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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: Nevezi János 

 

A 90-es évek elején abban a szerencsében lehetett részem, hogy részt 

vehettem egy szimpóziumon a budapesti Kertészeti Egyetemen, ahol 

találkozhattam Franziska és Richárd Wolffal. Egy bemutatót tartottak az 

alsó-kaliforniai (spanyolul Baja California) kaktuszokról. Ez alkalommal 

meghívtam őket, látogassanak el Romániába, az invitálással később éltek 

is. Több alkalommal tartottak előadásokat Szatmárnémetiben és 

Nagybányán. Egyik ausztriai utazásom során, 2014-ben meglátogattam 

őket, s az Egyesület nevében átadhattam a Lungu-díjat. A hála jeleként az egyesület részére 

adományoztak két, két nyelven, angolul és németül kiadott könyvet, a „Socotra” és „Die 

Ferokakteen der Baja California” című kiadványokat. Kettejük lelkesedését az alpinizmus és az 

alpesi síelés iránt bizonyítja a több mint 50 év alatt megtett kirándulásaik száma, emellett pedig a 

botanika, ezen belül az egzotikus növények iránti érdeklődésük, amely életük másik fontos része. 

Szabadidejüket a nagy 

kaktuszok, valamint e-

gyéb szukkulenseik gon-

dozásának és tartásának 

szentelik. A leginkább 

dédelgetett kaktuszaik a 

Mammilláriák, Echino-

cereusok és egyéb szuk-

kulens növények. A 

szakirodalom beható ta-

nulmányozása révén szé-

leskörű ismeretekre tet-
tek szert a xerofita nö-

vényekről. Tudásuk meg-

duplázódott a szakirá-

nyú, elsősorban Mexikó-

ba történő utazásaik 

során. Franziska és Ric-

hárd Wolf visszavon-

hatatlanul beleszerettek 

Alsó- Kaliforniába és a 

hozzá tartozó szigetekbe. 

Expedícióik során az új információk mellett, számos kaktuszfajt és szukkulest is hoztak, 

amelyeket a kaktuszrajongók körében be is mutattak. 

 

 

 

1. A szatmárnémeti Aztekium Egyesület a dr. losif Vasile Lungu-díjat 2014-

ben a Dombachban (Ausztria) élő Wolf családnak, Franziska és Richárd Wolf- 

nak adományozta. 
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2-3. Csendélet a Wolf házaspár üvegházában. 
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A megszerzett tapasztalataikat az USA-ban, ugyanakkor Európa számos országában is terjesztik, 

szakújságokba írva cikkeket. Mindenképpen említésre méltó tanulmányaik a Mammillaria 

guelzowiana v. robustior, Mammillaria dixanthocentron, Mammillaria v. rubispina és a 

Mammillaria schumannii v. globosa taxonokról írtak. Óriási szerencséjük volt, hogy újra 

rábukkanhattak egy száz éve eltűntnek hitt növényre, az Echidnopsis bentii-re. Kalandjaik a 

Socotra szigeten egy igen veszélyes expedíció volt az Indiai Óceánon keresztül. A szigeten 

szerzett egyedülálló benyomásaikat, élményeiket egy fotókönyvben gyűjtötték össze, amely a 

„Socotra sukkulentenparadies Im Indischen Ozean” címet viseli. 

 

 
4-5. Nem maradhatott el az ajándékkönyvek dedikálása sem. 

 

 

A Wolf házaspár által kiadott könyvek 

 

„Die Ferokakteen Der Baja California” - amelyben 

a területet úgy mutatják be, mint az utolsó földi 

paradicsomok egyikét. A könyv egy kísérlet arra, 

hogy megfékezze a civilizáció pusztító hatásait. 

 

„Baja California und seine inseln” - Megragadta 

őket az ország flórája, ahogy Yemené és Namíbiáé 

is, a Ruwenzori hegyvidék régiója. A Galapagos-

szigetek sem maradtak ismeretlenek számukra. 

 

 

 

Nevezi János 

Nagybánya 

 

 

 

 

Képek: Herczeg István, Hajdúszoboszló 
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LÉVAI MENYHÉRT 

Argentínai kaktuszok 
 

FICZERE MIKLÓS 

Opuntia és Agave Magyarország első botanikus kertjében, a Heindel-kertben 
 

E. SARNES, N. SARNES ÉS ROBERTO KIESLING 

Austrocactus ferrarii (Cactaceae) Az Austrocactus nemzetség legészakibb képviselője 
 

PAVEL PAVLIČEK 

Egy új „szent jánosi“ asztrofitum a Sierra La Purisima hegységből, Coahuila, Mexikó 
 

NAGY SÁNDOR 

A bolíviai Cerro San Miguel gyöngyszeme 

Egy felfedezés története. – A Gymnocalycium chacoense 
 

FÁBIÁN LÁSZLÓ 

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 9. rész. 
 

ELTON ROBERTS 

Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei. 

Érdekes válogatás a magas hegységi, hidegtűrő opuntiafélékből és egyéb furcsaságokból. 

2. rész 
 

FICZERE MIKLÓS 

Opuntia és egyéb pozsgás növénynevek Szenci Molnár Albert latin-magyar szótárában 

1604-ből 
 

FICZERE MIKLÓS 

Filatélia – Opuntia ficus-indica 
 

HAVAS LÁSZLÓ 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Dósa Béla 
 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
 

  
                                                           Címlap                                        Hátsó borító 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 
 

 

 

Az Egyetemes magyar encyclopaedia 13 kötetben jelent meg Pesten a Szent István Társulat 

kiadásában 1859–1876 között. A közhasznú ismereteknek olyan tára, amelyhez hasonló 

összefoglaló mű Magyarországon addig még nem jelent meg. Egyik elévülhetetlen jelentősége, a 

szerkesztő, Török János előszavából idézve: „az emberi nem minden ismereteit egyszerre édes 

anyai nyelvünkön szólaltatja meg, s igy a nemzeti tudományos nyelv, s általa a nemzeti miveltség 

megállapításához részéről is néhány morzsányival járul”. A pozsgás növényekről írott cikkek 

kivonatát adják a kor pozsgás növényekről vallott ismeretéről. Az oldalak két hasábra osztottak, 

és a hasábokat számozták, ezért hasáb számozást jelöltek oldal számozás helyett. A szöveg csak 

az értelmet zavaró helyeken kerültek javításra, melyek külön nem lettek megjelölve. 

 

Ficzere M. 

Megjelenés éve: 1859. 

AGAVE (nt.) (Agave L.), a Linné rendszere szerint a hatporodások seregébe, az egytermések 

rendébe tartozó növénynem. A természetes rendszerben az Agave-félékhez (l. e.) tartozik, 

melyet többen mint alcsaládot az Amarillis-félékhez (1. e.), mások az Ananász-félékhez (Bro-

meliaceae (1. e.) soroznak. Leple felső, bokrétaforma, tölcséres, állandó; karimája hat egyforma 

hasábu; porodája 6, a lepely csövéből eredő, a lepelyből kinyúló; maghona alsó, háromrekeszü; 

bibeszára fonalforma, kinyúló, üreges; bibéje háromszegü-gombos; tokja börnemü, háromszegü, 

háromrekeszü, sokmagvu. Az ide tartozó fajok eredetileg Amerika forró égöve alatt honosak, 

némelyek az emberek által számos tartományokban honosíttattak; többnyire nagy húsos, tövises-

élü levelek, néha óriási nagyság által feltűnő növények. Honi neveik: Metl, Magney, Pita, Ozal, 

Champaghara. — Legnevezetesebb: Az amerikai Agave (Agave americana L.), ezen növény 

Europa minden kertjeiben százesztendős Aloe név alatt ismeretes, az Aloe-nem (1. e.)  azonban 

egészen más természeti rendhez tartozik, s az Agavétól alsó leple által könnyen 

megkülönböztethető. Gyökértörzse vastag, rövid, földfeletti törzse nincs; levelei mind 

gyökérlevelek, csoportosak, lándsások, kopaszok, vastagok, húsosak, merevek, tövises-fogasak 

és tövis-hegyüek, 4—7 láb hosszúra növők, a belső levelek hegyes kúpalakban oly szorosan 

össze-göngyöltek, hogy tövises fogaiknak benyomásai a kibontakozott leveleken még sokáig 

láthatók maradnak, tövisei barnák. Tőkocsánya felálló, 15—36 láb magas, hengerded, tövön 

néha egy láb átmérőjű, murvákkal rakott. Virágzata nagy, gula-alaku 3—4000 virágot hordó 

buga; virágai csomókban felállók, zöldes-sárgák, erős szaguak, két hüvelyknyi hosszúk; porodái 

a lepelyböl messze kinyulók, portokjai görbék, hüvelyknyi hosszúk, lebegők, sárgák. — 

Találtatik egész közép Amerikában vadon, hol a legfontosabb és jövedelmezőbb növényekhez 

tartozik. A többi meleg tartományokban is honosíttatott és annyira elvadult, hogy p. o. Déli-

Europában nevezetesen Spanyolországban és Siciliában a közönséges növények közé tartozik, 

sőt Dalmatiában és Cherso szigetének déli-fokán is elvadult, s ezen utóbbi lelhelyénél fogva a 

magyar Flórába is felvétetett. Európába 1561-ben hozatott. Déli-Amerikában az Agave néha már 

nyolcz-tizedik évében virágzik, kerteinkben azonban ritkán jut virágzásra s csak igen 

vénkorában, s ezen okból nevezik százesztendősnek. Virágzás után a vén növény kiszárad, s 

ámbár addig százesztendöig is eltarthat, de ha egyszer virágzott, életével adózik, — 

gyökértörzséböl azonban új hajtások támadnak. A virágzás ideje alatt a lepelycsövének fenekén 

gazdag méznedv gyűl össze, mely ha a bugát megrázzák, mézesőként hull alá. Ezen és más 

rokon fajok, főleg a mexicoi Agave (A. mexicana Lam.) különösen s nevezetesen Mexicora 

nézve nagy beccsel bírnak, különös ültetvényekben neveltetnek, s általános névvel Maguey-

növényeknek mondatnak. Midőn a növény virágzásnak akar indulni, a képződő tőkocsányt a 

közepén álló levélkúppal együtt kivágják, ezen sebből 2-3 hónapig naponkint 2-300 köbhüvelyk  
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1. Agave_parrasana. Sierra Chapultepec, Zacatecas állam, Mexikó. Kép: Tóth Norbert. 

2. Agave_striata. Santa Teresa, San Luis Potosi, Mexikó. Kép: Tóth Norbert. 
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nedv foly; ezen nedv, mely a hatalmas buga képzésére volt szánva, kellemes savanyúsággal bir, 

czukor és nyálka tartalmánál fogva könnyen erjed, s a mexicoiak előtt kedves részegítő italt, az 

úgynevezett Pulque-t szolgáltatja; ezt igen frisitő, tápláló, és erősítő italnak tartják, s ámbár 

büdös húshoz hasonló szaga van, mégis felette szeretik. Mennyire elterjedett ezen ital használata, 

kitetszik abból, hogy Humbolt szerint a mexicoi kormány akkor már 200,000 tallér tiszta 

jövedelmet húzott beviteli vám fejében belőle. A pulqueból pálinkát is főznek, mely mexical név 

alatt ismeretes. Leveleinek édeses-savanyu húsát frissen és elkészítve eledelül használják, a nem 

virágzó növény savanyú nedvével sebeket tisztítanak. Leveleit épületek fedésére, töviseit szeg és 

tű gyanánt, a bennszülöttek pedig nyílhegyekre használják. Nagy fontosságúak továbbá több 

Agave fajok leveleinek rostjai, melyek a mellett, hogy felette erősek, finomak és szépek is, 

ezekből, valamint a len- és kenderből különféle szöveteket állítanak elő. Spanyolországban az 

amerikai Agave rostjait filos de pite, Siciliában és Elba szigetén pedig zapparasnak nevezik, s 

már Clusius (l. e.) idejében ingeket készítettek belőle. Mexicoban leginkább becsülik a 

Campeche- vagy Sisal-kendert, mely a Yucatanban tenyésztett Sital Agavé-től (Agave sisalana 

Perrine) származik.— Kelet-Indiában pedig a szintén Mexicoban honos ijasfija Agave (A. 

vivipara L.) rostjait igen jó kötelekké dolgozzák fel, a növényt a kertek és földek beszegésére 

használván. Az Agavék rostjaiból a régi mexicoiak papirost is készítettek, melyekre 

hieroglypháikat írták. Spanyolországban, különösen Andalusiában a Sierra Morénán túl az 

amerikai Agavét eleven sövénynek használják, mire szilárdságuknál és tövises leveleiknél fogva 

igen alkalmasok. Gyökereik enyves nedvvel telvék, s Amerikában az ivarszervek betegségeiben 

hiresek, Európába is hozzák s Sasaparillával keverik. Bámulásra méltó még azon  sebesség is, 

melylyel tőkocsánya rövid 8 nap alatt 20-25 lábnyi magasra fejlődik, úgy hogy a szó teljes 

értelemben nőni lehet látni, s megérdemli görögből vett nevét αɣανη = csudálatraméltó. — 

Kertjeinkben még neveltetnek a mocskos A. (Agave lurida Ait.), mely Vera-Cruz körül honos, 

ennek szártörzse egy lábnyi hosszú s hat hüvely vastag lesz, nagyon hasonlít az amerikai 

Agavéhoz, de kisebb s levéltövisei feketések, virága zöld, tőkocsánya és bugája 16 lábnyira nő. 

— Az iszákosok Agavé-ja (A. potatorum Zuce.), ennek levél-tövisei tövön húsosak, hátra-

görbittettek, tőkocsánya s bugája 5-6 láb magas, virágai zöldes sárgák. — Az említett három 

fajtól egyszerű tőkocsányos virágzatuk által különböznek: a fürtös Agave (A. spicata Cav.), 

ennek levelei fogasak, de nem tövisesek, 2 lábnyira növők, virágai kivül zöldek, belől sárgások, 

kocsányosak, lepelyhasábjai hegyén egy csomó fehér szőr; tőkocsánya 15, fürtje 6 láb hosszú. 

Havanahból került hozzánk. — A rövidfürtü Agave (A. brachystachys Cav.), ennek levelei 

bőrnemüek, apró fogasak, 2 láb hosszuk, tőkocsánya 6 láb magas; fürtje tömött, csak fél lábnyi, 

virágai kocsántalanok, kivül zöldek, belől sárgák, másfél hüvelyk hosszuk. — A yuccalevelű 

Agave (A. yuccaefolia Bed.), mely csak tövön húsos, levelei s leplének hasábai által könnyen 

felismerhető , ezeknek hátúl három mély borozdájok van. — Különben ennek is fürtje kocsán- 

talan, virága  
  -1 láb hosszú, tőkocsánya pedig 10-11 lábnyira nő. — Hazája ennek Uj-

Spanyolország.  

(K. Gy.) 

A cikk szerzője: Kaucz Gyula, egyetemi tanár, Budán. 

 

 

MINDEN KAKTUSZKEDVELŐT VÁR BARIZS DÁNIEL FACEBOOK OLDALA 
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3. Agave sisalana Peruban. Kép: Varga Zoltán. 

4. Agave potatorum, Tecamachalco, Puebla, Mexikó. 
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Mágócsy-Dietz Sándor Ungváron született magyar botanikus, egyetemi tanár írta, hogy 

ismeretei szerint Magyarországon a legrégebbi tudósítás Agave virágzásáról 1852-ből való. 

Lentebb egy 1839-ben megjelent hír adja tudtul, hogy Orczy Lőrincz báró úr ő nagyméltósága 

birtokán Agave americana (így!) virágzik. Tudomásom szerint hazánkban első alkalommal 

íródik le a növénynek ez a tudományos neve, ékes bizonyítékául annak, hogy tisztában voltak az 

Aloe és Agave közötti különbségnek. A kétféle növénynemet a közbeszéd is elkülönítette. Az 

aloe az afrikai nemet, míg az amerikai aloe, vagy százesztendős aloe és ehhez hasonló 

elnevezések az amerikai nemet jelentették. Szerte Európában ezt a megkülönböztetést 

használták. Hogy mai példával érthetőbb legyen a megkülönböztetés: foci és amerikai foci. Aki 

akarja, tudja, mi a különbség. 
 

„Gyöngyösön, Heves megyében, Orczy Lőrincz b. ur ő n.mltsaga kertében 

egy óriási növény, az ugynevezett „agave americana“ virágzik; bimbóji f. 

hó 4kén kezdének fejleni. A’ növény közepéből felnyúló virágszárak, 

mellyek egyikének magossága 15 láb, átmerője 6 hüvelyk, másikának 

magossága pedig 14 láb, átmerője 8 hüv., 3 nagyobb, ’s 120at haladó 

kisebb oldalhajtással, ’s 4000nél több virágbimbóval díszlenek. E’ ritka 

virány megtekintésire a’ kert minden füvészet- ’s virágkedvelőnek tárva 

áll.” 

 

Irodalom: Hazai ’s Külföldi Tudósítások. 1839. aug. 17. 14. szám, 107. o. 

 

Ficzere Miklós 

 

 
 

 
Egy évre 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! 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 
 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
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Forrás: Borsszem Jankó. 1885. július 19. XVIII. évf. 914. (29.) 8. o. 
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HELYESBÍTÉS: A Kaktusz és Pozsgás Magazin 2017. januári 88. számában jelent meg Fábián 

László Ülök és (fél)rebeszélek cikke, melynek végén a szerkesztő megjegyzése: Magyarországon 

Hungarocel - helytelen. Helyesen: A lignocel darált kókuszrost. 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

AZ AKKLIMATIZÁCIÓS KERT TITKA 

 

Frič munkáiról rengeteg megjegyzést és egyéb hosszabb írásbeli bejegyzést hagyott ránk. Ezek 

feltehetőleg nem voltak közzétéve és nyomtatáshoz elkészítve. Mivel munkájának e része 

kevéssé ismert, néhány gondolatát ismertetem. 

 

„A KÍSÉRLETEIMET EZEKBE A SZABÁLYOKBA OSZTOTTAM BE: 

 

      I. Mendel törvényei csak a hibridekre és a mutációkra alkalmazhatók, éspedig csak akkor, ha 

a kereszteződés semleges vagy savas közegben (erjedő banán) lett elvégezve. 

      Tehát nem alkalmazható a természetben létrejött hibrideknél, ahol nem fordul elő semleges, 

pasztörizált környezet, ahol a rovarok (főleg a méhek) savas közeget hoznak létre, amikor a 

rovarok karmaikkal megsértik a sziromleveleket, ezzel azok plazmájának savassága felszabadul. 

      A hibridek savas közegben való keresztezésénél keletkezhetnek: 

      1. F1 egymástól eltérő, gyakran nagyon eltérő egyedek. 

      2. F2 generációban néhány esetben az egyedek azonosak vagy az egyik, vagy a másik 

szülővel. 

   
                     1. Betekintés Frič laboratóriumába                2. Növények beporzása egyidejű ultraibolya 

                                                                                                sugárzással, rádióaktív anyag jelenlétével és 

                                                                                                mágneses gyűrűk alkalmazásával. 

 

      Az F2-es és a további generációk nem mutatnak visszamenőleges hasadást és/vagy:    

      a) konstansak és megtartják a változatlan új tulajdonságaikat, vagy 

      b) az új tulajdonság, a szülővel szemben, minden további generációban megnövekszik. 

      A kísérleteimhez minden esetben faj azonos, izolált lelőhelyről származó egyedeket 

használtam fel, amelyek egymástól legalább 300 km-re elterülő élőhelyről lettek begyűjtve. A 

lelőhelyek, amelyekről a növények származtak, minden esetben klimatikusan elhatárolt tájakról 

voltak szedve, melyeknél lehetetlenné tették az átmeneti formákat és változatokat, éspedig: 
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      1. Az Astrophytum nemzetség kaktuszait, melyeket személyesen gyűjtöttem Mexikóban a 

hegységek csúcsain és a mesetákról, melyeket folyók és nedves alföldek választottak el 

egymástól, itt a kaktuszok nem fordultak elő soha. 

      2. Az Euphorbia fajokon, melyeket számomra Carow gyűjtött dél-Afrikában, hasonló 

körülmények mellett. 

      3. A kaktusz Chamaecereus silvestrii Speg. ismeretlen lelőhelyről, amely több mint ötven éve 

volt Európába küldve egyetlen egyed formájában, és itt megszámlálhatatlan példányszámban lett 

ezután elszaporítva, és ezért steril maradt. A bécsi Růžička-féle kertészetben évente 30.000 

példányát nevelték fel, de sosem képzett magvakat. 

      4. Aloe variegata, több mint száz éven át volt vegetatívan szaporítva, és szintén steril. 

Nemrégiben újra fel lett fedezve, és a növényeket Aloe ausana néven importálták, ezek 

termékenyek. 

      Némely gimnokalícium faj terméketlen marad, ha a megtermékenyítésnél nem sértjük meg a 

virágát. 

     Eredetileg a savas reakciót úgy értem el, hogy méhlábbal (takarékoskodás miatt), vagy élő 

darázzsal, melyet csipeszbe fogtam be, végeztem el a beporzást, később felváltottam őket ecsettel 

vagy gyufára csavart vattával, melyet kis időre folyékony savak fölé tartottam, vagy az egész 

üvegházat hangyasavval telítettem. (Egy tányérra kiszórtam egy kevés hipermangánt, 

formalinnal meglocsoltam és az egészet letakartam egy cseréppel.) Az utolsó esetben mindegyik 

növény megtermékenyült, melyek az üvegházban éppen akkor virágoztak, mesterséges 

megtermékenyítés nélkül is (a rovarok akcióját kizárhatjuk ebből a dunsztos légkörből), még 

azok a fajok is, melyek sterilek. 

      Az ammóniás kigőzölgések a növényeknél teljesen kizárják a megtermékenyülést, míg az 

állatoknál támogatják ezt. 

      Svenson, az egyik segítőtársam, betegségem ideje alatt több mint száz kereszteződést végzett 

paradicsom és burgonya között, eredménytelenül, míg nekem hétből legalább hat alkalommal 

sikerült ugyanabban az időben, éspedig azért, mert az ő keze erősen izzad, de én munka előtt 

ecetben megmosom a kezem. 

 

 
3. A bal odali növény Scoparebutia×Astrophytum asterias. 

A jobb oldali növény Hymenorebutia×Astrophytum myriostigma var. potosina. 

 

      II. Az öröklődő mutációk keletkezése. 

     1. Ha a szervezetet mesterségesen hosszabb ideig besugározás alá vetünk (nálam ez 15 óra 
volt fényképezéshez használt halogénégőkkel, és elrejtett higany lámpával) és 

megtermékenyítünk egy öntermékenyülő virágot, amely a besugárzás alatt fejlődött ki, a kapott 

F1-es magoncok azonosak lesznek a szülőkével. 

      2. Ha besugározzuk a növényt, amely a virágzás pillanatában ez által megfogamzott, amelyre 

a szervezet azelőtt nem volt megszokva (vagyis nem volt még ideje létrehoznia saját maga elleni  
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védelemét), elégséges csak néhány percet sugároznunk, hogy az önporzáskor örökletes mutánsok 

jöjjenek létre, ezek ezután eltérőek lesznek a szülőktől, sőt, a nemzetségtől is.  

     Talán azért, mert én mindig savas közeget alkalmazok, ezek a tulajdonságok vagy konstansak, 

vagy az elkövetkező generációkban felnagyítják eltéréseiket az F1-es generációhoz képest. 

     3. Az „ellentétes” besugárzás is hasonló eredményeket hoz létre. Ha a tűző napon 

leárnyékoljuk a növényeket, melyek virágzanak, azonnal önmegporzódás áll be, szintén örökletes 

mutációk keletkeznek, még ha nem is annyira határozottak. Ezt a jelenséget már Micsurin is 

tapasztalta, mikor ködös időben keresztezett, akkor eltérések jöttek létre. 

      Megjegyzés: Gyenge égőket használok, erős halogénégőket (ezt a felfedezést véletlenül 

tettem, amikor mozifilmet két halogén égővel készítettem el) higany csövekkel, hegyi napfénnyel 

és rádiummal. 

 

      III. Savas reakcióval és sugarak használatával, melyekhez a szervezetek nincsenek szokva, 

egészen távolálló fajokat és nemzetségeket lehet keresztezni. (Így sikerült a dél-amerikai szőrös 

virágcsövű (Trichopericarpeae) kaktuszokat a mexikói tövises virágcsövű (Echinopericarpeae) 

fajokkal keresztezni, ezek lágy szövetei hatékony alkaloidákat tartalmaztak. A későbbiekben 

sikerült kereszteznem a paradicsomot a burgonyával. 

      Ezeknél a nemzetségek közti hibrideknél megjelenik az elevenszülőség, amely a növényeknél 

úgy nyilvánul meg, hogy még az éretlen termésben kikelnek a magvak. Sok esetben megjelenik 

náluk az albinizmus.  

      IV. Növekedési mutációk – növények nagy testmérettel és nagy termésekkel – akkor 

keletkeznek, ha a magvakat csírázásuk közben sugározzuk be. Ezek a kísérleteim még csak a 

kezdeteknél tartanak, de a mutációk a második generációig örökletesek. Az olyan borsónál, 

amely hüvelyeiben csak négy szem borsó volt található, olyan hüvelyeket neveltem fel, melyek 

hossza 25 cm és nyolc szem borsót tartalmaztak. 

      Zárszó: A mélytengeri organizmusok hasonlóak vagy talán azonosak a fossziliákkal. A kevés 

besugárzás miatt évmilliókon keresztül változatlanok maradtak. Amikor a szervezetek, melyek 

eredetileg a tengeri mocsarakban fejlődtek ki (azokban az időkben, amikor a tengeri tavakban 

olyan nagy arányú volt a só koncentráció, hogy lehetetlenné vált az élet), amikor ezek 

feloldódtak és átfolytak a tengerek vízébe, negatív sugárzásváltozásokat hozott létre. Mikor 

kikerültek a szárazföldre, a napfény hatására mutánsok jöttek létre, amilyenekhez nem voltak 

szokva. Lehetséges, hogy másféle besugárzások is hatottak rájuk. A szauruszok és a madarak 

nemeinek keresztezésével azután így jöttek létre az elevenszülő emlősök. 

 

Nemzetségek közötti hibridek 

 

      Kasztráció – Fontos a porzók eltávolítása. 

      Példa: Egy növényen egy időben kitárult két virág. Az egyik virágot kasztráljuk, a másikat 

nem. Mindkét virágot beporozzuk ugyanazon faj hímporával. A megtermékenyítést mindkettőnél 

többször megismételjük. A megtermékenyítésnél UV sugarakat alkalmazunk. 

      Eredmény: A kasztrált virágban mindegyik magkezdemény megfogant (több és minőségibb 

mag) – a nem kasztrált virágban kevesebb volt az érett mag (alig 1/3-a), rosszul keltek, sok 

magonc felnyurgul, de sokkal sokszínűbbek – az eltérések az apa felé hajlanak. (Ezt már 

Micsurin is tapasztalta, amikor a kasztrált virághoz az anyanövény pollenjéből is egy keveset 

hozzáadott a másik növénytől nyert virágporhoz. Úgy tűnt, hogy el lehetne hagyni a részleges 

vagy teljes kasztrálást, de a gyakorlatban ez nem vált be. Lehetséges, a kiszakított 

porzószálakkal együtt (a sejtek megsértésével) kiszabadul a savas közeg a virágból, amely 

szükséges a tökéletes megtermékenyítéshez.) 
 

      Az öntermékenyülés 

      Ha a porzószálakat kiszakítjuk a félérett porzókkal, és hagyjuk a virágport beérni és 

megtermékenyítjük ugyanazon virág bibéjét, ezt kapjuk: 

      1. Jobb minőségű magvakat, mint amikor hagyjuk beérni a virágport a virágban. (Talán a 

virágpor halálfélelme tökéletesíti hatékonyságát). 
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      2. A kasztrálással és a mesterségesen beérlelt virágporral kaphatunk termékeny magvakat 

még az önsteril fajoknál is. (Besugárzás alkalmazásával minden esetben ez megvalósul). 

      3. Ha mesterségesen beérlelt saját virágporral ingereljük a bibét, így képes lesz befogadni 

teljesen távoli rokonságban levő nemzetség fajainak virágporát. Ellenkezőleg, ha a távoli 

rokonságban levő fajok virágporával ingerelünk, amely egyáltalán nem képes azt 

megtermékenyíteni, izgatóként működik, amely ezután lehetővé teszi a közelebbi rokonságú fajok 

megtermékenyülését. 

 

  
            4. Sebészeti műveletek a hibridizációs kísérleteinél.                       5. Pragochamaecereus, Čeněk Mareš. 
                                                                                                      Chamaecereus silvestrii×Chamaecereus (Helianthocereus) grandiflorus. 

 

      Vegyi kasztráció 

      A növény megtermékenyítése csak akkor következik be, amikor a bibe megfelelően savas. 

Erős lúgok (ammónia) tönkreteszik a virágpor megtermékenyítő képességét. Az alkáli környezet 

lehetetlenné teszi a bibe virágpor-befogadását, de nem teszi tönkre teljesen a befogadó 

képességét, ahogy a környezet sav által semlegesítve lesz, újra beporozható. 

      Példák: B. Němec professzor úgy tudta megtermékenyíteni az egyik liliomfélét, amely önsteril 

volt, hogy a bibére cukrot szórt. (A cukor a bibén azonnal savasnak hatott). Az Aloe variegata 

kultúráinkban sterilnek számít. Hasonlóan viselkedik a Gymnocalycium fajok többsége is, 

sokszor nehezen termékenyülnek meg. Azonban ha erőszakosan megtépázzuk a sziromleveleket, 

nagyon könnyen megfogannak. (Felszabadul a sejtek savtartalma?) Feltehetőleg hasonló 

feladatot látnak el a rovarok karmos lábai is, melyek a nektár keresése közben megsértik a 

sziromleveleket és a virág közepét, s ezzel a bibét savasítják. 

      A nagybani kasztráció nagyon nehézkes feladat. (Éppen ezért számomra érthetetlen, amit 

Liszenko leírt a kísérleteiről, amikor állítólag 45.000 kést használtak fel azokon a területeken, 

ahol gabonát sterilizáltak. Már csak az a nagymennyiségű munkás agyon taposta volna az egész 

területet.) Tapasztalataim szerint elégséges a kultúra, vagy a szegmensei felett, melyet kasztrálni 

szeretnénk, néhány pillanatig szétfröcskölni ammóniát, és ezt követően néhány percen belül 

szétpermetezni ecetsavat vagy hangyasavat. 

      Hibridizációs kísérleteim során az üvegházamban hipermangánra formalin öntök, majd 

letakarom egy cseréppel. Nyomás alatt létrejön a hangyasav. Esetleg kint hagyok néhány üveg 

hideg ecetet, melyek dugóját néhány órával a kísérleteim előtt felnyitom, úgyhogy a teljes légkör 

megtelik a sav kipárolgásaival. Ilyen körülményeknél még azok a növények is 

megtermékenyülnek, melyeket nem én poroztam be (öntermékenyülés). 

 

      A rosszul megtermékenyített nemzetségek közötti hibridek örökletessége 

      Ha a nemzetségek keresztezése végbemegy neutrális vagy enyhén alkális közegben, akkor a 

hibridek terméketlenek és nagyon érzékenyek a különféle betegségekre. 

     Azonban ha ilyen terméketlen hibrideket ismét egybehozunk más nemzetséggel, vagy 
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nemzetségeken belüli növényekkel, akkor létrehoznak magvakat. A további generációk már 

általában öntermékenyülők (autoandria = önmegporzás). /Az autoandria kifejezést Frič 

használta az önmegtermékenyülésre, ma az autófertilitás kifejezést használjuk./ 

      Hibridek, melyek úgy keletkeztek, hogy, ha az anyanövény pollenjei a saját virágjában érnek 

be, vagy későn, esetleg rosszul voltak kasztrálva és idegen pollennel, néhány eltérő apától véve 

és beporozva, gyakran albínó magoncokat képeznek (klorofil nélküli), nehezen virágzanak és 

nagyon kevés virággal. A második generáció azonban zöld magoncokat ad a nemzetségeken 

belüli hibridek összes szüleire visszahatva. – lerövidül a pubertás időszakuk, sokvirágúak, 

remontációra (többszöri virágzás egy szezonom belül) képesek, nagy ellenállóságot mutatnak a 

penészek és a parazitákkal szemben.  

 

      Többéves, nemzetségek közti hibridek 

      Micsurin megállapította, hogy a pubertás előtt álló magoncok (az első virágzásuk időpontja) 

könnyen átveszik az alany tulajdonságait, de főleg mentorációjukat. (Kipróbáltam ezt a 

kaktuszokon és mentoráltam tropikus fajokból származó hibrideket télálló opunciákra, és ezt 

követően ők is kibírták takarás nélkül a telet.) A nemzetségek közti hibrideknél a mentoráció 

készsége néhány évnél tovább tartott, mint a pubertásuk, mivel a hibridben levő különféle elemek 

fejlődése az első virágzásig még nem folyt le. „!!! Ugyanazon nemzetségek közti hibridek (savas 

autoandriát követően) minden évben más utódokat adnak!!!”  

      Besugárzás segítségével a keresztezett nemzetségek (savas környezetben) eltérő (kölcsönösen 

nem hasonló) magoncokat hoznak létre. 

      A másodig generáció nem konstans, de nem figyeltem meg visszahatást az elődökre. 

      1. Az első generációban csaknem az összes utód eltér egymástól. 

      2. A további generációban az egyedek (autoandria után) tipikus bélyegei megnövekszenek. 

Ha olyan egyedeket választunk ki, melyek nekünk megfelelnek, ezek a tulajdonságok az 

elkövetkező generációkban megnövekednek. 

      3. A mesterséges több nemzetségű hibridek megegyező tulajdonságai: 

       - A lerövidült pubertás (a szülők 7. évtől már virágzanak – a hibridek 1-2 év után). 

       - Soktermésűség (a szülőknél 1-2 virág és termés –a hibrideknél 5-30 virág és termés). 

       - Remontáció (egy évben többször is virítanak). 

       - Lerövidült életkor (ez nem mindig igaz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Digitorebutia haagei (Frič 

et Schelle) Frič var. 

chameleon Frič, egyszerre 

több színben virágzik. 
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     A szülők rejtett tulajdonságai 

     Ez a legnagyobb hülyeség, amivel minket Mendel megajándékozott. Azért találta ki ezt, hogy 

tagadhassa az új tulajdonságok megjelenését, mivel nem ismerte fel, hogyan is jöhetnek ezek 

létre. A nemzetségek keresztezésénél előjönnek teljesen új tulajdonságok, amilyennel a szülők 

nem rendelkeztek. Az új tulajdonságok létrejöhetnek minden megtermékenyítésnél a legújabb 

vibrációs feltételeknél, vagyis, a természet saját magát hozza létre, csak a jelenlegi légkör miatt 

nagyon korlátozottan. 

 

     Új tulajdonságok keletkezése „ingerelt” megtermékenyítéssel 

     A nagyon távoli rokonságban levő nemek virágpora képtelen megtermékenyíteni egymást, 

azonban annyira felingerli, hogy a nemzetségileg hozzá közelebb álló fajtól elfogadja.  

      Példa: A zigomorf virágú Denmoza és Cleistocactus nemzetségek virágporát átvéve más 

nemzetségek virágára a bibéjük megnedvesedik és felduzzad, a piros színű virágpora megolvad 

és színtelené válik, saját bibéjükön ezt nem teszik. Hogy miben nyilvánul meg az ingerlés, még 

nem volt időm megállapítani. Az ingerelt bibe könnyen megfogan a rokon nemzetségbeli 

virágportól, és nagyon jó minőségű magvakat hoz létre – az ingerlés nélkül a két nemzetség közti 

keresztezés soha nem jött létre. 

 

   
7. Pragochamaecereus, Eduard Klaboch, Frič n. nud.                    8. Pragochamaecereus hibrid. 

 

     Az ingerlés folyamán keletkezett megmagyarázhatatlan eredmények 

     Példák: A Notocactus scopa és a Rebutia minuscula fajok annak ellenére, hogy nem közeli 

rokonok, mikroszkopikusan hasonló magvaik vannak. A jól kasztrált anyanövény beporzása a 
Rebutia faj pollenjével magvakat kötött, melyekből azonos magoncok keltek ki. Az apanövény 

egyik tulajdonságát sem hordozták. Habitusok az anyanövényé volt, de jóval robusztusabbak 

voltak nála. A virágok, termések és a magvak anyanövény típusúak, de mindegyikük mérete 

annak kétszerese volt. A kísérletet többször is elvégeztem, de ezt követően már egyszer sem volt 

sikeres. A második generációt megfigyelve kimondhatom, az újabb generáció is változatlan, 

mindegyik magonc hasonló, a hasadásnak semmi jele. 

      A dél-amerikai Frailea és a mexikói Astrophytum nemek viszont habitusban nagyon eltérőek, 

de a virágjuk és magvaik nagy hasonlóságot (Frič úgy írta, hogy rokonságot /?!/) mutatnak. 

Többször is kereszteztem őket és a keresztezés eredménye minden esetben ugyanaz lett. A 

Frailea×Astrophytum utódjának habitusa azonos az anyanövény habitusával, csak jóval 

robusztusabb, és 2-3-szor gyorsabban fejlődik, mint a nem keresztezett egyed. Hasonlóan az 

Astrophytum×Frailea, az anyára hasonlító egyedeket eredményez, csak most ezek miniatűrök és 

nagyon lassú növekedésűek. 

 

      A nemzetségek közti hibridek magjainak további fejlődése 

      A hibridek keresztezésekor gyakran előfordul, hogy a magvaik gyorsan elvesztik 

csíraképességüket. (Ezt már Micsurin is megfigyelte.) Azonban az is gyakran előfordul, hogy a  
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                               9. Pragochamaecereus hibrid 1.                                       10. Pragochamaecereus hibrid 2. 

 

magvak még a termés teljes beérését megelőzően kikelnek benne. (Elevenszülőség.) Nem mindig 

csinálják ezt, és nem volt alkalmam megfigyelni, hogy ez mikor következhet be. Néha a magvak 

sok évig csíraképesek maradhatnak. Ezeknél fontos dolgot tapasztaltam. A mesterséges 

Pragochamaecereus nemzetségnél (Chamaecereus silvestrii×Lobivia grandiflora Br. et R.) hét 

évvel ezelőtt rengeteg magvat nyertem. A termés beérését követően azonnal elvetettem a magvak 

egy részét, melyek 70%-ban anyatípusú magoncokat adtak, csak nagyon kis eltéréssel az 

anyanövénytől (Chamaecereus silvestrii). Ugyanabból a termésből tavasszal elvetett magokból 

már csak 5% hasonlított az anyanövényre, az elkövetkező tavasszal már egy darab sem. Minden 

vetés magoncai erőteljesebb szukkulenciát mutattak, mint szüleik. Ezzel szemben az első vetés 

magoncai téglavörös színben nyíltak, ez mind a két szülő eredeti virágszíne, a későbbi vetések 

virágszíne nagyon eltérő volt, egészen a tiszta sárga színig kiterjedt. Itt már nem beszélhetünk 

semmilyen titkolt tulajdonságról, mivel a tulajdonságok kialakulnak még a mag teljes beérése 

előtt. Ebből világos, hogy a különféle elemek harca a magvakban még a beérésüket követően, a 

látszólagos nyugalmi állapotukban is folytatódik. (Valami hasonlót az uborkánál figyelhetünk 

meg. A frissen szüretelt magvakból több hímivarú egyed kel ki, míg az egy évig tárolt magvakból 

főleg nőivarú példányok fejlődnek, s éppen ezért ilyenkor nagyobb a termés. – A Rebutia 

minuscula fajnál, melyet már 35 éve termesztek, a néhány éves magokból kikelt magoncok sokkal 

több virágok képeznek és a virágok jóval nagyobbak a szülőkétől.) 

 

      A nemzetségek közti hibridek eltérő termései egy növényen 

      Csak a saját pollennel való megporzással (autoandria), vagy a számukra szokatlan 

besugárzással vagy az nélkül, eltérő eredményt hoznak létre. 

 

      Az ivarok eltérő aránya 

      Ez általában a hibrideknél megfigyelhető, de a nemzetségek közötti hibrideknél még inkább. 

Vannak olyan példányaim, melyeknél a virágok minden évben más nemzetség virágjára 

hasonlítanak. A virágok aránya minden évben változik és túlsúlyban vannak vagy az egyik 

nemzetség vagy a másik nemzetség virágai. Van azonban olyan példányom is, amelynek az egyik 

felén csupasz virágcsövű (Gymnopericarpeae), míg a másik felén szőrös virágcsövű 

(Trichopericarpeae) virágok nyílnak. Vegetatív szaporításnál azok a sarjak, melyek a csupasz 

virágú félről származnak, virágcsövük csupasz, és fordítva. Tehát ebből is kitűnik, hogy az 

elemek harca a növényben folytatódik a pubertás kor után is. (Ezt a folyamatot már 4 éve 

figyelemmel követem.) 

 

      Mentoráció 

      Kísérleteimből érthetővé vált, hogy a mentorációval sok új tulajdonságot lehet létrehozni, de 

nemcsak a hibrideknél, de még azoknál is, amelyek látszólag állandósultak, s melyeknek a  
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természetben nagyon nagy a változékonysága. Olyan magoncoknál is elértem a télállóságot, 

melyek magas fokú tropikus fajok import magjaiból keltek ki. A természetben begyűjtött 

sarjaknál ezt nem tudtam soha elérni, de sikeres volt azoknál a magoncoknál, melyek már 

többször is virágoztak. Tehát Micsurin nézete nem annyira pontos, miszerint a mentoráció csak a 

hibrideknél működik és az is csak az első virágzásuk előtt. 

 

      Az egyéves magvak jarovizációja UV és rádium besugárzásának segítségével 

      A szója akklimatizációjánál a magokat hagytam különféle vegyi anyagokban előkeltetni. A 

kelést leginkább elősegítették a cián vegyületei (ciánkáli, sárga- és piros vérlúgsó, kloroform, 

sztrichnin és nikkel sók). Pusztítólag hatottak a húgy, alkohol és az éter. A kelőben lévő magokat 

ezt követően hagytam kiszáradni: 1. árnyékban, 2. ultraibolya fényben, 3. sötétben 

radioemanacia (radon, radioaktív gáz, amely aktínium, rádium és tórium szétesésénél keletkezik) 

segítségével. Az így kezelt magvaim 90 nap alatt csíraképessé váltak, azonban a kezeletlen szója 

csak 140 nap után érik be. Minden egyes vegyszernél, melyekkel a magvakat áztattam, más és 

más gombafaj jelent meg. Ismeretes, a szójának legalább 10 eltérő szimbiotikus penész faj áll a 

rendelkezésére (később Frič a szójánál 18 eltérő fajt azonosított be), mindegyikük ellenálló 

valamelyik vegyszer ellen és így el lehet őket könnyen különíteni. A 12 penészből 10 teljesen 

eltérő volt. A mitogenetikus csíráztatásnál (szétnyomott hagyma közelében) a penészek eltérő 

keveréke alakult ki, és teljesen eltérőek, amikor a csírázás csak a víz jelenlétében történik meg. 

Hipotézis: Feltételezhető, hogy egyes penészek zsírt hoznak létre és be lehetne őket oltani más 

hüvelyesekbe is, vagy a vetés előtt vagy közvetlenül a talajba.” 

 

mentoráció – a fejlődés legnagyobb mértékű elősegítése 

                      (a mentorált) fejlődésének bemutatása 

                      átalakítás, áthasonítás 

 

Fábián László 

Udvard 

 

Képek a szerzőtől. 

 
 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

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

szíveskedjenek elősegíteni a 2017/18. 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 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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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők január 
hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 
 

 

1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem 

rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő. 

Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is felmelegedhet. A 

melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi esetre ne kezdjünk el 

az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg növényeink fejlődésének 

beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen erősebb felmelegedést, amely 

ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, hűvös idő veszélyeztetheti a 

növények egészségét, mivel ha a jobb időben öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez 

a kevés víz a lehűlés kezdetére el is párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az 

időszakban rothadást, penészesedést okozhat. 

 

2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb 

felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával könnyen 

kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést természetesen 
fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot. 

 

3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb, 

naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, de 

csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket. 

 

4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy vannak-

e állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. gombák, 

penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a megfelelő 

szerekkel és módszerekkel. 

 

ELÉRKEZETT A VETÉS IDEJE!! 

 

De ne siessük el! Hogyan csináljuk, mi kell hozzá? Megtudhatják a Debreceni Pozsgástár 2016. 

februárjában megjelenő újságjában Fábián László: Mindenki másként csinálja című írásából.  

 

 
 
A vetéshez szükséges kellékek. Magvak szórás előtt, majd a magvak szórása a lignocel (kókuszrost) 

felszínére. 

 

Ficzere Miklós 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

Pávai Vajna Általános Iskola, Hajdúszoboszló, 2016. október 14. 
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Hunyadi János Általános Iskola, Berettyóújfalu, 

2016. szeptember 15. 
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Írta, összeállította: Ficzere Miklós 
Megjegyzés: eredeti írásmód megtartva. Maros Imre neve több helyen is sajtóhibás. 

 

1936. 
Január 

A „Kaktuszkedvelők" szakosztálya januári ülésén dr. Földi Ferenc a kaktuszok oltásánál 

figyelembe veendő sok körülmény értékelésével foglalkozott, Kulcsár Rezső pedig a Füvészkert 

gazdag anyagán demonstrálta a legszebb télen virágzó szukkulentákat. A február 5. d. u. 6 órai 

ülésen Domokos János tart előadást a „Kaktuszkedvelés története Magyarországon" címmel az 

Egyetemi Füvészkertben 
Kertészeti Szemle 1936. január 1. szám, IV. o. 

 

1937. 
Február 

A Kaktuszkedvelők szakosztálya f. hó 3-án d. u. 6 órakor tartotta rendes havi ülését az Egyetemi 

Füvészkertben, amely alkalommal Kulcsár Rezső a „Ceropegiafélékről" tartott bemutatásokkal 

egybekötött előadást. Az előadást az aktuális teendőkről folyó élénk eszmecsere követte. A 

bemutatásra került virágzó kaktuszok és succulens növények közül említést érdemlők: 

Mamillaria Baumii és M. pilispina. fehér virágaival; Euphorbia splendens és E. Bojeri élénk 

piros virágaival; Aloe variegata, Echeveria retusa, E. pulvinata, E. fulgens, E. Derenbergii és E. 

gibbiflora var. metallica és C. nemorosa fehér illatos virágokkal; B. Daigremontianum lilás 

virágokkal. Végül pedig a Kalanchoe Blosfeldiana (K. coccinea) élénk piros és narancssárga 

virágú színváltozatai. 

A következő ülés március 3.-án d. u. 6 órakor, szerdán lesz az Egyetemi Füvészkert előadó 

termében (VIII. Romanelli-u.25.) midőn a tavaszi teendőkről (szaporítás, magvetés) 

bemutatásokkal kapcsolatos előadás lesz. Az előadás után a szokásos növénysorsolásra kerül a 

sor. 
Kertészeti Szemle 1937. február 2. szám, 49. o. 

 

Március 

Kaktusz kedvelők szakosztálya folyó hó 3-án d. u. 6 órakor tartotta Dr. Maros Imre elnöklésével 

rendes havi ülését, az egyetemi füvészkertben. Ez alkalommal Kulcsár Rezső okl. kertész, a 

kaktusz-félék szaporításáról (magvetés) tartott előadásban ismertette gyakorlati tapasztalatait. 

Bemutatta a különböző kaktusz-félék magvait és magról nevelt 1, 2, 3 éves Astrophytum 

asterias, A. myriostigma, Lithops (mimikri) félék, továbbá Aloe variegata virágzó és terméses 

példányait, Az előadó bemutatta még a kaktusz-félék oltásának egyszerű és praktikus módját. 

Többek hozzászólása után, a szokásos növény sorsolással zárult a szép számmal látogatott ülés. 

A szakosztály következő ülését április 7-én (szerda) d. u. 6 órakor tartja meg az egyetemi 

füvészkert előadótermében (VIII., Romanelli-u. 25.), amikor a kaktusz-félék vegetativ 

szaporításáról, bemutatással egybekötött előadás lesz. Az előadást mag- és növény sorsolás 

követi. Érdeklődőket szívesen látunk. 
Kertészeti Szemle 1937. március, 3. szám, 78. o. 

 

Április 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya f. hó 7-én d. u. 6 órakor tartotta rendes havi ülését az Egyetemi 

Füvészkertben. Dr. Maros Imre a szakosztály elnökének bevezető szavai után Kulcsár Rezső oki. 

kertész, a pozsgás növények vegetativ szaporításáról tartott előadást, különös tekintettel a 

lakószobában végezhető módokról. Előadását az Egyetemi Füvészkert gazdag gyűjteményéből  
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kiválasztott bemutatási anyaggal szemléltette. Ez alkalommal történt első esetben, hogy a 

megjelentek nem csak elméletben, hanem gyakorlatilag is bővíthették szaktudásukat, (pl. 

dugvány vágás, tőszétosztás, levéldugványok szedése és végül oltásokat is végezhettek.) A 

gyakorlati bemutatás után a szokásos növény és mag sorsolás következett, amikoris értékes 

kaktusz és szukkulens magvak kerültek kisorsolásra. Végül a szép számmal megjelentek 

elhatározták, hogy a legközelebbi szakosztályi ülést májas hó 5-én d. a. 6 órai kezdettel tartják az 

Egyetemi Füvészkertben (Romanelli-u. 25.), amikor bemutatás kíséretében, a szukkulensek 

gondozásáról lesz szó. Előadás után a szokásos növény sorsolásra kerül sor. A szakosztály tagjai 

vendégeket is szívesen látnak. 
Kertészeti Szemle 1937. április, 4. szám, 111. o. 

 

Május 
A Kaktuszkedvelők szakosztálya május havi ülését a kiállításra való tekintettel nem tartotta meg. 

Legközelebbi ülés junius 2-án, szerdán d. u. 6 órakor lesz az Egyetemi Füvészkertben (VIII, 

Romanelli-a. 25.). amikor bemutatásokkal karöltve a kaktusz-félék nyári gondozásáról lesz szó. 
Kertészeti Szemle 1937. május 5. szám, 144. o. 

 

Június 

A „Kaktusz kedvelők" szakosztálya f. hó 2-án tartotta meg rendes havi ülését az Egyetemi 

Füvészkertben. Dr. Földi Ferenc alelnök megható szavakkal emlékezett meg a szakosztály 

elhunyt elnökéről, Maros Imre m. kir. főgeológusról, akinek ravatalára a kaktuszkedvelők 

nevében koszorút helyezett. Maros Imre 10 éven át vezette a szakosztály ügyeit. Ezen idő alatt 

sok tartalmas előadás és jótanács hangzott el ajkáról. Lakásában nevelt sok szép kaktuszát nagy 

szeretettel ápolta, amelyekből három kedvencét, özvegye az egyetemi füvészkertnek 

ajándékozta, — miáltal az Ő emléke és szelleme mindenkor köztünk él. A szakosztály Schneider 

József indítványára elhatározta, hogy özvegyének írásban is kifejezésre juttatja a tagok őszinte 

részvétét, — továbbá az általa ajándékozott növényeket minden év június havi ülésén bemutatja 

a szakosztály tagjainak. Ezekután Kulcsár Rezső oki. kertész, tartotta meg előadását a kaktusz-

félék és succulens növények gondozásáról. Végül a szakosztály elhatározta, hogy legközelebbi 

ülését, a nyári évad után, október első szerdáján tartja, melyről lapunk e helyén annakidején a 

tagokat és kedves vendégeinket értesíteni fogjuk. 
Kertészeti Szemle 1937. június 6. szám, 176. o. 

 

Október 

A kaktuszkedvelők szakosztálya október hó 6-án d. u. 6 órakor tartja rendes havi ülését az 

egyetemi füvészkertben (VIII., Romanelli-u. 25.), amely alkalommal az elhalálozás 

következtében megüresedett elnöki tisztség betöltésére kerül a sor. Továbbá a kaktuszfélék 

teleltetéséről lesz szó. Kérjük tagjainkat, hogy minél számosabban jelenjenek meg: vendégeket is 

szívesen látunk. Az ülés után a szokásos növény sorsolást tartjuk meg. 
Kertészeti Szemle 1937. október 9. szám, 263. o. 

 

A Kaktuszkedvelők szakosztálya október 6-án tartotta meg rendes havi ülését, mely alkalommal 

megválasztotta a szakosztály tisztikarát. Elnök: Dr. Földi Ferenc, alelnök: Dr. Sida Károly, 

jegyző: Kulcsár Rezső. Ezután a kaktuszfélék teleltetéséről beszélt Kulcsár Rezső bemutatással 

kapcsolatban. Majd a szokásos növénysorsolás következett. Végül elhatározta a szakosztály, 

hogy a legközelebbi ülés november 3-án (szerda) d. u. 6 órakor lesz az egyetemi füvészkertben 

(VIII. Romanelli-u. 25.) amikor a succulens Euphorbia-félékről lesz bemutatással kapcsolatban 

ismertetés. 
Kertészeti Szemle 1937. november 10. szám, 293. o. 

 

November 

A kaktuszkedvelők szakosztálya november hó 3-án tartotta meg rendes havi ülését, mely 

alkalommal Kulcsár Rezső okl. kertész ismertette a Succulens Euphorbia féléket vetített 

képekkel és növények bemutatásával kapcsolatban, amit élénk eszmecsere követett. Azután  

 

 

 



 

25 

 

 

növény sorsolásra került a sor. Majd elhatározta a szakosztály, hogy a legközelebbi ülésen 

december hó 11-én (szerdán) este 6 órakor a kaktusz félék gyűjtéséről tart értekezést, az 

egyetemi füvészkert előadói termében. 
Kertészeti Szemle 1937. december 11. szám, 321. o. 

 

December 

A kaktusz kedvelők szakosztálya december hó 1. tartotta meg rendes havi ülését, Dr. Földi 

Ferenc elnöklete alatt, amely alkalommal Dr. Sida Károly bemutatással kapcsolatban a 

„Kaktuszok és Succulens növények gyűjtését" ismertette. Az előadást élénk eszmecsere követte. 

A felszólalások sok érdekes problémát vetettek fel, amiből a kaktuszgyűjtők okulhattak. Azután 

növénysorsolásra került a sor. Majd elhatározta a szakosztály, hogy legközelebbi ülését január 

hó 5-én (szerdán) este 6 órakor tartja meg az egyetemi füvészkert (VIII. Romanelli-u. 25.) 

előadó termében, amikor a „Télen virágzó succulens növények" címen tart értekezést. 
Kertészeti Szemle 1938. január 1. szám, 24. o. 

 

1938 
Január 

A kaktuszkedvelők szakosztálya január hó 5-én tartotta rendes havi összejövetelét. A szakosztály 

elnökének betegsége miatt ez alkalommal dr. Sida Károly alelnök nyitotta meg az ülést, néhány 

keresetlen kedves szóval köszöntötte a megjelenteket az újesztendő első szakosztályi ülése 

alkalmából. Utána Kulcsár Rezső „Télen virágzó szukkulens növények" címen ismertette gazdag 

bemutatási anyaggal tarkított előadás keretében a télen virágzó és szobában (főleg fűtetlen, 8-10° 

C) jól nevelhető pozsgás növényeket. A bemutatásra kerülő növények nagyrészét (dugványok, 

kisnövények) a jelenlévők nagy örömére és megelégedésére szétosztottuk. Az előadás után a 

szukkulens növények teleltetésére vonatkozó kérdésekre válaszolva, a szakosztály elhatározta, 

hogy legközelebbi ülését február hó 9-én tartja az Egyet. Füvészkert (VIII. Romanelli-u. 25) 

előadótermében. A szakosztály vezetősége ezúton is meleg szeretettel meghívja mindazokat a 

szukkulenseket gyűjtő virágkedvelőket, akik a szakosztály fennállásáról nem tudtak, hogy 

ülésein megjelenni szíveskedjenek. (Vendégeket is szívesen lát a szakosztály.) 
Kertészeti Szemle 1938. február 2. szám, 54. o. 

 

Február 

A kaktuszkedvelők szakosztálya febr. 9-én tartott szokásos havi ülésére bejelentett előadás az 

előadó elfoglaltsága miatt a következő ülésre halasztódott. Ugyanis a „Magyarhoni Földtani 

Társulat" közgyűlésén dr. Horusitzky Ferenc tartott emlékbeszédet, a mult esztendőben 

közülünk elköltözött és közszeretetnek örvendő elnökünkről, Maros Imre főgeológusról. Erre a 

közgyűlésre a szakosztályt is meghívták, ahol dr. Földi Ferenc, továbbá Schneider József és 

Schneller Lajos jelentek meg a szakosztály képviseletében. A szakosztályi ülésen megjelentek 

részére rövid ismertetést tartott Kulcsár Rezső, az Aizoaceae családjához tartozó szukkulens 

Mesembrianthemumokról. Az előadás szemléltetésére az előadó saját fénykép gyűjteményéből 

mutatott be néhány jól sikerült felvételt. Az előadás végén elhangzott aktuális kérdések és 

feleletek után azzal zárult az ülés, hogy a szakosztály legközelebbi összejövetelét március 2-án 

d. u.    7 órai kezdettel tartja az Egyetemi Füvészkert előadótermében (VIII. Romanelli-u. 25.) 

amikor dr. Földi Ferenc elnök bejelentett előadására kerül sor. 
Kertészeti Szemle 1938. március 3. szám, 85. o. 

 

Március 

A kaktuszkedvelők szakosztálya március 2-án tartotta szokásos havi ülését. Dr. Földi Ferenc 

elnök megnyitó szavai után megtartotta előadását „Kaktuszok teleltetése" címmel. Érdekes és 

élvezetes előadásában sok oly esetet említett, olykor a saját kárán tapasztaltakat, amelyek szem 

előtt tartásával a jelenlevők a jövőben jobb eredménnyel fogják szukkulenseiket teleltetni. Az 

előadó úr szavaiból megtudhattuk továbbá azt is, hogy egyes kaktuszok mily nagy ellenálló 

képességgel bírnak. Az elnök tetszéssel fogadott előadása után Kulcsár Rezső mutatott be 
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néhány kisebb virágzó szukkulens növényt. A szakosztály legközelebbi ülését április hó 6-án    7 

órai kezdettel tartja az Egyetemi Füvészkert (VIII. Romanelli-u. 25.) előadótermében, amikor 

Kulcsár Rezső az Agavékról tart előadást. 
Kertészeti Szemle 1938. április 4. szám, 118. o. 

 

Április 

A kaktuszkedvelők szakosztálya április hó 6-án tartotta szokásos havi szakosztályi ülését, dr. 

Földi Ferenc elnök üdvözölte a szép számmal megjelenteket, majd felkérte Kulcsár Rezső okl. 

kertészt, az Agavékról szóló előadásának megtartására. Előadó részletesen ismertette az 

Agavékról szóló történeti feljegyzéseket és rávilágított előadásában az Agavék észak felé 

terjedésére. Majd a tenyésztésüket és végezetül az egyes célra való fajták megválasztását 

ismertette példák felemlítésével. Az előadás után bemutatásra került egynéhány virágzó Agave 

fényképe, többek között az Egyetemi Füvészkertben és az országban első alkalommal virágzó 

Agave furcroydes virágszárának fejlődését szemléltető fénykép sorozat. A nagy tetszéssel 

fogadott előadás után sokan az Agavékon észlelt saját tapasztalataikat, különösen a 

fagyállékonyságukat véve figyelembe, szóltak hozzá. A szakosztály legközelebbi ülését 

tekintettel, a virág kiállításra május hó második szerdáján, 11-én tartja az Egyetemi Füvészkert 

(VIII. Romanelli-u. 25. sz.) előadótermében. Ez alkalommal Schneider József tart előadást, 

„Furcsaságok és érdekességek a kaktuszok között", címen. 
Kertészeti Szemle 1938. május 5. szám, 148. o. 

 

Május 

A kaktuszkedvelők szakosztálya május 11-én tartotta szokásos havi összejövetelét. Dr. Földi 

Ferenc, a szakosztály elnöke üdvözölte a megjelenteket és felkérte Schneider Józsefet az 

előadásának megtartására. Ez alkalommal oly esetekről és érdekességekről volt alkalmuk a 

megjelenteknek hallani, amelyek csak igen ritkán találhatók a szakirodalomban vagy más helyen 

elszórva. Az anyag összehordása és a szemléltető anyag kiválasztása az előadó nagy 

szaktudásáról és széleskörű tájékozottságáról tanúskodott. A megjelentek által nagy tetszéssel 

fogadott előadás után élénk viták, kérdések és felvilágosítások hangzottak el, aminek 

eredményeképpen a legközelebbi szakosztályi ülésen, június 1-én a „Virágzó kaktuszok, kaktusz 

virágok" címen tart előadást Dr. Földi Ferenc az Egyetemi Füvészkert előadótermében. (VIII. 

Romanelli-u. 25.) Az összejövetel végén ezúttal is szép kisorsolásra került anyaggal kezükben 

búcsúztak a megjelentek. 
Kertészeti Szemle 1938. június 6. szám, 183. o. 

 

Június 

A kaktuszkedvelők szakosztálya június 1-én tartotta rendes havi összejövetelén Dr. Földi Ferenc 

szakosztályi elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az ez alkalomra hirdetett előadását „Kaktusz 

virágok, virágzó kaktuszok" címen tartotta meg. A megjelenteknek tartalmas és tapasztalatból 

merített, tömör és érthetően összeállított előadásban volt részük. Az előadásból megismerhettük 

a kaktuszok virágtipusait és egy, a virágzás szerinti sorrendben összeállított oly kaktusz és 

szukkulens jegyzéket, amelyek szobai nevelés mellett is jól fejlődnek és virágzanak. Az előadás 

után a jelenlevők megköszönték az előadónak tanulságos előadását, majd a szokásos 

növénysorsolás után az elnök bejelentette a nyári szünetet és egyúttal a legközelebbi szakosztályi 

összejövetel idejét és helyét (1938. október 5. Egyetemi Füvészkert, VIII. Romanelli- u. 25.) 
Kertészeti Szemle 1938. július 7. szám, 217. o. 

 

Október 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya a nyári szünet után október 5-én tartotta első rendes 

szakosztályi ülését. A szakosztályi elnök távolléte miatt Schneider József kertészeti főfelügyelő 

üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Egynéhány aktuális kérdés megvitatása után 

az Egyetemi Füvészkert gazdag gyűjteményéből bemutatásra került virágzó mimikri (kőutánzó) 

növényeket ismertette rövid előadás keretében Kulcsár Rezső okl. kertész. A szokásossá vált  
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növénysorsolás után az ülést azzal zárták, hogy a legközelebbi szakosztályi ülést november 9-én 

tartják az Egyetemi Füvészkertben (Romanelli-u. 25.) este 6 órai kezdettel. 
Kertészeti Szemle 1938. november 11. szám, 308. o. 

 

November 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya november hó 9.-én tartotta rendes havi ülését. Dr. Földi 

Ferenc a szakosztály elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd nagv örömének adott kifejezést 

néhány keresetlen szóval azon alkalomból, hogy a Felvidék visszacsatolásával, az ungvári 

kaktuszkedvelő társasággal könnyebben találunk a jövőben kapcsolatot. A felmerült kérdések 

tárgyalása és a szokásossá vált növénysorsolás után abban állapodtak meg, hogy a legközelebbi 

szakosztályi ülést december hó 7.-én 6 órakor tartják, az Egyetemi Füvészkert előadó termében, 

a később összeállítandó tárgysorozat szerint. 
Kertészeti Szemle 1938. december 12. szám, 335. o. 

 

December 

Kaktuszkedvelők szakosztálya december 7.én tartotta szokásos havi összejövetelét, Apróbb 

aktuális kérdés és felvilágosítás elhangzása után, a szokásos növénysorsolással zárult le az 1938. 

évi utolsó ülésünk. Az elnök végül köszönetet mondott a látogatóknak azért az ügybuzgalomért, 

amivel a szakosztály kibővítésén fáradoztak, majd mindannyiunknak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és sok örömtől telt boldog újesztendőt kívánt. Legközelebbi összejövetelünket 1939. 

február első szerdáján este fél hét órakor tartjuk az egyetemi füvészkert (VIII.. Romanelli-u 25.) 

előadótermében. 
Kertészeti Szemle 1939. február 2. szám, 54. o. 

 

1939 
Március 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya március 1-én tartotta rendes havi ülését. Rövid ismertetés 

keretében a télen és tavasszal virágzó szucculensek kerültek bemutatásra, melyek az Egyetemi 

Füvészkert gyűjteményében éppen virágpompájukban voltak, pl.: a Sedumokra jellemző csillag 

alakú apró, sárga virágokkal borított Sedum humifusum. Az apró, tulipánokra emlékeztető piros-

sárga szinű Echeveria pulchella, Eeheveria pulvinata és Ech. leucotricha. A számos fehér 

virágból összetevődött virágzatú Sedum Adolfii és Sedum allantoides. Piros virágait a hosszabb 

fehér, erősen viaszos bevonatú csésze levelei közé rejtő Pachyphytum oviferum. Egynéhány 

Kalanchoét amelyek közül az élénk színével és dús virágaival kitünt a közismert Kalanchoe 

globulifera var. coccinea került bemutatásra. A megjelentek megnézték a Füvészkert 

pálmaházában virágzó Agave grandidentata-t és az elmúlt évben virágzott Agave fourcroydes-t, 

melynek hatalmas termetű virágszárán temérdek kis növényke (sarj) fejlődött. A nagy tetszéssel 

kisért ismertetés után a szakosztály elhatározta, hogy legközelebbi ülését április hó 5.-én szerdán 

d. u. 6 órai kezdettel tartja az Egyetemi Füvészkert előadótermében. (VIII. Romanelli-u. 25.) 

Vendégeket szívesen lát az Elnökség. 
Kertészeti Szemle 1939. április 4. szám, 107. o. 

 

Április 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya április hó 5.-én tartotta rendes havi ülését. Dr. Földi Ferenc 

szakosztályi elnök üdvözölte a megjelenteket, majd egy kis körséta keretében megszemlélték az 

Egyetemi Füvészkert szucculens gyűjteményét. A megjelenteknek ez alkalommal mód adódott 

kedvenc növényeiknek fejlődési menetét a magvetéstől, a különböző szaporítási módokon 

keresztül a virágzó, illetve termést érlelő példányokig megfigyelni. Pl: az Agave americana 

magvát, majd kelő magoncokat és különböző nagyságú példányokat, végül a virágszárat fejlesztő 

több mázsa súlyú növényt. Utána Schneider József kert főfelügyelő ismertette a magyar 

könyvpiac újdonságát, a „Budapest Székesfőváros Kertészete Növényeinek Betűrendes 

Névjegyzéke” címen megjelent könyvet, kitérve a benne foglalt szucculens rész bővebb 

ismertetésére. Befejezésül elhatároztuk, hogy a legközelebbi alkalommal a kertészeti kiállítást  
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tekintjük meg. Gyülekezés a résztvenni óhajtók részére a kiállítás főbejárata előtt május hó 3.-án 

d. u. 5 órakor. Ezúton felkérjük tagjainkat, hogy a lehetőséghez képest pontosan és minél 

nagyobb számmal jelenjenek meg, vendégeket szívesen látunk. 
Kertészeti Szemle 1939. május 5. szám, 137-138. o. 

 

Május 

Kaktuszkedvelők Szakosztálya május 3.-án rendes havi összejövetele keretében megtekintette a 

kertészeti és virágkiállítást. Sajnálattal állapíthattuk meg. hogy csak kevesen vehettünk részt a 

sok gonddal és körültekintéssel megrendezett virág parádén: aminek oka a lapnak későbbi 

időpontban való megjelenése volt és a tagjaink figyelmét ez úton nem tudtuk. illetve késve 

tudtuk felhívni. A kiállítás szépségéhez nekünk semmi hozzászólásunk nem lehet, mivel erről 

terjedelmes ismertetést mult havi szaklapunkban már olvashattuk. Legközelebbi szakosztályi 

ülésünket június hó 7.-én este 6 órakor tartjuk az Egyetemi Füvészkert előadó termében (VIII. 

Romanelli-utca 23. sz.) Felkérjük tagjainkat és ismerőseiket, hogy a tárgysorozat fontosságára 

való tekintettel minél nagyobb számban és pontosan megjelenni szíveskedjenek. 
Kertészeti Szemle 1939. június 6. szám, 170. o. 

 

Június 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya június hó 7.-én tartotta rendes havi összejövetelét. A szép 

számban egybegyűltek, dr. Sida Károly alelnök az időközben Kassára áthelyezett elnök 

üdvözletét tolmácsolta. Ezután körsétát végeztünk az Egyetemi Füvészkertben a szukkulens 

növények között. Megtekintettük többek között a szépen virító kavics-növényeket (Lithopsokat), 

a hatalmas virágszárat fejlesztett Agave americana-t, amelynek virágzása július végén-augusztus 

elején várható, majd az „Éj-hercegnőjének" (Cereus nycticalus) virág-nyilásában 

gyönyörködhettünk. A nyári hónapokban szakosztályi összejövetelt nem tartunk. A legközelebbi 

összejövetelünk f. évi október hó első szerdáján, 4.-én este 6 lesz az Egyetemi Füvészkertben. 
Kertészeti Szemle 1939. július 7. szám, 199. o. 

 

Szeptember 
Szeptember 4.-én este 6 órakor: Kaktuszkedvelők Szakosztályának ülése az Egyetemi 

Füvészkertben. 
Kertészeti Szemle 1939. október, 10. szám, 269. o. 

 

1940 
Január 

„…A terjedelem-csökkentő rendelet e téren szerkesztőségünk feladatát még súlyosabbá tette, s 

így az egyesület választmánya elhatározta, hogy a februári számtól kezdve lapunkból az 

egyesületi élet rovatot kiemeli s minden hónap közepén külön körlevélben értesíti tagjait az 

egyesületi élet nevezetesebb eseményeiről…” 

Madarász Aladár felelős szerkesztő és kiadó 
(Megjegyzés: Innen már nem jelentek meg hírek a Kaktuszkedvelő Szakosztályról. – Ficzere M.) 

Kertészeti Szemle 1940. január 1. szám, 1. o., a címlap 

 

1941 
Augusztus 

 

Egyesületi élet. Értesítés! 

Az augusztusi kiállítás idejére tervezett közgyűlés megtartását a gyűléstilalom miatt bizonytalan 

időre elhalasztjuk.    Az Elnökség. 

A szakosztályi ülések a gyűléstilalom miatt elmaradnak. 
Kertészeti Szemle 1941. augusztus 8. szám, 140. o. 

 

Írta, összeállította: Ficzere Miklós 
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Az alábbi rövid híradás 1817-ben jelent meg az Amerikai 

Aloéról. Tudni kell, az Amerikai Aloe az Agave americana 

korabeli nem tudományos neve, és nem keverték össze az 

afrikai Aloéval. 

Ficzere 

 „Hogy a’ levegő nem csak a’ nap’ függéséhez képest, 

hanem más környülállások által is mérsékeltetik, új 

bizonyság benne a’ Devonshire kerületnek déli része (Fő 

Városa Plymouth.) Angliában. Ennek fekvése a’ mi Északi 

Vármegyéink Lineától távulságával egyez, még is megtermi 

a’ déli terméseket; mint a’ babér és Myrthus fákat, narancs, 

és czitromgyümölcsöket, ’s Camellia Japonica, Fuchsia 

coccinea ’s t. e'f. növeményeket; Salcombe vidékén, Anglia 

délre hajló részének legszélsőbb csúcscsán, szinte az 

Amerikai Aloét is szabad ég alatt, ha délszakra kőfal elejbe 

helyhesztetnek, ’s télen szalma gyékénnyel őriztetnek. A’ 

czitrom és narancs fáknak hajtási szint olly szálosok mint 

Portugalliában. Ennek oka a’ földnek lapályossága, melly 

minálunk magas és hegyes; és a’ tenger’ enyhítése, melly a’ 

mi levegőnket nem mérsékli.” 

 

Közreadta: Ficzere Miklós 

 

Irodalom: (Szerző nélkül) Jelességek. Tudományos Gyűjtemény. 1. évfolyam, 1817. 2. szám, 

171. o. 

 

 

 

 

 
 

 

Nem régiben alakult meg Mexikóban a ’Dr. Jorge Meyran 

Garcia’ Cactaceae Nemzetközi Dokumentációs Központ. 

Igazgatója Dr. Jesus Morales levélben érdeklődött a 

Kaktusznevek katalógusa - Cactus Names Catalog c. könyv 

vásárlási lehetőségéről. Mivel a könyv nyomtatásban nem 

jelent meg, így a digitális példányt archiválják. Egyben 

átadásra került részére minden digitalizált anyag, amellyel 

Társaságunk szabadon rendelkezhet. Rövidesen a Debreceni 

Pozsgástárban jelenik meg Dr. Jesus Morales egyik írása a 

Turbinicarpusokról. 
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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. 
 

H 
hamatocactus hakencactus horgas kaktusz 

hamatus, hameta, 

hamatum 

hakig, gehakte horgas 

hamiltonhoytea benannt nach Mrs. Sherman Hoyt 

geb. Minerva Hamilton 

 

Hamilton Hoyt-féle 

Mrs. Hoyt leánykori 

neve M. Hamilton 

hammerschmidii benannt nach Hammerschmid hammerschmid-féle 

hancockii benannt nach dem 

Sammler Hancock 

hancock-féle 

hankeana, hankeanus benannt nach H. Hanke Hanke-féle 

haploid chromosomensatz kromoszóma formula 

harlowi benannt nach dem 

Kapt. Ch. H. Harlow 

Harlow-féle 

Harrisia, harrisi benannt nach J. W. Harris Harris-féle 

hartmannii benannt nach Hartmann Hartmann-féle 

haselbergii benannt nach Dr. v. Haselberg Haselberg-féle 

haseltoniana, haseltonii benannt nach S. E. Haselton Haselton-féle 

hassleri benannt nach Hassler Hassler-féle 

hastatus speerartig lándzsaszerű 

hastiferus, hastifera Spiesse tragend, Lanzen (dornen) 

tragende 

nyársat viselő 

Hatiora benannt nach T. Harriot Harriot-ról elnevezve 

haudeana benannt nach M. Haude Haude-féle 

hausteiniana benannt nach Prof. E. Haustein Haustein-féle 

havannensis banannt nach Frau E. Heer Heer-féle 

havasuaipensis aus Havasuaipa, Arizona, USA Havasuaipa-ból való 

Haworthia benannt nach A. H. Haworth Haworth- féle 

haynei benannt nach Prof. Fr. G. Hayne Hayne- féle 

hederifolium efeublättrig borostyánlevelű 

hediniana benannt nach Hedin Hedin- féle 

heeriana Eigenname: Frau E. Heer Heer-féle 

hegenbartianus Eigenname: Dr. Hegenbart Hegenbart-ról elnevezett 

heidiae benannt nach Heidi Krähenbühl Heidi-ről elnevezett 

heinrichianus benannt nach W. Heinrich Heinrich-féle 

heleiabaiana benannt nach Herkunft élőhelyről elnevezett 

Heliabravoa Benannt nach Prof. Helia Bravo-

Hollis 

Helia Bravo-féle 

heliae benannt nach Frau Prof. Helia 

Bravo-Hollis 

Helia-féle 

Helianthocereus Tags blühender Cereus nappalvirágzó Cereus 

helianthus das Heideröschen napvirág 

heliophyta sonnelibend napkedvelő 

Heliocereus Sonnencereus (Tagblühender) nap(-ot) kedvelő Cereus 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. I. félévben 
 

Január 28. szombat 

Az Aztekium valdezi nyomában. II. rész 

Előadó: Tóth Norbert 

 

Február 25. szombat 

Elnökségi ülés. 

Majd kötetlen beszélgetés a pozsgásnövényekről. 

Levezeti: Dr. Csajbók József 
 

Március 25. szombat 

Közgyűlés 
 

Április 22. szombat 

Ahová nézek, mindenhol szukkulens! 

Előadó: Fábián László 

 

Május 27. szombat 

Látogatás az Egyetemi Botanikus Kert Kaktusz és Pozsgás Házába. 

Szervező: Szászi Róbert 

 

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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Rajzolta Csávás Réka Beáta 2. o. tanuló. Berettyóújfalu, Hunyadi J. Ált. Iskola 

 

 
 

Rajzolta Szörnyi Gabriella, Földes, Karácsony Sándor Ált. Iskola. 

 


