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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) 
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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: Kelemen Valéria 

 

Nagykanizsa - A nagykanizsai Hári Béla az 1970-es években lett gőzmozdonyvezető a MÁV-

nál, s a dunántúli állomások előtt és a váltókezelő tornyok ablakaiban olyan tövises növényeket 

pillantott meg, melyekbe nyomban beleszeretett. Kért belőlük sarjakat. A hajtásokat otthon 

könnyedén szaporítva alapozta meg a mai, 1500 darabos kaktuszgyűjteményét. Az immár 

nyugdíjas kaktuszgyűjtő kedvenc nemzetsége a Mammilláriák és a Gymnocalyciumok, s 

újabban, főleg a helyhiány miatt, a télálló fajok érdeklik. 

– Mozdonyvezetőként tudtam meg, hogy a kaktuszokat nagyon könnyedén lehet szaporítani: le 

kell törni egy-egy sarjat, a sérült sebeket árnyékos helyen beszárítani, majd pár nap múlva 

elültetni. A gyökereztetésnél vagy közvetlenül beültetni a cserépbe, vagy egy homokos ládába 

téve, s ott időnként megnedvesítve megvárni, míg gyökeret ereszt – mondta az udvarán lévő 

fóliasátorban, kedvenc tüskés csodáit is megmutatva Hári Béla. 
 

 
 

– Boldogsággal töltött el, hogy sikerült a mutatvány, így már nemcsak a vasútvonalak mentén, 

hanem a falusi portákon is nyomoztam a kaktuszok után. Így kaptam az Echinopsis 

nemzetséghez tartozó gömbszerű, rövid töviseset, mely a legközönségesebb kaktusz. 

Ugyanakkor nagyon hálás, mert nagy szép fehér virágokat hoz, s egyszerre több is megjelenik 

rajta. Egyetlen hátránya, hogy csupán egy napig nyílik. Az udvaromban az egymástól 15-20 

méterre lévők is ugyanaznap hozzák a virágaikat, ami a természetben is így működik, hiszen a 

rovarok is csak egy napon tudják azokat beporozni. Itt ennek a mesterséges formáját válasz-

tottam, s nem bízva a rovarokra a dolgot, egy kicsi ecsettel porzom össze a kaktuszokat: az egyik 

növény pollenjét átviszem a másik bibéjére, s vissza. Ezáltal keletkezik a kaktuszon egy kis 

bunkószerű növekmény, ami jelzi: sikerült a beporzás, hiszen abban már magok vannak. 

– Mire kell figyelni a beporzásnál?  

– Csakis ugyanazt a fajt szabad egymással porozni, mert ha nem ezt csináljuk, akkor hibridizá- 
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lódik a növény, s az nem kívánatos dolog. Hibrideket egyébként 

szándékosan is lehet csinálni, de egy valamit magára adó 

kaktuszgyűjtő figyel arra, hogy a fajtaazonosságot megtartsa. A 

hibrideket cv-vel jelöljük (ez kultúrváltozatot jelent), s a japánok 

járnak élen ezek előállításában. Olyan egyedi kaktuszokkal, melyek 

felérnek egy élőhelyről beszerzett növény értékével.  

– Kiállításokon láthatjuk, hogy az élőhelyi gyűjtőszámos növények 

neve után írnak egy betűjelet és egy számot. Ez mit takar? 

– A külföldön járt kaktuszgyűjtők, növényleírók, botanikusok a 

saját nevük alatt ekként jelölik meg a talált növényeket. Azokat 

természetesen nem lehet behozni az országba, mert a washingtoni 

nemzetközi egyezmény tiltja, de magokat szabad. Így azokat hoz-

zák be, s azokról szaporítják itthon a növényeket, melyeket 

megjelölnek az élőhelyi gyűjtőszámmal. Hári Béla gyűjtemé-

nyében van például egy efféle, magyar vonatkozású kaktusz, a 

Gymnocalycium anisitsii, mely a magyar származású Anisits János 

Dániel nevét örökíti meg, aki vegyész-gyógyszerészként dolgozott 

Paraguayban, s több növény felfedezője. 

– Honnan szerzi be az újabb kaktuszokat?  

– Általában a gyűjtőtársaimtól, jelentősebb kertészetekből, illetve 

magvetésből saját magam állítom elő a növényeket. A Gymno-

calycium anisitsii-t egy kiállításon vettem, melyekből jellemzően 

több van az országban. Tavasszal kezdődik meg a sorozat, 

majdnem minden jelentős városban van belőlük, így júniusban 

Kanizsán is volt. A budapesti országos kiállításon a legnagyobb 

gyűjtők mutatják be a féltett növényeiket, s adják el a saját szaporí-

tásaikat. Jómagam is szívesen vetek magokat, azok felnevelése 

nemes feladat. Mert látom a növény fejlődését és virágzását.  

– Sokan kérdezik: miért nem virágoznak a kaktuszaik? 

– A kaktuszoknak van egy életritmusa az év során, s annak fontos 

periódusa a téli és nyári pihentetés. Télen a növényeim 5-10 fokos 

hőmérsékleten, beládázva, öntözés nélkül pihennek a lakásom 

folyosóján, polcokon elhelyezve. Egyedül a pár milliméteres 

magoncokat szoktam kéthetente megpermetezni, mert azok nem 

tudnak annyi nedvességet tartani magukban, hogy túléljék 

tavaszig. Akkor a hőmérséklet emelkedésével, általában 

permetezéssel, megindulnak a növényeknél a bimbóképződések. 

Amikor ezek a bimbók megfelelő nagyságúak, akkor szabad 

igazából elkezdeni finoman az öntözést, mert olyankor már a 

vegetatív részek is mozognak, a tövisek is kezdenek kijönni. A 

növényeim nagy részét kinn tartom az udvaron, ahol a természetre 

bízom az öntözést. Ha már egy hónapig nem esik az eső, akkor egy 

kicsit sajnálom őket, így este vagy reggel állott esővízzel 

megöntözöm. 

Amikor Hári Béla az első kaktuszait kapta, még egy lakótelepi lakásban élt. Abból az időszakból 

is mutatott néhány képet, ami bizonyítja: a negyedik emeleti erkélyen és ablakpárkányon éppen 

úgy megéltek és virágoztak a növényei, mint a családi házas környezetben. Amúgy az archív 

fotók egy kaktuszokról szóló hatkötetes monográfia (Die Cactaceae) egyik vastag példányából 

kerültek elő, amit egy antikváriumban szerzett be. Unokái közül a Kaposvári Egyetemre járó 19 

éves Mónika értékeli legjobban a hobbiját, talán ő lesz az, akire rábízhatja a gyűjteményét. 

 

Kelemen Valéria 

Képek: Kelemen Valéria 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

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. 

 

Ficzere Miklós 

 

 

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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IV. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

— Igaz! — ütöttem a homlokomra. — A meglepetés! 

És egymásra néztünk.  

— De mi lesz az? — kérdezte Ili.  

— Valamit ki kell találni — simogattam meg bölcsen a nyakszirtemet.  

— Hát igen. Megígérted.  

— Meg.  

— És mi lesz az?  

— Hát mi legyen?  

Olyan okosan tanakodtunk, hogy egyszerre tört ki belőlünk a nevetés. Ili gyakorlatiassága 

markolta meg először a lényeget.  

— Vegyünk egy szép nagy labdát. Annak biztosan örülni fognak. Gyermekkoromban nekem is 

mindig az volt a vágyam.  

— Nagyon jó. Az jó lesz. De mi legyen még? Mert valami egészen rendkívülit várnak.  

És újra megsimogattam a tarkómat. Mert éreztem, hogy ott a Hősök tere sarkán, én vágtam a 

csikók közé, amelyeken most izgatottan száguldoz a két gyermek képzelete. A szülő tehet 

könnyelmű ígéretet, de beváltani akkor is köteles. A gyermek elvárja. És joggal.  

Így született meg legcsendesebbnek ígérkező szabadságom idejének első terhe: a gond. És két 

napon át ez lett visszatérő kérdésünk egymáshoz:  

— Mi legyen a meglepetés? 

A harmadik nap azután elindította a végzetet. 
 

A végzet először – egy kaktuszos sziklakert! 

Kép: Dr. Csajbók József, Szlovákiában Róth Róbert kertjében. 
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Elébe vágok az eseményeknek. A meglepetés nagyobb lett, mint hittük volna. Mi volt első 

kérdésük, mikor a vonatról leszálltak s miként nőtt izgalmuk egészen a kapuig, azt nem kell 

leírni. A kapu előtt azt kérték, kössük be a szemüket. Aztán lehullott a kötelék. A hatást nem 

részletezem. Leírni sok, a papír kevés hozzá, és mindnyájan láttunk már meglepett, aztán ocsúdó, 

majd tombolva örülő gyermeket. Belesápadt arcukban egy darabig csak a szemük járt. Aztán 

közéjük huppant a teraszról a két hatalmas labda. Kitörő ujjongás. Két dobás a levegőbe, aztán 

vissza a csodához. Meglátták oldalt új kis kerti széküket. Rohantak és beletottyantak. Aztán 

ölükben a labdával, és a kerti széket maguk alatt vonszolva, vissza megint a csodához, amelynek 

részleteit kezdték emészteni, A nagy izgalmat időnként le kellett vezetni. Hol egyik, hol másik 

ugrott fel helyéről, anyját, apját ölelgetni. Csak a hatalmas labda volt közöttünk egyre az 

akadály, ... Így volt, és így maradt ez még nagyon sokáig. 

 

Ekkor már a kaktusz alaposan megszúrt. A kúthoz vivő út baloldali virágágyás közepén 

építettem számukra takaros kis lépcsőzetes sziklakertet. Akkor még csak ékszernek tekintettem 

az apró kis építményt, foglalatnak a csodálatos új növények számára. Földből feltüremlett, 

hasadozott sziklatömböt akart utánozni, amelynek repedései közé beleotthonosodott már a 

kövirózsa és a varjúháj többfélesége.  

Ezen a délután már a talpazatnál egyengettem el a földet, aztán kavicsréteget hintettem fölé. 

Rajzoson emelkedett ki a mészkő-sziklacsoport a kavicsszőnyegből. A laza földdel megtöltött 

ültetőterek hangulatosan, szabálytalan lépcsőkkel ereszkedtek alá és a meleg szellő időnként 

vidáman borzolta meg a csúcssziklába fejtett cserepes dracaena ívelt leveleit.  

Ebéd utáni forró órák voltak. Erre a területre már árnyékot húzott a ház s a diófa is oda, ahol Ili 

aprólékos munkámat figyelgette. Tudtam jól, sokszor mosolyodik el. Szereti ugyan ő is a 

virágokat, vázában is, tövén is, de a műkedvelő kertészkedés piszmogását nem sokra értékeli. 

Meg is mondta már többször.  

— Nem tartom arányosnak azt az élvezetet, amit ez a kis kert nyújt, azzal a fáradsággal, amit 

rápazarolsz. 

De azt meg kell hagyni, hálás közönség.  

Végeztem. Éppen idejében. Lábam elzsibbadt, combjaim feszültek, alig, helyesebben nagyon is 

éreztem őket. Hogy jobban élvezzem, kissé hátrább húzódtam s oldalt hajtott fejjel 

mustrálgattam a remekművet. Nekem legalább annak tetszett. És hogy tökéletesebb lehessen a 

műélvezet, földes két ujjal, cigarettát kotortam elő feltűrt ingem mellzsebéből.  

Hirtelen megszólalt mellettem Ili.  

— Nagyon szép. De tudod, mit gondoltam? Ide, erre a kis kavicsos térségre állítsunk egy baba-

asztalt, körülötte pirinyó székekkel, amikre babákat ültetünk. Annak nagyon fognak örülni a 

gyerekek.  

— Nem rossz ötlet.  

— És lehetne egy gombaernyőt is tenni, az asztal mellé.  

— Helyes. A famunkát megcsinálom én, te feldíszíted. Egészen jól fog festeni. De várj csak. Ide 

a kaktusz-sziklakerthez nem illik a babasarok. Inkább oda tegyük. Kiépítem neki a helyet és 

valami kis kertfélét is kiformálunk körülötte. Túl a sziklakerten, darabka térségre mutattam, amit 

a tujafa árnyékában elburjánzott cerastium üresen hagyott.  

— Kár volna megbolygatni. Meg a munkáért is. Jó lesz itt is. Majd szép ruhácskát is varrok a 

babáknak, mintha már nagyobbacskák lennének. És lehetne még...  

És színezni kezdte a részleteket. 

Lehajolt a sarokhoz, és mindjárt arányokban is megmutatta elgondolását. Mondta, mutatta, 

magyarázta...  

De az én képzeletem is elszabadult. És amikor Ili befejezte, én kezdtem beszélni, odafordulva a 

másik virágágy elé. Méternyi széles, öt méter hosszú, valamikor bizonyosan szépen ápolt térség 

feküdt előttünk, végtelen szomorúan. Egyik végébe pózna ütve, amire a csenevész futórózsa volt 

felkötözve. Szegény rozsdásodó hajtásoknak legnagyobb igyekezete talán az volt, hogy 

kiszabaduljanak abból a durva drót-abroncsból, amely a póznához bilincselte őket. A túlsó végen 

tujafa szomorkodott, párja az innensőnek. A tuja és a pózna között elvadult cerastium és inas  
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A végzet másodszor – még egy kaktuszos sziklakert! 

Kép: Dr. Csajbók József, Szlovákiában Róth Róbert kertjében. 
 

tarack kelt élet-halál harcra egymással s felettük a részvétlen sövényszulák hivalkodott fehér 

tölcséres virágaival. Ez a kép volt lábunk előtt téglakeretbe foglalva. De én már sziklahegyről és 

síkságról, kanyargós hegyi patakról, alagútba futó vasútról, barlangról és fenyőerdőkről, meg 

sötét erdei úton találkozó Piroska és farkasról és ... beszéltem. És magával ragadott a hév. 

Rohant a képzelet, épített, színezett és már menet közben is módosított és terebélyesedett. 

Kialudt ujjaim között a cigaretta. El is hajítottam bosszúsan. A mesék birodalmában úgyis csak a 

pipa jöhet szóba, melyből bodor füstfelhőket ereget az öreg pásztor.;. Igaz! Pásztor is lesz, 

juhokkal... egy erdő szélén, ahol tó is van és kunyhó, meg bogrács. Akkor már mindketten ott 

guggoltunk a virágágy mellett. Ili csak hallgatott, nézett rám, bólintott is, és talán szólni is akart, 

ha engedtem volna. De a nagy hevületben én csak folytattam, míg... öreg néni lépett be a kapun. 

A háziékat kereste. Megállt a kaktusz-sziklakertnél, megcsodálta, aztán hosszú mesébe 

kezdett saját virágjairól. Ili felment közben a lakásba, uzsonnát hozott le, az öreg néni elköszönt 

s elcsoszogott a kút felé vivő úton. Aztán megint új vendég érkezett, így foszlott szerte a varázs, 

mielőtt még a megálmodás nagy pillanatai — legalább a mesében — kialakulhattak volna.  

Hogy Ili mit mondott volna ott a virágágy mellett, azt csak később, mikor már készen állt a nagy 

munka, akkor árulta el.  

— Jó volt hallgatni, mesédnek is szép volt, de megmondom őszintén, elképzelni sem tudtam, 

még kevésbé hinni, hogy lesz is valami belőle. 

 

Sztrókay Tibor 

Folytatás következik! 
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Az amerikai Vilmos-hegyek közt azon szorosban, melyet az utazók Kaktusz-kapunak neveztek 

el, első ízben pillantottuk meg az óriási kaktuszokat, — mondja Möllhausen igen élvezetes 

útleírásában, — azon kaktusz fajt, melyek itt szórványosan, magas oszlopokat képezve, keríték 
 

 
 

Óriás kaktuszok Kaliforniában. (Eredeti kép – Szerk.) 
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körül a völgyet; messzibb azonban már mind gyakrabban s más alakban találkoztunk velük; itt 

óriási, egész 36 láb magas karos gyertyatartóknak látszottak, melyek kövek és szirthasadékok 

közé ereszték gyökereiket.  

A Cereus Giganteus, vagyis a kaktuszok királya Kaliforniában és Új-Mexikóban petahája név 

alatt ismeretes. A Coloradón és Gilán száz év előtt utazott hittérítők is megemlékeznek már a 

petahája gyümölcséről, mely az ottani bennszülötteknek tápszerül szolgál s miként újabb időben 

a vadbőr-kereskedők, már ők is megemlékeznek bizonyos fáról, melynek ágai ugyan vannak, de 

levelei nincsenek s mely ennek dacára igen vastagra és sokszor egész 60 láb magasnyira nő.  

Mi utazásunk alkalmával ezen csodás kaktuszfaj hazájának északi határát érintettük, honnan az 

délfelé a Gilán túl is tenyészik, e mellett Sonorában és Déli-Kaliforniában is találkozik. Úgy 

látszik, hogy ezen növénynek hazája a legvadabb és legterméketlenebb vidékeken van, mert ezen 

húsos növény oly kövek és szirthasadékok közt ereszt gyökeret, hol a leggondosabb vizsgálat 

után is alig találhatni mákszemnyi földet.  

Alakja különböző s ez korától függ. Első alakjában hatalmas buzogánynak látszik, melynek 

bunkója fönt van; midőn azonban magasabbra nő, vastagsága is meglehetősen egyformává válik. 

25 lábnyi magasságig egészen rendes oszlopoknak látszanak, akkor azonban már elkezdik 

oldalágaikat hajtani. Ezek gömbalakban nőnek ki a főtörzsből, azonban hosszabbakká válván, 

fölfelé hajlanak s aztán a törzszsel egyenközü vonalban emelkednek tovább, úgy hogy egy 

rendesen nőtt Cereus Giganteus óriási karos gyertyatartónak látszik. A törzs néha harmadfél 

lábnyi vastagságot ér el, rendesen azonban átmérője másfél láb.  

Ha ezen óriási kaktuszt valamely kiálló szirtnek legvégső csücskén pillantjuk meg, hol támaszául 

alig szolgál néhány négyszeghüvelyknyi tér, lehetetlen nem csodálnunk, hogy onnan a legelső 

vihar alá nem zúdítja; a viharok ellen azonban erőt nyújtanak neki rostos bordái, melyek tövétől 

egészen felső végéig nyúlnak, s melyek bárha egyenként csak 1-1hüvelyk átmérőjűek, összesen 

véve azonban sűrűk és kemények, mint minden kaktusz fája. Ha e kaktusz kihal, húsos részei 

lehullván, hatalmas csontváznak látszik, mely még hosszú évsorokon át dacol az enyészettel. E 

növény törzse tövétől felső végéig, valamint ága is, rovátkos. Színe világos zöld, s kérge 

milliónyi tüskével van borítva. Május vagy júniusban az ágak végeit hatalmas fehér virágok 

ékesítik, s ezek helyét julius vagy augusztusban ízletes gyümölcsök foglalják el, melyek 

megszárítva hasonlítanak a fügéhez; az itt lakó indusok szorgalmasan összegyűjtik s nemcsak 

eszik, hanem bizonyos szirupot is főznek belőle. 
 

Hazánk s a Külföld. 1870. január 27, 6. évfolyam, 4. szám, 57, 59. 

 

 

 
 

 

Mesembrianthemum tigrinum 
A Mesembrianthemum (bojtvirág) fajokban 

és alakokban igen gazdag neméhez sok 
csinos, részint egynyári, részint többnyári és 

évelő dísznövény tartozik. Virága különbö-

ző, élénk szinű. A Mesembrianthemum tigri-

num valamennyi közül kiválik. Vastag, ék-

alakú levelei, melyeknek szélein nagy, ka-

romszerű fogak vannak egyenlően felosztva, 

szürkészöld színűek, fehér pontokkal. Virá-

gai csak késő őszszel jelennek meg, tehát a 

későn virágzók közé tartozik. Ezt a Mesem-

brianthemumot hideg házban, még pedig 

lehetőleg világos helyen kell teleltetni, a hol elkésett virágai is szépen kinyílnak. A virágzást 

követő nyugvás alatt kevés nedvesség s inkább száraz mint nedves hely kell neki. Rozetta-

alakjánál fogva a hasonló növényekből való kisebb csoportok közé, szegélynek kiválóan 

alkalmas.                                                                   Kertészeti Lapok. 1891. szeptember 9. szám 244. o. 

 

 

Mesembrianthemum tigrinum [Faucaria tigrina] 

Kép: Nemes Zoltán 
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Írta: Szabó Krisztina, Gerzson László 

Lektorálta: Tóth Imre 

 

A Yucca fajok az arid trópusok, szubtrópusok, száraz hegyi illetve pusztai vegetáció növényei. A 

nemzetség neotropikus elterjedésű, diverzitáscentrumuk Közép-Amerika területére esik. A 

pálmaliliom nevet, amely botanikailag helytelen, pálmákra emlékeztető levélüstökük és liliomra 

hasonlító, fehéres virágaik után kapták. Nagytermetű, törzses vagy törzs nélküli, rozettás 

növények, fás évelők, talajlakók (kivétel a Y. lacandonica). Hajtásukban megjelenik a szekunder 

vastagodás, nyalábrendszerük erőteljes rostokkal szilárdított. Leveleik szukkulensek, 

dorziventrálisak, lándzsásak, gyakran szúrós hegyűek. Könnyen felismerhetők a tipikus szálas, 

rostos levélszélekről, amelyek egyébként a Hesperaloe nemzetségnél és néhány Agavefajnál 

fordulnak elő. A Yucca nemzetség jellegzetessége a fehéres, viaszszerű, csüngő virág. A 

takarólevelek forrtak, a porzók a lepel csövére vagy a lepelcső belső oldalára nőttek (Borhidi, 

1995; Irish, 2000). A jukkák felső és az agavék alsó állású magháza Podani (2003) szerint a 

családon belüli két evolúciós utat tükrözi. CAM fotoszintézis jellemző rájuk. Kemotaxonómiai 

szempontból jól feltérképezett nemzetség: szaponin és szapogeninvegyületeket tartalmaznak 

nagy mennyiségben (Gentry, 1982). A népi gyógyászatban, helyi és kereskedelmi forgalomban, 

mint szappant használják (Wall et al., 1961). Rostjai kosarak, kalapok készítésére, különböző 

zsenge részei pedig táplálékul szolgálnak. 
 

   
 

1. kép: Yucca gloriosa, mint a Lippay által ismertetett           2. kép: A Yucca baccatát már az 1880-as években javasolták a magyar 

         amerikai növény. (Fotó/photo: Szabó Krisztina)              kertekbe, kiváló fagytűrése miatt. Az ábrán a Yucca baccata var. ves- 

                                                                                                        pertina fiatal egyede látható. (Érd, 2008. Fotó:Jáger Frigyes) 
 

A pálmaliliomok hazai növényalkalmazása hosszú évekre vezethető vissza. Példaként, a Yucca 

gloriosa, mint „Jucca indica vagy Jucca gloriosa, azaz dicsőséges vagy dicsekvő káka” szerepel 

a Posoni Kert virágflórájának névjegyzékében. Rapaics „A Magyarság Virágai” című könyvében 

(1932) írta, hogy a „Lippay által ismertetett amerikai virágok közül a Yucca gloriosa (1. kép) és  
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a falak mellé vagy lugasnak ültetett Campsis 

radicans terjedt el nagyobb mértékben”. A 

Yucca baccata-t (2. és 3. kép) Ambrózy-

Migazzi István is ajánlotta a magyar kertek-

be, példaként említve, hogy Németország-

ban, Darmstadtban sohasem szenvedett fagy-

kárt, és 1875-ben „jól kiállta Szentpétervá-

rott (Leningrád) is a telet.” (Debreczy, 

1976). A pálmaliliomok nagyobb mértékben 

elterjedtek, de a nemzetség népszerűsége 

néhány fajra korlátozódott. 

 
3. kép: A Yucca baccata var. baccata virágzóképes 

példánya. A virágszár nem nő a rozetta fölé. 

(Veszprém, 2003. Fotó: Jáger Frigyes) 

 

RENDSZERTANI JELLEMZÉS  

A yucca nevet 1557-ben említették először egy német útinaplóban és valószínűleg Hispaniolán 

használatos spanyol „yuca” kifejezésből ered, amely a Cassava ehető gyökérgumójának neve, és 

talán ezt alkalmazták hibásan néhány Yucca faj ehető virágára. (Thiede, 2001). A múlt század 

kezdetén, 1902-ben Trelease nevéhez fűződik az első elismert Yucca monográfia. Hutchinson 

1934-ben osztotta fel az Agavaceae családot 6 tribuszra, mégpedig a Yucceae (Yucca és 

Hesperaloe), Dracaeneae (Cordyline, Cohnia, Dracaena, Sansevieria), Phormieae (Phormium), 

Nolineae (Nolina, Calibanus, Beaucarnea, Dasylirion), a Polyantheae (Polianthes, Prochy-

nanthes, Bravoa, Manfreda) valamint az Agaveae nemzetségcsoportra. Később, 1938-ban és 

1947-ben jelentek meg Mckelwey kötetei a jukkákról „Yuccas of the Southwestern United 

States” címmel. Ezt a munkát bővítette Webber 1953-ban, amely „Yuccas of Southwest” címen 

került forgalomba. A nemzetségben végzett további kutatásoknál említésre méltó botanikusok 

Reveal (1977), Neese és Welsh (1986), és Welsh (1993) voltak. Mckelwey és Webber 

terjedelmes monográfiái a revízió sarokköveinek tekinthetők (Thiede, 2001). Dahlgren és 

munkatársai (1985) az Agavaceae család nyolc nemzetségét két alcsaládba csoportosították: a 

Yuccoideae (Yucca, Hesperaloe) és az Agavoideae (Agave, Manfreda, Polianthes, 

Prochynanthes, Beschomeria, Furcraea), és mindezeket citológiai, anatómiai és embrionális 

tanulmányokra alapozták. A molekuláris kladisztika legújabb eredményeinek tükrében Podani 

(2003) röviden említést tesz a Yucca nemzetségről, mely az Agavaceae család tagjaként az 

Asparagales rendbe tartozik. Jellegzetessége a rostokkal megerősített nyalábrendszer és az 

erősen megosztott kariotípus - 5 nagy és 25 kis kromoszóma. Bagi (2008) szerint az Agavaceae 

család molekulárisan parafiletikus.  

Az Angiosperm Phylogeny Group, rövidítve APG, mely két botanikuscsoport együttműködésére 

utal, a zárvatermők taxonómiájával kapcsolatban konszenzust alakított ki, amely a DNS 

filogenetikus vizsgálata alapján az addigi növényrendszertanok hiányosságait próbálta 

kiküszöbölni. Az együttműködésből született első dolgozat (APG II, 2003) az Agavaceae 

családot néhány másik családdal az Asparagaceae családjába sorolja, de ez a rendszer még 

engedélyezi az agavéfélék különvételét, bár ebben az esetben javasolja kiterjesztését az 

Anemarrhenaceae, Anthericaceae... családok nemzetségeivel. A következő dolgozatukban, az 

(APG ül, 2009) nem ismeri el az Agavaceae családot, hanem beolvasztja az Asparagaceae 

családba, melyet az Asparagales rend Monocots kládjába sorol. 

 

ELISMERT FAJOK 

A Yucca a komplex nevezéktannak köszönhetően a legbonyolultabb nemzetségek közé tartozik 

(Reveal, 1977). Nagyon sok a régi elnevezés, s azok bizonytalan alkalmazása sokszor 

követhetetlen, a különböző kertészeti elnevezéseken túl a taxonok is igen variábilisak, könnyen 

hibridizálódnak. A jelenleg ismert szakirodalmak 316 nevet említenek, bár Jensen (NET1.) több 

mint a kétszeresét, 681 különböző nevet regisztrált régi folyóiratok oldalairól, katalógusokból, 
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mag és növénylistákról. Thiede (2001) publikációja alapján tisztább képet kaphatunk az 

alkalmazható fajokról. Az általa elismert taxonok száma 59. 2001 után, Thiede publikációját 

követően, leírtak újabb fajokat, így az elismert fajok száma 62-re emelkedett (NET2.). 

 

EREDMÉNYEK 

A pálmaliliomok felosztása télállóságuk szerint 

A jukkák széleskörűen termesztett növények. Magyarországon limitáló tényező nem a forró 

nyár, hanem a csapadékos, hideg tél. Az irodalmi források és a hazai gyűjtemények értékelése 

alapján, télállóság szempontjából 3 kategória hozható létre, amelyeket a következők szerint 

határoztuk meg: 

A csoport - (Télálló) -18 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet elvisel különösebb védelem nélkül,  

B csoport - (Fagytűrő) -12 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet elvisel védelemmel,  

C csoport - (Fagyérzékeny) a fagypont alatti hőmérsékletet rövid ideig, kismértékben viseli el, 

fűtetlen vagy temperált házban teleltethető. 

A „C” csoport a télállóság tekintetében érdektelen csoport. Vizsgálatainkat 4 gyűjteményre 

alapoztuk és azokra a fajokra, amelyek a referenciák szerint elviselik a -10-12 °C-ot is. A 

pálmaliliomok télállósági kategóriák szerinti értékelését az ELTE Botanikus Kert (ELTE), a 

Fővárosi Állat- és Növénykert (ZOO) gyűjteményében valamint egy-egy magángyűjteményben 

(ÉRD - Mohácsi Gábor, Budakeszi (BUDA) - Hódi Tóth József) vizsgáltuk. Vizsgálataink 

alapján megállapíthatjuk, hogy az elismert 62 taxon közül összesen 34 ’A’ kategóriás, amely 

hazai sziklakertekben és egyéb kiültetéseknél védelem nélkül alkalmazható. További 9 taxon ’B’ 

kategóriájú fagytűrő, télen takarást igénylő növény. A télálló csoporton belül találunk olyan 

taxonokat, mint például a Yucca baileyi var. navajoa vagy a Y. harrimanniae var. sterilis, 

amelyek néhány évi vegetálás után elpusztultak. Megemlíthető a Yucca elata faj utahensis vagy 

a verdiensis változata, amelyekről semmilyen hazai télállósági adatunk nincs, ellenben az elata 

változat (4. ábra) hatalmas példányai gazdagítják az ELTE Füvészkert gyűjteményét. A Y. 

rostrata (5. ábra), Y. schotti Y. thompsoniana (6. ábra), Y. torreyi vagy a Y. treculiana (7. ábra) 

fajoknál előfordult, hogy a ZOO gyűjteményében védelem nélkül, az érdi magángyűjteményben 

pedig takarással oldották meg a növények teleltetését. A pálmaliliom taxonok értékelése során a 

különböző gyűjteményekben felmért télálló fajokat az 1. táblázat, a fagytűrő fajokat a 2. táblázat 

tartalmazza. 
 

         
 

4. kép: Yucca elata hatalmas                5. kép: Yucca rostrata a Fővárosi      6. kép: Yucca thompsoniana a 

egyedei az ELTE Füvészkertben.        Állat- és Növénykertben.                     a Fővárosi Állat- és Növénykert- 

(2011. Fotó: Szabó Krisztina)               (2011. Fotó: Szabó Krisztina)             ben. (2011. Fotó: Szabó Krisztina) 
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                   1. táblázat: Az 'A' kategóriás télálló Yucca taxonok előfordulása 

                                            a vizsgált gyűjteményekben* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*A táblázatban talál-

ható karakterek 

jelentése: 

“ZOO” a Fővárosi 

Állat- és Növénykert 

Pálmaház melletti 

sziklakert; 

Érd és Budakeszi 

magángyűjtemények; 

“ELTE" az Eötvös 

Lóránd Tudomány- 

egyetem Botanikus 

Kertje (ELTE Fü-

vészkert); 

"P" az adott gyűjte-

ményben téli véde-

lemmel ellátott 

taxonok; 

“0”jelenti, hogy tar-

tották az adott taxont, 

de elpusztult. 

Az utolsó oszlopban 

az adott taxon előfor-

dulásának összegzése 

található. 
 

A 2. táblázatban található 40. taxon, a Yucca aloifolia a B csoportba sorolható és a vizsgált 

gyűjtemények mindegyikében megtalálható. Az ELTE Füvész- kertben található egyed azonban 

évek óta védelem nélkül és károsodás nélkül áttelel (egy különleges kiónt sikerült beszerezniük), 

melyre a zárójeles A utal. 
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             2. táblázat: A ’B' kategóriás fagytűrő Yucca taxonok előfordulása 

                                            a vizsgált gyűjteményekben*. 

 

*A táblázatban talál-

ható karakterek 

jelentése: 

“ZOO” a Fővárosi 

Állat- és Növénykert 

Pálmaház melletti 

sziklakert; 

Érd és Budakeszi 

magángyűjtemények; 

“ELTE" az Eötvös 

Lóránd Tudomány- 

egyetem Botanikus 

Kertje (ELTE Fü-

vészkert); 

“0”jelenti, hogy tar-

tották az adott taxont, 

de elpusztult. 

Az utolsó oszlopban 

az adott taxon előfor-

dulásának összegzése 

található. 
 

Az elfogadott taxonok száma az utóbbi 

néhány évben bővült a Yucca cernua Keith 

(2003) és a Yucca jaegeriana (McKelvey) L. 

W. Lenz (2007) újonnan leírt fajokkal, 

télállósági kategóriájuk kérdéses, hazai 

előfordulásuk nem ismert. 

 

 

 

 

 

 
7. kép: A Yucca treculiana csepp alakú virága a 

Fővárosi Állat- és Növénykertben 

(2011. Fotó: Szabó Krisztina) 
 

A PÁLMALILIOMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A Yucca taxonok összehasonlítása többféle szempontból is lehetséges. A 3. táblázat a közismert 

és a kevésbé ismert fajok jellegzetességeit tartalmazza.  

A habitus kérdésében a mindenki által jól ismert 3-4 faj valószínűleg csak idős példányaival 

keltik fel a figyelmet. A ritkább taxonok, mint például a Yucca linearifolia (8. ábra), nehezen 

beszerezhetőek, a forrás többnyire néhány cégre korlátozódik. Az importált példányok szinte 

kivétel nélkül kifejlett, méretes növények nagy törzsmérettel és hatalmas rozettával (9., 10. ábra). 

A hazai gyűjtők magvetésből származó egyedei általában a kiállításokon már gazdát cserélnek, 

nem jutnak el a kereskedőkhöz. Továbbá a pálmaliliomok magvetését nehezíti sajátságos 

beporzó rendszerük, élőhelyükön a lecsüngő virágokat a jukkamoly porozza (Pronuba 

yuccasella, Prodoxus quinquepunctellus, Prodoxidae). A rovar szállítja a pollent egyik 

növényről a másik növény termőjére, majd az akkor még zsenge magház falát tojócsövével 

átfúrja és lerakja a tojásait (Powell, 1984). A kikelő lárvák a fejlődő magkezdeményekkel 

táplálkoznak mindig bőven elég magot hagyva az egyed örökítéséhez. Magyarországon 

természetes körülmények között nincs megtermékenyítés, nem fejlődik termés, ezt a feladatot a 

kertésznek kell elvégeznie (11., 12. ábra). 
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8. kép: Eddigi felmérésünk szerint Yucca linearifolia 

kiültetett példánya csak a Fővárosi Állat- és 

Növénykert gyűjteményében található, melyre 

vékony, hosszú levelek, egyedülálló hajtás jellemző. 

(2011. Fotó: Szabó Krisztina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
9-10. kép: Yucca carnerosana törzses példánya a Fő-

városi Állat- és Növénykertben, vastag, merev levél-

széli rostjai behálózzák a rozettát. 

(2009. Fotók: Szabó Krisztina) 

 

PÁLMALILIOMOK NÖVÉNYALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 

Hazánkban a télálló fajok közül mindössze 3-4 fajt (Y. filamentosa, Y. gloriosa, Y. recurvifolia) 

ismernek és alkalmaznak széleskörűen. A télállósági vizsgálatok eredményei alapján a közismert 

fajokon kívül számos különleges megjelenésű taxont felhasználhatunk közterületek 

évelőágyaiban, sziklakertek, tetőkertek, forgalmas utakat elválasztó keskeny növényágyak, 

gyűjteményes kertek vagy éppen szoliter, esetleg dézsás, planténeres növénykiültetések 

tervezésénél. A Yucca fajok növényalkalmazási példáit elsősorban a köz-, illetve 

magángyűjteményekben, temetőkertekben valamint a fővárosi közterületi kiültetésekben 

tekintettük át. 

K ö z t e r ü l e t i  a l k a l m a z á s 

A pálmaliliomok közterületi alkalmazása évről évre nő. Ennek oka valószínűleg a viszonylagos 

„igénytelenségükben” keresendő. Nem igényelnek öntözést. Jól alkalmazhatóak keskeny sávok 

(13-15. ábra), kőedények, növénykazetták beültetésénél. Jól viselik a közlekedés okozta 

szennyezést és a rossz minőségű talajokat. 
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   11. kép: Fiatal Yucca elata var. elata virágzata az                       12. kép: Yucca elata var. elata termése. 

érdi sziklakertben. (Érd, 2010.Fotó: Mohácsi Gábor)                       (Érd, 2010. Fotó: Mohácsi Gábor) 
 

Még a sózással szemben is ellenálló növények, bár a téli sózás miatt erősen leromlott talaj az 

egyedek gyengébb fejlődését és kártevőkkel szembeni érzékenységét okozza. Az ültetésnél 

figyelembe kell venni, hogy foltszerű alkalmazásoknál is használhatóak, keretnövényként 

azonban kerülni kell, szúrós levélvégeik megnehezítik a fenntartási munkákat. 

 

     
 

13-15. kép: Yucca filamentosa a Gellért tér forgalmas útjait elválasztó sávokban. A szárazságtűrő egyedek 

kiválóan megfelelnek, de dekorációs értékük szinten tartásához nélkülözhetetlen a téli sózás miatt leromlott 

talaj cseréje. (Fotó: Szabó Krisztina) 
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M a g án k e r t e k, e l ő k e r t e k, s z i k l a k e r t e k 

Családi házak előkertjeiben igen gyakori növény (16. ábra). Talán nincs is olyan település, 

ahonnan hiányoznának. A magánkertek nagyobb alapterületű sziklakertjeiben vagy a 

gyűjteményes sziklakertekben (17 ábra) is előfordulhat. Kis alapterületre, pár- nás növények 

közé nem való. Idős, terebélyes vagy törzses példányokat szoliter növényként alkalmaznak (18. 

ábra). 
16. kép: „Törzses" Yucca recurvifolia az utcafronton. (Szigetvár, 2011 

Fotó: Szabó Krisztina) 

 
17. kép: A Fővárosi Állat- és Növénykert Pálmaház melletti sziklakert 

részlete. (Fotó: Szabó Krisztina 

 

 
 

 
 

18. kép: Fogadó kertjében található Yucca gloriosa. (Telkibánya, 2011 Fotó: Szabó Krisztina) 
 

T e m e tő k e r t e k 

A temetőkertek növényválasztásának szempontjai között első helyen szerepel, hogy ne 

igényeljenek a növények napi szintű ápolást, az extrémebb viszonyokat toleráló növények 

kerüljenek kiültetésre. A pálmaliliomok kevés gondozást igényelnek, napos helyre is ültethetők, 

szárazságtűrők és örökzöldek. Mindezen a tulajdonságoknak köszönhetően minden temetőben 

találunk pálmaliliomokat (19. ábra). 
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19. kép: Elhanyagolt állapotban levő Yucca filamentosa a hejcei 

temetőben. (Fotó: Szabó Krisztina) 

 
20. kép: Yucca filamentosa tetőkerti növényalkalmazásban. 

(Forrás: Siemens tetőkert, 2010. Fotó: Gerzson László) 

 

 
 

 

 
 

Z ö l d t e t ő k 

A zöldtetők építése már hazánkban is egyre gyakoribb, de még korántsem olyan mértékű, mint 

azt a városi klímára és a városiak életkörülményeire gyakorolt pozitív hatásai miatt várnánk. A 

pálmaliliomok tetőkerti alkalmazásának feltétele a legalább 40 cm ültetőközeg, de a közismert 3-

4 taxon sekélyebb közegben is jól érzi magát. A szélstabilitás érdekében a tetőnövényként 

kiválasztott pálmaliliomok lehetőleg a törzs nélküli vagy alacsony törzset nevelő fajokból 

kerüljenek ki (20-21. ábra). 
 

21. kép: Yucca filamentosa tetőkerti növényalkalmazásban. 

(Forrás: Siemens tetőkert, 2010. Fotó: Gerzson László) 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A pálmaliliomok hazai növényalkalmazása hosszú évekre visszavezethető. A nemzetség néhány 

képviselője igen közismertté vált, népszerűségük még ma is ezekre a fajokra és változataikra 

korlátozódik. A közgyűjteményekben tartott és bevált új fajok a jövőben nagyobb szerepet 

kaphatnak a különböző öntözés nélküli kiültetésekben, növényalkalmazásokban. A kutatási 

munka következő lépéseként szükséges az irodalmi forrásokban télállónak titulált, de a hazai 

gyűjteményes kertekből hiányzó taxonok tesztelése és eredményes fejlődésük esetén a 

szárazságtűrő fajok kínálatának bővítése. 
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Szabó Krisztina - Gerzson László: Télálló pálmaliliomfajok és hazai növényalkalmazási 
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Yucca angustifolia 

Teljesen télálló faj, minden évben virágzó, mintegy 1 méter 

hosszú bugájú és zöldes fehér virágú érdekes Yucca, mely 

előreláthatólag hamar el fog terjedni. Míg ugyanis a Yucca fila-

mentosát takarni kell, addig a keskeny levelű (angustifolia) 

Yukkát bátran takaratlanul hagyhatjuk s mégis rendesen jobban 

telel a filamentosánál. Magról éppen olyan könnyen szaporít-

hatják mint a vastag gyökértörzs szétosztásával. 

 
Kertészeti Lapok. 1892. március, 3. szám, 27. o. 

 

 

 

 
Yucca glauca a kertben. Kép és gyűjtemény: Ficzere Miklós 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Fourcroya Roezlii. A mexikói Amarylideákhoz 

tartozó Roezlin regia sok gyűjteményben szerepel; de 

virágozni még tudtunkkal senki sem látta. Eleintén 

virágtalansága miatt a Beschorneriához sorolták, 

később az Agavekhoz s legutóbb Fourcroy hírneves 

utazó és vegyész nevéről Fourcroya Roezlii nevet ka-

pott. A növény először Hyèresben (Var) M. Geoffroy-

Saint-Hilaire és M. Davrillonnál virágzott. A virágszár 
néhány hét alatt 4,70 méter hosszúra nőtt; s a virágok a 

hegyétől 3,20 m hosszúságban födték. A virág gúla-

alakú, lehajló kocsányokkal. A törzs rövid, de megle-

hetősen erős: levelei húsosak vastagok, nagyok, hosz-

szúkások, hegyesek; a szár leveles s 130 méter maga-

san hosszúkás, hegyes kinövésekkel födött. A virág-

kehely 45 mm. átmérőjű, világos barna s alapjáig hasí-

tott; a külső lepellevelek átmérője 22 mm. szélességük 

7 mm. A belsők ugyanoly átmérőjűek és 9-10 mm. 

szélesek. A porzók arany barna színűek. A termő 

hosszabb a porzóknál s háromosztatú. E növény 

leginkább Dél-Amerikában található 

 
Kertészeti Lapok. 1887. november 11. szám 297. o. 

 

 

Fourcroya roezlii [=Furcraea parmentieri] 

Kép: Abisai J. Garcia Mendoza, Universi-

dad Nacional Autonoma de Mexico, 

Instituto de Biologia. 
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A cactus félék családjába tartozó 

Cereus grandiflorus [Selenicereus 

grandiflorus] nevű amerikai nö-

vény virágaiban és fiatal ágaiban 

egy cactinnak elnevezett ható 

anyag foglaltatik. Maga a növény 

az Egyesült Államokban haszná-

latos mint szívtonicum, mely nem 

bír a digitalis cumulativ hatásá-

val, s hosszú időn át, megszakítás 

nélkül adható. Használtatik a híg 

kivonata és a tincturája (5—15 

csepp). Gyógyító dosisokban sza-

porítja a szívlökéseket és emeli a 

nyomást. Mérgező dosisban 

állatoknál kezdetben szaporítja az érlökést, később azonban jelentékenyen megritkítja. A 

szívverés arhythmikus lesz, majd a szív systoléban megáll. A halált tonikoclonikus görcsök 

előzik meg, melyek a gerinczagy heves iz-galmából és nem az agytól erednek. A cactin továbbá 

a szív tulajdon motorikus góczait köz-vetetlenül ingerli; a vérnyomás emelkedése ezen 

körülményen kívül a vasomotorikus középpont izgalma által is befolyásoltatik. A szívgóczokra 

gyakorolt hatás therapeutikus dosisokban a szívösszehúzódások energiájának fokozódását és 

rhythmikusságát szüli. A strychninhez közeledik hatása abban, hogy a reflextevékenységet 

fokozza. Klinikai megfigyelések a mellett szólnak, hogy a cactinnak a szív functionalis zava-

rainál, atoniánál, jövője van. Alkalmazható továbbá dilatatióval járó billentyübajoknál; kitűnő a 

dohány-mérgezésnél stb. fellépő beidegzési zavaroknál is. Indikálva van adynamikus lázak 

kritikus szakában is, ellenben nincs helyén az alkalmazása mitralis szűkületeknél, hol a digitalis 

különben is többet nyújt. 

(Ann. de Thérap. 1891. p. 264—268.)                                                                                Kóssa 

 
Orvosi Hetilap. 1891. október 4, 35. évfolyam, 40. szám, 497. 

 

 

 
 

 

Szeretném odaajándékozni valakinek a 

kb. 150 cm nagyságú Madagaszkári 

pálmám (Pachypodium lamerei), amely 

lassan kinövi lakásom szobáját. Most 

épp 2 ágat hoz, szóval növő fázisban 

van. Most jönnek meg az új levelek 

rajta. Át is kellene ültetni, de én arra 

már nem vállalkozok. Budapesten van a 

pálma a III. kerületben, ahol egyeztetés 

után átvehető. 

 

E-mail: muller.anita713@gmail.com 

 

Müller Anita 

 

 

 

Cereus grandiflorus [=Selenicereus grandiflorus]. Kép: Kiss László 



 

26 

 

 

 

 
 

 

DÉNES VALÉRIA (Budapest, 1877 – Pécs, 1915) 
 

1902-ig Deutsch Valéria, majd asszonynevén Galimberti Sándorné magyar festőművész. Járt 

Szablya-Frischauf Ferenc festő magániskolájába és Nagybányán is tanult. 1910-ben Párizsba 

utazott, ahol Henri Matisse tanítványa lett. 1911-ben Galimberti Sándor festő élettársa, később 

felesége lett. Dél-Franciaországban és Észak-Afrikában is jártak. Egész működését felölelő 

gyűjteményes kiállítást rendezett férjével együtt a Nemzeti Szalonban 1914-ben. Képein a 

francia posztimpresszionisták hatása érezhető. Művészetükben kölcsönösen hatottak egymásra; 

mindketten a kubista térszerkesztés eredményeit is beépítették festészetükbe. Férjével a 

kubizmus első magyar képviselői voltak. Párizsi lakásukban hagyott művei elkallódtak. A 

háború Párizsban érte, ahonnan az internálás elől Hollandiába menekült férjével. A 

művészházaspár élete kettős tragédiával ért véget. 1915-ben Dénes Valéria tüdőgyulladást kapott 

és 38 évesen meghalt. Galimberti Sándor Budapestre hozatta a holttestét, hároméves gyereküket 

a rokonoknál hagyta és egy Műcsarnok mögötti padon szíven lőtte magát. 

„Vali nélkül nem tudok élni. Feleségemmel egy sírba temessetek. A jegygyűrűmet hagyjátok az 

ujjamon.” 

 

Csendélet kaktuszokkal, 1913 körül 

51×62 cm, olaj, vászon, jelezve jobbra lent: G D V. Becsérték: 30 - 45 millió Ft 

Kiállítva: Galimberti Sándor és Galimbertiné Dénes Valéria kiállításán Budapesten a Nemzeti 

Szalonban 1914. februárban. 
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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 
oaxacensis benannt nach Herkunft: 

Oaxaca, Mexico 

Oaxaca-ból való 

obconellus, obconella verkehrt kegelförmig forditott kúpalakú 

obconicus varkehrt kegelförmig forditott kúpalakú 

obductum  befedett, betakart 

obesa dick, geschwellen kövér, vastag, zsíros 

obliquus schief, schräg ferde, átlós, rézsútos 

oblonga länglich hosszúkás 

obovatus verkehrt eirund(er) fordított tojás alakú 

Obregonia benannt nach A. Obregon Obregon-féle 

obrepandus, 

obrepanda 

schwach ausgeschweift, 

leicht gebogen  

gyengén hullámos 

szélű, enyhén 

obscurus, obscura dunkel, versteckt, 

verbogen (wachsende) 

sötét, észrevétlenül növő 

obtusa, obtusus stumpf, stumpf abgerundet, 

stumpf (rippige) 

tompa, életlen, (bordájú) 

obtusata unscharf élettelen, él nélküli, tompított 

obtusangulus stumpfkantig, stumpfwinkliger tompaszélű, tompaszögű 

obtusifolis stumpfblättrig tompalevelű 

obtusipetalus stumpfkronblättrig, 

stumpfkronenblättiger 

tompaszirmú 

obvallatus, obvallata verschantz, verhüllt(er) elsáncolt, elleplezett, burkolt, 

betakart 

ocampoi benannt nach Melchior Ocampo Ocampo-féle 

ocamponis benannt nach der Sammler 

M. Ocampo 

Ocampo-féle 

occidentalis abendländisch nyugati 

occulta, occultus,  verbogen elrejtett, rejtőző, észrevétlen 

occultiflorus  rejtett virágú 

ochoterenae, 

ochoterenai, 

benannt nach Prof. Ochoterena Ochoterena-féle 

ochoterenaus  Ochoterena-féle 

ochroleucus gelblichweiss sárgásfehér 

ocotillensis benannt nach Herkunft: 

Ocotillo, Mex. 

Ocotillo-ból való 

octacantha achtdorniger nyolctövisű 

octocentrus achtspernig nyolc sarkantyús 

octogonus achtkantug nyolc élű, nyolc bordájú 

oculus das Auge szem 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Sarkadi Vivien, 7/b. osztályos tanuló. 

 
 


