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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) 

dr. Földi Ferenc 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 
 

 
 

 

A költő Zrínyi Miklós (1620-1664) nagyon gazdag könyvtárral rendelkezett. A Bibliotheca 

Zrinyiana kiadványban található a Csáktornyán 1662-ben írt kézírásos katalógus a Zrínyi-

könyvtár könyveiről, amely 431 kötetet említ. A katalógus szerzője ismeretlen, de az utókor 

számára megjelölte azokat a köteteket, amelyekben Zrínyi sajátkezű bejegyzései találhatók. 

Időközben sajnos több könyv is elkallódott, a megmaradtak között összesen 38 tartalmaz Zrínyi 

bejegyzéseket. A könyvek témáival kapcsolatos megjegyzései latin, magyar és olasz nyelven 

saját magának íródtak, nem a nyilvánosságnak. Széleskörű 

érdeklődése többek között kiterjedt a földrajzra, a 

gazdasági témákra és az állattanra is. Egy ilyen állattani 

műben, az 1551-ben kiadott Gessner, Conradus: Historiae 

animalium könyvben olvasható Zrínyi Miklós következő 

latin bejegyzése a 368. lapon: 
 

Cactus spina est qua humulus ictus inutilia habebit ossa ad 

tibias. 

Cactus = chomo 
 

Azt megállapítani nem lehet, mikor kerülhetett ez a talá-

nyos széljegyzet a könyvbe, talán az 1650-es években. Mit 

jelenthet a szöveg, jelentése mennyiben kapcsolódhat a 

kaktuszhoz? Ha valamilyen hasonlat lenne, akkor Zrínyi-

nek valamennyi ismerettel rendelkeznie kellett a kak-

tuszokról is. Mindez azt is jelentené, hogy jelenlegi ismereteink 

szerint ez lenne a cactus szó első írott emléke Magyarországon az 

1600-as évek közepéről. Kérem, segítsenek a latinul tudók. 
 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Drasenovich Mária: Zrínyi Miklós könyvjegyzetei. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Pécs, 1934 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 

szíveskedjenek elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, 

egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb 

lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon 

közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt 

teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb 

információ honlapunk linkjére kattintva: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra kész 

állapotban küldik meg a fenti címre. 
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Tóbiás Zoltán 

Tapasztalatok a kertben nevelhető jukkákról 

 

Ficzere Miklós 

Az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztály története 

 

L. Diers és V. Schädlich 

Frailea angelicana; egy új faj dél-Brazíliából 

 

Budai Ferenc 

Néhány érdekesebb selyemkóró (Asclepiadaceae) 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia - Selyemkórók 

 

Dr Erostyák Mihály és Kiss László 

Mammillaria peninsularis 

 

Fábián László 

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 8. rész. 

 

Ficzere Miklós 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Kiss Csaba 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

           
                                                           Címlap                                        Hátsó borító 
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Írta: Nagy Sándor  

 
Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj 

„A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart.” 
 

A Gymnocalycium neuhuberi 
 

Ez a faj, szinte az egész Dél-Amerikában otthonos. Amikor Hans és Walter 

Till 1992-ben hivatalosan leírta, valószínűleg azért, mert a nagy rózsaszín virágok színe miatt 

úgy gondolták, hogy kapcsolatba lehet – az ezen a területen széles körben elterjedt - 

Gymnocalycium monvilleivel. Majd ezt korrigálva, Hans Till az 2008. évi Gymnocalycium 

besorolásában az első alnemzetség Gymnocalycium sorozatába helyezte a viszonylag nagyobb 

testű fajokat: mint a G. gibbosumot tipusfajként, valamint a G. chubutense, a G. hyptiacanthum, 

a G. schroderianum a G. reductum és az említett új faj került ide, melyet Hans és Walter Till, az 

apa és fia, mindkettőjük barátjáról, gyűjtőtársukról és a neves szakíróról Gert J. A. Neuhuber 

tiszteletére neveztek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gymnocalycium 

neuhuberi 

 

 

Mánfai Gyula 2006-ban honlapján erről a következőket írta: »Jó, ha tudjuk: „ezt a fajt G. 

Neuhuber találta az 1988-as útja alkalmával. Élőhelyén bozótosban él, ennek ellenére elég sok 

napsütés éri. Itt az alapkőzet magnetit, gránitszikla és gránit törmelékből áll. Erre rakódott némi 

humusz. Télen -15°C-ig is lehűlhet a levegő, de az igen laza és ezáltal száraz talaj miatt nem 

károsodnak a növények annyira, hogy életképtelenné váljanak…” Azt is Mánfaitól tudom, hogy 

kultúrában +5°C-nál hidegebb helyen nem tartható, de ha megpróbáljuk, biztosítsuk számára a 

száraz és fényes helyet. Amíg ezt nem tudtam, a nyári pihenési időszak alatt kapott sok eső miatt 

néhány növényem bánatában elpusztult. Ezért nagyon fontos, hogy növényeink élőhelyéről a 

legtöbb információt megszerezzük, és azokat tartásuk során vegyük figyelembe. 
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Az elfogadott tudományos név tehát: Gymnocalycium neuhuberi H. Till & W. Till. Megjelent: 

Gymnocalycium 5 (1): 59 (1992). D. Metzing legutóbb a nemzetségen belül a Gymnocalycium 

alnemzetségbe sorolta. Edward F. Anderson a The Cactus  Family (2001) című könyvében a 

témánkban szereplő fajról ezt írja: „a Gymnocalycium neuhuberinek szinonimája a 

Gymnocalycium curvispinum”. Ezzel szemben az orosz szakértő és publicista, D. V. Rogatskin 

kritikai megjegyzése röviden és tömören ennyi: „nem igaz”. Azt állítja – mivel a G. curvispinum 

Catamarka keleti részéből, Portesuelloból származik, így az elsősorban a Gymnocalycium 

nigriareolatumnak lehet a szinonimája. 

D. Metzing határozottan támogatja a 

növény faji önállóságát és nem ismer el 

a szinonimitást egy kapcsolódó vagy 

kapcsolható taxonnal sem. Legrégebbi  

név a Gymnocalycium curvispinum, me-

lyet Alberto V. Fric nem érvényesen írt 

le 1929-ben. A másik elnevező a szintén 

cseh származású szakértő, Vladimír 

Sorma, aki Gymnocalycium pseudo-

neuhuberi névvel, leírás nélkül tette 

közzé elgondolását. Gyűjteményemben 

jelenleg tölcsér alakú, szép piros és lila 

virágú példányok vannak. A virágok a 

csúcs közeli tövispárnákból jelennek 

meg. A képen is látható, hogy a tövisek 

öleléséből nem tudnak kitörni,így nem 

tudnak szélesre tárulkozni. Fiatalok, és talán emiatt még nem éreztem, a szakirodalom által 

beígért kellemes illatukat. Van sárgás, de van ennél sötétebb, majdnem barnás-vöröses színű 

tövisű növényem is. Ezek merevek, egyenesek vagy enyhén íveltek, tű alakúak. Ez a faj jól 

ismert nemcsak az élőhelyeket kifosztó „növénybarátok” körében, de szerencsére az IUCN (A 

Természetvédelmi Világszövetségnek a 

természeti értékek megőrzésére létrehozott 

nemzetközi szervezete, 1948-ban alapították), 

a Vörös Lista veszélyeztetett fajokat vizsgáló 

kutatók számára is. Tőlük tudjuk, hogy San 

Luis tartományban a Sierra San Luis hegység 

délnyugati szárnyában lévő populáció két kis 

falu, Nuevo Suyuque és Suyuk Viejo és az 

ezekkel szomszédos területeken való 

előfordulása kevesebb mint 100 km
2
, amely 

igen sebezhető terület. A legnagyobb veszélyt 

az illegális gyűjtés jelenti, és ha ez a 

tevékenység nem fog megszűnni a 

közeljövőben, akkor a faj a kritikusan 

veszélyeztetett lesz. (Charles 2009).                   Virágzó Gymnocalycium neuhuberi gyűjteményemben. 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

 

Források és szakirodalom 
Ficzere Miklós (2015): Kaktusznevek katalógusa - Cactus Names Catalog 

Libnár Antal (2003): Dél-Amerika legszebb kaktuszai 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/31133/Gymnocalycium 

http://www.linkfang.de/wiki/Gymnocalycium 

http://www.cact.cz/galerie_test/galerie.php?text=GYMNOCALYCIUM 

 

 

 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/31133/Gymnocalycium
http://www.linkfang.de/wiki/Gymnocalycium
http://www.cact.cz/galerie_test/galerie.php?text=GYMNOCALYCIUM
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Szentiványi Márton: Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum Miscellanea…című 

könyvéről írva a kaktológia történeti munkák (pld. http://www.c3.hu/~mkoe/matort.html) 

megemlékeznek arról, hogy a magyar kaktuszélet történet Lippay János Posoni kert c. 

könyvének 1664. évi megjelenését követő jelentős évszáma 1689, mivel ebben az évben jelent 

meg Szentiványi Márton előbb említett könyve. Ez igaz, de csak az első kötet jelent meg! Ebben 

kaktuszféléről és más pozsgásnövényről szó nincsen. 

A helyes évszám: 1696. Ugyanis Szentiványi könyve 13 év alatt részletekben készült el, és közel 

4000 lapból áll. Az utolsó rész 1702-ben került ki a nyomdából. Az a rész, amelynek a 272. 

oldalán 71. tételszám alatt említi a Ficus indica növényt, (és nem az Opuntia ficus-indicát, mert 

ez egy későbbi elnevezés) az a második kötet (Decadis secundae) második része (Pars secunda), 

megjelent 1696-ban, ahogyan ez a mellékelt címlapon olvasható. 

Ficzere Miklós 

 

 

 
1-2. Szentiványi Márton: Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum Miscellanea… 2. kötet, 2. rész. 

Balra címlap, jobbra a Ficus indica ismertetése. 

 

 
3. A Ficus indica említése 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők november 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Teleltető helyünket lakásokban is úgy válasszuk meg, hogy az világos legyen. Sötétebb, 

félhomályos helyet csak jobb lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan megoldások is, amikor 

a cserépből kiveszik földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy csomagolópapírba tekerve tárolják! 

Ez csak kényszer szülte megoldás! Egyébként mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni, 

amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy 

biztos. A +5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel. 

 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus 

haselbergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban 

számíthatunk virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől 

azonban óvjuk őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen, 

ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen 

+5C°-ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja 

legyen enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha 

nem panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak 

kivételek. 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a 

fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. Külö-

nösen alkalmas hely a panellakásokban a 

következők számára: néhány Epiphyllum faj, 

Melocactusok, Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben 

teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok 

várhatók, úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé 

helyezzünk el óvatosan valamilyen hullám-

papírt, vagy ha a hely megengedi, megfelelő 

vastagságú hungarocell lemezt. 

 

 
Schlumbergera teleltetése. Kép: Dankó István 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt 

veszünk észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a 

szemétbe, de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami 

már vélhetően egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés beszárad, majd tavasszal 

gyökereztessük dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle.  

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 
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Heindel Ferdinánd pozsonyi ügyvéd botanikus kertje előhírnöke volt Lippay János Posoni 

kertjének. Heindel magát Posoniensis hungarus névvel illette, utalva ezzel botanikai 

érdeklődésére. Kertjének növényeiről 1651-ben katalógus is készült, azt is tudjuk Winterl, 

Haberle és más botanikusok elejtett szavaiból, hogy ez a katalógus megjelent, de az 1700-as 

évek végétől a kiadott katalógusnak nyoma veszett. Ernyey Jánost a véletlen vezette nyomra, 

amikor Bél Mátyás kéziratait tanulmányozta, és ráakadt Heindel kertjének leírására, és egy 

katalógus részletre. Immár bizonyossá vált, hogy az említett botanikusok elejtett adatai valósak. 

Érdekesség, hogy Bél Mátyásnak ez a kézirata is az elveszett emlékek sorában szerepelt.
1.
 Bél  

kéziratában Heindel kertjéről a csonkán maradt Hortus medicinalis részben írt. Ernyey a 

töredékes katalógust a Botanikai Közleményekben teszi közzé 1916-ban.
2
  Mint Ernyey írja: 

„Mai szemmel nézve a szerény katalógustöredéket, talán kicsinyesnek, szűkkörűnek ítéljük az 

egész pozsonyi kertet és túlzásnak mondjuk Bél M. ötletét, hogy Heindelt botanikusnak, kertjét 

pedig botanikai kertnek mondja. Ámde az elfogultsággal vádolható rajongó Bél ítéletét 

megerősíti a két Deccard már súlyosan latbaeső szava, akik ugyancsak foglalkoztak a 

katalógussal, sőt nyomdába szánták saját jegyzeteik kíséretében. Hol lappanganak ezek? Hihető-

e, hogy a pozsonyi katalógusban nem lett volna több, mint az alábbi enumeráció? (…) A 

Heindel-féle kert más fejezetekbe szánt anyaga pl. a honosított fák és növények leírása Bél 

kéziratának a IX. §-ban ellaposodott, befejezést nem nyert.” 

A katalógus növényei között egyetlen pozsgásnövény található Aloe americana néven, amely 

alatt nyilvánvalóan az Agave americana értendő. A csonka katalógus közlése túlterjeszkedne 

tárgyunkon még rövidsége ellenére is, ezért azt a részletet közlöm, ahol az Aloe americana 

található. A kertben kaktusz létét feltételezni lehet, de nem érdemes. 

Ficzere Miklós 

 

Irodalom 

1. Bél Mátyás: Rei rusticae Hungariae libri 3. - De re rustics Hungarorum M. S. S. lat. in folio 

570. és 276. sz. a M. Nemz. Múzeum kézirattárában. 69. o. 1642, Maij 30. 

2. Ernyey János: A pozsonyi botanikuskert katalógusa 1651-ből. Botanikai Közlemények, 1916. 

XI/4. XV. kötet, 3-4. füzet, 75-81. o. 

 

 
Aloe americana a csonka katalógus alábbi részletében. 
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Írta: Fierer Kelemen 

 

1969. október 20-án, hétfőn nem tartózkodtam odahaza és ezért édesanyám kísérte végig az 

üvegházon a kaktuszt vásárló vendégeket. Az ismeretlen vendégek először voltak nálunk, férj és 

feleség egy fehér Trabant-tal jöttek. Elmondták, hogy Gödöllőről jöttek, nagyon örülnek, hogy 

megtalálták az utcát. Most csak néhány növényt kívánnak venni, mert rádió és tv szerelő 

kisiparos és most még kevés a munkája és keresete. Nézelődés közben a feleség csodálkozva 

mondta: jaj Bubikám, ha a Jenő ezt látná! Majd vásároltak két olcsó kaktuszt és távoztak. 

Megígérték, hogy csütörtökön újra eljönnek és névjegyet is hoznak. Kedd reggel, amikor az 

üvegházba mentem, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a piros crystata hiányzik. Hétfőn délben 

még öntöztem ezt a nevezetes növényt tehát tudtam, hogy ekkor még meg volt. Feleségemtől 

tudtam meg, hogy hétfőn délután látogatók jártak az üvegházban, a fent említett házaspár, de 

más nem járt az üvegházban. Ezek után bejelentést tettem a rendőrségen. Kedden délután 

Máriási István barátommal magánnyomozást kezdtünk az ügyben, és tervszerűen végig jártuk a 

gödöllői ismert kaktuszosokat. Mindnyájan nagy szeretettel fogadtak, örömmel mutatták meg 

gyűjteményüket, sőt még ajándékot is akartak adni, amit mi nem fogadtunk el. Este 6 órakor 

érkeztünk meg, egy kezdő kaktuszoshoz, akinek a foglalkozása rádió és tv-szerelő volt. Fehér 

Trabant állt a ház előtt. Bár velünk soha nem találkozott azelőtt, meglehetősen hűvösen fogadott, 

az előszobában állni hagyott és gyűjteményét sem mutatta meg. Amikor érdeklődtünk, hogy hol 

lehet olcsón piros kaktuszt venni, vagy cserélni, nem mondta meg, hogy a Korompay utcában, 

pedig előző nap látta, hogy nálam nagy számban vannak ilyen növények. Búcsúzáskor 

tanácsolta, hogy a második szomszédban nézzük meg a Jenő bácsi növényeit. Mi egymásra 

néztünk, barátommal. „No meg van a Jenő bácsi is” Át is mentünk a szomszédba és ott 

csodálatosan szép precízen gondozott és telepített pálma gyűjteményt láttunk, ritka madarakkal. 

Roppant rend és tisztaság mindenütt. A kapu, kert és lakás díszítése a tulajdonos sajátkezű 

mestermunkája. Kaktuszgyűjteményét is láttuk, de nem volt ott, amit kerestünk. Nagy élménnyel 

távoztunk. Szerdán tapasztalatainkat közöltük a rendőrséggel, Csütörtökön egy barátom 

meglátogatta a TV szerelőt és névjegyet is kért tőle, azzal, hogy ajánlani fogja, mint szerelőt. 

Persze mondanom sem kell, hogy a hétfői házaspár ígérete ellenére, csütörtökön nem jelentkezett 

és névjegyet sem hozott. Ennek ellenére csütörtökön már a kezünkben volt a névjegy. Még azon 

a napon megjelentünk a rendőrségen édesanyámmal és ott több fénykép közül ki kellett 

választani édesanyámnak a hétfői látogatót, majd nekem a Gödöllői tv szerelőt. Csodá-

latosképpen a két kép azonos volt. Közben beszereztem az Állat- és Növénykert igazolását, mely 

szerint az ellopott növény értéke meghaladja az 5.000 Ft-ot. 

Október 27.-én újabb vallomás tétel után két nyomozóval 

gépkocsin elindultunk Gödöllőre. Rövid házkutatás után 12 

órakor a kezemben volt legféltettebb növényem, a Gymno-

calycium mihanovichii f. rubra f. crystata. 

Ezúton is köszönetet mondok a nyomozó elvtársaknak gyors és 

hathatós segítségükért, amivel nemcsak egy kaktuszt találtunk 

meg, hanem egy bűntényt is felderítettek. 

Az eset szolgáljon tanulságul minden kaktuszgyűjtőnek, hogy 

nálam jobban vigyázzanak ismeretlen látogatóikra és 

növényeikre. 

 

Fierer Kelemen 

Budapest 
Hasonló lehetett az ellopott növény. 

A kép illusztráció, prof. Ilham Alakbarov felvétele. A cikket Dr. Nemes Lajos bocsájtotta rendelkezésünkre. 
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Sun City Grand egyik kertes háza. Azért nem rossz dolog egy kerítés! 

Az AP Hírügynökség jelenti 

Phoenix nyugati részén, a Sun City Grandi közösségben eddig 

mintegy ötven otthon kertjéből loptak el kaktuszokat. Számos 

nyugdíjas reggelenként aggódva siet ablakához, vajon helyükön 

látja-e még szeretett növényeit. Feltehetően a nyitott kerteket és a 

lakók korai nyugovóra térését kihasználva növekedhetett meg 

ennyire a kaktuszlopások száma. Scott Bailey nyomozó elmondta, 

hogy a tettesek, valószínűleg parkrendezőknek adva ki magukat, 

képesek kertenként legalább öt vagy hat sárgatüskés kaktusz 

„elemelésére”, melyek darabját később 150 dollárért értékesítik. Az 

eddigi veszteség - csupán Sun City Grandon - eléri a tízezer dollárt. 

A legtöbb lakó nem jelenti kárát a biztosítótársaságok felé, mivel a biztosítás többe kerül, mint a 

növény pótlása. A hatóságok szerint a tolvajok főként az újabb házakat „kedvelik”. Azonban 

nem csupán a lopások károsultjai érzik megrövidítve magukat. Bob Johnson, a Cactus King 

kertészet tulajdonosa elmondta, hogy a kialakuló kaktusz-feketekereskedelem miatt a legális 

kertészetek versenyre kényszerülnek. Mivel a tolvajok lenyomják az árakat, a kertészetek egyre 

drágábbnak számítanak. (AP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vajon mi lesz a reggeli leltár? 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 
 

 

Gyűjteményemben júliusban virágzott az Acanthocalycium (Lobivia) plomonianum, amelynek 

magháza kezdetben azt mutatta, hogy megtermékenyült a virág, de a magház időközben átalakult 

hajtássá! 

Kiss László, Orosháza 
Acanthocalycium plomonianum átalakult magháza. 

 
 

 

 
 

 

 
A mezőtúri Túri vá-

sárban egy nagyon 

kreatív fazekas mun- 

kája. 

Hűtőmágnes pozsgás- 
sal. 

Beküldte: 

            Sarádi Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fel-fel sóhajt néha-

néha: Egy életem, egy 

halálom! 
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Tóthfalusi Miklós 1847-ben ad tanácsokat a pozsgások, 

közöttük a kaktuszok gondozására Virágkedvelő c. 

könyvében. Őt azonban 15 évvel megelőzte egy ismeretlen 

szerző a saját költségén kiadott könyvecskével, akinek 

neve, ahogyan írta szerényen: „egy mezei gazda”. 

Könyvének címe: Folyvást tartó Mezei és Kerti Kalen-

dáriom, vagy: Mit kell a józan gazdának az esztendő 

minden holnapjaiban, mind belső, mind külső gazdasága 

körül haszonnal végezni, és tudni? Megjelent Kassán 1832-

ben. A könyv a szerző szavaival: Tökéletes tanács adó a' 

belső és külső gazdaság' minden ágazataiban, úgymint: Mit 

kellesék az udvarban, mulató 's konyha kertekben, a' gyü-

mölcsfák, és virágok mellett, nyárban és télben, a' szőlők 

szántóföldek rétek' és erdők mivelésében, marha', baromfi', 

méhek' nevelésében halászat' és a' vadászat' dolgaiban csal-

hatatlan előmenetellel cselekedni — több tapasztalt gazdák 

és saját észrevételei szerént. 

A januári teendőkben elmondja, milyen plántákat, milyen 

hőmérsékleten tartsunk, ha lehet kis üvegházacskában, 

milyen legyen a kis üvegházacska, hogyan öntözzük a tél folyamán a Cactus flagelli formist, 

Agavét, és Aloest, a Stapedia variegatát, stb. Az alábbi részlet, de az egész könyv is, igen 

érdekes az akkor használt magyar növénynevek tekintetében, mert közülük több is 

pozsgásnövényt rejthet és megfejtésük újabb adalékkal szolgálhat. Mert mi lehet a köldök fű, a 

pap virág, a rostos virágok, melyek egyáltalán nem locsoltatnak? 

„A' következő plánták, a’ mellyek Reaumur szerént 8 grádusnyi melegséget kívánnak, egy 

világos, délre fekvő szobában egy kévésé fütettetnie, ha az időmérő négy grádusnyi melegségre 

kell tartattniok, hogy hajtásba egy átaljába ne indulhassanak, és csak a’ múlhatatlan szükség 

esetében kell őket egy-egy kis hideg vízzel locsolni, a' midőn t. i. az egéséges levelek, már 

fonnyadozni kezdenek. E' következendők: Hamu plánták (Cineraria amalloides, lanata és 

maritima) Aucube Alea, medvefül, Czitronfa, cziprus, Ciclamen Gorteria rigens, Hangfü (Erica 

vulgaris) Hortensia, szarvas szarv bokor, Hermania, kék Nyakócz fű (Tracbelium) csengő fü 

(Hypericum monogynum, olympicum, balearicum, pyramidale calycinum (Jázmin Jazminum 

sambac, grandiflorum azoricum, officinale és odoratissimum) több levendula fajok (levendula 

multifida, formosa, dentata), a' Borostyán, mirtus, gránát és narancs fa, a' rongyvirág, a’ 

közönséges kínvirágok (Passiflora serrati folia) Phylica, Ericoides Pompelmus Citrus 

Decumanum, Zörgő virág, Rezeda, a’ gyengébb féle rózsafajok (Rosa semperflorens, muscosa, 

moschata) a’ gyopár, legtöbbnyire a' Pelargonium fajok, a' leves plánták: mint a' Cactus flagelli 

formis, Agave, és Aloes, a' rostos virágok, Stapedia variegata, a' köldök fű, vagy pap virág, 

mellyek egy átallyában nem locsoltattatnak, a' pánczélvirág, a’ borostyán formájú lapta virág, 

farkas hárs, bőzvely, a' gyengébb Zsája fajok (Salvia formosa, coccinea, pseudo coccinea és 

aurea), az Indiai aranyfű virág, és több efélék. 

Azon plánták mellyeknek télben Reaumur szérént 8-tól fogva 14 grádusnyi melegségre van 

szükségek, megkívánják hogy álló helyeknek ablaka előtt egy élölre kiálló üveg házacska légyen, 

a’ mellynek hogy a’ hideg be ne hasson, két lábnál kisebb állani nem szabad, és a’ szobával 

elkerülhetetlenül közösülésbe kell lennie, kívülről pedig gyékény ponyvával beterítetnie.” 

Tanácsokat ad, hogyan gondoskodjunk az üvegházacskáról. „Kemény fagy idején, gyakorta 

megtekintse az ember az üvegházban lévő időmérőt, hogy a’ fűtést ahoz alkalmaztathassa: vagy 

pedig, ha hogy a’ hideg felettébb nagy lenne, a plántákat éjszakára a’ meleg szobába vihesse. 
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A' szoba ablaknak, melly az üvegházat a' szobától elválasztja, télben mindig nyitva kell állania, 

és egyedül csak a’ szoba tisztogatás alkalmával kelletik becsukni, hogy a’ plántákat a’ por be ne 

lepje — El ne felejtse az ember a' gyékény borítékot az ablakra minden estve gondosan 

lebocsátani és csak reggel a' mindőn már jól feljött a’ nap, ismét félre-vetni. Az ollyan 

plántáknak, mellyek téli időben Reaumur szerént 12-től fogva 20. - 25 mértéknyi melegséget 

kivánnak, legjobb és czélerányosabb volna egy kis magányos keskeny szobácskát felállítani, 

mellynek egyik ablakához egy a' szobán egészen, végig nyúló vas kürtőjű vagy csövű 

kemenczének közelebb kelletik lennie. Akkor osztán a' kemenczéhez legközelebb lévő egyik 

üvegházacskába a' 21-től fogva 25. a' távolabb lévőbe pedig 12-től fogva 20 mértéknyi 

melegséget kívánó plántákat lehet hellyheztetni.” 

Júniusi „Foglalatoság a' virág szoba, narancs és múlató kertben” (…) A' meleg tartókban 

mintegy fogva tartott plánták, mint p. o. az Arumok, Vér virágok, Cactusok, Mimosák, Chinai 

rózsák, Stapeliák, Xilophillák és többek, a' napfény alatt sok levegőt kivánnak, mert külömben a' 

napsugárnak az Üvegházba öszszegyülésee 's törése által ezen plánták' levelei könnyen 

megperzselődnek 's öszszezsugorodnak.” 

Elmondja, ezeket a plántákat csak három hónapra, a nyárra lehet kihelyezni a szabadba, és e 

hónapok legfontosabb elfoglaltsága az öntözés. „Az öntözés ebben és a' két következő 

hólnapokban egy legfőbb foglalatosság. — Az eső víz, folyóvíz és a’ meghigított ganéj lév 

hasznosabb a' kútvíznél, jól lehet a’ kútvíz is jó az öntözésre, ha az legalább 24 óráig, hordóban 

vagy kádban napfényre ki van téve.(…) A’ Colocasiakat, Aloet fajokat most gyökér sarjúikról 

lehet szaporítni,” 

Megtudjuk azt is, miként lehet védekezni a földi bolhák ellen az aloe növényvédőszerként való 

felhasználásával. „Főzzön az ember össze fél font komlót, fél font olcsó tubákot, fél font ürmöt 2 

Lat Aloét 10 — 12 pint vízben, és azzal fecskendezze - be egynehányszor a' plántákat…” 

Megjegyzés: kiemelések tőlem. 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Ismeretlen szerző: Folyvást tartó Mezei és Kerti Kalendáriom, Kassa, 1832. 10-12, 97, 99-100. 

o. 

 
 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2016. II. félévben 
 

Szeptember 24-25. szombat-vasárnap 

Kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár. 

Nyíregyháza, Korzó üzletközpont 
 

Október 22. szombat 

Kertész szemmel Normandiában némi pozsgással elegyítve. 

Előadó: Ficzere Miklós 

 

November 26. szombat 

Egy kísérlet margójára, avagy, mit tesz egy véletlen. 

Előadó: Szászi Róbert 
 

December 17. szombat 

Az Aztekium valdezi nyomában. 

Előadó: Tóth Norbert 

 

Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

OSZTÁLYKAKTUSZ 
Írta: Nagy József 

 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskolában jártam az ősszel. Mindig nagy szeretettel 

fogadnak. Az igazgató asszonnyal nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Talán nincs olyan 

kérésem, óhajom, amiben ne lenne partner. A megérkezésemet követően sok nebuló jelentkezett, 

segítenek bepakolni, asztalokat hozni. Rég töröm a fejem, vajon mivel lehetne még érdekesebbé 

tenni az Iskolaprogramot. Gondoltam, mi lenne, ha minden osztály kapna egy kaktuszt, és az 

ápolását, gondozását rájuk bíznám. Becsengetés után irány az igazgatói szoba, a kölcsönös 

üdvözlés után vázoltam az ötletem. Az igazgató asszony rögtön rábólintott. Rákérdeztem 

tulajdonképpen hány osztály is van az Iskolában. Miután megtudtam, hogy 16 osztály van, már 

körvonalazódott bennem, milyen növényeket fogok hozni. Felvetettem, jó lenne minden növény 

mellé egy-egy kis táblácska, amin a gyerekek számára is érthető lenne az öntözés gyakorisága. 

Nagyon jó ötletnek bizonyult a felvetés, ezt a feladatot magára vállalta az igazgató asszony. 

Megbeszéltük, hogy másnap a nagyszünetben kerülnek átadásra a növények. Minden osztályból 

egy tanár vagy épp egy gyerek fogja átvenni a kaktuszokat. Természetesen minden növény mellé 

dukál egy névtábla, legyen mit olvasgatni. Az iskolában gyorsan terjedt a hír, rövid időn belül 

több gyerek is érdeklődött, hol lehet átvenni a kaktuszokat. Sőt volt, aki egyenesen közölte, jött 

az osztálykaktuszért. Amikor mondtam, hogy csak holnap a nagyszünetben lesz az átadás, némi 

csalódással távoztak. Hazaérkezvén összeszedtem a növényeket, felcímkéztem és izgatottan 

vártam a másnapot. Reggel az iskolában a gyerekek már vártak, sokan kérdezték mikor lesz az 

átadás. Csengetés után megkaptam a beígért táblácskákat, amin a következő szöveg állt: 

„Kéthetente kérek vizet, októbertől-áprilisig pihenek!” Elérkezett a várva várt szünet. A 

gyerekek már ott tolongtak az asztal körül, kicsik-nagyok vegyesen. Az igazgató asszony pár 

mondatban megemlítette, hogy évek óta rendszeresen járok a suliba, sok-sok előadást 

hallgathattak már a gyerekek. No meg, amit már mindenki tud, hogy minden osztály kap egy 

kaktuszt, és ők fogják gondozni. Tavasszal, amikor majd újra jövök, lehozzák bemutatni a 

növényeket, lássam, milyen gondos „gazdájuk” is voltak a gyerekek. Mielőtt sor került volna az 

átadásra, néhány tanáccsal még elláttam a nebulókat. Nagy-nagy örömmel vették át az immár 

„osztálykaktusszá” minősült növényeket. Látni a szemükben a csillogást, az örömet, egész 

megható. Úgy vélem ezen a napon sikerült szereznem egy kis örömet sok-sok gyereknek. 

Természetesen nekem is nagy boldogság és kellemes élmény egy ilyen esemény. Úton hazafelé 

eszembe jutottak az Iskolaprogram nehézségei, de ezek most valahogy nem zavartak. Látva a 

gyerekeket mennyire tudnak örülni, egy-egy kis növénynek, én is feltöltődve várom a tavaszt, és 

a viszontlátást a gyerekekkel. Reméljük, ilyen szépen fognak virágozni az „osztálykaktuszok”, 

mint a képeken.                                                                                             Képek: Nagy József 
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Arany János Általános Iskola, Létavértes, 2016. május 5. 
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József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu, 2016. május 23. 
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MAROS IMRE EMLÉKEZETE 
1882-1937 

Magyarországon 1926. november 18-án alakult meg az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztálya, 

mely elsőként tömörítette szervezetbe a kaktuszok és pozsgásnövények kedvelőit. Első elnöke 

Maros Imre volt, az 1937-ben bekövetkezett haláláig. Az összeállításban a Szakosztály 

megalakulásának 90. és Maros Imre halálának közelgő 80. évfordulójára emlékezünk. 
A Szakosztály története a Debreceni Pozsgástár 2016. decemberi, 4. újságjában, míg a Szakosztály előadásai, 

foglalkozásai az on-line Kaktusz és Pozsgás Magazin elkövetkező számaiban kerül ismertetésre. 
 

Megemlékező összeállításunk forrásai: A Magyar Távirati Iroda Hírei, 1937. május 15. Országos Levéltár, K szekció, Budapest 

Horusitzky Ferenc: Maros Imre emlékezete. Földtani Közlöny, 1938, 9-15. o. Budapest 

Összeállította: Ficzere Miklós, Debrecen 

 

M.T.I. hír Maros Imre haláláról. 1937. május 15. (16?). Országos Levéltár, K szekció. 

Lásd 3. cikkelyt. 
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A Magyar Hírmondó írja 1785-ben Kis-Aszszony havának 31. napján szeredán költt 68. 

levelében. 

 
 

   
 

Irodalom 

Az az Alöes-fa…,(rövid hír szerző nélkül). Magyar Hírmondó, 1785, augusztus 31. 544. o. 

Közli: Ficzere Miklós 
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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. 
 

G 
glaucina, glaucinus blaugrüner kékeszöld 

glaucochrous blauhäutiger kékes bőrű 

glaziovii benannt nach Director Glaziov Glaziov-féle 

glichrocarpa  mogyorótermésű 

globosus kugelig, kugelförmig gömbölyű, gömb alakú 

globularis kugelartiger gömbölyű, gömb alakú 

glochidiatus, glochidiata widerhakig kampós, horogtövises 

glochidium dieAugelborste szigonytövises 

glomeratus, glomerata geknäült, knäuelförmige, gruppen-

bildende 

csomós /virágzat/ 

glomeriseta knäuelborstige gomolyag-, csomós sörtéjű 

glomerispina kräuseldornige göndör-, kusza tövisű 

gloriosa prächtig dicső, dicsőséges 

gluma die Hüllspelze pelyva 

glumaceus spelzig pelyvás 

glutinosa klebrig mézgás, ragadós 

glycimorphus von süsser Gestalt bájos alakú 

godingianus benannt nach Dr. F. W. Goding Goding-féle 

goebeliana, goebelianus benannt nach Dr. K. Göbel Göbel-féle 

gokrausiana benannt nach Gottfried Krause GoKraus-féle 

goldii benannt nach Mr. B. Gold Gold-féle 

gonacanthus mit kantigen Stacheln szögletesen törő tövisű 

goniacanthus mit kantigen Stacheln éles, szegletes tövisű 

gonjianii benannt nach B. Gonjian Gonjian-féle 

gonocarpa kaktenfrüchtige kaktusztermésű 

gonzalezii benannt nach Sr. Gonzales Gonzalez-féle 

goodridgii, goodridgei benannt nach Mr. J. Goodridge Goodridge-féle 

gorda  hegylánc 

gosseliniana benannt nach R. R. Gosselin Gosselin-féle 

gounellei eigenname: Entdedker Gounelle Gounelle-féle 

gracilicylindrica zierlichsäulige keskenyoszlopos, 

finomoszlopos 

graciliflora zierlichblütige apróvirágú 

gracilis schlank, zierliche, zierlicher karcsú, sudár, kecses, apró, 

kicsi, filigrán 

gracillima sehr zierliche nagyon kicsi 

gracillispina schlank stachelig karcsú tövisű 

graeca geiechisch görög 

graessneri, grassneriana benannt nach R. Grässner Grässner-féle 

grahamii benannt nach J. D. Graham Graham-féle 

grahliana benannt nach P. Grahl Grahl-féle 

gramineus grasartig, krautartig fűszerű, fűnemű 

granatense aus Granada granadai 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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2016-ban csak 5.000,-Ft! 

 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 
 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 

240 oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület 

tagjait. Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az 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-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a 

Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék 

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni 
a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két 

kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e 

tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 
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Rajzolta Márta Anna, Ibolya úti Általános Iskola, Debrecen. 

 


