana f. medio-picta Fotó: Nemes Zoltán 
 

körülbelül 50 cm széles rózsát képező faj, szálas, szélén igen finoman fogazott, zöld és barnás 

vérszínű (de csak a fiatal leveleken feltűnő), apró, kerek foltokkal behintett levelekkel. A. stricta: 

A Hystrix-hez hasonló, de sokkal erősebb és nagyobb faj, igen merev s keskeny, 50—60 cm 

hosszú és 1 cm széles, sötétzöld, feketehegyű levelekkel. A. albicans: Talán az összes faj között a 

legszebb, nagy, széles és kúpos végű. igen finoman, aprón s sűrűn fogazott szélű gyönyörű, 

hamvasszürke levelekkel. A nagyobbra növő fajok között legismertebb a közönséges és hatalmas 

Agave americana, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek is tartom, de vannak szép változatai 

is, mint a pompás. A. americana medio-picta, élénksárga és széles, zöld szegéllyel ellátott 

levelekkel, azután az A. americana fol. var. Ennek szürkezöld levelei vékony, sárga csíkokkal 

tarkítottak. A. americana glauca: erősen hamvas, kékesszürke zöld levelekkel. A. Franzosini: az 

americanához leginkább hasonló, de még nagyobb faj, levelei jobban felállók, sokkal 

hamvasabbak s szürkébbek és szélük nagy, fekete tüskékkel sűrűn fegyverzett. A. ferox: A 

legijesztőbb külsejű Agave, hatalmas, eleinte befelé, azután meghajló és végéből ismét befelé 

görbülő sötétzöld, igen vastag és széles levelekkel, melyek szélükön óriás, horgas és ide-oda 

görbülő, fekete tüskékkel vannak felfegyverezve. A. Salmiana: Talán az összes faj között a 

legóriásibb, mely a ferox-hoz hasonló, de nagyobb, levelei befelé hajlók és kisebb tüskéjűek. A. 

scolymus: mereven elálló, a ferox-éhoz hasonló, de sűrűbben fogas és kisebb levelekkel. A. rigida: 

Az americana-hoz hasonló, de levelei keskenyebbek és mereven felállók. Végül megemlékezünk 

az Agave génus fődíszéről, ez pedig a gyönyörű és hatalmas A. applanata, igen kemény, mereven 

elálló, végük felé hosszan vékonyodó levelekkel, melyek gyönyörű, messze tündöklő hamvas 

fehéresszürkék, keskeny lilásfekete szegélylyel ellátva, végükön egy igen hosszú s kemény, 

szélükön pedig hatalmas és sarló vagy horogszerű, fekete tüskékkel fegyverezve. 

Az iparban az Agave némely faja fontos szerepet játszik, mint Mexikóban az Agave americana-t 

nagyban tenyésztik jó erős rostjaiért, de e faj megfúrt fiatal hajtásából gyűjtik össze, azután 

erjesztik a mexikóiak nemzeti italát, az ott olyannyira kedvelt pulque-t. A szövőiparban azonban  
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ma már sokkal nagyobb fontossággal bír az Agave rigida var. sisalana, mely nemcsak 

Amerikában szorítja háttérbe az A. americanat, de a kelet-afrikai német gyarmatokon oly óriás 

mértékben termesztik és dolgozzák fel rostjait, hogy ott manapság a fő termesztési és ipari 

czikknek mondható. Levélrostjaiból a kitűnő és igen tartós, tiszta fehér sisalkendert nyerik. 

Minekünk, diszkertészeknek azonban szintén megbecsülhetetlen növényünk az Agave, mert a 

diszes, akár kis, akár nagy szőnyegágy kiemelkedő pontjain vagy közepén mindig legszebb egy 

Agave; természetes sziklacsoportokon összeállítva pedig a leggyönyörűbb és leghatásosabb képet 

varázsolhatjuk elő. Mindamellett pedig kevés oly igénytelen növényünk van és melynek 

tenyésztése oly rendkívül könnyű, mint éppen a pompás Agave. Teleltetésük igen könnyű, ha jó 

száraz, nem több, mint +4-5°-os, lehetőleg világos helyen tartjuk s igen keveset öntözzük. Az 

öreg, nagy növényeket akár nem is öntözzük egész télen át semmit, ha csak nem okvetlenül 

szükséges. Tavaszszal, ha már nagyon le vannak gyökeresedve, átültetjük valamivel nagyobb 

cserépbe, melyet jó vízlevezetővel látunk el. Az átültetéshez egyszerűen jó tápdús és középkönnyű 

kerti földet, vagy ennek hián melegágy- és komposztföldet agyaggal vagy gyepszinfölddel és sok 

kvarczhomokkal keverve vesszük. Átültetésnél a sarjakat is elszedjük, melyek által gyakran igen 

sokat nevelhetünk. Átültetés után a növényeket egy pár hétig kissé zártan tartjuk, de később, 

mikor utófagyoktól félnünk már nem kell, kitesszük a növényeket a szabadba, a legnaposabb 

helyre, cserepüket a földbe besülyesztve. Itt egyéb dolgunk nincs velük, mint rendesen, de soha 

sem túlságosan öntözzük, forró időben este átpermetezzük és persze, tisztán tartjuk. Őszszel 

azután, ha már az éjszakák kezdenek nagyon hűvösek és nedvesek lenni, ismét teleltetési helyükre 

hordjuk. Végül még megemlíthetjük, hogy a mi éghajlatunk alatt virító Agave példányok is 

gyakran hoznak sok csiraképes magot (kivált a filifera), melyek tél végén lapos tálakban, jó 

homokos földbe elvetve és a szaporító házba vagy más meleg helyre helyezve, hamar kicsiráznak 

és így sok fiatal növényt nevelhetünk. A másik szaporítási módot a sarjak útján már fentebb 

említettem. A fiatal növénykéket, ha már jó gyökérzetük van, igen célszerű napos helyen egy pár 

éven át tavasz végén a szabadba kiültetni, hogy erős növésbe jöjjenek és gyorsan 

megerősödhessenek. 

 

Magyar Gyula műkertész 
A KERT 1908. Augusztus 15. 16. szám. 509-512. o. 

 

 

 

 
 

 

A Békéscsabán megjelenő „Körösvidék” napilap 1925. augusztus 22-i számában jelent meg a 

„Kertészeti kiállítás Debrecenben” című cikk. Mint írják, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara és a 

Debreceni Kertészeti Egyesület által Debrecenben október hó 4—6 napjain rendezendő és 

hatalmas arányúnak ígérkező kertészeti kiállításra serényen folynak az előkészületek. 
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara felhívja a kertészettel, gyümölcs- és szőlőtermeléssel 

foglalkozó gazdaközönséget és kertészeket, hogy ezen kiállításon saját jól felfogott érdekükben 

lehetőleg minél többen vegyenek részt. 

Kiállítási programot, jelentkezési ívet és a vásár szabályzatát a résztvenni szándékozóknak 

díjtalanul küldi meg a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara (Debrecen, Hunyady-ucca 10). 

Külön kihangsúlyozzák, hogy nemcsak hívatásos kertészek vehetnek részt, de várják a nem 

hívatásos növénykedvelőket is, akik vihetik díszes virágaikat, dísznövényeiket a kiállításra. 

Kiemelt helyet kívánnak biztosítani a kaktuszoknak és agavéknak elkülönített kiállítási területen. 

E lehetőséggel a kamara hozzájárul a kertművészet szobai dísznövények ágazatának 

fejlesztéséhez, és az idesorolható dísznövények elterjesztéséhez.  

A kiállításon mennyi kaktuszt, agavét sikerült bemutatni, kik voltak ezek kiállítói, ezt eddig nem 

sikerült kinyomozni.  
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Sparta Kern Zsuzsanna emlékezése Édesapjára 

 

Édesapám 1921. október 26-án született 

Lipcsében, Németországban. Apja magyar 

állampolgár volt, híres zeneszerző, anyja 

német származású. Az elemi iskolai tanul-

mányait Lipcsében végezte el, de mivel 

szülei magyarnak akarták nevelni, ezért 

Esztergomba intézetbe küldték bentlakó-

nak, és itt is érettségizett. Behívták katoná-

nak, majd a harcok befejezése után, iratok-

kal ellátva haza indult Budapestre, ekkor 

otthona közelében orosz katonák elfogták 

és a hiányzó létszám pótlására hadifogság-

ba hurcolták. 1945. március 1-től 1948. 

szeptember 10-ig volt hadifogságban, 

ahonnan 50 kg-ra lefogyva, de életben 

hazajött. Felgyógyulása után állást vállalt, 

ugyanakkor beiratkozott a Műszaki Egye-

tem esti építész tagozatára, építészmérnök 

szeretett volna lenni. Tárnokon kapott 

albérletet, így onnan vonattal járt be a 

munkahelyére és az egyetemre. A vonaton 

ismerkedett meg Édesanyámmal, majd 

1953. január 10-én az érdi alsó utcai temp-

lomban megtartották esküvőjüket. 1956. 

október 22-én egyetemi társaival tartott, 

aminek az lett a következménye, hogy egy 

éjjel ismeretlen helyre elhurcolták. Pár hónapi rabság után elengedték, de állásától megfosztották. 

A későbbiekben csak nagy nehézségek árán tudott vidéken elhelyezkedni, Budapesten nem 

dolgozhatott. Budán a romos Várban sikerült egy olyan lakást kapniuk, amit sok hónap 

munkájával és sok baráti segítséggel tudott lakhatóvá tenni, miközben esti egyetemre is járt. Már 

ekkor is a kaktuszozás volt a hobbija, a ház folyosóján voltak a növények. Majd a későbbiekben 

Érden, anyósánál üvegházat épített. A növények iránti szeretete, és szenvedélye egy több mint 10 

ezer darabos gyűjteményt eredményezett. Nagyon sok energiát fordított a hazai gyűjtőkből álló 

egyesület létrehozására. 1964-ben a pesterzsébeti CSILI támogatásával sikerült megalakítania a 

kaktusz szakkört, és a szakmai tájékoztatót közzétenni, akkor még csak stencilnyomtatásban. 

Akkor a nyomtatott sajtó cenzúrája miatt ez majdnem lehetetlen vállalkozás volt, mégis sikerült 

megvalósítania. Így létrehozta a háború utáni idők első magyar nyelvű kaktuszokkal, 

növényismertetővel, szakköri hírekkel foglalkozó szakmai tájékoztatóját. Azt vallotta, hogy 

„lelkesedés és önzetlenség nélkül nem tartható fenn egy egyesület sem. Arra kell törekedni, hogy 

minél több lelkes fiatal dolgozzon az egyesület érdekében.” 1971-ben nagy utánjárás és 

szervezőmunka révén sikerült megalapítani — engedéllyel — a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 

Egyesületét, ez azóta is folyamatosan működik. Az egyesületnek háromszor volt elnöke, majd 

örökös tiszteletbeli elnöknek választotta a közgyűlés. Sok neves tudóssal, botanikussal kötött 

barátságot, akik a kaktusztudományt szolgálták. Így az egész világra kiterjedt levelezést folytatott. 

Találkozott Grace Kelly-vel, a monacói herceg feleségével is, aki a kongresszuson szívélyesen 

üdvözölte, és jó barátságban volt a híres Grand Marnier likőrgyárossal, aki szintén botanikus 

kertet tartott fenn. Mexikóban nem csak egyszerű indián barátai voltak, hanem például a híres Lau 
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házaspár, akik indián gyermekek nevelését és taníttatását vállalták amellett, hogy kaktuszokkal is 

foglalkoztak, és Hernando Sanches Mejorada úr, a mexikói Botanikai Intézet igazgatója, a 

Mexikói Kaktuszgyűjtő Egyesület elnöke szintén a barátja volt. 12 nyelven beszélt, írt, olvasott, 

rengeteg cikket fordított az egyesület részére, és tolmácsolta olyan nagy emberek előadásait, 

akikről például kaktuszokat is elneveztek. 1973-ban megválasztották az I.O.S. tagjai közé. 

(International Organization for Succulent Plant Study = Nemzetközi Szervezet a Pozsgás 

Növények Kutatására). Európában mindenütt megfordult, sok országban tartott előadást a 

kaktuszokról az ottani egyesületekben. Nagy álma volt, hogy eljusson Mexikóba. Ezért 

elhatározta, hogy megtanul spanyolul. Majdnem 60 évesen - a buszon — a munkába menet-jövet 

elsajátította a nyelvet. Ez is jellemző volt rá. Vasakarattal rendelkezett. Végül hatszor sikerült 

eljutnia Mexikóba, járt Argentínában és Bolíviában is. Így útjai során terepkutatásokon 

tanulmányozta élőhelyükön a kaktuszokat. Nemcsak hogy rendkívül művelt és nagy tudású ember 

volt, de megnyerő modora, hihetetlen humorérzéke, barátságossága, tisztelete mások iránt 

kivételes egyéniséggé tették.  

Mexikóba 1980-ban jutott először az I.O.S. szervezésében. 1981-ben szívinfarktust kapott, ennek 

ellenére 1983-ban egyéni útra vállalkozott. Ekkor 2 hónapot töltött Mexikóban terepkutatással és a 

növények lelőhelyeinek felfedezésével. Több mint tízezer km-t tett meg, keresztül-kasul járva az 

országot, ebből 500 km-t gyalog. Ezen út alkalmával legalább 11 3000 m feletti hegyet is 

megmászott. Belegondolva abba, hogy milyen veszélyek leselkednek a vadonban az utazókra — 

csörgőkígyók, skorpiók, mérges rovarok, pumák — csodálni lehet bátorságát, hogy tudásszomja 

miatt ilyen nehéz feladatokra vállalkozott, teljesen egyedül. Igaz, volt néhány félelmetes élménye 

a terepen, egy esetet szeretnék kiemelni ezek közül. Egy szép napon a vadregényes elhagyott 

hegyi tájban pumával találkozott. Az ottani emberek tigrének — tigrisnek hívják. Az állat 

hatalmas volt, szája véres, hasa a földön lógott — valószínűleg előzőleg jóllakott — és morgott. 

Első meglepetésében (valószínűleg egy nagy macskának tartotta tudat alatt) azt mondta a 

ragadozónak, hogy „sicc, sicc”, mire az állat a bokrok közé vetette magát és eltűnt. Ezt követően 

rájött a reszketés, és a meredek hegyoldalban egy rossz lépés következtében vagy hat métert 

zuhant, bele egy kb. 3,5 cm hosszú tövisekkel bőven ellátott opuntiába (fügekaktusz, másnéven 

medvetalp). Több mint két órába tellett, amíg valamennyire ki tudta húzni a tőrszerű töviseket a 

testéből. A szállodában a derék mexikóiak azzal nyugtatták meg, hogy az említett fenevad 

tulajdonképpen egy ártatlan jószág, általában csak marhát, lovat, öszvért és kecskét fogyaszt, 

ritkán embert, így kisgyerekeket és időseket. Ez a magyarázat nem nyugtatta meg, ahogy mesélte, 

hisz honnan tudhatná az állat, hogy hol a korhatár? Sokat nélkülözött, hiszen anyagi korlátai 

voltak, mikor hazatért mindig legalább 10 kilóval kevesebb volt, de szívesen tette, elfogadta a 

nehéz körülményeket, hisz szeretett Mexikójában lehetett, és a tudományt szolgálta. Azt vallotta, 

hogy egy élet sem elegendő ennek a gyönyörű országnak a megismerésére. Szeretnék egy 

válogatást bemutatni az utazásai alatt készített felvételeiből, közben felolvasnék néhány részletet 

útinaplóiból:  

„Amióta csak kaktuszokkal foglalkozom kísértett egy álom, amely annyira megvalósíthatatlannak 

látszott, hogy szinte legendává nőtte ki magát bennem és közvetlen környezetemben. Sok jó 

barátom is megmosolygott, ha szóba hoztam Mexikóra vonatkozó vágyálmomat...  

Az igazság kedvéért meg kell említenem, hogy több mint másfél évtizede az I.O.S. tagja vagyok, 

és mint ilyen a kétévenként különböző országokban megrendezésre kerülő kongresszusokon, 

majdnem kivétel nélkül részt vettem. Így, amikor az 1978-as Monacóban megtartott 

kongresszuson szóba került a mexikói rendezvény, vasakarattal kezdtem a garast a fogamhoz 

verni. 1980 elején konkretizálódott a gondolat, és március 16-án zökkenő nélkül útnak is 

indulhattam. Az útiköltségről és a tartózkodási költségről jobb hallgatni, illusztrálásként csak az 

álljon itt, hogy ezentúl sem fogok sem saját Trabanttal, sem más kocsival idehaza közlekedni, 

mert az útiköltség és a tartózkodási költség valamivel többet tett ki egy Trabant áránál. 

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy egymagában a kaktuszok megfigyelése és leírása nem ér 

semmit - elvonatkoztatva az országtól, amelyben nőnek, a tájtól, amelynek más növénytársaikkal 

együtt szerves alkotórészei, az emberektől, akik az országot lakják és ezeknek az embereknek a 

kultúrájától, amely nekünk ugyan szokatlan, de szerves részét képezi az egésznek. 

 

 

 



 

24 

 

 

Így az én látószögem nem kizárólag a kak-

tuszokra terjedt, ki, hanem a tájjal, az em-

berekkel és a kultúrájukkal egyaránt foglal-

kozik. Az ország hazánkhoz képest óriási, 

területe 1.972.547 km
2
 (Magyarország 

93.030 km
2
), körülbelül 21-szer nagyobb 

hazánknál. Mexikó legnagyobb részét az 

1000 m és 2800 m közötti fennsíkok borít-

ják, melyeknek az éghajlata szubtrópusi, 

illetve mérsékelt 2500 m-ig. 1000 m ma-

gasságig trópusi éghajlat uralkodik. Ez vo-

natkozik a tenger melletti alacsony részek-

re, a Yucatan-félszigetre, és a fennsíkot 

felszabdaló — aránylag alacsony – völ-

gyekre. Ezek a völgyek a különböző indián 

kultúrák bölcsői. A fennsíkból minduntalan 

előbújnak olyan Gellérthegy, vagy Hármas-

határ-hegy formájú „dombocskák”, de 

Kékes nagyságúak is. Ez azonban a 

természet megtévesztése, mert ezek a 

„dombocskák” valójában — a tengerszint-

től számítva — a Kárpátok bérceihez 

hasonló magasságú hegyek, — némelykor 

még azoknál is magasabbak! A hideg 

éghajlatú terület 2500-2800 m felett kezdő-

dik. Itt találkozunk európai típusú lombos, 

vagy tűlevelű erdőkkel, sőt, 2800 m felett 

alpin formációkat is fellelhetünk, és a ma is 

működő tűzhányók tetejét örök, igaz, hogy 

kis kiterjedésű-hósapka is borítja. Pl.: Orizaba: 5700 m. Az évi csapadék a fennsíkok nagy részén 

évi 300-400 mm-t tesz ki. Egyebütt 1000 mm-t, és a trópusi részeken 2000 mm-t. Érdekes 

jelenség, hogy az esőfelhők általában csak a trópusi völgyek felett adják le terhüket. Mexikó 

területének 12%-a megművelt, 33%-a rét és legelő, 36%-a erdő, és 19%-a pusztaság. A kaktuszok 

leginkább a pusztaságban nőnek, de előfordulnak a megművelt földek mentén, a réteken és a 

legelőkön és az erdőkben, illetve az őserdőkben is. Hozzátehetjük azt is, hogy a parlagon hagyott 

földeket rövid idő alatt visszahódítják. Mexikó 1824 óta államszövetség. Lakóinak 55%-a mesztic, 

29%-a indián, 15%- a fehér és kreol, és 1%-a egyéb. Itt ma is magyarországnyi és ennél kisebb 

népességű indián nyelvterületek léteznek. A mexikói kultúra magas fejlettségű városállamokat 

alkotott, amelyek röviddel a spanyol hódítók bejövetele előtt egy kézben, az aztékok uralma alatt 

egyesültek. A közismert maya és olmec kultúra már a spanyolok bejövetele előtt jóval megszűnt. 

Mindezeknek a kultúráknak a közös jellemzője a piramisépítészet, az emberáldozat és a „pelote”, 

vagyis a labdajáték. Az indián vallási mítoszokban korán megjelennek a kaktuszok, felhasználásuk 

étkezési és vallási célra és bizonyos fokig imádatuk. A mexikói indiánok nem ismerték a kereket, 

a boltívet, a lovat vagy más igavonó állatot, de magas fejlettségű volt csillagászati tudományuk. 

Hihetetlen építészeti alkotásaiknak nagy csodálattal adóztam. Mexikó mai kultúrája az egyetemes 

latin-amerikai kultúra egyik válfaja. Így az általánosan elfogadott és gyakorolt szemlélet is latin-

amerikai. Ez persze egy másik szemléletmód, mint a miénk. Magam ezt a szemléletmódot a 

manana-komplexus szóval illetném (manana=majd). A fordítás persze pontatlan, mert a szó — a 

mindenkori helyzettől függően — majd 5 perc múlva, 5 óra múlva, 5 év múlva vagy majd, ha fagy 

jelentésű lehet. Magyarul: mindenki ráért, minden közlekedési eszköz késik, vagy akár késve indul 

el, vagy érkezik meg,vagy stb. Ezt európai embernek megszokni nem lehet. De hozzáidomulni 

lehet, olyformán, hogy minden időintervallumot bővebben mérünk. Így kevesebb mérget kell 

lenyelnie az embernek és az idegei aránylag épségben maradnak. 

 

 

 

Hidalgo, Mexiko (Fotó: Kern Péter) 
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1983-ban egészen egyéni utazást tettem 

meg Mexikóban, amely két hónapig tartott. 

Ez az utazás merőben másképp alakult, mint 

az 1980-as. Nos, ez ízben — csak magamra 

utalva — 9800 úti kilométert és 500 km-t 

gyalog tettem meg. Az országutak talán 5%-

a autópálya volt, a többit a világ legrosz-

szabb útjainak lehetne nevezni. Legalább 11 

darab 3000 m feletti hegyet is megmásztam, 

nem beszélve a mindennapi hegymászásról, 

amely legalább három kisebb hegyet foglalt 

magában. Az I.O.S. kongresszus alkalmával 

csaknem minden étkezést — európai mér-

cével nézve is — jónak lehetett nevezni. 

Viszont az én utazásom alkalmával, reggel 

fél 5 óra körül felkeltem. Majd megittam 

valahol egy nesszkávét, amely a kávéter-

melő Mexikóban az egyetlen kávéalapú ital, 

amelyet nyilvános vendéglátóhelyen kapni 

lehet. Majd reggelire és ebédre elfogyasz-

tottam egy-egy narancsot. Este 8-9 óra táj-

ban meleget vacsoráztam. Az étkezés sze-

rénysége több előnnyel járt: egyrészt olcsón 

éltem, másrészt fogytam is jelentős mérték-

ben, ami megint csak elősegítette a hegyek 

könnyebb megmászását. Az I. O.S. kong-

resszus alkalmából az amerikai pénztárcá-

hoz szabott szállodákban szállásoltak el 

bennünket. 1983-as utazásom során 2 hó-

napig 1500 dollárból fizettem a szállodákat, 

ettem, utaztam elővárosi és távolsági autóbusszal, vettem nem kevés emléktárgyat, valamint 

magnó kazettákat mexikói népi zenével, legalább húsz tartományi térképet. A szállodák, 

amelyeket meglátogattam természetesen nem előkelő utasok számára készültek. Miután Dél-

Mexikót meglátogattam, elutaztam Észak-Mexikóba, egészen az észak-amerikai határig, Ciudad 

Juarezig. Ezután 100 km-től 300 km-ig terjedő szakaszokban visszautaztam Ciudad Mexico 

irányába. Minden útállomáson legalább 4 napot töltöttem, és ott mind a négy égtáj irányában, 

helyi buszok segítségével beutaztam a környéket. A kiválasztott helyre érkezvén megnéztem a 

legközelebbi, legvadabb kinézetű hegyet. Ha szerencsém volt, csak két kilométernyire volt a 

községtől, de előfordult, hogy 25 km-t kellett gyalogolnom, hogy elérjem. Ha megmásztam a 

hegyet, már könnyebb volt - a gerincen haladva — a legközelebbi hegyet, vagy hegyeket elérnem. 

A fennsíkon gyakran intenzív földművelést folytatnak, és abban az esetben is, ha csak legelőnek 

használják a területet, azon nem nőnek rendkívüli érdeklődésre számot tartó kaktuszok. A hegyek 

lejtőin is csak ott állnak „jobb” kaktuszok, ahol a legelésző jószág túl lusta, hogy oda felmásszon, 

vagy ha a növények valamilyen hatóanyagot tartalmaznak, és amiatt nem fogyasztják őket. Vad 

tövisruhával ellátott növények sem esnek áldozatul az állatok étvágyának. Azokban a városokban, 

ahol a „főhadiszállásomat” felütöttem, a kutya sem tudta, hogy hol lehet kaktuszokat fellelni. 

Azonkívül, úgy látszik, a városuk közvetlen környezetét sem ismerik, ha nincs ott véletlenül egy 

búcsújáró hely. A kaktuszokat Mexikóban gaznak tekintik, mint nálunk a kórót és a csalánt. Sok 

kaktuszt a tréfa kedvéért széttaposnak, szétvagdalnak, vagy kiásnak, így a biztos pusztulásnak 

teszik ki azokat. Senki sem érti, hogy kaktuszokat tanulmányozni, gyűjteni és szeretni is lehet. 

Részükre értelmesnek hangzott némiképp, ha kínomban azt mondtam nekik: botanikus vagyok. A 

helybeli lakók azonban többnyire nem hitték el szavaimat, hanem feltételezték, hogy orvos 

vagyok, aki az átkozott gazokat a bennük lévő drogtartalom miatt gyűjti, hogy ily módon gyorsan 

 

 

 

Kern Péter és Kovács Árpád munka közben 

(Kern Péterné ajándéka) 
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meggazdagodjon. Az I.O.S. kongresszus alkalmával vezetőink mindig siettek, ha bennszülöttek 

tűntek fel a láthatáron, valószínűleg azért, hogy ne lássunk túl sok piszkot, szegénységet és 

tudatlanságot. Azonban 1983-ban a szó szoros értelmében két hónapig éltem mexikóiak 

társaságában. Pozitív vonásaik többet nyomtak a latban, mint a negatívak. Bár a kutya sem tudta, 

hogy hol fekszik az a bizonyos Hungária és mi fán terem a hungaro, azonnal elnyertem az 

emberek rokonszenvét. Általában úgy kezeltek engem, mintha egy volnék közülük. Meghívtak 

többek között egy indián esküvőre is, és én voltam a díszvendég. Egészen egyszerű emberekkel 

ismerkedtem meg, megvendégeltek sok ennivalóval és pulquéval (agavepálinkával). „Lakva” 

ismertem meg és kedveltem meg az embereket. Mindenütt legalább egy korty vizet kaptam — 

olyan helyen is, ahol a vizet gyalog 12 km-ről hozták - és sokan megosztották velem 

szegénységüket. Ezek voltak az egyszerű emberek.” 

Nagyon szeretett volna még egy utolsó mexikói utat. Ez az álma 2003-as hirtelen halála miatt már 

nem teljesülhetett. Most szeretném felolvasni a világhírű osztrák Wolf házaspár levelét a kiállítás 

megnyitójára: „Kern Péter - a legnagyobb kaktuszszakértők közé tartozott. Már fiatal korában 

életét meghatározóak voltak ezek az egzotikus növények. 1964-ben megalapította a 

kaktuszszakkört a Csili Művelődési Házban. 1971-ben a MKOE-t hozta létre, és mint alapító tag 

sok évig az elnök tisztségét is betöltötte. Nyelvtehetségének köszönhetően jó kapcsolatai voltak a 

kaktuszkedvelőkkel és elismert szakemberekkel messze a magyar határon túl is. Mindig azon 

fáradozott, hogy tudását másoknak továbbadja. Számtalan cikket publikált a magyar és 

nemzetközi szaklapokban, és sok cikket fordított. Úgy Magyarországon és külföldön nagyon 

megbecsült volt. A kaktuszokkal való foglalatosság nagyon lekötötte, így a családja sokszor 

nélkülözte, de mégis szeretettel támogatták rengeteg munkájában, amiért feleségét és gyermekeit 

nagy köszönet illeti. Mexikói és argentin utazásai lehetővé tették, hogy a kaktuszokat a természetes 

lelőhelyeiken tanulmányozhassa és tudását a növényekről elmélyíthesse. Az I.O.S. tagsággal és az 

MKOE örökös tiszteletbeli elnöke titulussal életműve tisztelettel lett elismerve. 2003-ban 

bekövetkezett halálával számtalan barátja az egész világon tudomásul kellett, hogy vegye, hogy 

ennek a kivételes kaktusztudósnak a földi élete véget ért. Egy csodálatos és nagy tudású embert 

veszítettünk el, olyasvalakit, aki mindig önzetlenül segítőkész volt, és tudását másokkal 

megosztotta. Számunkra Péter mindig egy egyenes, becsületes barát volt, aki örökre a szívünkben 

él.  

Franziska és Richard Wolf 

Örökké hálás vagyok, amiért megszerettette velem a növényeket, a kaktuszokat, és az idegen 

nyelveket. Köszönet Édesanyámnak, akire mindig számíthatott, és aki megteremtette számára a 

nyugodt hátteret, ugyanúgy, mint ahogy Balázs Dénes részére felesége, Vilma néni.  

Köszönöm a Földrajzi Múzeumnak, hogy alkalmat adtak e rendkívüli ember megismertetésére.  

 

Sparta Kern Zsuzsanna 
Elhangzott 2007. szeptember 20-án a Kern Péter Emlékkiállítás megnyitóján 

 
Sparta Kern Zsuzsanna: Kern Péter emlékezete. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok. Dr. Kubassek János (szerk.): 2007. 

16. szám, 99-103. o. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd. 
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Írta: Lovassy Sándor dr. 

 

A kaktuszok Amerika nevelte csodálatos alakulású növények, amelyek egyik-másik faját 

virágkedvelőink szép virágaiért már régóta tartják, legújabban pedig a különféle fajok nagy 

sokasága, termetük változatosságáért, rohamosan, szinte divatszerűen terjedt el. A fiatalabb 

korukban gömb-, később hengeridomú kaktuszalakok tömegében, amelyet a világforgalom egyre 

terjeszt — s ebben a kertművészet is segítségére van — nálunk széles körben az Echinopsis-fajok 

a legismertebbek, nemcsak azért, mivel ezek az avatatlan virágkedvelő kezelése irányában nem 

kényesek, nem igényesek, nyáron a szabadföldbe való kiültetést, illetve cserepestől a szabadföldbe 

süllyesztést, úgy napos, vagy árnyékos helyen, mint száraz vagy esős-hűvös időjárással egyaránt 

elviselik és közönséges kertiföldben is jól megélnek, hanem mert csak némileg megfelelő kezelés 

mellett könnyen virágzanak és hosszúcsövű szép, nagy — fehér, vagy halavány lila-rózsaszínű — 

virágokat fejlesztenek. Virágait az Echinopsis nem a kaktusztest tetején, mint a legtöbb egyéb 

gömbkaktusz, hanem teste oldalán fejleszti, ahol azok a bordák valamelyik tüskebokra tövéből 

indulnak, s többnapos növekedés után estefelé nyílnak és másnap reggelre, esős-borult időben 

délelőtti 11 órára, csukódnak. Sok más kaktusznemzetséggel szemben előnyük még a tüskék 

rövidsége, ami könnyebb kezelhetőségüket teszi lehetővé. Nálunk több faja van kertészeti 

forgalomban. Az egyes fajokat a test sötétebb, vagy világosabb zöld színe, a bordák száma, a 

tüskebokrok (areolák) egymástóli távolsága, a tüskék alakja, hossza és színe, a virág méretei, a 

szirmok, porzószálak, portokok és a bibe színei s a sarjadzóképesség szerint különböztetik meg. 
 

Virágzó Echinopsis-csoport. Lovassy Sándor dr. felvétele. 
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Nekem vagy 130 darab Echinopsis-om van, 

amely tavaszonként cserepestől olyan 

kavicsos-homokos, kerek kertiágyba kerül, 

ahol a naptűzést csak reggeltől de. 11 óráig 

kapja s az északi szél is éri, tehát nem éppen 

megfelelő helyre jut. A csoport legnagyobb 

része a fehérvirágú Echinopsis gemmata 

(turbinata), kisebb részük a lila-rózsaszínű 

virágot nevelő E. multiplex fajhoz tartozik. 

Érdekes az, hogy a fiatalabb fehérvirágú 

gömbök, amelyek egyszerre csak egy-két 

virágot hoznak, valamennyien ugyanarra az 

estére nyílnak; az öreg hengerestövek 

egyszerre négy-öt bimbót nevelnek, de ezek 

közül csak kettő-három nyílik a fiatalokéval 

ugyanazon a napon, a többi két nappal 

később pattan fel. Az én csoportom 

nyaranta háromízben virágzik, mégpedig 

mindegyik alkalommal az első estére 30—

35 fehér virág nyílik, majd pontosan a 

következő este a multiplex lila-rózsaszínű 

virágai, a harmadik este pedig az öreg tövek 

megkésett fehér virágai jelennek meg. 

Egyik különösen kedvező nyáron egyszerre 

93 fehér virág gyönyörködtetett; kár, hogy 

ennek fényképe a már késő esti felvétel 

folytán nem eléggé éles ahhoz, hogy itt 

bemutatható legyen. (Ehelyett közöljük dr. 

Tomasovszky Imre min. [miniszteri] 

tanácsos nejének — aki nagy szeretettel 

foglalkozik kaktusztenyésztéssel — 

Echinopsis-virágairól készült fényképét. 

Szerk.) Az Echinopsis-ok virágai, ha az 

egyes gömbök ugyanazokról az öreg tövekről származnak — nálam is ez az eset — sem 

természetes, sem mesterséges úton nem termékenyülnek, s minthogy a különböző fajok más-más 

napokon nyílnak, keresztezésük is vajmi ritkán lehetséges, s így ezek magot nálunk alig 

hozhatnak. A többi gömbkaktusznemzetség szélesebb körben való elterjedését egyik-másik 

hátrányuk akadályozza. így a szintén bordás Echinocactus-fajokok nagy része olyan hosszú 

tüskékkel van megrakva, hogy kezelésük nehézkes, egyiket-másikat kézbe sem lehet fogni ; 

azután mint hazájukban sziklásköves, naptűzéses, terméketlen helyeken növők, megérzik az esős, 

hűvös nyarakat, vagy a téli öntözéssel tesszük őket tönkre; oldalgömböket alig hoznak s így 

szaporításuk is körülményesebb. Ezek rövidnyelű virágaikat a gömb tetején hozzák. A szintén 

gömbalakú, de nem bordás, hanem teste egész felületén kiálló, hegyes dudorokat viselő 

Mamillaria-kaktuszokat is kevésbé látjuk virágkedvelőinknél; ezek esős-hűvös nyarakon könnyen 

rothadnak, oldalgömböket alig nevelnek, s így szaporításuk is nehezebb. Az Echinopsis-fajokon 

kívül még leginkább a már nem annyira gömbös, hanem hengeres termetű Echinocereus kaktuszok 

egyik-másik faja nyert műkedvelőinknél némi elterjedést, mert nem kényesek, bőven fejlesztik 

rövidnyelű virágaikat, amelyek a többi gömb- és oszlopkaktusztól eltérően, nem egy éjjelre, 

hanem napokra, sőt egész hétre terjedően nyílnak. 

 

Lovassy Sándor dr. 
A Természet. 1932. március 1-15. XXVIII. évf. 5-6. szám, 63-64. o. 

 

 

 

 

 

Virágzó Echinopsisok. Dr. Tomasovszky Imre miniszteri 

tanácsos nejének szentistvántelepi kertjében 1931. július 

hó 2-án 74 virág nyilt. A kaktuszok fölött oleander virít. 

Weisz József felvétele. 
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Az ausztráliai Queensland 

államban lévő Bounarga város-

kában rovarnak emeltek emlék-

művet. 1788-ban egy Philip nevű 

angol egy bizonyos kaktuszfajtát 

vitt be Ausztráliába. A kaktusz 

gyümölcsei tüskés körtére emlé-

keztettek. A kaktusz meghonoso-

dott és piros festék előállítására 

használták. Ugyanis ebből a kak-

tuszfajtából karmin állítható elő. 

Ötven esztendővel később az 

egyik ausztráliai farmernek az az 

ötlete támadt, hogy Argentinából 

vigyenek be egy másik kaktusz-

fajtát, amelynek gyümölcse szin-

tén tüskés. Ez a kaktuszfajta két 

oknál fogva is jobb volt az előb-

binél: nagyon szépen növekedett 

és gyümölcsei ehetőek is voltak. 

Az új kaktuszfajta tetszett a far-

mereknek és rájöttek, hogy ele-

ven sövény képezhető belőle.  

A farmerek azonban nemsokára 

kénytelenek voltak megváltoztat-

ni véleményüket. Ugyanis a kak-

tusznak megvoltak a hátrányos 

oldalai is: hihetetlen gyorsaság-

gal elszaporodott és nemsokára 

óriási földterületeket hódított el a 

farmerektől. Ahol egyszer gyöke-

ret vert, s néha a fa nagyságát is 

elérte, ott többé semmi sem ter-

mett. Ezután gondolni sem lehe-

tett ezeken a területeken rizs, 

búza, zab, stb. termesztésére. S 

ekkor a farmerek hadat üzentek a 

szerencsétlenséget hozó kaktusz-

nak. Munkába állították a trak-

torokat és a többi gépeket, de a 

kaktusz egyre csak hódította az 

újabb földterületeket. Magvait szerteszóra a szél, szertehordta a víz, szétvitték a madarak. A 

farmerek elkeseredése határtalan volt. De mégis megtalálták a kiutat. Dél-Amerikából bevitték az 

úgynevezett Cactoblastist, amely a selyemhernyóra hasonlít és elkeseredett ellensége a 

kaktusznak. A farmerek sürgősen 2750 millió Cactoblastis tojást helyeztek el a kaktuszokon. Tíz 

év leforgása alatt e hernyók falánk utódai elpusztították a kaktuszok jelentékeny részét. A 

termékeny föld megtisztult Dél-Wales és Queensland állam területén. A derekas munka elismerése 

jeléül a queenslandi lakosság emlékművet emelt a rovarnak. (Fotók: John Huth) 

 
Tolna Megyei Népújság. 3. évf., 120. szám, 4. o. 1958. május 23. 
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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. 
 

R 
 

radiosus, radiosa reichstahlig sok sugaras, sugárzó 

radicans wurzend kapaszkodó, legyökeresedő 

radicantissima sehr bewurzelt nagyon gyökeres, 

leggyökeresebb 

radicula das Wurzelchen csíragyökér, gyököcske 

radix die Wurzel gyökér 

radoczii Eigenname: G. Radocz Radócz-féle 

rafaelensis aus Minas de San Rafael, Mex. Rafaelből való 

rafinesquei benannt nach Const. S. Rafinesque-

Schmaltz 

Rafinesque (-Schmaltz)-ból 

való 

ragonesei benant nach dem Entdecker  

Ragonese 

Ragonese-ről elnevezve 

rahmeri benannt nach Rahmer Rahmer-féle 

ramillosa verzweigte szétágazó, sarjadzó 

ramosissima  legágasabb 

ramosum ästig, zweigig ágas, ágas-bogas 

ramulosus, ramulosa kleinästig, kleinzweigige kis ágas, kis gallyas, 

apró elágazó 

rana der Frosch béka 

randallii benannt nach Herkunft: Bolivia élőhelyről elnevezve 

ranuncoloides froschartig (kis) békaszerű 

rapa die Rübe répa 

raphidacanthus, 

raphidacantha 

nadelstachelig, nadeldornige tűtövisű 

Rapicactus rübenwürzel répagyökerű kaktusz 

rapifera rübentragende répát viselő 

rapuncoloides rübenartig répaszerű 

rarissima, rarissimus sehr seltener nagyon ritka, (legritkább) 

rarus selten ritka 

rastrera Harken förmige gereblye formájú 

Rathbunia benannt nach Dr. R. Rathbun Rathbun-féle 

rauhii benannt nach Prof. Dr. W. Rauh Rauh-féle 

rauhiorum benannt nach Prof. Dr. W. Rauh Rauh-féle 

Rauhocereus benannt nach Prof. Dr. W. Rauh Rauh Cereusa 

rauschii benannt nach W. Rausch Rausch-féle 

rayonensis benannt nach Herkunft: 

Rayones, NL, Mex. 

Rayonesből való 

reae benannt nach Herkunft: Bolivia élőhelyről elnevezve 

Rebutia benannt nach P. Rebut Rebut-féle 

 

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