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Írta: Szabó Gábor 

 

Aradon születtem 1936. december 24-én egy önálló fényképész 

kisiparos család második gyermekeként. Édesapám, mint önálló 

fényképész dolgozott. Édesanyám általában otthon a családjával 

volt elfoglalva, csak különleges alkalmakkor segített édesapám-

nak a műteremben. Az akkori születési bizonyítványomba 

magyarul és zárójelben románul (Gavril) beírták a nevem. Ki 

gondolta, hogy egy apró jóindulatú engedmény idővel nem 

tetsző következményekkel fog járni. Az 1940-es döntés után át-

kerültünk Nagyváradra. 1944 elején, amikor megalkották a 

gettót, a mi lakásunk, ahol laktunk és lakbért fizettünk, a gettó 

területére esett. Kényszerlakást kaptunk, egy gettóba hurcolt 

zsidó család lakását. Ősszel, mikor a front közeledett, a váradi 

csendőrség teherautóra rakott, és elvitt bennünket Szolnokig, 

ahol egy nagy udvaron hagytak mindenkit, a teherautón volt 

több családot. Minket szüleim ismerősei Budán befogadtak 

lakásukba. Édesapámat novemberben elvitték katonának. Az 

ostrom alatt a ház ahol laktunk, kiégett és csak az maradt, ami 

rajtunk volt. Budáról még az épület kiégése előtt, egy éjjel az 

orosz katonák kiküldtek mindenkit Budafokra. A város eleste 

után visszajöttünk Budára, remélve, hogy valahogy visszajutunk Erdélybe. A Ferenc József hídnak 

csak a Gellért szálló felőli része omlott be a felrobbantásakor. A Szovjet Hadsereg ezt a részt egy 

fából épített résszel egészítette ki. Ha jól emlékszem március 15-én, kb. egy félórára, kipróbálva a 

híd teherbírását, mindenki átmehetett a túloldalra, így átjutottunk át Pestre, majd Pest-Arad-

Nagyvárad útvonalon "haza" kerültünk. Váradon mind a két lakás, amelyik a gettóba esett, és a 

kényszerlakás is, már el volt foglalva. Az utcán maradtunk. Az első vonattal elmentünk Kolozs-

várra édesanyám nővéréhez, akik befogadtak. Egy hét alatt tettük meg a Pest – Kolozsvár 

útszakaszt, áprilisban Húsvét nagyszombatjára érkeztünk meg keresztszüleimhez. 1945-től 1970-

ig Kolozsváron laktam. Itt jártam ki az elemi osztályokat, majd az első gimnáziumi évet. Ekkor 

vezették be a kötelező 11 éves oktatást. Én a 6. elemivel folytattam. A Brassai Liceumban 

érettségiztem 1954-ben. Ez év tavaszán édesapám elkezdett házat építeni az akkori Republici (45-

előtt Majális utca) 86/A szám alatt, ahova 55-ben be is költöztünk. Nem tudom mi volt a háttér 

probléma, de az is lehet, hogy semmi olyasmi nem volt, de 1954-ben érettségiztek a 10-ediket 

végzettek is. Ebben az évben az utolsó 4 évben kitünően tanult diákok érettségikor az ország 

összes iskolájában "Piros" éretségi diplomát kaptak, amivel felvételi nélkül felvették őket arra az 
egyetemre, ahová akartak menni. Nekem ez nem jött össze. A mezőgazdasági egyetemre minden-

kit felvettek felvételi nélkül, de nem mentem, mert én kilenc éves korom óta építészmérnök 

szerettem volna lenni. Alkalmazni sehol nem alkalmaztak, mert semmilyen szakképzetségem nem 

volt, és szakképzetlen munkához tulságosan "intellinges érettségizett" voltam. Így hát megpályáz-

tam egy gyárban az udvarseprő posztot, ahová az előbbi ok miatt nem vettek fel. Ezért beálltam 

édesapám mellé az üzletbe fényképész inasnak. 1955-ben az egész országban mindenki kapott egy 

egységes, szabványosított születési bizonyitványt. A születési hely szerinti Néptanács töltötte ki és 

postán kaptuk meg. Szabó Gáborból Szabo Gavril lettem. Mindenkinek a keresztnevét, akiét 

lehetett, lefordították románra vagy románosították, a Szabót rövid /o/-val kellett írni. Minden 

hivatalos iratom erre a névre szólt. Megmaradtam hivatalosan Szabo Gavrilnak, de ez nem én 

vagyok. Én Szabó Gábor vagyok, és Szabó Gáborként fogok meghalni! Magyarnak születtem, 

szüleim magyarnak neveltek, magyarként éltem és magyarként fogok meghalni, attól függetlenül, 

 

 

 

 

1. Szabó Gábor 80 évesen hegymá-

szás közben a Bucsecs-hegységben 

2200 m-en. 
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hogy a nagyhatalmak, hogyan költöztették felettem a határokat, és mikor ki, milyen állampol-

gárságúnak vyílvánított. Az 1956-os magyarországi események után nov. 18-án elvittek 

munkaszolgálatos katonának a Zsilvölgyi bányavidékre. Itt az építkezéseknél dolgoztam. Az itt 

szerzett tapasztalat, gyakorlat, később nagymértékben a javamra voltak. Két év és 12-nap szolgálat 

után leszereltem 1958 nov. 30-kán. Még egy ideig édesapámmal dolgoztam. A Néptanácsnak 

1959 nyarán "feltétlen" szüksége lett a műterem helyiségünkre. Édesapám szövetkezeti tag lett 

"sajátkérésére", úgy, mint ahogy a "kutyák is kérik, hogy eutanáziában legyen részük", így 

megmaradt a volt üzlethelységében. Én egy rövid ideig munkát kerestem. A munka elosztó előtt 

éjjel 3- tól álltunk sorba, hogy talán kapunk valami munkát, sajnos, nem volt szerencsém. Egy 

szomszéd segítségével felvettek anyagmozgatónak az Erdélyi Villamosművek központi raktárába. 

Ősszel beíratkoztam egy délutáni épitészeti műszakirajz tanfolyamra egyéves tartalommal, és 

ugyanakkor meg is nősültem. Ahogy elvégeztem a műszaki rajzolói tanfolyamot felvettek 

rajzolónak az Erdélyi Vegyipariművek Építő Vállalatához, szintén ismeretség segítségével. Az 

itteni munka és kiszállások mellett (hozzánk tartozott Kolozsvár, Nagybánya, Dézs, Zalatna, 

Marosujvár, Nagyvárad, Codlea-Feketehalom) elvégeztem egy kétéves esti építésztehnikusi 

tanfolyamot. A vállalat, ahol dolgoztam, anyagilag támogatta a tanfolyamot, de miután a 

végzettségi elismervényt megkaptam, amit az igazgatóm írt alá, a munkahelyi beosztásnál, a 

fizetésnél nem vettek figyelembe. Minden esetre ahhoz, hogy esti egyetemre beiratkozhassam, 

feltétel volt háromévi tehnikusi beosztásban végzett munka. 1964 tavaszán elváltam. Azért 

nősültem fiatalon, hogy fiatalon legyenek gyerekeim, sajnos feleségemnek nem lehetett. Ősszel 

felvételiztem a Kolozsvári Műszaki Egyetem építészmérnöki karának hat éves esti tagozatára, 

amit 1970 júniusában államvizsgával sikeresen befejeztem. A munkahelyemen a fönököm rögtön 

tudtomra adta, hogy "mérnökként Kolozsváron nincs helyem, válasszak egy munkatelepet és ott 

rögtön kapok mérnöki munkaszerződést". Már 1967-ben újranősültem, természetesen, amikor már 

útban volt a gyermek, mégegyszer nem kockáztattam. Időközben született két gyermekünk, egy 

fiú és egy lány. A feleségem Kolozsváron járt egyetemre, majd kihelyezték a Brassó meleti faluba, 

mint tanárnő. Ő a Brassótól 10 km-re lévő Sacele-Négyfalu-ban lakott. Én is rögtön ide költöztem 

és 1970. július 16-tól állást kaptam a Városi Területrendező és Épülettervező Vállalatnál. Még 

dolgoztam a Mezőgazdasági Tervező Vállalatnál és a hadiiparban is épitészmérnökként. 1973-ban 

vettünk egy nagyon lerobbant házat udvarral, üresen. Ebben az időben mindenki adta el a házát, és 

cserelakást kértek a tömbházakban. Mindenki félt a bontástól, a szanálástól. Öt évig tartó 

munkával sikerült az egész házat kijavítanom, és minimális mértékben modernizálni. Nagyon jól 

jött az építészettel kapcsolatos gyakorlatom. A fiamtól van két fiú unokám, a lányomtól egy 

leányka. 1997. jan. 1-től nyugdíjas vagyok. Az itteni körülmények szerint 1994-től statikus 

tervező épitészmérnökként bedolgoztam külünböző tervező vállalatoknak is. A törvények 

változása és követelményei szerint 2000-től lett egy Kft-m "Szabo  Gavril Pfa." néven bejegyezve, 

de már csak kis, egylakásos lakóházakkal foglalkoztam. 

 

A kaktuszokkal és más növényekkel való kapcsolatom. 

Hét éves koromban egy bérház ban laktunk. A belsőudvar részben füves, részben kavicsos volt. Itt 

1943 tavaszán édesanyámmal a fal mellett csináltunk egy 0,40×3,00 m-res ágyást, amibe vásárolt 

palántákat ültettünk. Én viseltem gondjukat. Az udvar a bérelt lakások és a tulajdonos téli 

tüzelőfájával volt tele a nyár legnagyobb részében. Kis kertemet nem sokáig dédelgethettem, mert 

jött a gettó periodus és a kilakoltatás. Kényszerlakhelyre egy zsidócsalád kiürített családi házába 

vittek minket. Itt is tudtam foglalkozni a virágokkal őszig, amikor mindennek vége lett. 

Kolozsváron nagynénémék házbérben laktak egy földszintes házban másik hét családdal együtt és 

a házigazdával. A háború alatt a kertek kerítései eltűntek, úgy, hogy mi gyerekek uraltuk a 

kerteket. Mikor a tulajdonosok kerítéseket állítottak, senkinek nem volt bejárása a kertekbe, de 

később az államosítás után mindenki azt csinált, amit akart és tudott. Én akkor a Vörös Hadsereg 

utcai "Szent Péteri" templom környéki volt református iskolába jártam, és oda tartoztam, mint 

"pionir" (az akkori ifjusági szervezet neve). Itt nagyon-nagy kert volt. Lényegében az oktatóinkkal 

baráti viszonyban voltunk, hiszen a bátyám, aki négy évvel idősebb volt nálam, oktatója, majd 

pedellusa is volt az iskolának. Itt a kertben azt csináltam, amit akartam, és tudtam, mint pionír 
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dicséretett is kaptam. Természetesen már az első években felfedeztem a botanikus kertet, ahova 

nagyon sokat jártam, és manapság is mikor megyek Kolozsvárra, mindig meglátogatom. A 

Majális utcai (a Botanikus Kert a 44. szám, mi a 86/A alatt laktunk) saját házunk kertjét 

édesanyámmal rendbeszedtük, szépítgettük, ápoltuk, de soha nem vettem észre, hogy van egy 

külünleges növányfajta, a kaktuszok. Vizes mellhártyagyulladást kaptam 1964 nyarán, majd 

amikor a kórházban rendbeszedtek, egyhónapos beutalóval megerősödési utánkezelésre küldtek a 

Brassó melletti Szent Péteri tüdőbetegségeket megelőző szanatóriumba (preventorium). Innét egy 

alkalommal elvittek kirándulni a bráni várkastélyhoz. A kastélyban kijutottunk egy elég tágas 

belső udvarra, ahol állt egy kb. 3 m magas kaktusz. Nagy, hosszúkás darabokból állt a szára, a 

tövisei 8-10cm hosszúak, lágyan lefelé, a test felé hajlottak, meg is lehetett simogatni, nem szurták 

meg az embert. A kaktusz teteje tele volt szép sárga virágokkal, valószinűleg Opuntia leucotricha 

lehetett. Ettől a perctől szerelmesedtem bele a kaktuszokba. Érdekes, 20 évig észre sem vettem 

őket, pedig a botanikus kertben az üvegházakba bejárásom volt. Az egyik osztálytársam bátyja az 

üvegházak egyik gondnoka, Kolozsváron jólismert kertészcsaládból származott, az apjuk 

nemesitette rózsák most is megtalálhatók a rózsasétányon.  Nagyon nehezen sikerült összeszedni 

egy pár kaktuszt. Nem voltak gyűjtők abban az időben, és akik már gyűjtöttek, magányosan, 

ismeretlenül működtek, nekem sem volt időm, sem pénzem utazgatni. Azok a gyűjtők, akiket 

sikerült feltalálnom, maximum 100-150 növénnyel rendelkeztek, ők alkalomadtán növényt és 

tanácsokat is adtak. Szakirodalomról szó sem lehetett, hogy beszerezzek. Mikor elmentem 

Brassóba 1970-ben, már vagy 40 növényem volt, mind a gyakori, legismertebb fajokból. Brassóba 

egyedül mentem, semmit sem tudtam magammal vinni, mert nem volt lakhatási lehetőségünk. 

Anyósommal összesen öten, egy valamikori falusi, házi asztalos műhelyből lakássá alakított kis 

helyiségben laktunk, és rádásul egy méter magasságig a falak vizesek voltak. Lakásszerzési 

problémákkal kellett foglalkozni, nem kaktuszokkal. Lakást kapni majdnem lehetetlen volt, mert 

50 km-nél közelebb laktam a munkahelyemhez. Csak azok az arra "érdemes" alkalmazottak 

kaphattak Brassóban lakást, akik 50 km-nél nagyobb távolságról ingáztak. A növényeim nagy 

része rövid idő alatt elpusztult. Romániában 1947-től egy olyan törvény volt életben, és 

alkalmazták ott, ahol a hatalomnak érdekében állt, hogy minden embernek 8 m
2 

lakterülethez van 

joga. Ha több volt a terület, oda betettek valakit társszerződéssel. A munkámmal kapcsolatban 

elmentünk Biertanba (Berethalom), egy falucska Segesvár és Medgyes között a főuttól délre a 

hegyek között. Egy műemlék patika tatarozási munkáival kapcsolatban végeztünk felmérést. Még 

hűvös, koratavasz volt. Az épület ablakaiban a szász patikus kaktuszai díszelegtek. Munka 

végeztével eldiskuráltunk a kaktuszokról. Egyszercsak magával vitt az épület egy sarkában az ajtó 

mögött kezdődő nagy barlangba, és megmutatta a nagyobb méretű növényeit teljesen sötétben, 

olyan +5 fokon tartva. A barlang padlóját vastag, száraz, finom folyami homok fedte. Miután 

1973-ban megvettem a házat és egy szobába be tudtunk költözni, elhoztam Kolozsvárról a túlélő 

növényeimet és őszig még szereztem újakat is. A vállalati munkákkal kapcsolatban több városban 

jártam, így Bukarest, Arad, Ploiesti, Medgyes, Segesvár városokban, így már sikerült néhány 

gyűjtővel felvennem a kapcsolatott. Nyáron a növényeimnek jól ment soruk. Télire én is a 

pincében teleltettem a Biertani példa szerint. Csak egy dolog nem jutott eszembe, hogy nálam a 

pincében krumpli volt teleltetve, és a falakon gyöngyözött a átszivárgott vagy a talajból 

kipárolgott és kondenzálodott víz. Persze tavaszra a növények egyrésze megrothadt, másik részük 

megbetegedett, és pár év alatt ezek is elpusztultak, pedig már többé nem teleltettem a pincében.  A 

ház rendbetétele eltartott 1978-ig, ebben az időszakban nem nagyon szaporítottam 

gyűjteményemet, mert tudtam, minden növényt halálra ítélek a pincében, ezért nagy gyűjteményt 

nem hozok létre addig, míg nincs megoldva a megfelelő teleltetés. A gyerekek még kicsik voltak, 

és kb. 80 kaktuszt a lakásban teleltettem. 1979 nyarán édesanyámmal ültünk a padon az udvar 

napos részén és kerestük a megoldást, hová csinálhatnék egy elfogadható teleltető helyet a 

növényeimnek. A négyfalusi telkek eléggé keskenyek, a lakások vagonszobák (!), és az udvar még 

maximum hat méter, hogy a szekerek elférjenek. A falu még ma is javarészt mezőgazdasággal 

foglalkozik, még akkor is, ha névleg "Municipium" rangra emelték, aszfalt, kövezett utak, 

csatornázás nélkül. Az udvarok hosszabbak és a lakrész mellett maximum két üres szekérnyi hely 

húzódik. A Székelyföld és Négyfalu egy részén a lakások úgy vannak építve, hogy az ablakokon  
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2. A padláson kialakított üvegház egyik részlete, ahol a különböző munkálatok elvégzéséhez is került  

alkalmas hely. 
 

ne süssön be a nap, mert "a napfény tönkreteszi a függönyöket". Ezért az udvar nagy része nagyon 

árnyékos. Oda az árnyék miatt nem érdemes üvegházat épiteni.Van egy 5×12 m-es rész, amit jól 

ér a napsütés, de akkor nem marad semennyi napos rész sem a gyerekeknek, sem egy padnak, 

ahova leüljön az ember, sem egy kis konyhakertnek. Ahogy ültünk, megszólal édesanyám: - A 

háztetődet milyen jól süti a nap, és még sokáig fogja sütni, de mi már kezdünk árnyékban lenni. Te 

Gábor! Mi lenne ha a padlás udvarfelőli végét alakítanád át üvegházzá? Rövidesen elkezdtem 

megvalósitani az ötletet. Nehezen ment és sokáig tartott a kivitelezés. Sok mindent nehezen, ritkán 

lehetett csak kapni és elég drágán vagy egyáltalán nem volt a kereskedelemben. Például T-vasat 

nem lehetett vásároéni. Amikor szereztem vaslemezből hajlított 30 mm-es szögvasat, ezt össze 

kellett hegeszteni T-vassá. Szerencsére sógoromnak volt házikészítésű villanyhegesztője. Ilyen 

küszködések sorával 1986-ra elkészült az üvegházam. Egy napon az egyik kolléganőm megmutat 

egy újsághirdetést: X-Y, N. városból kaktuszgyűjtő, "keresem más kaktuszgyűjtők ismeretségét". 

Felvettem vele a kapcsolatott, Nitu Gheorghe volt Craiovából, és mintha ettől függött volna, rövid 

időn belül összeismerkedtek a gyűjtők, Nagybánya, Szatmár, Nagyvárad, Kolozsvár, Medgyes, 

Brassó, Bukarest, Craiova, Constanta, Braila, stb. telepűlésekről. Bukarestben 1986-ban 

felkerestem az idős és Romániában egyik legelismertebb gyűjtőt, akinél később többször jártam, s 

egészen jó, baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Egyik látogatásom alkalmával az udvaron nagy 

üstben a kaktusz földjét főzte, mint azt a jó vastag, igazi szilvalekvárt főzte volna. Ahogy 

meglátott, jött elém a felkiáltással: - "Dragul meu!". Nem nagyon lehet megfelelően lefordítani, 

talán "Kedvesem!". Ez volt a szavajárása. - Nagy baj ért. Egy harminc évnél idősebb 

Astrophytumom elpusztult és nem tudom miért? Ez az ember bőrgyógyász volt, még praktizált. 

Kérte, szerezzek neki bükkföldet. Valamennyit vittem neki. Később elmondta, jó volt a föld, mert 

a laboratóriumban ellenőrizték és nem tartalmazott nematodákat. Már a háború előtt gyűjtötte a 

kaktuszokat, komoly képzettséggel, hiszen orvos volt. Meglepett, miért ne keresné felboncolva a 
növényben a pusztulás okát. Csak úgy belenyugszik, hogy "Nemtudom mitől pusztult el". Nagyon 

csodálkoztam.  Eddig mindent, amit írtak a könyvek, elolvastam, amit mondtak a régebbi idős, 

neves gyűjtők szó nélkül elhittem. Ezután megingott mindenben és mindenkiben a bizalmam. 

Elkezdtem jobban megfigyelni a dolgokat. Az 1986-1988-as években olyan helyen dolgoztam, 

ahol volt időm mással is foglalkozni. Akadt pár példányom a "Csili" folyóiratból, meg 2-3 régi  
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3. A hely, ahol lakom. Kilátás a havasokra. 
 

 
 

4. Téli teleltetés az ablak párkányán. A kis kíváncsi az egyik unokám. 
 

magyar nyelvű kaktuszokkal foglalkozó könyvem. Ezeket mind az akkor már idős gyűjtőktől 

kaptam, mint Rácz Angéla Aradról, vagy Német József Kőhalomból. Már én vettem meg 

Mészáros Zoltán "Virágzó kaktuszok" cimű könyvét. Ekkor jött az ötletem, hogy ezeknek a 

dokumentációknak a segítségével írjak egy kis ismertetőt a kaktuszokról, lefordítva románra, ami 

segítheti a román anyanyelvű gyűjtőket, mert románul majdnem semmi a kaktusz irodalom abban 

az időben. Feleségem segítségével 1993-ra sikerült összeállítani egy 84 oldalas kis munkát, 

magyarul és románul, amelyet fénymásolón sokszorosítva, az érdekelteknek eljutattam. 2000 után 

a Kaktusz Világ és az Aztekium folyóiratok is közreadták. Elkezdtem utána nézni a dolgoknak 

szakkönyvekben, de nem nagy igyekezettel. Ahogy lehetőségem adódott elkezdtem fényképezni a 

kaktuszokat, és hosszabb ideje megfigyeléseimet, fenntartásaimat és saját véleményeimet, 

ötleteimet másokkal is tudatom eddig megjelent írásaimban, hátha valakinek, valakiknek egyszer 

talán hasznuk lesz belőlük. Azért senki se felejtse el, ha nem is értek mindennel egyet, és ha egyes 

ötleteim kissé bizarnak tünnek, azért lényegében szakmám szerint statikus tervező építészmérnök 

és amatőr kaktuszgyűjtő vagyok. A "kesztyűt" be kell dobni, aztán mindenki jöhet a véleményével 
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5. Egy apró részlete gyűjteményemnek. Természetesen a padláson. 
 

és már van beszédtéma, össze lehet vetni a véleményeket, tapasztalatokat. Megnyílik a lehetőség, 

hogy gondolkozzunk, fejlődjünk, és egy adott pillanatban már ész- és célszerűen cselekedjünk, ne 

csak ösztönszerűen. Ha valaki vagy valakik felveszik a kesztyűt jóindulattal, én már nyertem. Egy 

valami nagyon különbözik nálam a legtöbb kaktuszgyűjtőhöz viszonyitva: a természeti 

körülmények. A lakásom 670 m tengerszintfölötti magasságban van, ez a magasság majdnem a 

magyarországi Dobogó-kőnek felel meg (700 m). Nagyon esős vidék, augusztus 20. körül gyakran 

két hétig esik, és a levegő hőmérséklete leesik +2 fokra, a hegyen fagy. Az ilyen periódusokban az 

udvarom lényegében a felhőkben van. Legkorábban október 6-án havazott, és mire bevittem az 

utolsó növényt, már állt rajta a hó. Tavasszal – 1988. április 19-én - az udvari padon reggel 80 cm 

hó volt és 2011. május 8-án mindent 5 cm vastag hó fedett. Június elsején 1990-ben, még 

szálingózott a hó, de ez már nem maradt meg és fagy sem volt. Körülöttem magas hegyek 

találhatók, ezek a havasok. Légvonalban 7800 m-re van a Piatra Mare – a Nagykő havas 1843 m 

magas, 10500 m-re a Postavarul 1800 m magas, és 26000 m-re a Bucegi (Bucsegi) legmagasabb 

csúcsa az Omul (Ember) 2505 m. A Kárpát-kanyarban a hegyek megakasztják a felhőket, és amíg 

ki nem hull belőlük az eső, hogy a hegyek fölé tudjanak emelkedni, addig nem mennek tovább. 

Emiatt nálam a hideg, nedves idő október 1-től május 26-ig tart, a havas tél december 20-tól 

március 10-ig tart. Senki sem kivánhatja, hogy valamilyen hobbival foglalkozó csillagász vagy 

atomfizikus a hobbijának első perctől a mindentudó specialistája legyen. Ezért vagyok azon a 

véleményen, hogy legyen "kéznél" a szakirodalmi magyarázat és utána jöhet a saját nézetem, 

véleményem, azaz egy "dilettáns" botanikus általi értelmezése a kaktuszok tudományának. 

 

Szabó Gábor, Brassó-Négyfalu 

Képek: Ficzere M.: 1; a többi Szabó G. felvételei gyűjteményéről. 
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Írta: Rade Károly 

 

Az állat- és növénykertnek egyik legérdekesebb 

növénycsoportja a cactusok és a pozsgásnövények 

csoportja. Ezen száz meg száz különböző alak és fajta 

a pálmaháznak egyik főékessége. E csoport további 

fejlesztésében e sorok írója állandóan fáradozik. A 

Succulenta kedvelő itt órahosszáig is bámulhatja és 

tanulmányozhatja a növényvilág igazi csodáit. A 23. 

számú kép természetesen csak részben mutatja be a 

gazdag gyűjtemény ábráját. Mellékesen és rövidesen 

legyen megemlítve, hogy a gyűjtemény a következő 

fajok számos fajtáit tartalmazza: Aloe, Gasteria, Ha-

worthia, Portulacca, Mesembrianthemum, Sedum, 

Cotyledon, Echeveria, Kalanchoe, Crassula, Rochea, 

Euphorbia, Cereus, Echinocereus, Pilocereus, Phyllo-

cactus, Epiphyllum, Echinopsis, Echinocactus, Astro-

phyllum, Mamillaria, Rhipsalis, Opuntia, Peireskia, 

Stapelia, Kleinia, Senecio, Hertia stb., stb. Már maga 

az Opuntiák genusának 50 fajtája, a Mamillariáknak 

30 fajtája van itt összegyűjtve. Nagy súlyt fektetnek a  
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sziklanövények gyűjteményére is, a mely a külső kert különböző részein talált elhelyezést. A 22. 

számú kép előterében, az alpinetumnak egy kis része is látható. A kert vezetősége egyáltalában azt 

a czélt tűzte ki magának, hogy a fenyőfélék, fa- és cserjegyűjtemények minden növénye 

tudományos névvel ellátva, itt helyet találjon. A borzalmas háború és a vele járó általános 

nehézségek jó szán-dékainkat egyelőre némileg gátolják. Ama kritikusok pedig, akik azt mondják, 

hogy a Coniferák és egyes más növények nem fejlődnek kellőképpen, vegyék válaszul, hogy 

annak legfőbb oka a MÁV füstje. Különben pedig nem létezik város közelében oly hely, ahol 

minden egyes kiültetett növényfaj kifogástalanul fejlődhetne. 

Rade Károly, szék. fővárosi kertigazgató. 
A Kert. 1916. március 1. 5. szám. 138-139. o. 

 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 

2022. április 30-án, szombaton 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 órakor) a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) közgyűlést tart. 
Helyszín: Debrecen, Simonffy u. 21. DEMKI Ifjúsági Ház 

NAPIRENDI PONTOK 
1. 2021. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Szászi Róbert 

2. A 2022. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Szászi Róbert 

3. Titkári beszámoló. Előterjesztő: Szászi Róbert 

4. Alelnök, főszerkesztő beszámoló: Előterjesztő: Ficzere Miklós 

5. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József 
 

Dr. Csajbók József sk. MKPT Elnök 
 

Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség. 

A közgyűlés nyilvános rendezvény! 
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Írta: Nagy Sándor 

 

 
 

A biodiverzitás magyarul az élővilág sokféleségét jelenti, legegyszerűbben megfogalmazva az 

élőlények fajainak összességét öleli fel. A biológiai sokféleség azt fejezi ki, hogy mennyire gazdag 

a természeti környezetünk. A biodiverzitás védelmének világnapját minden évben május 22-én 

tartják meg, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a biológiai sokféleség fontosságára és az azt 

fenyegető veszélyekre. De hogyan jutottunk el idáig? Az emberi civilizáció sajnos sokféle módon 

járul hozzá a fajok eltűnéséhez. A leglátványosabb esetekben egyszerűen irtás, például a korlátlan 

vadászat vezetett fajok eltűnéséhez. Az emberiség létszámának robbanásszerű növekedése egyre 

gyorsabb ütemben foglalja el a teret más fajok elől, megszüntetve vagy feldarabolva és átalakítva 

az élőhelyeiket. Könnyen belátható, az élőhelyek méretének beszűkítésekor a populációk 

egyedszáma olyan mértékben csökkenhet, ami egyes fajok fennmaradását veszélyezteti. 

Ugyanezzel a következménnyel járhat, ha az eredeti élőhelyet részekre darabolják, például utak 

építésével, csatornák létesítésével. Ilyenkor ugyanis az élőhely egyes részletei már nem feltétlenül 

biztosítanak elegendő területet egy-egy populáció fennmaradásához. Az élőhely megszűnhet 

egyszerűen azért, mert az emberek saját használatba veszik, például mezőgazdasági művelés alá 

vonják vagy beépítik. A biológiai sokféleség megőrzése mára létkérdéssé vált: manapság naponta 

50 faj hal ki a Földön, melynek beláthatatlan természeti, élelmiszer-ellátási és egyéb követ-

kezményei lehetnek. Az elfogadás mellett a megőrzés felelőssége is a miénk tehát. A biodiverzitás 

megőrzésének fontosságára azonban az embert középpontba állítva is találunk okokat. A fajok 

eltűnésével ugyanis számos olyan faj pusztulhat ki még a megismerése előtt, amelyet valamilyen 

módon hasznosítani lehetne, például gyógyszerként, táplálékként, fűtő- vagy építőanyagként. 

Fordítsunk tehát megkülönböztetett figyelmet legalább ezen a napon a földi élet sokszínűségére és 

szépségére! Magyarországon első alkalommal 2005-ben emlékeztek meg a Biológiai Sokféleség 

Nemzetközi Napjáról, a Fővárosi Állat- és Növénykert rendezvényén. A Vidékfejlesztési Minisz-

térium emellett honlapot is üzemeltet a biológiai diverzitás hazai, európai és világszintű 

kérdéseiről. Tegyünk meg mindent, hogy környezetünkben és tágabban az emberek megértsék, 

hogy a biodiverzitás megóvása alapvető jelentőségű az élet, a fajok, a populációk, a közösségek és 

végső soron az egyik kulcsa az emberiség fennmaradásának. A biológiai sokféleség megőrzéséhez 
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védeni kell a természetes élőhelyeket, az ott élő ökoszisztémát, emellett az oktatás, az 

ismeretterjesztés, a környezettudatos szemlélet formálása is elengedhetetlen. A biodiverzitás 

megvédése tehát globális feladat, viszont az emberiség sajnos, szinte mindenhol vesztésre áll 

jelenleg ebben a harcban. Hazánkban sem más a helyzet, épp ezért kell mindent megtennünk azért, 

hogy megőrizzük a minket körülvevő természeti csodákat, a legkisebb rovartól a leghatalmasabb 

fákig. Az elmúlt 115 évben mintegy 400 gerinces faj halt ki. 

Minden emberi tevékenység hatással van a környezetre azáltal, hogy használja az erőforrásait, 

szennyező anyagokat bocsát a levegőbe, a vízbe, a talajba, és különböző hulladékokat termel. 

Ahogy David Attenborough az Egy élet a bolygónkon című könyvében célként megfogalmazta: 

 

„Újra fel kell fedeznünk, hogyan éljünk fenntarthatóan, és ne 

eltávolodjunk a természettől, hanem újra a részei legyünk.” 

 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

 
 
A Saguaro Nemzeti Park látogatói 2020. október 3-a körül számos megrongált szaguaro kaktuszt fedeztek fel. 

Az ikonikus pozsgás növények közül kilencet levágtak és vélhetően elpusztultak. Három másik megsérült, de 

felépülhetnek. 

Fotó: Saguaro National Park 

 

 

E  L  A  D  Ó 
 

Steven Hammer 

New Views of the Genus Conophytum 

Ár: 31.500 Ft 

Steven Hammer 

Lithops Treasures of the Veld 

Ár: 12.600 
 

Cím: Katona József, 4028 Debrecen 

Hadházi út 78. katonalithops@gmail.com 
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Írta: Isépy István 

 

A növényvilág törzsfejlődésének egyik fő hajtóereje a szárazsághoz, a vízhiányhoz való 

alkalmazkodás. Az út az ősóceán elhagyásától a sivatagok meghódításáig több száz millió évbe 

telt. Az „őselem”, a víz nélkülözhetetlenségére utal, hogy az első szárazföldi hajtásos növények-

nél, a harasztoknál, a moháknál, sőt néhány nyitvatermőnél (pl. páfrányfenyőnél, cikásznál) a víz 

még - mint közvetítő közeg - elengedhetetlen a megtermékenyítéshez. A zárvatermő növények 

megjelenését (jura, kréta), elterjedését követően a harmadidőszak elejének nagyarányú geológiai 

eseményei, a hatalmas hegységképződési folyamatok (különösen a Pacifíkus-hegységrendszer 

felgyűrődése) számottevő klímaváltozásokkal is jártak. A korábban jóval kiegyenlítettebb csapa-

dékeloszlású kontinenseken, a Rák- és a Baktérítő csapadékszegény környékén, valamint a 

hegységek „esőárnyékos” oldalain, a több ezer méter magas hegyláncok felhőjárásnál magasabbra 

emelkedő vonulatain az év egészében vagy hosszú hónapokon át tartó arid viszonyok alakultak ki, 

melyek újabb kényszerfeltételeket állítottak a növényvilág elé. 

 

A víztakarékosság 

A szélsőségesen száraz klímához való alkalmazkodás egyik legsikeresebb módja a vízraktározás. 

Különösen sok vizet képesek tárolni szöveteikben a pozsgás vagy szukkulens növények. Az 

utóbbi név is e tulajdonságukat tükrözi: a latin succus szó folyadékot jelent. Attól függően, hogy a 

növényeknek mely részei látják el ezt a speciális feladatot, szokás levél- vagy törzsszuk-

kulensekről beszélni. A szukkulens növények kiváló vízraktározó képességét különleges 

anyagcserefolyamataik teszik lehetővé. Mint tudjuk, a virágos növények párologtatása, a légzés-

hez szükséges O2, valamint a fotoszintézis alapanyagául szolgáló CO2 felvétele, továbbá a két 

utóbbi anyagcserefolyamat végtermékeként felszabaduló CO2 és O2 leadása ugyanazokon a 

gázcserenyílásokon (sztómákon) keresztül zajlik. 

A növények gázcserenyílásai általában a fény hatására nyílnak ki, a vízveszteség következtében 

pedig becsukódnak. A sivatagi klímához alkalmazkodott pozsgás növényeknél azonban nem ilyen 

egyszerű a helyzet. Nappal a nagy forróságban a sztómák bezáródnak, ez megakadályozza a 

vízvesztést. A szervesanyag-termelés érdekében azonban ilyenkor ezeknek nyitva kellene lenniük, 

hiszen a rajtuk keresztül felvett CO2 ilyenkor alakítható át a fotoszintézis során szénhidrátokká. 

Hogyan egyeztethetők össze az ellentétes érdekek? A feladat tökéletes megoldására egyedül a 

pozsgás növények képesek! Éjszaka, amikor a sivatagi tájakra jellemző erős lehűléskor lényegesen 

kisebb a párologtatás, a sztómák kinyílnak, a sejtekbe bejutó CO2 a sejtüregek oldatában almasav, 

Crassula-sav (Crassula - varjúháj) formájában ideiglenesen megkötődik. Nappal, amikor a 

gázcserenyílások zártak, az éjszaka felhalmozott CO2-t használja fel a növény a szénhidrátok 

szintéziséhez. A szénhidrátszintézisnek ezt a speciális módját, mely kizárólag a pozsgás növények 

sajátja, crassulasav-metabolizmusnak, az ilyen növényeket a biokémiai folyamat angol 

elnevezésének (Crassula Acid Metabolism) alapján CAM anyagcsere-típusúaknak nevezik. 

A törzsfejlődés során a Föld egymástól elszigetelt, nagy távolságra lévő sivatagi, félsivatagi 

tájainak meghódításában növényrendszertani szempontból a legkülönbözőbb csoportok vettek 

részt. Több, mint 50 családnak (pl. kaktuszféléknek, liliomféléknek, fészkesvirágzatúaknak, 

kutyatejféléknek, kristályvirágféléknek, varjúhájféléknek stb.) vannak pozsgás termetű 

(szukkulens) képviselői. A vízraktározási feladatokat ellátó külső morfológiai tulajdonságok 

(pozsgás termet) miatt az egymással semmiféle rendszertani rokonságot nem mutató fajok is a 

megtévesztésig hasonlítanak egymásra (konvergencia). A hatalmas termetű mexikói 

oszlopkaktuszok és az afrikai óriás kutyatejfélék között lévő döntő származásbeli különbséget is 

csak a rendszerezés alapjául szolgáló virágszerkezet árulja el. 
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1. A varjúhájfélék egyik tagja, a Sedum aytacianum példa a CAM (Crassula Acid Metabolism) anyagcsere-

típusra. Fotó: Ficzere M. 

 

A kaktuszok 

A legismertebb pozsgás növények kétségtelenül a közel 3000 fajt számláló kaktuszfélék. Hazájuk 

a két amerikai kontinens. Csupán egy nemzetségük (Rhipsalis = korállkaktusz) néhány faja 

található meg az Óvilágban: Afrika trópusain és Ceylon szigetén. Ez az egyik botanikai 

bizonyítéka annak, hogy a középidőben Dél-Amerika és Afrika még összefüggő földrész volt 

(Gondwanaföld), s annak, hogy a kaktuszfélék ma élő fajainak többsége viszonylag fiatal, 

harmadidőszaki, a földrészek szétválása után keletkezett. A család elterjedési területe É-D-i 

irányban szinte egyedülállóan nagy, néhány 

fajukkal Kanadában, ill. délen, Patagóniában is 

találkozhatunk. Ugyanakkor képviselői a 

tengerpartokon a Kordillerák 3-4 ezer méter 

magasságban fekvő magasföldjéig, az Altiplanóra 

is feljutnak! A kaktuszok keletkezési centrumának 

Közép- és Dél-Amerika trópusi esőerdeit tekintik. 

Ahogyan a szukkulencia miatt a szárazsághoz 

való alkalmazkodás sikeres módja számos család 

fajainál megfigyelhető (nem minden pozsgás 

növény kaktusz!), ugyanúgy ennek fordítottja is 

igaz: magán a kaktuszfélék családján belül is 

nyomon követhető a száraz területek meghódítását 

lehetővé tevő pozsgás termet kialakulása. A 

kaktuszősök lombleveles, fa- vagy cserjetermetű 

növények voltak. Ilyenek a Peireskiák, 

hovatartozásukat virágszerkezetük s a leveleik 

alapjánál megfigyelhető, módosult hajtás eredetű  

 

 

2. Rhipsalis cereuscula, az egyik korállkaktusz 

Fotó: Paul Kaluschke 
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tövisek bizonyítják. Dél-Amerika trópusi esőerdeinek kaktuszféléi fán élő (epifiton) életmódot 

folytatnak. Mivel a talajjal nincsenek kapcsolatban, már számukra is létszükséglet a vízzel való 

takarékoskodás, bár a levegő rendkívül magas páratartalma, legalábbis az év jelentős részében, 

fedezi vízszükségletüket. Ilyen különleges életmódot folytató faj az elsősorban Brazíliában 

elterjedt korállkaktusz (Rhipsalis fajok) és a Rio de Janeiro közelében, a fantasztikus 

sziklaalakzatairól híres Orgona-hegységben (Serre de los Organos) őshonos karácsonyikaktusz 

(Schlumbergera truncata). Lapos, húsos, levélszerű szártagokból álló hajtásainak végén nyílnak 

élénkpiros vagy lila virágai, melyeket kolibrik poroznak be. Igazi rövid nappalos növények, csak 

akkor virítanak, ha több héten keresztül legfeljebb csak napi 8-10 órás megvilágítást kapnak. 

Európai körülmények között ezt a téli időszak biztosítja számukra, ezért esik virágzási idejük 

karácsony környékére. 

 

Alkalmazkodás a szárazsághoz 

Az optimális környezeti feltételeket nyújtó trópusi esőerdőkből a fajok között dúló 

konkurenciaharc a kevésbé versenyképeseket fokozatosan kiszorította. A pozsgás termet 

kialakítására hajlamos kaktuszfélék azonban már nagyszerűen állták a versenyt az időszakos 

esőerdőkben, a dél-amerikai „liánok” és a „caatingas” (az afrikai erdős szavannákra emlékeztető 

növénytakarójú tájak) vegetációjában, ahol a növényeknek már több hónapos száraz évszakot 

kellett átvészelniük. Kialakult a közismert kaktuszforma, a törzs-szukkulens termet. A levelek 

teljesen redukálódtak; a testtömeghez képest legkisebb gömbfelület, az azt borító tüskézet és sok 

esetben a hosszú szőrzet is mind a párolgáscsökkentésben játszik szerepet. 

 

Fagytűrés 

Továbbterjedésükhöz, a mexikói és az Egyesült Államok déli, száraz szubtrópusi tájaira, a 

Kordillerák erdőhatár fölötti hideg, száraz klímájú sziklavilágba való eljutásukhoz újabb 

nehézséggel kellett megbirkózniuk. A nagy víztartalmú szövetekkel rendelkező növényeknek a 

fagyveszély különösen jelentős korlátozó tényező. Ez az oka annak, hogy Közép- és Belső-Ázsia 

kontinentális klímájú sivatagjaiban a pozsgások gyakorlatilag hiányoznak! A trópusi hegyóriások 

4000 méteres magasságában a „napszakos klímához” (éjjel téli hideg, nappal nyári forróság van) 

viszonylag könnyen alkalmazkodtak. Lényegesen kevesebb faj képes rá, hogy elviselje a tartós 

hideget, a hosszú fagyos évszakot. Sejtnedvük koncentrációjának jelentős növekedése (fagyás-

pontcsökkenés), valamint a tél beállta előtti nagyarányú vízvesztés azonban lehetővé teszi 

számukra a zord időszak átvészelését. Jórészt a trópusi magashegységek havasi vegetációjában 

megedződött fajok közül kerültek ki azok, amelyek a jégkorszak során erdőtlenné vált tájakon 

messze északra és délre is eljutottak. 

 

A kaktuszok és az ember 

Mexikó földjén a kaktuszokat különösen nagy tisztelet övezi. 

Miként az ország mai címerén is látható, az ősi azték indiánok 

számára az égi jel szerint egy medvetalp kaktuszon ülő, kígyót 

fogyasztó sas mutatta meg az új hazát. A hatalmas, sokszor 1-2 

méteres átmérőjű, félelmetes tövisekkel borított sünkaktusz 

áldozati oltár volt a régi időkben. Mexikó, Arizona sivatagi, 

félsivatagi tájainak képéhez elmaradhatatlanul hozzátartoznak az 

alacsony cserjés bozótból kimagasló, néha a 10 m-t is meghaladó 

oszlopos termetű kaktuszok, a Cereusok. Az elnevezés találóan a 

spanyol cirios (= templomi gyertya) szóból származik, mert az 

aztékok szivacsos törzsét olajjal átitatva fáklyaként használták. 

Újabban az oszlopkaktuszokon belül számos nemzetséget 

különítenek el. Az előbb említett faj, a saguaro kaktusz 

(Carnegiea gigantea) is ilyen, mely több száz évet is megél, mire 

karos „gyertyatartói” 15-20 m magasra nőnek. Nyersen 

fogyasztott gyümölcse vagy a belőle készült üdítőital ma is 

közkedvelt. Európa népei csak az Újvilág felfedezése után 

 

 

 

3. Egy hatalmas sünkaktusz mint 

áldozatioltár az aztékok idejében. 
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ismerkedtek meg ezekkel az addig 

teljesen ismeretlen formájú növé-

nyekkel. Az 1500-as években a 

kolostorkertekben jóízű, ehető 

gyümölcséért már termesztették a 

medvetalp kaktuszokat. Latin neve 

Opuntia ficus-indica, azaz indiai 

füge, a nagy kolumbuszi tévedés 

emléke. A szerzetesek kedvtelés-

ből ültetett növénye azután elin-

dult óvilági hódító útjára, s rövide-

sen mint agresszív, pionír növény 

a Mediterráneumban is gyorsan 

elterjedt. Tövises, tenyérszerű 

szártagjai áthatolhatatlan bozótot 

alkottak, s hamarosan élősövényként is alkalmazták. A szintetikus vegyipar kialakulása előtt a 

nemzetség egyik alfaja a festék előállításban volt nélkülözhetetlen. Azon tenyésztették a 

bibortetűt, mely a kármin festékanyagot szolgáltatta. A szinte gyomként terjedő, nagy mennyiségű 

szerves anyagot produkáló növény kiváló takarmány, s emberi fogyasztásra is alkalmas, 

természetesen csak a tövis nélküli változatok, melyeket a századforduló híres kaliforniai 

növénynemesítője, Luther Burbank állított elő. 

Magyarországon először Lippay János „Posoni Kert” c. 1664-ben megjelent munkájában tesz 

említést e különös növények egyikéről, az „indiai fügéről”. A Linné munkájában még csak alig 

több, mint 20 fajt számláló növénycsalád teljes feltárása a 19-20. század kutatómunkájának 

eredménye. A rendkívül változatos formájú, ma már mintegy 3000 fajba sorolható növény-

különlegességek beszerzése századunkban világszerte gyűjtőszenvedéllyé vált. Ezért rendkívül 

szigorú nemzetközi intézkedések igyekeznek - remélhetőleg sikerrel - megakadályozni a fajok 

eredeti termőhelyről történő teljes kipusztítását. 

 

Néhány tanács kezdő kaktuszbarátoknak 

Ahhoz, hogy kaktuszaink a lakásban jól érezzék magukat, a legfontosabb a megfelelő 

megvilágítás. Ha nincs otthonunknak olyan helye, amelyet legalább 3-4 órán keresztül közvetlenül 

éri a napsütés, ne is foglalkozzunk a kaktuszokkal. E növények zöme, a télállókat kivéve, az 5-

10°C és a 45-50°C közötti hőmérsékleten tartható a legsikeresebben, hiszen élőhelyükön, a 

sivatagokban és főként a trópusi magashegységekben igen nagy a napi hőingadozás. Ehhez 

hasonlót a mi klímánkban a kaktuszok csak tavasszal és ősszel kapnak, így érhető, hogy nálunk 

ilyenkor érzik magukat a legjobban, s nagy részük virágzása is erre az időszakra esik. A 

növényeket speciális földkeverékbe ültessük. Az a lényeges, hogy az ültetőközeg laza, jó 

vízáteresztő képességű, levegővel jól átjárható legyen. Ezt a célt a durva szemcsés folyami sóder 

vagy az apró kavics biztosítja. 

Tápanyag utánpótlásként ehhez virágföldet és főként a bükkösökben gyűjthető lombföldet, ez az 

avarréteg alatti legfelső talajszint, is keverhetünk. Óvatosan bánjunk a locsolással. Tavasztól őszig 

hetenként egyszer, de akkor alaposan öntözzük meg a növényeinket. Nyáron este, tavasszal és 

ősszel pedig a reggeli locsolás az ajánlatosabb. A legtöbb gondot a teleltetés jelenti. Elegendő fény 

hiányában ilyenkor csak úgy tarthatjuk életben növényeinket, ha kényszernyugalmi állapotba 

irányítjuk őket. 

Lehetőleg világos helyen, de csak 5-10°C hőmérsékleten tartva őket elérhetjük, hogy a következő 

tavaszt megérve újra virágozzanak. Ilyenkor - a pihenő időszak idején - október végétől március 

elejéig a hűvösön tartott kaktuszokat egyáltalán ne öntözzük, mert az a gyökerek rothadásához, a 

növény pusztulásához vezet! 

 

Isépy István 
Természet Világa, 128. évfolyam, 1. szám, 40-42. o. 1997. jan. 1. 

 

 

 
 

4. A kaktuszfélék elterjedése a Földön (pontozott terület). 

A fekete körök egy korall- kaktusz faj előfordulási helyeit mutatják. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

M Á J U S 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi 

virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartot-

-tak hamarabb, a szabadba kihelyezettek későb-

ben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosz-

szabb időre kiterjed a természetesebb, időjá-

ráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha 

magot szeretnénk fogni, akkor a virágokat 

finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, 

társulva a méhecskékhez. 
 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik 

legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vi-

tálisak, az alanyok állapota is kedvező, mivel 

azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az 

oltásokat végezzük a legmelegebb napokon. 

Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 
 

3. A magoncok első tűzdelésének, szaknyelven pikírozásának is eljött a legalkalmasabb ideje. A 

pikírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb kárt nem okozunk a késlekedéssel sem, 

de az éves fejlődési potenciál nem teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és még csak most 

helyezik el a szabadban, nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly károkat okozhat. 

Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy árnyékolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A 

szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények pirosas színeződése a növény napsugárzás 

elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a 

növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti szín. 

Az epifita jellegű kaktuszokat („levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa 

lombkoronája alatti árnyékba valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 
 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-kevesebb 

nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg időben 

lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: az egyik 

öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 
 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

 

 

 

 

Wilcoxia leucantha v. albiflora májusi virágzása. 

Fotó:  Kiss László 
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J Ú N I U S 

 
Az Epiphyllum oxypetalumot árnyékosabb helyen neveljük. 

Fotó: Szabó Gábor 
 

1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjte-

ményünket vásárolt növényekkel. Figyelmesen vizsgáljuk 

meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati 

kártevővel. Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak 

így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha bármilyen tünettel 

találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor 

az egyszerűség kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó 

(szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel egyaránt 

permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők 

szaporodásának és tevékenységük is felerősödik, ezért külö-

nösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek jelenlétére. 

 

2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, 

de mindig akkor, ha már talajuk kiszáradt. Hűvösebb, borult 

időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használ-

junk a gyártó cég által javasolt töménységben és gyakoriság-

gal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra kaktuszokhoz kifej-

lesztett tápoldatának alkalmazását. 

 

3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket 

árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül. 

 

4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt 

helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére, és 

feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt igénylik 

kaktuszaink, de más pozsgásaink is. 

 

5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján. 

 

     
 

 1. Phoma torrens vírusfertőzés                   2. Botrytis cinerea fertőzés                       3. Fusarium fertőzés 

 

Ficzere Miklós 

 
Az 1-3 kép megjelent a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és más pozsgás-

növények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés című cikkében. 
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AZ ELŐADÓNAK SIKERÜLT MEGOSZTANIA HALLGATÓSÁGÁT 

 

 

[VARGA ZOLTÁN KAKTUSZGYŰJTŐ EGY LETŰNT VILÁG NYOMÁBAN] 

 

Írta: Palásti Péter 

 

Varga Zoltán sokoldalú ember. A tatai geológiai múzeum szakértőjeként és elkötelezett 

kaktuszgyűjtőként egyaránt sokan ismerik. Az viszont csak a napokban derült ki róla, hogy a 

letűnt világoknak is lelkes kutatója. A „Könyves szerda” előadói közül annyi vendéget még senki 

sem vonzott, mint néhány nappal ezelőtt az a férfiú, akinek két társával együtt évekkel korábban 

sikerült olyan kaktuszt is felfedeznie Dél-Amerikában, amiről a tudósok korábban azt hitték, hogy 

már teljesen kipusztult. Akkor túlélték a rendkívül veszélyes Kacsa-kanyonon való áthaladást is, 

és számtalan olyan emlékkel térek vissza, amit senki sem kérdőjelez meg. Most viszont sikerült 

megoszatnia hallgatóságát. Annak ellenére, hogy azzal nem vitatkozhat senki, hogy Ecuadorban, 

az Andok hegyláncai alatt valóban van egy barlang, melynek járatai több ezer kilométer [!] 

hosszúságban húzódnak, hiszen ez tény. Más kérdés, hogy az ott eddig megtalált leletek valóban 

egy olyan civilizációra utalnak-e, melyek talán az emberiség kozmikus származását bizonyítják. 

Vannak, akik határozottan hisznek ebben. Ezért is volt rendkívül szimpatikus Varga Zoltán 

részéről, hogy többször hangsúlyozta: ő nem kéri az általa elmondottak feltétel nélküli 

elfogadását, csak azt, hogy hallgassák meg, s gondolkodjanak el mindazon, amit mond. 

 

 
 

Varga Zoltán azt a titokzatos ecuadori barlangban talált, hatalmas, aranyborítású gitárt mutatja, amelyen 

csak 6-7 méter magas emberek játszhattak 
 

Nos, valóban sok minden elhangzott. Hihető és hihetetlen dolgok egyaránt. Ahhoz cseppnyi 

kétség sem férhet, hogy volt egy Móricz János nevű ember, aki Körmenden született, s az 1960-as 

években egy német aranybánya-tulajdonos megbízásából felméréseket végzett Ecuadorban. A 

történet szerint jó barátság alakult ki közte, és az őslakosnak számító shuarok között, akik 

megmutatták neki földalatti, szent helyüket. Az odavezető úton különböző méretű, kézzel 

megmunkált, különleges termeken haladtak át. Voltak közöttük olyanok, melyekben rengeteg 
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arany- és egyéb fémlemez sorakozott a falakon. Ezek ismeretlen írásokat tartalmaztak. Akadt 

köztük vésett, rovott, de a legtöbb nyomtatott volt. A shuarok szerint mindezeket egy régi nép, egy 

ősi civilizáció tagjai mentették oda valamelyik korábbi világégés elől. 

A hallgatók azt is megtudhatták, hogy nem sokkal később a britekhez is eljutott a felfedezés híre, 

akik expedíciójuk vezetésére az amerikai űrhajóst, Neil Amstrongot kérték fel. Azóta egymásnak 

ellentmondó híresztelések láttak napvilágot, majd nem sokkal később állítólag hírzárlatot 

rendeltek el. Olyannyira, hogy a közelmúltban Körmenden megtartott konferenciáról sem 

számoltak be a hírügynökségek és a tévétársaságok. Vajon miért? A kérdésre egyesek olyan 

válaszokat adtak és adnak, amik nehezen követhetők. Vannak, akik szerint a titkolózásnak az a 

célja, hogy az emberek tömegeit szellemi rabságban tartsák munkaerejük olcsó megkaparintása 

érdekében. Kár, hogy az érdekes előadáson sem derült ki, hogy a kezdetben felsorolt tények és az 

azokból levont következtetések között hogyan jött létre a szerves kapcsolat. Az viszont biztos, 

hogy hazánkban is vannak olyanok, akik hisznek ebben, mások nem. Ezért is volt igaza vastagon 

Varga Zoltánnak abban, hogy az általa elmondottakat nem kell feltétel nélkül elfogadni, de 

meghallgatni mindenképpen érdemes volt. 

 

Az aranyozott gitárt csak óriások pengethették 

Varga Zoltán arról is mesélt, hogy Ecuadorban hajdan élt ember-óriások csontjait is megtalálták. 

Kiástak például olyan sarokcsontot, ami háromszor nagyobb, mint az átlagos méret, ráadásul 

egyetlen állatéhoz sem hasonlítható. Találtak olyan ujjperc-csontokat is, melyek kétszer, két és 

félszer akkorák, mint az átlagos embereké. Akadnak olyan tudósok, akik határozottan állítják, 

hogy ezek a homo sapiens megjelenése előtt élt, többnyire 2,5-3 méter magas óriások voltak, 

akiknek sosem volt kutacsuk a koponyájukban. Elhangzott, hogy a Tayos-barlangban olyan 

hatalmas, aranyozott gitárt is találtak, amit csak 6-7 méter magas emberek tudtak megszólaltatni. 

Vannak persze, akik azt gondolják, hogy ez a lelet sok máshoz hasonlóan ugyancsak hamisítvány. 

Csakhogy teljesen jogos a felvetés: Ki és miért hamisítana egy ilyen hatalmas gitárt, pláne 

színaranyból? Talán a kérdésben benne van a válasz is, bár nem lehetünk benne biztosak. 

Palásti Péter 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 24. évfolyam, 36. szám, 2. o. 2013. február 12.  

 

 

 
 

 

Írta: Venter Marianna 

 

Az emberi ostobaság tárháza, úgy látszik, kimeríthetetlen. Pontosabban, beláthatatlan mi minden 

megtörténhet, ha nem számolunk a következményekkel. Egy amerikai illetőségű egyén bolti 

rablásra vetemedett, ami még önmagában nem is lenne olyan szokatlan. Csakhogy hősünk éppen 

egy fegyverboltot akart kirabolni, ami, valljuk be, fura ötlet. Az üzletben az eladón kívül nyolc 

vevő tartózkodott - mind állig felfegyverkezve, többek között vadász-puskával - valamint két 

szolgálatban lévő rendőrjárőr. Természetesen az üzlet vezetője is tartott a pult alatt egy lefűrészelt 

csövű karabélyt. Mire az igencsak előre nem látó rabló a végére ért volna a „Kezeket, fel és ide a 

kasszát!” című mondatnak, már 43 lövedék volt a testében. Ráadásul, mint utóbb kiderült, csak 

egy játékpisztoly volt nála. 

Szintén rosszul végződött egy új-mexikói macsó lőgyakorlata is, aki vadiúj ismétlőfegyverét egy 

sivatagi kaktuszon próbálta ki. A „derékban” szitává lőtt, hatalmas tüskékkel rendelkező, több 

mint 100 kiló súlyú, 2,5 méter magas növény ugyanis rádőlt a lövöldözőre és gondoskodott arról, 

hogy ne tudjon, puffogtatni többet. A „Minden idők legnagyobb marhája” címet mégsem ők 

érdemlik, hanem az a japán úr, aki azért nem engedte be a tűzoltókat égő házába, mert nem voltak 

hajlandóak levetni a cipőjüket, mielőtt belépnek... 

 
Tolnai Népújság. 14. évfolyam, 222. szám, 14. o. 2003. szeptember 23. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ficzere Miklós 

Sziklakertem télálló kaktuszai - tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és talányok 

II. rész: Télállók a Maihuenia, az Austrocactus, a Corynopuntia és az Opuntia nemzetségben. 

 

Katona József 

Lithops verruculosa – a nemzetség különce 

 

Elton Roberts 

Lobivia fechseri WR 230 

 

Fábián László 

Astrophytum capricorne és társai 

 

Nagy Sándor 

A győztes Gymnocalycium 2021 végén 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia; Ausztrália endemikus szukkulensei I. 

 

Kiss László 

A hosszú virágú Mammillaria longiflora 

 

Ficzere Miklós 

Útmutató kaktuszok és egyéb pozsgások gondozására 1832-ből 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

          
                                                                          Címlap                                                                       Hátsó 
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Részletek Károly Rezső A nemesítő növénytenyésztés legújabb alkotásai c. 1907-ben 

megjelent írásából. 
 

Mielőtt Burbank sikereiből néhányat felsorolnék, érdemesnek látom élete folyását röviden 

ismertetni. Luther Burbank mint szülőinek tizenharmadik gyermeke, 1849. márczius 7-ikén 

született Lancasterben, Massachusettes-államban. Atyja is kiváló elmék barátságának örvendhetett 

és elődei a gépgyártás és a paedagogia terén tűntek ki. A természet iránti fogékonyságát anyjától 

örökölte, a kinek atyja szőlővessző-tenyésztéssel foglalkozott. Egész fiatalon egy mezőgazdasági 

gépgyárban kapott alkalmazást, a melyben szintén növénykedvelő anyai nagybátyja tekintélyes 

állást töltött be. A gyárban ugyan nem jól érezte magát, de azért amerikai szívóssággal kitartott 

helyén, sőt találékonyságának olyan jelét adta, hogy munkaadója nagy fizetést kinált neki, ha 

marad és teljesen a feltaláló tevékenységnek adja magát. Növénykedvelő természete azonban 

másfelé vonzotta, s állását elhagyva, alig tizenhat éves korában, virág- és magkereskedést nyitott. 

Ámde tevékenységének ennél csakhamar tágabb teret, kísérletezésre és próbálgatásokra 

alkalmasabb helyet keresett, mit Kalifornia területén remélt feltalálni, a hova 1875-ben ki is 

vándorolt s meg is telepedett. Mostani kertészete, a hol növényújdonságainak bölcsője ringott, 

Santa Rosa nevű kaliforniai városka szélén fekszik. Kertjének közepén emelkedik lakóháza, 

melyet a kúszónövények majdnem egészen elborítanak és szebbnél szebb növények környeznek (l. 

rajz). Santa Rosától kb. 2 órányira Sebastopol-ban fekszik másik telepe, mely a tenyésztőnek 
 

 
 

1. rajz. burbank lakása Santa Rosa nevű kaliforniai városkában. 
 

újabb szerzeménye és a tömeges kísérletekre szolgál, míg a santa-rosai telepe a kényesebb 

kísérletek helye.  Különösen három alkotása alapította meg Burbank hírnevét. Nevezetesen: 1. a 

Burbank-burgonya, mely a washingtoni Agricultural Département számítása szerint az Egyesült 

Államok burgonya termelésének értékét évi 17.000,000 dollárral növelte, bár előállítójának csak 
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175 dollár hasznot hozott; 2. a tüskétlen kaktusz, melynek rendeltetése takarmánynövényül 

szolgálni, és termesztése révén millió holdnyi kopár, homokos területeket lakhatóvá, 

jövedelmezővé tenni és végül 3. a csonthéjnélküli szilva, melynek híre sok fejcsóválásra adott 

okot. Vegyük például a tüskétlen kaktuszt (2. és 3. rajz). Arizona, Texas, Mexikó stb. államok 

lakói jól ismerik a kaktusz (Opuntia) jó és rossz tulajdonságait. A kaktusz a legszárazabb, sivár 

homokban is megterem és helyenként fa-magasságot is elér; szúrós tüskéi miatt azonban 

hazájában csak sövényül használják. Ha azonban tüskéitől megfosztják a kaktuszt, tápláló húsát az 

állat mohón eszi, ellenben ha tüskéivel együtt jut gyomrába, halálát okozza. A tüskenélküli 

kaktusz előállítása tehát száz és száz mértföldnyi olyan területeket tehet jövedelmezővé, a 

melyeken más növény termesztése lehetetlen, mert a mesterséges öntözés számításba nem jöhet, a 

kaktusz azonban öntözés nélkül is jól tenyészik. A tüskétlen kaktusz keresztezésnek köszöni 

keletkezését. A kaktusznak ugyanis némely jelentéktelen nagyságú alfajai csak puha tüskét 

viselnek, sőt némelyeken a tüskék teljesen hiányoznak. Ezen ritkább fajokkal keresztezte Burbank 

a közönséges, nagy levelű, tüskés kaktuszt és tíz évi munkával előállított 2 m magas, gazdagon 

elágazó és tüskétől majdnem teljesen mentes változatot. 

Károly Rezső 
Természettudományi Közlöny. 39. évfolyam, 459. füzet, 617-620. o. 1907. november 10. 

 

 
 

2. rajz. Tüskétlen kaktusz, 3 éves példány, 8 láb magas és 300 kg-nál súlyosabb. 
 

3. rajz. a tüskétlen kak- 

tusz termése és levelei. 
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Írta: Griger György 

 

A »Kert« kedves olvasóinak már több izben volt 

alkalma olvasni Burbankról és csodálatos sike-

reiről, melyek által az egész világ figyelmét 

magára vonta. Szinte hihetetlenül sok sikere van, 

melyeket hosszú, fáradságos, de lélekemelő 

munkájával elért s nevét örökké kitörölhetetlenné 

tette. Sikerének egyik legfontosabb tárgyát ter-

mészetesen a tüskétlen gyümölcsöző kaktuszok 

képezik, melynek kultiválására és az egész világ-

részen való tenyésztésére részvénytársaság volt 

alakulóban. Ezen társaság a múlt évben angol 

nyelven írt s kiadott füzetben ismerteti mindazon 

tudnivalókat, melyek ezen kaktuszokhoz fűződ-

nek. Az ismertető füzetet angolból magyarra 

fordította: Friedlaender Kata úrnő s »A Kert« 

számára átdolgozta Griger György m. kir. állami 

műkertész, amint az alább olvasható. 

 

Burbank legnagyobb sikere 
Az új takarmánynövény, a kaktusz, szinte forra-

dalmat idéz elő a gazdaságban és kereskedelem-

ben. Hogy mit jelent voltaképpen a tövistelen 

kaktusz, azt egy ily kis ismertetés keretében 

elmondani csaknem lehetetlen. Csupán a fonto-

sabb, lényegesebb adatokat lehet a Burbank-féle 

kaktuszról megemlíteni. Hogy az egész történetét 

elmondjuk, ahhoz egy hatalmas kötetnek lapjai 

szükségeltetnének. A Burbank kaktuszának leírá-

sa, de legfőképp annak a tizenhat, türelmes iparkodásban eltöltött évnek a története, a mit a 

»növényélet bölcse« Burbank Luther a csoda-munkának szentelt, egy egész könyvet tölthetne 

meg, miért is jogosan követel magának egy kis helyet az irodalomban. Képzeljenek kérem egy 

embert, ki a világ összes kaktuszféléit összegyűjti, kiválogatja mindezen válfajtákból a 

legjobbakat, keresztezve ezután milliónyi palántát nevelve és újból keresztezve őket, kiválogatja 

és újra válogatja, keresztezi és a türelemnek és munkás tevékenységnek tizenhat évi ernyedetlen 

kifejtése után milliónyi elvetett kaktusz palántából kiválik hét növény, amelyek nemcsak 

gerincztelenek, hanem olyan növéssel és táplálóértékkel is bírnak, a mily után oly soká törekedett. 

Ez dióhéjban, amit Burbank Luther a kaktusszal tett. Néha 100,000 palántából elpusztított 99,999-

et. Az egy megmaradottat figyelte és gondozta, mint az anya a szopós gyermekét. Burbanknak 

türelmet, végtelen türelmet kellett szelleméhez hozzáadni, hogy tüskétlen kaktusza teremjen. Úgy 

mondják, egyetlen általa előállított növényféléje sem, vagy a mit a növényvilágban bárki valaha 

termelt, előállított, nem részesült olyan figyelemben vagy gerjesztette fel annyira a bámulatát és 

érdeklődését a czivilizált világnak, mint éppen a tüskétlen kaktusza. A tüskenélküli kaktusz 

termelésének jelentősége abban nyilvánul, hogy fája szívós takarmányt nyújt a házi állatok minden 

fajtájának. Ezen kaktuszfaj bármely talajban megterem s feltűnő, hogysem a praktikus emberek 

figyelmét elkerülje, kik szarvasmarhákat, lovakat, juhokat, disznókat tenyésztenek. Ilyen 

körülmények mellett a világ már is sokat hallott Burbank kaktuszáról. 

 

 

 

 

1. Luther Burbank és a tövistelen kaktusza. Santa 

Rosa, Kalifornia. 
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2. Burbank kísérleti parcellái a tüskétlen kaktuszokkal a Santa Rosai kertjében 1914-ben. 

 
3. A csodát, Burbank tövistelen kaktuszának egy példányát Albert Einstein is megnézte a Huntington 

Botanikus Kertben 1926-ban. (San Marino, Kalifornia). 
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A kaktusz korszak elkerülhetetlen. 

A kaktusz-korszak most hajnalodik. Tiz vagy húsz év múlva sok jól informált ember úgy hiszi, a 

tövistelen kaktusz fogja helyettesíteni az alfalfát vagyis a luczernát a czivilizált világ legnagyobb  

részében. Mert az kevés vagy semmi öntözést nem kíván és mégis megterem majdnem minden 

talajban és sokkal kevesebb figyelem mellett, mint amennyit az alfalfa, luczerna megkíván 

éstermésének mint takarmánynak sokkal nagyobb az eredménye. Burbank kísérletező tanyáján, 

Santa Rosában, Burbank tüskétlen kaktuszának, egy fajtája a termékeny talajban bámulatos 

mennyiséget hozott holdankint mint takarmány. A Burbank tüskétlen kaktusza, mely egyúttal 

gyümölcstermő is, 100 tonna takarmányt és 50 tonna gyümölcsöt termelt holdankint. Ezenfelül a 

szerves sók rendesen nagyobb mennyiségben találhatók a kaktuszban, mint bármely más 

takarmányban. Ezen sók nagy értékkel bírnak az állatokra, ami mellett még az is figyelembe 

veendő, hogy a kaktusz még annyi vízzel is ellátja az állatokat, mint amennyire azoknak 

szükségük van. Havaii-ban és Mexikóban például hat hónapig eléltek az állatok a kaktuszon egy 

csepp viz nélkül. 

 

A Burbank-kaktusz szívósabb természetű a vadkaktusznál. 

Burbank kaktusza nem csak nagyobb mennyiséget termel holdankint minden más kaktusznál, de 

szívósabb is mint a vad kaktusz. Burbank Santa Rosai tanyáján egy vad kaktusz a Burbank 

kaktusz mellé ültetve, elpusztult, míg a Burbank kaktusza virult és fejlődött. E szívósabb, 

gyorsabban fejlődő kaktusz valósággal kiölte a vad kaktuszt, mely a szomszédságban igyekezett 

megélni, azonos körülmények között. Ahol csak honos a kaktusz, ott a Burbank-féle kaktusz is 

mindenütt megterem, sőt oly helyeken is, ahol a vadkaktusz már nem terem meg. Különben 

szabály lehetne: ahol a füge és Eucalyptus megnő, ott fogják a kaktuszból is a legjobb eredményt 

elérni. A hol a hőmérséklet nem száll a 25 C foknál alább, ott mint évelő terem legjobban. Hol 

semmi egyéb az egész éven át nem terem, ott ezen kaktuszok még nőnek; de úgy hiszik, hogy a 

Burbank kaktusza ott is sikerrel lesz termelhető nyáron, mint éves növény, hol szigorú hideg tél 

van, ha a nyár forró és legalább hat havi termő idő van. Az íly vidékeken mint egyéves növényeket 

kezelve. Némelyek szerint 25 vagy több tonna kitűnő takarmányt nyújt kevés vagy éppen semmi 

öntözéssel és annyi gondozással, a mely szóra sem érdemes. A társaság azt tanácsolja, hogy azok 

akik meg akarják próbálni évenkinti termelését, csak néhány növényt vegyenek előbb és próbálják 

ki körülményeik között. Csakis ilyen kísérlet után lehet biztos tudást szerezni arra, hogy a kaktusz 

jövedelmezően termelhető-e, mint évesnövény bármely éghajlat alatt is. Kísérleteket tesznek 

nemsokára a Burbank-kaktusz termelésével a világ minden országában, mert a társaság levelezése 

az egész földgolyót átöleli. Harward W. S. »A növényélet új teremtményei« czímű munkájában a 

következőket mondja az új kaktusz termelését illetőleg: »A kopár földtekén két billió hétszáz 

millió holdra becsülhetik. Ezen terület hatezer négyszög mértfölddel nagyobb, mint az Egyesült 

Államok, beleértve ennek sziget-tulajdonát is. Mindezt a területet, kivéve némely eseteket, ahol 

éppen semmi eső sem esik, fel lehet használni az emberi és állati eledel termelésére, ha szükséges. 

Ős-Arábia nagy részét kilencz billió négyszög mértföldre becsülik hozzávetőleg, s ezt, ha 

szükséges, gyakorlatilag mind fel lehet használni a kaktusz számára. A földgömbnek termékeny 

vidékei nagyobbak e két vidéknél; valami 29 millió négyszögmértföld, tizenhat billió holdon felül, 

a hol minden lábnyi termékeny földön a kaktusz még nagyobb gyorsasággal nő, mint 

pusztaságban, mert új és hatalmas erőt vesz fel földmívelés alatt. 

 
* A növény, valamint az ellenvélemények ismerete azonban a nagy dicséreteket mindenesetre módositja. K. 

 

Griger György 
A KERT. 13. szám. 406-408. oldal, 1910. július 1. 
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A március 26-ai egyesületi összejövetelen Szászi Róbert előadását hallgattuk meg arról a különle-

ges összetételű talajkeverékről, amellyel néhány éve kísérleteket végez meglepő eredménnyel. 

Írott formában várhatóan rövidesen megjelenik újságunkban, a Debreceni Pozsgástárban. 
 

   
 

   
 

   
Képek: Szanyi Károly. 
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Írta: Rapaics Raymund 

 

A takarmánykaktusz nem más, 

mint a Közép-Amerikában ho-

nos fügekaktusz (Opuntia ficus-

indica) tövistelen változatának 

tenyészete. A fügekaktusz ter-

mése jóízű gyümölcs, amelyet 

az indiánok már Amerika felfe-

dezése előtt használtak, a felfe-

dezők erről nevezték el a nö-

vényt nyugatindiai fügének (fi-

cus indica). Az indiánok már 

élősövénynek is ültették erős 

tövisei miatt a gazdagon elága-

zó, néha szinte fatermetű, 5 

méter magasra is növő, lapos 

szárízeivel feltűnő kaktuszt. 

Valószínű, hogy már az indiá-

nok terjesztették s így eredeti hazájának határai most már meg nem vonhatók. Amerika 

felfedezése után korán elhozták Európába és Afrikába is, ahol előbb a Földközi-tenger mellékén, 

majd Dél-Afrikában nagy területeken elvadult. A Kanári-szigeteken, Spanyolország déli részén, 

Szicíliában és Olaszország déli részén a kaktuszfüge a szegényebb néposztályoknak ma is kedvelt 

csemegéje. Amerikai utazók gyakran említették, hogy a nagytermetű kaktuszok húsos szárának 

nedve a sivatagokban és pusztaságokban szükség esetén üdítő s az állatok a tövistől megtisztított 

kaktuszt elfogyasztják. Nyilván ez vezette a múlt század egyik amerikai, hírében azonban 

kétségtelenül túlbecsült növénytenyésztő kertészét, Luther Burbank-ot arra a gondolatra, hogy a 

fügekaktuszból kitenyéssze a tövistelen takarmánykaktuszt. Gyakorlatilag ennek az a nagy 

jelentősége, hogy a kaktuszok, mint pozsgás növények, a legszárazabb talajon is jól érzik 

magukat. A tövistelen alak a fügekaktusz természetes, de előbb figyelemre nem méltatott 

változata, Burbank kaliforniai telepén, Santa Rosában, keresztezéssel és kiválasztással több 

tövistelen fajtát állított elő belőle, amelyek Santa Rosa, Sonoma, Fresno néven kerültek 

forgalomba. Kaliforniában a tövistelen fügekaktusz ma is fontos takarmánynövény, de nálunk nem 

vált be. Magyarországon az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás Magyaróvárott még 

1911-ben és 1912-ben végzett kísérleteket a tövistelen takarmánykaktusszal (Kísérletügyi 

Közlemények, 1916, 39-41), amelyekből kiderült, hogy e növény nálunk nem bírja el a szabadban 

a telet, ami várható is volt, mert már előbb megállapították, hogy -6 foknál nagyobb hideget nem 

visel el ártalom nélkül, továbbá nyári fejlődése is olyan gyenge, hogy termesztése akkor sem lenne 

jövedelmező, ha kitelelne nálunk. Mindezek alapján mindenféle olyan híresztelés, hogy a 

takarmánykaktusszal nálunk a kopár területek, például a szikesek, hasznosíthatók, idejét múlt, 

hiábavaló beszéd. Még arról sem beszélhetünk komolyan, hogy a tényleg télálló szabadföldi 

kaktuszok, amelyeket bőven ismertettem „Az otthon és gazdasága” című kiadványunkban, 

gazdaságilag másnak, mint dísznövénynek lennének tekinthetők. Másutt ugyan kísérleteket 

végeztek ezeknek a kaktuszoknak gépi tövistelenítésével, de a növények gyenge fejlődése és 

csekély takarmányértéke miatt ez az eljárás sem fizette ki magát. Van a hazai növényvilágban elég 

értékes takarmánynövényünk, foglalkozzunk azok nemesítésével! A takarmánykaktuszt hagyjuk 

Amerikának. 

 

Rapaics Raymund 
Természettudományi Közlöny. 67. évfolyam, 1021-1022. füzet, 85-86. o. 1935. február 1. 

 

 

Elvadult fügekaktusz a Kanári-szigeteken. (Kieselbach Gyula felvétele) 



 

30 
Kaktusz és Pozsgás XIII. évf. 141. sz. 2022. május-június 

 

 

 
 

 

Írta: Molnár Ildikó 

 

Aki a kaktuszokat kedveli, rossz ember nem lehet — módosítják a közmondást, akik e 

különleges, egzotikus növényeket gyűjtik. Szerintük sokan nem is tudják, hogy az igénytelennek 

látszó, egyszerű tüskések mennyire érzékenyek, s milyen különleges bánásmódot igényelnek. Ha 

meg-kapják mindazt, amire szükségük van — fajtától függően —: homokos földet, világos, száraz 

helyet, különleges meglepetéseket tartogatnak. Télen a meleg szobában is képesek színes 

virágokkal megörvendeztetni az embert, s akinek kertje van, az nyáron csodálkozhat el azon: 

milyen tökéletesen illik — mondjuk — egy sziklakerti harmóniába a kaktusz. Különleges 

hobbikról nem mindennap hall az ember. A képeslap- vagy bélyeggyűjtők tevékenykedéséről, 

nemzetközi elismerésükről újságok tucatjai számolnak be. A Tövisek című kiadvány kaktusz-

nevelőknek ad tanácsokat. Hasábjain átadhatják egymásnak tapasztalataikat is. A lap nem 

újkeletű, az idén lesz ötéves, kiadója a Magyar Kaktusz- és Szukkulenskedvelők Egyesülete. A 

közösség történetéről, céljairól kérdeztük az egyik alapítót, Tamás Gyulát, aki több évtizede 

foglalkozik a szárazságot tűrő vagy nedvdús, valamint pozsgás növények gyűjtésével.  

— Valamikor az ötvenes években, a TIT keretében működött egy növénykedvelők klubja, ahol 

nemcsak a kaktuszokkal, hanem más érdekes és egzotikus virágokkal, fákkal, bokrokkal 

ismertették meg a résztvevőket, neves előadók. Azután 1957-ben annyira megnőtt az érdeklődés a 

kaktuszok és egyéb pozsgások iránt, hogy megkértek: keressek egy olyan helyet, ahol a nagyobb 

számú szakkör elfér, sőt egy-egy kiállítás megrendezése esetén akár több száz ember is 

megcsodálhatja a gyűjtők munkáját. így kaptunk helyet a XX. kerületi Csili Művelődési Központ-

ban, ahová az ország minden tájáról felutaznak az érdeklődők. Különösen sokan jönnek a Csepel-

szigeti településekről: Ráckevéról, Szigetszentmiklósról, azután Lacházáról, Dunaharasztiról, de 

Gödöllőről, Ceglédről is. 

— Időközben a Csili is kicsinek bizonyult...  

— Így igaz. A létszám annyira nagy lett, hogy 1975-ben Kern Péter vezetésével hatvan ember 

kivált a közösségből, és megalakította a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületét, amely 

azóta is működik. Mi 340 emberrel maradtunk, mint kaktuszkedvelők szakköre. Közben a 

gazdasági helyzet változott, és úgy döntöttünk, egyesületként tevékenykedünk tovább. Öt eszten-

dővel ezelőtt megalakult a Magyar Kaktusz- és Szukkulenskedvelők Egyesülete.  

— Ebben az időben döntöttek az újság megjelentetéséről? 

— A Tövisek című lapot mindenki örömmel fogadta öt éve. Az előállítási költségeket azóta rész-

ben a tagdíjakból, részben pedig az évente megrendezett kiállítások bevételéből fedezzük. 

Változatlanul nagy az érdeklődés iránta, a lap eljut Új-Zélandra, San Franciscóba, Leningrádba, de 

még az afrikai Ghánába is. A világ huszonhat legtekintélyesebb szaklapja között tartják számon. A 

Tövisek segítségével külföldön is megismertek bennünket, sok-sok kapcsolatra tettünk szert, 

lehetőségünk van baráti találkozók megrendezésére, tapasztalatcserére. 

— Mikor és hol tartják összejöveteleiket, és ki lehet az egyesület tagja? 

— Minden hónap második keddjén találkozunk a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium 

kultúrtermében, melyet — hála az igazgatónak — ingyen bocsátanak rendelkezésünkre. Az egye-

sületnek bárki tagja lehet, aki szereti ezeket a növényeket vagy kedvet érez megismerésükhöz, 

gyűjtésükhöz, és befizeti az évi kétszáz forintos tagdíjat  

— Még egy utolsó kérdés: ebben az esztendőben mikor rendeznek vásárral egybekötött kiállítást?  

— Erre rendszerint nyáron, augusztus végén kerítünk sort. Most valószínűleg egybeesik II. János 

Pál pápa magyarországi látogatásával. Reméljük, hogy a nagy eseményre utazók a Fővárosi Állat- 

és Növénykertben útbaejtik majd kiállításunkat is — fejezte be Tamás Gyula, a Magyar Kaktusz- 

és Szukkulenskedvelők Egyesületének immár leköszönt, de a közgyűlés által megválasztott 

örökös, tiszteletbeli elnöke. 

Molnár Ildikó 
Pest Megyei Hírlap. 35. évfolyam, 75. szám, 14. o. 1991. március 30. 
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BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, DERECSKE, 2019. SZEPTEMBER 12. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Írta: Surányi Dezső 

 

A medvetalpkaktusz gyakori lakásdísznövényünk, mert könnyen szaporítható. Valódi nevén, 

fügekaktuszként — Opuntia — azonban kevesen ismerik, s még kevesebben tudják róla, hogy 

védett, napos kertben nálunk is gyümölcsöt terem. Igénytelenségét mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy elvadulva még a Földközi-tenger sziklás partvidékén is összefüggő, áthatolhatatlan bozótot 

alkot. A sivatagi körülményekhez ugyancsak kiválóan alkalmazkodik; valódi levelei — a minél 

kisebb párologtatási felület érdekében — tövissé módosultak. Szára ellenben nagy, ellaposodott, 

levélszerű, úgynevezett kladódium, s azzal asszimilál.  

Az őshonos mediterrán növénynek vélt fügekaktuszok valójában Mexikóból származnak. Amerika 

fölfedezését követően már az 1500-as évek közepén megérkeztek földrészünkre. A korabeli 

botanikusok kilenc fajukat írják le; ezek jobbára gyümölcstermő kaktuszok, közülük az egyik, a 

Kanári-szigeteken sokáig nagyon kedvelt tövistelen, fatermetű fügekaktusz. Ez utóbbin 

tenyésztették azt a különleges pajzstetűt (a bíbortetűt), amelynek festékanyaga, a cochenille a múlt 

század közepéig nagyon keresett portéka volt. Manapság a fügekaktuszt többen saját gyümölcséért 

és — elsősorban — sövény- és karámnövényként ültetik. A Dél-Európában leggyakoribb 

fügekaktusz, az indiánfüge — Opuntica ficus-indica — (lásd képeinken), maga is számos „testet 

ölthet”; változatai tövisességükben, a módosult szártagok nagyságában és elhelyezkedésében, 

továbbá a virágok meg a termések színében, alakjában és méretében különbözhetnek egymástól. 

Egyébként a mórok a több méteresre is felnyúló növényt keresztény-fügének nevezték.A 

többnyire kis dió méretű és alakú virágok a lapátszerű szártagok peremén ülnek, s nyár elején sok 

porzóval pompásan nyílnak. A lilás, pirosas és halványsárga árnyalatú fügegyümölcsök a 

leggyakoribbak. Az utóbbi árnyalat egy sajátos színezékanyagnak, az indica-xantinnak a 

jelenlétéhez kötődik. Az ősz elejétől érő termés gyümölcshúsában elszórtan mindenütt 

megtalálhatók a kemény magvak. A termés fogyasztásakor héját lehúzzák, mivel felületét 

kellemetlen töviscsomók fedik. Minthogy a gyümölcshús lédús, az indiánfügét leginkább 
 

1. A térképen a géncentrum, a mai termesztési terület és a lehetséges termesztési területek. 
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2. Dísznek ültetett, hatalmasra növő Opuntia ficus-indica Kaliforniában. Fotó: Sarkady 
 

3. Opuntia engelmannii áthatolhatatlan bokra. Fotó: Sarkady 
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4. Különböző Opuntia gyümölcsök. 
 

nyersen fogyasztják, ritkábban befőttet, kompótot, üdítőital-alapanyagot, aszalványt vagy 

alkoholtartalmú italhoz cefrét készítenek belőle. Az európai mediterrán övezetben újabban egyre 

terjed egy észak-amerikai faj, az óriás fügekaktusz (O. maxima). A voltaképpen fatermetű növény 

(szártagjai igen hosszúak) akár a 10 méter magasságot is elérheti. Noha idősebb részei 

megfásodnak, a fiatalabbak — a felületüket borító hamvas viaszréteg következtében — 

kékeszöldek. Sárga virágai nagyok (tíz centiméternyiek), tavasz végén nyílnak, s belőlük lilás 

vagy bordó termések fejlődnek. A gyümölcs húsa édes és egyben savanykás is. Noha Texas és 

Arizona a hazája a legföljebb másfél méterre megnövő Engelmann-fügekaktusznak (O. 

engelmannii), ez a faj jól tűri a hideget, ezért leginkább vele érdemes próbálkozni kertjeinkben. 

Márciusban virágzik, élénksárga és nagy virágaiból mintegy négy centiméteres, kissé hengeres 

termések alakulnak ki. Kalandos életű az Antillákról származó fügekaktusz, a töviskörte (O. 

dillenii), elsősorban az amerikai szárazföldön és Ausztráliában terjedt el. Az utóbbi helyen 

azonban olyan mértékben elszaporodott, hogy a bozótalkotó fajt a múlt században kénytelenek 

voltak erőteljesen irtani. Végül is rovarkártevőkkel tudták visszaszorítani a pestisnek elnevezett 

töviskörtét. Megjelenése igen változatos; a szártagok széle hullámos, de sárga virágait — eltérően 

az előbbi fajoktól — nem ezeken, hanem véletlenszerűen, csoportokban hozza. Ősszel sötétpiros, 

bordópiros gyümölcsöt érlel, amelynek húsa fölöttébb ízes és lédús. Bár a fügekaktusz magról is 

szaporítható, többnyire kladódiumait gyökereztetik; az eljárás legújabb nagyüzemi módszerét 

olasz kutatók dolgozták ki. A fügekaktuszt ma is ősi módon — kézzel — szüretelik, s csakis 

védőkesztyűvel. A fügekaktuszok — „behurcolásukat” követően — közvetlen módon terjedtek el 

a Földközi-tenger mellékén. Napjainkban újabb térhódításukra számíthatunk (csupán Izraelben 

több ezer hektáros, új ültetvények vannak), főképpen azért, mert a rostos ivólevek — a 

fügekaktuszból készültek is — világszerte mind kedveltebbek. Az Opuntia fajok könnyen 

termeszthetők, s a mediterrán területeket az egyre nagyobb eróziótól megvédhetik. 

A fügekaktusz beliartalmi anyaga jelentéktelen. A kipréselt gyümölcslé azonban frissítő hatású, a 

lázzal vagy folyadékveszteséggel járó megbetegedések esetén. A gyümölcs enyhén hashajtó 

hatású, ezért fogyasztása csak mérsékelten ajánlott. Többnyire nyersen eszik, kettévágják, s 

kikanalazzák vagy kimagozva apróra vágják gyümölcssalátának. A gyümölcs húsában lévő 

oxalátkristályok miatt nyelvünkkel csípősnek érezhetjük a gyümölcsöt. A fügekaktuszokat zölden 

szedik, körülbelül egy hétig tart az utóérlelés. Ez alatt az idő alatt a gyümölcs sárga vagy pirosas 

színűvé válik, és akár egy hónapig is eltartható hűtőszekrényben. 

Surányi Dezső 
[A 2-4. képek nem tartozékai az eredeti cikknek. 4. kép eredete: www.sciencedirect.com] 

Élet és Tudomány, 48. évfolyam, 3. szám, 77-78. o. 1993. január 15. 
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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 
 

rosciflorus rosenrotblumig rózsaszín virágú 

rosasianus benannt nach Herkunft: Rosas Rosasról elnevezett 

rosea, rosei benannt nach Prof. Dr. J. N. Rose Rose-féle 

roseana, roseanus benannt nach Prof. Dr. J. N. Rose Rose-féle 

rosea, roseus,  rosenrot (blühende) rózsaszín 

roseiacanthum  piros tövisű 

roseiflora, roseiflorus rosablühende, rosablüttiger, rosenrot 

blühende 

rózsaszín virágú 

rosensis benannt nach Herkunft San Juan de 

Las Rosas, Mex. 

Rosasból való 

roseoalba rötlichweiss (blühende) pirosas-fehér 

roseocentra mit rotem Scheitel piros közepű 

roseoluteus rotgelber pirosassárga 

rossiana, rossii benannt nach G. Ross Ross-féle 

rostii benannt nach E. C. Rost Rost-féle 

rostratus, rostrata geschnäbelt csőrös, csőrözött 

rostrum-sperma schnabelsamige szőrös magvú 

rothiana Eigenname Róth-féle 

rotunda kugelrund kerek, kerekded, 

gömbölyded 

rotundifolia rundblättrig kereklevelű, 

kerek sziromlevelű 

rowleyanus, rowleyi benannt nach G. D. Rowley Rowley-féle 

royenii benannt nach Herkunft: Westindien élőhelyről elnevezve 

rubelliflora rötlich blühende piros virágú 

rubellihamata rötlich gehakte piros horgú 

rubens rötlich, rötend pirosan, pirosló 

ruber rot  piros, veres 

ruberta rostig rozsdás 

rubescens rot werdend, rot werdende piroskás, pirosló, pirosra 

változó 

ruberrimus sehr rot nagyon piros, legpirosabb 

rubicundus dunkelrot sötétpiros 

rubida rötliche pirosas 

rubiginosa braunrote barnáspiros 

rubineus  rubinpiros 

rubinghiana benannt nach Herkunft: Arg. élőhelyről elnevezve 

rubricostata rotrippig vörösbordájú 

 

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