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Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag, békés Új Évet! 
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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 

 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

Meglepetésként ért, amikor szerkesztőm, Ficzere Miklós értésemre adta, 

hogy az írói és fordítói munkásságomat a Magyar Kaktusz és Pozsgás 

Társaság nevében egy díszoklevéllel jutalmazzák. Az elismerés egy ember 

életében mindig jókor érkezik, mindig lendít egyet rajta, általában a jó 

irányban. Nagyobb lendülettel és akarással végzi el munkáját, szebbnek, 

jobbnak látja a világot, nagyobb terveket kovácsol. A rendszeres írásra és 

fordításra csak nyugdíjas koromban tudtam elegendő időt fordítani. Néha 

közölték egy-két cikkemet az anyaszerkesztőségemben, a Kaktusy 

folyóiratban szlovák nyelven. Az első magyarul megjelent cikkem megjelenése, és az azonnali 

kritika személyemet negatívan érintette. Most néhány év távlatából másképpen látom a dolgokat. 

Az akkori érzéseimet már leírtam és Ficzere úr le is közölte. Reméltem, hogy a régi szerkesztőm 

majd ír néhány elmarasztaló mondatot, de ezt eddig nem tette meg. Fátylat rá, úgyis nekem lett 

igazam. Kapcsolatom a Debreceni Pozsgástár főszerkesztőjével és a szerkesztőkkel nagyon 

jónak mondható, ami megmutatkozik szorgalmamban is. Olyan sok cikkel látom el a magyar 

közönséget, hogy egyszerűen a Debreceni Pozsgástár és a Hírlevél sem képes mindet azonnal 

leközölni. Ez így van jól, inkább legyen talonban néhány cikk, mint kinyomtatni bármit, 

csakhogy az oldalszámot biztosítani lehessen. Az életem évekből tevődik ki, mint mindenki 

másnak, csakhogy az én életem éve teljesen eltérő felosztású, ahogy az másoknál megszokott. A 

növényeimmel való szezon elkezdődik február közepén és tart október végéig. Ebben az 

időszakban nagyon nem jut időm másra, csak a növényeim kitelepítésére, termesztésére, 

vetésekre, pikírozásra, átültetésre, kiállításokra, börzékre, az érdeklődők látogatására, az én 

látogatásaimra másoknál, az E-shopom kiszolgálására, stb. A szeptember és október a növények 

téli elhelyezéséről szól. Ilyenkor nincs időm írni vagy olvasni. Természetesen megfelelő 

mennyiségű időt kell fordítanom az unokáimra is, ők mindenek felett vannak! Ezekből a 

mondatokból remélem az olvasóim és az MKPT megértik, hogy eddig miért nem köszöntem meg 

nyilvánosan a személyemet ért megtiszteltetést. Az elismerést Ficzere úr vette át a nevemben , és 

mondott köszönetet a jelenlevőknek. Másnap azonnal megkaptam az Oklevél másolatát, melyet 

azóta is büszkén mutogatok mindenkinek. Mikor e sorokat írom, már november van, tehát az 

egyéb teendők időszaka. Vannak terveim újabb, saját cikkekhez, de még be kellene fejeznem a 

Fričről elkezdett cikksorozatomat, eddig 12-őt adtam le a szerkesztőségnek, még 2-3 cikk 

esedékes. Ficzere úr adott egy újabb megbízást, megkért fordítsam le Fencl úr egy másik 

tanulmányát, az első már megjelent magyarul nyomtatásban. Természetesen mindig 

rendelkezésre állok, ha valamilyen új és izgalmas feladatok kapok. Még egyszer köszönöm a 

megtiszteltetést és a megbízásokat, tudom, hogy kapcsolatunk a jövőben is eredményes lesz. 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 
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A Debreceni Pozsgástár címlapjain eddig is sok szép fotót 

csodálhattunk meg. A mostani azonban nem csak szép, de 

elkészítése nagy szakértelmet és türelmet is kívánt, nem 

beszélve a fényképezőgép beállításairól. A kiváló kép Kiss 

Ármin, érdi kaktuszkedvelő társunk munkáját dicséri. 

Tóbiás Zoltán Tapasztalatok a kertben nevelhető 

jukkákról című cikkében a télálló jukkák, e hatalmas, 

pompás virágzatú növények termesztését szeretné 

megkedveltetni. Leírja tapasztalatait, megemlíti azokat a 

taxonokat, amelyek kertjében minden különösebb gond 

nélkül tarthatók télen-nyáron a szabadban kiültetve. „Télálló 

kaktuszokat a ’90-es évek végétől kezdtem gyűjteni, majd 

2004-ben kezembe került Dr. Debreczy Zsolt, 1976-ban 

megjelent „Télálló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok” 

című könyve, amely a kaktuszok mellett kitért a kertben 

nevelhető társnövényekre, köztük a jukka fajokra, más néven 

pálmaliliomokra is. Az 1990-es években évről évre 

megcsodáltam a gyulai buszpályaudvar közelében található egyik kertes ház udvarán nyárra 

kitelepített törzses jukkáját, akkor még nem tudtam, hogy ez egy Yucca recurvifolia. 1999-ben 

szereztem be első télálló jukkámat, amely az általánosan elterjedt, ’kerti jukka’ ként ismert 

Yucca filamentosa volt.” Írásából megtudjuk, kertjében megtermékenyült a jukka virága, termést 

és magot hozott. A jukka terméséről képet is készített, amelyről elmondható, hazai forrásból, 

magyarországi szakirodalomban kép még nem jelent meg. 

Az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztálya története olyan kísérlet Ficzere Miklós írásában, 

amelyre eddig nem volt példa. Az 1926-ban megalakult szerveződés teljes történetét kívánja 

feltárni a lehető legnagyobb részletességgel a kikutatható adatok alapján. A cikk egyik hozadéka 

a következő részletben tett megállapítás: »„Dr. Földi Ferenc a szakosztály elnöke üdvözölte a 

megjelenteket, majd nagy örömének adott kifejezést néhány keresetlen szóval azon alkalomból, 

hogy a Felvidék visszacsatolásával, az ungvári kaktuszkedvelő társasággal könnyebben találunk 

a jövőben kapcsolatot.” 
21

  Ez a néhány sor azt jelenti, hogy az ország második legrégebbi 

szervezete az ungvári kaktuszkedvelő társaság volt. A szövegből valószínűsíthetően már 1938 

előtt is tartottak kapcsolatot a Csonka-Magyarországiak az ungváriakkal.« Megállapításom 

„hogy az ország második legrégebbi szervezete az ungvári kaktuszkedvelő társaság volt” már 

nem igaz mikor ezek a sorok megjelennek, mivel a véletlen vezérelte keresgélés során olyan 

nyomtatásban megjelent szöveg került elő, mely szerint Debrecenben 1930-ban már működött a 

Debreceni Kertészeti Egylet keretében a Kaktuszkedvelők Szakosztálya. Sajnos, de talán inkább 

nem sajnos, minden történeti kutatás meglepetésszerűen hozhat váratlanul újabb és újabb 

eredményt, amely a korábbi állításokat megcáfolja, módosítja, kiegészíti, stb. Magazinunk más 

helyén olvashatják ezt a cikket is. Közlésre kerülnek több részletben az OMKE Kaktuszkedvelők 

Szakosztálya előadásai, foglalkozásai a rekonstruált eredeti tartalommal. 

Lothar Diers és Volker Schädlich Frailea angelicana – egy új faj Dél-Brazíliából.  
Egy új faj megtalálása, leírása minden vérbeli kaktuszkedvelőt érdekel, ülhet arról, milyen új 

növénnyel gyarapíthatja gyűjteményét. Amikor az ifjabb szerző /Volker Schädlich, A ford./ első 

útján Észak–Paraquay-ban és a brazíliai Mato Grosso do Sulban mindenek előtt Fraileák és 

Gymnocalyciumok után kutatott, egyre nőtt az óhaj, hogy felkeresse a Gymnocalycium 

matoense, a Frailea melitae és a Frailea matoana típusélőhelyeit is. Ez később sikerült, amint a 

három faj felfedezéséről a pontosabb adatok rendelkezésére álltak. A Gymnocalycium matoense  
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és a Frailea melitae keresése közben véletlenül rábukkant egy Fraileára, amely habitusában 

mindkét említett Frailea fajtól teljesen eltért. A lelet olyan rendkívüli volt, hogy szükségesnek 

tűnt a pontosabb feldolgozása. Az elhozott magvakból növényeket neveltek fel és behatóan 

tanulmányozták őket. A fordítást az orosházi Ruff Józsefnek és Kiss Lászlónak köszönjük. 

Budai Ferenc Néhány érdekesebb selyemkóró (Asclepiadaceae) bemutatása. 

Selyemkórókról vagy más néven a szépséges virágú, de büdös dögkaktuszokról ritkán 

olvashatunk, s most ez a hiányosság pótlódik valamennyire. A szerző röviden, de lényegre törően 

négy taxont ismertet: Echidnopsis bihendulensis, Stapelia flavopurpurea, Stapelia praetermissa, 

Huernia tanganyikensis. 

 

Dr Erostyák Mihály és Kiss László Mammillaria peninsularis 
„Ez a Mammillaria faj sokáig ritka „kincsnek” számított a hazai gyűjteményekben, tekintettel 

arra, hogy növényként nem nagyon volt kapható, másrészt a magról val szaporítása nem 

problémamentes. A magok vagy nem keltek ki egyáltalán, vagy a kikelt magoncokat - mivel 

lassan növekednek - nehezen lehetett felnevelni. A gyűjteményemben egy ajándékba kapott 

növény van Papp Lászlótól, egyet Köhres magból tudtam felnevelni, és a Mesa Gardentől 

származó magvetésem jól sikerült és ebből kialakult egy törzsállomány, melyből 2006-ban már 

termést is neveltem.” A szerzők fontos gondozási tanácsokkal is szolgálnak a növények 

termesztéséhez. 

 

 
 

Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 8. rész.  
A szerző jóvoltából igen részletesen megismerkedhetünk egy korszak „kaktuszvadászataival”, és 

az egész Cactaceae család megismeréséhez vezető út sokszor kalandos eseményeivel. „Frič végül 

úgy döntött, feladja csomagként 12 ládányi begyűjtött anyagát és elküldi ezeket Assunciónba. 

Frič ugyanis elhatározta, hogy útközben felkeresi régi lelőhelyeit, melyeket 25 évvel korábban 

meglátogatott. Nem akart ott növényeket gyűjteni, inkább felkerekedett benne az újságíró és 

megfelelő anyagot akart szerezni további cikkeihez. Az egyik szerkesztőség is felkérte, nézzen 

körül alkalmas területek után, ahol majd az új telepesek otthonra találhatnak. Tudta, csak a 

növények begyűjtése és eladása nem hoz neki annyi jövedelmet, hogy haszonnal el tudja azokat 

adni. Minden lehetőséget megragadott, hogy megélhetését bebiztosítsa és kiadásait enyhítse. (…) 

A várostól nem messzire felfedezett egy sziklásabb területet, ahol élhettek kaktuszok. Több órás 

séta után és a helyi „anamembüré” káromkodást gyakorolva, talált néhány ottonis példányt. 

Töviseik teljesen le voltak égve a legutóbbi pampatűz miatt. Éppen arra a fajra talált, amelyet 

Európában már sem látni, sem megvásárolni nem akartak. Az egyik tűztől védett helyen, 

termeszfészkekbe beágyazódva, sértetlen növényeket fedezett fel. Nagyon hasonlítottak az 

előbbi notokaktuszokra, de virágjuk és kusza tövisruhájuk eltérő volt. Emlékei között felsejlett 

egy régi kínálatban közölt gymnokalycium faj, melyet a Haage cég Echinocactus denudatus var. 

anisitsii néven kínált. Azonnal úgy döntött, megtölti a rendelkezésére álló hátizsákokat. A 

növények és virágaik tanulmányozása közben jött rá a megoldásra, melyet évtizedekig nem 

értettek a kaktuszkedvelők.” Rendkívül érdekes a szerző lábjegyzete, amely a környezeti 

adottságok embertől független, gyors megváltozásáról említ néhány élőhelyi példát. 
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Ficzere Miklós Kaktusz- és egyéb pozsgásgyűjtők: Kiss Csaba 

Ha emlékezetem nem csal, akkor Csabával 2006-ban találkoztam először Kecskeméten, egy 

ottani kaktuszkiállítást kísérő, a közös jövő távlataival foglalkozó megbeszélésen, amelyen több 

más gyűjtő társaságában vett részt fiával, Árminnal együtt. Emlékezetes azért is, mert a 

mindannyiunk által tisztelt néhai Molnár Imre bácsink ezen a megbeszélésen lett oly rosszul, 

hogy ki kellett kísérnünk a friss levegőre, ahol megkönnyebbültével mondta a számomra soha 

nem feledhető szavakat: – „Valami egészen furcsán éreztem magam, ha így jön az elmúlás, 

könnyű lesz véle megbarátkozni.” Csabában olyan embert ismertem meg, akivel jól el lehet 

beszélgetni, sőt, nemegyszer jókat vitatkoztunk is, anélkül, hogy egymásra megharagudtunk 

volna, és ezt a „nincs harag” magatartást mindig is becsültem benne. Ennyit a régmúlt 

emlékeiből, amelyek fölött már tíz év vonult tova, szinte észrevétlenül. 

Csaba! Te miként emlékszel az akkori eseményekre? Mivel foglalkozol, hogyan váltál 

kaktuszgyűjtővé és mikor kötelezted el magad végképp a kaktuszok mellett? 

    Mielőtt válaszolnék a kérdéseidre, elsőként nem kerülhetek meg egy tényt, miszerint az elmúlt 

13 év során Te vagy az első, aki valóban kíváncsi arra – és úgy gondolja, hogy a kedves Olvasó 

is –, hogy mi is zajlik körülöttem. A másik, hogy még a kecskeméti találkozónk előtt én már 

megismertelek egy debreceni csoportlátogatás alkalmával, amikor is néhány gyűjtőtársunk 

gyűjteményét tekinthettük meg. Talán az utolsó programpont lehetett a gyűjteményed 

bemutatása, és érdekes, hogy az egészből a Te kaktuszkerted hagyta bennem a legmélyebb 

nyomot. Most elárulom, hogy ilyen szépen megtervezett és kivitelezett pozsgáskultúrát azóta 

sem láttam! 

Ficzere Miklós, főszerkesztő 

 

 

 

 
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 
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Olvasóink észrevehették, hogy az utóbbi időben a Kaktusz és Pozsgás Magazinunk feladatának 

tartja a pozsgásnövények magyarországi megismerésére vonatkozó történeti adatok közzétételét, 

mely adatok összessége a későbbiekben a pozsgásnövény ismeret történetének komplex 

foglalatát adhatja. Már korábban is születtek tanulmányok, amelyek e tárgykörben közöltek 

adatokat. Mélyebb tanulmányozásuk alkalmával és az adatok visszakeresésénél sok pontatlanság 

tapasztalható, amelyeknek oka nem e tanulmányok szerzőinek alaposságában keresendő, sokkal 

inkább a szakirodalmi források nehéz elérhetőségében, kutathatóságában, és abban, hogy a 

pozsgásnövényekre vonatkozó hazai ismeretek rendkívül szerteágazó nyomtatványokban 

jelentek meg. A szukkulens növények ismeretére és ezen ismereteket összegző, a botanikához 

tartozó tudományágnak, a szukkulentológiának fontosságát jelzi az 1950-ben létrehozott IOS, 

International Organisation of Succulent Plant Study - Szukkulensnövényeket Tanulmányozó 

Nemzetközi Szervezet. Székhelye Zürich, Svájc. Az eddig megjelent történeti munkák 

elsősorban a kaktuszokra vonatkoztak, de ettől nem választható el a többi, egyébnek mondott 

pozsgásnövény megismerését taglaló történeti anyag sem, hiszen ezek nagy része a kaktuszokkal 

együtt, Amerika felfedezését követően kerültek be, majd terjedtek el Európában. 

A múlt, a gyökerek ismerete nélkülözhetetlen minden család, minden nemzet életében, de nem 

nélkülözhető egyetlen tudományágban sem, ha tudni akarjuk, mit adtunk a szukkulentológia 

tudományának, amely világszerte sok szak- és nem szakembert foglalkoztat hivatásszerűen, vagy 

egyszerűen kedvtelésből. Tudnunk kell a pozsgásnövények megismerésének időbeni történéseit, 

a vonatkozó szókincs megjelenését, származását, fejlődését. Ismerni kell az eredeti írott 

forrásokat és szerzőiket, egyszóval meg kell ismernünk mindent, amit letűnt korok magyar 

emberei örökségül ránk hagytak. Ezt az örökséget kell feltárnunk, megismertetni és megőrizni a 

jövendő számára. Csak ezek ismeretében dönthető el, milyen utat járunk ma, és milyen úton 

akarunk haladni a jövőben, elkerülendő azokat a kitérőket, amelyeken mások már valamikor 

végighaladtak és megoldást találtak egyes kérdésekre. Korunk magyar szakirodalmi munkái alig, 

vagy egyáltalán nem hivatkoznak az 1950 előtti szerzőkre, pedig erre bőven lenne alkalom és 

lehetőség. A későbbi időszakban, 1950 után is, főleg külföldi szerzőket találunk a 

hivatkozásokban, annak ellenére, hogy örvendetesen megnőtt a hazai szakmai írások száma és 

megjelentetésük. Történelmünk csak 1926-ban tette lehetővé a pozsgásnövények kedvelőinek 

szervezetbe tömörülését, de önálló szakmai újság kiadására, hasonlóan a némethez, a csehekhez, 

stb., már nem futotta gazdasági erejükből. Rövid, alig 13 éves működésüket bevégezte a II. 

világháború. Ez volt az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztálya. A nevükben foglalt 

kaktuszkedvelő szót 1960 után két szerveződés is tovább vitte, majd egy kozmopolita 

gondolkodás következményeként ez a szó is felejtésbe merült, egyik ma létező egyesület sem 

vitte elnevezésében a történetünkre emlékeztető hagyományt. A múltat majdnem sikerült 

végképp eltörölni! Társaságunk és magam is a múltunkat szeretnénk feltámasztani, kutatásaim 

eredményét megjelentetni, amit lehetséges, eredetiben közzétenni a Debreceni Pozsgástárban és 

az online Kaktusz és Pozsgás Magazinban. Ígérem, bőven találnak hasznos olvasmányokat és 

meglepetés is akad szép számmal, főleg azoknak, akiket kicsit mélyebben is érdekel a 

pozsgásnövényekkel foglalkozó tudományág, a szukkulentológia magyarországi története. 

Néhány szó a lassan két éve tartó kutató munkáról. A rendelkezésre álló kutatható anyag mára 

valamivel több, mint 20.000.000, azaz húszmillió oldal, amely nem a képzelet vagy a 

nagyotmondás szüleménye, hanem maga a valóság. Ebből több mint 16.000 tételt egyenként kell 

értékelni, eldönteni mi az, amit érdemes a történeti anyagba beemelni, majd közzétenni, és mi az, 

ami valamilyen ok miatt kimaradhat. A tételek feldolgozása nem időrendi sorrendben történik, és 

nem meghatározó a felbukkanó dokumentumok fontossága sem. Ellenben fontos szempont a 

forrásokra való hivatkozásokon túl, az eredeti nyomdai megjelenés közzététele a hitelesség 

megerősítése érdekében. Mert a múltat eltörölni, végképp nem lehet! 

Ficzere Miklós 
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Az idén virágzott Sövény Mihály gyűjtőtársunk gyűjteményében ez a Turbinicarpus roseiflorus 

albus (Syn. Turbinicarpus roseiflorus v. albiflorus) axillából és nem areolából. Több éves már, és 

eddig ilyent nem tett, de már tavaly is hozott bimbót, ami elszáradt. Az idén viszont kivirágzott. 

Köszönet Sövény Mihály gyűjtőtársnak a küldött képért! 

 

Beküldte Kiss László, Orosháza 

 

 
 

 

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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Írta: Szabó Gábor 

 

A mi vidékünkön 1990-ig egy-egy háznál két nagyon hasonló növényt lehetett 

látni szobanövényként tartva, ablakokban, tömbházak emeleti külső 

folyosóikon, esetleg kertes házak udvaraiban. Sajnos én a mai napig sem 

láttam ezeket a növényeket egyetlen kaktuszgyűjteményben vagy botanikus 

kertben. A nálunk megjelent és addig beszerezhető virágos könyvekben és 

kaktuszlexikonokban valószínűleg az 1966-ban megjelent Curt Backeberg 

által összeállított Das Kakteen lexikon alapján a Zygocactus truncatus több változattal (1. kép), 

és a Schlumbergera russelliana tartozott ide. A Zygocactus nemzetség egyetlen faja volt ismert. 

A két nemzetség közötti jellegzetes különbség a virág alkatában és virágzási idejében jelenik 

meg. A Zygocactusok, a rendszertani változás után már Schlumbergerafélék lettek, virágai 

zigomorfak, vagyiscsak egy tengelyhez vagy síkhoz viszonyítva szimmetrikusak és ősszel, 

decemberben virágzanak. A régen Schlumbergera néven ismert növény később már a Hatiora (2. 

kép) nembe sorolódott, melynek virágai aktinomorf formájúak, azaz két egymásra merőleges 

tengely vagy síkhoz viszonyítva szimmetrikusak, ezt a szimmetriát sugaras szimmetriának is 

nevezhetjük, és nyáron virágzanak, kedvelik a direkt napfényt. 

 

 
  1. Zygocactus truncatus több virágszínben.                                     2. Régen Schlumbergera, ma Hatiora 

 

Most már áttérek a Schlumbergera és Hatiora nemzetség ismertetésére. E két nemzetség annyira 

egyforma, hogy minden mind a kettőre érvényes, nem érdemes külön foglalkozni velük, 

lényegében 80%-ban ugyanazt leírni, a Hatiora különbségeinél jelezve van, hogy csak Hatioráról 

van szó. 

A Schlumbergera és a Rhipsalis nemzetségek a mi vidékeinken, szerintem, a szegény kis 

"hamupipőkék". A Rhipsalisokkal kapcsolatban ezt a sorsot meg is értem, mert elégé nagy helyet 

igényelnek, de legfőképpen meleg helységbeli teleltetést, ha szeretnénk, hogy virágozzanak is,  

mert nálunk rövidnappalos növényeknek legalább 15-20
°
C téli meleget kell biztosítanunk, és ha 

nem is direkt napfényt, de nagyon világos helységet. Őshazájukban, Dél-Afrikában, 

Madagaszkáron és Sri-Lankán hosszúnappalosak, mert a földgömb déli részén őshonosak. 

Azokon a vidékeken decemberben van a hosszúnappalos nyár. Viszont a Schlumbergerákat, 

amelyek szintén rövidnappalos növények nálunk, én nagyon igényteleneknek találtam. 

Valószínűleg sok kaktuszgyűjtőben tudatos vagy tudatalatti ellenszenv van ezekkel a 

növényekkel szemben. 

 

 

 



 

9 

 

 

Egyáltalán nem kaktuszokhoz hasonló a megjelenésük, zöld leveleket imitáló, fényes, lelógó 

hajtásai révén. A mi gyűjteményeinkben ezekért a tulajdonságaiért "kilóg a sorból", és lehet, 

ezért elhanyagolt nemzetség. 

Élőhely: A Schlumbergeraféle „tagoltlevélkaktuszok” az epifita növények csoportjába tartoznak, 

tehát fánlakó növények. Ez nem jelenti azt, hogy a földön nem élnek, nem találhatóak meg. 

Elterjedésük területe a Dél-Amerikai kontinens keleti partvidéke az északi 20
°
-tól a déli 25

°
-ig 

terjedő esőerdők. Jól adaptálódtak a környezeti viszonyokhoz. Itt nagyjában mindig 

hosszúnappalos nyár van. Nagyon jól megélnek ezeken a szezonális esőerdei, tengerparti erdős 

és nedves területeken. Megtalálhatók a Mexikói-fennsík déli peremétől kiinduló, az Andok 

lábaitól keletre eső, és a Parana-folyó völgyével bezáruló kontinentális, valamint a Karib 

szigetvilágot is magába foglaló hatalmas területen, úgy az erdőkben, mint az erdők közötti gyér 

növényzetű területeken is a talajszintjén kövek, sziklák között, jó vízáteresztő és elég gazdag 

humusztartalmú talajon is, tengerszint feletti 100-2000 m magasságig. Mivel lényegében 

esőerdők uralta vidéken élő növények, ahol az évi csapadék mennyisége eléri az 5000-6000 mm-

t is, szeretik a sűrű, bő esőt, öntözést, amit talaja nem tart magában, hogy a gyökerei ne álljanak 

mocsaras, nedves talajban, mely az ottani melegben máskülönben hamar fel is szárad. Ha a 

cserépben a talaj túl nedves, mocsaras lesz, a gyökerek hamar megrothadnak. A téli szárazon 

tartást is bírják virágzás nélkül. Én október 1-től március 15-ig sötétben, öntözés nélkül is 

tartottam őket. Minálunk rövidnappalos növényekként november, december hónapokban 

virágzanak. Mivel epifita növények, a direkt napfényt rövid időre eltűrik, de nem kedvelik. 

Kedvelik viszont a világos, a direkt napfénytől védet helyeket. A fák ágainak elágazásaiban 

meggyűlt növényi maradványok porrá, humusszá alakult bő táplálékot tartalmazó gyülevényében 

élnek a legjobban. Az eredeti élőhelyükön a talajból kinövő részeik elérhetik a 30-50 cm 

magasságot is, ha elég öregek és a talajfeletti részük elégé elfásodott. A 3. képen látható szártő 

rész kezd fásodni. Nem nőnek túl gyorsan. Évenként 3-4 szártagot fejlesztenek. A szártagok 

hossza a külső körülményektől függően lehetnek 2 cm vagy 8 cm hosszúak (4. kép). A frissen 

nőt részek gyengék, és nagyon hamar kezdenek lehajlani, csüngő kaktuszformát vesznek fel (5. 

kép). Eredeti élőhelyükön elérhetik az 1,30-1,50 m hosszúságot. A 6. képen látható növény kb. 

10 éves, és a leghosszabb hajtása 80 cm. Nagyon bőven virágzanak. A virágok az előző nyári 

növekedési szezonban nőtt friss szártagokon jelennek meg. A virág hossza és szélessége eléri a 7 

cm-t (7, 7a, 7b. képek), de vannak kisebb virágú fajták is. A virágzáshoz nem szükséges nagy 

meleg. Gardner egy 1846-os cikkében leírja, hogy a növény fák törzsén vagy árnyas sziklákon 

nő, és akkor virágzik, ha a hőmérséklet 42
°
F, az az nagyjában 5,5

°
C értékre csökken. 

 

 
 3. Fásodó szárak.                                       4. A szártagok.                                              5. A csüngő hajtások. 

 

A növény leírása: Hajtásai szegmensekre osztottak, tagoltak, (4, 5, 6. kép). A felső fiatalabb, és 

a végső legfiatalabb hajtások levélszerű szártagjai és az ízesülések 2-8 cm hosszúak és 1-3 cm 

szélesek (4. kép). Nagyon laposak, vastagságuk nem haladja meg a 3 mm-t, (7a, 8. kép). 
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Az ízesülési részeken egyenesen levágottak (10, 12. képek). Ebből a levágott részből nő ki a 

következő szártag, mely az alsó szártaghoz csak 2-3 mm szélességben kapcsolódik, vagy 

általában egy virág, (9. kép), néha több virág 

is, (10. kép). Minden szártag oldalsó széle 

kisebb-nagyobb mértékben hullámos vonalú, 

(11a. kép). Esetenként a szél csipkézett (11. 

kép), több fogacska, sőt, egyeseknél fejlett 

erős fogazottság jelenik meg, (12. kép). 

Ahogy a növényrész öregedik, a szártagok 

közepei, ahol a szállítóedények 

helyezkednek el, mindinkább vastagodnak 

(3. kép) és elfásodnak, (13, 14. kép), majd 

lassan megszűnik az eredeti tagoltság. A 

formájukat is megváltoztatják (3a. kép), és 3-

6 élűvé alakulnak, vagy szabálytalan 

körformát vesznek fel (14. kép). Ezek a 

növények az ízesülési részeken léggyökereket növesztenek, melyekkel a fák kérgének 

egyenetlenségeiben jól lehorgonyozzák magukat (15, 11a. képek). A Hatiora hajtásai az én 

megfigyelésem szerint csak hullámosak, és egy sötétebb pirosas-barnás csíkot hordoznak a 

szélükön (12a. kép). Lassan lehet, hogy majd valaki pontosabb és jellegzetesebb különbségeket 

is meg fog figyelni. Tövisei nagyon vékonyak, 5 mm-nél rövidebbek és nagyon törékenyek. 

Ezek néhol megjelennek az oldalsó élen a csipkék tövében és az egyenesen levágott felső részen 

inkább 1-3 serteszőrt is viselő areolákban (16. kép). 

Virágai mindig csak az előző növekedési periódusban nőt szártagok tetején jelennek meg. Az 

öreg részek, amikor hajtanak új hajtásokat, azokon is megjelennek a virágok, de egy öreg részből 

sohasem nő bimbó. A Schlumbergera virágok zigomorfok. A Hatiora faj virágai aktinomorfok. 

Zigomorf forma ha egy vertikális, a hosszanti tengelyre képzeletben felállított sík jobb és 

baloldalán lévő részek szimmetrikus elhelyezésűek, ez másképp egytengelyű szimmetria, (7, 7b. 

képek). Jól látszik, hogy oldalról nézve az alsórész nem szimmetrikus a felsőrésszel. A 

Schlumbegera virágjának belső sziromlevelei virágzáskor 25-30 mm-rel kijjebb nyílnak szét, 

mint a külsők. A 7, 7a, 7b. képeken jól látszik a felső és alsó sziromlevelek szétnyílásának helye, 

és a hátrahajlása a virágzási idő csúcsidejében, amikor különböző méretű. A képen látható virág 

7cm hosszú, a kisebb virágoknál a két sziromlevél szétnyílása közötti távolság kisebb. Csak egy 

vertikális síkhoz viszonyítva szimmetrikus a baloldal a jobb oldallal. A Schlumbergera virágja a 

virágzás utolsó periódusában szimmetrikussá válik néha, mert a belső sziromlevél, amelyik 

hosszabb a külsőnél, teljesen visszahajlik (17. kép), és szimmetrikus formát ad a virágnak, 

ilyenkor már sok virág szemből nézve szimmetrikus lesz (18. kép). Aktinomorf forma ha két 

egymásra merőleges síkhoz, vagy tengelyhez szimmetrikusak, ez a sugaras szimmetria, (2. kép). 

A virágok változó nagyságúak lehetnek, 3-7 cm hosszúak és ugyanolyan szélesek is. A virágok 

belső és külső sziromlevelei egymásra lapulva nyílnak ki, egy magasságban. A virágok 

sokszínűek, ragyogó pirosak, bíbor, lilás, rózsaszínűek, fehérek, sárgák, narancsosak, vörösek. A 

legtöbbnél a lepellevelek töve fehérbe, lilába, pirosba megy át. Nyugaton már megjelent a 

mesterségesen előállított sárgavirágú Schlumbergera is (7c. kép). 

A lepellevelek keskenyek, hosszan kihegyezettek, erősen visszahajlók, (7, 7a. kép). Esetenként 

teljesen hátrahajlók, (17. kép). A porzók a virágcsövön rögzítettek, részben csőszerűen 

körülölelik a bibét, és hosszabbak a lepellevelek visszahajlási zónájánál, (2, 20. képek). Fehér, 

halványsárga színűek. A bibe hosszabban kiálló, mint a porzók és lilás színű, (7, 17, 18. kép). A 

virágmaradvány leválik az érett termésről. A termés bogyószerű, gömbölyded, lekerekített 

kocka, vagy fordított kúp alakú, bordázott (19, 19a. kép). Egyesek érett korukban pirosak,. A 

mag ovális formájú, 1,3-1,9 mm nagyságú, sötétbarna, fényes, (20. kép). 

Szaporítás: Lehetséges magvetéssel és dugványozással. A magvetéses szaporítást inkább csak a 

hibridek kitenyésztésekor és természetesen a szaporítandó hibridalap létrehozásakor használják, 

mert a magoncok kb. 15 éves korukban kezdenek virágzani. Ezért a virágzásra 15 évi várás 

 

 

 

6. Életkora kb. 10 év. 
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                 7.                                                                   7a.                                                                      7b. 

   
                                 7c.                                                                                          7d. 

    
                 8.                                                                9.                                                                           10. 

     
                      11.                                                                                  11a.                                                              12. 

 

helyett a szaporítás gyorsabb, kényelmesebb, kifizetődőbb módját a dugványozást használják. 

Természetesen, amíg tart a dugványt adó öreg növény, magoncokat is lehet, sőt kell nevelni. 

Dugványozás: Olyan hajtásokat válasszunk le dugványozás céljára, melyeknek az alsó 2-3 

szártagja már legalább az előbbi évből származik. Az az évi szártagok is jó eredménnyel  
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dugványozhatóak, de ezeknél a dugványoknál fent áll a veszély a friss, lágy sejtek könnyű  

meglágyulásának, rothadás megindulásának. Ha van lehetőségünk, mégis használjunk legalább 

egy éves hajtásokat. Szárdugványokkal téli időszakban szoba melegben, nyáron a szabadban 

természetes léghőmérsékleten tehát 20-22
°
C-tól jól szaporíthatók. A szakirodalom szerint vízben  

történő gyökereztetéssel még kedvezőbb eredményeket kapunk. A dugványokat tartsuk 

Napfénytől védett helyen. Szártagjaik ízesüléseinél 2-3, de inkább 5 db jól fejlett, fiatal szártagot 

együtt hagyva vágjuk le a dugványokat. Ha a levágott dugvány elágazó, vagy több mint 5 

szártagot tartalmaz, nem probléma. Ezeket néhány napi szikkasztás után, (egy hétnél nem kell 

hosszabb szikkasztás), de még kezdődő fonnyadásuk, ráncosodásuk előtt tűzdeljük folyami 

homokba, vagy vízben gyökereztessük. A gyökereztetés időszakára is árnyékos, párás, meleg 

helyet kell biztosítani. A meggyökeresedett dugványokat jó vízáteresztő, lazaszerkezetű, bő 

humusztartalmú talajba ültessük el. Egyes leírások szerint a Schlumbergera féle kaktuszoknak 

olyan tőzegmohás föld felel meg, amelyet normál esetben orchideákhoz, broméliákhoz és egyéb 

epifita növényekhez használnak. Óvatosan öntözzük de ne hagyjuk kiszáradni. A szakszerűen 

gondozott dugvány már második évben virágzik. Betegsége, kártevője kevésbé ismert a mi 

éghajlati körülményeink között. Szabadban az atkák, csigák árthatnak nekik. Ha hajtáshervadást 

észlelünk, emeljük ki a cserépből, tisztítsuk, mossuk jól meg a növényt, és rögtön észre fogjuk 

venni mi okozta a hervadást. A kártevőktől szabadítsuk meg a növényt, a beteg részeket 

távolítsuk el, pár napig tartsuk szikkadni árnyékban, nem napon, mint a többi kaktuszt, és 

gyökereztessük, ha ezeket el kellet távolítani, ha nem, beültethetjük az új cserépbe, de 

szikkasztásra így is szükség van. 

 

     
            13.                                                                      14.                                                                         15. 

     
    16.                                                                          17.                                                                                18. 

 

Ezekkel a növényekkel kapcsolatos foglalatosságom alatti megfigyeléseim: Ezek a növények 

a virágzási idejükben nagyon gazdagon virágzanak. Egy 15 cm es cserépben tartott 10 éves 

növény egyszerre már 100 virágot is nyithat. A virág a légkör hőmérsékletétől függően 7-10 

napot is friss, csak ezután kezd hervadni. Nyáron kint a szabadban a Schlumbergerák, fa alatt 

vagy bokrok árnyékában tartva, direkt napfényt csak korán reggel 1-2 órára kapva, nagyon 
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                        19.                                       19a.                                                                          20. 

 

szépen, jól fejlődik. Szobákban, ha naposak, csak a két ablak között, szekrény tetején, ablak alatt 

világos, de napfénytől védett helyen fejlődnek jól. Egy-két óránál több napot ne kapjanak. Ez a 

napsütés is csak reggeli, vagy esti gyenge intenzitású legyen. Ha az ablak északi oldalon van, 

ablakban is tarthatjuk őket. A Hatiorák, nem tudom, ha kedvelik a sok direkt napfényt, biztosan 

eltűrik. Nem volt még időm kipróbálni, több helyen láttam direkt napfényen jól növőket. Ősszel 

mikor be kell vigyem őket az üvegházba, az üvegházam északi felén naptól védett helyen tartom. 

A cserép kerti földjébe keverek érett, humusszá változott marha-, lótrágyát, tőzeget és 1/4 rész 

mosott 4 mm nagyságú kavicsot. Ezt a keveréket főzéssel fertőtlenítem, felhasználás előtt egy 

évvel. A többi kaktusszal együtt slaggal, csapvízzel öntözöm. Nálunk a csapvíz semmivel nincs 

kezelve, összegyűjtött forrás víz, elég kemény. 2011 áprilisában vettem a lányomnak 

Magyarországon, Sopron környékén egy cserépben egy teljesen fehér és egy narancsszínű virágú 

Hatiorát. Átültettem külön őket, és magamnak is levettem egy-egy darabot. 2012 áprilisában a 

lányomnál a növények szépen virágoztak, nálam nem. Nálam az összes Schlumbergera és 

Hatiora októberben kezdte a bimbókat növeszteni az üvegházban. Éjjel a villanyfűtés +6
°
C ra 

volt téve, nyitott ablakokkal, nappal melegebb volt, ha sütött a nap. November elején a 

Schlumbergerákat bevittem a lakásba árnyékos ablak mellé éjjel +6-10
°
C és nappal max +15

°
C 

melegben. A bimbózó Mammillaria hernandezii bimbói visszahúzódtak ezen a helyen. 

November végétől január végéig mindig volt virágnyílásom, hol több egyszerre, hol külön, 

külön. A lányomtól hozott fehérvirágú növény teli lett terméssel, és egy virágot sem hozott. A 

narancssárga karácsonyra virágzott, de a lányomnál még bimbó sincs, csak áprilisra lesz. A 

virágzásnak ezt az eltolódását valószínűleg a fényintenzitás különbsége okozza. Nála sincs több 

12
°
C-nál a téli időszakban, de a helyiség délre néz, nagy ablakokkal, világos bőven van. Nálam 

az ablakok északra néznek és előttük még egy 1,20 m-es fedett nyitott folyosó is van, kevés a 

fény. Ezt a virágzási idő eltolódást a fény és meleg különbségekkel magyarázom. Én vízben nem 

gyökereztettem soha növényt, nem tudok véleményt mondani. Ez a módszer nekem 

ellenszenves. Növényeimet mindig egyenesen abba a földbe teszem gyökerezni, amiben fognak 

nőni is. Nem vettem észre semmilyen problémát. Most karácsony előtt látogatóban voltam egy 

ismerősnél. A szekrény tetején egy kb. 20 cm-es cserépben valószínűleg Schlumbergera truncata 

virágzott. Egyszerre legalább 150 virágja nyílott. Érdeklődésemre azt a meglepő tényt mondta el, 

hogy a növény egyszerű lakóház melletti kerti földbe lett ültetve. Édesapjától örökölte és nála 30 

éve van a növény, nem tudja mikor volt átültetve, ő nem ültette át még, és tápszerezve sincs 

soha, csak csapvízzel öntözve, és soha semmiféle kártevő elleni védekezést se alkalmaztak. 

Öntözve is csak úgy volt, mint akármilyen szekrény tetején tartott szobanövény. A fentiek 

alapján állítom, hogy a Schlumbergera féleségek nagyon könnyen tarthatók, szép és bőséges  
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virágzással örvendeztetnek meg mindenkit a hideg téli időszakban. Nem kívánnak még speciális 

talajkeveréket sem, de a jobbat meghálálják. Nem kérnek direkt napfényt csak világos helyet és 

öntözést, melynek mennyisége függ a talaj vízáteresztő képességétől és a környezet 

hőmérsékletétől. Mivel megszerettem ezeket a növényeket, elkezdtem beszerezni belőlük 

mindenféle szép virágút. A beszerzés abból állt, hogy le-letörtem egy ágat a Szupermarketekben 

kitett növényekből. A csomag alján kihoztam őket, otthon jól kezeltem és elültettem. Öreg 

kaktuszgyűjtő vagyok, vagy mi a csuda, egy növény meggyökereztetése nekem nem probléma! 

De egy se maradt meg, mind elpusztult! A pusztulás oka szerintem a következő: A növényekben 

be van programozva genetikailag, hogy virágzási időben csak a fajfenntartással törődnek. Az 

utódok biztosítása a fontos, nem a saját életben maradásuk. Virágzási időben levettem szártagot 

bimbóval, és bimbó nélkül. Mind a két darab virágot növesztett, amíg volt elég nedvesség a 

szártagokban. Mikor már nem kaptak elég nedvességet, elfonnyadtak és gyökérhajtás nélkül 

elpusztultak (21, 22. kép). 

 

 
                                                        21.                                                            22. 

 

Ebből ez a tanulság: Virágzási időben csak akkor szerezzünk be növénydarabot gyökereztetési 

céllal, ha elég vastag, elég nagy, hogy esetleg túléljen egy virágzási periódust gyökerek nélkül is. 

Minden esetre most már rendes vásárlója vagyok a szupermarketeknek, Schlumbergerát és 

Hatiorát tőlük nem szerzek ily módon. A név és a fajok körülötti bonyodalmak. A ma 

Schlumbergera elfogadott néven ismert növénynemzetség Dél-Amerika 2900 km hosszú és 

legalább 2000 km széles területén őshonosak. Ez a hatalmas terület nagyjából 5. 800.000km
2
. 

Ezen a hatalmas vidéken valószínűleg több botanikus, felfedező dolgozott az 1700-as évek vége 

felé, és az 1800-as években. Valószínűleg többen, különböző helyeken és különböző 

időpontokban felfedezték ezeket a nagyon látványos növényeket. Az akkori nehézkes 

információcsere idejében mindenki adhatott ezeknek a növényeknek egy nevet a saját fantáziája 

szerint, a megnevezett irodalomban szereplő 15 név közül. De azokon a neveken megbízhatóan 

Schlumbergerát és Hatiorát valószínűleg nagyon nehéz beszerezni. Talán ne is keressük ezeket a 

neveket. A nép rövidesen még egy népies névvel is felruházta, mely a legmaradandóbb és 

legismertebb névnek bizonyult: Christmas Cactus Angliában, Weihnachtskaktus 

Németországban, karácsonyikaktusz minálunk, vagy Craciunica (olv. kracsunika = 

karácsonyfácska) Romániában, és valószínűleg még nagyon sok nyelvben van ehhez hasonló 

neve. Az első karácsonyikaktusz a Schlumbergera × buckleyi egy hibrid eredetű növény volt. A 

Schlumbergera × buckleyi identitásával együtt a karácsonyikaktusz név is lassan átvándorolt a 

Schlumbergera truncata típusú növények megjelölésére, melyeket eredetileg rákkaktusznak 
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neveztek, mert úgy találták, hogy a fogazott szártő (23. kép) a rák ollóira emlékeztet, a rák 

ollóinak allegóriája. Eredetileg a Zygocactus elnevezést a zigomorf virágról kapták ezek a 

növények, a truncatus tudományos fajnév latin eredetű, magyarul csonkított, levágott, 

megcsonkolt, megkurtított, megnyesett a jelentése. Ez a csonkítás minden egyes szártag 

végződésének a kaktuszoknál szokatlan, egyedülálló alakjára utal. Az első epifita kaktuszok  

hajtásai 1753-ban kerültek Európába korabeli utazók révén Dél- és Közép-Amerikából. A 

tagoltlevélkaktuszok első faját a brazíliai Rio de 

Janeiro közvetlen szomszédságában, a Serra dos 

Órgaos lejtőin élő és ma Schlumbergera trun-

cataként ismert növényt Európában először Allan 

Cunningham (Royal Botanical Garden, Kew) 

mutatta be 1816-ban, majd Edwards vonta 

termesztésbe 1818-ban. Britton és Rose szerint 

Európában először 1822-ben, Angliában virág-

zott. A tagoltlevélkaktuszok nemzetségét leíró 

Antoine Charles Lemaire (1801-1871) belga 

fajleíró, kertészeti szakíró, aki a botanika pro-

fesszoraként a svájci Genfben valamint Párizsban 

is tevékenykedett, ahol közelebbi ismeretségbe 

került Schlumberger francia gyűjtővel. Lemaire a 

kaktuszok élőhelyén soha nem járt, főleg a neves 

francia kaktuszgyűjtő és kaktuszszakértő, M. 

Chevalier de Monville gyűjteményének példányai 

alapján sok új kaktuszfajt írt le. Valószínűleg 

Lemaire a Schlumberger iránti tiszteletből adta 

ennek az epifita növénynemzetségnek a Schlum-

bergera nevet. Az addig ismeretlen növényeket Haworth Epiphyllum truncatum néven írta le 

1919-ben. Ezek után a mi vidékünkön a tagoltlevélkaktuszokat mindenki Zygocactus néven 

ismerte. Az elkövetkező időkben lassan mindenki akarva, nem akarva átfogja venni az új 

hivatalos elnevezést, a Schlumbergerát. Az elnevezés körüli bonyodalmak és személyes 

véleményem, amiért a mi vidékeinken nem lehet valamilyen Schlumbergera féle növényt hiteles 

névvel találni. Talán minden kaktuszgyűjtőnek ismerősnek tűnnek a hatalmas méretű, öreg 

karácsonyi kaktuszok, melyek virágok százait ontják a tél legzordabb napjaiban, és tulajdonosaik 

azt se tudják, honnét származnak, és mikor került a család tulajdonába (24. kép). Karácsonyi 

kaktusz, tehát Schlumbergera vagy Zygocactus truncatus? Netán az eredeti, a vadnövény? 

Koránt sem! Sokan, sokáig ebben a tévhitben voltak, mely tévedés mélyen belegyökerezett a 

köztudatba, miközben a növények kiléte némiképp elhomályosult. Az első taxonómiai 

tisztázatott, a rejtély megoldását William Tjade-nek, az Epiphytic Plant Study Group (Anglia) 

tagjának köszönhetjük, aki 1964-ben jött rá a növények eredetével kapcsolatos problémák 

magyarázatára, azonban a köztudatba mindez csak lassan, és sajnos nagyon gyakran csak 

pontatlanul került át. Minden részlet azonban még Tjaden számára is csak az 1990-es évekre 

tisztázódott. Az igazi karácsonyi kaktusz, a Schlumbergera × buckleyi néven ismert taxon. 

Hazánkban, akárcsak Európa legnagyobb részén, csupán a Buckley hibridekkel találkozhatunk. 

Praktikusan majdnem minden ma tartott Schlumbergera buckley példány genetikailag identikus, 

és Buckley Slumbergera × buckley ’Buckley’ néven ismert növényéből származik, tehát ennek 

klónjai. Schellere 50 változatott sorol fel, melynek jó része bizonyosan kertészeti változat 

csupán. Maga a karácsonyi kaktusz (Christmas Cactus) elnevezés is minden bizonnyal 

Buckleytől származik, mely név kezdetben inkább marketingfogás lehetett, hiszen növényei 

nagyjából karácsony körül nyíltak. Az elnevezés azonban annyira sikeres volt, hogy növényei 

azzal együtt terjedtek el a kertészetekben és köztudatban. Brazíliában, az eredeti élőhelyén a 

Schlumbergera truncata május végén kezd virágozni, ezért itt Flor de Maio, azaz májusvirágnak 

nevezik. A nevet egy idő után magára a Schlumbergera truncatára is alkalmazni kezdték, melyet 

korábban inkább crab cactus néven emlegették, a hajtások élein jól fejlett fogazottság miatt (24. 

kép). A valódi karácsonyi kaktusz gazdagon elágazó, csüngő hajtásrendszerű növény, melynek  
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hajtásszegmensei karéjos szélűek, sohasem fogazottak, virágai csüngők, és mindig radiális 

szimmetriájúak, aktinomorf felépítésűek. A modern nagyüzemi módszerekkel szaporított 

truncata hibridek nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú életű szobanövény, napjainkban azonban 

visszaszorulóban van, virágzási ideje miatt, amely leggyakrabban január első felére esik, így a 

karácsony előtti árusítása jóval sikertelenebb lenne a jó egy hónappal korábban nyíló truncata 

hibrideknél. Ennek ellenére idős példányaival, mint megbecsült régi szobanövényekkel, mai 

napig gyakran találkozhatunk. Lassanként Angliában is feledésbe ment a hibrid növények 

eredete, részben a csökkent érdeklődés, részben a kertészeti kínálatból való kikerülés miatt. A 

homályos eredetű növényekre pedig mind gyakrabban tévesen hivatkoztak Zygocactus truncatus 

néven. Termesztésbe csak azok a klónok kerültek, amelyek erőteljes növekedésűek, ellenállóak, 

így könnyen tarthatóak mindenki számára. Nem kizárt azonban, hogy Buckley hibridjeinek 

létrehozásához már eleve kevertvonalú egyedeket használt, amely megmagyarázhatja, hogy az 

eredeti és az újonnan létrehozott hibridek miért térnek el néhány fontos tulajdonságukban. A 

másik lehetőség a különbözőségre, hogy a pollenadó növény maga nem volt tisztavonalú 

Schlumbergera truncata. A ma karácsonyi kaktuszként árult és ismert növények, mely név jól 

cseng egy bestseller növénynek, valójában nemesített Schlumbergera truncata növények. Ezek a 

klónok virágszín és növekedési erély alapján szelektált, fajtanéven ismert növények, melyek a 

Schlumbergera × buckleyivel azonos tartási körülmények között, a vad Schlumbergera 

truncatával megegyező időben, közel egy hónappal karácsony előtt virágoznak, mely tökéletes 

időzítést jelent a karácsony előtti vásárokhoz, virágzásuk azonban általában nem tart ki 

karácsonyig. Mindemellett a tél folyamán másod, általában január végén, illetve egyes esetekben 

harmad virágzásuk, általában február végén, március elején is megfigyelhető, de sokkal 

szegényebb virághozatallal. Fiatalon felegyenesedő hajtásdugványaik és csak idősebb korban 

csüngő habitusuk szintén a könnyebb kezelhetőségüket segíti, ha nem is a vásárlók, de a 

kertészetek számára mindenképpen. Rengeteg kertészeti változatuk ismert, amelyeket főleg  
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Dánia, Hollandia, Anglia, az Egyesült Államok és újabban Japán kertészeteiben hoztak létre, 

részben mesterséges szelekcióval, részben biotehnológiai úton. A sárga virágszín nincs jelen a 

természetes populációkban, és a létrehozására tett kísérletek sokáig eredménytelenek voltak. Az 

első sárga virágú hibridet 1982-ben állították elő Schlumbergera truncata ’Gold Charm’ néven 

az Egyesült Államokban, mely egy erős növekedésű, nagy hajtásszegmensekkel rendelkező, 

gazdagon elágazó habitusú fajta. Az azóta eltelt időben számos sárga vagy sárgás virágszínnel 

rendelkező fajtát hoztak létre, így az őszi-téli időszakban nálunk is mind gyakrabban forgalomba 

hozott Schlumbergera truncata ’Limelight Dancer’-t. Pár éve jelentek meg az első háromszínű 

hibridek, mint a dán nemesítésű Schlumbergera truncata ’Samba Brazil’, melyek kereskedelmi 

forgalomban általában nem kaphatóak, külföldről azonban beszerezhetők. A Schlumbergera 

opuntioides egy vadon előforduló taxon, mely Rio de Janeirótól mintegy100 km-re délnyugatra, 

a Serra do Itatiala magasabb régióiban élő epilitikus növény, élőhelyén meglehetősen 

gyakorinak, kultúrában annál ritkábbnak számít. Vegetatív morfológiája nagyban különbözik 

más karácsonyi kaktusztól, mint arra latin neve is utal: sokkal inkább emlékeztet miniatűr 

Opuntiára, virágai azonban a jellegzetes karácsonyi kaktusz virágok. A fentiek alapján azt 

hiszem, nyugodtan levonhatok egy következtetést. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy be 

tudjunk szerezni a mi vidékünkön a fajtiszta, őshonos és helyes névvel nevezett valamilyen 

tagoltlevélkaktuszt. Azért szerezzünk be névtelenül is, esetleg kétes identitású, de különböző, 

szemnek tetsző virágú Schlumbergerákat. Egy nagyobb szájú edénybe több színű növényt is 

tehetünk. Ez a cserép rövid idő múltán egy nagy és szép tarka virágcsokorral üdítheti lakásunk 

hangulatát. Üvegházban lehet ezeknek a növényeknek egy világos, de árnyékolt sarkot 

létrehozni, vagy az udvaron a fák, bokrok, sövénykerítések, falak árnyékában tartani. Ha néha 

megfeledkezünk öntözésükről, az sem katasztrófa, nem kedvelik, de kibírják. Szerintem több 

ellentmondás is van a szakirodalomból kivonatolt részekben. Alább kettőt megemlítek. A 

truncatus szó csonkított, levágott, megnyesett-et jelent, tehát úgy kell kinézzen, mint a 11b, 14c. 

képeken látható szártagok felsőrésze. Brazíliai elnevezése crab cactus volt, utalva a hajtások 

szélének erős fogazottságára, (12. kép). 

Viszont az említett bekezdésben, határozottan azt állítja, hogy „hajtásszegmensei karélyos 

szélüek”, akkor a 10, 11a. képen látható hajtásdarabhoz kell hasonlítson. A 12, 15. képen a 

szártag felsőrészére rá lehet mondani, hogy levágott, de a 11a. képen látható szártagokra nehéz 

ráfogni, hogy csonkított. A Schlumbergera virágok közös vonásai szerintem a következők: Úgy 

vettem észre, ahogy öregszenek egyes fajták virágjai, olyan erősen hátrahajlanak, hogy elvesztik 

a zygomorf jelleget, és aktinomorf jelleget vesznek fel (17. kép). A vacokból kinövő bimbó kb. 8 

mm vastagságú és két sor lepellevelet tartalmaz. 

A Hatiora külső lepellevelei rögtön a vacoktól kezdődően elkezdenek szétnyílni, és kb.7 mm 

után 90
°
-ban szétnyílnak. A belső lepellevelek még kb. 2 cm hosszan az eredeti vastagságban 

tovább egymásra borulva virágcsövet formálnak és csak azután nyílnak szét 90
°
-ban, egyeseknél 

egészen hátrafordulnak. A porzók a virágcsöven rögzítettek, és a szétnyílt lepelleveleket túlnövik 

még vagy 2,5 cm-rel. A bibe a porzók felet nyílik szét. Egy ismerősömnél egy nagyon érdekes 

dolgot figyeltem meg. Egy öreg Schlumbergera tövön egyszerre voltak zigomorf és aktinomorf 

virágok. Ez mutáció nem lehetett, mert nem hiszem, hogy egy tő egy része normális, a másik 

része mutáns legyen. Mindenkinek kívánom szemük pihentetését és felüdülését ezeknek a 

hamupipőkéknek szépséges virágain. 

 

Szabó Gábor 

Négyfalu, Erdély, Románia 

 

 

Irodalom 

Kaktusz-Világ, 2010. november, december 

Kaktusz-Világ, 2011. 2. szám. 

Elisabeth Manke: Kaktuszok - A legszebb fajok és gondozásuk. Magyar Könyvkiadó. 

Marcus Berger: Cactusii cultivare siingrijire. Editura CASA – Oradea. 
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A véletlen adta kezembe az alábbi cikket, melyet átböngészve ért az a meglepetés, hogy 1930-

ban már működött a Debreceni Kertészeti Egylet keretében a Kaktuszkedvelők Szakosztálya. A 

cikk szerzője sajnos ismeretlen, csak – O – jelzettel nevezte meg személyét a Kertészeti Lapok 

szerkesztőjéhez küldött írásában. A Debreceni Kertészeti Egylet 1861-ben alakult meg 
1
, amely 

az ország legrégibb kertészeti egyesülete, és 1937-ben kiállítással ünnepelte fennállásának 75. 

jubileumi évét. Az OMKE (Országos Magyar Kertészeti Egyesület) 24 évvel később, 1885-ben 

jött létre. E helyen kell megjegyeznem jogelődünk hivatalos bejegyzését: Egyetemi Kaktuszkör 

Debrecen 1499 Pk.61499/1996.
1
  

Közlés eredeti helyesírás szerint. 

 

Irodalom 

1. Debrecen város egyesületi katasztere 1833-2001 között - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

közleményei 28. (Debrecen, 2002) 

Ficzere Miklós 

 

 

 
 

Levél a szerkesztőhöz.*) 

 

Debrecen külső képe az utóbbi évtizedek alatt rendkívül előnyösen változott meg. Legtöbb 

impozáns új épületünk az utóbbi húsz év alatt épült s ezek egy fejlődő nagy város jellegét adták 

meg a Tiszántúl metropolisának. De, hogy Debrecen széppé lett, hogy az idegen és bennszülött 

egyaránt gyönyörűséget talál városunkban, abban az oroszlánrész nem a holt köveké, hanem az 

élő kultúráé: a kerteké. Debrecen régi és új fái, bokrai, virágai, gyep szőnyegei mind nagyobb 

tért hódítanak s mind szebbé, üdébbé varázsolják a kőfalak közötti területeket. Debrecen 

kertkultúrája rohamosan fejlődik s ennek az erőteljes fejlődésnek mély gyökerei kell, hogy 

legyenek. Bizonyára nem tévedünk, ha a debreceni polgárok lelkében keressük az alapot, amire 

támaszkodva az élő fa, a növénykultúra ily szép fejlődésbe szökkent. Hogy ez az alap a 

debreceni polgárok lelkében megvan, annak bizonysága a Debreceni Kertészeti Egylet, mely már 

múlt század derekán: 1861-ben megalakult s hosszú során át az esztendőknek, lelkes vezérek 

kormányzása alatt, eredményes munkát folytatott a kertek és a kertkultúra fejlesztése érdekében. 

Amikor még behunyt szemű földszintes kis házak áltak sorba a Piac-utca két oldalán, már akkor 

is a debreceni májusban, tele volt a város akácfavirággal. Ahogy e kis házak palotává nőttek, úgy 

váltotta fel az akácokat a legkülönbözőbb díszfák sora s ma: Debrecen a parkok, a kertek városa. 

Nem mehetünk el a sok szépséget magába záró megállapítás mellett anélkül, hogy hálával meg 

ne emlékezzünk a debreceni lelkeket a pazar szépségű kertkultúrára megérlelő Debreceni 

Kertészeti Egyletről. E 69 éves Egylet 1928-ban tartott közgyűlési határozata alapján a Tiszántúli 

Mezőgazdasági Kamarával teljes önállósága megtartása mellett, szerencsés kapcsolatba lépett 

Elnöke: Steinfeld István m. kir. kormányfőtanácsos, nagybirtokos mellé társelnökül választotta a 

Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara energikus kezű, minden szép és nemes célért lelkesen 

dolgozó igazgatóját: dr. Rácz Lajos m. kir. gazdasági főtanácsost. Munkatársunk felkérésére dr. 

Rácz Lajos, a Debreceni Kertészeti Egylet társelnöke készséggel nyilatkozott e nagymultú 

Egylet jelenlegi munkásságáról. A Debreceni Kertészeti Egylet a világháború viharai között 

hosszú ideig szünetelni volt kénytelen — mondotta őméltósága, — mígnem az 1925., majd 1927.  
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évi nagyszabású kertészeti kiállításokon, melyeket a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, a 

Debreceni Kertészeti Egylet bevonásával rendezett, végre igen nagy sikerrel szólalhatott meg 

ezen Egylet is s a kertésztársadalmat tettre hívta! Az Egyesület újra szervező munkájában a 

Kamara erkölcsileg és anyagilag támogatta. Bevonta munkájába, együttesen tartott vele 

előadásokat, tanfolyamokat, bemutatókat, stb. E fejlődés során az 1928. évi január hóban 

megtartott rendes közgyűlésén elhatározta az egyesület egyleti életének teljesen újjászervezését. 

Ezen közgyűlésen, melyen, mint az Egyesület társelnöke vettem részt, javaslatomat, hogy az 

Egylet működésével kapcsolódjék be a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara munkásságába, a 

legnagyobb örömmel elfogadta és autonómiájának teljes fenntartásával ezt egyhangúlag 

elhatározta. A Kertészeti Egylet adminisztratív ügyeinek intézésével a Kamara részéről. Czapáry 

Bertalan kamarai kertészeti szaktanárt bízta meg. Az Egyesület ezidőtől kezdve intenzív 

munkásságot fejtett ki. Így például a folyó évben: a tavaszi kertészeti munkákról tájékoztató 

cikksorozatot adott a helyi lapokban. Április végén szakelőadássorozatot rendezett a kertészeti 

növény védelemről. A nyár folyamán az országos virágoskert- akciót segíti elő az Egyesület. 

Minden hónap utolsó hetében tartja tagjai és a kertkedvelők részére összejöveteleit, amely 

összejöveteleken kéthárom szakelőadó az időszerű munkálatokról tart előadást, valamint ezen 

előadások után az ott feladott kérdésekre azonnal megadja a feleletet, mint szaktanácsot, Czapáry 

Bertalan kertészeti szaktanár. A Debreceni Kertészeti Egyletnek jelenben nincsenek kiadásai, 

mert úgy az ügyek vezetését, az adminisztrációt, az előadásokat, tanfolyamokat, tanulmányi 

kirándulások rendezését, stb., az arra önként vállalkozó szakemberek teljesen díjtalanul végzik. 

Az ügyiratok elkészítését, papíranyag és leírási munkálatokat a Mezőgazdasági Kamara 

igazgatója a Kamara irodája által végezteti. Az évenként megtartott közgyűléseket s egyéb 

összejöveteleket a Kamara igazgatója készíti elő s a vele járó minden munkát a kamara 

tisztviselői látnak el szintén teljesen díjtalanul. Mindebből kitűnik tehát, hogy a Debreceni 

Kertészeti Egylet igenis él és élénk működést fejt ki. Valamely egyletnek élénk életét tehát nem 

csupán annak pénzbeli kiadásainak mérve szabhatja és mutathatja, hanem — mint ez esetben is 

látható, — az önkéntes vállalkozók önzetlen munkája, amit teljesen díjtalanul végeznek. Az 

egylet működését mutatja továbbá azon körülmény is, hogy ma már három szakosztálya alakult, 

úgymint az okleveles kertészek szakosztálya, a hivatásos kertészek szakosztálya és a 

kaktuszkedvelők szakosztálya, valamint kialakult a kertkedvelők csoportja is, melyek havonta 

rendszeresen megtartják összejöveteleiket. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kertészeti 

osztálya szoros szakéletet él úgy a kertészeti szakemberekkel, akiknek érdekeit a Kamarában 

képviseli, valamint a Debreceni Kertészeti Egylet kebelében tömörült tagokkal, akiknek minden 

irányban és díjtalanul áll támogatására. Őszi programmjában a Kamarával együttesen 

virágkiállítás rendezését tervezi az Egyesület Debrecenben s felveszi újból a múlt évben jól 

bevált tanfolyamok rendezését is. Meg kell említenem még, hogy az Egylet tagdíja jelenleg 

csupán évi 2 pengő. Mégis az utóbbi években ránk szakadt gazdasági nyomorúság miatt 

Egyletünk taglétszáma nem emelkedik oly mértékben, mint az a nagyobb szabású munka 

kifejtéséhez szükséges lenne s mint azt a Debrecenben kertészkedéssel foglalkozók örvendetesen 

nagy száma indokolná. Ezért végül arra kérem Szerkesztő urat, hogy nagybecsű lapja útján 

ajánlja a debreceniek figyelmébe Egyesületünket azzal, hogy városunk szebbé, egészségesebbé 

tétele a kertkultúra fejlesztése útján lehetséges elsősorban, viszont a munka elősegítése, 

könnyebbé tétele és főként olcsóbbítása Egyletünk célja s e munkánkhoz mindenkit 

csatlakozásra, Egyletünk tagjául belépésre örömmel hívunk és várunk. 

 

 — O — 

 

*) Készséggel közöljük a beküldött levelet és örömünknek adunk kifejezést, hogy a debreceni 

kertészek és kertbarátok szép öszhangban dolgoznak. Reméljük, hogy ezen öszhangzatos 

munkának meg is lesz az eredménye. Higyje el az igen tisztelt cikkíró úr, hogy ez a megértő 

munkásság lesz a legjobb propaganda az Egyletbe való belépésre, (Szerk.) 

 

Kertészeti Lapok, 1930. augusztus 15. 188-189. o. 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők december 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk 

bimbós vagy már virágzó példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten 

tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható a virágzás ideje. A tapasztalat mégis az, hogy a 

virágzást a hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll, próbáljuk ki. 

 

2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak állapotában található. Kicsit töppedt, 

esetleg kicsit ráncos a felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De ilyenkor nálunk 

ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 

3-4 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több 

kárt okoz, végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos 

lehet, mert megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, 

hogy túl hideg, erős huzat ne érje növényeinket. 

 

3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét 

látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást. 

 

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös 

tekeintettel a különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a 

teleltető helyre. A melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a 

belőlük kifejlődött atkák, tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek 

észrevehetők a beszáradt, csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De 

egyszerűbb, ha néhány helyre két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki. 

 

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges 

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, 

akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak, 

mert esetükben mindig van, aki, mint 

lektor ellenőrzi szakmai szempontból a 

leírtakat. Az Internet esetében ilyen 

nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit 

akar, legtöbbször nincs szakmai 

ellenőrzés. Ezért kezdőknek, de még 

haladóknak is nehéz megszűrni a valóst 

a kétes információtól. A növény 

botanikai nevének meghatározása az 

első és döntő lépés a tartásához, 

gondozásához szükséges adatok 

megszerzéséhez. 

 

                                      Ficzere Miklós 

                                              Debrecen 
Most virágzanak a Lithopsok.                   Fotó: Katona József 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

Néhány sor az őszi iskolaprogramról 
Írta: Nagy József 

 

Idén ősszel is elindult a megye iskoláiban az ismeretterjesztő program. Célunk évek óta a 

kaktusz és pozsgásnövények megismertetése és megszerettetése a tanulókkal. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatják a színes képekkel illusztrált előadást. Hagyomány több 

iskolában, hogy a kaktuszokról rajzversenyt hirdetünk. Végtelen képzelőerővel rajzolnak a 

legkisebbek is. A rajzverseny eredményhirdetése során ajándék növényeket kapnak a nebulók. 

Sok kisdiák annyira megkedveli e csodás növényeket, hogy gyűjtésbe kezd. 

Az iskolák vezetésével jó kapcsolat alakult ki, támogatják a programot. Az eredményes 

együttműködésért oklevél átadására került sor 2016 szeptemberében a Létavértesi Arany János 

Általános Iskola és a Berettyóújfalui Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetésének. A Debreceni 

Pozsgástár több példányát a könyvtáruk rendelkezésére bocsátottuk. 

Köszönet Erdei Gyula (Hosszúpályi) gyűjtőtársunknak a növények felajánlásáért, amelyet az 

iskolaprogramnak ajándékozott. 

 

 

Arany János Általános Iskola, Ebes, 2016. október 20. 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

22 

 

 

 

Szent László Általános Iskola, Nyírbéltek, 2016. október 10. 
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Írta, összeállította: Ficzere Miklós 

 

A Kaktuszkedvelők Szakosztály történetét megalakulásuk dátumától, 1926 

nov. 26-tól a vélelmezhető feloszlásukig, 1939 őszéig követhettem nyomon, 

mivel ekkor olvasható róluk az utolsó híradás. Lehet, hogy még később is 

találkoztak, de ez csak feltételezés, amely semmivel sem bizonyítható. 

Tevékenységük összesen 13 évre tehető, nem számítva a megalakulás évének 

4-5 hetét. Előadásaik, foglalkozásaik ideje, helye, és témái kezdetben a 

Kertészeti Lapokban, majd később a Kertészeti Szemlében jelentek meg, 

sokszor kihagyásokkal, de valószínűsíthető, hogy a nem közölt, kimaradt hónapokban is voltak 

szakmai összejöveteleik. A nyári hónapokban szünetet tartottak. Programjaik változatosak, 

sokszínűek voltak, gyakran vendég előadókkal, olyanokkal, akiket ma is elismer és nagyra 

becsül a kertészetek tudománya. A 13 év előadásának bármelyikének címével napjainkban is 

tartható előadás mai tudásunknak megfelelően. Tevékenységük, aktivitásuk példaként állhat 

előttünk, akiknek nem kell küszködnünk a történelem viharaival. Egy részlet a korabeli sajtóból, 

amely többek között megemlíti a Szakosztály munkáját. 

„Van a Csonkaországban körülbelül tízezer polgár, aki a kertészeti termeléssel 

és értékesítéssel foglalkozik. 
Van egv negyvenegynéhány esztendő óta fennálló »Országos Kertészeti 

Egyesület«, amelynek papiroson mintegy egyezernyolcszáz tagja van. Eközül az 
1800 tag közül a tagdíjat befizeti 260—300 tag, az egyesületi életben pedig 

részt vesz nagy jóakarattal megállapítva: 50—60 tag. 
Van az Egyesületnek a többi között egy dendrológiai és egy kaktusz-

szakosztálya, amelyeknek a hivatásos kertészek és főképpen az intelligens 
kertkedvelők nagyszámban tagjai és amelyek alig egy esztendei fennállásuk 
alatt igen eredményes, szép működést fejtettek ki.” 
 

Azt hiszem az OMKE gondjaiból ráismerhetünk azon mai gondok egyikére-másikára, 

amelyekkel mindkét hazai egyesület gyötrődik. Az összejövetelekből a korabeli tagság egy része 

is rekonstruálható későbbi feladatként. A Szakosztály programja részletekben kerül közlésre, 

nem visszaélve a T. Olvasók érdeklődésével, figyelmével. 
Megjegyzés: eredeti írásmód megtartva. Maros Imre neve több helyen is sajtóhibás. 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Szerző nincs: Tavasz gondolatok. Kertészeti Lapok, 1928. április, 8. szám 94. o. 

 

1927 
Január 

A Cactus-kedvelők szakosztálya január 5-én tartott rendes havi ülésén Schneider József érdekes 

és tanulságos előadást tartott bemutatással a Succulens növényekről és azok családjairól. Az 

előadás után élénk eszmecsere volt az egyes növények succulentiájáról, amelyről Maros Imre 

szakosztályi elnök adott felvilágosító magyarázatot, hogy a succulentiát egyes növényeknél 

legtöbb esetben az éghajlati és talajviszonyok hozzák létre. A szakosztály elhatározta, hogy 

legközelebbi ülését február 9-én, szerdán tartja meg, mely alkalommal Dorschner János tart 

előadást »A talaj- és éghajlati viszonyok befolyása a Cactus-félékre« címen. Egyben felhívja az 

érdeklődőket, hogy a szakosztály minden hónap első szerdáján este 7 órakor rendes havi ülést 

tart. 
Kertészeti Lapok 1927. február, 2. szám 32. o. 
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Március 

A Cactus-kedvelők Szakosztálya március 2-án tartott rendes havi ülésén dr. Földi Ferenc a 

Cactusok magról való nevelését ismertette és beszámolt a kísérleti eredményeiről, főleg a 

melegtalp szükségét fejtegette. A tanulságos előadást élénk eszmecsere követte, amelyben 

Magos Imre elnök, Schneider József és Dorschner János ismertették tapasztalataikat különösen a 

magvetéskor figyelembeveendő tennivalókat. 
Kertészeti Lapok 1927. április, 4. szám 64. o. 

 

Április 

Cactus-kedvelők szakosztálya április havi rendes ülésén Marossy Imre szakosztályi elnök igen 

tanulságos előadást tartott az Echinocactus setispinus és az E. Ottonisról. Az előadás kapcsán 

ezeket a növényeket saját gyűjteményéből bemutatta, különösen felhíva a figyelmet az E. 

setispinus két érdekes példányára, amelyek közül az egyik egyenes középtüskéjű és e típustól 

eltérő másik görbült középtüskéjű példányra. Ezután Marossy Imréné nagyon szép és jól sikerült 

vízfestményeiben bemutatta az Echinocactus Ottonis Lk. et Otto, Echinopsis oxygona zucc. E. 

Eyriesii és az Epiphyllum truncatum Haw. példányait. Előadása végén felhívta a szakosztály 

figyelmét az egyetemi növénykertben virágzó Eehinocactus minusculus Web. példányaira, 

amelyek tölcséralakú, élénk cinóberszínű virágai a növény tövéből nőnek ki és koszorúalakban 

övezik a növényt körül. 
Kertészeti Lapok 1927. május, 5. szám 80. o. 

 

Október 

A Cactuskedvelők szakosztálya október 5-én tartott rendes havi ülésén Hojfbauer Ferenc alelnök 

egy saját nevelésű nagyon szép és érdekesen fejlődött Echinocactus minusculus-t,  

Schneider József pedig a budapesti egyetemi növénykertből a Stapelia variegata ritka szép és 

érdekes virágú példányát mutatta be. Dorschner János szakosztályi jegyző a Cactus genusok 

között levő különbségeket ismertette. A szakosztály ezúton is kéri tagjait, hogy 

növénygyűjteményükről készítsenek jegyzéket, hogy a csere és főleg az újabb 

növénybeszerzéseknél szükséges tájékozódást megkönnyítsék. A szakosztály legközelebbi ülését 

november 9-én, szerdán este 7 órakor tartja. 
Kertészeti Lapok 1927. november, 11. szám 175. o. 

 

December 

A Cactus-kedvelők szakosztálya december hó 7-én tartotta legutóbbi ülését. Az ülésen élénk 

érdeklődéssel tárgyalták a Cactus-magvak vetési módozatait. Bemutatásra kerültek dr. Földi 

Ferenc ügyvéd által ritka, újabb fajta Cactusok és egyéb succulens import-növények. Dr. 

Manninger Vilmos. 
Kertészeti Lapok 1928. január, 1. szám 17. o. 

 

1928 
Január 

A ,,Cactuskedvelők szakosztálya" folyó évi január hó 1-én tartotta meg szokásos havi ülését, dr. 

Maros Emil elnöklete alatt. Az ülésen több Cactusfélét mutattak be és azok kezelése és ápolása 

körül élénk eszmecsere folyt. A szakosztály ezúton értesíti az érdeklődőket, hogy a legközelebbi 

ülését folyó évi Február 1-én, szerdán este 7 órai kezdettel tartja meg. 
Kertészeti Lapok 1928. február, 2. szám 27. o. 

 

Február 

Cactus-kedvelők Szakosztálya. A tagok élénk érdeklődése és részvétele mellett tartotta meg 

ülését. Bemutatásra kerültek a Tudományegyetem Növénykertjében magról nevelt különböző 

Cactus-fajták. A bemutatást élénk szakszerű vita követte. A szakosztály legközelebbi ülése 

március hó 7-én, szerdán este 7 órakor lesz az Egyesület helyiségében.  
Kertészeti Lapok 1928. február, 4. szám 50. o. 
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Március 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” március hó 7-én tartotta meg rendes havi ülését, Maros Imre 

főgeológus elnöklete alatt ; ez alkalommal nagy érdeklődés mellett bemutatásra kerültek az 

egyetemi növénykertből a kétéves magról nevelt Cereus, Mamillaria, továbbá Haworthia fajták. 

Ezután élénk eszmecsere folyt az importált kaktuszfélék továbbtenyésztéséről. Az elnök, aki már 

régóta foglalkozik szobában kaktuszok eredményes tenyésztésével, rámutatott arra, hogy az 

importált növények szobában továbbtenyésztésre nem igen alkalmasak, mert alig van gyökerük 

és ennek következtében rendszerint elpusztulnak. Ezzel szemben a magról nevelt kaktuszoknak 

dús gyökérzetük van és szobában is jól tenyésznek. A szakosztály legközelebbi ülésén, melyet 

április hó 4-én tart meg (este 7 órakor), a fajták kiválasztásáról folytatnak eszmecserét. 
Kertészeti Lapok 1928. március 15, 6. szám 75. o. 

 

Április 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya folyó hó 4-én tartotta meg szakülését a tagok élénk 

érdeklődése mellett. Bemutatásra került több érdekes, szép kaktuszpéldány. Legközelebbi ülését 

május hó 2-án délután 7 órakor tartja. 
Kertészeti Lapok 1928. április 15, 8. szám 106. o. 

 

Június 
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület »Kaktuszkedvelők szakosztálya« f. évi jun. 24-én 

vasárnap délelőtt tanulmányi kirándulást rendez Budatétényre, dr. Földi Ferenc 

kaktuszgyüjteményének megtekintésére és tanulmányozására. Találkozás a Gellért-téri, budafoki 

helyiérdekű vasút végállomásánál reggel 9 órakor. Vendégeket is szívesen lát: A szakosztály 

elnöksége. A »Kaktuszkedvelők szakosztálya« folyó évi junius 6-án tartotta meg rendes havi 

ülését, melyen többek között elhatározta a szakosztály, hogy f. évi junius hó 24-én vasárnap 

kirándulást rendez Budatéténybe, dr. Földi Ferenc kaktuszgyüjteményének a megtekintésére, 

mely alkalommal a szakosztály érdeklődő vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Lapok 1928. június 15, 12. szám 168. o. 

 

A »Kaktuszkedvelők Szakosztálya« junius hó 24-én kirándulást rendezett Budatéténybe, ahol dr. 

Földi Ferenc ügyvéd gazdag kaktuszgyüjteményét tekintette meg. A szép számmal megjelent 

érdeklődőknek dr. Földi bebizonyította, hogy mily egyszerű eszközökkel lehet a kaktuszfélék 

termesztésénél eredményt elérni. 
Kertészeti Lapok 1928. július15, 14 szám 200. o. 

 

Október 

A Kaktuszkedvelők szakosztályának ülése. A kaktuszkedvelők szakosztálya okt. hó 3-án tartották 

rendes havi ülésüket, mely alkalommal többféle érdekes magról nevelt és importált kaktusz 

került bemutatásra. A kaktusz szakosztály továbbá megvitatta a most forgalomba levő 

úgynevezett világítókaktuszokat, melyek tulajdonképen nem újfajta kaktuszok, mint azt a laikus 

közönség hiszi, hanem közönséges Echinopsis-és Cereus fajták, melyek foszforral vannak 

bekenve és a sötétben foszforeszkálnak. — A szakosztály legközelebbi ülését november hó 7-én 

este 7 órakor tartja meg. 

 
Kertészeti Lapok 1928. október 15, 20. szám 287. o. 

 

1929 
Január 

A Kaktuszkedvelők szakosztálya f. Hó 9-én tartotta meg nagyon érdekes és látogatott ülését dr. 

Földi Ferenc ügyvéd elnöklete alatt. Az ülésen nagyon érdekes kaktusz fajokat mutattak be és 

magszétosztásokat eszközöltek. 
Kertészeti Lapok 1929. január 15, 2. szám 38. o. 
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November 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya f. évi november hó 6.-án, szerdán este 7 órakor az OMKE 

helyiségében rendes havi ülést tart. 
Kertészeti Lapok 1929. november 1, 21. szám 289. o. 

 

1930 
Január 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya" dr. Maros Imre elnöklete alatt tartotta a tagok élénk 

részvétele mellett rendes havi ülését, amely ülésen elsőnek az Epiphyllum téli virágzás eshe 

tőségeiről folyt szakszerű vita, melyben az elnökön kívül résztvettek: Schneider József, dr. Földi 

Ferenc és mások. Ezután a kaktuszok oltásának különféle módjaival foglalkozott a szakosztály. 

Végül pedig Schneider József ismertette Alvin Berger legújabban megjelent kaktuszkönyvét. A 

legközelebbi ülés március 5-én, szerdán este 7 órakor lesz, ezen ülésre az érdeklődő vendégeket 

szívesen látja az Elnökség. 
Kertészeti Lapok 1930. február 15, 4. szám 43. o. 

 

November 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya" folyó évi november hó 5-én látogatott ülést tartott 

egyesületünk helyiségében, mely ülésen különböző kaktuszfajták kerültek bemutatásra és élénk 

eszmecsere fejlődött ki az egyes kaktusz és hasonló növények termesztése körül. A legközelebbi 

szakosztályi ülést folyó évi december hó 3-án tartják meg este 7 órai kezdettel, amely ülésre az 

elnökség vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Lapok 1930. november 15, 22. szám 260. o. 

 

December 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya f. évi december hó 3-án igen látogatott és tárgyánál fogva 

nagyon érdekes ülést tartott. Ugyanis dr. Földi Ferenc, jeles kaktusztenyésztő amaeteur, 

különböző világító kaktuszokat mutatott be és ezekről tartott érdekfeszítő előadást, majd pedig 

élénk eszmecsere fejlődött ki eme kaktuszok termesztési tárgyköréből. A legközelebbi ülést a 

szakosztály 1931. január hó 7-én, szerdán este 6 órakor tartja. 
Kertészeti Lapok 1930. december 15, 24. szám 280. o. 

 

1931 
Január 

A „Kaktuszkedvelők szakosztálya" Maros Imre dr. elnöklete alatt folyó évi január hó 7-én 

látogatott ülést tartott. Az ülésen élénk eszmecsere folyt arról, hogy miképen lehet kaktuszokat s 

általában ezen növényféléket szobában sikeresen tenyészteni. A szakosztály legközelebbi ülését 

február 4-én, szerdán délután 6 órakor tartja meg. 
Kertészeti Lapok 1931. február, 2. szám 77. o. 

 

Február 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya" f. é. február hó 4-én tartotta meg dr. Maros Imre elnöklete 

alatt rendes havi ülését, amely ülésen érdekes növények bemutatása volt. Ennek során a 

Tudomány-Egyetem növénykertjéből származó, ritkaságszámba menő, virágzó Cotyledon 

pulminatum keltett nagy érdeklődést és feltűnést. A szakosztály elhatározta, hogy legközelebbi 

ülését március hó 4-én, szerdán este 7 órakor tartja meg. 
Kertészeti Lapok 1931. március, 3. szám 109. o. 

 

Március 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztály" f. é. március hó 5.-én Vogl Károly elnöklete alatt tartotta meg 

rendes havi ülését. Az ülésen a Szakosztály egyhangú lelkesedéssel vette tudomásul a Magyar 

Kertészek Országos Gazdasági Szövetségének megalakulását és elhatározta, hogy annak 

működését a legmelegebben támogatni fogja. 
Kertészeti Lapok 1931. április, 4. szám 140. o. 
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Április 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya" f. é. április hó 1-én Schneider József elnöklete alatt igen 

látogatott ülést tartott, melyen bemutatásra került az Egyetemi Növénykertből származó ritkán 

virágzó Peireskia grandiflora, továbbá virágzó kaktuszokról és egyéb succulentákról 

fényképfelvételek. 
Kertészeti Lapok 1931. május, 5. szám 173. o. 

Írta, összeállította: Ficzere Miklós 

Folytatás következik. 

 

 

 

 
 

 

Ernst Spiegel ex librise 
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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 
grandicornis grossgehörnt, grosshörniger nagyszarvú 

grandicostatus gossrippiger nagybordás 

grandidens grosszahnig nagyfogú 

grandiflora, 

grandiflorum 

grossblumig, grandiflorus, grossblütige nagyvirágú 

grandiflorens grossblühende nagyvirágú 

grandifolia, 

grandifólius 

grossblättrig, grossblättriger nagylevelű 

grandilobum  nagylebenyű 

grandis gross, grosse nagy 

grantianus benannt nach Mr. Grant Grant- féle 

granulatus körnig, granulös szemcsés, szemcsézett 

grata, gratus dankbar, angenehm hálás, kellemes, 

kívánatos 

graveolens stark duftend erősen illatozó 

greenwoodii benannt nach E. Greenwood Greenwood-féle 

greggii benannt nach Mr. Gregg Gregg-féle 

grenadensis benannt nach Herkunft:Insel Granada Granadából származó 

griffithii Egenname Griffith-féle 

griseo-pallidum blassgraves sápadt szürkés 

griseus, griseum grau, graves,  szürke 

grossei benannt nach H. Grosse Grosse-féle 

grusonii, grusonia benannt nach H. Gruson Gruson-féle 

guadalupensis benannt nach Herkunft:Guadalupe Guadalupe (hegység)-

ből való 

guamacho  indián szó után 

elnevezve  

guanchinense benannt nach Herkuft: Guatemala Guanchine-ből való 

guantanamana aus Guantanamo, Cuba Guantanamo-ból való 

guaricensis benannt nach Herkuft: Guarico Guarico-ból való 

guatemalensis aus Guatemala Guatemalából való 

gueldemanniana Eigenname: H. Güldemann Güldemann-féle 

guelichii Eigenname: K. von Guelich Guelich-féle 

guelzowiana benannt nach R. Gülzow Gülzow-féle 

guentheri benannt nach E. Günther Günther-féle 

guerkeana, 

guerkeanum 

benannt nach Dr. M. Gürke Gürke-féle 

guerraianus benannt nach Herkunft: Hidalgo, Mex. Guerra-ból való 

guerrerónis benannt nach Herkunft.Guerrero, Ven. Guerrero-ból való 
 

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

 

 

 

 

 

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 kézbe-

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

értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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