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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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Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 

      ..  
 

Debreceni Pozsgástár 

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

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

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

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 

 

 

 

 

KAKTUSZ és POZSGÁS 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-posta: nogorobert@gmail.com 

Szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Elérhető honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Készíti, szerkeszti: Ficzere Miklós 

Az újságban megjelenő cikkek azok szerzőinek véleményét, meglátását juttatják kifejezésre, 

amelyektől a szerkesztő nézete eltérő is lehet. 

© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink


 

 

 

 

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. 
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Írta: Ördögh Máté 

 

Mindenkivel megtörténhet, hogy véletlenül elfelejti megöntözni szobanövényeit, rosszabb esetben 

lustaság, hanyagság áldozatává válhatnak az egyre kornyadozó cserepesek. Száraz, túlfűtött 

helyiségekben, például panellakásokban a normálisnál is gyakrabban igénylik az életet adó vizet 

növényeink, leszámítva a jellegzetes felépítésű, elképesztő forma- és színgazdagságú szukkulen-

seket, más néven pozsgásokat. Mit érdemes tudni róluk? 

 

Pozsgás növényeknek nevezzük azokat a szárazságtűrő fajokat, amelyek a húsos, bőrszerű 

leveleikben, gyökerük valamely részében vagy a jellegzetesen megvastagodott törzsükben lévő 

raktározó sejtekből felépülő szöveteikben tárolják az esős időszakban felvett és a hosszú, száraz 

hónapok során felhasználható értékes vizet fejlődésükhöz, életben maradásukhoz (levél-, gyökér-, 

illetve törzsszukkulensek). Utóbbi csoport legjellegzetesebb képviselői a túlnyomó többségben 

újvilági eredetű, gyakorlatilag levéltelen kaktuszok (Cactaceae család, kb. 2000 faj). A Pereskia 

kaktuszfajok még jól fejlett pozsgás levelű tövises cserjék, a feltevések szerint rájuk hasonlíthattak 

a kaktuszok ősei. Némely kaktusz az új, még fiatal hajtásokon apró, különböző formájú, hamar 

lehulló leveleket fejleszt. Például a közismert medvetalp kaktuszok (Opuntia-fajok) pikkelyszerű, 

az oszlopos növekedésű Austrocylindropuntia, Cylindropuntia kaktuszok pedig hengeres, bőrszerű 

leveleket hoznak. A legtöbb kaktusz azonban egyáltalán nem növeszt leveleket, helyettük 

különböző formájú, kúp, szemölcs, stb. kiemelkedések vannak, ezek számos fajnál bordákká 

nőnek össze a csúcsokon elhelyezkedő rügyszemölcsökkel (areola). A szállítónyalábokkal 

összeköttetésben lévő areolákon fejlődnek a levelekből módosult tövisek, oldalhajtások, sőt a 
 

1. Cylindropuntia imbricata hajtásán a hegyes, hengeres levelek. Fotó: Ficzere Miklós 
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apró, horgas serteszőrök (glochidák) vannak, tövisekkel vagy azok nélkül. Az átalakult, 

redukálódott, eltűnt levelek fotoszintetizáló munkáját a vastag, víztárolásra is alkalmassá vált, 

idősebb korban is többé-kevésbé zölden maradó pozsgás szár (törzs) vette át; ahol a bőrszövet 

(epidermisz) alatti asszimiláló szövetekben találhatók a klorofillt tartalmazó zöld színtestek 

(kloroplasztiszok). A legismertebb kaktuszok közé tartozik a hatalmas termetű saguaro, melynek 

több tonnát is elérő egyedei valóságos víztornyokként állnak a sivatagban. A Carnegiea gigantea 

névre „hallgató” óriások éjszaka nyíló fehér virágait denevérek porozzák be, ez elég gyakori 

megtermékenyítési mód a kaktuszoknál, természetesen, a rovarok szerepe sem elhanyagolható. A 

kaktuszok kétivarú, általában méretes virágának sziromlevelei feltűnő színűek, sok esetben a külső 

csészelevelek is színesek. A porzók sokaságától körülvett bibe gyakran több ágú, szembetűnően 

kiemelkedik, egyes kaktuszoknál figyelemfelkeltő színű, például a Notocactus fajoknál piros. 

Természetesen, az oszlopos növekedésű saguarók, a gömböc Mammillariák mellett se szeri, se 

száma a legkülönbözőbb kaktuszoknak, több, és meglehetősen vaskos könyvet lehetne megtölteni 

velük — a szűkös terjedelem miatt azonban át kell térnünk Amerikából Afrikába. Az afrikai 

szavannák, sivatagos vidékek ismerősen tüskés, szúrós, gömb-, oszlop- és még számos különféle 

habitusú növényei azonban nem kaktuszok. A törzsfejlődés során a hasonló ökológiai viszonyok 

között közel azonos életkörülményeket biztosító — esetünkben száraz, félsivatagos-sivatagos — 

területeken egymástól a rendszertanilag távol álló, nem rokon növénycsoportok meghökkentően 

hasonló felépítésűekké váltak, egymást helyettesítik növényföldrajzi szempontból (álvikariálás 

jelenség). 

Nos, az óvilági „kaktuszok” valójában kutyatejek (Euphorbia-fajok), magyar nevükhöz híven, a 

levegőn hamar megszilárduló, ragacsos, mérgező fehér tejnedvvel, emiatt megsebezni nem 

ajánlatos őket. A tejnedv mellett néha tekintélyes méretű, általában V-alakban szétálló töviseik 

hivatottak megvédeni gazdájukat, jó példa erre az Euphorbia grandicornis „fegyverzete” 

ellenségeikkel szemben, de akadnak teljesen „csupasz” fajok is, mint az Euphorbia tirucalli. 

Leveleket sem fejleszt mindegyikük, azok, ha vannak is, a kaktuszokhoz hasonlóan többnyire 

rövid ideig maradnak a növényen; amint kedvezőtlenebbre, szárazabbra fordul az idő, a további 

vízvesztést megelőzendő, lehullatják azokat. 

Noha külsőre megtévesztően hasonlítanak a kaktuszokra, a szukkulens kutyatejeken egészen más, 

jelentéktelen, sziromnélküli virágokat találunk, a virágzat murvalevelekből alakult álcsészelevelei 

pótolják a szirmokat. Kevés a „virággal” díszítő Euphorbia, egyik legismertebb (és még a 

pozsgások társaságához sorolható) a Madagaszkárról származó, általában élénkpiros fellevelű, 

tüskés bozótost alkotó pompás kutyatej (Euphorbia milii). 

A levélszukkulensek közé a pozsgás, vastag, húsos levelű növényeket sorolhatjuk. Még a 

legfontosabb, legjellegzetesebb — és talán a növények világában kevésbé otthonosan mozgók 

számára is ismert — képviselőik felsorolása is bőségesen meghaladná egy telefonkönyv 

terjedelmét, ezért csak az anatómiai szempontból kiemelhető nemzetségeket, fajokat említem. Az 

amerikai Agave-fajok gyakran fogazott szélű, szúrós hegyű levelei tőlevélrózsát alkotnak, az idő 

sebb, akár 15-20 éves példányok csúcsrészéből hosszú, néha több méteres száron terjedelmes 

bugavirágzat fejlődik. Az anyanövény számára többnyire a termésérés jelenti a véget, mielőtt 

azonban elpusztulna, számos sarjáról képes „felújulni”, egyes fajok — például az Agave stricta - 

virágzást követően életben maradva, elágazó törzset nevelnek. Afrikában, illetve a közeli 

szigeteken, a Földközi-tenger vidékén az agavékhoz hasonlító Aloe-fajok honosak, egy részük 

törzset fejlesztő, elágazó koronájú cseije vagy fa, mások törzs nélküli, tőlevélrózsás pozsgások. A 

sárga, narancs, piros virágokból álló fürtvirágzat szára a levél hónaljából ered; a virágok, termések 

is. Kivételek is akadnak: a kaktuszgyűjtők körében jól ismert, többségében gömb alakú 

Mammillaria nemzetség tagjainak nem a rügyszemölcsön, hanem azok tövében, az axillán 

fejlődnek generatív szerveik, ráadásul gyakran sűrű, molyhos, fehér szőrök borítják a növény 

csúcsi részén lévő virágzási övét. Az axilla a szemölcsök tövénél elhelyezkedő rügypárnának 

tekinthető. Az Opuntia-félék alcsaládjába (Opuntioideae) tartozó fajok areoláin dúsan sarjadzó, 

bokrosodó anyanövények nem pusztulnak el a virágzást, termésérlelést követően. A hamvaszöld 

Aloe vera az egyik legismertebb szoba- és gyógynövény, nem szúrós, puha tapintású leveleit 

gyógyászati célokra használják. Az a sűrűn folyó, kocsonyás, gélszerű nedv, 
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2. Notocactus tabularis var. setispinus piros színű több ágú bibéje. Fotó: Barizs Dániel 
 

3. Mammillaria herrerae v. albiflora. Fotó: Szászi Róbert 
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4. Az Euphorbia grandicornis „fegyverzete” a V-alakban szétálló tövisek. 
 

5. Agave schidigera. Fotó: Dr. Nemes Lajos 
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amivel ezt a növényt leginkább azonosítani szokták, a növény leveleinek belső részéből 

származik. Nem kell azonban messzi sivatagi tájakra mennünk további levélszukkulens 

növényekért. A tőlevélrózsás formák jellegzetes példája a házi kövirózsa (Sempervivum tectorum), 

vaskos leveleiből nyert nedvét a népi gyógyászatban az égési sérülések, sebek, bőrgyulladások, 

rovarcsípések kezelése mellett fülfájás csillapítására használták, nem véletlenül nevezték fülfűnek 

is. A kövirózsa-anyanövény idejében „gondoskodik” új sarjakról indák útján, ugyanis a sűrűn 

leveles, mirigyes-gyapjas virágzati száron hozott, rózsaszínes-pirosas virágok megtermékenyülése, 

illetve a magérlelés után az anyatő hamarosan elpusztul, az agavék többségéhez hasonlóan. 

A varjúhájfélék — Crassulaceae — családjának, ahová a kövirózsa is tartozik, másik nagy 

növénycsoportja a varjúhájaké (Sedum-fajok). Az alig néhány centiméteres, párnaszerű, már-már 

mohára hasonlító apróságoktól (Sedum acre, S. album) a félméteresnél is nagyobbra növő, 

terebélyes bokrokat fejlesztő fajokig (például Sedum telephium, S. spectabile) óriási 

változatosságban fordulnak elő, elsősorban az északi félteke mérsékelt, hűvösebb éghajlatú 

területein. A varjúhájak húsos, vaskos levele változatos alakú; a nálunk is őshonos fehér varjúháj 

(S. album) hengeres, a szürkéskékes Sedum reflexum hegyes, tűszerű, míg a termetes Sedum 

spectabile lapított, több centis leveleket hajt. Jellemző a fehér, sárga vagy a rózsaszín, vörös 

különböző árnyalataiban nyíló virágok apró mérete (0,5-1 cm), az egyes virágok bogernyőbe 

rendeződnek. A változatos megjelenésű, színes varjúhájak kedvelt sziklakerti növények, míg más 

szukkulenseknek kevésbé örülünk, ha minden zugot megtöltenek a szűkös kertben. A kövér 

porcsin (Portulaca oleracea) amerikai eredetű, behurcolt gyomnövény, a legszárazabb területeken 

is megtelepszik. A talaj felső rétegét sűrűn behálózó gyökérzetével az utolsó csepp vizet is 

felszívja, majd elraktározza pozsgás leveleiben, földön fekvő szárában. „Szerencsére” nem él 

sokáig, életformáját tekintve egyéves faj, továbbá haszontalanságát enyhítő körülmény ehetősége, 

mert salátaként, főzelékként egyaránt tálalható. Azért ne a piszkos városi aszfaltról gyűjtsük be az 

ebédnek valót! Még hosszan lehetne sorolni a pozsgás növények sokaságát, de sosem érnénk a 

végére. A növények világában nem sok olyan alak-, szín- és nem utolsósorban fajgazdag társaság 

van, mint amilyen a pozsgásoké. Egyetlen családon, vagy akár nemzetségen belül kötetekre lenne 

szükség az alaposabb bemutatáshoz. Vajon lehetséges-e valamilyen „közös nevezőt”, a szukkulens 

növényekre általánosságban jellemző tulajdonságot találni? Az alapvető élettani folyamatok, 

sejten belüli életjelenségek vizsgálatával ez talán lehetséges. 
 

6. A kaktusz-ős Portulaca grandiflora szinpompás virágai. Fotó: Ficzere Miklós 
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7. Virágzó Aloe perfoliata sok-sok sarjjal. Fotó: Tóth Norbert 
 

Fotoszintézis „pozsgás módra” 

A növények fotoszintézise során szervetlen, erős kémiai kötéseket tartalmazó, egyszerű 

vegyületek (víz, szén-dioxid) alakulnak át gyengébb kötésekkel rendelkező szerves anyagokká, 

például szénhidrátokká, a fényenergia kémiai energia formájában raktározódik, és 

„melléktermékként” oxigén is keletkezik. A fotoszintézisnek több „útja” is létezik, a legtöbbjük  
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speciális — általában száraz — életkörülményekhez alkalmazkodott növényeknél figyelhető meg. 

A CO2-megkötés módja szerint három típus különíthető el: a fajok többségét magába foglaló C3-

as, valamint a száraz és meleg termőhelyeken élő C4-es és a CAM típus. A CAM betűszó a 

Crassulaceae-Acid-Metabolism összetételből, és a szukkulens növények sajátos CO2-szállítását, 

megkötését foglalja össze. A száraz, sivatagos területeken élő növényeknek az anatómiai, 

morfológiai idomulás mellett jelentős alkalmazkodási módszere a CO2-anyagcsere módosulása. 

Amíg a növények nagy többsége nappal veszi fel a CO2-ot nyitott gázcserenyílásain (sztómáin) 

keresztül, addig a szukkulens CAM-típusú növényeknél ezek a folyamatok fordítottak, mert a 

vízveszteség csökkentése érdekében az általában eleve kisebb számú sztómák nappal bezárulnak, 

összeszűkülnek. A fotoszintézishez szükséges CO2-ből így nem jut elegendő a klorofillt 

tartalmazó sejtekbe — de mire este kinyílnak a sztómák, a fotoszintézishez már kevés a fény. 

Ennek ellenére az ilyen növények mégis életben maradnak, fejlődnek, virágzanak, és magot 

hoznak. Hogyan? Éjszaka, légzés közben a szénhidrátok nem bomlanak le egészen a CO2 

szabaddá válásáig, hanem szerves savak képződnek belőlük, amelyek aztán nappal, zárt 

sztómáknál afféle „CO2-éléskamrákként” működve bomlanak el, és az így felszabaduló 

széndioxidot használja fel, ezúttal elegendő fény mellett, a „takarékos” növény a fotoszintézishez. 

A CAM főként a nagy nappali-éjszakai hőmérsékleti különbségű, száraz talajú, de magas 

páratelítettségű élőhelyeken élő szukkulensekre jellemző. E növények növekedése lassú, ugyanis 

ez az „üzemmód” a mértéktartó párologtatásnak, nappal zárt nyílásoknak köszönhetően relatíve 

kevesebb CO2-ot szolgáltat az energiaátalakításhoz, pedig napfényben nem lenne hiány az ilyen 

módon specializálódott szukkulensek sivatagos hazájában, sőt túlzottan is bőséges a fényenergia. 

Persze, a lassú fejlődéshez elegendő az alacsonyabb víz- és széndioxid-fogyasztás. 

 

(Víz)gazdálkodj okosan! 

A szárazságtűrő, de nem szukkulens növényekhez képest a pozsgás növények sejtnedvének 

ozmotikus nyomása alacsony. A cserepesre szikkadt, porzó talajból azonban vizet felszívni csak a 

magas ozmotikus nyomású növények képesek számottevő mértékben. A szukkulensek ennél 

lényegesen kisebb „szívóereje” azonban gyakorlatilag csak kellően benedvesedett talajból teszi 

lehetővé az elégséges vízfelvételt, ráadásul az eredeti élőhelyükön többnyire csak nagyon ritkán 

megérkező, bőségesen áztató csapadékból kell kihozniuk a lehető legtöbbet. Semmi probléma! A 

szukkulensek a rövid ideig tartó égi áldáskor jól átnedvesedett talajból szó szerint degeszre szívják 

magukat, ezt megtehetik csekély ozmotikus nyomásukkal is, gyorsan megtöltik víztárolásra 

módosult, nyálkaanyagokat is tartalmazó sejtjeiket, ezzel elegendő tartalékot felhalmozva a 

gyakran csak hónapok múlva érkező újabb esőzésig. A felvett víz kincset ér, az említett speciális 

CO2-tárolási és felhasználási módszer (CAM) mellett egyéb „trükköket” is bevetnek a pozsgások a 

minél kisebb mértékű vízelhasználás érdekében. A párologtatást csökkenti a vastag bőrszövet és a 

rajta kifejlődő viaszréteg (kutikula). Ez a felszíni védelem adja számos szukkulens jellegzetesen 

hamvas, kékes, szürkés színét. Egyeseken hosszú, fehér szőrök is nőnek, amelyek szinte 

szőrmebundaként burkolják be a növényt. A vízpazarlás mellett az erős napsugárzás ellen is 

hatékony védelmet biztosít ez a fehér szövet, visszaverve a tűző napfényt, ráadásul a szárító szél 

sem jut közvetlenül az éjjel nyitott állapotú sztómákhoz, a párologtatás „kapuihoz”. A tövisek, 

fedőszőrök kiegészítő víznyerőként is működhetnek. Ugyanis a gyakran szélsőséges nappali, 

éjszakai hőmérséklet eltérések nyomán keletkező hajnali harmatból nem elhanyagolható 

mennyiségű víz csapódik le erre a „páncélzatra”. A testfelületi képletekre kerülő harmatból a 

növények „ellátják” önmagukat, ezzel is kiegészítve vízraktáraikat. A pozsgások száma óriási, 

nem különben a velük foglalkoó lelkes kertészkedőké, sőt külön e növénycsoportra „szakosodott” 

egyesületek, társaságok is alakultak. Írott és virtuális forrásokban egyaránt nincs hiány. Az írás 

kedvcsinálóként kínálhat bevezetést a szukkulens növények lenyűgöző világának jobb 

megismeréséhez. 

Ördögh Máté 

 
Élet és Tudomány. 63. évf., 49. szám, 2008. december 5., 1458-1550. o. 
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Írta: Barizs Dániel 

 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság internetes Kaktusz és Pozsgás című magazinját 22 

csoporttal osztom meg, azokkal, akik kérik a megosztást. Ez alapján a magazin lehetséges 

olvasóinak számát az alábbi táblázat mutatja. E szerint közel félmillióan olvashatják szervezett 

keretek között digitális újságunkat. A külföldiek közül a franciaországi kaktuszgyűjtők honlapján 

is megtalálható. 

 

 

 

Facebook csoportok 

 

 

Tagok száma 

Kaktuszok, pozsgások kezdőknek 

Kaktuszgyűjtők 

Kaktuszok-pozsgás növények!!! csere-eladás-vásárlás! 

Kaktuszgyűjtés és eladás, és ezzel kapcsolatos dolgok 

Kaktuszkedvelők és csereberélők csoportja 

Kaktuszgyűjtők Pest megyében 

Levélkaktuszok, vesszőkaktuszok 

Kaktuszkedvelők Békés megyében 

Hobbikertészek, ide! 

Virág eladás csere-bere, minden, ami virággal, növényekkel kapcsolatos 

Disznövény piac egzotikusak, különlegesek 

Epifitonok a világban 

Egzotikus ritkaságok, tropusi növények és kertek 

Kertészkedők Klubja 

Kertészkedés, tanácsok, tippek, cserebere. 

Kaktuszok és pozsgások 

Kaktuszok, Pozsgások, Egyebek csoportja 

Varázslatos hobbykertek 

16.302 

             6.068 

           10.689 

             6.477 

             2.704 

             1.169 

             1.591 

                218 

         140.230 

           14.864 

           10.570 

                712 

           11.242 

         179.607 

           28.280 

                528 

             1.561 

           53.399 
 

ÖSSZESEN 
 

         486.211 
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Írta: H. L. 

 

Emeletes házak balkonjain, ablakpárkányokon mind több helyen láthatók kaktuszok is. Ez is jelzi, 

hogy az Európa-szerte elterjedt kaktuszkultusz Magyarországon is egyre több követőre talál. A 

kaktuszok, e számunkra sokszor bizarr formájú újvilági növények (őshazájuk Amerika) a gyűjtő 

szenvedélyű „szobakertészkedők” minden igényét kielégítik. A mintegy 3000 fajt felölelő 

növénycsoport tagjai változatos alakjukkal gyakran iparművészeti formákat mutató tüskéikkel 

igen mutatósak, s fontos, hogy kis helyen is nagy gyűjteményt lehet létrehozni belőlük. 

A kísérletező hajlamú kaktuszkedvelők az utóbbi években új utakat keresnek a kaktusznevelésben. 

Részben kényszerűségből, mert Magyarország éghajlati viszonyai — a hőmérséklet, a légnedves-

ség, valamint a fényviszonyok — nem mindenben felelnek meg a kaktuszok szükségleteinek. Az 

új út a kaktuszok oltása, ami nélkül sok kényes, lassan növő faj hazánkban nem is tartható, 

illetőleg nem is szaporítható. 

 

   
 

       1. Cereus alanyra feloltott Astrophytum caput-medusae.                                   2. Peireskia alanyon gazdagon virágzó 

             Jól látható az alany oltásra való előkészítése.                                                        Astrophytum caput-medusae. 

                                    Fotó: Fábián L.                                                                                          Fotó: Almási Gábor 
 

Az oltás két különböző fajú növény — jelen esetben 

kaktusz — szöveteinek egyesítése, összefor-rasztása. 

Célja az, hogy a rendszerint erős gyökérzetű, ellenálló, 

bőséges tápanyagellátást biztosító igénytelen alany 

jobb növekedésre, sarjadzásra, korábbi virágzásra 

„bíztassa” a ráoltott, egymagában érzékeny, gyámol-

talanabb nemes fajtát. Az oltás tavasztól őszig lehet-

séges, de a legjobb eredményekkel a telelés utáni növe-

kedési periódus, a május — június kecsegtet. A legtöbb 

kaktuszgyűjtő ilyenkor oltja nagy becsben tartott vagy 

a tél folyamán valamilyen ok miatt legyengült növé-

nyeit. Az oltáshoz egészséges és a növekedési ritmus-

ban a „nemeshez” hasonló alanyt kell választani. 
 

3. Puna clavarioides Austrocylindropuntia alanyon, amely 

oldalágat nevelt. Ez levágva, meggyökereztettve ismét alanyul 

szolgálhat. Fotó: Almási Gábor 
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4. Feloltott Astrophytum asterias. Fotó: Ilonczai Gyöngyi. 
 

 
 

5. Középen feloltott Ariocarpus retusus v. furfuraceus. Fotó: Ilonczai Gyöngyi 
 

Jó alanynak bizonyultak például a Trichocereus, a Cereus jamacaru, a Marginatocereus 

marginatus és az Eriocereus fajok. Újabban kedveltek, mert a kis növények különösen gyors 

növekedését eredményezik a Peireskiopsis alanyok. Hátrányuk az, hogy csak melegebb helyen 

teleltethetők át, és az egyéb alanyoknál több nedvességet, párateltséget kívánnak a nyugalmi 

időszakban is. 

Maga az oltás úgy történek, hogy a kiválasztott alanyt nagyon éles késsel vagy borotvapengével a 

megfelelő helyen elmetszik, az edénynyalábok irányában elvékonyítják, majd a levágott 

növénydarabot visszahelyezik, hogy a nemes előkészítéséig a metszési felület ki ne száradjon és 

ne szennyeződhessék. Ezután a kiszemelt nemest az alsó harmadánál ugyancsak 

roncsolásmentesen elvágják, kissé meghegyezik, majd az alanyról eltávolítják az előzőleg  

 

 

 

 



 

14 
Kaktusz és Pozsgás XIII. évf. 140. sz. 2022. március-április 

 

 
 

6. Kaktuszok feloltva a két hátsó sorban. Fotó: Nevezi János. 
 

lemetszett darabot, és egy 

erőteljes mozdulattal a két nö-

vényt összeillesztik. Nagyon 

fontos, hogy az alany és a 

nemes edénnyalábja érintkez-

zék, egyébként nem nőnek 

össze. A két növényi részt 

gumigyűrűvel, súllyal vagy 

más módon egymáshoz rögzí-

tik, s a rövid összeforradási 

idő után hamarosan megindul 

az oltott rész gyors fejlődése. 

Az alanyból esetleg előtörő 

sarjakat rendszeresen eltávo-

lítják. Képeink néhány jól 

sikerült oltás eredményét mu-

tatják be. 

H. L. 

 
Élet és Tudomány Kalendáriuma, 

1974. 339-342 

 

 

 

 

 

 
7. Gymnocalycium mihanovichii f. 

rubra saját gyökerén, önmagában 

nem is élhetne meg, ugyanis nincs 

az önálló életéhez nélkülözhetet-

len klorofillja. Fotó: Szabó Gábor 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

M Á R C I U S 

 

1. Március elején már mindenképpen érdemes figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a 

korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap közepétől. Akinek nincs fólia- vagy 

üvegháza, az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit világosabb helyekre, és 

kezdheti növényei szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet biztosít részükre vagy 

árnyékolásról gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez azért lényeges, mert szokatás 

nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás, szoktatás ideje kb. 3 hét. 

Fólia és üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a nappali, melegebb órákban. 

Az erős napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással, melynek egy olcsó módja, amikor 

permetezőből mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia felületet kívülről. Nem a legesztétikusabb, 

de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, úgy növekszik apránként a 

bejutó fény erőssége. 
 

2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs 

környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb napokon 

langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat. Két, három 

órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több vizet. 
 

3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még előforduló 

fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű elhelyezésével 

védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést! 
 

4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a 

cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést, arra 

nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és legfőképpen 

az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival, hogy az esetleg 

bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást öntözött 

növényeinknél. 
 

5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni, 

azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz, 

porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük nyugalmi 

állapotban lévő növényeinket! 
 

6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell 

biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük a Debreceni Pozsgástár és a 

digitális Kaktusz és Pozsgás Magazinunk korábbi számaiból. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaktuszok magvetése májusban. 

Fotó: Szászi Róbert 
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Á P R I L I S 

 

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! 

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 
 

A Pediocactus knowltonii bimbói márciusban. A gyufaszál a növény méretét érzékelteti. Fotó: Ficzere M. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ficzere Miklós 

Sziklakertem télálló kaktuszai - tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és talányok 

I. rész: Télállók az Escobaria nemzetségben 

 

Frantz De Laet 

Érdekes kaktuszok II. 

 

Elton Roberts 

Acanthocalycium ferrarii III. rész 

 

Fábián László 

Egy ritkaság és története: az Astrophytum niveum 

 

Nagy Sándor 

Az Echinopsis virága: a gyűjtővé válás kezdete 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia; Kaktuszok - Közép-afrikai Köztársaság 

 

Kiss László 

A csodaszép Mammillaria bombycina 

 

Ficzere Miklós 

Ismeretlen szerző útmutatója kaktuszok és egyéb pozsgások gondozására 1832-ből 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

          
                                                                          Címlap                                                                       Hátsó 
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Írta: Delta 

 

A Botswanában és Dél-Afrikában élő szavannalakó bennszülöttek, a busmanok körében a túlsúly 

és az elhízás ismeretlen jelenség, ami részben egy különös növénynek is köszönhető. 

A busmanok (más néven szánok) rendkívüli soványságának a legújabb feltételezések szerint nem 

csupán a koplalás, hanem egy sivatagi növény fogyasztása is az oka. A Kalahári-sivatagban 

vándorló bennszülöttek állandó eledele évezredek óta a Hoodia kaktusz (Hoodia gordinii), [nem 

kaktusz, csak kaktuszhoz hasonló], amelynek sűrű nedve elűzi az éhséget. 

A Hoodia fogyasztó hatásának híre már a nagyvárosokban is elterjedt. A brit Phytopharm cég P57 

néven levédette a kaktuszban található hatóanyagot, a gyártási és forgalmazási jogokat pedig az 

amerikai óriásvállalatnak, a Pfizernek adta tovább jó pénzért. Az elhízási panaszokra épülő 

gyógyszergyártás hatalmas üzlet: az Egyesült Államokban és Európában mintegy 150 millióan 

küzdenek túlsúllyal. Az amerikai óriásvállalat a terméktől ezért a kék tablettáéhoz hasonló sikerre 

számít. A hatóanyag állatokon elvégzett tesztelése során patkányok a P57 hatására semmilyen 

táplálékot nem vettek magukhoz. Az első embereken elvégzett próbák során a rendkívül elhízott 

pácienseket két csoportra osztották: az egyik csoport Hoodiahatóanyagot, a másik placebót 

kapott, és egyikük sem tehetett mást, mint olvashatott, nézhette a televíziót, illetve ehetett. Tizenöt 

nap elteltével a hatóanyagot kapó csoport tagjai napi 1000 kalóriával kevesebb táplálékot 

fogyasztottak. A siker tagadhatatlan volt, ám még évekbe telhet, mire a klinikai próbák nyomán a 

hatóanyag gyógyszer formájában a boltokba kerül. Az interneten ellenben számos olyan cég árulja 

termékét, amelyekről az ellenőrzések során kiderült, a hirdetéssel ellentétben nem tartalmazzák a 

hatóanyagot - intenek a szakemberek.  

A busmanok, az egyre népszerűbb kincsük miatt, életmódjuk hagyományos elemét, a gyűjtögetést 

mostanában a Hoodia kaktusz termesztésből származó bevételekkel egészítik ki. A növény letört 

hajtásaiból rövid idő alatt terebélyes bokrok nevelhetők. Ha az ezekből készült termék diadalútja 

tovább folytatódik és a kaktusz hatását is igazolják, várhatóan Európában is megjelenik az afrikai 

csodaszer. Ennek fogyasztása alighanem az öreg kontinensen is eredményes lenne - leginkább 

persze akkor, ha a fogyni vágyók ugyanannyit gyalogolnak majd naponta, mint a busmanok...  

 

Delta 
Temesvári Heti Új Szó. 9. évf., 33. szám 2003. augusztus 15. 24. o. 
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(Hoodia gordinii), és 

érdekes virága. 

A növény nem kaktusz! 

Mindkét fotó: 

Tóth Norbert. 
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Írta: Dr. Rapaics Raymund 

(1933) 

Kezdődik valahol Amerikában, a kaktuszok hazájában. Ott ezek a különös növények óriási 

területen honosak Kanadától délre Patagoniáig. Terjedési területük határain csak egy nemzetség és 

kevés faj képviseli a kaktuszokat, így északon az Opuntia missourensis [Escobaria missouriensis] 

délen az Opuntia patagonica [Maihuenia patagonica]. Az egyenlítő felé egyre növekedik a 

nemzetségek és fajok száma, de a kaktuszokban leggazdagabb vidékeket nem közvetlenül az 

egyenlítő alatt, hanem ettől északabbra és délebbre, Mexikóban és az Andesekben ismertük meg. 

Ennek az óriási területnek megfelelően a kaktuszok rendkívül változatos életet élnek. Épp úgy 

honosak a száraz sivatagokban és pusztákon, mint az őserdőkben, ahol azonban a fákra 

menekülnek, mint fennlakó fajok, valamint a nyugatindiai tengerpartokon, ahol például a 

Mammillaria communis [=Melocactus communis] semmivel sem kevésbbé tengerparti sósnövény, 

mint bármely más tengerparti társa. Ezek a tengerparti fajok egyszersmind a magassági elterjedés 

mélypontját jelzik. A tenger színétől 5100 méter magasságba emelkedik a kaktuszok terjedési 

szintje. Peruban ilyen magasságban élnek a havasi kaktuszok, amelyek gyakran látnak fagyokat és 

hóviharokat. Valóban a kaktuszok alkalmazkodó és hódító képessége szinte korlátlannak 

mondható, s nagyon téves az a közhit, mintha a kaktuszok mind forróégövi kősivatagi növények 

lennének. Amerikai hazájukban a kaktuszvadászok keresik fel és szedik össze a vándorútra 

indítandó kaktuszokat. A kaktusz vadászat egyike korunk legjövedelmezőbb foglalkozásainak. 

Évente sok regényeshajlamú ember ül hajóra azzal a céllal, hogy kaktuszritkaságokat keressen fel 

hazájában, az új világrészben, s azokat áthozva Európába, itt jó áron értékesítse. Nem könnyű a 

kaktuszvadász vállalkozása, megérdemli a vadász nevet. A könnyen hozzáférhető helyek 

kaktuszállománya régen ismeretes, részben nagyon meg is fogyatkozott a pusztítás következtében, 

ezért egyre hozzáférhetetlenebb kaktusztanyákat kell keresni. De ha sikerül vállalkozása, ha 

értékes élőgyűjteménnyel, magvakkal tér meg Európába, csakhamar nevet szerez a kaktuszbörzén 

s ha szerencsés, vagyont is. Akadnak azonban korunkban már a kaktuszvadászok közt is, akiket 

inkább a természet szeretete vezet útjukon, akik főként fényképezőgéppel dolgoznak, semmint 

ásóval és baltával. Útjuk leírásából legjobban megismerhetjük a kaktuszok szép és sajátságos 

életét hazájukban. A kaktuszvadásztól, ládában töltött hetek vagy hónapok múlva, a kaktusz a 

tenyésztőhöz kerül. Az importált kaktusztő rendesen kevésbbé alkalmas arra, hogy 

megkedveltesse magát. Kényes is, mert hazájában más viszonyokhoz szokott, mint amilyen élettel 

Európában meg kell elégednie. A hosszú út is megviselte, s bár a kaktuszok többnyire edzett és 

igénytelen növények, hiszen éppen ez az egyik alapja a kaktuszok nagy kcdveltségének, mégis az 

importpéldányok már külsőleg elárulják mostoha sorsukat. Részben még régi szabadföldi életük 

emlékeit hordják magukon, másrészt azonban már az üvegházi élet is megkezdte rajtuk alakító 

hatását. Nem is valók másra, csak arra, hogy a kaktusztenyésztő gondos ápolással virágzásra és 

termésre ösztökélje őket. Ők képviselik Európában a kaktusz-törzsanyákat. Az utóbbi években 

Magyarországon is annyira elterjedt a közönség körében a kaktusztartás, hogy évente több 

százezer példány a kereskedelmi kaktuszszükséglet. Magyar földön az importpéldányok állomása 

legnagyobbrészt Pécel. Ott lakik a magyar kaktusztenyésztő, aki az importkaktuszok magját 

megszedi és tovább szaporítja a honosított kaktuszokat, míg azok piacra kerülnek és eljutnak a 

kaktuszkedvelő magyarokhoz, akiknek hosszú sorában a fiatal gimnazistáktól öreg tábornokokig 

mindenféle korú és foglalkozású egyéneket találunk. A péceli kaktusztenyésztő, Dr. Horváth 

István, tapasztalataiból kiderült, hogy Magyarország kiválóan alkalmas kaktusztenyésztésre, éppen 

szélsőséges klímája következtében. Középeurópában, kivált Németországban kevesebb a 

napsugár, kevesebb a meleg és sok a csapadék, ennélfogva a kaktuszokat még nyáron is legjobb 

üveg alatt tartani, nagyon nehéz megfelelő kaktuszföldet találni, minélfogva német 

kaktusztenyésztők munkáiban hosszú leírásokat olvashatunk arról, miként kell készíteni és keverni 

a kaktuszok alá a földet. Magyarországon sem mindenféle talaj alkalmas kaktusztenyésztésre, de 
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vannak olyan talajaink, amelyek minden különösebb kezelés és keverés nélkül pompás 

kaktuszokat nevelnek. Különösen száraz löszvidékeink áteresztő földje bizonyult jó 

kaktuszföldnek. A lösz áteresztő, meszes, ásványi sókban gazdag, szerves sókban szegény talaj, a 

kaktusz akkor is jól érzi benne magát, ha a szabadba ültetjük. A kaktuszok magja apró és könnyen 

csírázik. A maghéj különféle, vannak kaktuszok, amelyek magja lágyhéjú, másoké azonban 

keményhéjú. Keményhéjú például az Opuntia nemzetségbe tartozó kaktuszok magja, de a nagy 

többség a kaktusznemzetségek közt lágyhéjú magot terem. Ezt a körülményt azért emeltük ki, 

mert a még mindig forrongásban lévő kaktuszrendszert Vaupel ennek segítségével akarta 

megoldani, két alcsaládra: lágymaghéjúakra (Malacospermae) és keménymaghéjúakra 

(Sclerospermas) osztva a kaktuszok családját. A tenyésztő természetesen üvegházban csiráztatja a 

kaktuszmagvakat. Nem azért, mintha a nagy nyári meleg a magyar klima alatt életre nem kelthetné 

őket, hanem azért, mert a kaktuszmagvak csiráztatásának a koratavasz az ideje, rendesen március 

hava. Ekkor a kaktuszmagvak, amelyek 10-15 évig is csiraképesek, csiráztatóládikákba vagy 

csészékbe kerülnek, könnyű homokba, ahol nedvesen tartva gyorsan csíráznak, ha biztosítjuk 

számukra a kellő meleget. Ez pedig nem kevesebb, mint 28-33 fok! Üvegházban ezt könnyű 

előállítani, otthon a lakásban sokkal nehezebb. Éppen ezért a szobai kaktusztenyésztő kisebb 

üvegszekrényekhez folyamodik, amelyet spirituszlámpával vagy elektromossággal fűt. Ilyen 

szobai használatra való kaktuszcsiráztató üvegszekrények ma már készen is kaphatók a 

kereskedelemben. A legtöbb kaktusz magja már az első napokban, legfeljebb a második héten 

csírázik. Csiráztatási kísérletek szerint már a második napon kezd csírázni például az 

Echinocactus capricornis, myriostigma [=Astrophytum fajok], Cephalocereus senilis, C. 

macrocephalus [=Neobuxbaumia macrocephala], Pilocereus chrysacanthus [=Pilosocereus 

chrysacanthus], a harmadik napon az Echinocactus ornatus, asterias [=Astrophytum fajok], 

electracanthus [=Ferocactus histrix], Pilocereus chrysomallus, [=Backebergia militaris] Cereus 

marginatus [=Epiphyllum hookeri], Mamillaria decipiens magja. Ellenben például a Pilocereus 

trolli [Cereus trollii] magja csak a 13. napon kezd csírázni, s némely kaktusz magja még 

későbben. A kaktuszok csiranövénykéi apró, csak néhány milliméternyi gömböcskék, amelyek 

csúcsukon hordják a két sziklevelet. Gyorsan fejlődnek s csakhamar kezdik felvenni jellemző 

testalakjukat (1. kép), és tüskék törnek elő rajtuk. 
 

1. kép. Echinocactus myriostigma [=Astrophytum myriostigma], baloldalt a cserépben a csúcsán a termést hordó 

import példány törzsanya, jobboldalt a csiráztatóládában egyéves csiranövények. 

(Ébner Sándor felvétele) 
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Az első időkben finoman permetezzük őket langyos vízzel, de gondoskodunk, hogy földjük soha 

ki ne száradjon, mert a kiszáradást még az a kaktusz sem viseli el csirakorában, amelyik később 

hónapokig, vagy akár évekig sem jut csapadékhoz. Amint a csiranövények erősödnek s kezd 

szűknek bizonyulni számukra a hely, átültetjük őket, előbb még szintén kis ládikákba, majd végül 

apró cserepekbe. Az első évet a kaktusznövendékek teljesen az üvegházban töltik, csak másodéves 

korukban szoktatjuk őket a szabad nyári levegőhöz. Amint nőnek kaktuszaink, egyre több és több 

örömünk telik bennük. A kaktuszok ismerete külön botanikai tudomány, különleges botanikai 

műszavakkal. Mielőtt tehát belépnénk a kaktuszházba, illendő tájékozódni a kaktuszismeretben, 

hogy megérthessük, amit a kaktuszházban láthatunk. A kaktuszok családja nagyon elszigetelt 

helyet foglal el a növényrendszerben, semmiféle közelebbi rokonsága nem ismeretes, ezért a 

különféle újabb rendszerekben is különböző helyre osztották be. Az őslénytan mindeddig 

semmiféle adatot nem szolgáltatott a kaktuszok származására nézve, kaktuszmaradványok elmúlt 

geologiai korokból ismeretlenek. Ha tehát a kaktuszokat természetes rendben akarjuk áttekinteni, 

elméleti levezetésekre vagyunk utalva. A modern, vagyis törzsfejlődéstani kaktuszrendszer 

alapjait Karl Schumann rakta le századunk elején. Három fejlődési sort különböztetett meg s 

ezeket, mint alcsaládokat jellemezte. A kaktuszok helyes megismeréséhez legjobban ezeknek az 

alcsaládoknak áttekintése vezet. A három fejlődési sor a lomblevélzet elvesztésének jegyében áll, 

mert Schuamnn ezt a jelenséget tekintette a kaktuszcsalád törzsfejlődésében a vezérszerepnek. A 

közkedvelt kaktuszok húsos szára, levéltelensége és sajátságos tüskézete azt a nézetet kelti 

avatatlanokban, hogy minden kaktusz levéltelen, és annyira eltér felépítésében a szokásos kétszikű 

növényeszménytől, hogy szinte bele sem illeszthető. Ez azonban téves vélemény. A kaktuszok 

egyik, nálunk kevéssé ismert alcsaládja, a Peireskioideae, a rendes kétszikű növényszervezetet 

tünteti fel tagjaiban. Az idetartozó kaktuszok árnyékos, sőt többnyire nyirkos helyen tanyázó 

cserjék, száruk rendesen elágazik és elfásodik, rendes, aránylag nagy, gyakran húsos leveleket 

hajt, a virágok magánosak vagy gyakrabban bugában csoportosulnak. Legismertebb nálunk a 

Peireskia aculeata, amelynek erős szárú törzsét alanynak használják a karácsonyi kaktuszhoz. 

Hazájában, Nyugatindiában egresnek nevezik tüskés, húsos termését, mert egres módjára 

fogyasztják. Ezt az alcsaládot tekinthetjük az ősi kaktuszok közvetlen leszármazóinak, amelyek 

ma is őrzik az átlagos kétszikű növényszervezetet. Az ősi kaktuszalakokból kétfelé ágazott a 

család fejlődése. Közelebb áll az ősi alakokhoz az Opuntioideae alcsalád, mert ebbe olyan 

kaktuszok tartoznak, amelyek szára még gyakran elfásodik, de más esetekben meg elhúsosodik s 

amint a szár elhúsosodása nagyobb mértékű, egyszersmind egyre nagyobbfokú a lomblevelek 

jelentéktelensége is. Nálunk közismert kaktusz ebből az alcsaládból az indiai füge, tudományos 

nevén Opuntia ficus-indica, amely fügeszerű ehető gyümölcseiről kapta ezt a nevét. Végül a 

harmadik alcsalád, amely a Cereoideae nevet viseli, csupa olyan kaktuszt számlál, amelynek szára 

húsos, lomblevélzete egészen jelentéktelen, apró kis hullatag pikkelyekből áll, vagy egyáltalában 

csak a legfiatalabb korban mikroszkóppal fedezhető fel. A Cereus nemzetség fajai közt találunk 

olyan alakokat is, amelyek húsos száruk dacára megőrizték a cserjetermetet, mások azonban 

kígyószerűen megnyúló ágakkal tűnnek ki, mint a kígyókaktusz (Cereus flagelliformis), vagy a 

kurtább ágú Cereus silvestrii [=Echinopsis chamaecereus] 2. kép, ismét mások, és pedig a nagy 

többség, nem vagy csak kevéssé ágazik el, s szára rövid oszlop, gömb, vagy félgömbalakú; ezek a 

most annyira divatos sünkaktuszok, amelyek felépítése valóban nagyon eltér az általános kétszikű 

növényeszménytől. Ilyen módon fogva fel a kaktuszok rendszerét, a három fejlődési sor azt a 

hódító hadjáratot szemlélteti, amelyet az eredetileg árnyas és nyirkos helyen élő kaktuszok 

családja a száraz puszták és sivatagok benépesítéséért folytatott. Természetesen a kurta, húsos, 

kevéltelen szár nagyszerűen dacol a sivatag minden veszélyével, főként a szárazsággal. Olvasható, 

hogy némely kaktusz évtizedes szárazságot is elvisel a sivatagban. Erre képesíti őket a vastag 

felbőr, amelyet gyakran viasz von be, a süllyesztett légnyílás, a levéltelenség, s hogy a levél 

áthasonító munkáját a szár vékony, zöld kéregrétege végzi, végül a sejtnyálka, amely leköt minden 

a testbe jutó vizet, azt megvédelmezi mindenféle párolgási elcsábítással szemben, amelyre a 

sivatagban bőven van alkalom. Az elhúsosodott kaktuszszár nem maradt tagoltság nélkül a 

fejlődés folyamán, sőt nagyon is változatos tagoltságot mutat a különböző fajok szerint. Már csak 

egyszerűen az alak is milyen változatos. Gondoljunk a gömb, félgömb, bordás alakokra, vagy a 
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2. kép. A kígyószárú Cereus Silvestrii [=Echinopsis chamaecereus] virágokkal rakodva. 

(Ébner Sándor felvétele) 
 

legszebbekre, mint a püspöksüvegkaktusz (Echinocactus myriostigma) [=Astrophytum 

myriostigma]. Különleges tagoltság a kaktusztörzsön az a sok kisebb-nagyobb kidudorodás, amely 

hol szemölcs-, hol bütyök-, hol azonban ujjnagyságú, hol kúp-, hol félgömb-, hol hasábalakú. 

Tudományosan ezeket együtt mamma néven különböztetjük, s erről a névről vették a Mammillaria 

nemzetség nevét. A mammák eloszlása sorokban, bordákban, párhuzamos, egyenes vonalakban, 
vagy csavarosan rendkívül emeli a kaktuszok alakgazdagságát. Nagyon érdekes és gyakori 

rendellenesség a húsosszárú oszlopkaktuszokon a szalagosodás. A szalagosodott csúcsú 

kaktusznak forma cristata a tudományos neve és nagy a becsülete a kaktuszkedvelők közt, mert a 

cristata-alakok nagyban emelik a kaktuszgyűjtemény változatosságát. Gazdagabb 

kaktuszgyűjteményekben egész sorozatokat láthatunk a tarajos kaktuszokból (3. kép). Ezeket 

különben szétvagdalni és más fajok törzseire oltani is szokták, mert az oltás a kaktuszok 

családjában aránylag könnyű és hálás munka, amely nagyban emeli egyébként szerényebb 

kaktuszok rejtett szépségeit. És most térjünk rá a legérdekesebb kaktuszszépségre, a tüskékre. 

Ezek a kaktuszok testén mindig bizonyos, jól elhatárolt helyeken, a tüskepárnákon, tudományos 

nevük szerint areolákon fejlődnek. A tüskepárnák tulajdonképpen a levélhónaljnak felelnek meg, 

ahol más növényen az ágak fejlődnek. A kaktuszok ilyen helyen ágat többnyire nem, levelet pedig 

egyáltalában nem nevelnek, hanem tüskét és szőrzetet. Némely tüskepárna szürke a sűrű, apró 

szőrzettől. Nagyon érdekes szőrképződmény az üstök, vagy kefálium, amely a szár csúcsán a 

virágok védelmére alakul. Némely kaktusz ugyanis virágzáskor csúcsán visszafejleszti a tüskéket, 

ellenben serteszerűen, sőt esetleg üstökszerűen megnöveszti a szőröket. Előbbire példa a 

dinnyekaktusz (Melocactus) nemzetség, utóbbira az őszapókaktusz (Cephalocereus senilis), 

előbbinek csúcsán félgömbalakú a sertékből álló kefálium, utóbbi hosszú, oszlopos szárának 

csúcsán féloldalt fejlődik az üstök, amely bimbókorukban teljesen elrejti a virágokat. Úgy látszik a 
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3. kép. Alanyra oltott kaktuszok: 1. Echinocactus minusculus [=Rebutia minuscula] tarajos alakja, baloldalt 

visszaütés a törzsalakra, 2. négerkéz kaktusz, Opuntia clavarioides [=Puna clavarioides], 3. Opuntia diademata 

[=Tephrocactus diademata], 4. Opuntia cylindrica tarajos alakja, 5. kökörcsinkaktusz, Echinocactus asterias 

[=Astrophytum asterias], 6. tobozkaktusz, Opuntia strobiliformis [=Tephrocactus strobiliformis], 7. 

püspöksüvegkaktusz, Echinocactus myriostigma subsp. coahuilensis [=Astrophytum myriostigma], 8. Cereus 

jamacaru tarajos alakja, 9. Echinocactus scopa var. candida [Notocactus?] tarajos alakja, 10. Echinocactus 

scopa var. ruberrima [Notocactus?], 11. ugyanaz mint 4., 12. kesztyűs tüskéjű kaktusz, Opuntia tunicata 

[=Cylindropuntia tunicata]. E nevek minden esetben az oltványok nevei. (Ébner Sándor felvétele) 
 

kaktuszok még a virágvédelemben is külön utakat törtek a növények világában. A tüskepárnákon 

azonban sok esetben nem fejlődik más, mint csak a tüskék. Ezek kétfélék, egy részük sugárszerűen 

oldalt mered szét, ezek a sugártüskék, más részük a párna közepén ered és egyenesen előre áll, 

ezek a középtüskék. Némely kaktusz nem helyez nagy súlyt a kétféle tüske megkülönböztetésére, 

más fajokon azonban feltűnő a különbség a kétféle tüske közt. Hogy alak tekintetében micsoda 

változatosságot állítottak elő tüskékben a fejlődés folyamán a kaktuszok, szinte leírhatatlan. Az 

egyszerű, tűszerű tüskéken kívül csak az Echinocactus longihamatus [=Ferocactus 

hamatacanthus] horgászközéptüskéit, az Echinocactus corniger [=Ferocactus recurvus] szarv és 

nyelvalakú középtüskéit idézem, mely utóbbiak nyelvetöltő, vigyorgó ördögfejjé varázsolják a 

költői képzelettel megáldott kaktuszkedvelő szemében ezt a kaktuszfajt. Hát még a kaktusztüskék 

színe! A szivárványnak nincs annyi színváltozata, mint a kaktusztüskéknek. A vöröstől, a sárgán 

át a kékig és ibolyaszínig ezer és ezer árnyalatban pompáznak a kaktusztüskék már aránylag 

kisebb gyűjteményben is. Ahol pedig százakra rúg a gyűjtemény fajainak száma, és a gyűjtemény 

tulajdonosa különösebb súlyt helyez a kaktusztüske szépségeinek mentől teljesebb bemutatására, 

ott kimeríthetetlen ennek a legsajátabb kaktuszszépségnek a változatossága, amellyel leginkább az 

Echinocactus nemzetség tűnik ki (4. kép). A tudomány mai napig vitatja, milyen eredetűek 

alkattanilag a kaktusztüskék. Két nézet áll egymással szemben, egyik szerint átalakult levelek s 

ebben az esetben a tövis név illeti meg őket, mások szerint pedig átalakult bőrszemölcsök, más 

szóval emergenciák, mint a rózsa tüskéi. Azt hiszem Schumann legjobban eltalálta az igazságot, 

amikor azt írta, hogy ez a kérdés is a növénytan örök problémája marad. 
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4. kép. Tüskepárnák tüskékkel: felső sorban balról jobbra Echinocactus bicolor [Megoldatlan név], 

Echinocactus corniger [=Ferocactus recurvus], E. Saglionis [=Gymnocalycium saglionis], alsó sorban 

Echinocactus longihamatus [=Ferocactus hamatacanthus], E. capricornis var. senilis [=Astrophytum capricornis], 

Mamillaria camptotricha [=Mammillaria decipiens subsp. camptotricha]. (Ébner Sándor felvétele) 
 

5. kép. Virágzó Phyllocactus Gärtneri [=Hatiora gaertneri]                       6. kép. Virágzó Echinocereus 

           Peireskia-alanyon. (Ébner Sándor felvétele)                                         (Ébner Sándor felvétele) 
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Nem múlik el év, hogy a két nézet harcosai újabb és újabb bizonyítékokkal ne igyekeznének 

erősíteni a maguk véleményét. Különleges kaktusztüskék a szigonyok, tudományos nevükön 

glochidák. Ezek többnyire kisebb, néha egészen apró tüskék, amelyek azonban nagyon hegyesek 

és csúcsukon visszafelé irányuló nyúlványokat hordanak. Kétségtelen, hogy a „növényvédelem” 

leghathatósabb eszközei, mert rendkívül könnyen szúrják át a bőrt, és csak nagyon nehezen 

távolíthatók el. A szigonytövisek rendszertani tekintetben is jellegzetesek, mert csak az Opuntia 

nemzetség és rokonsági köre tűnik ki szigonytüskékkel. Van különben ennek a nemzetségnek még 

más tüskenevezetessége is, a hüvelyes vagy kesztyűs tüske, például az Opuntia tunicata 

[Cylindropuntia tunicata] faji nevét is arról kapta, mert kesztyűs tüskéket hord, vagyis tüskéit 

vékony és könnyen leváló hártyahüvely borítja. Végül teljesség kedvéért említsük meg, hogy 

vannak tüskétlen kaktuszok is. Tüskétlenek általában a nálunk is jól ismert levélkaktuszok, vagyis 

a Phyllocactus (5. kép.) és az Epiphyllum-nemzetség fajai. Ezeket és rokonsági körüket némi 

költői szabadsággal úgy jellemezhetjük, hogy talán megbánták, amiért a kaktuszősök elhagyták az 

őserdőket, s igyekeztek visszatérni az elvesztett paradicsomba. Fákon laknak, mint fennlakók 

(epifiták) és így szakíthattak a sivatagi követelményekkel, ezért visszatértek a levélbölcsészethez, 

csakhogy természetesen most már a húsos szárat formálták levélalakra, továbbá eldobták 

tüskéiket, mert sem a szárazság, sem az állatok szempontjából nem volt tüskékre szükségük. A 

kaktusztenyésztő most a kaktuszház legtitkosabb rejtekeibe vezet. Oda, ahol a virágzó kaktuszok 

díszlenek, a kaktusztenyésztő legpompásabb, legféltettebb büszkeségei. Ki hinné, hogy ezek a 

tüskés, zömök testű, könnyednek semmiképen sem mondható teremtmények ilyen költői virágokat 

hajtanak? Ami könnyedség és lágyság hiányzik a kaktuszok szárából, az hatványozva elevenedik 

meg a kaktuszvirágban (6. kép). Bűbájos színek és kecsesség ragadják el a kaktuszház rejtekének 

látogatóját. Van-e kedvesebb látvány, mint a kistestű sünkaktusz igénytelen, szürke teste, amelyet 

színpompás virágok valóságos koszorúval vesznek körül. A kaktuszvirágok a test különböző 

helyein erednek. Sok kaktusz a tüskepárnából bimbózik, mint például az Echinocactus-nemzetség 

fajai. Mások azonban a mammák hónaljából, az úgynevezett axillákból hajtják a virágokat, mint 

például a Mamillaria-nemzetség fajai. A kaktusztenyésztés magasiskolája a kaktuszvirágzás 

gazdagsága. Ezért áldoz a kaktusztenyésztő annyi munkát és szeretetet kedvenceire. A jó földön és 

a jó növendékanyagon kívül a helyes gondozás, a megfelelő nyaraltatás és feleltetés a módja a 

kaktusz virágzás biztosításának. Nálunk a kaktuszok másodéves koruktól kezdve kirakhatók a 

szabadba. A péceli kaktusztelepen nyáron félmillió kaktusz élvezi a magyar nyár trópusi melegét. 

Olyan jól érzik itt magukat a sivatag gyermekei, hogy a közönséges kerti öntözőtől sem riadnak 

meg. Ez olyan edzettséget nevel e magyar kaktuszokba, hogy Középeurópában a magyar 

kaktuszok a legkeresettebbek. A kaktuszmag máris kiviteli cikkeink közé tartozik. A kaktuszok 

teleltetése sem nehéz feladat Magyarországon. A növendékkaktuszok melegebb, az idősebb, 

virágzás előtt álló példányok 8-10 fokos üvegházban telelnek. A hidegházban tartott pihenő alatt 

készülnek elő a növényi élet felragyogására, a virágzásra, amely karácsonykor kezdődik, amikor 

az álmatag karácsonyi kaktusz (Epiphyllum truncatum) [=Schlumbergera truncata] kezdi nyitni 

piros szirmait s tart egész tavaszon és nyáron át. 

 

Dr. Rapaics Raymund 
Természettudományi Közlöny. 65. évf., 983-984. füzet,1933. július 15. 311-321. o. 

 

A szerkesztő megjegyzése 

A cikk rendkivül értékes adalék a magyarországi kaktuszkedvelés Trianon utáni, két világháború 

közötti időszakának fejlettségi szintjéhez. Az említett növények akkoriban többségükben 

ritkaságnak számítottak, egyrészük ma is az. Jól érzékeltetik azt a változatosságot, ami a nagyobb 

kaktuszgyűjteményeket jellemezte, meglepő néhány taxon jelenléte, és az oltások terén 

megmutatkozó gyakorlati tudás. Az „élharcos”, a péceli jogász, Dr. Horváth István 500.000 db-os 

gyűjteménye a legjelesebbek közé tartozott, nagyobbról nincs tudomásunk. Ezt a gyűjteményt 

látogatotta meg Rapaics Raymund, s az ott látottak ihlették az írásra, ott készítette Ébner Sándor a 

fényképeket, dokumentálva a cikk terjedelme által megszabott mértékben hazánk, talán a mai 

napig, legnagyobb gyűjteményét, már ami a darabszámot illeti. (FM) 
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Iskolaprogram 

 

 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Az egyik kívül, a másik belül 

 

 

Írta: Matula Gy. Oszkár 

 

Emlékszem, Józsival három cent barack és két kávé mellett 

ismerkedtem össze egy zugcsehó sarkában. A kocsma a 

szerkesztőség mellett volt, melyből Józsit akkor rúgták ki, 

engem meg akkor vettek fel próbaidősnek. Történt mindez 

1985-ben, amikor a pártállami rendszer a vénasszonyok 

nyarát élte, s a hatalom bágyadozó fényében még potenciális 

elvtársak ültek. 

 

Beutaló fejtágítóra 

Józsi eredendően szőlész és gyümölcstermelő szakmérnök, 

Kecskeméten szerzett diplomát. De mert elkövette azt a 

szamárságot, hogy írt néhány cikkecskét, mire észbekapott, 

egy vidéki lap redakciójában vegetált, a jó levegőjű szőlő-

hegy helyett egy sötét zugolyban körmölt. Józsiról hamar 

kiderült, hogy kezelhetetlen. Belenyúlt holmi rázós ügyekbe. 

A főszerkesztő — miután őt is többször leszúrták — 

mérgesen kifakadt: — Ha egy csöpp eszed van, visszafogod a hangodat. Mire Józsi; — Vagyis 

befoghatnám a pofámat. Azt már nem! Én úgy dolgozok, hogy erkölcsi alapon jártassam a 

pofámat. Akkoriban a nem túl renitens toliforgatókat úgy tették mellékvágányra, hogy elküldték 

valamilyen fejtágítóra. Józsi az MSZMP Politikai Főiskolára kapott beutalót, mert úgy egyébként 

csípte a marxizmust. Az eredetit. Végezvén, a vidéki lap helyett egy pesti szerkesztőséghez került, 

de nem okult a csongrádi dolgokból. Amiért is kisebb-nagyobb botrányok után rendre túladtak 

rajta az újságok. A botrányokat az írásai váltották ki, melyekben hol ennek, hol annak az 

elvtársnak lépett a lábára, függetlenül attól, hogy a kakasülő első vagy felső fokán ült.  

Rövidre fogva a szót, 1985-ben az n-edik helyéről repült, aztán még egyről, mígnem jött a rend-

szerváltozás. Akkor Józsi szentül meg volt győződve, a vöröstarajos kakasok kiröppentek a 

ketrecből, nem lesz már kit csipkedni. Józsi, Hódi Tóth József a Szövetkezeti Hírmagazin 

főszerkesztő-helyettese. Különben Budakeszin lakik, onnan jár be dolgozni. Azelőtt sokszor 

összefutottunk, nagyokat dumáltunk. Vitatkoztunk is. Kivált, amikor a komcsikat szidta. 

— Pont te beszélsz, a vörösdiplomás szerkesztő? — kérdeztem kajánul. — Csalódtál, 

kiábrándultál? 

— Nem. Annál rosszabb történt. Tévedtem. Tévedtem az elveim érvényesíthetőségét illetően, és 

tévedtem egyes személyek megítélésében. Csalódni és tévedni két külön dolog.  

Sokáig töprengtem, hogy mi a különbség a két szó közt. Pedig egyszerű. Az ember akkor csalódik, 

ha valami személyes érdeke fűződik ama dologhoz, amiben csalódott. A tévedés ennél súlyosabb 

fogalom. Mert egy tévedés következményeként az ember meghasonulhat. Azt hiszem, ezt történt 

Józsival is. Konfliktusba került önmagával. És ez nehezebb, mint amikor másokkal rúgta össze a 

patkót. 

 

Cégtábla a kapun 

Józsit két éve nem láttam. A napokban kerestem, mondták a kollégái, hogy beteg. No, akkor meg- 

vizitálom — döntöttem magamban, s legott kifurikáztam Budakeszire.  

Ami szerfelett meglepett, egy ménkű nagy firma. A kapun. Ami arról tájékoztatja a nagyérdeműt, 

hogy Hódi Tóth József okleveles kertészmérnöknél díszcserje, kaktusz meg egyéb „zöldségek” 

kaphatók. Azt, hogy Józsi kaktutszbolond, eddig is tudtam. Néhány éve egyszemélyes expedíciót  

 

 

 

Hódi Tóth József 
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szervezett Mexikóba, hogy élőben láthassa az ottani flórát. Másfél évtizeden át megspórolt pénze 

ment rá az útra, meg amit a visszaút során a többletsúlyért fizetett a repülőtársaságnak. (Több száz 

kaktusz, díszcserje, jukkafiókát hozott magával, meg rengeteg egzotikus növénymagot). 

— Mi van, téged is megfertőzött a vállalkozói kedv, nem elég a tollnoki béred? — kérdeztem 

évődve, de vígságom menten alábbhagy, hallva a választ.  

— Ahogy állnak a dolgok, nemsokára a kaktuszokból kell megéljek. Ezek majd eltartanak, és 

megtartanak olyannak, amilyen vagyok.  

Józsi 46 éves, még tíz-tizenkét évig írhatna újságot. 

— Te tényleg főállásban akarsz kaktuszt árulni?  

— Főállásban akarok kerteket tervezni. Speciálisakat és gyönyörűeket. Már van is megrende-

lésem. Egy 2500 négyzetméteres, enyhén lejtős területet kell kialakítsak, a windsori kastélykert 

mintájára.  

— Ez mind OK. És mégsem klappol. Te nagyon vártad a rendszerváltozást, hisz a régiek sokszor 

beléd rágtak. Mondd, nem vagy te megint csalódott, nem azért menekülsz a kaktuszok közé?  

— Igazad van. Most valóban csalódott vagyok. Mert a valódi rendszerváltozás csak szólamokban 

és papíron létezik. Számomra a rendszerváltozás akkor fog végbemenni, ha mindazok letűnnek a 

színről, akik évtizedekig mindenkibe belerúgtak: akinek volt önálló gondolata, s volt bátorsága 

kimondani vagy leírni. Csalódtam. Valami nagy felszabadító elégtételt vártam a változásoktól. 

Például azt is, hogy ne olyanok ömlengjenek a sajtóban, tv-ben, rádióban a demokráciáról, akik 

nemrég még a pártállam tömjénezésében jeleskedtek, s a hozzám hasonlókat a betonba taposták. 

 

Harc helyett álmodozás 

Ülünk egy jázminfa takarásában, 

kortyolgatjuk a kávét. Szemben 

egy hatalmas, télálló kaktusz, 

mely alakra olyan, mint egy sok-

ágú csillár. Úgy is hívják; ameri-

kai kandeláberkaktusz.  

— Lásd, ezekben nem lehet csa-

lódni — int Jóska a szúrós nö-

vényre. — Ha megkapja a fényt 

és törődést, meghálálja. Még ki is 

virágzik. Arasznyi volt, amikor 

elhoztam az élőhelyéről. Most 

több mint egy méter. Illene lel-

kendezni, elcsodálkozni, de nincs 

hozzá kedvem. Dühös vagyok a 

kaktuszra. Hogy jön ahhoz egy 

szúrós, idétlen növény, hogy 

elcsábítsa Józsit a pályáról?  

Nem Hódi Tóth József az egyet-

len, aki kiábrándulva félrevonul a 

közélettől. Legfeljebb nem mindenki tart kaktuszt. — Tévedsz, nem vonultam vissza a közélettől 

— mondja búcsúzáskor. — Csak átteszem a munkaterületemet egy más helyszínre; megpróbálom 

egy különleges kultúrával gazdagítani ezt az országot, s közkerteket, parkokat szeretnék megál-

modni és megvalósítani, melyben helye lenne nemcsak a magyar flórának. Szerintem ez is közéleti 

szereplés.  

Nézőpont kérdése. Mellesleg a kaktusz és a csalódott ember közt csupán annyi a különbség, az 

egyik kívül, a másik belül hordja a tüskéit. S ez alól Józsi sem kivétel. 

 

Matula Gy. Oszkár 

 
Pest Megyei Hírlap, 36. évf., 126. szám, 1992. május 29, 13. o. 

 

 

 

 

Lásd, ezekben nem lehet csalódni — int Jóska a szúrós növényre. 

Cylindropuntia imbricata bokor. Fotó: Tornai Béla 
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Írta: Hódi Tóth József 

 

Ott, ahol a Dallas című végeérhetetlen 

tévésorozat játszódott, igencsak megritkul-

nak a Floridától odáig tartó dús szubtró-

pusi erdők. Ha tovább megyünk nyugatra, 

a Texas-szal szomszédos Új-Mexikó már 

jellegzetesen félsivatagi-sivatagi vidékein 

törzses és törzs nélküli, szomjazásukban is 

bizarr gyönyörűvé formálódott jukkák 

(magyar nevük pálmaliliom, nem pedig a 

teljesen hamis „pálmajukka”) szürkéskék 

levélrozettái. Gömbös, zöldessárga, krém-

sárga, nyersfehér vagy éppen bordó futta-

tású virágaik bólogatnak a forró, száraz 

szélben. Még nyugatabbra, Arizona dom-

bos-hegyes vidékein, majd Kalifornia, 

Nevada, Utah és Colorado kopár fennsík-

jain és a belőlük minden átmenet nélkül 

"kiugró", vöröslő sziklákon 100-300 milli-

méter csapadékkal is beérő jukka-aszketák 

küzdenek az életért. Ha tél közepén vető-

dünk arra, vastag hótakarót, csonttá fagyott 

növényeket találunk. A Kanadából dél felé 

induló hideg hullámok akadálytalanul jut-

nak le idáig és ki gondolná? - a mienkénél 

lényegesen délibb fekvés ellenére három-

öt hónapig tart a tél, mínusz 15-mínusz 30 

fokos, hetekig változatlan fagyokkal. Akár 

a szárazság időtartamát, akár az éves csa-

padék mennyiségét, akár a nyári meleg 

tartósságát, akár a tél szigorát hasonlítjuk 

össze a mi klimánk megfelelő adataival, 

azt látjuk, hogy az amerikai Délnyugat 

("Vadnyugat") növényvilága kegyetlenebb 

megpróbáltatásokat kénytelen elviselni, 

mint a mi őshonos növényeink. 

Ez a körülmény adja meg a lehetőséget, 

hogy annak a tájnak az esztétikai esszen-

ciáját a mi kertjeinkben is megjelenítsük és 

legszebb növényeiből kevés gondozást, öntözést meg egyáltalán nem igénylő kompozíciókat 

varázsoljunk. Jukkák eredetileg csak Közép- és Észak-Amerikában élnek. Legközelebbi rokonaik 

az afrikai Dracaenák, az ausztráliai Cordylinék, de az atyafiság tagjai az íriszek, az amarillisz, sőt 

a Sanseveriák is. Jukkákat Európába először az angolok hoztak be 1706-ban, Magyarországra 

német közvetítéssel kerültek. A többes szám tulajdonképpen indokolatlan, mert a XX. század 20-

as éveiig csupán egyetlen faj, a "temetői", de árokpartokra, előkertekbe is gyakran ültetett Yucca 

filamentosa került be a mai Magyarország területére. A trianoni határokon kívül a dalmát tenger-

part magyar tulajdonú nyaralóinak kertjeiben (is) sokan neveltek egy szubtrópusi származású 

(USA, Georgia állam) meglepően jó télálló, törzset nevelő jukkát, ez a Yucca recurvifolia. 

 

 

 

1. Törzsesre nevelt Yucca recurvifolia. A kerítés 2,40 m. 

Gyűjtemény és fotó: Ficzere Miklós 
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2-3. Balra Yucca harrimaniae (szin.:Yucca nana), jobbra Yucca baileyi. 

Gyűjtemény és fotó: Ficzere Miklós 
 

Az odahagyott tengerparti nyaralókból sokan mentettek át Somogy és Baranya kertjeibe, 

temetőibe példányokat, amelyek ott is helytálltak: 1-2,5 méter magas példányokkal is találkozni. 

Újabban – ha a magasodó törzsről nem szedik le a leszáradó, védelmező levélszoknyát – ez a 

szivós, de vízigényesebb jukka az ország északi felén is bizonyítja, hogy méltatlanul hiányzott 

eddig kertjeinkből. 

Ugyancsak kívül esik ma már határainkon a másik korai jukkahonositási színhely, Malonya (ma 

Mlynanin, Szlovákia). A „virágos gróf”, Ambrózy Migazzi István telepítette oda, a nevéhez 

fűződő arborétum létesitésekor az első sivatagi származású, keskenylevelű jukkákat – átütő 

sikerrel. Később a Jeli Arborétumba is hozott belőlük. Az ő nyomdokain a XX. század 70-es 

éveitől dr. Debreczy Zsolt és dr. Rácz István botanikus-dendrológusok húsznál több faj és változat 

magját hozták be az országba. Azóta ezek a növények szivósságukkal és magas díszértékükkel 

kivívták a gyűjtők és mind több növénybarát elismerését. Bár még ma sem számítanak 

tömegnövénynek, de már nem lehetetlen hazai kertészetben is hozzájutni fiatal példányaikhoz. 

Bizonyosra vehető, hogy az ország mindazon helyein, ahol kőtörmelékes, sziklakibúvásos, sovány 

talajok vannak, nagy jövő vár rájuk. Az Alföld homok borította, forró nyárban szárazsággal 

küszködő vidékein is ideális növények. A ritkán látogatott, és/vagy öntözési lehetőség nélküli 

hétvégi telkek tulajdonosai ezen növények segítségével felhagyhatnak a vízigényesebb fajok 

megtartásért folytatott reménytelen küzdelemmel. A hasonló igényű és nagy díszértékű télálló 

kaktuszokkal, szárazság- és hidegtűrő amerikai ciprusfajokkal és az európai mediterránnak 

kertjeinkben már régen megszokott cserjéivel és évelőivel (levendula, cipruskák, zsályák, 

kövirózsák, varjúhájak, cerastiumok és társaik) együtt különlegesen szép, félsivatagi-mediterrán 

kert építhető. Egyértelmű, hogy biztos helyük lesz a jövő magyar kertjeiben. 

 

Hódi Tóth József 
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Írta: Rikai 

 

Gyönyörű, festői növény a pálmaliliom, a Yucca! De nem csak szép, hanem hálásan virító, kitűnő 

erőteljes fejlődésü is. A Yuccának, a pálmaliliomnak több faja van, a melyek Mexikó, Texas, 

Alabama és Arizona vidékéről származtak át hozzánk. A fajokat két csoportba oszthatjuk, olyanok 

csoportjába, a melyek törzset képeznek, némelyek még hozzá elég magasat és olyanokra, 

amelyeknek törzsük nincsen, vagy csak igen alacsony. Ez utóbbi pálmaliliom fajok rendszerint 

sokkal edzettebbek, keményebbek, mint a magas törzset fejlesztők. Köztük vannak olyanok is, a 

melyek az 1000 m magasságig is fölmennek a hegységekben. Ezen törzsetlen fajok nálunk a telet 

jól kibírják, még takarás nélkül is. A valamivel kényesebbek lombbal takarandók. Teljesen télálló 

a Yucca filamentosa, a hajszálas pálmaliliom. Ennek több változatát ismerjük és merjük állítani 

róla, hogy a legszebb, leginpozánsabb szabadföldi növényeink egyike. Hatalmas virágszárakat 

fejleszt és az 1-1,1/2 m magas virágszáron száz meg száz pompás tejfehér vagy crémszínű 

lecsüngő jókora nagy virág díszlik. E virágok hosszú ideig ékesítik a növényt. A pálmaliliom a 

hatalmas virágzatánál fogva olyan ékessége kertjeinknek, parkjainknak, hogy egyikből sem lenne 

szabad hiányoznia. Három-négy tő vagy egy nagyobb önálló csoport megbecsülhetetlen dísz. De 

egyes tövek is igen czélszerűen alkalmazhatók, például bokorrózsák, vagy más 

növénycsoportokban, alacsony cserjék között. Az öregebb törzsek szintén nagyon hatásosak. A 

magas törzsűek csak edényekben nevelendők és világos, fagymentes helyen vagy hidegházban 

teleltetendők. Ezekből festői hatású kertrészleteket alakíthatunk. A magas törzsűek virágzás idején 

még hatásosabbak mint a törzsetlenek. Közülök nálunk nagyon elterjedt a Yucca gloriosa és ennek 

recurvata változata. Ez utóbbi a szabadban lombtakaró alatt is kibírja a telet, de jobb világos, 

fagymentes tiszta levegőjű helyen átteleltetni. A pálmaliliom pompás virágzata daczára nem 

igényes, minden jobb minőségű kerti földben szépen díszlik, miért is, megérdemli, hogy ugy a 

virágkedvelő, mint a kertész fölkarolja és terjessze. Jelen színes műmellékletünkkel befejeztük 

színes műmellékleteink egyik nagy csoportját, amelynek az volt a fő czélja, hogy a természetes 

vagy angol stílben alakított kertben az évelő növények fölhasználási módját tüntessük föl, miután 

előző sorozatunkban magukat az egyes évelő növényeket mutattuk be. A jövő számtól kezdve 

műmellékleteink a legszebb rózsaujdonságokat fogják ábrázolni. 

 

Rikai 
A KERT. 1914. március 1., 5. szám. 139. oldal. 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

R 
 

ridleii benannt nach Mr. Ridle Ridle-féle 

rigidispinus starrstachelig merevtövisű 

rigidissimus der Steifste, sehr steif nagyon merev, legmerevebb 

rigida, rigidus,  starr, steif merev, rideg, kemény, durva 

rigidispina steifdornige, geraddornige keménytövisű, egyenes tövisű 

rileyi benannt nach Riley Riley-féle 

rinconensis benannt nach Herkunft: 

La Rincoda, Mexikó 

Rincoda-ból való 

riograndense, 

riograndensis 

benannt nach Herkunft: 

Rio Grande, Bolívia 

Rio Grande-ből való 

riojense benannt nach Herkunft: 

La Rioja, Argentína 

Riojából való 

riomajensis aus Rio Majes stammend Rio Majesből való /Peru/ 

riosaniensis benannt nach Rio-Sana-Tal, Peru Rio-Sana-ból való 

rioverdensis benannt nach herkunft: 

Rio Verde, SLP, Mexikó 

Rio Verdéból való 

ritteri, ritterianum benannt nach Fr. Ritter Ritter-féle 

Ritterocereus Cereus benannt nach Fr. Ritter Ritter Cereusa 

rivierana, rivierei benannt nach Dr. F. Riviere de Caralt Riviere-féle 

riviere-de-caraltii benannt nach Dr. F. Riviere de Caralt Riviere-féle 

robbinsorum benannt nach J. A. Robbinson Robbinson-féle 

robinii benannt nach Mr. Robin Robin-féle 

robinsoniana,  benannt nach Mr. H. M. Robin Robin-féle 

roborensis benannt nach Herkunft:Robora, Bol. Roborából való 

robusta, robustus stark, kräftig(er), kräftige erős, erőteljes, hatalmas 

robustispina, 

robustispinus 

starkstachelig, derbbedornter erőstövisű, durvatövisű 

rodentiophila beliebt bei Nagetieren rágcsáló állatok által kedvelt 

roederiana benannt nach Dr. W. von Roeder Roeder-féle 

roemeri benannt nach Dr. Roemer Roemer-féle 

roetteri benannt nach P. Rötter Rötter-féle 

roezlii benannt nach B. Roezl Roezl-féle 

rojasii benannt nach Mr. Rojas Rojas-féle 

rojoa, rojoi benannt nach Herkunft: Bol. élőhelyről elnevezve 

rondoniana, 

rondonianus 

benannt nach Herkunft: 

Rondonia, Brazília 

Rondoniáról elnevezve 

rooksbya benannt nach E. Rooksby Rooksby-féle 

rosae (Pilosocereus) benannt nach Frau Rosa Uebelmann Rosa-féle 

rosae (Gymnocalycium) benannt nach Frau Rosa Till Rosa-féle 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Adorján Zsófia 4. oszt. tanuló, Létavértes, Arany János Általános Iskola. 

 
 


