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

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

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

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 

..        
 

Debreceni Pozsgástár 

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

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

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

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

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

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

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

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

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

Egyesületünk a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület ebben az évben a 

ünnepli 60. évfordulóját. Az elmúlt 60 évben sok más szervezethez hasonlóan, azokhoz, amelyek 

már a rendszerváltozás előtt létrejöttek, a jogszabályi változások kényszerében gyakran változott 

az elnevezésük. Ez történt velünk is, és a névváltozások eredményeként az elmúlt évtizedekben a 

kollektív emlékezetben egyre halványult, elfelejtődött a múlt, olyannyira, mintha nem is lett volna 

előzmény, csak egy történelem nélküli jelen. A civil szervezetek egyik jellegzetessége, hogy a 

tagság a mindennapos munkája mellett kizárólag szabadidejében képes segíteni a szervezetet céljai 

megvalósításában, és ilyenkor mindig a legfontosabb ügyek, elképzelések kerülnek terítékre és 

nem a múlt megőrzése. Ez egyik oka, hogy szervezetünk történelmi múltja sok-sok éven át 

feltáratlan maradt. A másik ok általánosabb jellegű, olyan, amit a magyarságba évszázadok óta 

sulykolnak, s ez a lefelé taposás mindig feldobja a kérdést: Nekünk ne lenne múltunk?! Nekünk, 

magyaroknak a múlt kutatása, bármilyen időszakot fogjon is át, mindig együtt járt a kishitűséggel, 

gátlásokkal, a „huhogók” rosszallásával, hitetlenkedésével, a kicsinynek maradás sulykolásával, a 

valós tények bármi áron való kétségbe vonásával. De aki a múltat kutatja, nem feledheti el, hogy 

törpék válláról nem lehet messzire látni, - a múltba sem! Ha nem ismerjük a múltat, azt sem 

tudhatjuk, milyen értékeket vallhatunk a magunkénak. Nem valljuk magunkat óriásoknak, de 

törpéknek sem, de egymás vállára állva messzire látunk, nagyon messzire. Egyesületünk idősebb 

tagjai hívták fel figyelmünket és índítottak el a kutatás útján annak a múltnak a megismerésére, 

amely 1962-ben kezdődött. A ’60-as évek történéseinek kutatása ma sem könnyed munka. Miért 

ez a nehézség? Gondoljunk bele, ezekben az években az írógépeket központilag nyilvántartották, 

még a magánszemélyekét is, már akinek volt ilyen. Munkahelyeken zárt, ellenőrzött 

helyiségekben tartották, és nem használhatta akárki. Nem is használta! Telefon 

magánszemélyeknél elérhetetlen vágyálomnak tűnt. Ha valaki elővesz a múlt ködéből egy városi 

telefonkönyvet, meglepődik vékonyságán. A telefon ezért, és más okok miatt szóba sem jöhetett a 

szervezésnél. Önmagában a szervezkedés gyanús és veszélyes tevékenységnek számított, ha az 

nem „felülről” történt. Az akkori kaktuszgyűjtők magányos farkasoknak számítottak, mivel szinte 

semmit nem tudhattak meg más kaktuszgyűjtőkről, kivéve, ha valahol véletlenül összetalálkoztak. 

Ilyen körülmények között az sem meglepő, hogy szakkör szervezése, a hasonló érdeklődésű 

emberek felkutatása is hosszú időbe, néha évekbe telt, és nem véletlen az sem, hogy a ’60-as 

évekből írásos dokumentumról alig van tudomásunk, holott a szakkör foglalkozásairól Szakköri 

Naplót kellett készíteni. Vajon hol lehetnek ezek a naplók, ha egyáltalán fennmaradtak? 

Mi is történt ebben az évben? 1962 májusában az akkori Megyei Művelődési Ház (MMH) 

főelőadója, Újj Imre, megkereste Dr. Nemes Lajost, a debreceni Botanikus Kert igazgatóját, hogy 

szervezzen egy Debrecenben működő Kaktuszkedvelő Szakkört. A MMH felajánlotta, vállalja 

működtetését havonta kétszeri foglalkozással, terem, vetítés és évenként 2-3, nem debreceni 

előadó meghívásának biztosításával, míg a debreceni Botanikus Kert a megfelelő szakmai háttért 

biztosítja. A szakkörnek fontos szerepe volt a debreceni Botanikus Kertben, az országban elsőként 

kialakított, nemzetközi hírű, és Közép-Európa legnagyobb állami kaktusz- és pozsgásgyűjte-

ményének létrehozásában. A szakkör már szerény kivitelű, sokszorosított újságot is kiadott tagjai 

részére, ami abban az időszakban kivételes dolognak számított. Kivételes volt az 1971. évi 

kiállítás a debreceni Arany Bika Szálló Bartók Termében, amely kiállítást azóta sem sikerült 

túlszárnyalni. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyozni, Debrecenben nem lehetett abban 

az időben, de még 10 év múlva sem, egyesületet alapítani, egyszerűen „föntről” nem engedték. 

Később, az 1980-as években az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen „Egyetemi 

Kaktuszkör” nevű szervezet alakult. A rendszerváltás első éveinek gazdasági átrendeződése nem 

kedvezett anyagilag ennek a szakkörnek sem. Az átmenet kényszerű és a  
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látszólagos érdektelenség éveit követően az Egyetemi Kaktuszkör tagjai 1995-ben létrehozták a 

Debreceni Kaktuszgyűjtők Egyesületét, amely később közhasznú egyesületté alakult, majd 

rövidesen újabb névváltozás vált szükségessé Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete 

néven. Később, 2010. aug. 21-én e név megváltoztatása mellett döntött a közgyűlés, s ekkor lett 

szervezetünk ma is használatos neve Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, 

vagy rövidebben: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság. Mi indokolta a névváltozásokat? Nem 

egyéb, mint az állandóan változó gazdasági, társadalmi és törvényességi követelmény, az ezekhez 

való legteljesebb mértékű igazodás céljaink maradéktalan elérése érdekében. Az elnevezés mindig 

alakult az igényekhez, és a változások által kikényszerített valósághoz, hiszen az említett 

szempontokból tekintve az elmúlt 60 év igazán nem nevezhető eseménytelennek. Egy szervezet 

folyamatosságát nem nevének állandósága határozza meg, sokkal inkább tevékenységének 

állandósága, amely minden esetben a kaktuszokkal és egyéb pozsgásnövényekkel való 

foglalatoskodás volt, továbbá fontos lehet a székhely állandósága, amely mindig Debrecen volt. 

Nem az a lényeg, milyen néven ténykedik ma valamilyen szervezet, hanem a különböző név alatt 

működő szervezet mögött azokat az embereket vegyük észre, akik a szervezetet éltették és éltetik, 

függetlenül annak ilyen-olyan névváltozásaitól. 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület a más nevet viselő előd szerveze-

tekből nőtt ki, azok munkájából, akik hosszabb-rövidebb ideig tagjai voltak a szervezetnek. Ezért 

adózunk tisztelettel az elődöknek, és ezért vállaljuk azt az örökséget, amit munkájuk eredmé-

nyeként megőrzendő örökségként ránk hagytak. Ezt a 60 éves múltat visszük tovább, remélve, 

megőrzendő értékeket hagyhat a mai nemzedék is a jövő kaktusz és pozsgás növényeket szerető 

nemzedékére. 

 

Ficzere Miklós 
 

alelnök 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

 

 
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság elődszervezetének első újságjai 1971-ből. 
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A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság elődszervezetének újságjai az 1970-es évtizedből. 
 

   
 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság néhány folyóírat példánya a 2021 és 2022. évből. 
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Írta: dr. Földi Ferenc 

 

Sokszor lehet hallani, hogy szeressük a hazai virágokat, s ne vegyünk külföldi származású, nekünk 

idegen nővényeket. De melyek azok a hazai növények? Talán a tulipán, vagy a muskátli? Ezek is 

bevándorlottak, éppúgy, mint a többi ma piacon levő növények. Délibb tájak meleg napsütésének 

gyermekei ezek is, s csak a szeretetünk emelte őket meghonosítandó barátaink közé. Miért ne 

honosíthatnánk meg a kaktuszokat is? Hazai növénykultúránk, hála Istennek, már elég fejlett, 

hogy a külfölddel versenyezhessünk s újat is teremthessünk. Remélem, hogy akad még buzgó 

kaktusztermesztő, aki saját újdonságaival fogja 10 vagy 15 év múlva a külföldet vásárlásra bírni. 

Természetes, hogy a kezdet nehéz, sok százezer magnak és palántának kell még addig az avatatlan 

kezekben elpusztulni, sok pengő fog még egy pár évig — de már nem sokáig — a külföldre 

vándorolni, aminek ellenértéke siralmas: sok beteg behozott példány is fog még addig elpusztulni, 

amit bizony nem ad ingyen a külföld. De ha foglalkozunk a pozsgás növényekkel, mégis szeretjük 

majd őket. Nincs növényfaj, mely még annyira a fejlődés korszakában van, mint a pozsgás 

növények s köztük a kaktuszok. Ez egy még nagy részben ismeretlen növényfaj, amely számtalan 

meglepetést tartogat mindnyájunk számára. Most azonban még tandíjat fizetünk. Hallottam egy 

szegény kaktuszkedvelő társamról, aki százezerszámra vetett magot s csak egy néhány száz palán-

tája van. Magamnak is volt harminc és negyven márkáért egy-egy hozatott példányom, amelyik 

csak a német gazdájának szerzett örömöt, mert én röviddel ideérkezése után megkönnyebbültnek 

találtam és eltemettem. Láttam fűtetlen üvegházban, jég között és kemény fagyban kaktuszokat, 

melyeknek utódai, sőt részben ők maguk is, hat év óta növekednek nálam. Vannak elpusztít-

hatatlan fajok. Ezeket mindenki tudja szaporítani, mert ha tél idején szebben is fejlődtek, egy 

negyedévig, földbe kerülve, vígan tovább nőnek. Ezek már ma olcsók. A többségnek azonban 

meleg kell sok napfénynyel, sőt némelyiknek sok meleg és amíg a hazai viszonyokat megszokják, 

gondos ápolásra van szükségük. Megesik, hogy háromszor is meg kellett rendelnem egy fajtát, 

míg végre megmaradt nálam. Ez a kiválasztás könyörtelen törvénye. Ez nem lehet olcsó s az ilyen 

fajért a külföldiek is sokat kérnek. Ha nemzedékeken keresztül itt fogunk kaktuszokat nevelni, 

minden újabb nemzedék között lesznek az eredetitől elütő tulajdonságú példányok, s ha már 150 

éves múltja lesz kaktuszkultúránknak, hiszem és tudom, hogy a nemzetközi virágversenyben mi 

sem fogunk alul maradni. Évről-évre örvendetesen nő, rendesen az előző év kétszeresére a 

kereslet, de a kínálat is, mert vannak már gyakorlott termesztőink, kik már ma is versenyeznek a 

külfölddel. Ha már nagyon sokan fogják ezeket a növényeket szeretni s ha pár év múlva 

mindnyájukat magunk termesz-

tettük, akkor lassan ők is helyet 

kapnak testvéreik, a muskátlik 

mellett vagy előtt. Addig azon-

ban még sokat kell szeretettel 

dolgozni és bizony áldozatoktól 

sem szabad visszariadnunk 

mindaddig, amíg olyan példá-

nyokra nem találtunk, melyek a 

hazai viszonyainkkal megalkud-

tak. 

dr. Földi Ferenc 
 

Kertészeti Szemle, 1930. március 3. 

szám 82-83. o. 

 

Acanthocalycium peitscherianum 

szép és könnyen tartható. 

Fotó: Fábián László 
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DEBRECEN, KÖLCSEY KÖZPONT, 2022. AUGUSZTUS 18-21. 

A képeket készítette és beküldte Barizs Dániel. 
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…az úgynevezett „magyar vidéken” olyan tömörűlések, szervezetek, amelyek összefogták egy 

adott környék kaktuszok- és egyéb pozsgás növények gyűjtőit. Debrecen mellett több telepűlésen 

színvonalas szerveződések alakultak, amelyek tagjai előadásokat tartottak, kiállításokat rendeztek. 

Pécsett 1963-ban kezdődött, adja hírül 1968-ban a Dunántúli Napló.  

 

ÖTÉVES A PÉCSI DÍSZNÖVÉNYKEDVELŐK SZAKKÖRE 
 

ÉRDEKES KIÁLLÍTÁSOK A JUBILEUMI ÉV PROGRAMJÁBAN 
 

Az 1968-as évre gazdag programot állított össze a pécsi Fegyveres Erők Klubjának öt éve működő 

dísznövény szakköre. A jubileumi rendezvények közül mindenekelőtt a nyilvános kiállítások 

tartanak számot közérdeklődésre. Ezek közül a legnagyobb szabású a június 14-i, és a július 19- 

24. között megrendezésre kerülő IV. pécsi szakköri kiállítás lesz. Érdekesnek ígérkezik továbbá 

Tóth Mihály gyűjteményének szeptember 13-15-ig tartó kamarakiállítása, ez alkalomból a gyűjtő 

„Broméliák a jövő szobanövényei” címmel előadást is tart. A dísznövénykedvelők táborában nagy 

várakozás előzi meg Vajda Ferenc, Mammillaria subgenus gyűjteményének bemutatását is, ezt a 

kamarakiállítást november 22-27. között tekinthetik meg a pécsiek.  

Május 24-én Horváth László, a nemzetközi hírű budapesti Rozmaring Dísznövénytermesztő Tsz 

főkertésze tavaszi és nyári virágtálak, alkalmi összeállítások készítéséről tart nyilvános előadást, 

melyet két napos bemutató követ. A téli virágtálak és kompozíciók nyilvános szakköri kiállítását 

december 13-15. között rendezik meg. A program összeállítói nem feledkeztek meg a kaktusz- 

kedvelők, illetve gyűjtők népes táboráról sem. Február 23-án „Parodia — kaktuszok” címmel 

előadás és vetített gyűjteménybemutató színhelye lesz a Klub. Április 22-én Kondér István 

mérnök a kaktuszok tavaszi és nyári gondozásáról, növényvédelméről tart nyilvános előadást. (…) 

Október 25-én a pécsi dísznövénykedvelők szakköre vendégül látja Pécsett a Lengyel 

Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagjait. A kaktusz-pozsgás szakcsoport kilenc klubnapot tart, ezek 

keretében május 3-án és szeptember 6-án nyilvános cserenapot rendez tagok és nem tagok részére. 

 
Dunántúli Napló, 25. évf., 21. szám, 3. o. 1968. január 26. 

 

VIRÁGARZENÁL A FEGYVERES ERŐK KLUBJÁBAN 
[Pécsett, 1966-ban.] 

 

A bejárat mellett szaporító ládákban figyel-

hetik meg a növényeket a látogatók, ezt 

követően a kaktusz-kiállításban gyönyör-

ködhetnek. Különösen szépek Mogyorósi 

Sándor játekkockákból készített színes kis 

tartói, bennük a legkülönfélébb apró kaktu-

szokkal és Nemes János virágzó paródiái. A 

legszebbek közé tartoznak Mezőkeresztesi 

Károly hajas kaktuszai, melyek mellett szé-

pen megférnek a Cereus Hungaricus és Had-

nagy József Kanári szigetekről származó 

kaktuszai. 

 

 

 
Dunántúli Napló, 23. évf., 123. szám, 4. o. 

1966. május 26. 
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TALÁLKOZÁS — PASSZIÓ ÜGYBEN [DOROGON 1968-BAN.] 
 

Minden hétfőn délután így van ez a dorogi művelődési ház Ki, mit gyűjt szakkörében. 

Rendszeresen ismétlődő randevúja ez a nap azoknak, akik gyűjtenek valamit, passzióból, önma-

guk gyönyörködtetésére, szórakozásból, de szenvedéllyel. Legutóbb magam is elmentem a 

gyűjtők hétfői légyottjára, mert hát én sem vagyok immunis az e fajta időtöltéssel szemben. 

Ezúttal először mégis inkább a kíváncsiság sodort e berkekbe, a kaktuszgyűjtők találkozójára. 

Annál is inkább állíthatom ezt, mert jómagam csupán annyi kaktusszal rendelkezem, amennyit 

átlagosan minden szobanövényt kedvelő család jónak ítél beszerezni. Szóval a kaktuszt éppen nem 

gyűjtöm. Legalábbis egyelőre nem.  

Délután öt óra volt. Egymást követték a gyűjtők. Köztük jó néhány kedves ismerős, akikről 

sohasem hittem volna, hogy ilyen szenvedélynek hódolnak; Az eszmecsere nyomban megkezdő-

dött. Villányi Károly esztergomi gyűjtő, talán éppen a legrangosabb kaktuszos felé szinte 

záporoztak a kérdések. Tekintélynek örvend. Érthető is, hiszen gyűjteménye 4000 darabból áll, s 

benne több mint 1100 fajta képviselteti magát. Pillanatok alatt eldöntötték többen is, hogy a 

nyugdíjas gépésztechnikus kaktuszállományát látni kell, és hogy a legközelebbi szabad szom- 

batra ez lesz a lehető legélvezetesebb program.  

Az asztalon, amelyet körülültünk, néhány kaktuszérdekesség kellette magát. Kisorsolták őket. 

Minden hétfői összejövetelen kisorsolnak egymás közt valamit a gyűjtők. És milyen izgalmas volt. 

Egyszerre mintha mindannyian gyerekekké változtunk volna. Belénk feszült a játékos sorsolás 

minden izgalma. Közben Villányi bácsi elújságolta, hogy az utóbbi hetekben negyvenféle kőrózsát 

gyűjtött össze, s a legnagyobb öröm, hogy köztük van egy olyan fajta is, amit 12 évig hiába 

keresett.  

Mások is közbeszóltak. Az egyik hölgy elmondta, úgy tudja, hogy valamikor a sömört kezelték a 

kőrózsákkal. A gyógymódra persze nem esküdött meg senki. Szóba kerültek a liliomfélék, melyik 

illatozik, melyik nem, a tigrisliliom, a kanadai citromsárga, s ki tudja még hány változata. 

Tippeltek a kisorsolt kaktuszom korára. A legkisebb kaktuszfióka is már 2—3 éves volt, s az alig 

valamivel nagyobb hatodik esztendejébe lépett. Nem is olyan egyszerű ezt megállapítani. Egy 

kaktusz sem viseli a „homlokán” korát. Lassan cseperednek. Aki nagyon kíváncsi, hogy mennyire 

így van — javasolta az egyik gyűjtő, az ültessen el egy kaktusz és egy muskátli magot, így lesz 

összehasonlítási alapja. A gyűjtők lélektana nagyon érdekes. Az ember nem is hinné, hogy a 

gyűjtő, ha igazán az, minden idegszálával hódol passziójának. És bosszankodni is tud, ha 

valamely elképzelése nem teljesedik valósággá.  

— Egy jókora szelet dinnye volt és édes, akár a méz — mesélte egyikük az asztalnál. Valami 

csodás különlegesség. És képzeljék, az egész szeletben, pedig mint mondtam, jókora volt — 

egyetlen magot sem találtam. 

Így aztán a dinnyeevés sem lehetett teljes élvezet. Minden mézédessége ellenére is volt benne 

valami keserű. Hát persze, hiszen mag híján nem lehet a házikert növényeit ezzel a dinnyefélével 

gazdagítani...  

Gordos Géza 
Dolgozók Lapja, 23. évf., 176. szám, 3. o. 1968. július 28. 

 

 

 
 

 

London. Elképesztő történetet vallott be Nick Clegg brit miszterelnök-helyettes: a politikus 16 

évesen, részegen felgyújtott egy ritka kaktuszgyűjteményt. 1983-ban az elit Westminster iskolába 

járó Clegg részt vett egy müncheni osztálykiránduláson. A fiatalokat egy testvériskola diákjainak 

családjainál szállásolták el. Így került Clegg egy bíró házába, aki ritka kaktuszokat gyűjtött. A 

későbbi politikus egyszer annyira berúgott, hogy amikor részegen visszament a szállására, az 

öngyújtójával elkezdte poénból megpörkölni a növényeket, ami olyan jól sikerült, hogy a teljes 

gyűjtemény leégett. (Bors) 
 

Új Szó, 67. évf., 113. szám, 1. o. 2014. május 19. 
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Ficzere Miklós Sziklakertem télálló kaktuszai. 

Tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és 

talányok. 

III. Rész: Télállók az Echinocereus nemzetségben 

 

1. Fejezet: Echinocereus triglochidiatus és 

Echinocereus coccineus 

 

Hangsúlyozni kívánom, csak azokat a taxonokat 

mutatom be, amelyek sziklakertemben megtalálha-
tók, de egy-két esetben olyat is kénytelen vagyok 

megemlíteni, amelyik nálam nincsen. Azt is hangsú-

lyoznom kell, nem állt szándékomban a kaktuszok 

leírásával foglalkozni, azzal, mi hány cm, mm, db, 

stb, aki ilyesmit keres az alapos, nagyon pontos leírá-

sokat találhat az internettől kezdve a külföldi és 

magyar nyomtatott szakirodalomban. Ha ilyesmire 

mégis kitérek, annak oka a jobb megértés, valamilyen 

körülménynek a bemutatása, de nem törekszem sem-

miféle teljességre. Kérem, ennek figyelembevéte-

lével olvassák a növényekről szóló ismertetéseket. 

Földrajzi elterjedésüket, élőhelyüket azért említem, 

legyen mihez hasonlítani a hazai viszonyokat. 

„A már említett 2. képen más érdekesség is megfigyelhető. A sérült, nagyobb növény mellett 

látható egy kisebb, ami E. coccineus. A két egyed tövisei, meglátásom szerint, teljesen egyformák, 

darabszámukban sincs eltérés. Az egyik E. triglochidiatus, a másik E. coccineus. Hogyan 

lehetséges ez, hiszen, mint írják, mondják, mindkettő jól elkülöníthető, önálló faj? A 

triglochidiatus zavarba ejtően változatos faj, amit igazol az a sok-sok taxonómilag alacsonyabb 

rangú név, amivel az idők során összefüggésbe hozták. Változatossága látható gyűjteményemben 

is a megmutatkozó különbségekben. A legkevesebb és legnagyobb tövisekkel rendelkező 

növények az E. triglochidiatus var. triglochidiatus, a faj elterjedésének keleti részét foglalják el, 3. 

kép. Ha a képet jól megnézzük, a távolabbi hajtáson szinte csak hármas töviseket látunk, a 

közelebbin a négyes tövisek vannak többségben. Olyan állítások, miszerint az egymáshoz nagyon 

hasonlító E. coccineus és E. triglochidiatus könnyedén elkülöníthető, mivel az előbbi tövisei kör 

keresztmetszetűek, az utóbbié háromszög alakúak, nem helytálló.(…) 

… És itt az újabb talány: hogyan érzékelik a nagyok a kisebbek jelenlétét, és honnan tudják, 

milyen méretre kell „lefogyniuk”? És miért nem működik a jelenség fordítva, azaz a kicsik miért 

nem igazodnak a nagyokhoz, miért nem növekednek azokkal hasonló magasságra? 

… Röviden kitérek a ’triglochidiatus’ etimológiájára, mert már ez is vitára gerjeszt, mivel 2004-

ben rossz magyarázatot kapott Eggli és Newton a már említett, etimológiával foglalkozó 

könyvükben. 

… Módomban állt megfigyelni az E. coccineus ritka különlegességét, talán fejlődési hibáját, a 

kétlakiságát, azt a jelenséget, amikor a hím és nőivarú virág különböző növényen található. A 

kétlakiság nem sajátja a faj minden egyedének, a többség a megszokott kétivarú virágot fejleszti, 

amikor egy virágban ott a bibe és a porzók. 

Néhány kiragadott gondolat a cikkből több egyéb mellől, amelyekre megtaláljuk a szöveg 

környezetével összefüggő teljes választ. 
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Tóth Norbert Az „elveszett világ” kaktuszai, avagy a Mammillaria perezdelarosae subsp. 

(var.) andersoniana új élőhelyének felderítése 

„Ahogy egyre közelebb értünk e természeti csodához hirtelen eszembe jutott egyik kedvenc 

gyermekkori regényem, az Elveszett világ Sir Arthur Conan Doyle tollából, ennek főszereplője, 

Challenger professzor tekinthetett ugyanolyan felfedezés vágyától vezérelt izgalommal az 

elkövetkezendő órák kínálta élményekre, mint jómagam. Az első kilométereken enyhén emelkedő, 

patás jószágok, illetve az erózió által közösen növénymentesre csupaszított vörös kövekkel 

borított ösvényen meglehetősen gyorsan haladhattunk, melynek vége egy ritkás fűvel borított 

alacsony dombtetőre érkezett. Innen már kiváló rálátás nyílt az előttünk magasodó „felföldre”, 

míg fújtunk egyet, próbáltam megtalálni ennek az óriási természet alkotta erődnek a gyenge 

pontját, ahol kísérletet tehetünk a meghódítására. Mivel függőleges sziklák megmászására 

semmilyen felszereléssel nem rendelkeztünk, hovatovább az ilyen irányú ambíciónak is alaposan 

híján voltunk, ezért elkerülhetetlennek bizonyult valamilyen számunkra is kivitelezhető rögtönzött 

tervet készíteni, ehhez pedig még két további dombot kellett leküzdeni nem éppen könnyű terepen. 

(…) Magam mögött hagyva a Stenocactus-kánaánt, alig pár lépés után pingponglabda nagyságú 

gömböcök kerültek látótérbe, de ezekkel egy asztaliteniszező sem szívesen próbálkozott volna, 

lévén hogy sűrű tűpárna borította valamennyit. Nehezen hittem el, de végre megtaláltuk a 

szemölcskaktuszok nemzetségének egyik legszebb tagját, ez a Mammillaria perezdelarosae var. 

(subsp.) andersoniana! Pletykákból, terepen jártas gyűjtők beszámolóiból előzőleg természetesen 

informálódtam, így nem ért teljesen váratlanul, hogy az itt tenyésző andersonianák kissé eltérnek a 

típusélőhelyen felfedezett példányoktól.” 

 

Elton Roberts Mammillaria theresae, a csodás törpe 

„Valahol valaki az évek során a Mammillaria theresae-t a Mammillaria saboae faj alá sorolta. 

Nem hiszem, hogy ez a besorolás sokáig tartott, mivel egészen más kinézetű, és legalább 250 

mérföldre nő mindenféle saboae-tól, attól elkülönülten, egyedül található. A longiflora sorozatba 

tartozik, mert meglehetősen hosszúak a virágcsövei, a virág akár 4 cm-es is lehet. Nem nagyon 

látom ezeket a növényeket a kiárusításokon, és amikor eladásra kínálják, általában hamar 

megvásárolják. Láttam egy termelőt, akinek volt néhány növénye 5 cm-es cserépbe ültetve. 

Sokszor az érdeklődők figyelmét elkerüli, ha a növények ilyen kis cserépben vannak. Valaki, aki 

valóban a nehezebben beszerezhető növényeket keresi, annak időbe telik, míg megtalálja a 

növényeket. Amikor jobban megnézegetem az eladó növényeket, azt látom, hogy azok általában 

egyedüliek, amelyek valószínűleg egy nagy növényről levágott és gyökeres hajtások voltak. 

Annak ellenére, hogy a növénynek jó karógyökere van, mégsem kedveli a mély cserepet. 

(…) Az areolák közepe szintén jól látható. Az areolák a tollszerű tövisekkel tükörtojáshoz 

hasonlítanak. Ez sokkal jobban látható a 3. képen, amely közeli kép egy fejről, s ez nem nagyobb, 

mint a kisujj ízülete. A képet azért készítettem, hogy megmutassam a mammillák „sminkjét”. 

Számos mammillán a tövisek „tollazata” is látható. Számomra úgy néz ki, mint a tollak.” 
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Kiss László A kevésbé ismert Melocactus sergipensis 

„A növényt Eronides Bravo Filho kutató hallgató fedezte fel 2014 júniusában, miközben a 

Cactaceae flóra felmérését végezte Sergipe szövetségi állam nyugati, viszonylag sík területén. Ezt 

követően a témavezetője, prof. Marcos Vinicius Meiado professzor tanulmányozta át a kutatás 

eredményét. A növény részletes tanulmányozását és leírását Nigel Taylor, Marcos Vinicius 

Meiado professzor végezte el munkatársaival (Eronides Bravo Filho és Daniela Zappi). A faj 

felfedezésén és leírásán túl, ezáltal napvilágra került Sergipe állam mind az ideig egyetlen 

endemikus kaktusz faja. 

(…) Pierre J. Braun és Gerhard Heimen ismételten felkereste 2018-ban a Melocactus sergipensis 

élőhelyét, tanulmányozandó az elmúlt négy év alatt bekövetkezett változásokat. A tapasztaltakat a 

KuaS 71 (1) 2020. évi számában jelentették meg. A négy év alatt az ismert két populációból csak 

egy futballpályányi területen maradt meg a faj.” 

 

Nagy Sándor „Szegény” Gymnocalycium riojense, piltziorum és a 

többiek. Néhány vélemény, megjegyzés a Gymnocalycium 

riojense-bodenbenderianum csoportokról szóló vitáról és az 

eredményeiről 

 „Ma már az internet segítsége, valamint a szakirodalom tanul-

mányozása lehetővé teszik számunkra, hogy határozottabban azono-

sítsuk a G. bodenbenderianum fajt. Ebben az esetben a tényeknek 

meg kell haladniuk a nagyon rossz kezdeti leírások értelmezését. A 

Gymnocalycium nemzetséget néha nehéz behatárolni nagy elterjedési 

területe és a hozzá kapcsolódó változékonysága miatt. Sajnos ez 

vonatkozik a G. bodenbenderianumra is. Tapasztalatból tudom, sok 

kétes, talán hibrid növények is vannak ezen a néven a gyűjtemények-

ben. Azt tudjuk, hogy a hibridizáció leggyakrabban két faj kereszte-

zésének folyamata, ami egy köztes szervezetet eredményez. Ez a 

jelenség nem gyakori a kaktuszok élőhelyén. Bizonyos speciális esetekben megfigyelhető, de 

meglehetősen ritka jelenség. A nagy területre kiterjedő élőhelyek és az ott élő populációk egyedei-

nek természetes változatosságát ugyan előidézik, de ezért nem tanácsos használni a hibridizációt a 

sokféleség magyarázatára. (…) 

Az északabbra fekvő növényeket, amelyek a nagyobb La Riojas tartományban élnek, és keletre 

Córdobába és délre San Luisba kiterjednek, az AGG szerint G. riojensenek nevezhetők. Ha 

Karrizalból származik, akkor G. riojense formának kell lennie. Így lett ebből a szerencsétlen 

növényből az általam a szinonim nevén jegyzett „szegény” jelzővel becézve. Vegyük sorba 

„szegényeket”. 

 

Ilonczai Gyöngyi Pilosocereus leucocephalus var. palmeri 

„Ez a Cereus több társával együtt néhány éve került hozzám a Latis-gyűjteménnyel. Idén először 

virágzott, méghozzá öt (!) virággal is megörvendeztetett. 

Őszintén szólva soha nem tartoztak a Cereusok a kedvenc kaktuszaim közé. A Latis-

gyűjteménnyel azonban közel ötven darab tulajdonosa lettem. Először nyűgnek éreztem a 

tartásukat: könnyen borulnak, rendkívüli töviseik könnyen beleálltak a kezembe, tavasszal-ősszel 

pedig nehezemre esett ki-be cipelni őket. Nem is igen törődtem velük, ugyan rendesen 

permeteztem és tápoldatoztam, ugyanúgy, mint a többieket, de nem ültettem át őket, hogy ne 

legyenek még ennél is nagyobbak. Aztán idén megváltozott a véleményem. Sokukat átpakoltam az 

újonnan épült sziklakertembe, hogy ne legyen annyira üres néhány részlete. Valószínűleg a 

kedvezőbb helyszín miatt is több cereus virággal örvendeztetett meg. Többek közt az egyik 

Pilosocereus leucocephalus var. palmeri is, amelyik öt virágot is hozott. A virágkezdemények 

már tavaly megjelentek, átteleltek, s csak idén virítottak ki.” 

 

A szemelvényt összeállította: 

Ficzere Miklós főszerkesztő 
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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: Szabó Gábor 

 

Egy közmondás szerint „Virágot és csókot lopni nem bűn”. 

 

Ha csak felületesen foglalkozunk a közmondással talán igaz. Minket csak a virág szó érdekel, 

amivel ha egy kicsit komolyabban foglalkozunk, rájövünk, nem is olyan egyszerű a probléma. 

Megelőzőleg már irtam, hogy igazából a virág valamilyen növény szaporító szerve. Csak a világ 

nagyközönsége részére meghonosodott értelme szerint a ’virág’ lehet egy szál ibolya virág, vagy 

egy cserép ciklámen, vagy akár egy egész kertrész virágzó, vagy nem virágzó növényei, amelyek 

alkotják a szóbanforgó virágos kertet. Nem mindegy, hogy egy virágzó orchideáról 

eltulajdonítunk egy nyíló virágocskát, vagy az egész cserép virágot, igazából az egész növényt. 

Kaktuszok esetében kaktusz virágot ellopni talán nem is lehet, nem is érdemes, csak az egész 

növényt, akár virágzik, akár nem. Néha lehet, hogy a virág, a növény tulajdonosa észre sem veszi 

a lopást, vagy a rengeteg azonos növényből, ha egy eltűnik, talán nem is számít. Sokszor bizony a 

meglopott növénygazdának a felfedezés, hogy valamelyik növényét ellopták, bizony komoly 

anyagi kárt és lelki fájdalmat jelenthet. 

Valamikor réges régen, kezdő kaktuszgyűjtő koromban, amikor úgy 30 éves voltam, én is loptam 

gyűjtőktől, de inkább úgy mondhatnám, olyan személyektől, akiknek volt két-három fajta 

növénye, és nekem abból még nem volt. Ha a tulaj nem látta, egy-egy kis hajtást letörtem 

valamilyen növényről. Kicsi, maximum 1 cm nagyságú hajtást loptam, azért, hogy az ing felső 

zsebébe téve ne sérüljön meg, és ne is vegye észre a tulajdonos a növényén ezt a kis apró sérűlést. 

Talán négy vagy öt alkalommal loptam ilyen kis növényt, de egyik sem maradt meg, mert nagyon 

aprócska darabok voltak, és nem is ismertem még a velük való bánásmódot. Levontam a 

tanúlságot, s azóta nem loptam semmit. Ha valami érdekelt, kértem, ha kaptam jóvolt, ha nem 

kaptam úgy is jóvolt. Próbálkoztam szerezni más helyről.  Az egyik régi gyűjtő barátom, eléggé 

beteges, parkinzonos volt, és a város szélén lakott. Ügyes kézzel szaporította a növényeket, árulta 

is őket. Akkoriban a gyűjtők "Parodia királynő"-nek nevezték. Ő mesélte, a kerítésen keresztűl az 

udvarából ládástól lopták el a növényeit, később hallotta, a lopottakat egy másik városban eladták 

egy piaci árusnak, aki aztán árulta a növényeket. Egy másik barátom arról mesélt, egy külföldi 

kiránduló csoport autóbusszal érkezve látogatta meg a gyűjteményét. Egyik látogató egy olyan 

növényt akart tőle megvásárolni, amelyikből csak az az egyetlen, nem sokkal azelőtt beszerzett 

példánya volt, és nagyon ragaszkodott ahhoz a növényhez. Természetesen nem adta el a növényt. 

Mikor a csoport az autóbusszal elment, a szóbanforgó növénynek már csak a hűlt helyét találta a 

növényházban. Jöjjön a következő példa. Több, olyan 14-16 éves fiatal, egy időben segítettek 

nagyobb gyűjtemények karbantartásánál olcsó napidíjért. Közűlük egyeseket egy idő után már 

nem fogadták többet, mert észrevették, a növények közül sok a tenyerükhöz ragadt. 

Drága jó Édesanyám 1973-ban Aradon járt egy kaktuszgyűjtőnél, vásárolt nekem növényeket és 

rögtön elhozta hozzám, Brassóba. Mikor beültettem a növényeket, egyet pluszban találtam. 

Kérdésemre, hogy ez mi? Elmesélte a történetet. Az udvarban, a kertben minden tele volt 

kaktuszokkal. Egyesek cserépbe ültetve, mások tálakban, szépen elhelyezve vagy felborulva, 

mások szanaszét dobálva. Sok nagyon szépen virágzott. Ez a kaktusz egy márványdarabon 

száradt, sínylődőtt, mivel nem voltak nagy szúrós tövisei és senki nem volt a közelben, betettem a 

táskámba és elhoztam neked. A kereskedő férje sírkőfaragó volt, és a kaktusz egy 4 cm átmérőjű 

gömböc, a Mammillaria conspicua [= Mammillaria haageana subsp. conspicua]. Mit nem tesz 

meg egy Anya a gyermekéért! Később, mikor személyesen megismerkedtem a gyűjtőkeres-

kedővel, jó baráti kapcsolatba kerültünk, elmeséltem neki az esetet, s jót mulatott a histórián. 

Nekem az utóbbi 15 évben egymás után eltűnt három kicsiny kb. 5 cm átmérőjű Melocactus 

azureusom. Ahogy az egyik eltűnt, beszereztem helyette másikat. Jelenleg éppen a negyediknél 

tartok. Más növényt nem vettem észre, hogy eltűnt volna. Eltűntek növényeim, hát annyi baj 
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1. Mammillaria haageana Mexikóban Tepeaca-Puebla területen. Fotó: Tóth Norbert. 
 

legyen, szoktam volt legyinteni bosszúsan. Nem tudom kik vitték el, lehet valamelyik kaktusz-

gyűjtő ismerős, az is lehet, a saját gyerekeim vagy unokáim, esetleg ezeknek a barátai. Ilyenkor jut 

eszembe: valamikor én is loptam kaktuszt. Én sem örvendek a hasonló eseményeknek, de az a 

fontos, egészségünk legyen, mert akkor pótolhatjuk a hiányt. Az is igaz, sokszor eszembe jut, 

hogy volt nekem ilyen meg olyan növényem is, de most éppen nincs meg. Egyesekröl lassacskán 

felrémlik, hogy elpusztultak, mások sorsáról űr van az agyamban. Állíthatnám, ellopták, de azt is 

tudom, néha meglátogat Alzheimer Úr, ma már egyre ragaszkodóbb, jobb és jobb barátom, és ő is 

garázdálkodik. 

Mindnyájan gyarló emberek vagyunk, de nem vagyunk született tolvajok, azért a körülményektől 

és lehetőségektől függően néha kísértésbe eshetünk, és nem megengedett módon egészítjük ki 

gyűjteményünk hiányzó darabjait. 

1962-ben adták át a kolozsvári botanikus kert új, modern, nagy üvegházát, ahol én is jártam, 20 

házzal fentebb laktam. A kaktusz részlegbe szabad volt a bejárás. Középen egy széles zónában a 

földbe ültetve voltak a nagyméretű növények, vagy cserépben a földre állítva. A külső falak 

mellett, kerekes asztalokon szépen elhelyezve rengeteg kisméretű növény cserepekben. Külföldi 

botanikus kertek is hozzájárultak a kaktuszház benépesítéséhez. Maximum két hónappal később 

újra ellátogattam. Már csak barátom segítségével mehettem be a kaktusz részlegre, és az olyan 

részlegekbe, ahonnét növényeket könnyen el lehetett csórni. Az apró kaktuszoknak kb. 20%-át 

eddigre már ellopták. Ami még szomorúbb, hogy abban az időben Kolozsváron talán csak 3 

kaktuszgyűjtő volt. A növényeket mind olyanok lopták el, akik nem tudták a velük való bánást, de 

megtetszettek és megszerezték, de valószínűleg, mind rövid idő alatt elpusztult. 

Valahol Marosvásárhely mellett lakott egy kaktuszgyűjtő barátom, akivel a 80-as években egy 

alkalommal öszefutottunk Kolozsvár központjában. Sűrgős elintéznivalója akadt. Megadott 

időpontban a botanikus kertben az üvegházak mellett kellett valakivel találkoznia. Időm volt, így 

magával vitt. A fák alatti padon ülve vártunk keveset, amikor az üvegházak felől egy alkalmazott 

közeledett felénk. A barátom az alkalmazott kezébe nyomott valamennyi pénzt, és kapott cserébe 

egy papirzacskót. A zacskóban kaktuszok voltak. Még sétáltunk a kertben és a következőket 

mesélte. A ’70-es években az új üvegházban volt egy öreg őr, aki azóta meghalt. A barátom  
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Kolozsvárra jövet mindig hozott 

magával egy liter jó házi szilva-

pálinkát. Késő délután megkereste 

az őrt, átadta neki a pálinkát. Az 

üvegházakat egy órával hamarább 

zárták be, mint az utcai kijárati 

kaput. Ahogy csend lett az üveg-

ház körül, hátulról megkerülte a 

kaktuszházat, megkereste a megbe-

szélt behajtott, de be nem zárt abla-

kot. Bemászott a kaktuszrészlegbe, 

egy táskát megtöltött olyan növé-

nyekkel, amilyennel akarta, majd 

az ablakon kimászott, és még ide-

jében elhagyta a botanikus kertet. 

Az őr pedig mielőtt leváltották a 

műszakból, bezárta belülről az 

ablakot. A barátom ezt a beszerző 

utat talán háromszor csinálta meg, 

minden alkalommal egy liter pálin-

káért. Ekkor jöttem rá, hogy a bo-

tanikus kert hátsó részén lévő 

szolgálati kaputól 50 m-re lakó 

nyugdíjas kaktuszgyűjtőnek ho-

gyan gyűlhetett össze már 1970-

ben olyan szép gyűjteménye 

kaktuszokból és ritka kerti növé-

nyekből. Kapcsolata kaktuszgyűj-

tőkkel nem volt sem a városban, 

sem az országban és külfölddel sem. Pénze nem volt, a házát sem tudta befejezni, agyvérzés után 

nyugdíjazták. Ő úgy mondta, az üvegházak építésénél dolgozott, mint építészmérnök. Valószínű-

leg az a rejtély nyitja. 

A fentiek alapján megértem azokat a gyüjtőket, akik senkit sem hagynak egyedül a gyűjtemény 

közelében. Megértem azokat a botanikus kerteket is, ahol nincs megoldva a növények védelme, és 

azokba a kaktusz, orchidea és más apró látványos kis növényekkel benépesített helyiségekbe csak 

külön engedéllyel és csak kísérővel lehet bejutni. Aki ilyen helyre akar menni, jó, ha tudja 

valamivel igazolni, hogy gyűjtő, és a vezetőségtől érdeklődje meg és szerezze be idejében a 

belépési engedélyt. Azért vannak olyan helyek is, mint a pesti Füvészkert, a Pécsi Botanikus Kert, 

ahol olyan nagyméretű növények vannak beültetve, amelyeket majdnem lehetetlen észrevétlenül 

ellopni. A világ nagy botanikus kertjeiben már sétányok épültek a nagyméretű kaktuszok földbe 

ültetett példányai között. Jártam olyan üvegházban, ahol a növények drótháló védte a látogatóktól. 

Elég komplikált megoldás, mert ha a növényeket gondozni akarják, a dróthálókat le kell szerelni. 

Egy másik helyen az asztalok körül 1,5 m magas üvegfal védte a növényeket. Ezek a védekezési 

megoldások valószínűleg az üvegházak megépítése és a lopások felfedezése után lettek készítve, 

mert nem biztosítottak könnyed hozzáférést a növényekhez a gondozás alkalmával. Az új, modern 

üvegházaknál már a tervezéskor figyelembe kell venni a növények védelmét a tolvajoktól, és a 

gondozást olyan helyről kezdik, ahova csak a hivatásos személyzetnek van bejutása. Ezek az 

alkalom szülte kaktusztolvajok elleni védekezésnek a legkönnyebb, vitathatóan esztétikus, de 

közkedvelt megoldásai, amelyekkel kell éljünk, és mindig alkalmazkodni muszáj az adott 

helyzethez. 

 

Szabó Gábor 

Brassó-Négyfalu 

 

 

 

 

2. Csábítóan szép a Melocactus azureus. Fotó: Dr. Csajbók József 
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Írta: Rácz János 

 

Az alábbiakban történeti-etimológiai szempontból feldolgozott elnevezéseket nagyrészt már 

szótározták, illetve a világhálón, a kereskedelemben széles körben terjednek, elemző dolgoza-

tokban azonban eddig nem szerepeltek. A magyar írásbeliségben már a 14. századtól fölbuk-

kannak déligyümölcsök nevei, fajleírások magyar szerzőtől az erdélyi Maximilianus Transylvanus 

könyvében (1523, De Moluccis Insulis) olvashatók, Lencsés György kéziratában (1577 k.) és 

Melius Juhász Péter Herbáriumában (1578) az orvosbotanika szaknyelvébe is bekerültek egzotikus 

fajok magyar elnevezései. Amennyire régi források rendelkezésre állnak, igyekeztem az idegen 

nyelvi nevek szótörténetére is fényt deríteni. 

 

ÓRIÁS ORGONAKAKTUSZ J. PACHYCEREUS PRINGLEI (P. 444). 

Mexikó északnyugati területén honos. Tüskés gyümölcse fontos élelmiszere az ott élő 

embereknek. Az óriás faji jelzőt okkal kapta, hiszen a világ legnagyobb kaktusza, húsz méteresre 

is megnő. Ugyancsak hatalmas méretére utal ang. elephant cactus és mexican giant cactus (EL.), 

azaz ’elefántkaktusz’ és ’mexikói óriáskaktusz’ elnevezése. Az orgona azért került nevébe, mert e 

hangszer sípjaihoz hasonló hosszú, oszlopszerű ágai fejlődnek. A kaktusz szó először 1787-ben, 

Mátyus István Ó és új Diaetetica című művében adatolható a magyarban. Diószegiék már hat 

kaktuszt sorolnak fel 1807-ben (MFűvK.). Latin eredetű nemzetközi szó, végső soron a görögből 

származik. Linné látta el a fajokat a lat. cactus (< gör. kaktusz) gyűjtőnévvel. Az óriás 

orgonakaktusznak a spanyol nyelvterületen közismert neve cardon (W.), a szó a bogáncs sp. cardo 

nevéből való. Átkerült más nyelvbe is; vö. ném. Cardon-kandelaberkaktus ’ua.’ (uo.), ang. cardon 

’ua.’ (EL.). A sp. cardón pelón, cardón gigante (GRIN.) nevek jelzőinek ’kopasz’, illetve ’óriás’ a 

jelentése. A sv. krusbärspelarkaktus ’ua.’ (uo.) jelentése ’egresjátékkaktusz’, a névadás alapja 

nem világos. További neve a sp. sagueso, sahuaso (uo.) és az ang. false saguaro (W.), vagyis 

’hamis saguaro’ (a saguaro a Carnegiea gigantea, megjelenésre hasonlít erre a fajra). 

A latin szaknyelvi binomen 1909 óta érvényes (Contr. Natl. Herb. 12: 422), a Pachycereus 

nemzetségnév szóösszetétel, egyrészt a gör. pachysz ’kövér, sűrű’ szóval alkották, az utótag pedig 

a lat. cereus ’viaszgyertya, viaszfáklya’ (< gör. kerósz ’viasz’) szó, a szürkés-zöld, viaszos héjra 

utal. A latin pringlei fajnévben pedig az amerikai botanikus, Cyrus Guernsey Pringle (1838-1911) 

neve őrződik meg. 

Rácz János 
Magyar Nyelvőr 139. évfolyam, 1. szám, 103-104. o. 2015. 

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK - Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei I. 

 

Megjegyzés: Kutatásom szerint a ’kaktusz’ szó ebben a formában Mátyus István Ó és Új 

Diaetetica című művében nem található. Ellenben első említése Földi János 1795. évi, a Budai 

Királyi Helytartótanácsnak írt őszi jelentésében adatolható a következőben: Pogátsa levelű 

kaktusz. Tehát ’kaktusz’ szavunkat először kiejtés szerint magyarul Földi János írta le az említett 

jelentésben. – Ficzere Miklós 

 

Túloldalon: 
Pachycereus pringlei, az Óriás orgonakaktusz Mexikó, Baja California Sur tagállamban, Cabo San Lucas 

környékén. Fotó: Tóth Norbert. 
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Karel Čapek Zsebtörténetek című könyvét olvasva leginkább egy prágai kocsmában érezhetjük magunkat, ahol az 

asztaltársaság tagjai söröskorsók mellett beszélgetnek, mesélik egymásnak a saját történeteiket. Emberi, kedves 

humorú, olykor groteszk történeteket. Bűnügyi eseteket, de nem rendkívülieket, csehek, prágaiak hétköznapi 

történeteit. A könyvet az Alinea Kiadó jelentette meg 2013-ban. A könyvnek két „zsebe” van, Az ellopott kaktusz 

történetét a „másik zseb” 177-184. oldalán találjuk. A szöveg abban különbözik minden mástól, hogy próbálkozás 

történt a kaktusz nevek beazonosítására egy jelenleg elfogadott tudományos névre, amelyek szögletes zárójelben 

olvashatók. Következzen a történet. (FM) 

 

— Hát elmondom — kezdte Kubát úr —, mi történt velem a nyáron. Egy olyan helyen nyaraltam, 

ahol nincs se víz, se erdő, se halak, egyszóval semmi ilyesmi, viszont van erős néppárt, 

városszépítő egylet, amelynek az élén agilis titkár áll, van továbbá gyöngyházipar és végül 

postahivatal egy hosszú orrú postamesternővel súlyosbítva; szóval ez a hely ugyanolyan, mint 

akármelyik más. Mikor már vagy két hete élveztem a zavartalan unalom áldásos és higiénikus 

hatását, valahogy megéreztem, hogy a helyi pletykazsákok és általában az egész helyi 

közvélemény terítékére kerültem. És minthogy a címemre érkező leveleket feltűnően jól lezárt 

borítékban kaptam kézhez, (a boríték hátsó fele csak úgy ragyogott a rászáradt gumiarábikumtól), 

azt mondtam magamban: — Aha, felbontják a postámat; az ördög vigye el azt a 

postamesterboszorkányt! — Hiszen tudják: a postások minden borítékot ki tudnak nyitni. No, várj 

csak, gondoltam, és máris leültem, hogy a tőlem kitellő legtökéletesebb szépírással papírra 

vessem: — Te postásbanya, te hosszú orrú vén spiné, te rusnya szipirtyó, te vipera, te világszája, 

te piaci kofa, és így tovább, és így tovább, tisztelettel: Jan Kubát. 

— Ide hallgassanak, ez a mi cseh nyelvünk gazdag és pontos nyelv; egy szuszra harmincnégy 

olyan kifejezést írtam le, amit egy egyenes lelkű, tisztességes férfi bármiféle hölggyel 

kapcsolatban alkalmazhat anélkül, hogy túlságosan bizalmaskodóvá vagy tolakodóvá válnék; 

azután elégedetten leragasztottam a borítékot, ráírtam a saját címemet, elutaztam a szomszéd 

faluba és feladtam. Másnap szaladok a postára, és legbűbájosabb mosolyommal bedugom a fejem 

a kisablakon: — Postamesternő asszony — mondom —, nem érkezett véletlenül levelem? 

— Én magát be fogom perelni, maga aljas senkiházi — sziszegte a postamesternő asszony, és 

olyan szörnyű tekintettel mért végig, hogy majdnem megijedtem. 

— De postamesternő asszony — mondtam részvétteljesen —, csak nem olvasott valami 

kellemetlen levelet? — Aztán inkább elutaztam. 

— Ez semmi — szólalt meg Holan úr, a Holben-kert főkertésze. 

— Az ilyen ravaszkodás túl egyszerű. Majd én elmondom, hogyan húztam be a csőbe egy 

kaktusztolvajt. Azt tudják, hogy az öreg Holben úr milyen nagy kaktuszgyűjtő; a gyűjteménye, 

nem hazudok, megér legalább háromszázezer koronát, ha nem számítom a maguk nemében 

egyedülálló ritkaságokat. Az öregúr nagy súlyt helyez rá, hogy a gyűjteményét bárki megnézhesse. 

Ide hallgasson, Holan, szokta mondani, a kaktuszgyűjtés nemes szenvedély, amelyet táplálni kell 

az emberekben. Én viszont azt hiszem, hogy ha egy kis gyűjtő meglát mondjuk egy arany 

Grusonit [Echinocactus grusonii], amelynek az értéke ezerkétszáz korona, akkor fölöslegesen fáj a 

szíve, hogy neki nincs ilyen. De hát legyen meg az öregúr akarata. No és tavaly nyáron 

észrevettük, hogy a kaktuszaink valahogy tünedezni kezdenek. Nem az olyan tetszetősek, amikre 

akárki vágyik, hanem éppen a különlegességek; először az Echinocactus Wislizenii [Ferocactus 

wislizeni], azután egy Wittia, amit egyenesen Costaricából hozattunk, azután egy species nova, 

amit Frič küldött, azután egy Malocactus Leopoldi [megoldatlan név], olyan ritkaság, amit már 

ötven éve nem láttak Európában, és végül egy Pilocereus fimbriatus [megoldatlan név, de néhány 

adat szerint Cereus grandispinus], San Domingóból, az első darab, amely eljutott Európába. 

Világos volt, hogy a tolvaj elsőrangú szakértő. Sejtelmük sincs, milyen düh szállta meg az 

öregurat. 

— Holben úr— mondom neki —, zárjuk le az üvegházakat, és vége lesz a lopásoknak. 

— Azt már nem — kiabált az öregúr —, a gyűjteményt nem szabad elzárni senki elől, aki a 
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             1. Echinocactus grusonii. Fotó: Dr. Csajbók József                            2. Ferocactus wislizenii, Janos, Chihuahua, Mexikó. 

                                                                                                                                                           Fotó: Tóth Norbert 
 

kaktuszgyűjtés nemes szenvedélyének hódol; meg kell fognunk azt a tetves tolvajt; dobja ki az 

őröket, fogadjon fel újakat, mozgósítsa a rendőrséget és a többi hasonló intézményt. 

De ezt nehéz lett volna megoldani; ha az embernek harmincezer kaktusza van, nem állíthat őrt 

minden cserép mellé. Így hát legalább két nyugdíjas kerületi rendőrfelügyelőt fogadtam fel, hogy 

vigyázzanak; és éppen akkor tűnt el a Pilocereus fimbriatusunk; csak egy mélyedés maradt utána a 

homokban. No, erre aztán végképp megdühödtem, és magam kezdtem kutatni a kaktusztolvaj 

után. 

Tudniuk kell, hogy a kaktuszgyűjtők olyanok, mintha valami dervisszektához tartoznának; azt 

hiszem, hogy szakáll helyett tüskék és glochidák nőnek az arcukon, annyira bele vannak esve a 

dologba. Nálunk két ilyen szekta van: a Kaktuszgyűjtő Egylet és a Kaktuszgyűjtő Szövetség; hogy 

mi a különbség a kettő között, azt nem tudom, — az egyik szekta talán a kaktuszok lelkének 

halhatatlanságában hisz, a másik meg véres áldozatokat hoz nekik, tény az, hogy a két szekta 

gyűlöli és tűzzel-vassal üldözi egymást a földön és a levegőben. Hát én elmentem mind a két 

szekta elnökéhez, és a legbizalmasabban megkérdeztem, nincs-e valami sejtelmük arról, ki 

lophatta el, esetleg a másik szekta tagjai közül, Holben úr kaktuszait. Mikor aztán megmondtam, 

milyen becses darabok tűntek el a gyűjteményből, teljes határozottsággal kijelentették, hogy a 

tolvaj semmiképp se kerülhetett ki az ellenséges szekta tagjai közül, mert azok csak amolyan 

kontárok, fuserok és laikusok, akiknek fogalmuk sincs róla, mi az egy Wislizen vagy egy 

Graessner [megoldatlan név, valószínűleg Brasilicactus graessneri], a Pilocereus fimbriatusról 

nem is beszélve; ami pedig saját tagjaikat illeti, ezeknek becsületességéért és nemeslelkűségéért 

felelősséget vállalnak; az ő tagjaik soha semmit nem lopnak, kivéve persze egy-két kaktuszt, 

viszont ha valamelyikük hozzájutott volna mondjuk egy Wislizenhez, akkor már bizonyosan 

értesítette volna a többieket, hogy a kaktusz színe elé járulhassanak, és vallási orgiákkal 

ünnepeljék, s így az elnöknek is tudomása volna a dologról. Ezután mindkét tiszteletre méltó úr 

elmondta, hogy a két nyilvánosan elismert vagy megtűrt szektán kívül „vad” kaktuszgyűjtők is 

vannak, és ezek a legrosszabbak. 
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3. Echinocereus longisetus subsp. delaetii. Fotó: Szabó Gábor 
 

Ezeket olyan féktelen szenvedély fűti, hogy képtelenek megférni a mérsékelt szektákkal, vagy 

pedig különböző tévhiteknek és erőszakosságoknak hódolnak. Ezek tehát mindenre képesek. 

Minthogy a két úrnál tett látogatásom ilyenformán nem járt sikerrel, visszatértem a parkba, 

felmásztam egy szép magas jávorfára, és elkezdtem gondolkodni. Higgyétek el, hogy legjobban 

egy fa koronájába bújva lehet elmélkedni; az ember valahogy feloldódik, kellemesen himbálózik, 

és amellett mindent magasabb szemszögből lát; szerintem a filozófusoknak fákon kellene élniük, 

mint a sárgarigóknak. Hát ezen a jávorfán gondoltam ki a tervemet. 

Először is elmentem minden kertész ismerősömhöz, és megkérdeztem tőlük: 

— Fiúk, nincs nálatok valami rothadó kaktusz? Az öreg Holben úrnak kellene a kísérleteihez—. 

Néhány száz beteget szedtem így össze, és éjszaka beraktam őket a Holben-gyűjteménybe. Két 

napig csendben voltam, és a harmadik napon minden újságban ezt a hírt tetettem közzé: 

 

VESZÉLYBEN A VILÁGHÍRŰ HOLBEN-GYŰJTEMÉNY 

A világhírű Holben-üvegházak nagy részében egy új, ismeretlen betegség ütötte fel a fejét, 

amelyet valószínűleg Bolíviából hurcoltak be. A kór elsősorban a kaktuszokat támadja meg, egy 

ideig lappang, majd a gyökerek, a nyak és a test rothadása formájában jelentkezik. Minthogy a 

betegség igen ragályosnak látszik, és kórokozói rendkívül gyorsan terjednek, a Holben-

gyűjteményt lezárták. 

Tíz nap múlva — ez alatt a tíz nap alatt bujkálnunk kellett, nehogy a kaktuszgyűjtők szétszedjenek 

kérdéseikkel —, szóval tíz nap múlva egy másik hírt tétettem közzé az újságban: 

 

SIKERÜL MEGMENTENI A HOLBEN-GYŰJTEMÉNYT? 

Megbízható értesülések szerint Mackenzie professzor Kewban felfedezte a világhírű Holben-

gyűjteményt pusztító betegség kórokozóját. Ez a kórokozó egy különleges trópusi penészfajta. 

(Malacorrhiza paraguayensis Wild.) Mackenzie professzor utasítása szerint a megtámadott 

példányokat Harvard-Lotsen tinktúrával kell befecskendezni. Azok a nagyszabású kísérletek,  
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4. Ferocactus recurvus ssp. greenwoodii. Mitla, Oaxaca, Mexikó. Fotó: Tóth Norbert 
 

amelyeket ezzel a tinktúrával a Holben-üvegházban folytatnak, nagyon sikeresek. A tinktúra ennél 

és ennél a cégnél kapható. 

Amikor ez a hír napvilágot látott, akkorra már egy titkosrendőr ült az újságban megnevezett 

cégnél, én pedig a telefon mellett ütöttem fel sátorfámat. Alig egy fél óra múlva megszólalt a 

telefon: — Nos, Holan úr, megvan az emberünk. — Tíz perc elteltével egy kis emberkét ráztam 

gallérjánál fogva. 

— De uram — tiltakozott az emberke —, mit ráz maga itt engem? Én Harvard-Lotsen tinktúrát 

akarok venni. 

— Tudom — feleltem, — csakhogy ilyen tinktúra nincs a világon, mint ahogy nincs semmiféle új 

kaktuszbetegség sem, ezzel szemben maga lopta el a kaktuszokat a Holben-gyűjteményből, maga 

hétpróbás gazfickó. 

— Hála istennek — horkantott az emberke —, tényleg nincs semmi új betegség? Én már tíz napja 

nem alszom a félelemtől, hogy a kaktuszaim megbetegszenek! 

Így hát az emberkét gallérjánál fogva autóba ültettem, és a titkosrendőrrel együtt mindhárman 

elmentünk a delikvens lakására. Kérem, én még ilyen gyűjteményt nem láttam; annak az 

embernek egyetlen kamrája volt Vysočanyban, a tető alatt, no, legfeljebb háromszor négy méter 

lehetett az egész, a sarokban a földön egy takaró, egy szék meg egy asztal, és ezen kívül már csak 

kaktusz meg kaktusz mindenütt, de hogy micsoda példányok és milyen rendben, hát azt öröm volt 

látni. 

— No, hol vannak azok a darabok, amiket ellopott? — kérdezi a detektív, én meg látom, hogy a 

tolvaj remeg, mint a nyárfalevél, és nyeli a könnyeit. 

— Nézze — mondom a detektívnek —, úgy látszik, nincs itt szó olyan nagy értékről, mint ahogy 

eleinte gondoltuk; mondja meg az igazgatóságon, hogy ez az úr legfeljebb ötven korona értékű 

holmit vitt el, és hogy én majd elintézem vele a dolgot. 
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— No, barátom — mondtam, amikor a detektív elment —, hát először is rakjon ki mindent, amit 

tőlünk elvitt. Az emberke sűrűn pislogott, mert alig bírta visszatartani a könnyeit. 

— Kérem, uram, nem ülhetném le inkább a büntetést? 

— Szó sincs róla — kiabáltam—, először vissza kell adnia, amit ellopott. 

Erre elkezdi kiszedegetni a cserepeket, egyiket a másik után, és kiszed vagy nyolcvanat, 

sejtelmünk se volt róla, hogy ennyi hiányzik; hosszú évek kellettek hozzá, hogy ennyit 

összelopkodjon. De biztonság kedvéért még ráförmedtem: 

— Micsoda? Ez minden? 

Most már kibuggyantak a könnyei; kivett még egy habfehér De Laetiit [Echinocereus delaetii = 

Echinocereus longisetus subsp. delaetii] és egy Cornigert [Ferocactus recurvus], odatette a 

többiekhez, és felzokogott: — Uram, esküszöm, hogy maguktól nincs több. 

— Azt majd meglátjuk — mennydörögtem —, de most mondja meg, hogyan vitte el őket! 

— Az úgy volt — dadogta, és az ádámcsutkája fel-alá ugrált izgalmában —, hogy... én... felvettem 

azt a ruhát... 

— Milyen ruhát? — kiabálom én. Erre zavarában egészen elvörösödik: — Női ruhát, kérem. 

— Barátom — képedek el —, és miért éppen női ruhát? 

— Azért, mert — akadozik — egy ilyen öregnek látszó nővel senki se törődik, meg aztán — tette 

hozzá szinte diadalmasan — egy nőt senki se gyanúsít ilyesmivel! Mert, uram, a nőkben 

mindenféle szenvedély lakozik, de gyűjteményt sohase csinálnak maguknak! Látott már ön nőt, 

akinek bélyeggyűjteménye, rovargyűjteménye vagy inkunábulum-gyűjteménye lett volna? Soha, 

uram! A nőkből hiányzik az alaposság és... és... a lelkesedés. A nők olyan borzasztó józanok, 

uram! Tudja, ez a legnagyobb különbség köztük és köztünk: hogy csak mi rendezünk be 

magunknak gyűjteményeket. Én úgy érzem, hogy a világűr egy csillaggyűjtemény; az isten férfi, 

és gyűjti a virágokat: azért van belőlük olyan rengeteg. A mindenit, ha nekem annyi helyem és 

anyagi lehetőségem volna, mint neki! Tudja-e, uram, hogy én sokszor újfajta kaktuszokat 

gondolok ki magamnak? Aztán éjszaka álmodom róluk. Az egyiknek, amit kigondoltam, 

aranyhaja van és nefelejcskék virágja: Cephalocereus nympha aurea Račeknek neveztem el, 

engem ugyanis Račeknek hívnak, tetszik tudni; aztán van még Mamillaria colubrina Raček 

[Mammillaria columbiana]; uram, hogy mennyi csodálatos lehetőség van! Ha tudná... 

— Várjon — szakítottam félbe —, miben vitte el a kaktuszokat? 

— A keblemben, kérem szépen — felelte szégyenlősen —, nem is sejti, milyen kellemes szúrása 

van egy ilyen kaktusznak. 

Hát akár hiszik, akár nem, nekem nem volt szívem elvenni tőle a kaktuszokat. 

— Tudja, mit — mondtam neki —, én elviszem magát az öreg Holben úrhoz, hadd tépje ki mind a 

két fülét. 

No, látniuk kellett volna, hogy összemelegedtek azok ketten! Egész éjszaka kint voltak az 

üvegházakban, amíg csak végig nem nézték mind a harmincezer cserepet. 

— Holan — mondta nekem az öregúr —, ez az első ember, aki megbecsüli a kaktuszt. 

Egy hónap múlva Holben úr felszerelte Račeket, és kiküldte Mexikóba kaktuszt gyűjteni. Mikor 

Ráček elbúcsúzott, az öregúr megáldotta, és sírva fakadt. Mindketten szentül hitték, hogy 

Mexikóban Caphalocereus nympha aurea Raček is terem. Egy év múlva aztán azt a furcsa hírt 

kaptuk, hogy Raček úr Mexikóban gyönyörű mártírhalált halt. Valahogy felfedezte egy indiántörzs 

szent kaktuszát, a Csikulit, azaz az Atya Isten édestestvérét, s vagy nem hódolt neki, vagy még 

ráadásul el is lopta: egyszóval a kedves indiánok megkötözték Raček urat, és felültették az 

Echinocactus visnaga Hookerra, amelyik olyan nagy, mint az elefánt, és olyan hosszú tüskéi 

vannak, mint az orosz bajonett, aminek következtében földim, megadván magát sorsának, 

kilehelte lelkét. Hát ez volt a vége a kaktusztolvajoknak. 

 

Karel Čapek 
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TÖBB SZÁZ NÖVÉNY A KÖRÖZÉSI LISTÁN 

A dísznövényként árult kaktuszok 85%-a lopott, egyes fajokból pedig már csak feleannyi él a 

természetben, mint 15 éve. A szakma sajátos „növényvakságban” szenved, pedig a tolvajok itt is 

komplett fajokat, sőt, adott esetben ökoszisztémákat veszélyeztetnek. Az elmúlt tíz évben 

hihetetlenül megnőtt az USA-ban a kaktuszok népszerűsége: a növények több tízmillió dolláros 

értékben cserélnek gazdát évente, a növekvő kereslet hatására pedig vannak, akik nem győzik 

kivárni, míg kertészetekben kellő nagyságúra nő egy-egy példány, hanem inkább lopnak egyet, 

mondjuk egy arizonai nemzeti parkból. Van, aki egyfajta szuvenírként tekint a növényekre, és 

gyakran nem is tudja, hogy bűncselekményt követ el, amikor kiássa őket, de kiépült a 

kaktuszmaffia is – akadt olyan példány, amelyet a természetvédelmi őrök szerint Oroszországban 

kínáltak eladásra. Azt, hogy évente pontosan hány kaktusznak kél lába, lehetetlen megbecsülni, de 

egy neve elhallgatását kérő természetvédelmi őr azt nyilatkozta a Guardiannek, hogy míg tizenöt 

évvel ezelőtt alig voltak ilyen eseteik, most már több száz növény szerepel a szervezet körözési 

listáján, miközben évente legalább kétezer kaktuszt tartóztatnak fel a határon. Gynelle Leon, egy 

kelet-londoni kaktuszbolt tulajdonosa szerint a hirtelen támadt vonzalom a kaktuszok iránt 

generációs jellegzetesség lehet: egyrészt a legtöbbjükkel nincs túl sok dolga az embernek, 

másrészt jól néznek ki, ami szerinte abban a korban, amikor minden az Instagram körül forog, 

nem elhanyagolható tényező. Akárhogy is: Amerikától Hollandiáig nem győznek annyi kaktuszt 

nevelni az erre szakosodott kertészek, hogy kielégítsék az igényeket. 

 

CHIPPEL VÉDIK A KAKTUSZT 

A QUBIT szerint a nemzeti parkok viszont nem mondanak egykönnyen búcsút a kaktuszaiknak: 

attól eltekintve, hogy kaktuszt lopni is lopás, az új őrület több veszélyeztetett fajt is érint. A 

tolvajok egyébként nem állnak meg a katuszoknál, a parkfelügyelet szerint loptak már 

csörgőkígyót is. A kígyókat egyelőre még nem látják el mikrochippel, a kaktuszokat azonban 

igen: mindeddig hétszáz saguaro kaktuszba (kandeláberkaktusz, Carnegiea gigantea) ültettek 

azonosítót. Egyes becslések szerint a dísznövényként árult kaktuszok 85 százaléka lopott, egyes 

fajokból pedig már csak feleannyi található a természetben, mint tizenöt évvel ezelőtt. Népszerű 

csempészáru még az orchidea, a ginzeng és a vénusz légycsapója is. Bár a védett fajok illegális 

kereskedelme alatt a legtöbben az elefántcsontra, esetleg a hagyományos kínai gyógyászatban 

használt tobzoskapikkelyre vagy tigrispéniszre gondolnak, a növények sincsenek biztonságban. 

 

KÜLÖNÖS LOPÁS BUDAPESTEN 

Lopással gyanúsít a rendőrség egy 20 éves fiatalt, aki a TikTokon látott (a rendőrség 

videómegosztó oldalt ír) kihívásnak eleget téve a sajátjáról átmászott a szomszédja erkélyére és 

elvett onnan egy kaktuszt. A hatósághoz május 17-én érkezett bejelentés arról, hogy egy idős nő 

XV. kerületi, első emeleti lakásának erkélyéről elloptak egy kaktuszt. A sértettnek az egyik lakó 

szólt, hogy látta, amint valaki a szomszédos erkélyről átmászik, majd a növénnyel visszamászik. 

A néni becsengetett a jelzett lakásba, ahonnan egy bocsánatkéréssel együtt visszakapta az ellopott 

kaktuszt. A szomszéd azután fordult a rendőrséghez, hogy újra szóltak neki: valaki megint 

átmászott az erkélyére, igaz, akkor már nem tűnt el semmije. A bejelentést követően a XV. 

Kerületi Rendőrkapitánysága indított eljárást. Lopás vétségének elkövetése miatt gyanúsítottként 

hallgatták ki a szomszédos lakás albérlőjét. A férfi a beismerő vallomásában azzal magyarázta – 

azóta már megbánt – tettét, hogy a TikTokon látott kihívás miatt tette azt, amit. Azt mondta, a 

második alkalommal már nem ment át a szomszédba, csak saját erkélyén tornázott. A 

gyanúsításban szereplő bűncselekmény a Btk. szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. (HVG) 
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NYUGDÍJAS KAKTUSZKEDVELŐK A CÉLKERESZTBEN 

Phoenix nyugati részén, a Sun City Grandi közösségben eddig mintegy ötven otthon kertjéből 

loptak el kaktuszokat. Számos nyugdíjas reggelenként aggódva siet ablakához, vajon helyükön 

látja-e még szeretett növényeit. Feltehetően a nyitott kerteket és a lakók korai nyugovóra térését 

kihasználva növekedhetett meg ennyire a kaktuszlopások száma. Scott Bailey nyomozó elmondta, 

hogy a tettesek, valószínűleg parkrendezőknek adva ki magukat, képesek kertenként legalább öt 

vagy hat sárgatüskés kaktusz „elemelé-

sére”, melyek darabját később 150 dollár-

ért értékesítik. Az eddigi veszteség – csu-

pán Sun City Grandon - eléri a tízezer 

dollárt. A legtöbb lakó nem jelenti kárát a 

biztosítótársaságok felé, mivel a biztosítás 

többe kerül, mint a növény pótlása. A 

hatóságok szerint a tolvajok főként az 

újabb házakat „kedvelik”. Azonban nem 

csupán a lopások károsultjai érzik megrö-

vidítve magukat. Bob Johnson, a Cactus 

King kertészet tulajdonosa elmondta, 

hogy a kialakuló kaktusz-feketekereske-

delem miatt a legális kertészetek verseny-

re kényszerülnek. Mivel a tolvajok le-

nyomják az árakat, a kertészetek egyre 

drágábbnak számítanak. (AP) 

 

 

BEÉPÍTETT MIKROCHIPEKKEL A TOLVAJOK ELLEN 

A saguaro kaktusz a Mexikóval határos amerikai szövetségi állam jelképe, a westernfilmek 

elmaradhatatlan kelléke, a rajzfilmkedvelők a kengyelfutó gyalogkakukk kalandjaiból jól ismerik. 

A világ legnagyobb oszlopkaktusza, amelyet oldalról kinövő karjai után kandeláberkaktusznak is 

hívnak, a Földön csak egy helyen, az Arizona és Kalifornia állam déli, valamint Mexikó északi 

részén elterülő Sonoran-sivatagban honos. Az akár 15 méter magasra megnövő, 200 évig is élő 

növények azonban nem csak a 310 ezer négyzetkilométeres sivatagban találhatók meg. A kaktu-

szokat ugyanis lopják, a tolvajok jó áron, a fiatalabb, kisebb példányokat 

ezer dollárért adják el tájkertrendezőknek, kertészeteknek és egyedi kerti 

dísznövényre vágyó háztulajdonosoknak. Nem egyszer előfordult, hogy a 

tolvajok egyszerre 3-5 saguarót ástak ki és vittek el. Egy ízben 17 

kaktuszt emeltek ki a földből, de akkor elkapták a tetteseket. Az arizonai 

állami hatóságok évek óta harcolnak a kaktusztolvajok ellen, akik 

többnyire a 1,5-2 méteres, 30-50 éves példányokra vadásznak, mert azok 

elférnek egy kisteherautóban és könnyen elrejthetők. Az arizonai agrár-

minisztérium külön kaktuszügyi nyomozó irodát működtet. A korszerű 

védekezési program előkészítési fázisban van, a kódolt chipeket a tervek 

szerint néhány centiméter mélyre ültetik majd be a növényekbe. A 

mikrochipek nem állandó jeladók, de a megfelelő közelségbe helyezett 

készülék hatására visszaküldik kódjukat, a kaktuszokat ez alapján lehetne 

azonosítani. Azt nem tudni, hogy a hatóságok mennyi idő alatt tervezik 

kiépíteni a chipes kaktuszvédelmet, és hány saguaro kapna titkos kódot. 

Annyi azonban ismeretes, hogy a 370 négyzetkilométeres Saguaro 

Nemzeti Parkban, amely a Sonoran-sivatag egy töredékén terül el, 1,3 

millió óriáskaktusz élt a 2000. évi növényszámláláskor. A program 

költségvetése sem ismert, de egy mikrochip ára 4-5 dollár, a kódolvasó 

készülékek pedig 500-2500 dollárba kerülnek.  

(Forrás: MTI) 
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II. RÉSZ 

 

 
1928-ban adták ki Dr. Szabó Zoltán Szobai növények élete és gondozása című könyvét, amelynek 12. fejezetét Maros 

Imre főgeológus, a Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelő Szakosztály első elnöke írta. A könyv mára 

antikváriumi, nehezen megszerezhető ritkaság, az ott leírtak viszont ma is kiállják a gyakorlati alkalmazást. Az 

elkövetkezőkben e 12. fejezettel ismerkedhetnek meg az olvasók folytatásos közlésben.  

 

Írta: Maros Imre 

 

Az öntözés 
A szukkulenták kezelésének legkényesebb művelete. A legtöbb balsiker okozója a helytelen 

öntözés. Sajnos, éppen az öntözés mikéntjét még annyira se lehet megszabni, vagy előírni, mint a 

többi teendőt. Egyetlen irányadó elv van: csak azokat a cserepeket kell öntözni, amelyeknek a 

földje megszáradt, de azért nem kell megvárni, míg teljesen kiszárad. Hogy melyik száraz, azt 

némi gyakorlat után könnyen megállapíthatjuk. Rend és szépség szempontjából kifogásolható, de 

egyébként a kezdőnek jó segítségére lehet, ha szukkulens növényei mellett megtűr egy szál zsenge 

dudvát, pl. tyúkhúrt, amely lankadásával jelzi, hogy az öntözés ideje elérkezett. Nyáron a kisebb 

cserepeket tán kétszer is meg kell öntözni napjában, télen 1-2 hetenként is elég lesz, aszerint, 

milyen a helyiség hőmérséklete. A segédkönyvek általában nem ajánlják a kemény kútvíz 

használatát, de ennek csak a meszet nem tűrő növények vallhatják kárát. A szukkulentákra 

ellenkezőleg, jó hatással van a meszes víz. Növényeinket időnként — nyáron akár naponta — 

permetezhetjük. Ez letisztítja róluk a port, felfrissíti, megszépíti őket és nagyon kellemetlen az 

élősdieknek, melyek száraz levegőben tenyésznek legjobban. Permetezni télen is lehet, de ezt és 

az öntözést is csak reggel végezzük, lehetőleg napos időben és a rendesnél pár fokkal magasabb 

hőmérsékleten, hogy a növények estig megszáradjanak. A nagyon gyapjas vagy szőrös fajokat 

azonban inkább hagyjuk ki, tegyük félre, vagy takarjuk le őket, mert ha sokáig ázik a bundájuk, 

könnyen elrothadnak. Hasonló veszedelmet jelent, ha a levélrózsák közepébe télen víz jut. Ha az 

öntözés után a cserepek alá tett tányérkákban víz jelentkezik, öntsük ki. 

 

Trágyázás 
Nitrogén trágyákat ne alkalmazzunk, mert azok dús és buja fejlődést okoznak. Ez azonban a 

szukkulentáknál püffedt, formátlan testet, ritkás és csenevész tüskézetet, csökkent 

ellentállóképességet és a virágzásban feltűnő tunyaságot eredményez. A szukkulentáknak aránylag 

több káliumot és foszfort ajánlatos adni, mint a többi szobai növénynek és pedig legcélszerűbben 

oldott állapotban, időnként az öntözővízhez keverve. A kereskedelemben készen kapható tápsók 

általában szintén több nitrogént tartalmaznak, mint amennyi a szukkulentáknak javukra válnék és 

ugyanez áll a Suhr-féle oldatra nézve is. Elég, ha az ott előírt kálium és kalciumnitrát 

mennyiségeknek kb. a     részét vesszük. A hígítás olyan legyen, hogy kb. 1 g sókeverék essék 1 

liter vízre, ami egy ezrelékes oldatnak felel meg. Öntözéssel adjuk a növényeinknek, legerősebb 

fejlődésük idején átlag kéthetenként, virágzáskor esetleg hetenként, a téli pihenő alatt azonban 

egyáltalán nem. Kivételt jelentenek a télen virítók, melyek éppen akkor kaphatnak kéthetenként 

tápsós öntözést. 

 

Nyári elhelyezés 
Májusban, mikor éjjeli fagyoktól már nem igen kell tartanunk, növényeinket kitesszűk az ablak 

külső párkányára, még pedig nagyság szerint, a kicsiket előre, a nagyokat hátrább. Eleinte némi 

védelmet kívánnak a közvetlen erős napsütés ellen. Eddig üveg mögött álltak, mely a chemiailag 

léghatásosabb ibolyántúli sugarakból igen sokat elnyel. A teljes fényhez fokozatosan kell őket 

hozzászoktatni, különben megvörösödnek, sőt súlyos égési sebeket szenvedhetnek, akárcsak a 

vigyázatlan napfürdőzők. Eltorzulhatnak, de el is pusztulhatnak. A szoktatás úgy történik, hogy  
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      1. Magyarországon ritkán látható                           2. Epiphyllum ackermannii. Fotó: Ficzere Miklós 

                a Rhipsalis ramulosa. 
 

délben 10 és 14 óra között selyempapírral vagy ritkás szövésű gézzel takarjuk le őket. Két-három 

nap múlva a takarót egyre későbben tesszük rájuk és egyre korábban vesszük le róluk, míg végre 

kb. 10 nap elteltével egészen elhagyhatjuk. A kicsiny cserepeket célszerű az ablakpárkányhoz 

szabott ládába állítani és a közöket apró kaviccsal vagy tőzeggel kitölteni. Így nem sodorhatja le 

őket a szél, nem száradnak ki idő előtt és nem tüzesítheti át falaikat a nap, tartós esőzések idején 

pedig könnyebben beemelhetjük őket. Nagyobb növények gyökereit is elpusztíthatja az, ha a 

cserepet túlságosan áthevíti a nap, ezért legalább is a legkülső sor elé deszkát kell erősítenünk. A 

hátrább következőket eléggé védik az előttük állók. A legtöbb szukkulenta gyorsabban, dúsabban 

és üdébben fejlődik, ha állandóan üveg mögött tartjuk. Künn a szabadban lassúbb lesz a 

fejlődésük, vöröses, fakó, vagy szürkés a színük, de igen sokkal sűrűbb, erőteljesebb és hosszabb a 

tüskézetük vagy bundájuk. Ízlés dolga, hogy kinek melyik tetszik jobban, de annyi bizonyos, hogy 

hazai alakjukat a szabad levegőn nevelt példányok közelítik meg inkább. Vannak azonban 

szukkulens növények, melyek otthon is bokrok vagy fű védelme alatt élnek. Ezeket üde, fűzöld 

színükről és aránylag gyér fegyverzetükről lehet megismerni. Lehetőleg úgy kell elhelyezni őket, 

hogy a legforróbb órákban valamelyik kevésbbé kényes társuk árnyékába kerüljenek. Egyáltalán 

nem tűrik az erős napot az erdőlakók: a Phyllocactusok, Epiphyllumok és Rhipsalisok. Ezek 

legjobban érzik magukat, ha egész évben valamelyik nem délnek néző ablak mellett a szobában 

állhatnak. A szabad levegőt csak úgy viselik el, ha fák árnyéka védi őket, de erről az 

ablakpárkányon vajmi ritkán lehet szó. 

 

Teleltetés 
Ősszel, mielőtt az első éjjeli fagyok beköszöntenének, tartósan borús, nyirkos, esős időjárás esetén 

már előbb is telelőhelyükre szállítjuk át nővényeinket. Legjobban megfelel valami állvány vagy 

asztal olyan világos, lehetőleg napos helyiség ablaka mellett, melynek hőmérséklete általában 10 

C° körül marad. Ha időnként pár fokkal följebb vagy lejjebb száll, az nem baj, veszedelmessé csak 

akkor válhat, ha nagyon megközelíti a fagypontot, vagy hosszabb ideig 15 C° körül marad. 

Vannak szukkulens növények, amelyek hazájukban fagypont alatti hideget kibírnak, de azért a 

legtöbb idetartozó szobai növény már a 0° fölött megbetegszik. Sokszor külsőleg semmi sem 

látszik rajtuk, belül azonban súlyos sérüléseket szenvedtek. Tavasszal nem mozdulnak, esetleg  
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3. Nálunk cserepes szobanövény a Crassula lactea. 
 

évekig sínylődnek, míg végre nagy lassan rendbejönnek, vagy végkép elpusztulnak. A túlságosan 

meleg hely azért veszedelmes, mivel a növények esetleg hajtani kezdenek, ami pedig egyálta lán 

nem kívánatos. Ahhoz, hogy rendesen fejlődjenek, melegre, nedvességre és fényre van szükségük. 

Az első kettőt télen is könnyűszerrel megadhatjuk nekik, a harmadikat azonban semmiképpen. 

Kellő fény nélkül növényeink nyurgán, sápadtan, csenevész tüskékkel fejlődnek, amint azt már a 

kedvezőtlen nyári elhelyezésnél is tapasztaltuk. A torzul fejlődött részek nemcsak végérvényesen 

elcsúfítják a növény termetét, de fokozottan érzékenyek olyan csekély bántalmak iránt is, 

amelyekkel az egészséges növény játszva dacol. Némely segédkönyv pontosan megmondja, hogy 

melyik faj hány foknál telel legjobban. Ezt azonban meglehetős nehéz volna betartani. Elégedjünk 

meg azzal, hogy a helyük ne legyen + 5 C°-nál hidegebb és 15 C°-nál melegebb. Ha úgy vesszük 

észre, hogy egyik-másik példányunk a tetején feltűnően megzöldül és kifényesedik, esetleg az 

ősszel félbenmaradt tüskéi kijjebb bújnak, szóval, hogy idő előtt hajtani kezd, úgy egyszerűen 

hidegebb helyre tesszük. Ez ugyanabban a helyiségben is lehetséges, minthogy a hőmérséklet a 

padlótól a mennyezetig folytonosan emelkedik. Ha ugyanannál az ablaknál az asztal helyett 

zsámolyra tesszük a növényt, 2-3 fokkal hűvösebbre kerül és visszasüllyed téli álmába. Aki asztal 

helyett lépcsőzetes állványt használhat, annak különböző világosságú és melegségű emeletek 

állnak rendelkezésére, amelyekre növényeit fény- és hőigényeik szerint eloszthatja. Ha nincs más 

helyünk, csak a meleg lakószoba, tegyük a növényállványt vagy asztalt lehetőleg az ablak és a 

függöny közé, ahol mindig hűvösebb a levegő, mint a szoba belsejében. Némely régi házban a 

dupla ablak közében is sok növény elfér, de itt könnyen veszélyessé válhat a hideg, hacsak a belső 

szárnyak között rést nem hagyunk, ezt azonban sajnos, a fütőanyagszámla is megérzi. 

Gondoskodni kell arról is, hogy a növényekhez időnként friss levegő jusson. Maguknak a 

növényeknek is szükségük van erre, de ezen felül a talaj is könnyebben megromlik, a penészek és 

állati élősködők is jobban elhatalmasodnak az áporodott levegőben. Szellőztetés végett azonban ne 

azt az ablakot nyissuk ki, amely mellett növényeink állnak, hanem egy másikat, ha kell a 

szomszéd szobában. Vannak, akik kaktuszaikat ősszel kiszedik a cserépből, polcokra rakják, egész 

télen feléjük se néznek és csak tavasszal ültetik be őket újra. Jellemző a kaktuszok szívósságára, 

hogy még ezt is kibírják. Igaz, hogy az eljárás kényelmes, de az így teleltetett növény gyökérzete 
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4. Könnyen szaporítható, de kényes a Sedum spathulifolium cv. Cape Blanco. Fotó: Ficzere M. 
 

5. Sedum makinoi 'Limelight' szép színfolt a sziklakertben, nehezen tartható. Fotó: Ficzere M. 
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nagyrészt elpusztul. Ha újból földbe kerül és nedvességet kap, először új gyökereket kell 

kifejlesztenie. Hogy ez hátrányt jelent azokkal a növényekkel szemben, amelyek ép gyökérzettel 

ébrednek fel téli álmukból, nem kell magyarázgatni. Kivételes elbánást kívánnak a télen virágzó 

szukkulenták, aminők a karácsonyi kaktusz néven ismert Epiphyllum, a Crassula lactea és az 

Echeveria retusa. Ezeknek jól megfelel a fűtött szoba, csak ne legyen nagyon száraz a levegője. 

Különösen érzékeny e tekintetben az őserdők páratelt levegőjéhez alkalmazkodott Epiphyllum, 

mely száraz levegőben sorra lehullatja ősszel képződött bimbóit, sőt végső nyéltagjait is. Minden 

fűtőberendezés, de különösen a vaskályha erősen szárítja a levegőt. Ezt némileg ellensúlyozhatjuk 

azzal, ha nyílt edényben állandóan vizet tartunk a fűtőtesten. Az Epiphyllumot ezenfelül időnként, 

erősen fűtött helyiségben akár naponként permetezni kell. Fontos az is, hogy a bimbók 

megjelenésétől kezdve, lehetőleg ne bolygassuk a növényt, de ha már el kell mozdítanunk, 

égészen pontosan ugyanúgy tegyük vissza a helyére, ahogy azelőtt állt, különben elrúgja bimbóit. 

Ezt a kis figyelmet heteken át egymást követő szép virágaival bőségesen meghálálja. 

 

Szaporítás 
A Stapéliák, sok Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum és egyes kaktuszfajok idővel 

nagyobb területet elborító párnákat vagy gyepeket alkotnak, amelyeket átültetés alkalmával 

könnyen többfelé oszthatunk. Az Agavék, Aloék, Gastériák, Haworthiák, Dyckiák legtöbbje 

gyökérhajtásokat vagy indákat fejleszt, amelyekből az anyatő körül új növénykék fejlődnek. 

Ezeket, mihelyt kibújtak a földből és kissé megzöldültek, sőt szükség esetén — ha pl. átültetéskor 

letörnek — egészen halvány, fejletlen állapotukban is könnyen önállósíthatjuk. A gömbös formák 

némelyikének testén gömbölyded sarjak fejlődnek, amelyeket az anyanövénnyel csak vékony nyél 

köt össze. Ezek azért képződnek, hogy új növények legyenek belőlük. Az Echinopsisoknál 

sokszor már a gyökerük is kibújik. Megvárjuk, míg mogyoró, vagy akár diónagyságúak lesznek, 

akkor csavaró mozdulattal letörjük és elültetjük őket. Az Echinocactusok és Echinopsisok sarjai 

néha az anyanövény tövében fejlődnek, ott gyökeret eresztenek, összefüggésük az anyával 

magától megszűnik, úgyhogy egyszerűen átültetjük őket. A Mammilláriák sarjai némely fajnál 

inkább elágazásoknak tekintendők, mint új növényeknek. Ezeket nem ajánlatos letörni, mert ezzel 

nagy, tehát csúnya és veszélyes sebeket okozhatunk. Ha valamelyiket le akarjuk választani, 

óvatosan félreszorítjuk és ott, ahol összefüggése az anyatővel legvékonyabb, éles késsel levágjuk. 

A pengét ne csak nyomjuk, hanem húzzuk is, így kevésbé zúzódik a növény teste. 

 

Dugványozás 
A bokros szukkulenták, az oszlopos vagy lecsüngő Cereusok bármelyik ágát, sőt az oszlopok vagy 

gömbök tetejét is levághatjuk. A Phyllocactusok szárait nem a legvékonyabb helyen vágjuk át, 

hanem ott, ahol szélesedni kezdenek. A tejelő Mammilláriákról és Euphorbiákról vágott 

dugványokról itatóspapírossal vagy rongyocskával mindaddig leszívatjuk a tejnedvet, míg 

szivárgása meg nem szűnik. A letört sarjakat és a dugványozás végett levágott ágakat vagy 

szárrészeket sebükkel fölfelé néhány óráig, a nagyokat pár napig száraz helyen feküdni hagyjuk, 

hogy a sérülések elzáródhassanak. A nagyobb felületű vágott sebeken ilyenkor az elhalt 

sejtrétegből és a beszáradt nedvből áttetsző hártya képződik. Ha ez megvan,    -1 óráig a napra is 

kitehetjük, hogy az esetleges fertőzés csírái elpusztuljanak. Az így előkészített dugványokat 

megfelelő nagyságú cserép vagy láda földjére egyszerűen rátesszük. A nagyobb sebek felülete 

rendesen behúzódik, homorúvá lesz, ilyenkor kis kupacot csinálunk a földből és arra helyezzük a 

dugványt. Fontos az, hogy ne kerüljön 2-3 mm-nél mélyebben a földbe, mert könnyen elrothad. A 

Phyllocactusok nyéltagjai, a kúszó vagy csüngő Cereusok karcsú ágai magukban nem tudnak így 

megállani, ezért pálcikához kötözzük őket, amely alul pár cm-nyivel hosszabb legyen, mint a 

dugvány. Ezt azután beleszúrjuk a földbe, de úgy, hogy a növény kelleténél mélyebbre ne kerüljön 

a földbe. A dugványok számára a rendesnél kissé homokosabb talajt vehetünk, hogy a gyenge 

gyökerek könnyebben belefurakodhassanak. Tiszta homok nem jó, mert a benne fejlődött gyökér 

később a rendes földet nehezen szokja meg, sőt el is pusztulhat benne. A dugványok földjénél 

fokozottan vigyázni kell arra, hogy rothadó szerves anyagokat ne tartalmazzon. Nagyobb 

biztonság okáért a föld felszínére faszénport hinthetünk vékony rétegben és vigyázunk, hogy a 
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6. Echeveriák színes, látványos gyűjteménye. Fotó: Deli Tamás 
 

dugvány csak ezzel érintkezzék. A gömbök vagy egyszerű 

oszlopok lefejezése akkor indokolt, ha alsó részük sérülé-

sek, a tüskék letöredezése, vagy a korral járó elparásodás 

folytán megcsúnyúlt, vagy ha sarjadzásra akarjuk kény-

szeríteni őket. A lefejezett rész ugyanis a legtöbb esetben 

sarjakat fejleszt olyan fajoknál is, melyeknek ez különben 

nem szokásuk. Viszont megesik, hogy a csonka növény a 

leggondosabb ápolás ellenére évekig eláll anélkül, hogy 

kihajtana és végül elpusztul. A Haworthiák és Echeveriák 
számos faja úgy is szaporítható, hogy leszakított leveleiket 

természetes helyzetükben, vagyis felső lapjukkal fölfelé, 

egyszerűen odafektetjük a virágasztalra a cserepek mellé. 

Pár hét múlva a levél töve megduzzad, sőt az Echeve-

riákéból lefelé néhány gyökérszál, fölfelé fiatal növényke 

bújik ki. Most már áttesszük a leveleket a nekik szánt 

cserép, vagy láda földjére, de úgy, hogy csak az esetleges gyökerek kerüljenek a földbe. A levelek 

közül néhány rendesen minden óvatosság ellenére elrothad, a többiekből kis növény fejlődik. Az 

összes eddig említett sarjakat és dugványokat elültetésük után eleinte árnyékos helyen, ablak 

mögött kell tartani és takarékosan öntözni. Mikor már szemmel láthatólag megeredtek, 

fokozatosan a többiekkel egyenlő elbánás alá vesszük őket. Különösen a tűző nap iránt érzékenyek 

eleinte. Phyllocactusokat vízben is sikerül gyökereztetni, amint az az Oleandereknél szokásos. 

Mindezeknek a szaporítási módoknak legalkalmasabb ideje a nyár. Echeveria levelek sarjadzása 

télen is sikerül a fűtött szobában. 

 

Magvetés 
Minél könnyebben és bővebben szaporodik a növény gyökérhajtások és sarjak révén, annál 

ritkábban hoz magot. Vannak növények, melyeknek virágai önmagukat megtermékenyíthetik, 

ilyenkor magános növényről is kaphatunk magot. Másoknak, így pl. az összes Echinopsisoknak és 

Mesembrianthemumoknak csak akkor fejlődik termése, ha idegen egyén virágpora végzi a  

 

 

 

7. Echeveria agavoides léggyökerekkel. 

Fotó: Szúnyogh Menyhért 
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megporzást. Minthogy a sarj vagy dugvány 

csupán az anyatő önállósított része, az 

anyatő és a sarj virágai nem termékenyítik 

meg egymást, úgyszintén az egy tőről szár-

mazott sarjak virágai sem. A magról nevelt 

példányok azonban megtermékenyítik egy-

mást még akkor is, ha egy és ugyanabból a 

termésből származnak. Szabadban tartott 

növények megporzását rovarok is elvégez-

hetik, úgyhogy szinte meglepetésszerűen is 

juthatunk termésekhez, de ha ez a célunk, 

inkább magunk vigyük át finom száraz 

ecsettel a virágport a bibére, még pedig a 

virág legteljesebb nyílása idején, tehát az 

éjjel virítóknál mindenesetre éjjel. Az 

Opuntiák néha magtalan, meddő termése-

ket hoznak, amik azonban sarjadzásnak 

indulnak és így dugványozásra használhatók. A magok kevés kivétellel kicsinyek, legföljebb pár 

mm-esek. Tekintettel a csíra gyenge gyökerére, ugyanolyan könnyű talajt választunk a 

magvetéshez is, mint a dugványozáshoz. A föld felszíne 2-3 cm-rel maradjon a cserép vagy láda 

szegélye alatt, hogy üveglappal lefedhessük, ami állandó és egyenletes nedvességet biztosít. A 

gyengéden simára nyomott talajra kb. 1/2 cm-es közökben elhelyezzük vagy elszórjuk a magokat, 

aztán hegyes fadarabbal egyenkint benyomjuk őket, vagy földet szitálunk föléjük. Fontos az, hogy 

ne borítsa őket vastagabb földréteg, mint amilyen a saját vastagságuk. A vetést óvatosan kell 

megöntözni, nehogy a magvakat összevissza öblítsük. Végezhetjük porlasztóval, de úgy is, hogy a 

cserepet vagy ládát vízzel telt edénybe állítjuk, míg a földje alulról tele nem szívódik. A fiatal 

növénykék sokkal több vizet bírnak el, mint a felnőttek, sőt egyenesen megkövetelik az állandó 

nedvességet. A sivatagi kaktuszok csírázása ugyanis az esős időszakban történik, mikor a 

növények körül átmenetileg valóságos mocsár képződhetik a sivatagban is. Annyira vizes azonban 

mégse legyen a föld, hogy a felszíne állandóan csillogjon, különben könnyen valami narancssárga, 

szederjes kocsonyából, vagy zöld moszatfonalakból álló lepedék keletkezik, amely a növényeket 

is ellepi és megöli. Ezt a veszedelmet azzal próbálhatjuk csökkenteni, hogy a vetésnek szánt földet 

a ládában vagy cserépben forró vízzel öntözzük meg és lehűlés után adjuk bele a magvakat. Ha a 

földhöz előzőleg tőzegport keverünk, forrázás után vékony tőzegréteg lesz a felszínén, mely 

kevésbbé hajlamos a moszatosodásra, mint a puszta föld, vagy a homok. A magvak nagyrésze pár 

napon belül csírázik, de sokszor hetek, sőt hónapok múlva is jelentkeznek elkésett sereghajtók, 

különösen ha a vetés néhányszor kiszáradt. A vetést sohase állítsuk tűző napba, mert ott az üveg 

alatt olyan hőség keletkezhetik, amely a növényeket elpusztítja. Amint az első palánták 

megjelentek, szellőzésről is kell gondoskodnunk. Erre a célra külön szabadalmazott üvegedények 

kaphatók, a fedél forgatása révén szabályozható réssel, amelyek jól beválnak. De elérhetjük 

ugyanezt azzal is, ha a vetés fölé takart üveglapnak a szoba felé eső széle alá a szükséghez mérten 

különböző vastagságú fadarabkákat fektetünk. Ez azért is jó, mert így az üveg belső oldalára 

lecsapódott víz a cserép szélére szivárog, és nem hull a növénykékre. Ezt ugyanis nem szeretik. 

Mihelyt a növénykék egymást érik, sőt, ha a különféle lepedékek veszélyeztetik őket, akár 

korábban is, csipesszel egyenként áttüzdeljük őket ugyanolyan, de friss földbe. Alkalmas 

facsipeszt könnyen csinálhatunk magunknak olyanformán, hogy két lapos fogpiszkáló szélesebb 

végeit cérnával erősen összekötözzük, aztán a kötés közelében gyufaszál darabkáját dugjuk 

közéjük. Fémből, vagy más kemény anyagból való csipesszel könnyen megsérthetjük a gyenge 

növénykéket, ami torz fejlődést, sőt pusztulást jelenthet. A magvetés legalkalmasabb ideje a 

tavasz, márciustól májusig. Későbbi vetés növénykéi őszig nem nőnek elég nagyra, már pedig 

minél kisebbek, annál nehezebben bírják ki a telet. 

Folytatás köv. 

Maros Imre 

 

 

 

 

7. Echinopsis glaucina idegen megporzású. Fotó: Tóth N. 
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T Ü S K E O R S Z Á G  –  V I L L Á N Y I   K Á R O L Y 
 

Az ország egyik leggazdagabb és legváltozatosabb kaktuszgyűjtemény tulajdonosa Villányi 

Károly esztergomi nyugdíjas bányagépmester. Az amatőr botanikus két évtized alatt e különleges 

növénynemzedék sok-sok generációját nevelte fel. Jelenleg mintegy 1200 fajtából álló négyezer 

darabos gyűjteményt vallhat magáénak, és már sok ezer növényt küldött el cserepartnereinek az 

ország különböző vidékén élő kaktuszgyűjtőknek. A ma már országos nevű kaktusznemesítő 

szakember e formagazdag növények miniatürizált őshazáját varázsolta kertjébe. illetve 

melegházaiba. Mesterséges porzással, úgynevezett ráoltással számos új fantasztikus alakzatú faj 

tát tenyésztett ki. Gazdag gyűjteményének két ritkaságszámba menő példánya is van Az egyik, az 

Éjkirálynője, amelyik évente csak egyszer, alkonytól hajnalig bontja ki mélylila szirmait. A másik, 

a „Fehérkarácsony” nevű kaktusz érdekessége, hogy ilyenkor december táján borul virágba, s 

január végéig virágzik. 

Villányi Károly egyébként érdekes véletlen kapcsán vált e tüskés hobby rabjává. Húsz éve mint 

bélyeggyűjtő egyik erfurti cserepartnerétől bélyeg helyett kaktusz magot kapott, s ez teremtette 

meg a későbbi gyűjtemény alapját. A két évtized alatt a termesztés számos műhelytitkára jött rá és 

tudományosan is értékes megfigyeléseket jegyzett fel. Megfigyelte, hogy milyen baktériumok, 

pókfajták ellenségei a növénynek, s arra is rájött, hogy a kaktusz felületén maradt vízcseppek mint 

gyűjtőlencse, barnára égeti a növény bőrét. Tapasztalatait rendszeresen kicseréli külföldi 

partnereivel, időnként előadásokat is tart a vidék kaktuszgyűjtőinek. 

 
Dolgozók Lapja. 25. évf., 6. szám, 5. o. 1970. január 8. 

 

 

A  T I T O K…  -  A D Y  P Á L 

 

Szombaton Dunaharasztin borús, hideg időben százötvennél több ember 

kísérte utolsó útjára Ady Pált. Sokan szerették, hiszen Pali bácsi mindenkit 

szeretett. Ha a budapesti Pálmaház valamelyik kaktuszkiállításán mozgás-

sérült gyerek vetődött a standja elé, nemigen távozhatott ajándékkaktusz 

nélkül. Sokakba oltotta be e különös növények szeretetét, és a gyűjtők közül 

kitűnt azzal, hogy az általa szaporított és nevelt mamilláríákhoz, ritka chilei 

fajtákhoz szinte úgy kötődött, mint a gyermekeihez. Nem is vált meg tőlük 

könnyen. Tudni akarta, hová kerül a szúrós csemete, jó sora lesz-e az új 

helyen, így a kaktusszal együtt a törődés felelősségét is megvette, aki nála 

vásárolt. Talán nem minden ismerőse tudta, hogy Ady Endre rokona volt, és édesapja, a költő 

unokatestvére ugyancsak az erdélyi Érmindszent szülötte. Nem tudhatják, mert Pali bácsi 

leginkább a kaktuszokról szeretett társalogni. Az írás nem nagyon érdekelte. Nem vetette papírra 

évtizedek tapasztalatain, gyakorlati ismeretein alapuló tudását sem, nem gyarapította a 

szakirodalmat, nem vett részt tudományos konferenciákon. Mindezt másokra hagyta. Tőle már 

nem fogjuk megtudni, mitől lettek olyan szépek a gymnocalyciumai, neoporteriái, weingartiái, 

neochileniái, noto-, erio-, disco-, fero- és thelokaktuszai.  

Vagy a titok nem is a könyvekben van? Lehet, hogy az ő kaktuszai is azt érezték, amit mi? A 

szeretetet, amit oly könnyű elfogadni.  

Bánó Attila 
Pest Megyei Hírlap. 37. évf., 73. szám, 1. o. 1993. március 29. 

 
A fénykép Debrecenben 1975. aug. 18-21. között rendezett kiállításon készült, amelyen Ady Pál kiállítóként vett 

részt. A csoportkép megtekinthető: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/szemelvenyek-multunkbol-v 
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A  K A K T U S Z O K  S Z E R E L M E S E  –  B A K Ó  L Á S Z L Ó N É 
 

Olyan szeretettel beszél Bakó Lászlóné a növényeiről, 

hogy az embernek kedve támad magához ölelni a legszú-

rósabb kaktuszt, ugróuborkával meg tujákkal beültetni a 

kertjét, ha eddig még nem tette meg. Bakóné húsz éve 

szenvedélyesen gyűjti a dísznövényeket. Udvarán mint-

egy 300 fajtát gondoz, és megszámlálhatatlanul sok 

virágcserép sorakozik a háza előtt. Cirádásra nyírt s 

Eiffel-torony formájúra alakított tuják, a visszavágásnak 

köszönhetően alig méteres, húszéves gesztenyefa, virág-

zó kaktuszok, különféle formájú pozsgás szárúak 

kápráztatják el az ide látogatót. Hogy a golgotavirág 

nevéhez méltó helyet kapjon, tavaly golgotát épített 

kövekből, arra futtatta föl a növényt. A lila mellett sárga 

akácot is nevel, s magyarázta: sokan nem tudják, hogy 

amit köznyelven aranyesőnek mondanak, az valójában a 

sárga akác, és aranyvessző a neve a tavaszt jelképező 

kedves sárga virágnak. Akármerre jár, újabb szerzemé-

nyekkel gyarapítja gyűjteményét.  

- Szeretem a növényeimet, s ezt érzik is. Sok a munka 

velük, de nem bánom. A pincében meg a lakásban telel-

tetem őket, s tavasszal, amint lehet, valamennyit kirakom 

a szabad levegőre.  

Akik már ismerik ezt a szenvedélyét, gyakran meglepik egy-egy új növénnyel, de tőle sem távozik 

soha üres kézzel a vendég: búcsúzóul legalább egy apró kaktuszt a kezébe nyom. Azt mondta, 

sosem kérne érte pénzt. 

 
Somogyi Hírlap, 14. évf., 178. szám, 7. o. 2003. augusztus 1. 

 

 

A  K A K TU S Z O S  E M B E R  –  S Z A B Ó  L Á S Z L Ó 
 

...sokan csak így ismerik Szabó Lászlót. A kaktuszos ember, aki piaci napokon gyékényszőnyegre 

kirakott, csodálatos színekben pompázó kaktuszaival távoli világrészek növényeiből varázsol egy 

kis bemutatót a jászberényi piacra. — Ennél többet nem is igen tudnak róla. Pedig nem szófukar 

ember, órákon át tud beszélni a kaktuszairól. Féltett gyűjteménye mintegy 500 fajtából áll, 4800-

5000 darabot tesz ki.  

Szabó László nyugdíjbavonulása után kezdett hódolni a katuszgvűjtésnek. Tizenöt-húsz kaktusszal 

kezdte, pár év múlva 170 különböző fajtájú tüskés növénnyel gazdagodott a kollekció. Ma 500 

ismert és kevésbé ismert fajta van a Kalap utcai virágoskertjében. A hobbiból érdekes kísérletezés 

lett. A kaktuszos ember növényei közül soknak nincs neve, hiszen saját termesztésű. Több, 

különböző tulajdonságú kaktusz egybeoltása után vált csodálatos színekben és formában pompázó 

növénnyé.  

A nem mindennapi gyűjtemény gyarapodásának egyik titka: Szabó László sok gyűjtővel tart 

kapcsolatot. — Egy-egy kitermesztett új kaktuszból szívesen ad cserébe. Gazdagodik a ritka 

gyűjtemény a tisztelőktől ajándékba kapott növényekkel is. A Mammillaria bocasanát az Állami 

Operaház egyik ismert énekese hozta neki ajándékba Indonéziából.  

A kaktuszos ember, mert Jászberényben sokan csak így ismerik, piaci napokon egzotikus tálakból 

varázsol egy-egy darabkát a gyékényszőnyegre, és amikor arról faggatták, megéri-e kihurcolni és 

visszavinni a kaktuszokat, így válaszol: mindenképpen megéri, hiszen legalább sokan 

megcsodálják szépségüket. 

— la — 
Szolnok Megyei Néplap, 25. évf., 187. szám, 5. o. 1974. augusztus 11. 

 

 

Bakó Lászlóné nagyon kedveli a kaktuszt 
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S Z Ú R Ó S  V I L Á G  -  F A R K A S  J Á N O S 
 

Földrészek csodái néhány négyzetméteren 

 

Néhány óra alatt bebarangoltam 

Közép- és Dél-Amerika tájait. A 

képzeletben megtett több ezer 

kilométeres, a valóságban talán 

alig százméteres, utamon kísé-

rőm Farkas János volt. Míg fel-

fedeztem az izsáki melegház vé-

dő falai között az embermagas-

ságú és borsószem nagyságú nö-

vényeket, megtudtam azt is, mi-

ért, hogyan lesz valakiből a szú-

rós csodák, a kaktuszok gyűjtője, 

szerelmese. 

 

— Ha kérdezik, mindig azt 

mondom, nemcsak a kaktuszok, 

hanem minden növény kedve-

lője vagyok, a melegház mellett 

a kertben nagyon sokféle virágot gondozunk a feleségemmel, és ha itt az idejük, megcsodáljuk a 

hóvirágok vagy a liliomok, nárciszok virágbontását is — mondja a szemüveges, magas férfi, míg 

törékeny felesége az asztalra helyezi a forró feketekávét.  

— Véletlenül vagy tudatosan alakította ki a kaktuszgyűjteményét?  

— Az ilyen foglalatosság kezdete mindig a véletlenen múlik. Amikor 35 éve megvettem a piacon 

az első növényt egy nénitől, még nem láttam gyűjteményt. Aztán egyre többet foglalkoztam velük, 

felderítettem minden lehetőséget a beszerzésükhöz, pedig az ismerőseim váltig mondogatták: mit 

akarok én ezzel a vénkisasszony-foglalkozással? Egy darabig még én diktáltam az iramot, aztán 

már a kaktuszok. Leveleztem a fél világgal, hogy megszerezzek magokat, amiket aztán nagy gon-

dossággal igyekeztem felnevelni, átoltani. Mára megfordult a helyzet: a gyűjtők, kaktuszkedvelők 

felkeresnek, cserélünk. A nálam található 2400-2500-féle kaktuszból ez is futja. A lakás pihenő-

jéből lépcsők vezetnek a kaktuszbirodalomba. Talán, hogy az ember megszokhassa a látványt, 

előbb a kisebb-nagyobb cserepes növényeket mutatja meg a házigazda:  

— Egyik-másik nagyon különleges: olyan, amelyet a saját, szabad világában már a kipusztulás 

fenyeget. Pedig, nézze csak — emel le a polcról egy furcsa alakú példányt —, bármilyen kicsi ez a 

növény, már elérte a nyugdíjkorhatárt. A kaktuszok között ugyanis nem egy fiatalnak számít a 

maga száz esztendejével is.  

Az üvegház labirintusának egyik benyílója akár bölcsődének is nevezhető, itt egy műanyag fedél 

biztonsága alatt cseperednek a kaktuszok. Bizony, egészen közel kell hajolni némelyikhez, hogy 

felfedezzem az egymás mellett ülő parányi szúrós gombócokat. De máris indulunk tovább. Az 

üvegház egy-egy kis területén Mexikó, Argentína, Chile, vagy éppen Kuba kaktuszvilága. Van itt 

gömbölyű, hordó alakú, hosszúkás és furcsa módon tekeredő, van amelyik fodrosodik. Egy a 

hasonlóság közöttük: a természet szúrós fegyverrel látta el őket. Igaz, Farkas János egyiket-

másikat szeretettel megsimítja, például azt, amelyik egy hóbundás télapónak néz ki leginkább, de 

míg visszahúzza a kezét, sikerül néhány kellemetlen szúrást is kapnia.  

— Hogyan építették ezt az üvegházat?  

— Toldva-foldva. Ha kinőttük a helyet, nekifogtunk egy újabb rész építésének. Ezeknek a növé-

nyeknek a legtöbbjét úgy kell elültetni, hogy hosszú ideig ugyanazon a helyen maradhasson. 

Tavaly nekifogtunk a fiammal átültetni a nagyobbak egy részét, nem volt kis munka 

megmozdítani például ezt a jó néhány méteres óriást. De a napi elfoglaltság is mindig sok a 

gyűjteménnyel. Míg nyugdíjas nem lettem, sokszor a feleségem kétóránként keltett fel éjszaka,  
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hogy az akkori, nehezen fűthető kazánt ellen-

őrizzem. Erre mondom én azt, hogy bár a gyűjtők 

többsége férfi, a feleségnek ugyanúgy szeretnie 

kell ezeket a növényeket.  

Joli, a feleség mosolyogva teszi hozzá: 

— Sokan az ismerőseink közül, tréfából váló-

okként emlegetik ezt a gyűjteményt. Valóban, 

harmincöt évet kibírni a kaktuszokkal . . . Bár én 

is elgyönyörködöm bennük. De nem csak én, 

nagyon sokan látogatnak meg bennünket, mond-

hatom azt is, hogy a világ sok részéből. A láto-

gatókönyvet gyakran elfelejtjük a vendégekkel 

aláíratni, de azért van itt jó néhány bejegyzés.  

— Örülünk, ha másoknak is tetszik a gyűjtemény 

— veszi vissza a szót a férj —, és nagyon jó ér-

zés, amikor hozzáértőnek mutathatjuk meg ezt a 

világot. Néhány hete 10-12 éves fiúcska jött el 

hozzánk. A kaktuszismerete csodálnivaló, azt 

már talán mondanom sem kell, hogy latinul is 

mondogatta a neveiket. Azt hiszem, az ilyen 

fiataloknál kell elkapni azt a lélektani pillanatot, 

amikor rá lehet őket venni a gyűjtés szépségeire. 

Talán sikerül elcsípnünk ezt a pillanatot majd az 

unokáinknál is. 
 

… és óriások. 

 

Gál Eszter 
Petőfi Népe, 43. évf., 115. szám, 5. o. 1988. május 16. 

 

 

AZ IGÉNYES ŐSZAPÓ. KAVICS VAGY KAKTUSZ? – S Z Á G E R  O T T Ó 
 

„Kaktusz eladó” hirdeti a tábla egy leányfalui 

villa rácsos kapuján. A kirándulók közül töb-

ben benyitnak, utánuk megyünk. Odabenn a 

széles tornácon és hátul az üvegházban, apró 

cserepekben kaktuszok várják jövendő tulaj-

donosaikat. Száger Ottóék eddig főleg begóni-

ával foglalkoztak, több ezer tő áll máris a tágas 

kertben. Újabban a kaktusztermésztéssel is 

kísérleteznek. Két éve kezdték s ma már leg-

alább százötven fajta között válogatnak az ér-

deklődők. Ismerőseik már tudják, hogy szá-

mukra a legkedvesebb ajándék, amit külföldről 

hozhatnak: egy tasak kaktuszmag. Bécstől 

Vietnamig szinte mindenhonnan kapnak magot. A porszemnyitől az opuntia babszemnyi magjáig 

vetik, gondos munkával nevelgetik a meglepően gyorsan fejlődő növényeket. Legigényesebb az 

őszapónak nevezett fajta, amely vastag fehér szőrbundát nevél, míg a legritkább és a legdrágább a 

kavicskaktusz. Az afrikai kopárosok különleges növénye, jóformán nem lehet a sima kavicstól 

megkülönböztetni. A növény ezt a ravasz formáját választotta az életben maradásnak. Az állatok a 

gyér fű után kutatva észre sem veszik a kis növényt, s ezért nem legelik le. (Gábor fotó) 

k. m. 
Pest Megyi Hírlap, 15. évf., 147. szám, 5. o. 1971. június 24. 
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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. 
 

S 
 

saboae benannt nach Mrs. Kathryn 

und Mr. J. Sabo 

Szabó (házaspár)-féle 

sacharosa benannt mit dem Namen 

der Einheimischen 

egy helyi lakos nevéről 

elnevezve 

saddianus Eigenname:  személynévről elnevezve 

sadleriana Eigenname Sadler (József)-féle 

saetiger, saetigera borstenführend, borstentragende sörtés, sörtét hordó 

saffordii benannt nach W. E. Safford,  Safford-féle 

sagitta der Pfeil nyíl 

saglionis benannt nach M. Saglion Saglion-féle 

saint-pieana benannt nach P. Saint-Pie Saint-Pie-ről elnevezett 

saittifolius pfeilblättrig nyíllevelű 

salagria benannt nach Herkunft: 

Salagria, Par. 

Salagria-ról elnevezve 

salicicola kieselbewohnender kavicson élő 

salicifolius weidenblättrig fűzlevelű 

salicornioides salicornia-ähnliche salicornishoz hasonló 

salinensis benannt nach Herkunft: Salina 

Cruz (Salinas) Coah.-NL, Mex. 

Salina (Cruz)-ból való 

salitrensis benant nach Herkunft élőhelyről elnevezve 

salix die Weide fűz  

salm-dyckiana benannt nach 

J. F. Salm-Reifferscheid Dyck 

Salm-Dyck-féle 

salmiana benannt nach Forst Salm-Dyck Salm (Dyck)-féle 

salmianus benannt nach lachsfarbenen Blüte lazacszín virágú 

salmoneus, salmonea lachsfarben (Blüte) lazac színű 

salmonoides lachsfarbig wirkender lazacszín hatású 

salpingophora  tuba hordozó 

saltensis vom Salta Gegend stammend, Arg. Salta vidékéről való 

salvadorensis aus San Salvador stammend Salvadorból való 

salvia heilsam gyógyító 

samaipatanus, 

samaipatana 

benannt nach Fundort: 

Samaipata, Bolívia 

Samaipataból való 

Samaipaticereus Cer. Aus Samaipata, Bolívia Samaipataból való Cerus 

samnensis benannt nach Herkunft: Dept. 

La Libertad, bei Samne, Peru 

Samneből való 

sanagasta aus La Rioja bei Sanagasta, Arg. Sanagastából való 

sanborgianus benannt nach Herkunft: 

San Borgia, Mex 

San Borgiaból való 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Kelemen Zsófia. 

 

 


