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Írta: Nagy Sándor 

 

Az I. részben szóltunk arról, hogy Dr. Franz Buxbaum (1900-1979) osztrák botanikus professzor 

1968-ban, majd 1986-ban Dr. Bohumil Schüetz (1903-1993) neves cseh kaktuszgyűjtő és 

Gymnocalycium szakértő a magok és virágaik alaktani jellemzői alapján új Gymnocalycium 

rendszert dolgozott ki. Ez ugyan nem volt tökéletes, de a mai napig nagymértékben segít 

bennünket eligazodni a nemzetség fajai között. Ehhez a munkához új lendületet adott a hosszú 

kutatómunka eredményéül a 2011 végén megjelent (Pablo H. DeMaio, Michael H. J. Barfuss, 

Roberto Kiesling, Walter Till és Jorge O. Chiapella) tanulmány. Ebben a kiváló szerzők és 

segítőik az új kutatási módszerek alkalmazásával kidolgoztak egy meglehetősen átfogó és 

részletes osztályozást a Gymnocalycium nemzetségre. Ennek alapja a törzsfejlődés során 

kialakult rokonsági kapcsolatok és a nemzetség fejlődésének trendjei. A kapott eredmények arra 

utalnak, hogy a G. saglionis és az ahhoz kapcsolódó G. tilcarense faj mindvégig fontos szerepet 

tölt, töltött be a nemzetség evolúciójában. A szakirodalom szerint ebben a kérdésben fontos volt 

Hans Till alapossága, hiszen ő volt, aki észrevette, hogy a G. saglionis pollenje a nemzetség 

többi faját beporozza, a kérdés tehát eldőlt. Ez a tény önálló bizonyítékot szolgáltat, amely 

szintén támogatja a G. saglionis ősi helyzetét. Beigazolódott Schüetz azon elképzelése, miszerint 

az apró magvúak szekciójába nem illik be ez az egy faj, de akkor még nem tudhatta, hogy nagy 

valószínűséggel a Gymnocalycium saglionis a közös ős. A továbbiakban a jobb megértés 

érdekében javaslom a Társaságunk Kaktusz és Pozsgás internetes újságja 2019. március havi 

számának 10-17. oldalán, valamint a májusi szám 18-22. oldalain megjelent írásaim áttekintését. 

Az előzőekben láthatjuk, hogy Helmut Amerhauser és Walter Till 2013-ban megjelent 

besorolásában a szóban forgó Scabrosemineum alnemzetséget 7 aggregátra, azaz gyűjtőfajra 

osztotta, ezek a következők: monvillei, hosei, mostii, oenanthema, rhodanthera, spegazzini és a 

castellanosi. A Kaktusz és Pozsgás 2019. márciusi számában az Argentínai Kaktuszközpontról 

írtam, amelyről tudjuk, hogy a Gymnocalycium nemzetség fajai a legnagyobb számban ezen a 

területen fordulnak elő. Tehát a folytatásban továbbra is az apró magvúakról lesz szó. Azokról, 

amelyek 0,5 mm-nél kicsivel nagyobbak, inkább hosszúkásak, egyik végük lekerekített. Színük 

matt sötét barna vagy fekete, apró dudorokkal. Megmondom, ahogy van, az elmúlt negyven 

évben sok ismeretet szereztem a magokról, azok szerepéről a fajok csoportosításánál. Most is azt 

mondom, hogy a magok morfológiai vizsgálata a fajok csoportosítása szempontjából nagyon 

fontos, de nem a kaktuszgyűjtő feladata. De kezdjük Dr. Bohumil Schüetz máig időtálló 

gondolataival. 

Hybopleura szekció: (13 faj) - A növények általában nagyok többnyire félgömb alakúak, néha 

rövidebb oszlopok, 15 cm átmérőjűek. Virágok szélesek. Gyümölcse éréskor merőlegesen reped 

fel. A szakirodalom szerint a magok változatosak, különbözőek, lapítottan oválistól a sisak 
alakúig. Van 0,5 mm-nél kisebb is, de átlagosan 0,5-1,2 mm nagyságúak. Változatosak, 

lapítottan oválistól, kalap és a sisak alakúig. Színük vörösbarna, sötétbarna vagy fekete, 

fénytelentől a fényesig. A növények általában árnyékkedvelők, óvni kell őket a túlzott 

napsütéstől, mert könnyen megperzselődnek. Ugyanakkor a virágok csak napfényben bontják ki 

teljesen a szirmaikat. Ezt az ellentmondást úgy lehet feloldani, hogy olyan helyre kell helyezni 

növényeinket, ahol a déli, kora délutáni teljes napfény érje őket. 

Ide tartozó fajok: G. achirasense, G. acorrugatum, G. bicolor, G.cardenasianum, G. 

horridispinum, G. hybopleurum, G. monvillei, G. mostii, G. multflorum, G. oenanthemum, G. 

schuetzianum, G. tillianum, G. valnicekianum. 

Élőhelyeik: Argentína (Córdoba, Mendoza, San Juan, Catamarca tartományok és néhánynak 

Dél-Bolívia. 
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Típusfaj: Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton & Rose. 

Megjelent: The Cactaceae 3: 161 (1922). Ezt a fajt 1845-ben írták le, és ez a nemzetség 

legkorábbi ismert fajai közé tartozik. A történet úgy kezdődött, hogy az alapfaj első leírását 

Lemaire 1828-ban készítette el Echinocactus monvillei néven. A fajnevet egy olyan személy írta 

le, aki a kaktuszok élőhelyén soha nem járt. Mint tudjuk, ez a személy Dr. Antoine Charles 

Lemaire (1801–1871) belga fajleíró, kertészeti szakíró volt, aki botanika professzoraként 

Genfben és Párizsban is tevékenykedett. A múltban a szakirodalomban zavar volt a faj 

természetben való előfordulásáról és a Paraguayból származó eredeti közlését hibásnak tartották. 

A legutóbbi megállapítások Argentína északi részére, Córdoba és San Luis tartományok irányába 

mutatnak. Hans Till mondta 1993-ban: „A G. achirasense, G. brachyanthum, G. horridispinum, 

G. monvillei és G. schuetzianum fajok morfológiailag nagy hasonlóságot mutatnak. Másrészről 

ezek elterjedése egyértelműen elkülönülnek egymástól. Javasoljuk tehát itt, hogy értékeljük a 

fenti taxonokat, kivéve G. schuetzianumot a G. monvillei alfajainak.” Azt is tőle tudjuk, hogy az 

említett hegyláncok oldalain a sziklák védelmében, és lent a völgyekben élnek. Az élőhely 

pontatlansága, bizonytalansága mellett a másik egy korábbra visszanyúló esemény. Mégpedig a 

vitát az okozta, amikor Sir William Jackson Hooker (1785-1865) angol szisztematikus botanikus 

(az élőlények evolúciós rokonsági viszonyainak kutatásával foglalkozó tudomány) 1918-ban 

nyilvánosságra hozott egy új fajnak a leírását. Ennek az új fajnak az alakja, mérete, 

tövisezettsége, színe és virága igen változatos, némileg hasonlít a G. multiflorumhoz. Az 

információk áramlásának akkori lassúsága miatt sokan nem is tudtak az 1922-ben megjelent 

Britton & Rose három kötetes „The Cactaceae” c. monográfiájáról. A D. Hunt (The New Cactus 

Lexicon, majd a Cactaceae Systematics Initiatives, CITES III. ellenőrző lista 2016 [a 

továbbiakban [Hunt 2016] szerint az Argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok 

elfogadva. 
 

  
 

  1. Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton & Rose, 1922.           2. Gymnocalycium monvillei v. steineri.  Fotó: J. Procházka 

 

G. achirasense (H. Till & Schatzl érvénytelen leírás 1979) ex H. Till 1987. 

Megjelent: KuaS 38 (8): 191, 1987. Először 1968-ban fedezték fel Argentínában Achiras 

közelében 1000 m magasságban, San Luis és Córdoba tartományok határán. A növények füves, 

sziklás terepen nőttek, és Dorothea Muhr gyűjtő B21 szám alatt jegyezte. Magam részéről az a 

véleményem, hogy nagyot nem téved, aki azt mondja: - „Úgy néz ki, mint a Gymnocalycium 

monvillei vagy a Gymnocalycium horridispinum.” Olvastam valahol „Ez egy régi faj, amelyet 

mintegy 180 évvel ezelőtt Echinocactus monvillei néven C. Lemaire francia botanikus professzor 

írt le.” Az elmúlt években végzett tanulmányok azt mutatják, hogy ez az előző név, amit már egy  
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ideje „növesztünk” gyűjteményeinkben, mint G. multiflorum. Több helyen olvashatjuk, a G. 

achirasensét egy ideig a G. monvillei alfajának tartották. Azonban a két faj néhány helyen, mint 

pl. San Luis hegyeiben, tökéletesen elkülönül egymástól, és nem észlelhető, vagy nagyon kevés a 

hibrid. Ez azt jelenti, hogy a G. achirasense és a G. monvillei két különálló fajnak tekintendő. 

Ennek megfelelően Hunt 2016 szerint az Argentínai élőhelyi populációval rendelkező G. 

achirasense fajok egyenértékűek a G. monvillei achirasense alapfajjal. 
 

  
 

                              3. Gymnocalycium achirasense                                           4. Gymnocalycium acorrugatum J. G. Lambert, 1988. 

                    Fotó és gyűjtemény: Vitaly Kulakov, Moszkva. 
 

Gymnocalycium acorrugatum J. G. Lambert 1988 = Gymnocalycium castellanosii, vagy 

Gymnocalycium acorrugatum = G. rhodantherum. Backeberg 1936. 

Hunt 2016 szerint ideiglenesen elfogadva. Kifejlett állapotban egy tompa zöld, kb. 4,5 cm magas 

és 7,5 cm átmérőjű, lapított gömb alakú növény. Általában a 9-10. bordái egyenesen lefutók, 

enyhén íveltek, és egymástól függőlegesen rögzítettek. A nemzetség többi tagjától eltérően a 

bordák kerekek, összefonódások, keresztirányú hornyok nélkül, vagyis alig látszó „állak nélküli” 

gimnóról beszélünk. Ezt a fajt Jacques Lambert találta 1983-ban dél-amerikai útja során a San 

Augustin de Valle Fertil, a Sierra del Valle Fertil területén és San Juan tartományban. 1988-ban 

írták le a holland Succulenta magazinban. Ezen kívül megtalálható a Sierra de Famatina (La 

Rioja tartomány) hegyvidékein, szintén Argentínában 700 és 1000 m közötti tengerszint feletti 

magasságokban, száraz éghajlatú, gránit eredetű gyenge talajon. 

 

Gymnocalycium bicolor Schütz 1962 

(Érvénytelen név.) 

Első leírás megjelent: Friciana 1 (7): 2 (-3, 8), 1962. 

Ez egy nagyon jellegzetes taxon, amely jól ismert 

kétszínű töviseiről. Gerhard Frank, az első leíró a G. 

hybopleurum rokonságába sorolja, de már az első 

leíráskor is jobbnak tartott volna inkább egy változat 

rendszertani státust, hiszen a G. hybopleurumtól (ma 

G. catamarcaense néven szerepel) csupán a tövisek 

színezetében és a mindig kifejlődő középtöviseivel 

különbözik. A rokon G. kurtzianum és a G. mostiitól 

abban különbözik, hogy több és kétszínű tövise van. 

A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben a híres 
                                                                                                          5. Gymnocalycium bicolor. Fotó: Holló László, Bp. 
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cseh kertészetekben Dr. Bohumil Schütz (1903-1993) irányítása alatt nevelték ezt a korábban 

Európába behozott, és akkor már jól ismert két színű tövisű növényt. 

 

Gymnocalycium schuetzianum, amely az argentin 

Córdoba tartományból származik, és szorosan 

kapcsolódik a Gymnocalycium monvillei fajhoz. 

Megfigyelhető eltérés elsősorban a barnás és később 

szürkéssé váló töviseknél látható. De a virágok 

színbeli eltérése sem hanyagolható el. A Bohumil 

Schütz cseh kaktuszszakértő emlékét őrző növény 

sötét rózsaszínű virágjával, a francia kaktuszgyűjtő-

ről elnevezett pedig a barnás tövű, kissé a növényre 

visszahajló sárga töviseivel tűnik ki. 

A G. schuetzianum egy nagyon igénytelen faj, csak 

az erős napfénytől kell időben védeni, mert hajlamos 

az intenzív napfény miatt leégni. Ez szinte érvényes 

a többi világos bőrszínű gimnókra is. Az első leírás 

megjelent a Friciana 1 (7): 2 (-3, 8). 1962. Az érvény-

telennek minősült leírás után nem maradt fenn 

példány. Ezek a növények azokból származnak, amelyeket a pozsonyi B. Valentová importált és 

Zdenek Fleischer szaporított Brünnben még a háború előtt. 1967-ben ismét importált belőlük K. 

Uhlig. Az ezredforduló után 2002-ben a név ismét megjelent más nevekkel együtt, mint pl. a G. 

valnicekianum. Ez utóbbi taxon önmagában tekinthető jelenleg, mint a G. mostii alfa-ja. Sok 

terepkutató talált növényeket Argentína északkeleti részén (Córdoba) Los Algarrobos, Cruz del 

Eje, Capilla del Monte, Villa de Sotótól keletre Agua Colorado, La Kanada környékén. De Hans 

Tillnek és G. J. Neuhubernek is szerencsés találatai voltak a Sierra Ambargasta vagy Sierra de 

Ischilin és a Sierra Chica hegyein, völgyein 480-1010m magasságában. Hunt 2016 szerint 

ideiglenesen elfogadva, elsődleges név a G. monvillei monvillei. 

 

Gymnocalycium cardenasianum Ritter 1954 

Vadon ezt a kaktuszt az argentin Catamarca tartományban (San Fernando del Valle de 

Catamarca, vagy egyszerűbben írva a Sierra Ambato hegyen lehet megtalálni, körülbelül 1500 m 

tengerszint feletti magasságában. E. W. Putman 1978.-ban megjelent művében, összefoglalta a 

Gymnocalyciumokról addig szerzett ismereteinket. A Gymnocalycium cardenasianum fajt úgy 

jellemezte, hogy erős megjelenésű, erősen csavart tövisekkel borított, a gyűjteményekben  

népszerű. Úgy ítélte meg, szoros kapcsolatban van a G. spegazziniivel és a G. bayrianummal. A 

virágok rózsaszínűek és gyakran nem teljesen nyitottak, mivel a tövisek akadályozzák. 

Tapasztalata szerint ez a faj fiatal korban a virágzás előtt olyan, mint a G. spegazzinii. Ez így 

teljesen megfelel Schütz elképzelésének. Ugyanis a Loricata fajcsoportban (Sectio) ez a három 

faj szerepel. Putman akkor még nem gondolhatta, hogy Hans Till 2008-ban a fenti vélekedését 

igazolni fogja. A rendszerében szereplő Spegazziniana aggregátból csak a Gymnocalycium 

catamarcense faj hiányzik. Hogy miért? G. Charles (2009) könyvében elmondja, hogy a 

Gymnocalycium cardenasianumot megtalálta a legnagyobb, több mint 2300 m magasságban. 

Bolíviában, az Argentin határ közelében. A faj rokona az argentínai származású G. 

spegazziniinek, és az ugyancsak Bolíviából származó G. armatum fajnak. A G. armatumot is 

Ritter fedezte fel egy későbbi útján. Megjegyzem, a hazai gyűjteményekben tett látogatásaim 

során csupán 1-2 helyen láttam szép, tetszető képviselőit. A G. cardenasianumtól 

megkülönböztethető kisebb növekedésében, kisebb virágában és egyenes, elálló 

tövisezettségével. Az irodalomban olvastam, hogy Carrizalban élő populációk idős egyedei 

töviseik javarészét sokszor elvesztik. Az élőhelyen találtak 35 cm átmérőjű egyedeket is. G. 

cardenasium, G. spegazzinii, G. armatum és G. bayrianum nagyon szorosan összefüggő fajok, 

bár néha hasonlóak a virágszerkezetben, a magvakban és néhány szélsőséges formában. 

Mindazonáltal érvelhetünk, hogy ezek olyan indokolt fajok, amelyek függetlenségét nemcsak a  

 

 

 

6. Gymnocalycium schuetzianum 

H. Till & Schatzl 
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jelentős morfológiai különbségek határozzák meg, hanem a meglehetősen távoli, természetes 

élőhelyek elkülönültsége is. Ezekben a leírásokban a szerzők betartják ezt a nézetet, és ezért 

mindegyiket külön írják le. Akinek van olyan szerencséje, hogy e a növényeket egy 

gyűjteményben megfigyelhesse az megérti, hogy miről beszéltem. Sajnos csak fotók 

segítségével, de elgondolkoztató egyenértékűséget is találtam. G. cardenasianum = G. 

spegazzinii cardenasianum Backeberg 1936, vagy G. oenanthemum carminanthum = G. 

oenanthemum Hunt 2016 szerint az Argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok 

elfogadva. Ezek után magától értetődik, hogy a sorban melyik szintén nagyon változó faj 

következhet? 

 

Gymnocalycium carminanthum Borth és Koop 

Megjelent: KuaS 27 (4): 73-76, 1976. Ezt a fajt Hans Borth fedezte fel és BO 130 terepszámmal 

jelölték Catamarca tartományban a Sierra Ambaton hegyen, ahol 1300-1800 m tengerszint feletti 

magasságban él. A virágaik a növény „koronájánál” nyílnak, a fajnév a szép skarlátvörös 

színükre utal. G. carminanthum szinonimájaként közeli rokonai a G. tillianum és a G. 

oenanthemum. HUNT 2016 - szerint - ideiglenesen elfogadva, elsődleges név: G. oenanthemum. 

 

Gymnocalycium horridispinum G. Frank ex H. Till. 

Megjelent: Kakteen Sukk. 38 (8): 191, 1987. Elfogadott tudományos neve: Gymnocalycium 

monvillei ssp. horridispinum (G. Frank ex H. Till) H. Till. 

Megjelent: Gymnocalycium 6 (3): 102 (1993). Hunt 2016 szerint az Argentínai élőhelyi 

populációk ideiglenesen elismerve, elsődleges név: G. monvillei horridispinum. Ugyanakkor a 

G. monvillei horridispinum Argentínai élőhelyi populációk fajai, alfajai is elfogadva. Itt kell 

megemlíteni, hogy az ideiglenesen elfogadott G. monvillei brachyanthum és a G. monvillei 

gertrudae fajok a G. monvillei monvillei alapfaj nevet használják ideiglenesen. A G. 

multiflorumhoz kapcsolódik. A virág lehet lila-rózsaszín szegéllyel fehér, lila-rózsaszín vagy 

leggyakrabban rózsaszínű. 
 

                           7. Gymnocalycium carminanthum                                       8. Gymnocalycium horridispinum G.Frank ex H.Till 1987. 
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Gymnocalycium ambatoense Piltz. Megjelent:Kaus 31(1): 10-13, 1980 

Első ránézésre nagyon hasonlít a G. carminanthumhoz. Annak ellenére, hogy mindkét taxon 

Catamarca tartomány Ambato hegységében fordul elő 900m tengerszint feletti magasságban, a 

virágok szinében határozottan különböznek. Az előző viszonylag rövidebb csövű, színe piros 

(kármin vörös). Az utóbbi szinte leírhatatlan rózsaszín kavalkád. A külső szirmok lekerekített 

lapát alakúak, olajzöld középcsíkkal, a belsők selymes fehérek, világos rózsaszínű vagy világos 

olajszínezetű halvány középcsíkkal. Hunt 2016 szerint ideiglenesen elfogadva, elsődleges név a 

G. oenanthemum. 

 

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schumann) Backeberg in Backeberg & Knuth 1936 

A faj története azzal kezdődött, hogy Charles Lemaire francia botanikus 1838-ban leírta, mint 

Echinocactus monvillei. Ennek a rendkívül változékony kaktuszfajnak számos különböző 

formája létezett, létezik, de nem mindegyikük általánosan elismert. A Gymnocalycium 

hybopleurum szinonimái a kezdetektől: Echinocactus multiflorus v. hybopleurus K. Schumann 

1898, Gymnocalycium nigriareolatum Backeberg 1934, Gymnocalycium nigriareolatum v. 

densispinum Backeberg ex H. Till 1998, Gymnocalycium nigriareolatum v. simoi H. Till 1998, 

Hunt 2016 szerint a G. hybopleurum elutasításra ajánlott, elsődleges név a G. monvillei 

monvillei. 

 

  
 

9-10. Gymnocalycium hybopleurum (K. Schumann) Backeberg in Backeberg & Knuth, 1936. 

 

Gymnocalyciun mostii (Gürke, 1906) Britton & Rose 

1918. Megjelent: Addisonia 3: 5, pl. 83. 1918. 

G. mostii nagyon változó és széles körben elterjedt faj. A 

nagyon részletes első leírást 1906-ban Gürke Echino-

cactus mostii néven készítette, említve a finom rózsaszín 

virágokat. Ugyanebben az évben Gürke leírta az 

Echinocactus kurtzianust is. Ez nagyon hasonlít az E. 

mostiira, de különbözik tőle a vörös torkú fehér virá-

gokkal. További javaslataim a G. mostii (bicolor)-hoz 

Charles könyve alapján: G. mostii (valnicekianum), G. 

valnicekianum (immemoratum), G. valnicekianum 

(prochazkianum). Hunt 2016 szerint az 
                                                                                                                                                      11. 
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Argentínai élőhelyi populációk taxonjai elfogadva. Ugyanakkor Helmut Amerhauser és Walter 

Till 2013-ban megjelent besorolásában a Scabrosemineum alnemzetség Mostiana aggregáthoz 

besorolt valamennyi taxont ideiglenesen elfogadva státuszba javasolják. A felülvizsgálat ideje 

alatt a használandó elsődleges név a G. mostii. 

 

Gymnocalycium multiflorum (Hooker) Britton & Rose 1918. 

Ezt a fajt Echinocactus multiflorus néven Hooker 1845-ben írta le, és ezzel a nemzetség 

legkorábbi ismert fajai közé tartozik. Leírója Sir William Jackson Hooker (1785-1865) angol 

botanikus, aki a Glasgow-i Egyetem botanikai professzora és a Kewi Királyi Botanikus Kert első 

igazgatója volt. Hunt 2016 szerint ideiglenesen elfogadva, de elsődleges név a G. monvillei 

monvillei. Walter Rausch Argentína Catamarca tartományában a Sierra Ambato hegyén fedezte 

fel. Kezdetben azt hitte, hogy G. oenanthemum, mivel C. Backeberg nem ismerte a pontos 

lelőhelyet, a gyűjteményekben ilyen név alatt megtalálhatóak a Sierra de Ambato összes vörös 

virágú taxonjai, pld. a G. carminanthum, G. tillianum, G. nigriareolatum fajok és összes vörös 

virágú taxonjai, és a különböző variációk hibridjei. Till és Neuhuber azt ajánlják, hogy 

szinonimaként kezeljék ezeket. Hunt 2016 szerint az Argentínai élőhelyi populációval 

rendelkező fajok elfogadva. 

 

Gymnocalycium tillianum Rausch 1970. 

1967-ben Walter Rausch - a jól ismert osztrák kaktuszkutató Argentínában a Sierra de Ambato-

hegység nyugati oldalán, 2200-2800 m tengerszint magasságban talált egy vörös virágú növényt. 

A hosszabb és több tövisekneknek, apró vérvörös virágoknak és egy teljesen más formájú 

magoknak köszönhetően W. Rausch később rájött, hogy az általa talált növény nem lehet C. 

Bakeberg G. oenanthemumja. Az új fajt 1970-ben írta le a KuaS-ban, mint G. tillianum, Hans 

Till tiszteletére. Ma ez a faj nagyon értékes a gyűjteményekben, és már nem ritka. Ezeknek a 

lassan növekvő növényeknek a gondozása nem jelent nehézséget, nagyon hamar, szívesen és 

engedelmesen virágoznak. A rövid tölcsér alakú vérvörös virágok jól elkülönülnek a G. 

oenanthemum bordóvirágától és a kárminvirágoktól, a G. carminanthum sötét középsávjával. 

Még egy ide illő megjegyzés a szakirodalomból ”a G. carminanthum és a G. tillianum virágai 

mélyen pirosak, és ahogyan öregednek növények, virágjaik fokozatosan nőnek és 

elhalványulnak.” Sajnos nekem csak néhány évig volt együtt virágzó példányom, így a fentieket 

nem tudom megfigyeléssel igazolni. 
 

                 12. Gymnocalycium tillianum. HUNT 2016 – szerint                              13. Gymnocalycium. valnicekianum 

               ideiglenesen elfogadva elsődleges név: G. oenanthemum                                   Szeifert Gábor növénye. 
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Gymnocalycium valnicekianum Jajo 

Megjelent: Kaktusar, 5 (7): 73-74, 1934. 

Úgy, mint sok társának, ennek a fajnak a „születésében” is volt egy-két csavar. Nézzük sorjában. 

1918 novemberében a fiatal argentin botanikus Albertó Castellanos (1896-1968), aki doktori 

fokozatot szerzett a Buenos Airesi Egyetemen, és ott a botanika professzora lett, első alkalommal 

látogatta meg a fajokat élőhelyükön, Capilla del Monte közelében. Majd 1922 nyarán második 

alkalommal tett látogatást, és ennek során a gyűjtött értékes növényi anyagot elküldte Buenos 

Airesbe. Ezek viszont valamilyen okból elvesztek anélkül, hogy azonosíthatták volna őket. 1939 

januárjában a Castellanos és a H. V. Lelong (1910-2010) ismét a lehetséges élőhelyre utazott 

annak érdekében, hogy az azonosítatlan és elfelejtett Gymnocalyciumok élőhelyét megtalálják. 

Ugyanebben az évben leírta a növényeket, mint G. immemoratum, anélkül, hogy figyelembe 

vette volna azt a tényt, hogy öt évvel korábban Jajo már leírta ugyanazt a növényt, mint 

G.valnicekianum. A G. valnicekianum eredeti élőhelye ismeretlen volt. Az első leírás alapján H. 

Till és Amerhauser 2002-ben találtak egy hasonlatos fajt Córdoba tartományban. Helye a Sierra 

Ischilin hegység, Santa Catalina közelében 850 m-en. Hunt 2016 szerint ideiglenesen elfogadva, 

de elsődleges neve neve a G. mostii. 

 

Folytatom! 

Nagy Sándor 

Jászberény 
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Idősebb Szögyény László fehérmegyei [Az erdélyi megye értendő. Szerk.] kerté-
szete meglepően változatos kiállítást rendezett kaktuszokból. Képviselve 

vannak ebben a legkülönbözőbb fajok s érdekes tanulmányt tehetni rajtok e 
növény különböző alakzatairól. 

 
Fővárosi Lapok. 1879. május 25, 120. szám, 583. 

 

 

 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/news.php?l
https://cactusclassification.science/category/gymnocalycium/
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Eljött a karácsonyi kaktusz vi-

rágzási ideje és árusítási szezonja. 

Most sokfelé vásárolhatunk bim-

bós vagy már virágzó példányokat. 

Némely szakkönyv szerint a maga-

sabb hőmérsékleten tartás, ami 15-

18 C°-ot jelent, meghosszabbítható 

a virágzás ideje. A tapasztalat még-

is az, hogy a virágzást a hűvösebb 

körülmények teszik tartósabbá. Ha 

módunkban áll, próbáljuk ki. 

 

2. A legtöbb kaktusz azonban már 

a téli nyugalmi időszak állapotában 

található. Kicsit töppedt, esetleg 

kicsit ráncos a felülete, és a színe 

sem olyan üde, mint volt korábban. 

De ilyenkor nálunk ez a természe-

tes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 3-4 hetente 

öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több kárt okoz, 

végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert 

megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl 

hideg, erős huzat ne érje növényeinket. 

 

3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét 

látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást. 

 

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös tekintettel 

a különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető 

helyre. A melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a belőlük kifej-

lődött atkák, tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek észrevehetők a 

beszáradt, csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De egyszerűbb, ha 

néhány helyre két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki. 

 

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges 

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, 

akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak,  

mert esetükben mindig van, aki mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az 

Internet esetében ilyen nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai 

ellenőrzés. Ezért kezdőknek, de még haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes infor-

mációtól. A növény botanikai nevének meghatározása az első és döntő lépés a tartásához, 

gondozásához szükséges adatok megszerzéséhez. 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

 

Kiss László téli teleltetésre berakott növényei. 

Kép: Kiss László 
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Írta: dr. Földi Ferenc 

 

1927. 

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. Sok értékünk, ami 

szüléinktől ránk maradt, martalócok prédája lett, de amit megtanultunk, azt nem vehetik el 

tőlünk. Rakjunk közös tudásból egy kőbástyát, hogy azon a szél ereje megtörjön, hogy tudjuk s 

tudják, hogy erősek vagyunk s akkor vár lesz ligetünk, melyben majd a legszebb virágok nyílnak.  

 

Néhány évvel ezelőtt egy kis darabka földet találtam, hol sok kísérlet után végre 

megállapítottam, hogy a Cactusfélék nőnek a legjobban. Elhatároztam tehát, hogy mint mű- 

kedvelő, ezeknek, a nálunk még majdnem ismeretlen termesztésével foglalkozom. Akkor még 

szegényes állományomat sarjak útján való szaporítással igyekeztem gyarapítani, új fajokat pedig 

csere útján szereztem. Ismereteim is gyöngék voltak e téren, de mégis nemsokára rájöttem, hogy 

a legkönnyebben — persze csekély befektetéssel — magvetés útján lehet állományomat 

gyarapítani. Azóta sok idő eltelt, olyan is, amikor a Cactusaim pótolták azt, amit mások 

alkoholban találnak meg. De az alkohol rombol, az én Cactusaim pedig megvigasztaltak. Most 

már egy kis tapasztalatom is van és különlegességeim, kezdem tudni, hogy sokat kell még 

tanulnom, hogy valamit elérhessek. Ahhoz, hogy magból neveljek Cactust, sok türelemre volt 

szükségem, mert a palánták csak a második, harmadik évben lettek olyanok, mint amilyeneket 

külföldről behoznak, de kevésbe kerültek és sok örömet okoztak. A vetéshez legjobb a saját 

termésű mag. A magvetéshez legjobbak a 6—7 cm. magas nem túlnagy fa, vagy cserép-ládák. A 

faládát tanácsos először belülről kissé megszenesíteni és azután porhanyó kerti földdel 

megtölteni, a föld minéműségére egyébként minden termesztőnek megvan a maga tapasztalata, 

fontos, hogy a föld laza szerkezetű, tehát erősen homokkal kevert legyen. A még el nem korhadt 

növényi rostok könnyen penészt idéznek elő s a trágyás föld nem alkalmas Cactus-magvetéshez. 

A magvetést sekélyen homokkal takarjuk be. A ládát úgy kell megtölteni, hogy 1,3 cm-nyire üres 

maradjon és üveglappal lefedjük, mert ez az üvegalatti űr egyenletessé teszi a párát és 

hőmérsékletet. Ebben az űrben elég helyet is találnak a palánták, ha kikeltek. Ezután csak 

melegre (meleg talpra) és bő öntözésre van szükség. Öntözéshez legjobb porlasztót, vagy finom 

permetezőt használni, mert ez a magokat nem mossa ki a talajból. Akinek fűtött üvegház áll 

rendelkezésére, az bármikor vethet, enélkül legajánlatosabb nyár elején vetni, ha már a kellő 

napmeleg megvan. A kikelt palántákat fokozatosan napfényhez szoktatjuk, hogy meg ne pörkölje 

a nap, ép úgy vigyázni kell arra is, hogy a magvetés ki ne száradjon, mert ha a parányi palánta 

hajszálgyökereit baj éri, a balsiker valószínű. Könnyen beáll ilyenkor a gyökértőrothadás, a 

Cactusok kolerája. Ezért a kikelt palántákat levegőhöz szoktatjuk, tehát szellőztetünk, hogy 

edzettek legyenek. A magoknak a kikeléshez világosságra szükségük nincs, csak melegre, a 

palánták azonban, ha nem kapnak napot, sokszor 3—5 nap múlva kivesznek. Tény az, hogy 

hazájukban a perzselő napsugárnak csak egy kis részére van a palántáknak szükségük, egyes 

kivételek, mint pl. az Echinocactus minusculus, ott, hol csak reggeli napot kap, jobban fejlődik. 

Tapasztalatom szerint azonban a magyar éghajlat alatt csak a déli (12—2-ig) nap ártalmas, a 

többi szükséges. Legjobb, ha 1/3 részben beárnyékolt helyen vannak a csíptetővel átültetett 

palánták és minden oldalról levegőhöz jutnak. Ha így kezeltük őket, később megerősödve úgyis 

megsűrűsödnek s szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak, amint azt a Cereus Spachianus-sal 

beültetett cseréptál fényképe mutatja. Tapasztaltam, hogy amíg az átlagos hőmérséklet a 12 C°-

ot, a maximális hőmérséklet pedig a 25 C°-t el nem éri, a legtöbb fajnál növésről szó sem lehet.  
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Ez az oka annak is, hogy a Cactusok télen 

pihennek. A palánták is, ha ki is keltek feb-

ruárban, vagy akár augusztusban is, mindaddig 

látszólag nem nőnek, amíg ebbe a hőmér-

sékletbe nem kerülnek, de akkor rohamosan 

fejlődnek. Ha korán vetünk, a nyári melegben 

gyorsan nőnek. Egyes termesztők némely fajo-

kat borsó-, sőt mogyorónagyságúra is felneve-

lik. Növekedésre csak kellő világosságban 

előállított, 15—20 C° állandó melegben szabad 

a Cactust serkenteni. Arról, hogy különösen 

nagyobb példányok valakinél a szekrény 

tetején, vagy a szekrényben tönkrementek volna 

öntözés nélkül, csodálatosan keveset hallottam, 

ellenben túlöntözés már sok termesztőnek 

rontotta el kedvét. Télen főként arra kell ügyel-

ni, hogy gyökeres növényeink beültetve, telje-

sen el ne lankadjanak, azaz össze ne szárad-

janak. Egyes fajok, mint pl. a Mamillaria 

pusilla, télen megráncosodik és megpuhul, ami megtörténik pl. az Echinocactus minusculus-sal 

is. Nyáron ismét megduzzad. Legjobban tavasszal kell a vízzel csínján bánni, amikor a 

növekedés kezd megindulni. Ilyenkor a régi, sokszor elkorhadt gyökerek helyébe új 

hajszálgyökerek nőnek, amelyek rendkívül érzékenyek. Ha az egyik aztán rothadásnak indul, a 

rothasztó baktériumok hihetetlen gyorsasággal a növény középtengelye (a szive) felé törnek s 

mihelyt a rothadás odáig ért, a növény menthetetlen. Ennek első külső jele rendszerint az, hogy a 

növény megroggyan, mintegy leül. Ezután az oldalán, vagy közepén egy kis sárga folt keletkezik 

s az egész növény rövid pár nap alatt faj szerint, vagy megpudvásodik, vagy elkocsonyásodik. 

Előbbi esetben rozsdaszínű foltokból indul a folyamat, az utóbbi esetben áttetsző vízszinűekből. 

Mindkét eset halálos. Vannak Cactuskedvelők, akik télire teljesen szárazra teszik növényeiket, 

láttam sötét pincében is egészséges telelő példányokat, ahová télen átlag csak 1—2 óráig, sőt 

annyi ideig sem süt a nap, ha meg szép idő van, az átlagos hőmérséklet alig múlja fölül a 6—10 

C°-ot. Viszont láttam december közepén szépen fejlődő, bőven öntözött Cactusokat is, lehetőleg 

hűvösen-nedvesen kezelteket, amelyek lassan kevesbedtek. Itt is csak általános szabály lehet, 

mert egyes fajok, mint pl, az Echinopsis legtöbbje, sok Agave-faj és más pozsgás növény mellett 

egy néhány Opuntia-faj is, akár sötét pincében is jól kitelelnek, vannak viszont fajok, amelyek ha 

10 C° alatti hőmérsékletbe kerülnek, már meghűlnek. Vannak, amelyeknek a tél halálukat jelenti, 

pl. az Echinocereus-ok között egyesek, mások viszont nyáron csak vegetálnak és télen nőnek és 

virítanak, mint pl. a gyönyörű s különösen karácsonykor a kirakatokban megjelenő Epiphyllum 

és Rhipsalis fajták. Érdekes lenne, ha azok, akiknek e téren tapasztalataik vannak, a cactusok 

hazai fejlődése érdekében tapasztalataikat közzétennék, vagy legalább is lehető közzététel végett 

velem közölnék, mert annyi időm, sajnos, nincsen, hogy az összes fajokkal végigkísérletezzem, 

mert hisz a Cactusokkal való foglalkozás csupán a szellemi munkát erősítő pihenés részemre, 

mely már sokszor hozta rendbe, néha felizgatott idegeimet. Tenyészetemnek csak annyi időt 

szentelek, amennyi a munka után pihenésre marad. Ha azonban azt mások lehetővé teszik 

részemre, szívesen szentelek az összeállítás és közzétételre is időt. E kérelmem után még egy 

néhány elképzelt kérdésre felelek. Hogy melyik faj milyen helyet bír ki, nem is olyan fontos 

kérdés, mint az, hogy melyik hol bírja ki a legjobban. Általában a jó, nem elszáradt gyökérrel 

beültetett példányok sokkal ellentállóbbak télen, mint az ú. n. gyökértelen importpéldányok. 

Ezért a hazai tenyészetből való példányok erősebbek. Az import-példányok néha egy évig is 

pihenik az út fáradalmait, amíg végre eszükbe jut a gyökérfejlődés. Volt már olyan példányom is 

(egy Euphorbia), amely másfél évig meg sem mozdult, volt amelyik rögtön s volt amely egy év 

múlva ment tönkre, meggyökeresedés előtt. így van ez néha a magokkal is. Ugyanannak a 

fajtának némely magja a vetés után egy pár nap múlva, némelyik azonban csak a rákövetkező év 

 

 

 

Cereus spachianus 

Madócs József felvétele a budapesti egyetemi 

növénykertben. 
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nyarán kelt ki. A palánták földjével tehát csínján kell bánni, lehet, hogy jövőre kel ki legszebb 

példányunk. Szinte csodálatos, hogy a virágüzletekben a Cactus-idény késő ősszel van, amikor 

már más virág nincs. Késő ősszel szerzi be közönségünk a növényeket s aztán arra vár, hogy 

mikor kezd fejlődni, esetleg még virágozni. Bizony az import példányoknál sokszor hiába várjuk 

a kifejlődést, mert sokszor ezek a gondos ápolás áldozataivá lesznek. így történik meg az, hogy 

éveken át gyűjtő végül egy pár nagyfülű Opuntiá-nak és ugyancsak nem virító Echinopsis-nak 

boldogtalan tulajdonosai, mert értékesebb példányaik mind múmiává asztak össze, mielőtt még 

észrevették volna. Ezért sokkal okosabb a Cactusokat tavasszal beszerezni és ha nem gyökeres 

példányok, melegágyban gyökereztetni. Általában nincs növény, amelyet oly sokan 

kicsinyelnének le, mint a Cactusokat s nincs, mely annyi ezernyi változatban oly sokszor bizarr 

és kecses alakjával ellentétben a tüzes és legfinomabb árnyalatú virágaival még ellenségét is 

annyira meg tudná lepni és magával ragadni. Németországban a Cactus-termesztés már nagyon 

elterjedt, míg kicsi hazánkban elég kezdetleges. Ne féljünk a Cactus nem létező mérges 

tüskéitől. Ezek csak azoknak mérgesek, akik nem ismerik. 

 
Kertészeti Lapok. 1927. április 4. szám 52-53. 

 

 

 

 
 

 

Írta: Szabó Imre 

 

Valóságos kis arborétum a hetvenhét 

esztendős makói Nagy Imréné 

Hosszú utcai házának üvegezett 

ereszalja: harminc trópusi növény-

csodát gondoz itt, s egyik szebb, 

mint a másik. Ezekben a napokban 

egy karácsonyi kaktusz a legfőbb 

büszkesége, amely - mint mondja - 

öt év alatt húszcentisről mintegy 

másfél méteresre nőtt. Ekkorát még 

egyikük sem látott. Novemberben 

kezdett bimbózni, és most több száz 

virág borítja, páratlan pompájának 

pedig csodájára jár minden isme-

rőse. Még két hétig tehetik, akkor 

hervadnak el az apró virágok. Mi a 
különleges karácsonyi kaktusz titka? 

Gazdája szerint semmi különös: 

télen-nyáron ugyanott, meleg, nap-

sütötte helyen tartja, hetente locsolja a csatornához tett dézsában gyűlő esővízzel, tápoldatot 

pedig havonta egyszer kap. De ami ennél is fontosabb, szereti mindegyik növényét. Beszél 

hozzájuk, gyakran meg is simogatja őket - talán ezt hálálják meg azzal, hogy szemet 

gyönyörködtetően szépek. A karácsonyi kaktuszt egyébként más okból is különleges becsben 

tartja - akitől ajándékba kapta, az ugyanis nem más, mint a város polgármestere, Búzás Péter. 

Nagyék már jóval azelőttről ismerik őt, hogy városvezető lett volna, így aztán akkor sem 

politikusként, hanem a család kedves barátjaként látogatott el hozzájuk, amikor elhozta. 

 

Szabó Imre 
Délmagyarország. 2008. december 17., 98. évfolyam, 294. szám, 16. 

 

 

 

Nagy Imréné öt éve Buzás Péter polgármestertől kapta a kaktuszt 

A szerző fotója. 
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Írta: Natter-Nád Miksa 

1939. 

 

Az argentínai Tucuman városban, a természetrajzi rnúzeum 

kertjében bronz mellszobrot állítottak Alexander von Humboldt 

emlékének azért, mert a kiváló német természettudós és utazó, 

az éghajlattan, a növényföldrajz és az oceanográfia megalapítója, 

aki 1799-től 1804-ig járta Dél-Amerika akkor még ezer meg ezer 

ismeretlen veszedelemmel fenyegető vidékeit, elévülhetetlen 

érdemeket szerzett Argentína természetrajzi kincseinek feltárá-

sával. Humboldt több kaktuszfajra is felhívta a növénytudomány 

figyelmét, sőt a perui Huancabamba környékén ő fedezte fel a 

cereus-félék egyik gyönyörű faját, a karosgyertyatartószerűen 

növő Cereus lanatust is. A tizenkilencedik század elején sokán 

követték Humboldt nyomdokait és csaknem valamennyi felfede-

ző és utazó újabb kaktuszfajokból álló gyűjteménnyel tért vissza 

Európába. Eleinte csak a köves pusztaságokban, cserjésekben 

kutattak új kaktuszfajok után, később azonban az őserdők 

hatalmas fáin is találtak kaktuszszerű, úgynevezett pozsgás 

növényeket, amelyek rövid idő alatt nagy tetszésre találtak a 

kaktusz-kedvelők körében. Az őserdők fáin növő, úgynevezett 

epiphyta kaktuszok gyors elterjedése és megkedvelése különösen 

annak volt tulajdonítható, hogy ezek ritkábban tövisesek, 

tüskések, jobban is hasonlítanak a leveles növényekhez és 

rendszerint igen gazdagon virágoznak. A fán lakó kaktuszok 

közé tartozik a phyllocactus, a rhipsalis és az epiphyllum. A múlt 

század harmincas éveiben hozták az utóbb említett fán lakó kaktuszt Brazíliából. Az új növényt, 

mivel akkor a többi, fákon növő kaktuszt még nem ismerték, Cactus, vagy Cereus truncatusnak 

nevezték el, mert levélszerűen kiszélesedett egymásba illeszkedő szártagjai megcsonkítottnak 

látszottak, innen a truncatus elnevezés. Az új növényt először Haworth, a kiváló angol 

kaktuszismerő tanulmányozta, ő választotta külön a cereus nemzetségtől és ruházta fel 

epiphyllum névvel, utalással arra, hogy a kaktusz virága — epiphyllon —, azaz a leveleken, azok 

végén fejlődik. Néhány évtizedig ez a növény volt a nemzetség egyetlen ismert faja. 1856-ban 

Gardener, angol utazó Rio de Janeiro közelében, az Orgonahegységben 1880 méter magasságban 

a tenger színe fölött, a fák törzsén egy gazdagon virágzó, új kaktuszt fedezett fel. Elküldte 

Angliába és nemes támogatója, Lord Russel, Bedford hercege tiszteletére Cereus Russelianus-

nak nevezte el. Röviddel ezután Dél-Amerika egy másik utazója, dr. Miers angol botanikus is 

talált Brazília más részén hasonló kaktuszt és gondosan le is rajzolta. A sikerült rajzot Hooker, az 

angol növénytudomány egyik kiválósága, a kewi királyi kert világhírének megalapítója, a 

Botanical Magazinban közzé is tette, ő már az epipyllumok nemzetségébe sorozta a növényt.  

Néhány évvel később Lemaire francia botanikus behatóbb vizsgálat alá vette a növényt és 

felfedezte rajta a diadelphizmust, a két csomóba összenőtt porzókat, tehát a kétfalkásságot s ezért 

nem fogadta el elődjeinek megállapítását. Az új kaktuszt külön fajnak vélte és azt Fridrich 

Schlumberger, a kertészeti tudomány rendkívül tanult és buzgó művelőjének tiszteletére 

Schlumbergera epiphylloides-nek nevezte el. A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben főbb 

epipliyllumszerű kaktuszt találtak Bolíviában és Paraguayban is és amikor már felismerték a 

phyllocactusok jellegzetességeit, az időközben felfedezett, egymáshoz nagyon hasonló 

kaktuszokat beillesztették a phyllocactuszok, illetve az epiphyllumok nemzetségébe. Az 

epiphyllum, tehát a tagolt levelű kaktusz nemzetség legismertebb faja, a már említett Epiphyllum 
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truncatum, ez a világoszöld színű, három-öt cm hosszú és két cm széles, szabálytalan alakú 

tagokból álló, tetszetős és kecses alakú, hosszúra nyúló kaktusz, amely ősi hazájában bokrosan 

nő a fák ágainak szögletében. Virága 5-6 cm hosszú, többnyire piros vagy rózsaszínű és több 

napig díszlik. Leginkább karácsony táján borul virágba s ezért karácsonyi kaktusznak is nevezik. 

Figyelemreméltó ez a kaktusz azért is, mert más kaktuszokra, főképpen peireskiára, vagy pedig 

karcsúbb növésű cereus-fajokra könnyén oltható, A kaktuszkedvelők különösen újabban oltással 

igen jelentékeny számú pompás virágú változatot hoznak a forgalomba s ezek a változatok a 

kaktuszkedvelők körében igen nagy keresletnek örvendenek.  

A tagolt levélkaktusz Dél-Amerika tropikus őserdeinek növénye s ezért nevelésénél és 

ápolásánál figyelemmel kell lenni különleges életkörülményeire és úgy kell vele bánni, mint 

ahogy például az orchideákkal szokás, tehát melegre és, ami a legfontosabb, párás levegőre, 

félárnyékos helyre van szükségük. A melegházakban például kitűnően fejlődik a növény és 

dúsan virágzik is. A lakásban, ha biztosítani tudjuk számára a megfelelő, állandó, legalább húsz 

fok körül mozgó meleget és a párás levegőt, szintén kitűnően fejlődik, száraz levegőjű lakásban 

azonban sorra lehullatja bimbóit, sőt végső szár tagjait is. A kaktuszkedvelő, ha az epiphyllum 

nagyszerű virágában akar gyönyörködni, nevelje ezt a fajt is a kényesebb természetű kaktuszok 

számára alkalmas szobai kaktuszházban, mert ennek hőmérsékletét és párás levegőjét könnyen 

tudja biztosítani. Az epiphyllum nevelésénél tudni kell azt, hogy a növénynek van pihenési és 

fejlődési időszaka. Az első februártól májusig tart. Ekkor szárazabb helyen is tartható és 

ritkábban kell öntözni, illetve permetezni. Márciusban lehet átültetni, mégpedig könnyű, tehát 

lombföldből, teljesen érett marhatrágyaföldből, gyepszinföldből, gorombára tört faszénből és 

homokból álló földkeverékbe. A fejlődés időszaka tulajdonképpen júniustól augusztus végéig 

tart. Ekkor fejlődnek ki az új szártagok, majd megjelennek rajtuk a bimbók. Ebben az időszakban 

már kiadósan kell permetezni a növényt. Ha a bimbók a szártagokon megjelennek, ne 

bolygassuk, ne mozgassuk a kaktuszt, mert ledobja bimbóit. Nyáron óvni kell az erős 

napsütéstől. Újabban dugványról már alig szaporítanak epiphyllumot, mert a vékony, érzékeny 

gyökerek könnyen tönkremennek, és mert a saját gyökerein nevelt növény nem mindig virágzik 

kielégítően. Ezért oltják inkább más kaktuszra. Az idősebb növények részére tanácsos vékony 

vesszőből rácsozatot készíteni és a rács nyílásához illeszteni a csüngő szártagokat. Ez a 

kaktuszféleség is, akárcsak az orchideafélék, sokkal szebben érvényesül kéregből készült 

kosarakban, mint cserépben. Természetesebb is számára az ilyen kéregből készült tartó, és így 

jobban is emlékeztet arra, hogy hazája tulajdonképpen a trópusi erdők faóriásain van. 

 

Natter-Nád Miksa 
Nemzeti Ujság. 1939. március 5, 21. évfolyam, 53. szám, 30. 

 

 

 

 
 

 
A következő kis történet a karácsonyi kaktusz elnevezésének eredetét mondja el. Igaz, nem igaz? Nem tudjuk. 

Annyi bizonyos, a legenda forrását nem sikerült kideríteni. 

 

A legenda szerint Jose atya, egy jezsuita misszionárius megpróbálta megismertetni a 

dzsungelben élő őslakókkal a Bibliát és Krisztus élettörténetét. Az atya rendkívül igyekezett 

megnyerni az emberek bizalmát és hitet ébreszteni bennük. Az volt a félelme, hogy a 

bennszülöttek nem értik meg a fogalmakat, bármennyire is próbálta elmagyarázni nekik. Egy 

magányos karácsonyi éjszakán már úgy érezte, hogy igyekezete hiábavaló, a feladatát nem tudja 

teljesíteni. Letérdelt az oltár elé, és kérte Isten segítségét, hogy vezesse a dzsungel lakóit az 

Úrhoz. Ekkor vidám éneket hallott a távolból, egy kórus valahol azt a zsolozsmát énekelte, amit 

ő tanított az embereknek. Jose megfordult, és ahogy a menet közelebb ért, örömmel fedezte fel, 

hogy a falu gyerekei énekelnek a templomba menet. Útközben gyűjtött virágokkal volt teli a 

kezük: a karácsonyi kaktusz ágait fogták csokorba. 
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VII. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

— Tudom, tudom. De most nincsen semmi fennakadás. Majd a jövő héten szépen megvesszük 

és... 

— Elképesztő! — élesedett meg Ili fojtott hangja — tegnap fel voltál dúlva, mert lótetű 

garázdálkodott a sziklakertedben, most meg, amikor a családról van szó, csak legyintesz 

hidegvérrel. Már se nem látsz, se nem hallasz, csak a növényeid érdekelnek...! 

A piros lábas apró koppanássál helyére került a konyhaszekrényben, aztán fülledt csend ült a 

konyhára. Csak az edények finom kocogása zavart bele, ahogy egymás mellé rendeződtek a 

polcokon. 

Levizsgáztam, mint családfő. 

Egy hónap múlva, mint apa is kikaptam a bukott bizonyítványt. 

Augusztus eleji meleg délután volt. A nap már a ház mögé csúszott, árnyék vetődött a 

sziklakertre is, csak a diófa alá lövellt még sárgásrőt, forró zuhatagot. Ili nagyon szereti a 

napozást. Most is ott ült a napfényben, kényelmesen elhelyezkedve az öblös kerti székben. A 

nyitott lakásajtón halk rádiózene szólt s a csendet csak Ági és szomszédunk kisfia, Ferkó 

hancúrozása törte meg időnként. Most is a kerttel piszmogtam, a Juditka segédkezett, mint 

rendesen, de túlságosan merész ívben hajolt be a sarki sziklaperem felett s hirtelen megcsúszott. 

— Jaj! A lábam! — kiáltott fel fájdalmasan. 

Ijedten pillantottam oda. A kankalinok kövér levélpárnáin hempergett s lábát erősen dörzsölte. 

Kipirosodott bőrén apró horzsolás látszott, de mire megmozdultam volna, már fel is ugrott, és az 

ijedtség nyomán ott bujkált szemében a szégyenlős mosolygás. 

— Semmi baj — mondtam megkönnyebbülve. — Oda se neki. Menj fel szépen, és öblítsd le egy 

kis hideg vízzel. 

Már szaladt is a gyermek, eszébe sem jutott még csak bicegni sem. De amit én kaptam 

feleségemtől nyomban, az még sokáig ott sántikált a fülemben. Éppen az új szerzeményű lobivia 

óvatosan elfektetett gyökereire húztam a porhanyó földet, mikor Ili mellém lépett keményen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lobivia lateritia. 

Kép: Erdei Gyula 
 

— Hát már gyermekednél is fontosabb a kert...? — kérdezte fojtott hangon. — Éppen csak 

rápillantasz szegénykére s máris nyugodtan tovább ültetgeted ezt a gazt?! 

Azzal otthagyott és felsietett ő is a lépcsőn, Juditka után. 

Ez már a viharos időszak szele volt. Pedig a tatai brikettet megkaptuk azon a bizonyos következő 

héten, most meg, negyed óra múlva, Juditka vígan hányta a cigánykereket, versenyben Ágival. 
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És mikor az a „gaz” (szegény kaktusz!) szeptember első napjaiban kinyitotta melegpiros virágját, 

feleségem csodálta meg legjobban. 

A bárányfelhőkre tehát már nem emlékszem, de hogy a gomolygó fellegek a kaktuszok miatt 

tornyosultak, azt pontosan tudom. Hallottam olyan babonát, hogy a kaktusz nem hoz jót a házra s 

azt is, hogy amelyik lakásban kaktusz van, ott az eladólány pártáját, a hosszú, magányos évek 

töviskoszorúvá változtatják. Nevetségesen sötét babona ez is. Éppen úgy, mint a péntek és a 

tizenhármas szám, meg az úton keresztbefutó fekete macska. És mint ahogy a kéményseprő 

érintésétől sem lett még szerencsésebb senki, legfeljebb csak kormos, a párták dolgában sem 

vétkes a kaktusz. Mert ha így volna, akkor Mexikótól Argentínáig egyetlen szenyórának sem 

volna szabad lenni. Márpedig, ott is asszony lesz a lányból, akárcsak nálunk, pedig szabadon is 

tenyészik a kaktusz, meg kertek és parkok növénye is, sőt, nem ritkán, mint veszedelmes 

élősövény is ott tüskéllik a házak körül, a hívatlan vendégek ellen.  

Ám az igazság kedvéért elárulom, hogy ismerek egy házasságot, ahova a kaktusz vitte a bajt, 

Ernő barátomékhoz. Férj és feleség kitűnő emberpéldány, akik csak hosszú évék várakozása után 

köthették meg házasságukat. Pár év után, mégis, a bíróság mondta ki szerelmi házasságukra a 

boldogító „nem”-et. Miért? Kizárólag csak azért, mert időközben Ernő menthetetlenül 

szerelmese lett a kaktuszoknak, Joli pedig eljutott a halálos utálatig. Úgy gondolom, | hogy a 

válási statisztikában; egyedülálló eset az egész világon, de az sem mindennapi, hogy második 

feleségével viszont, pontosan a kaktuszok hozták össze a barátomat és boldogságukat, vagy 

tizenöt éve, csak irigyelni lehet. Az eredmény tehát 1:1. 

A kaktusz nálunk sem azért hozta a viharos időszakot, mert kaktusz. Ó, nem! Jött az magától is. 

A viharos időszak viharral kezdődött. Hirtelen támadt nyári zivatar kerekedett. Dörgött, 

villámlott, ki akart fordulni sarkaiból a föld, és fergeteges zápor paskolta végig a kertet. Zuhany 

ömlött az ablaktáblákon s csattogva locsogott az özön a teraszon. Aztán vészes dübörgésbe 

siklott át a víz sistergése. Milliónyi jégborsó pergett a háztetőn s a terasz betonján 

galambtojásnyi jégdarabok pattogtak játékosan. Fát, bokrot látni nem lehetett a vészes 

függönytől, csak bénultan elképzelni azt a gyilkos munkát, ami a függöny mögött történik... 

Amilyen rohanva jött, olyan száguldva orkánzott is tova. Az égzengés tompuló moraja még 

sokáig reszkettette a levegőt, de nyugatról vörösarany sugárkévéket lövellt szerte a 

felhőrongyokból kibukkanó nap. És amire fényét pazarolta, az maga volt a siralom... 

 

Sztrókay Tibor 

Folytatás következik! 

 

 

 
 

 

Hely hiány miatt eladó a 

mexikói kaktuszom! 

Kb. 3 m magas és kb. 1 m 

széles gyönyörű növény! 

Ára 100.000 Ft. 

Karátsonyi Attiláné Böbe 

Pilismarót 

Tel: 70/6392917 

E-mail: 

karibobike@gmail.com) 
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Az „Egy növénybolond naplójából” írója maga is gyűjtötte a kaktuszokat és a többi pozsgást és a 

sok másféle növényt. Írásának is ez a valós, személyes alapja, amely folytatásokban, 32 részben 

jelent meg 1958-ban a Pest Megyei Hírlapban. Az egyes részek feltalálása nem egyszerű feladat, 

a hiányok sorozatunkban is észrevehetők, pl. a mostani VII. rész előtti nincs meg. Sztrókay Tibor 

1957-ben néhány képet küldött a Pest Megyei Hírlap fotópályázatára, majd ezt követően, 1958-

ban kezdték közölni írását. Olvasmányos naplójában bemutatja, mivel kellett megküzdenie 

korában, de ma is, egy „növénybolondnak”. (Szerk.) 
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MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG 

PROGRAMJA 2019. II. FÉLÉVBEN 
 

Augusztus 16-20, péntek-kedd 

MOLNÁR IMRE EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

KAKTUSZ ÉS EGYÉB SZUKKULENS NÖVÉNYEK KIÁLLÍTÁSA 

Helye: Kölcsey Központ Debrecen 
 

Szeptember 14. szombat 

XV. CSAPÓKERTI SZOMSZÉDSÁGI NAP 

Pozsgás növények kiállítása és vásárra 
 

Október 26. szombat 

Rigerszki Zoltán: Kolumbiai útinapló 
 

November 23. 

KÖZGYŰLÉS – tisztségviselők választása 
A közgyűlés után vagy előtte kiselőadás 

Ficzere Miklós: Vedd el hitét, tagadd el múltját – botanikatörténeti félrebeszélések 
 

December 21. szombat 

Tóth Norbert: Yucatán-félszigeti úti élmények, avagy maja föld csodái 
 

A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház 

Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 

 

 

 

 
 

 

1892. A többi Cactusok között a Phyllocactus fajták külön 

rangot foglalnak el, mert gyorsan nőnek, külső alakjuknál fogva 

könnyebben alkalmazhatók a többi növények között, a nélkül, 

hogy külsejökre nézve egészen elütnének. Igen nagy előnyök 

továbbá az is, hogy könnyen tenyészthetők és sem a talajban 

nem válogatósak, sem a hőmérséklet iránt nem túlságosan 

érzékenyek. Bármely közönséges üvegházban, sőt alacsony 

földházban is szépen megnőnek, csak a fagytól legyenek 

megóva. Fagymentes szobai ablakban kitűnően áttelelnek, tehát 

szobai növénynek is beválnak, majdnem szakadatlanul 
virítanak, a mint téli nyugvások után újra megindul bennök az 

élet a nap melegebb sugaraitól. Viráguk igen szép, s 

legpompásabb változatokban. A legújabb változatok közül első 

helyen a Vesta említendő finom fehér virágával, nyomában a 

halvány rózsaszínű Jessica és a szegfű rózsaszínű Sirius 

következnek, de a karmazsin rózsaszínű Hekla és az ugyanolyan 

színű Olivetta sem maradnak el nagyon tőlük. Igen szép a 

Thalia is karmazsin színű sok szirmával, melyek a 

legpompásabb violaszín árnyalatban játszanak; végűi a Nestor 

bíborvörös, rendkívül tüzes színű virágával. 
 

Kertészeti Lapok. 1892. augusztus 8-9. szám 233. o. 

                     Fent: Epiphyllum 'Thalia' Lent: Epiphyllum 'Ulana Jessica' 
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A kaktuszárudában Nagy József készítette a képeket 2018-ban a texasi Austinban. 
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Írta: Dr. Kóla Margit 

1941. 

 

fiatalok, az úgynevezett modern emberek sokszor szidott, de nagyon gusztusos egy 

szoba-hallos áramvonalas lakásában elmaradhatatlan szobadísz a kaktusz. Groteszk kis 

növény ez a szobakaktusz. Mulatságos, tüskés mivoltában néha olyan hihetetlen 

formákat ölt, mintha gúnyolódna az emberrel. Kérdezősködtem a kaktuszosok között s így 

vetődtem el egy olyan magyar kaktuszbarát kaktusz-farmjára, itt Budapesten, aki világhírében 

vetekszik egy-egy sportbajnokkal vagy mozi sztárral. 

 

Megnéztem ezt a budapesti kaktuszfarmot. 

Kerek számmal 50.000 kaktusz tenyészik ott. Ezt a számot könnyű elhinni, ha hozzátesszük, 

hogy egy-egy tepsiszerű fatálban búzaszemnagyságú kaktuszpalántából több mint százötven 

elfér. Ezen a kaktusz-farmon merőben ismeretlen világba jutottam. Cserép cserép mellett, tál tál 

mellett, bennük szürkefekete földben katonás sorban a rengeteg kaktusz. Miniatűr kertecskék 

miniatűr utakkal, mesebelien apró növénykékkel, rajtuk a picike tüsketömegek. Parányi fehér 

parókák vagy fehér-sárga-vörös hajszálak a kaktuszfejeken. Felületesen úgy néztem, hogy nem 

olyan nagy ügy az egész, mert hiszen összesen nem több, mint tán hat-nyolcféle kaktusz van itt 

mindössze. Ám a kaktusz-gazda kaktusztól kaktuszig vezetett és csodálkozással láttam, hogy a 

legtöbbnek külön arca van. Dehogyis egyformák. Egy dologból ennyiféle fajtát az ember nem is 

tudna elképzelni, csak a természet. Most elmondom, mit mesélt a budapesti kaktusz-ültetvé- 

nyes. 

ajnos, nagyon kévesen vagyunk valódi kaktuszbarátok, akik értünk a növényhez és ezzel 

mintegy családi életet élünk. A kaktusz és rokon növényeik iránti szeretet még nem 

terjedt el annyira, amennyire megérdemelnék szépségükkel, érdekességükkel és 

változatosságukkal. A kaktusz a legszerényebb növény és olyan szívós, hogy szinte korlátlan 

élettartamú. Úgyszólván az egyetlen csoportja a növényeknek, amely kibírja, sőt sok esetben 

egyenesen megkívánja a légfűtéses lakások száraz levegőjét. 

— A kaktusz kezelése a legegyszerűbb az összes szobanövények között. Azt kell csak 

megtanulni, hogy mit nem szabad vele csinálni. Nem szabad túlságosan öntözni, különösen 

télen, amikor csak annyi vizet szabad kapniuk, hogy a földjük ne száradjon ki porszárazra. Télen 

nem szabad megengedni a kaktusznak, hogy nőjön, — tavasszal vagy nyáron nem szabad őket 

erős napra kitenni, hogy el ne égjenek. Egyszóval a kaktusz nem kíván egyebet, csak azt, hogy 

ne bántsák és ne tegyék ki a brutális inzultusnak. Ha tehát nem ápolják túlságosan a kaktuszt, 

akkor hálásan fejlődik, és virágzik is évről-évre a városi lakásban is. A természetnek csodája a 

kaktusz: egészséges, jól begyökerezett kaktuszt elpusztítani — művészet! 

— A közönség nem ismeri a kaktuszfajtákat. Mit szólnának ahhoz a bélyeggyűjtőhöz, aki arra a 

kérdésre, hogy milyen bélyegei vannak, ezt felelné: „Többnyire négyszögletesek és vannak 

közöttük pirosak, kékek és zöldek”? Az átlagos kaktuszgyűjtő pedig nem tud többet a 

növényeiről, mint azt, hogy „gömbök” vagy „oszlopok”. Az avatatlan kaktuszgyűjtőknek 

üzenem: több ezer különböző fajta gömbkaktusz és ugyancsak több ezer különböző fajta 

oszlopkaktusz létezik. A forgalomban azonban csak néhány száz fajta van, a nevüket nem is 

olyan nehéz megtanulni, hiszen minden valamirevaló cserépen ott fityeg a névtábla. 
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— Akinek pedig valóban annyi kaktuszfajtája van már, hogy további változatosságra vágyik, 

annak ott vannak a többi szukkulens (pozsgás) növények: Agave, Aloe, Gasteria, Haworthia, 

Echeveria, Sedum, Crassula és még sok-sok más és legfőképpen az Euphorbiák és a 

kavicsutánzó Mesembrianthemumok rendkívül csodálatos formái...  

Jaj, Istenem. Most már biztos, hogy növénytanból sokadmagammal pótvizsgán is elbuknék. A 

kaktuszfarmer nem veszi észre szédületemet s ezért nyugodtan folytatja: 

 

em hinnék az emberek, milyen egyéni életet élnek a kaktuszok. Mindegyik egyéniség. A 

legtöbbje külön, egyedül, magányos életben hallgat, a testvére két-három centiméterre 

van tőle, szintén ilyen egyedül. Vannak, amelyek többfelé ágaznak, hasadnak, ezek egy 

tőről, de több darabban élnek s nem olyan társtalanok. Olyan életösztönt a természetnek egyetlen 

lénye sem rejt magában, mint a kaktusz. Nem képzelhetők olyan szűkös körülmények, olyan 

nélkülözések, melyek között a kaktusz ne tudna megélni. Ha egy beteg kaktuszt például 

kivágunk, feldarabolunk, hogy elégessük s egyetlen egészséges darabkája a földre hull, ott rövid 

idő múlva talajt talál és életet kezd. 

Most érdekes szemölcsnyi dudorodást mutat a kaktusz-tudós egyik növényén:  

— A legérdekesebbek az eleventszűlő kaktuszok... 

Ez az apró kis daganat még egy darabig itt fejlődik az anyanövényen, aztán leválik róla és leesik 

mellé a földre. Ekkor már apró gyökérszálai vannak a leesett kaktuszgyermeknek. Ha gyökereire 

esett, akkor nincs baj, a gyenge kis gyökérszálak beereszkednek a földbe, ott megerősödnek, és 

itt az új kaktusz. Sokszor azonban a kaktuszgyermek a fejére esik. De nem azért kaktusz a 

kaktusz, hogy ettől afféle ütődött kaktuszfelnőtt származzék belőle, mint netán az emberből 

hasonló körülmények között...  

— A fejére esett kaktuszivadék égnek meredő gyökérszálacskái talajt keresnek. 

Fordulnak, nyúlnak, növekednek, legörbülnek és megtalálják a földet. Ott megkapaszkodnak, 

befúródnak, talpra állnak és — felemelik a fejére esett kaktuszgyermeket. 

 

világ legtávolabbi zugaiból is megtalálják egymást a kaktusztenyésztők. Nagyobb 

levelezés folyik köztünk, mint a bélyeggyűjtők között. Vannak kaktuszfélék, 

amelyekből összesen két vagy három példány ismeretes az egész világon. Külön 

térképeink vannak, amelyek a különböző földrészek és szigetek kaktuszlelőhelyeit jelölik. Azt 

sem tudja a nagyközönség, hogy egyesületünk is van, amelyben rendes körülmények között 

minden héten egyszer összejövünk és megbeszéljük kaktuszaink életében történő eseményeket. 

Mi tudjuk, hogy a kaktusz is megvívja harcát a létfenntartásért és önfenntartásért és tanulunk 

tőle. Nem hiszem, hogy a sokat vitatott kutyakérdés izgalmai megérik-e a beléjük fektetett 

lelkesedést. Ne kutyát tartsanak az emberek, hanem kaktuszt. 

Így a kaktuszfarmer. Félek, hogy ez a beszélgetés pénzembe kerül. De mit is kell előbb 

megvennem: a kaktuszpolcot, vagy a kaktuszt? Mindegy, de úgy látszik, nem csacsiság a 

kaktuszkultusz. 

Dr. Kóla Margit 

 
8 Órai Ujság. 1941. augusztus 30. 27. évfolyam, 198. szám. 

 

 

 
 

 

A pesti juristák (joghallgatók) 1844. január 24-én tartották szokásos évi báljukat, ahol 

„Tizedfél órakor már csaknem tömve volt a nagy és csemege-terem, melly utóbbinak asztalai 

mindenikén egy-egy cactus, vagy igen kedveltető alakokban fonott röpkény, s más egyéb virító 

növény állott a legújabb külföldi ízléssel készült s hasonlag Muszely derék kertészünk által 

hozatott porczellán-virágedényekbe ültetve.” 
Nemzeti Ujság. 1844. január 27. 39. évfolyam, 8. szám, 64. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Egy ritka dísznövényt találunk az Euph. splen-

densben, és igen ajánlhatom annak, ki ablakjait 

szép növényekkel kívánja díszíteni. Egy húsos 

szürke törzs, sok fekete tövissel megrakva, 

emlékeztet a Cactusfajra. Hosszas, a szárhoz 

keskenyedő sima, homályos zöld levelekkel bír, 

melyek egyenkint ülnek a tövis közt. Skarlát 

zinoberpiros virágai, melyek a növényt gazdagon 

díszítik, úgy látszanak a hosszú vékony száron, 

mintha a növényen lebegnének és formára a 

Begonia virághoz hasonlítanak. Ha dugványt 

vágunk, tejnedv szivárog ki belőle, azt hagyjuk egy 

napig beszáradni, aztán ültessük kis dugvány-

cserepekbe, levélföld, kevés homok és agyagfölddel 

keverve. Egy év leforgása alatt szép növényt nyerünk, mely különös növésű, és élénk piros 

virágaival mindenki figyelmét magára vonja. Ápolása egyszerű ennek a szép és háladatos 

növénynek. A szobában kívánja a világos helyet és télen kevés öntözést. Nyáron adjunk neki 

napos, de tápdús helyet a kertben. Az elvirágzása után keveset visszavágjuk, hogy 

bokrosodhasson. Az Euphorbia splendensen kívül vannak még Euphorbia canariensis, melynek 

a kiszivárgó teje igen mérges, melyet az afrikai szerecsen úgy, mint a délamerikai vad népfaj 

használ a nyilai mérgezésére. Az Euphorbia balsamifera ellenkezőleg nem mérges, hanem 

szolgál a kanári szigeti bennszületteknek inynyencz ételéül. 

 

Suskoff Henrik, urad. főkertész 
A KERT. 1896. április. 15, 8. szám, 331. 
 

Euphorbia milii var. splendens, vagy Euphorbia splendens, ismeretes mint "Krisztus tövis". 

Palmito Park, Gran Canaria. Fotó: Bjoertvedt 
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Írta: Lovas Katalin 

 

E növényfaj nélkül elképzelhetetlen a sziklakert, és nemcsak azért, mert bárhol könnyen 

megered és szaporodik, hanem levélrózsájának és virágának különleges összhatása is kedveltté 

tette. Hazája a Földközi-tenger európai és afrikai partvidéke. Dél-Franciaországban külön 

kövirózsakertek léteznek, ahol az őshonos fajokon kívül a nemesített fajták sokaságát mutatják 

be. Itt az a népi hiedelem járja, hogy varázsereje van: megvédi a nádtetős házakat a tűzvésztől, 

ezért ültették a nád réseibe. A varázserő tudományos alapja az, hogy a tetőn elszaporodó 

kövirózsa húsos, pozsgás leveleiben sok nedvességet képes tárolni, emiatt valóban nem vagy 

lassabban terjed rajta a tűz.  

Legenda övezi amiatt is, mert hosszú ideig él (latin neve Sempervivum = örök életű). Ahol 

egyszer megtelepedett, legyen bár sovány, köves, sziklás a talaj, onnan nem lehet kipusztítani. 

Igaz ugyan, hogy a virágot fejlesztő levélrózsa és a szár elhal, de sarjaiból egyre újabb 

tőlevélrózsák keletkeznek. Egyetlen feltételhez ragaszkodik csupán, ez pedig a rengeteg napfény. 

Fajgazdagságának köszönhetően a vaskos, párnás levelek önmagukban is szép díszek, mert 

fényes vagy nemezes tapintású felületük van, és csinos „rózsát” alkotnak. A virág a tőlevélrózsa 

közepéből indul fejlődésnek. Kezdetben egy hamvaszöld pikkelylevelekkel körkörösen borított 

szár tűnik elő, és aki nem járatos a kövirózsák népes világában, csak találgathatja, ugyan mi fog 

ebből a furcsa, botszerű képződményből kifejlődni? Nyár közepére kiderül, ekkor a szár csúcsán 

úgynevezett bogernyővirágzatban sokadmagával kinyílik csillagszerű virága. Színe lehet - fajtól, 

fajtától függően - piros, sárga, fehér, lila, és még sok árnyalatban előfordul. A kövirózsa 

nemcsak sziklakertbe telepíthető, hanem lapos növénytálban, más pozsgások társaságában is 

szépen díszlik. Kőpárkányon vagy kivágott fa törzsén különösen dekoratív látványt nyújt, sőt, a 

télen hűvös verandán is üde látvány egy-egy kövirózsás tál. Szaporítható ugyan könnyen 

magvetéssel is, de csak fajtaazonos, úgynevezett F1-hibrid magját érdemes vetni. Sokkal 

egyszerűbb és gyorsabb a tőlevélrózsát meggyökereztetni. Az ültetőföld ne bővelkedjék 

tápanyagban, a szerény igényű kövirózsa megelégszik bármilyen homokos, köves talajjal, fontos 

csupán, hogy az esővíz könnyen elfolyjék gyökerei közül. Agyagos talajú kertben szét kell 

teríteni tíz centiméter vastagon folyami homokot és kavicsot, közé pedig nagyobb köveket, 

illetve szikladarabokat betenni. Kirándulások során szép formájú, lyukacsos köveket lehet 

gyűjteni, amelyek réseibe, repedéseibe némi földdel egy-egy levélrózsa kerülhet. Az így 

beültetett kő állhat magában is a külső, napos ablakpárkányon, ahol bizonyos idő elteltével 

mozgalmas kövirózsacsalád látható.  

Lovas Katalin 
Ház tetején íriszek, varjúhájak, kövirózsák elszívják a nedvességet.                          Sempervivum montanum. 

   A Szajna-torkolat közelében, Franciaország. Fotó: Ficzere M.                                            Fotó: Varga Zoltán 
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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. 
 

O 
oviformis eiförmig tojás alakú 

ovulum die Samenanlage magkezdemény 

ovurensis aus Ovuro Ovuróból való (Bolívia) 

oxyacanthus spitzstachelig hegyes tövisű 

oxyalabastra benannt nach den spitzen, 

alabasterfarbenen, Knospen 

hegyes alabástrom színű 

bimbójú 

oxycostata, oxycostatus spitzrippig, scharfrippiger hegyes bordájú éles bordájú 

oxygonus, oxygona spitzkantig hegyes élű 

oxypetalus, oxypetalum spitzkronblättrig, mit spitzen 

Kronblättern 

hegyes szirmú 

oyonica benannt nach Herkunft: 

Oyon, Peru 

Oyonból való 

 

P 

pacalaensis von Pacala (Nord-Peru) Pacalából való (Észak-Peru) 

pachanoi benannt nach Herkunft: Pachano Pachanoból való 

pachanoi benannt nach A. Pachano Pachano-féle 

pachacocensis benannt nachHerkunft: Pachaco Pachaco-ból való 

pacheo-leonii benannt nach Herkunft: Mexico élőhelyről elnevezve 

pachona  valószínűleg indián név, 

vagy földrajzi név 

pachyacanthus dickdorniger vastagtövisű 

pachycentrus dick vastag 

Pachycereus Dicker Cereus vastag cereus 

pachycladus dickzweigiger vastag elágazó 

pachycylindrica dickzylindrische vastag hengeres 

pachyphyllus dickblättrig vastaglevelű 

pachypterus, pachyptera dickflügelig, strauchig, 

epiphytisch 

vastagszárnyú, cserjés, 

bozótos 

pachypus dickfuss-, füssige vastaglábú, vastagtalpú 

pachyrhiza, pachyrhizus dickwurzelige vastag gyökerű 

pachystele dicksäuliger vastag oszlopos 

pachythelos dickwarzig vastagszemölcsű 

pacifica, pacificus,  kriegsfeindlich háborút ellenző, lefegyverző 

 aus Pazifik stammende, Mexico Pazifik városáról elnevezve 

padcayensis benannt nach Herkunft: Padcaya, 

Bolívia 

Padcayából való, Bolívia 

paediophilum kinderliebendes gyermekszerető 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Gulyvász Botond Soma, Bocskai István Ált. Iskola, Debrecen. 

 

 


