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„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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Írta: Szabó Gábor
1990 óta, ha mentem Magyarországra mindig
hoztam onnét INCIT-5 gyökereztető port, 50 g
tartalmú dobozban, utoljára 640 Ft volt egy
doboz. 1964-től 1991-ig mi Erdélyben nem is
hallottuk, hogy lehet ilyesmit vásárolni, ezért a
növényeinket szaporítás céljából csak beszárított
vágott résszel egyszerűen homokba vagy talajkeverékbe dugva, öntözve gyökereztettük. Amióta be tudtam szerezni a gyökereztető port, én is
mindig használom. Nem tudom, hogy segített-e a
gyökérképzésben vagy nem, mert kísérletes,
speciális megfigyelést nem végeztem, de az én
szaporítási igényeim ki voltak elégítve. Több
város Gazdaboltjában kerestem 2017 októberében gyökereztető port, de mindenütt azt
mondták nincs, mert nem tudják beszerezni.
Lehet, hogy Magyarországon többé nem gyártják, mert az is lehet, hogy ilyen kis csomagolásban nem kifizetődő a csomagolás, raktározás,
szállítás és a többi adminisztratív munka a gyártó vállalatoknak. Az igaz, hogy Magyarországon
maximum 200 kaktuszgyűjtő, míg Romániában max. 50 gyűjtő van. Ezeknek a fele sem
foglalkozik szaporítással, tehát a kaktusz hobbisok évente ha vásároltak 150 dobozzal, ami
nagyon kevés. Igaz, a rózsa és szőlő dugványok gyökereztetésére is ugyanez a por használható,
ezeknek a szaporítójuk részéről viszont fogalmam sincs, mekkora az igény. Ha mégis
Magyarországon van gyökereztető por gyártás, akkor biztos a mázsákat felhasználó klienseket a
gyártó ki is szolgálja. Minekünk, akiknek évente öszesen 750 g, azaz egy háromnegyed kilóra
van szükségünk, nincs honnét tisztességes úton beszereznünk a szükséges mennyiséget. De van
egy másik megoldás. Kell keresünk olyan ismerőst, aki olyan helyen dolgozik, ahol nagy
mennyiségben használják ezt a gyökereztető port. Ezután kell, hogy az illetőt megkérjük,
"szerezzen" a részünkre egy keveset az óhajtott porból. De lehet, talán erre a módszerre sem lesz
szükség, mert tudott dolog, hogy amióta a világ világ, mindig voltak egyének, akik egy kis
mellékkeresetért hajlandóak kisebb beszerzésekre. Tehát kell keresünk olyen személyeket, akik
beszerzik nekünk a szükséges mennyiségű gyökereztető port. Lehet, a kereskedők rájöttek, az
ilyen kis adagokban forgalmazott INCIT-5 nagyobb veszteséget jelent, mint az esetleges feketésszürkés kereskedelem. Ebből következően ti, a kaktusz szaporítással is foglalkozó kaktuszgyűjtők, "fel a fejjel ki a mellel, keressetek beszerzési forrást". Az is igaz, hogy Ausztriában
sokféle hasonló szer található, és ott mindenki azt vásárolja meg, ami szerinte a legmegfelelőbb.
Minden esetre, engem ez a probléma már nem érdekel, mert már megöregedtem, legyengültem,
és nem tudom a padláson lévő teleltető helységből tavasszal az udvarra lehordani, majd ősszel
visszahordani a padláson lévő üvegházamba. Gyűjteményem nagyobb növényeit az erdélyi
gyűjtőtársaknak adtam. Az üvegházamban megtartottam annyit, amennyi elfér mozgatás nélkül.
Nem szaporítok már, mert nincs helyem, ahol teleltessem őket. Ami még van, megtartom, mert
Édesanyám úgy beszélt róluk, mintha a "tövises gyermekeim lennének". Lehet, igaza is volt, csak
erre a tényre csak öreg korunkban ébredünk rá.
Szabó Gábor
Románia, Erdély, Brassó-Négyfalu
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. A melegebb és naposabb időjárás beköszöntével egyre inkább életre kelnek kaktuszaink.
Egyeseknél láthatjuk a kezdődő virágrügyeket. Egyre több növényen, a növény tetején friss, üde
elszíneződést tapasztalhatunk. Itt található a hajtáscsúcs a tenyészőcsúccsal. Ez a változás
növényünk téli nyugalmi állapotbóli ébredezését, de egyben azt is jelzi, az öntözés elkezdhető. A
hónap elején még mindig csak az esővízzel történő permetezést javaslom a derűsebb napokon,
majd a hónap közepétől a melegebb, naposabb időben kis vízadagokkal be is locsolhatjuk
talajukat. Öntöző kannánk csőre legyen hosszú és a vége max. ujjnyi vastag. Ez azért lényeges,
hogy ujjunkkal a végét be tudjuk fogni, és ujjunk nyitásával, zárásával szabályozhatjuk a kifolyó
víz mennyiségét. Az előbbiek a már szabadba kihelyezett növényekre vonatkoznak. Akik benn a
lakásban, pl. ablakban vagy ablak közelében tartják kaktuszaikat, azok lehetnek bátrabbak az
öntözéssel, hiszen a lakás kedvezőbb mikroklímájában az éledezési folyamat legalább 3-4 héttel
előbbre tart. Ez a bátorság azért legyen visszafogott, óvatos! A növények testét ne nedvesítsük
be, ha vannak kinyílt virágok, azokra se öntsünk vizet. A legtöbb kinyílott virágra a ráöntött
öntözővíz nincs jó hatással!

Így is lehet! Különböző szukkulens növények az ablakpárkányon.

2. Néhány leírás az áprilist tartja az átültetés legkedvezőbb idejének. Ez így lehet azoknál,
amelyek virágzási időszaka nem erre az időszakra esik. De ne ültessük át azokat a növényeket,
amelyek most hozzák bimbóikat, és készülődnek a virágzásra, vagy már virágoznak! Most
legfeljebb azokat ültessük át, amelyek nyáron, nyár végén, esetleg az ősz elején virágoznak. Az
átültetés legoptimálisabb időszaka a növény nyugalmi állapotának időtartama. Ez a legtöbb
növény esetében, beleértve a kaktuszokat és a többi pozsgás növényt is, a mi éghajlatunkon a téli
nyugalmi állapot. Ekkor éri a növényt a legkevesebb „megrázkódtatás”, nekünk pedig ekkor
lehet a legtöbb szabadidőnk. Az átültetés most is száraz földbe történjen. A cserepéből kivett
növény gyökérzetéről laza rázogatással, vagy ütögetéssel a föld nagyját távolítsuk el. Mivel a
gyökérsérülések elkerülhetetlenek, ezért árnyékos, száraz helyen hagyjuk a sérüléseket 2-3 napig
beszáradni. Ezt követően ültessük be az új földbe, majd 3-4 nap múlva óvatosan kezdhetjük
öntözni.
Ficzere Miklós
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AMIK NEM SIKERÜLTEK
Kovács Pál (Dorog) Mongol kövirózsák és egyéb télálló pozsgások című előadásának
mostani V. fejezetében azok a pozsgás növények kerülnek bemutatásra, amelyek téli
tartása a szabadba kiültetve nem volt sikeres. A képek Kovács Pál felvételei. Az
előadás elhangzott a budapesti Csapody Vera Növénybarát Körben 2018. november 8án. Sokak kérésére adjuk közre az előadás képeit több, egymást követő részben.

101. Delosperma ashtonii

103. Delosperma ’Beaufort West’

105. Delosperma karroicum

102. Delosperma sutherlandii

104. Delosperma cooperi

106. Delosperma sphalmanthoides
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107. Frankenia laevis

108. Gymnocalycium bruchii

109. Neohenricia sibettii

110. Sedum laxum

111. Sedum moranense

(Egyszersmind felelet V. G. úrnak, Paulis Baraczkán.)
V. A Cactus [Kiemelve csak a kaktuszra vonatkozó szöveg. –Szerk.]
Földkeverékül általánosan homokkal kevert tápdús lomb és trágyaföldet veszünk. A cserepek
alul lyukasak legyenek, hogy a víz áthasson rajtuk. Az átültetés ideje a vegetáczió előtt —
márczius, áprilisban indokolt. A növények, bimbó vagy virággal, csak az elvirágzás után
ültetendők el. A cserepek ne legyenek nagyon mélyek, de nagyon szélesek sem. A gyökerek le
nem vágandók. Télen a növényeket inkább hideg, mint meleg helyen tartsuk.
A Kert. 1896. április. 15. 8. szám 332.
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Írta: Tellyesniczky Kálmán
A forróövi őserdők első sorban a napfényért való küzdelem nyomait viselik magukon; ennek a
hatása az őserdők összes növényzetén nyilvánul, majd az óriási lombokban, majd a fáknak
gyakorta ernyőszerű elágazásában, de főleg a fán lakó vagy álélősdi növényekben, az
epiphytákban, melyek a talajt elhagyva, a fák tetején telepednek le. Mig a földön a fák törzse, a
liánok és a léggyökerek között alig él növény, a lombtetö fölött buja és változatos növényzet
díszlik, melynek az erdő fái szolgálnak támaszul, hogy ők is napfényhez jussanak. A fényért való
küzdelem hatását az őserdők egy növénycsoportja sem viseli annyira magán, mint az epiphyták,
azért ezeken ismerhetjük fel legjobban a forróövi őserdők növényzetének sajátságait,
életföltételeit, alkatrészeinek fejlődését s mostani jellemök okait.« Schimper A. már 1884-ben
keletindiai tanulmányai után közelebbről ismertette az epiphyták alkalmazkodásait, a melyek
segélyével a faágakon is megszerezhetik az életökre szükséges vizet és ásványi anyagokat. Ez az
érdekes pont a tárgya a Schimpertől nemrég megjelent bővebb munkának is,*) a melynek
bevezetéséből valók a fent idézett sorok, s melyben számos kérdésnek végleges megoldása rejlik.
Ha áttekintjük az epiphyták jegyzékét, a melyet Schimper összeállított, azt találjuk, hogy
aránylag kevés, mintegy 34 családba tartoznak, de egyes családokban feltünő sok epiphyton van.
Schimper valami 260 nemet sorol föl; ezek között nem kevesebb, mint 119 orchidea, 18
bromeliacea, 18 haraszt, 16 gesneracea, 14 rubiacea, 13 cricacea és 5 aracea van; de ez utóbbiak
száma valószínűleg sokkal nagyobb. A jegyzékben a nem amerikai forróövi vidékek is tekintetbe
vétettek, a miből kitűnt, hogy az ó és új világ epiphytái között nagy rendszertani megegyezés
van. Hogy valamely növény az epiphyták csoportjához tartózhassák, főfeltétel a mag
alkalmassága a fák tetejére való jutásra, hogy ott fel tudjon akadni és a csírázáshoz szükséges
vizet meg tudja szerezni. E követelménynek háromfélekép tehetnek eleget. A magvak egy
részének és pedig tekintélyes részének leves burokja van, tehát madarak, majmok és más fákon
tartózkodó állatok ürülékével juthatnak az ágakra, s így jól odatapadva, a kiszáradásnak
sincsenek anynyira kitéve. Más magvak olyan könnyűek, hogy a legcsekélyebb szellő is magával
ragadja, és olyan piczinyek, hogy a kérgen és a fák mohpárnáiban is biztos menedéket lelnek
(harasztok, orchideák). Végre a harmadik csoportbeliekhez ama kissé nagyobb és nehezebb
magvak tartoznak, a melyeknek külön repülő és függesztő készülékök van finom hosszú szőrök
vagy egy, sőt két oldal felé kihegyesedő szárnyacskák alakjában. Húsos burok, vagy
repülőkészülék nélküli nehéz magvú növény sohasem válhatik epiphytává. így érthető, hogy
egész családoknak, mint pl. a hüvelyeseknek, nincs képviselőjük az epiphyták között. Különböző
magvú és különböző termésű családból pedig csak azok a fajok vannak, a melyeknek magvai az
említett sajátságok valamelyikével rendelkeznek. Másrészt vannak családok, a melyeknek
magvai megfelelnének a követelményeknek, s még sincs közöttük epiphyta, vagy csak igen
kevés; a fészkeseknek pl. csak egy képviselőjük van, a füveknek pedig egy sincs. Igy tehát a
magvak és gyümölcsök alkatán kivül az epiphyt életre még más feltételek is szükségesek.
Ilyenek a vegetativ szervek sajátságai és az illető családoknak az őserdők flórájához való
tartozása. A fészkesek és füvek valóban, ha nem hiányzanak is teljesen az erdőkben, de főleg a
mezőség és nyilt területek lakói. A forróövi erdők klimatikus hatása alatt az említett
sajátságokkal biró földön lakó növényekből jöttek létre a fán lakók. Egyesek minden
alkalmazkodás nélkül is alkalmasak voltak az epiphyt-életre; mások ellenkezőleg teljesen
epiphytává alakultak, a mennyiben a már meglévő kedvező tulajdonságaikat tökéletesbítették
vagy egész újakat is fejlesztettek. Úgy látszik a nemi szaporodás szolgálatában álló szervekre
nem hat az epiphyt életmód; talán csak a csírázás szenved némi változást. Ép így áll a dolog a
vegetatív szaporodással, a melynek csak egy alakja szerepel az epiphyták kizárólagos
sajátságaként. A Tillandsia usneoides-nek (Bromeliaceae) a fákról szakállmódra lecsüngő ágait a
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szél gyakran széttépi és tovahordja; az ágdarabkák ily módon más fákra jutva, zavartalanul
tovább fejlődnek. A Tillandsia ágainak tovaszállításában még nagyobb mértékben szerepelnek a
madarak, a mennyiben fészkök építésére használják. A rügyek zavartalanul hajtanak és a fészek
Tillandsia szakállá válik. A fákon való élet hatása általánosabban a táplálkozás és rögzítésre
szolgáló szervekben nyilvánul. Az epiphyták fiziognomiáján főleg a talaj vízhiánya tükröződik
vissza; ennek a kikerülésére ugyanis a legkülönbözőbb módon alkalmazkodtak úgy, hogy ezek
szerint fel is oszthatjuk őket négy biologiai csoportra. Az első csoportbeliek megelégednek a fa
felszínén található nedves tápanyagokkal. E csoport egyes képviselői, pl. számos haraszt,
szerkezetre semmiben sem térnek el a fák tövén tenyésző növényektől, de a legtöbbje mégis
különös védőberendezésekre tett szert a kiszáradás ellen. A védelem legegyszerűbb módja abban
áll, hogy a növény tekintélyes vízveszteséget is kár nélkül elvisel; pl. a Polypodium incanum —
nagyon elterjedt haraszt — az egyenlítői nap forró sugaraitól egészen összezsugorodik, de eső
beálltával újra széttárja leveleit. De a legtöbb esetben különös víztartóik vannak e növényeknek,
a melyek esős időben megtelnek, szárazság alatt pedig, a növény fontosabb műszereit kellő
nedvességgel ellátva, újra kiürülnek. Ilyen reservoirként a levelek bizonyos szövete szolgál, vagy
pedig más szervekben, gumókban, hagymákban stb.-ben gyűlik meg a víz. A Philodendron
cannifolium orsóalakú levélnyele eső alatt szivacs módjára megduzzad, azután lassankint adja át
a levéllemeznek a magába szívott vizet. Az orchideáknak, a melyek részint leveleikben, részint
gumóikban gyűjtik a vizet, léggyökereik vannak, a melyek segélyével lehető gyorsan szerezhetik
meg szükségletöket az eső vagy harmatvízből, a mennyiben e gyökerek levegőt tartalmazó fehér
burokja (velamen) a vízcseppeket mint itatós papiros gyorsan felszívja. Az orchideák és a
legtöbb epiphyta léggyökereiben chlorophyll van, tehát asszimilálni is tudnak; néhány Aeranthus
fajnak (pl. Ae. funalis) lomblevelek híjján, az asszimiláló szerepet teljesen a gyökerei vették át.
E berendezés czélszerűségét a párolgó felszín kisebbedése fejti meg. Ez első csoport epiphytái
minthogy majdnem kizárólag a fák héjának tápanyagaira szorítkoznak, kifejlődésre nem is érnek
el valami tekintélyes fokot; majdnem mindnyájan kicsinyek vagy közepes nagyságúak. Máskép
áll a dolog a második csoporttal. Ezek az ágak magasságáról léggyökereket hajtanak le a földbe.
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Itt tehát a földön és a fán való életmód egyesítésével találkozunk, a mely egyes növényeken nagy
tökéletesedésre vezetett. Különböző gyökerek (egyébként mind járulékos gyökér) képződtek
rajtok. Egy részöket a pozitív geotropizmus jellemzi, azaz merőlegesen lefelé nőnek; más
részökre a nehézségi erő nem hat észrevehetőleg. A föld felé növő gyökerek, míg a földet el nem
érik, rendkívül gyorsan nőnek, néha több, mint 100 lábnyi magasról sietnek lefelé; szöveti
szerkezetre nézve tápláló gyökerek, mert a főszerepet a vezető elemek viszik bennök. A
gyökerek másik neme pedig csak kacsszerű, legfeljebb két láb hosszú kapaszkodó szervvé
fejlődik; a mely rendkívül szívós, minthogy az edénynyaláb erősen fásodott rostjai nagy
számmal vannak bennök, a vezető elemek pedig igen gyérek. Ezek a növény kapaszkodó
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gyökerei. E csoport egyszikű növényei valamennyien a Carludovica, Anthurium és Philodendron
fajokhoz tartoznak; a kétszikűek közül a Clusia roseá-t írja le Schimper bővebben. Ezek az
epiphyták hatalmas, gyakran faszerű kifejlődésre jutnak; ide tartoznak az epiphyt fügefák is. A
harmadik csoport epiphytái gyökereikkel sokszorosan elágazó szivacsszerű hálózatot alkotnak, a
melyekben lassankint levelek s más humuszképző anyagok halmozódnak fel. Az itt képződő
humusz az epiphytára nézve majd olyan gazdag táplálékforrás, mint maga a föld. A gyakran igen
nagy fészekszerű gyökértömegeket kapaszkodó gyökerek erősítik az ágakhoz. A tápanyagokat a
tápláló gyökerekkel veszik fel, a melyek alulról nőnek a humusztömegekbe (tehát negativ
geotropikusak). A negyedik csoport epiphytái is gyűjtenek maguknak táplálékot, de főkép
leveleikkel, nem pedig gyökereikkel veszik fel. A levelek gyakran hatalmas tölcsérekké
formálódnak, a melyekben nemcsak humusz, hanem víz is meggyűlhet. E csoportba tartoznak a
fán lakó Bromeliaceák. Gyökereik tisztán kapaszkodó szervek, s a táplálkozáshoz semmi közük
sincs, a mi kitűnik abból is, hogy azoknak, a melyeknek másféle kapaszkodó szerveik vannak,
gyökereik nincsenek (Tillandsia usneoides).

Az oldott táplálékokat sajátságos pikkely formájú szőrökkel veszik fel, a melyek a vízcseppeket
mohón magukba szíjják. A levéltölcsérekkel biró Bromeliaceák eme szőrei majdnem kizárólag a
levél alapjának belső felületén állanak; a levél részének sajátságos anatómiai szerkezete is arra
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vall, hogy vízfelvevő szervül szolgálnak, a levél csúcsa pedig a lomblevelek rendes működését
végzi. A melyeknek levéltölcséreik nincsenek, azok leveleinek egész fölülete szőrös, belsejökben
pedig számos víz-sejt van, a melyek gyakran terjedelmes összefüggő szövetet alkotnak.
Minthogy a földön élő Bromeliaceák is tudják a vizet kisebb-nagyobb mértékben leveleikkel
felvenni, a vízfelvételnek ezt a módját nem az epiphyt életmód eredményének, hanem inkább
előidéző okául kell felfognunk, a mi azután az epiphyt életmód hatása alatt tovább tökéletesedett,
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mint pl. az ágakon szabadon függő Tillandsia usneoides és a Tillandsia bulbosa esetében, a hol
az egymást fedő levélszélek a rájok eső vizet hajcsövesség útján felszíjják, levezetik a levél
kanálalakú alapjába, a melyből a levélnek semmiféle állásában sem csordulhat ki és a honnan a
szőrök közbenjárása útján a levél belsejébe jut. Valamint nálunk egyetlen fán gyakran számtalan
moh és zuzmó tenyész, úgy a forróövi erdők fáin is a legkülönbözőbb virágos növények és
harasztok élhetnek egymás mellett. A fajok összekerülését csak bizonyos fokig intézi a véletlen;
a fényt és nedvességet nem tekintve, fontos tényezőként szerepel a támaszt nyújtó fa kérgének
fizikai és chemiai alkatrésze is. A legtöbb epiphyta érdes kérgű fán könnyebben élhet meg, mint
simán, noha követeléseik e tekintetben igen különbözők. Legszerényebbek a Bromeliaceák, a
melyek tükörsimaságú ágakon is buján tenyésznek, mert ellenálló ragasztó anyag kiválasztásával
tapadnak oda s mert táplálkozásukra nézve a növénytől teljesen függetlenek. A Bromeliaceák
tehát a legelső epiphyták; ők készítik a talajt azok számára, a melyek már nagyobb
követelésekkel állnak elő, a mennyiben több táplálékot és több nedvességet követelnek. A
nagyobb Bromeliaceák törzsét és gyökértestét a legkülönbözőbb epiphyták lepik el, sőt a
levéltölcsérek nedves humuszában is tenyésznek növények, mint pl. a brazíliai Utricularia
nelumbifolia.
Amerika forróövi fái között a Crescentia Cujete az ajakos virágúak rendjébe tartozó fa (kalebasz
vagy tökfa) viseli mind a fajok, mind az egyének számára nézve a legdúsabb epiphyt
növényzetet. Ennek oka főleg a fa vastag, puha, szivacsszerű kérgében rejlik, a melybe a
gyökérszőrök könnyen behatolhatnak. A pálmák megmaradó leveleinek alapján egész sajátszerű
növényzet üt tanyát, a melyben a harasztok viszik a főszerepet. Igen jellemző a faharasztok
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flórája is, a mely hasonlókép főleg harasztokból áll; közöttük a Hymenophyllaceák két faja, a
Trichomanes sinuosum és Zygopatelum az uralkodó. Az epiphyt növényvilág Amerika trópusi
őserdőinek egész területén igen egyöntetű szisztematikai és fiziognomiai képet nyújt.
Főképviselőjük mindenhol a Bromeliaceák, különösen a Tillandsiák, a melyeknek zöld fajai
majdnem kizárólag csak árnyékos helyeken élnek, az egész felületükön pikkelyes, s ezért szürke
vagy fehér színű fajok pedig a napfényt keresik. A Tillandsiák után az Aechmea fajok a
leggyakoriabbak; ezeknek különböző színben tündöklő virágzataik és szines gyümölcseik teszik
az amerikai epiphyták legszebb díszét. A Bromeliaceák után gyakoriságra nézve az Araceák,
Orchideák és harasztok következnek. Az Araceáknak kevés faj képviselőjük van, de egyesek
közöttük rendkívüli elterjedtségükkel s tekintélyes nagysággal tűnnek ki. Az Orchideák a fajok
számára nézve felülmúlják ugyan a többi családokat, de legtöbbnyire csak kicsinyek, fel nem
tűnők; közöttük a Pleurothallis és Epidendron nemek az uralkodók több mint 100—400 fajjal.
Sokkal föltünőbb és változatosabb külsejük van a harasztoknak, a melyek a fákat tövüktől
hegyökig a legkülönbözőbb fajokkal díszítik. A többi epiphyták, u. m. a kétszikű fák és cserjék,
a Clusia és a fügefák kivételével, egészen háttérbe szorulnak; s az epiphyt növényzet
fiziognomiájában rendesen nem játszanak lényeges szerepet. Az ős- és a szavannaerdők epiphyt
növényzete között első, felületes tekintetre is jelentékeny különbség tűnik fel. A szavannák
epiphytáit a kiszáradás elleni védőeszközök nagy tökéletessége jellemzi, a mi a párolgó felület
jelentékeny csökkenésében, a vastag, bőrszerű levelekben stb.-ben nyilvánul. De ezek a fajok az
őserdőkben sem hiányoznak; itt t. i. három emeletet kell megkülönböztetni. A fák törzsén, a
mennyiben az erdők sötétjében vannak, gyéren élnek epiphyt növények. A vastagabb ágak
növényzete a legbujább és a legváltozatosabb; itt díszlenek az epiphyták óriásai, valamint a
gumós Orchideák; mellettük csekély számban a szavannaerdők néhány alakja is előfordul, de
ezek csak a harmadik emeleten, a fák koronájának végső ágain, a hol a nap forró sugarai is
előtérbe lépnek, veszik át a főszerepet; itt már ugyanazon szürke Tillandsiákkal, vastaglevelű
Orchideákkal és bőrszerű harasztokkal találkozunk, mint a szavannabeli fák törzsein és ágain. A
szavanna-epiphyták mind olyan családokhoz tartoznak, a melyek az őserdőkben is előfordulnak,
még pedig sokkal számosabb fajjal. Ez a körülmény, kapcsolatban azzal a ténynyel, hogy a
szavannákon az epiphyt és a földön lakó növényzet közös fajokkal nem rendelkezik, az
őserdőkben pedig a lassú átmenet félreismerhetetlen, bizonyítja, hogy a szavannák epiphytái az
őserdőkből erednek. Az őserdők az epiphytizmus fejlődésének minden szakaszát föltüntetik,
kezdve a fákon és földön egyaránt megélőktől egész az epiphyt életre tökéletesen átalakult
növényekig. Egyes fajoknak az epiphyt életre való teljes átalakulása csak úgy értelmezhető, hogy
létöket csupán az új életmódon tarthatták fenn. Minden új tulajdonság, mely az epiphytának
fölfelé, a napfényre való jutását elősegítette, a létért való küzdelemben mindinkább
tökéletesedett. Az emeletekbe való osztályozódás is ennek a fokozatos fejlődésnek felel meg.
Ezzel egyszersmind a növény régi tehetségei a földön való életre lassanként veszendőbe mentek.
A fák törzsének epiphytái között néhány faj még a földön is megél; a magasabb emeletek
növényzetéből már egy sem él földi életet. Ép így a szavannák epiphytái sem vegyülnek össze a
talaj növényzetével. Miért nem fejlesztettek a szavannák önállóan epiphytákat? A felelet az,
hogy epiphyták csak ott keletkezhetnek, a hol a levegő páratartalma és az esőzés elég bő, mert
ennek hiján a növények nem hagyhatják el a földet. A trópusi hőség nem kedvező az epiphyták
kifejlődésére. Támogatják ezt a következő tények. A keleti Himalája déli nedves lejtőit 4000 láb
magasságig buja trópusi epiphyt növényzet fedi. 5000 lábtól kezdve már a mérsékelt öv
növényzetéből is keverődnek hozzá egyes fajok (Rhododendron, Vaccinium, Evonymus,
repkény, berkenye stb.), a melyek azután a magassággal szaporodnak, úgy hogy 6000 lábtól
kezdve már messze túlszárnyalják a trópusi fajokat. Tehát kellő nedvességben a mérsékelt öv
növényei is átalakulhatnak epiphytákká. Amerika maga is szolgálhat erre példával. A nem
forróövi antarktikus erdőkben Grisebach szerint a csapadékok olyan nagyok, az esős napok olyan
bővek, mint másutt kevés helyen a forróövön kivül. Itt egész a Tűzföldig terjedő sűrű erdőket
igen buja, sajátszerű epiphyt növényzet lepi el. Legjellemzőbb képviselőjük egy liliomféle. ÚjZéland, mely déli Chilével egyenlő szélességben fekszik és éghajlata is hasonló hozzá, szintén
maga fejlesztette ki epiphytáit; itt is a legsajátságosabb faj egy liliomféle (Astelia). Új-Zéland az
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egyedüli forróövön kívüli vidék, melynek 200 cm.-nél több évi esőzése van. Csekélyebb esőzésű
vidékeken nem találunk belföldi (autochton) epiphytát, de nedves vidékekről bevándorlottakat
már igen. Igy az amerikai forróöv egyes epiphytái, a mennyiben azok, mint a legfelső emelet
lakói, a szárazsághoz hozzászoktak, a szavannákon, sőt a térítőkön kivül egész Argentínáig és a
déli Egyesült-Államokig is elterjedtek.
*) A. F. W. Schimper, Die epipliytische
Vegetation Amerikas. (Jena, Gustav Fischer. 1888.)
Természettudományi Közlöny. 1890. október 1, 22. évfolyam, 254. füzet, 521-529.

Milly ellenszegülésre találnak tudatlan népeknél gyakran a’
legjótékonyabb intézkedések is, következő esemény, mellyet Barthelot,
ismeretes franczia mérnök tudósításaiból közlünk, elég például
szolgálhat. A’ biborbogár, mint közönségesen tudva van, Mexikóból
származó bogárfaj, melly hazájában a’ kaktus sereg kövér nemein, s
nevezetesen a’ Linnééi nopalon (cactus tuna) és cactus coccinierán
fejlődik-ki. A’ nopal déli franczia ország ’s Európa egyéb melegebb
tartományaiban is tenyészik. — 1827-ben megkísérték a’ biborbogárnak
a’ kanári-i szigetekbe vitelét. Bizonyos számú bogár tehát Hudurasban
(Mexiko) indiai fügére (cactus ficus indica) rakatván, melly fennebb
említett szigeteken is tenyészik, átszállíttatott. Első évben a’ süker
minden kívánatot kielégített; minthogy azonban a’ lakosok nyereményi
számításukban csalatkozztak: felhagytak a' biborbogár-ápolással. Teneriffa szigetén hasonló sors érte a’ kormány igyekezetét. — 1829-ben még
nyoma is elveszett a’ biborbogárnak az ottani úgynevezett honosító kertből; a’ kaktusnövények kivagdaltattak, és száraik a’ kertből kivettettek. Szerencsére azonban a’
kaktus-törzsökök maguk erejéből kihajtottak, ’s következő évben a’ lakosok nem csekély bámulására, önmaguktól elszaporodott, bibor-bogarak légióitól láták az opuntiákat fedve. Ez eset
különösen Teneriffa sziget guirnas-i kerületében fordult-elő. Az itt eltermészetesedett nopal
(cactus tuna) annyira elszaporodott, hogy tunas név alatt ismert gyümölcse a’ szegényebb
földnépnek bőeleségi czikket is szolgáltatott. — 1833-ban azonban annyira elszaporodott a’
telekbirtokosok gondatlansága miatt a’ biborbogár, hogy a’ szó teljes értelmében bibor bogárral
borított nopal gyümölcsöt nem teremhete. Éppen pusztítani kezdé már a’ tudatlan földnép a’ neki
alkalmatlan bogarakat, midőn azoknak hasznára még jókor figyelmeztetve, azokból rövid idő
alatt több fontot összegyűjte és elada. E süker utánzásra ébreszté a' lakókat, és azóta olly
szerencsével folytatják e’ bogarak tenyésztését, hogy jelenleg a’ biborbogár valóságos kincsforrása a’ kanári szigetbelieknek. — Santa Cruz városa (Tennriffán) lajstrom-könyveiből
kitetszik, hogy 1831-ben csak 8 font biborbogár vitetett-ki e’ szigetről, ’s 1836 ban már 6.000
font. Összes jövedelme e’ hat évnek 15.000 fontot tőn, következő két évben pedig két annyira
szaporodott. Minthogy a’ földmivelők vizsgálataiból megbizonyodott, hogy a’ biborbogár minden kövérebb nemét szereti a’ kaktusznak, nehány nopalt a’ rajtok élődő bogarakkal együtt
átszállítottak Valencziába és Cadixba, hol szintén szépen tenyésznek. Corsica és Algír most
próbálják honosítását; a’ touloni növénykertben tett próbák szintén sükerrel ütöttek-ki. így rövid
időn Európánkban is elszaporodhatik e’ becses bogár, mellynek a’ hímnél jóval nagyobb
nősténye gyomrában van ama becses igen szép vörös festék.
Honművész, 1839. október 3. 7. évf., 79. szám, 625-626.
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Írta: Gombó Pál

I.
A Kaktusztermesztők Lapját azzal a céllal alapították, hogy tanácsaival, felvilágosításaival
segítse a szobai és közületi díszkaktusztermesztés ügyét. A lap felelős szerkesztőjének dr.
Lángos Süttőt nevezték ki, aki is egymaga szerzett, ollózott és írt cikkeket a kaktuszok fajtáiról,
elterjedéséről, gondozásáról, továbbá összeszedett híreket a kaktusztermesztők társadalmi
érintkezéséről, beleértve a lap körül szerveződött Kaktuszkedvelők Köre összejöveteleit, az itt
elhangzott kereskedelmet és tápanyagellátást illető panaszokat. A számos felkért külső szerző
beszámolt a kaktuszápolás tapasztalatairól, a különböző kaktuszféleségekről és fényképeket
szolgáltatott piros virágú Mamillaria rhodanták-ról [Sic! – Szerk.] éppúgy, mint forró
környezetben emelkedő argentínai kaktuszfákról.

II.
Öt évig ment ez így. Ekkor Lángos Süttő egy szakmai vetítésen találkozott Hemendex Imrével, a
Macskafélék szerkesztőjével és a büfében társalogván szóba került a fizetések ügye. Kiderült,
hogy Hemendex havonta 9000,-, míg Lángos mindössze 6500,- forint fizetést kap.
- Hogyan? Miért? - kérdezte Lángos.
- Nézd, kedves Süttő - mondotta Hemendex -, te egyszemélyes dolgozó vagy, nincsenek beosztottaid, ez a Parkinson-törvény értelmében sem tekintélyt, sem jövedelmet nem indokol, csak
igen-igen alacsony szinten. Hogy egyebet ne mondjak, így sohase leszel főszerkesztő. Kevés a
nyüzsgési alkalmad is, mert helyetted nem dolgozik más. Ez, öregem, általános iskolai tananyag.
Süttő hosszasan emésztette a baráti indulattal ismertetett tananyagot, majd elkezdett érdeklődni.
Lassan kialakult a helyzetkép: komolyabb lapra csak egyesületi bázison számolhat. Ezért első
lépésként elkezdte szorgalmazni, és sikerrel, hogy a Kaktuszkedvelők Köre alakuljon át
egyesületté. Ez irányú lépései végül is sikerrel jártak, működési engedélyt kapott a
Kaktuszféléket Termesztők Egyesülete, melynek titkára öccse, Lángos Szirák lett. Ekkor Süttő
beadványt intézett Szirákhoz. Ez így szólt:
„Lapunk felvirágzásának, tartalmi és formai megújulásának alapvető feltételévé vált, hogy
rovatszerkesztőket alkalmazzon. Nyilvánvaló tárgyi és felkészültségi elkülönülésénél fogva a
következő rovatok létesítését javaslom: Egyesületi Élet; A kaktuszféleségek fajtaföldrajza; A
Termesztők gondjai és Tanácsok számukra; Nedv és Tüske; Kitekintés a Világ Kaktuszaira;
Kaktusz és környezet. Ez összesen hét rovat hét vezetővel.
Egyben javaslom, hogy a lap neve is fejezze ki méltó módon tekintélyét és legyen ezentúl: Hazai
Kaktuszkultúra.''
A javaslatok helyeslésre találtak, mivel azonban több papírt nem kapott a lap, csupán arra nyílt
lehetőség, hogy kétszer fényezett Manila-papíron jelenjék meg és kemény fedőt kapjon.
Tartalma nem változott, csak fokozottan szerkesztődött. Az új cím azonban tekintélyt sugárzott
és Lángos Süttő megkapta a főszerkesztői címet, hozzá a havi 10 000 forintos fizetést.

III.
A lap belső élete felélénkült. Az egyes rovatvezetők heves összszerkesztőségi értekezleteken
csaptak össze. Süttő ilyenkor a döntőbíró szerepét játszotta. A cikkeket átírták, mennél kevesebb
akadt, annál többször. Ezt a szerzők vagy jóváhagyták, vagy nem. Guba Benedek professzor
például nem. Ezt írta: „Értekezésem a szárazságtűrés (Xerophyta jelleg) és a fajtafejlődés össze-
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függéseiről tudományos megalapozású. Amikor Önök olyan „javításokat" eszközölnek, hogy
például tüske helyett tövist írnak, akkor önkényesen meghamisítják a valóságot. Ez nem kultúra!
A közléshez nem járulok hozzá."
A cikkírók egy része tehát elmaradt, ám egyre növekedett a Kitekintés rovat. Ezért lényegi
kérdés merült fel, és ennek nyomán újabb beadvány.
„A Hazai Kaktuszkultúra szerkesztőségének gondot okoz, hogy egyes rovatai munkatárs nélkül,
csupán a vezetőre hárítanak minden teendőt. Ily módon - és egyéb okokból is - szükségessé vált a
továbbfejlesztés. A Kitekintés a Világ Kaktuszaira rovat legalább két munkatársat igényel: egyet,
aki spanyolul tud, így a legtöbb kaktusztermelő ország kiadványaiban fokozottan kiismeri magát,
egy pedig aki angolul, mert a kaktuszológia legfontosabb orgánumai angol-amerikai nyelven
jelennek meg. Szükséges továbbá egy Levelezési Rovat létrehozása, mely a közönségkapcsolatokat rendszerezné és saját Kérdések és Válaszok laprovattal rendelkezne.
Egyben javasoljuk, hogy címünk szürkesége miatt a lapengedélyben szereplő megnevezés a
továbbiakban így jelenjék meg Hazai KAKTUSZ Kultúra."
Az indítvány megvalósult, dr. Lángos Süttő fizetése havi 11 000 forintra növekedett.

IV.
Ám mit tesz isten, egy tanácskozás alkalmával megint csak összefutottak a büfében Hemendex
és Lángos Süttő. Ez alkalommal kiderült, hogy Süttő ugyan immár tizenegy ezerrel rendelkezik,
de Hemendex közben már a tizenháromnál tart. Süttőt elöntötte a sárga epe, ám Hemendex
szokott fölényességével és segítőkészségével felvilágosította:
- Öregem, egy vezető fizetése főként a helyettesei fizetésétől függ, annál kell magasabb legyen.
Szerezz helyetteseket 11 000-ért és te túl fogod szárnyalni a mai lehetőségeket.
A lap következő két értekezlete úgy zajlott le, hogy mindegyik rovatvezető beadta a saját anyagát, aztán kiszámolták arányosan a lapból rájuk jutó oldalszámot, így egyes anyagokat maga a
rovatvezető túlszedésbe tett. A főszerkesztő pedig eközben tapogatódzott. Végül is kiderült,
hogy Szirák nehezen jön ki két munkatársával, ezeket készséggel eladná főszerkesztőhelyettesnek. így lépett be Szirup Manó és Gyász Elek helyettesnek. Egyikük a lap gazdasági ügyeinek
intézését kapta hatáskörül, másikuk a közben 19 főre gyarapodott szerkesztői és titkárnőigépírónői gárda személyzeti ügyeinek gondozását. Süttő fizetése 14 000-re ugrott.

V.
Ekkor Lángos Süttőnek saját ötlete támadt: mért ne előzhetné meg ő Hemendexet, mért kullogna
mindig utána? Ezért újabb beadványt szerkesztett: „Lapunk terjedelme nem méltó ahhoz az
anyagmennyiséghez, amely a kaktusztudomány, kaktusznevelés és kaktuszkultúra terén
világszerte felhalmozódik. ugyancsak elmarad néhány más vonatkozásban is a lehetőségektől.
Javasolom, hogy harcoljunk ki egy ötíves terjedelmet! Továbbá a lap neve jelentkezzék így:
magyar KAKTUSZ kultúra. Ez mindjárt szemet szúr, akár a kaktusz közismert tüskéi. Továbbá
adjunk többnyelvű tartalomkivonat-jegyzéket, hogy kultúrvilágszerte ismerjék meg mindazt, amit
mi adunk a világ kaktuszkultúrájához! A kivonatok megfogalmazására és az idegennyelvű
ellenőrzésre a rendelkezésre álló angol és spanyol nyelveket értőkön túl alkalmazzunk orosz,
francia és arab nyelvű szakértőket."
Ezzel a beadvánnyal egyidejűen azonban a kiadónál megszületett egy másik beadvány: „Hazai
Kaktuszkultúra című kiadványunk költségei az utóbbi években megtöbbszöröződtek. Tavalyelőtt
120.000, tavaly egymillió-hatszázezer, majd idén kétmillió-kétszázötvenezer forint a puszta
ráfizetés. Javasoljuk a lap megszüntetését."
A két beadvány jelenleg járja a maga útját, ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg.
Gombó Pál
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DEBRECEN,
2018. SZEPTEMBER 20.

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek
megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk
részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak,
színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 2019 tavaszán lehet megtenni
a 2018. évi jövedelmek bevallása alkalmával.
A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező
nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen.
Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár
Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át
Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA
2019. I. FÉLÉVBEN
Január 26. szombat
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Február 23. szombat
Tóth Norbert: Élőhelyi Ariocarpus virágzás testközelből
Március 30. szombat
KÖZGYŰLÉS
A közgyűlés után vagy előtte:
Cséke László: Új-Zéland, utazás a hosszú fehér felhő földjére
Április 27. szombat
Ficzere Miklós: Szukkulens történetünk ki nem mondott titkai az 1800-as évek elejéről
Május 18. szombat
Dr. Csajbók József: Mese és valóság: a géntechnológiáról és génmódosított növényekről
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!
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Írta: Vajna György
Nem kellene más csak egy filmfelvevő,
előtétlencsével. Aztán még egy vetítő,
fénypászma, barátságos surrogás, s megjelenhetne a vásznon a hamisítatlan, telivér mexikói táj. Vöröses, vulkáni kőzetekből mállott sivatag, zölden burjánzó
foltok, kaktuszdzsungel. A kamera most
„plán-ból” pásztázza a vegetációt. Egyenként rajzolódnak ki a fantasztikus
alakzatok. Gömb, gúla, elipszoid, sárgák,
haragos zöldek, Quetzakloat, az azték madáristen ősmotívuma, embert utánzó
formák, töviserdők atom modellt idéző
szerkezete. Az őshazában, Dél-Amerika
földjén ilyen hát ez a különös, titokzatos
növény, s az ember eltörpül a pozsgás,
nedvdús tömegek alatt...
A valóság „vetítővásznán” itt a barátságos
esztergomi családi ház humuszillatú
kertecskéjében minden ugyanolyan, mint a képzeletbeli trükkfelvételen. Csak éppen fordított
arányban, mint amikor a délibáb állítja tótágast a világot. Száz és száz gyűszű, vagy alma
nagyságú kaktuszcsemete alkot „áthatolhatatlan” dzsungelt a veranda kőkorlátján sorakozó
faládikókban. Száz és száz ágas-bogas, első hallásra kimondhatatlan nevű fajta csücsül a
cserepekben. De kétszer, többször annyi búvik meg a kerti ágyásokban, néhány tucat „óriás”
példány pedig üveg alatt sütkérezik a földbe süllyesztett vermekben. A mikrodzsungel ura,
Villányi Károly nyugdíjas bányagépmester, aki az őshaza élő makettjét varázsolta kertjébe. Az
alkotó izgalmával és büszkeségével vezet végig birodalmán. Az amatőr botanikus szenvedélyével magyaráz, s mindebből lassan kibontakozik e tiszteletre méltó tudományos hobby
egzotikus világa.
Az egyik legkülönlegesebb fajta, a sudár termetű „éj királynője” üveg alatt pihen. Évenként csak
egyetlen egyszer bont virágot Amikor lemegy a nap, akkor pattannak meg duzzadó bimbói, s
reggelig, talán a csillagoknak virulnak a mélylila szirmok. Különös, titokzatos növény.
— Az ám, nekem is van otthon néhány kaktusz-fajtám, de azok sohasem hoznak virágot.
— Persze, mert télen is öntözi őket. Akkor pedig sohasem virágzik többé. Novembertől tavaszig
téli álmot alszik a növény, ilyenkor békét kell hagyni, egy csepp vízre sincs szüksége.
A kert sarkában az egyik törpefenyő alatt jól megtermett példány mereszti tüskéit. Húsos levelei,
mint az alamizsnáért kinyújtott koldustenyér.
— Ezt medvetalpnak hívják, s többen gyógyhatásúnak ismerik. Kifőzik, akik hisznek benne,
megisszák a levét. A gyomorfekélyben szenvedők időről időre elkunyerálnak egy-egy levelet.
— A kaktuszországnak itt hány lakója van?
— Most vagy négyezer, s ebből 1200 különféle fajta. De sok-sok ezer kelt innen vándorútra.
Gyűjtők, vásárlók, cserepartnerek vitték el. Új gazda mindig akad.
Benn a szobában német nyelvű szakkönyvek, fotók fantasztikus formájú kaktuszokról, s
természetesen az asztal közepén egy igazi is akad. Ezt a fajtát én kutyanyelvűnek ismerem, de
nálam ez sem virágzik. Na persze, amikor télen is locsolgatom. A tüskevár ura szívből felnevet.
— Pedig ez az egyetlen fajta, amit télen is kell öntözni. Ez a karácsonyi kaktusz. Úgy december
húszadika körül bont szirmot, s januárig virágzik.
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— Hiába, bonyolult tudomány ez. Mennyi idő alatt lehet úgy istenigazában belejönni?
— Kinek, hogyan. Jómagam tizenkilenc esztendeje bíbelődöm velük.
— És a kezdet?
— Véletlenül kezdődött. Bélyeggyűjtő voltam, s az egyik erfurti cserepartnerem bélyeg helyett
kaktuszmagot küldött. Hát így.
Hogy kényes növény-e a kaktusz? Igen is, nem is, ahogy kiderül lassacskán a beszélgetésből.
Van amelyik elpusztíthatatlan, a másiknak meg a szél is megárt Talajbaktérium, atkafélék, a
takácspók, megannyi veszedelmes ellensége van ennek a növénynek. Adott esetben még a
vízcseppecske is, ami ha felkel a nap, mint a nagyítólencse gyűjti össze a sugarakat és barnára
égeti a kaktusz bőrét. Aztán a mesterséges porzás, az oltás kényes misztikus tudománya, amely
hol kudarccal, hol sikerrel fizet.
Villányi Károly asztalán jegyzet halom. A délutáni előadás anyaga, a kaktuszok téli
gondozásáról, amit a dorogi Ki mit gyűjt? klub tagjainak tart majd. Másfél hónapig készült erre
az előadásra.
Búcsúzóul, s kíváncsiságunk jutalmaként, szívünknek melyik kedves alapon, ajándékba kapunk a
mestertől egy-egy tüskés gömböcskét. Kollegámnak egy ijesztően tüskés darab tetszik, én a
kevésbé fenyegetőt választom. Vendéglátónk gondosan selyempapírba csomagolja ajándékát.
Amikor elindulunk, nagyot zöttyen a kocsi, az ülésen óvatosan elhelyezett tövisbombák
felborulnak. Kollegám reflexe villámgyors, ahogy odakap, „magyaros” megnyilatkozás hagyja el
az ajkát. Sziszeg, a kezét rázza, s az én kaktuszomat szidja, pedig a saját ingósága volt a tettes.
Vajna György

Az első magyar tudományos folyóirat a Tudományos Gyűjtemény, amely 1817 és 1841 között
létezett, tehát 25 éven keresztül adta közre a tudományos ismereteket enciklopédikus jelleggel.
Kiadója Trattner János Tamás, szerkesztője Fejér György volt. Az utóbbi írta az 1. szám
előszavában: „Mindennemű tudományos írás nélkül létünket Tudós Földieink régtől fogva
fájlalták; a’ Külföldiek panasszal, sőt szemre-hányással is vették: nem lévén Európában olly
előkelt nemzet, melly többféle tudománybéli folyóírásokkal ne dicsekednék; (...) Méltó tehát
nékünk is Magyaroknak e’ tetemes fogyatkozásunk’ kipótoltatásáról, ezen fontos szükségünk’
megszüntetéséről gondoskodnunk.”
Almási Balogh Pál írja a berlini „Universzitáshoz tartozó füvészkert”-ről: „Bonapartia juncea, (=
Dracaena fiIamentosa=: Yucca Boscii) mind buja növésűek, ’s szép gruppokba rakva…”
A. B. P. [Almási Balogh Pál]: Tudósítások a' Külföldről. Berlin, Augusztus 29ikén 1825. Tudományos Gyűjtemény
(Vörösmarty Mihály szerk.): 14. évfolyam, 1830. 6. szám. 59.

A Tudományos Gyűjtemény újdonsága és erénye volt a helyismereti, a néprajzi, több helyt
etnobotanikai ismertetések közreadása. Egy ilyen cikkben olvashatunk a Yucca gloriosáról és
felhasználásáról.
„Yucha aloe (pompás aloe. Yucca gloriosa. Bollen, wurzliche Prachtaloe). Hat hímes egy anyás.
Perui növény, mellyet az európai növényházakba is áthoztak. Levél szélei tökéletes egészek,
szúrósak. Egy levél 18 hüvelyk hosszú, két hüvelyk széles, sötét zöld és egy erős hegyes tövissel
végződik. Virágai harang formák, fehérek, piros csíkokkal, és ezekből lesz végre egy szögletes
háromosztályú gyümölcstartó. Vastag gumós gyökerét durva lisztté törik öszve, 's abból az
indusok kenyeret sütnek de csak szükség idején”
Károlyi Sámuel: Az ehető 's tápeszközűl szolgáló növényekről. Tudományos Gyűjtemény (Károlyi István szerk.): 25.
évfolyam, 1841. 9. szám, 22.

Összeállította, írta: Ficzere Miklós
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„Lófüge J. Carpobrotus deliciosus (P. 164). Dél-Afrikában őshonos, de alkalmas éghajlaton
sokfelé meghonosították. Ehető gyümölcsét gyűjtik, nyersen fogyasztják, vagy savanykás
lekvárnak teszik el. Dél-afrikai hazájában is így hívják, a mi lófüge nevünk az afr. paardefeige
’ua.’ (EL.) megfelelője. Társneve ott a gyümölcs ízére utaló afr. zuurefeige (uo.), az angolban is
sour fig (W.), azaz ’savanyú füge’. Korábban a Mesembryanthemum nemzetségbe sorolták. Így
szerepel 1966-ban nálunk is: lófüge ’Mesembryanthemum’ (MNöv. 112). A kristályvirág egyik
társneve volt. A latin Mesembryanthemum elnevezés (< gör. meszembria ’dél’; anthemon
’virág’) a növénynek azon a tulajdonságán alapul, hogy csak a déli verőfényben nyitja ki a
virágait. Erre utal ném. Mittagsblume (PbF. 290), azaz ’déli virág’ neve is. A ma hivatalos latin
szaknyelvi Carpobrotus nemzetségnevet pedig a növény ehető gyümölcse motiválja (< gör.
karposz ’gyümölcs’; brotosz ’ehető’). A lófüge idegen nyelvi neve az ol. fico degli ottentotti, a
gyakori élőhelyére utaló ang. freeway iceplant (EL.) és highway ice plant, továbbá a hottentot fig
(’hottentotta füge’), ice plant (’jégnövény’), icicle plant (’jégcsapnövény’), strand ivy, cape fig,
pigjace, suurvy, hotnosvy (W.) elnevezése. Ehető gyümölcsére utal or. мезембриантемум
съедобный, карпобротус съедобный és ném. essbare Mittagsblume (’ehető déli virág’) (uo.)
neve. Könnyen összetéveszthető közeli rokonával, a Carpobrotus chilensis (ang. sea fig [W.j,
azaz tengeri füge) fajjal. A Carpobrotus virescens Nyugat-Ausztrália endemikus faja, tengerparti
cserje, a part menti mészkő sziklák között és a homokdűnéken terjed, élőhelyéről kapta ang.
coastalpigface (uo.) elnevezését. 1812-ben Adrian Hardy Haworth adta Mesembryanthemum
virescens szaknyelvi nevét (Synopsis Plantarum Succulentarum. London).”
Rácz János: Gyümölcsneveinkhez IV. Szó- és szólásmagyarázatok. Magyar Nyelvőr, 136. évf., 2012/3. szám, 358.

Carpobrotus deliciosus. (Dál-afrikai Köztársaság, Western Cape, Garden Route, NP., Wilderness. Kép:
Alena Vydrová és Vyt Grulich
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Írta: N.-N. M.
A német kertészek Osterkaktus-nak, vagyis húsvéti kaktusznak nevezték el a rhipsalidopsis-t, szó
szerinti fordításban: a vesszős kaktuszhoz hasonló-t, amelyet a kaktusz-félék családjának
legutóbbi rendezése során szakítottak ki a Rhipsalis nemzetségből, hogy különleges alakja
alapján új nemzetséggé avassák. A Rhipsalis az epiphyta, tehát a fán lakó kaktuszok csoportjába
tartozik, akárcsak a tagolt szárú kaktusz, az Epihyllum és a belőle kiválasztott Zygocactus és a
Schlumbergera, amelyek karácsonyi kaktusz néven ismeretesek. A fán lakó kaktuszokat hosszúra
nyúlt száraik jellemzik, s ezek többnyire csüngő növésűek, s ezért ámpolnában, vagy pedig, mint
az orchideák, apró lécekből összeillesztett, vagy fakéreg darabokból összerakott kosárkákban
nevelhetők. A nemzetség egyik-másik fajának szártagja hasonlít a levélkaktuszhoz, a
Phyllocactushoz, bár fehér, ritkán sárgás vagy vöröses virágai egészen aprók, kerék formára
szétállnak és sűrűn jelennek meg a szártagok hajlataiban, vagy pedig a vesszős szártagok végén.
A vesszőkaktusz csak újabban kapott helyet a kaktuszkedvelők gyűjteményében. A
tengerentúlról, mégpedig Rio de Janeiro környékéről hozott, első, mégpedig két-három cm
hosszú, vékony, bütykös szártagokból álló faját a múlt század elején, 1806-ban ismertette Michel
Adanson, francia botanikus és zoológus, a majomkenyérfa, a baobab monográfiájának írója és
elnevezte Hariotának, Th. Hariot, a XVI. században élt angol természetbúvár emlékére. Később
J. Gaertner tübingeni botanikai tanár, majd pedig a szentpétervári füvészkert igazgatója, nem
ismervén Adanson leírását, új növénynek vélte, tehát leírta és alakja, valamint növése alapján
Rhipsalisnak nevezte el. Ez a név a görög ripsz szóból származik és kákát jelent.

Rhipsalis cassytha (Rhipsalis baccifera). Fotó: D. L. Nickrent

Bár a növény leírása és elnevezése alapján az elsőbbség Adansoné, Haworth, a kiváló angol
kaktuszismerő mégis Gaertner leírását és elnevezését ajánlotta elfogadásra. A Rhipsalis
nemzetség a tropikus Amerika őserdeiben Argentína északi részétől Mexikóig honos. Egyik faja
— és ez a kaktuszfélék között az egyedüli — Amerikán kívül máshol is, mégpedig

PÉLDÁK A HÚSVÉTI KAKTUSZ, A RHIPSALIS GAERTNERI (=RHIPSALIDOPSIS GAERTNERI)
VIRÁGSZÍNÉNEK VÁLTOZATOSSÁGÁRA
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Nyugat-Afrika, Madagaszkár, Mauritius, Zanzibár és Ceylon őserdeiben is előfordul, néhol
olyan tömegesen, hogy valósággal beborítja a fák törzsét, vagy a sziklák oldalát. Ez a faj hasonlít
a leginkább a kákára, mert vékony, világoszöld szárai igen hosszúak, lecsüngők és többékevésbé örvösek. A magasabb, nagyobb fákra telepedett növény szárai néha 10 méter
hosszúságot is elérnek. Valamennyi kaktusz között ennek a fajnak, tudományos nevén Rhipsalis
cassythának az elterjedési köre a legnagyobb, de kiderítetlen, hogy miképpen kerülhetett ez a
kétségtelenül amerikai eredetű növény Afrikába és az Amerikától messze fekvő szigetekre. Az
egyik elmélet szerint ez a kaktuszféleség még akkor honosodott meg Afrikában, amikor a két
földrész összefüggött egymással, a másik elmélet, az egyszerűbb és hihetőbb, azt állítja, hogy a
növény magja révén jutott Afrikába és az említett szigetekre. A növény bogyós gyümölcsének
búsa ugyanis nyálkás, ragadós, tehát az ilyen bogyókat kedvelő madarak a bogyó magját éppúgy
elhullatták és elterjeszthették, mint ahogy a nálunk honos fagyöngy magját széthordják és.
elhullatják a rigók. A Rhipsalisok közül a szobában, mégpedig úgynevezett „szobai

Rhipsalis pachyptera. http://solocactus.blogspot.com

kaktuszházban” aránylag a legkönnyebben nevelhető a télen virágzó, meredeken növő, 8—12 cm
széles és 10—20 cm hosszú szártagokból álló Rhipsalis pachyptera, a vastagon szárnyalt
vesszőkaktusz és a nagy, de keskeny szirmú, sajátságos skarlát vörös virágú Rhipsalis gaertneri.
Ezt a fajt szakították ki a Rhipsalis nemzetségből és illesztették be az új Rhipsalidopsis
nemzetségbe. Szártagjainak formája és virága is hasonlít a karácsonyi kaktuszok közül a
Schlumbergerához, de jóval kényelmesebb annál és csak március utolsó, vagy április első és
második harmadában, tehát húsvét körül virágzik és ezért is kapta a húsvéti kaktusz nevet.
Ugyanebben az időben virágzik az új nemzetségbe tartozó Rhipsalidopsis graeseri és rosea is. A
húsvéti kaktuszt virágzása előtt, tehát március elején 12—18 C fok hőmérsékletű helyiségbe kell
állítani, kiadósán öntözni és kéthetenként kaktusznak való tápsó-oldattal locsolni. Virágzás után
a kaktuszt pihentetni kell két hétig, amikor gyéren öntözendő. A pihentetés után átültetendő új
kaktuszföldbe, majd kihelyezhetjük a szabadba, esetleg félárnyékot adó fák alá, ott jól öntözzük,
permetezzük, trágyázzuk és gondosan ügyelünk arra, hogy a növény el ne fonnyadjon.
Szeptembertől hűvös, de világos helyen pihentetjük. Ha a tél végén a növényen mutatkoznak már
a virágrügyek, helyét már nem szabad megváltoztatni.
N.-N. M.
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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.

M
mueller-melchersii
mueller-moelleri
mugo
muhriae, muhrii
mulequensis
multangularis
multiareolata,
multiareolatus
multicentralis
multiceps
multicolor
multicolorispinus
multicostatus,
multicostata
multidigitata
multiflorus,
multiflorum
multigeniculata

benannt nach Müller-Melchers
benannt nach H. Müller-Möller
Berg
benannt nach Frau Dorothea Muhr
aus Muleque, Bra.
vielkantig
benannt nach den zahlreichen
Areolen, vielareolige
vielmittelnornige
vielköpfige
vielfarbig
benannt nach den zahlreichen Dornen
vielrippig

Müller-Melchers-féle
Müller-Möller-féle
hegyi
Muhr-féle
Muleque-ből való
sokszegletű
nagyszámú, (sok)
areolájú
sok középtövisű
sokfelű
sokszínű
sokszínű (színes) tövisű
sokbordájú

vielgefingerte
vielblümig, viegelblütiges

sokujjú, sokujjas
sokvirágú, sokat virágzó

multigona
multihamata
multiplex
multiproliferum
multipunctatum
multiseta
multispina
mundatus
mundtii
munzii
muralis
muricata, muricatus

vielrippige
vielhakige
vielfach

murillii, (murrillii)
muschii
muscula
mutabilis
mutatio

benannt nach Dr. W. A. Murill
benannt nach Sr. G. Musch
mäuschen
veränderlich, wechselnd
die Mutat/ion, veränderliche

muticus

veränderlich

vielpunktig
vielborstige
geschält
benannt nach W. Mundt
benannt nach: Munz
Hauer bewachsend
stupfstachelig, weichdorniger

Készítette: Kiss László (Orosháza)

sok keletkezésű, sűrű
bokros
sokbordájú
sokhorgas, sokhorgú
sokszoros
sokat sarjadó
sokpontos
soksörtés
soktövisű
hámozott
Mundt-féle
Munz-féle
falon élő
tompatövisű, puhatövisű
bíborcsiga alakú
Murill-féle
Musch-féle
kisegér
változó, megváltozó
hírtelen kialakuló, változó,
öröklődés megváltozás
változékony

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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