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Prof. Dr. Gellén János (1937-2016) szülész-nőgyógyász, az MTA doktora 
tevékeny életének 79. évében méltósággal viselt súlyos betegségben 
elhunyt. Hosszú éveken át tagja volt a Magyar Kaktusz és Pozsgás 
Társaságnak. Folyamatosan kapcsolatban voltunk egymással, nem tudtam 
olyat kérni tőle, amit elutasított volna, és mindent elvégzett, amit elvállalt. 
Ebben csak súlyos műtéte, majd egyre elhatalmasodó betegsége tudta 
megakadályozni, de már véglegesen. Állapotáról e-posta levelekben 
tudósított, amelyekből, az utolsókból, álljon itt néhány sor: 
 

„Kedves Miklósom! 

(…) Felüdített az új hírlevél, nagyon sajnálom, hogy - legalábbis 

egyelőre - egy kicsit sem tudok segítségedre lenni, pedig látom, 

milyen hatalmas munkát végzel, vállalsz magadra! Az újság 

színvonala csodálatos, telve különlegességekkel! Most próbálok erősödni, s talán visszatér 

egykori érdeklődésem, életkedvem is. További sok erőt kívánok fontos szerkesztői és egyéb 

munkádhoz és JÓ EGÉSZSÉGET! Ég áldjon! 

Szeretettel köszönt lábadozó barátod, János” 
 

És egy másik levélből: 
„Nem könnyű a próbatétel, amelyben helyt kell állnom (hitem szerint remélem, hogy sikerülni 

fog!) Az állapotom a vártnál sokkal lassabban javul. Étvágytalan és fizikailag gyenge vagyok, 

trombózissal és influenzával küszködöm, egyelőre szinte egyik napról a másikra élek. Jó lenne a 

kissé gyorsabb gyógyulás. Köszönöm az együttérzést, nagyon jól esik és fontos számomra. (…) 

Azt gondolom, hogy a kaktuszgyűjtés, -gondozás tárgyában nem én vagyok az, aki a magyar 

kaktuszosok „nagy öregjei” közé tartozom. Közel a nyugdíjkorhatárhoz, úgy 63 éves koromban, 

fordult figyelmem nagyobb érdeklődéssel a pozsgások, ezeken belül a kaktuszok felé. A szegedi 

belváros közepén nincs lehetőségem nagyobb gyűjtemény gondozására, a viszonylag kevés 

példányból álló kollekció egyáltalán nem reprezentatív. Sem gyakorlatban, sem ismeretben meg 

sem közelítem a „nagyokat”. Mindezek ellenére minden új hajtás, minden kibomló virág nagy 

örömöt okoz! (…) Az újság és minden hírlevél változatlanul gyönyörű, igényes, telve jobbnál 

jobb anyagokkal. Látszik a főszerkesztő szakmai tudása, jó ízlése, sok részletre kiterjedő 

figyelme, fegyelme. Mindehhez szeretettel gratulálok! János” 
 

Ez volt utolsó híradása, majd elkövetkezett az örök és végleges távozás. Nem beszélgetünk többé 
kaktuszokról, nem hallgathatjuk élményeit a sivatagi utazásokról, nem fordít többet újságunkba. Elment, 
mindörökre. 
1937. október 22-én született Budapesten. Kiskunhalasi, majd soltvadkerti tanulmányait befejezve a 
szegedi egyetemen 1962-ben avatták orvosdoktorrá. Végzését követően a Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozott. Szülészet-nőgyógyászatból 1966-ban, anesz-
teziológiából 1970-ben szakvizsgázott. 1974-ben az orvostudomány kandidátusa, 1994-ben akadémiai 
doktor lett. A Szegedi Női Klinikán 2007. május 31-ig dolgozott, 2007. július 1-től emeritus professzor. 
Szakmai pályafutása során tanulmányúton vett részt a bécsi, turkui, ulmi, cadizi, valamint a Martin Luther 
King egyetemeken, és a Mont Sinai Hospital-ban. Kutatási területein is eredményesen dolgozott. Az elsők 
között vett részt az endoszkópos vizsgálatok bevezetésében, végzésében, oktatásában, valamint a 
klimakterium kutatásában, kezelésében. Több éven keresztül volt a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos 
Társaságának vezetőségi tagja. Az orvos- és a szakorvos képzésben végzett munkáján túlmenően 124 
közleménye jelent meg, melyből 4 könyvfejezet. Ezeken túl egyetemi jegyzetek szerkesztésében, egyetemi 
tankönyv lektorálásában vett részt. 160 kongresszusi előadást tartott bel- és külföldön. A Magyar Nőorvos 
Társaság és a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának vezetőségi tagsága mellett a Szülészeti 
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és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, American Society of Fertility and Sterility, European Association of 
Gynaecologists and Obstetricians, valamint a Magyar Nőorvosok Lapjának szerkesztő bizottsági tagja volt. 
Kiváló Munkáért 1986-ban, Honvédelmi Érdeméremmel 1987-ben tüntették ki.  
Társaságunk tagjaként terepkutatást végzett az afrikai Namib-sivatagban és Dél-Amerikában Bolívia, Peru, 
Argentína, Chile térségében. Ezekről az útjairól több cikkben tudósított a Debreceni Pozsgástárban. A 
szerkesztőségi munkát segítette angol és német nyelvű írások fordításával. Rendszeresen tartott 
előadásokat, élménybeszámolókat az orosházi Dísznövényklub részére dél-amerikai útjairól. Rendkívül 
közvetlen emberi magatartása, műveltsége és széleskörű ismeretei, valamint magas színvonalú előadói 
felkészültsége birtokában előadásai mindig felemelő élményt nyújtottak a hallgatóságnak. 
 
Kedves János! Kedves Professzor Úr!  
Köszönöm, köszönjük a velünk töltött időt, előadásaid, írásaid, nagyszerű fordításaid. Legyen veled az örök 
békesség, emléked kegyelettel megőrizzük. 
 

Ficzere Miklós                                                          Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
 
 

 

 

 
2016-ban csak 5.000,-Ft! 

 

Érdeklik a pozsgásnövények és 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 

 

 

 

 

 
honlapunkon elérhető a következő linken: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
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Sedum fajok legkorábbi magyar nyelvű említése 

 

 

 

A Természettudományi Közlöny 1872. évi IV. kötet októberi, 38. füzetének 400. oldalán egy rövid, de annál 
érdekesebb cikk tudósít régi magyar növénynevekről. Írója Holuby József. 
 

M a g y a r   n ö v é n y n e v e k. — „Pozsonyból hazautazván, 

meglátogattam szept. 13-án Szobotistban (Nyitra megyében) B r a n i k Károly 

urat, kinek könyvtárában van egy régi latin botanika tiszta fametszetű ábrákkal 

(„Leonharti Fuchsij stirpium historia. Basileae. 1545. 8
0
.“) Ezen könyvet 

felette érdekesnek teszik a kézzel bele irt jegyzetek, melyek az irasmód szerint 

itélve, a 16. század második feléből származnak. A czimlapon több más alig 

olvasható név között áll ez is; „Joannis Herczeg Szőlősi“, ki a latin-magyar 

névjegyzéknek és az ábrák fölé a latin nevek mellé irt magyar nevek irója is. 

Mutatványképpen álljon itt egy néhány latin-magyar növénynév, a mint a 

czimlap második oldalán e könyvnek egykori tulajdonosa által beiratott: 

„Festuca vad zab“ 

„Fumaria foldi fust“ (sic!) 

„Fabaria kőver fu“ 

„Filix papragh” 

„Gratiola Saar ellen valo fu” 

„Gluma az mag az mel’ kalazban all” 

„Hidropiper Bolha uzeo fu “ 

„Hypericum Czeongeo fu“ 

„Helleborus Hunyor” 

„Nymphaea vizi teok” 

„Orchis vitez fu avag’ agar mony” 

„Orobus sziget borso” 

„Ophioscorodon kigo hagma” 

Az „epistola nuncupatoria" után áll a latin Index. Ez után van a latin-magyar 

növénynevek folytatása irva, következőképpen: 

„Sanguinaria Vr gyoker 

Satureia Bors fu 

Sedum maius fulfu 

Sedum min. Barani czeocz 

Smylax levis folio fu 

Spina alba Tovisses lapu 

Solanum hortense Eb szeoleo 

Serpyllum Kakuk fu 

Sinapi mustar 

Superba Vad szeok fu 

Scylla Kegio hagyma” stb. 

Az ábrák fölé a latin nevek mellé irva vannak következő magyar növénynevek: 

„Anemone sylvestris keökeörczin 

Absinthium vulgare feier ireom 

Abrotanum vulgare mas Isten faia 

Asarum kapotniak 

Althaea Feier malva 

Anagallis mas tijk szem 
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Alsines primum genus tijk hur 

Sedum maius fuöl fuő 

Plantago maior Vti fuö nagiobik 

Artemisia latifolia fekete ireöm 

Carduus Mariae Bodogh azzon teöuisse 

Anisum eökeör gus, avag’ zonath” 

A kép bal oldalán hozzá van irva: „ol’ fuő ez, ki embernek is szint aad.” 

 

Ns.-Podhragy, szept. 22. 1872.                                                       Holuby József. 

 

A „Fabaria kőver fu“ a Sedum fabaria, a Kárpáti varjúháj lehet. A Sedum min. Barani czeocz 
(Bárány csöcs) talán a borsos varjuháj, mivel ezt báránycsecs vagy egércsecs névvel illették. A 
Sedum maius fuöl fuő, a fűlfű, a Sempervivum tectorum – házi kövirózsa - népies elnevezése, 
kifacsart levének a fül betegségeit gyógyító, vélt vagy valós hatása miatt. 
 

Ficzere Miklós, Debrecen 
 
Irodalom: Természettudományi Közlöny 1872. IV. kötet, október, 38. füzet, 400. o. 

 

 

 

 
 

 
Az első magyar nyelven írott vármegye monográfia 1826-ban jelent meg 
Pesten négy kötetben. Címe: Nemes Nógrád vármegyének históriai, 
geographiai és statistikai esmertetése. Írója Bocsári Mocsáry Antal 
(1757-1832), aki 1790-től Nógrád vármegye főszolgabírája, majd 1800-
ban császári főbiztos és több vármegye táblabírája. Felesége halála 
után csak az irodalomnak és tudománynak élt a lapujtői családi birtokon 
letelepedve. Monográfiájáról írta Kazinczy Ferenc: „Te azzal a mun-
kával olvasóidnak kincset adtál, magadnak felejthetetlen dicsőséget 
szereztél.” És nekünk is kincset adott, midőn a vármegye nevezetesebb 
kertjeit ismerteti. A vármegyében lévő kertek közül elsőnek említi Gróf 
Forgách Józsefét. A kert „plántájinak s ritka növevényeinek száma tsak-
nem két ezerre megy.” A kert növényei tartási módjuk szerint három 
csoportba kerültek: 
1. Az igen meleg házba télen, nyáron. Ezt ma trópusi háznak mondjuk. 
2. A lángosházba csak télire tétetnek egyes növények. 

                                                        3. Azok amelyek egész évben a szabadban nevelkednek. 
A meleg házban 20 féle kaktuszról kapunk említést, amely meglepően nagy szám. A lángos házban 6 Aloe 
félét, 22 Mesembryanthemum félét és 48 féle Pelargoniumot sorol fel a szerző. Mint tudjuk, a Pelargonium 
vagyis a muskátlifélék is a pozsgásnövényekhez tartoznak. De meglepetés növény a Yucca gloriosa is. 
Mindösszesen 87 féle pozsgásnövényt számlál a gyűjtemény. Figyelemre méltó az is, amilyen 
pontossággal lettek megírva a latin nevek, különösen gondolok itt a Mesembryanthemum névre, melynek 
helyes leírásával még a későbbi korokban is csak ritkán találkozunk. 
Több más kertről is említést tesz, mint Varbón, Kis Terenyén, Alsó Sztregován, Rapon, Videfalván, Karants-
Ságon, Salgó-Tariányon, Lipta-Geregén, Surányban. Sajnos, ezeknél nem részletezi az ott élő növényeket. 
A következőkben eredetiben olvasható az idevonatkozó könyvrészlet. (Megjegyzés: Több helyen az eredeti 
írásmódot használtam.) 

Ficzere Miklós, Debrecen 
Irodalom: Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmertetése 
                  I-IV. köt. Pest, 1826. II. köt. 11-15. oldal 
 
 

Bocsári Mocsáry Antal 
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Csak az alábbi szövegrész idézve a 15. oldalról: 
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com
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A történelmi Erdély hét vármegyéjének egyike Doboka vármegye, amely az erdélyi 
medence északi felének 1/3-nyi sávján 150 km hosszan, kb. 20-30 km szélességben 
található. Nyugaton megközelítette a Meszes-hegységet, Keleten a Kárpátokon 
húzódó országhatárt. A vármegye első monográfiáját Hodor Károly írta meg, 
megjelent 1837-ben. A monográfia 6. oldalán olvashatjuk, hogy a „mívelt virágok 
sergéből” felsorolja a kaktuszt is. Az idegen honokból ideszállított növények néha 
„üvegborítékok alatt” sínylődtek. Az „üvegboríték” természetesen üvegházat jelentett. 
 

Ficzere Miklós, Debrecen 
 

Irodalom: Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése 
                                         Kolozsvár, 1837, 6. oldal 
 
Idézve az eredeti szövegrész: 
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A Sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

közreműködésével 2016. június 10-11-én nagysikerű kaktusz és egyéb pozsgásnövények 

kiállítását és vásárát rendezte meg, melyen közeli és távolabbi gyűjtők vettek részt. A képeken 

név szerint a következők kiállítása látható: Hódi Sándor, Hódmezővásárhely, Tóth Norbert, 

Debrecen, Kollár Krisztián, Szirmabesenyő, Stempel Zsolt, Sárospatak, Rudák Arnold, Varbó, 

Kósik Péter, Bükkzsérc, Beregszászi Ferenc, Pálháza, Agócs György, Demjén, Novák János, 

Sátoraljaújhely. A kiállítást ingyenesen lehetett megtekinteni. A képes beszámolót beküldte 

Szászi Róbert.  

 
 

 
                                Lent: Hódi Sándor                                                         Lent: Tóth Norbert 
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                                 Kollár Krisztián                                                                   Stempel Zsolt 

 
                                  Rudák Arnold                                                                       Kósik Péter 

 
                                 Beregszászi Ferenc                                                                Novák János 

Lent: Agócs György 
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ILLYÉS S. LÁSZLÓ ex librise 
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Írta: Szabó Gábor 

 

Először is, mit tudok konkrétan erről a témáról, majdnem semmit. Azt 

olvastam egyszer, hogy valakik ásva követték egy kaktusz gyökereit 16 m 

mélységig. Erre az egy adatra alapozva akárki azt állíthatná, hogy minden fajta 

kaktusz gyökere 16 m mélységig hatol le, ami nem igaz. Egész biztosan 

vannak kaktuszfajok, melyek gyökerei sokkal rövidebbek, mert olyan 

helyeken nőnek ahol nincs szükségük nagyon mélyre hatoló gyökerekre. 

Viszont egész biztosan más kaktuszok gyökerei még ennél mélyebbre is hatolnak, ha már nem is 

a növény biztos talajhoz rögzítése miatt, de vízkeresés miatt feltétlenül. Sok olyan képet láttam, 

melyek alapján nem tudom elképzelni, hogy ott, hogyan tudott egy kaktusz a magból kicsírázni, 

és felnőni, életben maradni évtizedeken keresztül. Kezdjem az 1. képpel. 

 

 
1. Haageocereus repens 

 

A képen látható növény a látszat szerint homokban él. Vajon ki tudja, hogy abban a homokban a 

mag hogyan csírázott ki, hogy a gyökerek milyen mélyre hatolnak. Talán csak a hajnali harmatot 

veszi fel a növény gyökere a felszín alatt nagy területen szétterjedt gyökereivel? A 2. és 3. képen 

látható növények magjai vajon 30-50 cm mélyen a szikladarabok között valószínűleg elég 

sötétben keltek ki, és kezdett a növény növekedni. Vajon a kőfolyások milyen mélyek? Milyen 

mélyre kellett eressze a gyökerét, hogy állandó nedvességhez jusson?. A kőfolyások azért 

kőfolyások mert lassan, de folydogálnak a 

völgy felé, a felső rétegek gyorsabban, mint az 

alsók. Én nem látok egyetlen növényt sem a 

völgy felé eldűlve. Vajon a képen látható 

növényeknek rövid gyökereik vannak, mert 

mindjárt a felső sziklák alatt összegyűlt apró 

törmelékben vannak meggyökeresedve, és e-

gyütt csúsznak a sziklákkal a völgy felé, vagy 

hosszú gyökereik vannak, amik alakultak a 

körülményekhez, jól bírják a hatalmas sziklák 

nyomását, szorítását, deformálódnak, megnyúl-

nak, és ha elszakadnak, újranőnek? A 3. képen 

látható növény a sziklában keletkezett kis 

lyukban él. Feltételezésem szerint ez a növény 

is legalább 15 éves, nem beszélve a 2. képen 
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lévő növényekről, melyeken legalább 15 éves növekedés számolható meg. A növények, hogy 

ekkorára nőjenek sok idő kell. Vajon ezek a növények honnan szerzik be a megfelelő meny-

nyiségű tápanyagot? Van egy nagyon egyszerű, az iskolákban is bemutatott kísérlet, amit én is 

megcsináltam, az egész pár napig tart. Paszuly-

szemet egy sima márványlapra teszünk, 

bebugyoláljuk vattába, felülről kevés súllyal 

lefixáljuk, és a vattát állandóan nedvesen tartjuk 

(4. kép). Egy ideig növeszthetjük a paszulyt. 

(Nem kísérleteztem ki, mekkorára tud ilyen 

körülmények közt nőni a paszuly.) Egy idő 

után, ha eltávolítjuk a paszulyt a márvány felü-

letén a volt gyökerek helyén a gyökér termelte 

sav kioldja a márványt, amit az öntözővízzel a 

növény gyökerei fel tudnak venni, feldolgozzák 

és növekednek (5. kép). Sajnos, sehol nem talál-

tam utalást arra, hogy vajon minden növény 

gyökere egyforma savat termel-e, vagy külön-

bözőeket. Minden növény gyökérsava minden 

kőzetet felold, vagy minden növény más, más 

kőzetre van beprogramozva? Vajon, amennyi 

ásványt felold a gyökerek savtermelése, elég a 

növény növekedéséhez? 

 

 
                             4. Paszuly a márványon.                                                      5. Oldódások a márványon. 

 

Kaptam 1990-ben egy Mammillaria carmenae hajtást. a 

tulajdonos azt ültessem 70% kvarc őrlemény és 30% föld 

keverékébe. Azóta eltelt 23 év. A növény egészségesen, szépen 

él és virágzik. Már vagy 18 éve tartja a képen látható méretét, 

amely a lexikon szerint 8 cm, nálam is kb. 8-9 cm (6. kép). 

Vajon ennek a növénynek a gyökérsava a kvarcot is oldja? Nem 

tudom ellenőrizni, mert 1 mm-es őrlemény. A fenti példákból 

valószínűleg sokan megértik, hogy kaktuszainknak milyen 

méretű gyökereik vannak, de hogy milyen mélységben lévő és 

milyen talajban élnek, igazából nem nagyon tudjuk. Vannak 

növények, melyekről tudjuk, hogy milyen talajban élnek, 

savanyú, meszes, gipszes, stb. Akinek van lehetősége minden 

szempontból nagyon jó ha megpróbál az őshazai feltételekhez 

hasonló talajt biztosítani, legalább azoknak a növényeknek, 

melyek szükségleteiről valami információja van. Akik nem 
 

 

 

3. 

6. Mammillaria carmenae 
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olyan lehetőségekkel rendelkező gyűjtők, nem kell, 

hogy elkeseredjenek, és kínlódva, esetleg nagy 

áldozatokat hozva, próbálják biztosítani a 

megfelelő talajkeveréket. Én se tudok megfelelő 

módon növényeimnek ültetőközeget biztosítani. 

Egy általános talajkeveréket használok, amiről 

alább többet írok, és amelyikhez a Mammillaria 

carmenae esetében 70% kvarcőrleményt adok. Az 

Aztekium hintoni és Geohintonia-félék esetében 

adagolok egy kevés alabástrom törmeléket, mert 

gipszes talajt nem tudok beszerezni. Az 1960-as 

években mikor kezdtem kaktuszokkal foglalkozni 

az akkori gyűjtő ismerőseim mind azt a tanácsot 

adták, hogy átültetéskor nagyon vigyázzak, ne 

hulljon használt föld a frissen felhasználandó 

földre, mert kártevőket tartalmazhat, és a használtat dobjam el. Elég nehéz volt mindig új földet 

szerezni, mert a virágos gruppon rögtön látszott, honnét vettem ki akár egy cserépnyit is. Egyszer 

Bukarestben jártam egy talán már nyugdíjazott bőrgyógyász gyűjtőnél, aki az udvaron nagy, kb. 

150 literes kazánban főzte a földet, majd egy nagy fanyelű 10 literes kanállal egy deszkaasztalra 

rakta ki, ahol a víz lefolyt és lassan megszáradt. Ezek után én is fertőtlenítettem a földkeveréket 

gőzölve, nem főzve. Egy kb. 20 literes fazekat háromnegyedig megtöltöttem földdel, 3-4 l vizet 

öntöttem rá. Az edény peremére nedves, vastag rongyot helyeztem, amire rányomtam egy 

megfelelő méretű mosdótálat. A tálat megtöltöttem vízzel és a fazekat a tűzhelyen melegítettem 

(7. kép). A víz az edény alján gőzzé vált, felszállt a földön keresztül, fertőtlenítve azt, és a 

mosdótál alján kondenzálódva visszacsepegett a földre. Újra kezdte a körforgást. Amikor a 

tálban a víz felmelegedett, majd gőzölgött, kimertem és új hideg vizet tettem a tálba. Mikor ez a 

víz is gőzölni kezdett, a tüzelést megszüntetve a sparhelten hagytam reggelig, és kihűlve 

zsákokba tudtam tenni és elraktározni hat hónapra. Ez az idő alatt a levegőből a talajba 

visszajutnak azok a mikroorganizmusok, melyekre a növényeknek szükségük van az élethez. 

Sajnos ez a fertőtlenítés csak az állati kártevők ellen hatékony, megöli az állati kártevőket, 

petéket, cisztákat stb. A gőzölés elpusztítja a gombafertőzések spóráit is, és esetleg élő 

penészgombaféleségeket is. A baj csak az, hogy miután a föld kihűlt, a levegőből elméletileg 2 

órán belül megtelepszenek a különböző gombaspórák újra a föld felületén. Ezeket csak vízben  

oldott gombaölő szerekkel lehet elpusztítani. Vigyázat! A földkeverék nagyon jó 

szűrőberendezés. A vegyszeres öntözővízből a föld egy pár mm távon kiszűri, lefogja a 

vegyszerrészeket. Az újraöntözéskor a vegyszer pár mm-t halad előre, de rövid idő alatt lebomlik 

a kártevők elérése előtt, a kártevőkre ártalmatlan összetevőkre. Ezért a gombabetegségek ellen 

(Fusarium, stb.) talán egyedüli védekezési lehetőség, ha szisztemikus szerekkel permetezünk, 

melyeket a növények magukba veszik, és ott tartják, és ha a kártevő a növény nedveit szívja, a 

nedvekkel együtt a mérgeket is magába szívja, mi pedig reméljük, hogy a kártevő el fog 

pusztulni. Egyszer a TV-ben láttam egy műsort a szarvasokról. Ez eszembe jutatott valamit, amit 

régen olvastam. Amikor az állatkertek fejlődni, bővülni kezdtek, egyszeriben megnőtt a 

növényevő állatok takarmányszükséglete. Abban az időkben kezdték gyártani a nitrogéntartalmú 

műtrágyákat, amelyek bő takarmánytermést biztosítottak. A következő években jött a 

meglepetés, a szarvasbikáknak nem nőtt agancsuk. A TV-műsorban hallottam, hogy a szabadban 

élő szarvasbika a zöld táplálékával nagy mennyiségű foszfort vesz fel, és nagyjából 1,0 kg-ot 

beépít az agancsába. Az akkori műtrágyák csak nitrogént tartalmaztak és a termés tömege volt 

nagy, de nem tartalmazta a többi, feltétlenül szükséges elemeket, mint a foszfor. A mai 

műtrágyákkal már nincs ilyen baj. Sajnos, sehol nem találtam semmi utalást arra, hogy a 

kaktuszok erős tövisezettségéhez és szép hajdíszükhöz a napfényen kívül milyen mikroelemekre 

lenne szükségük. 

Idézek egy részt Péterfi István, Brugovitzky Edit: A növények életfolyamatai című könyvéből: 

„Vinogradov elmélete: A természetben (talajban, vízben és levegőben) meghatározott területek, 
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ún. biogeokémiai tartományok vannak, amelyek bizonyos elemekkel jellemezhetők. Egyik – 

másik elem nagyfokú hiánya vagy feleslege gyakran a növények és állatok jellegzetes 

megbetegedéseit, az ún. biogeokémiai járványokat idézi elő. Pl. a fiziológiai vashiány a 

növényekben klorózist, az állatokban pedig anémiás megbetegedéseket idéz elő. A kobalthiány a 

szarvasmarhák sajátságos járványos megbetegedését okozza, ami a táplálékukhoz kevert 

kobaltkészítménnyel gyógyítható. A jódhiányt mutató talajon termelt takarmány az állatok 

golyvás megbetegedését okozza. A Ca-hiányú talajban termelt takarmány az állatoknál 

csontritkulást, csont törékenységet válthat ki. 

Pirschle (1930), Thateher (1932), és Frez-Wyssling (1935) csoportosítása. 

Az elemek élettani fontosságát a periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján jellemezték. Ha 

a periódusos rendszerben a szenet 

és argont egy vonallal mindkét 

irányban összekötjük, azt látjuk, 

hogy a növények számára legfon-

tosabb elemek eme vonal mentén 

helyezkednek el. Ezért ezt Frey-

Wyssling a "tápláló elemek vona-

lának" nevezte el (8. kép.) A vo-

naltól fokozatosan távolodva talál-

juk a kis koncentrációban ható ele-

meket. Frey-Wyssling azt is fel-

tételezi, hogy egy elem annál mér-

gezőbb hatású, minél távolabb van 

a tápláló elemek vonalától. Még 

számos kutató foglalkozott az ele-

mek osztályozásával, mindegyik más-más elv alapján.” Lassan arra az eredményre jutottam, 

hogy nagy butaságot csinálok a beteg növények szemétbedobásával, mert velük együtt kidobom 

azokat a fontos elemeket is, amiket a növények kiválasztottak a talajból, és szép töviseket vagy 

hajat képeztek belőlük. Először egy ketrecet készítettem a kert egy sarkában (9. kép), ahova 

dobtan az elhasznált földet a beteg növényekkel és minden zöldet az udvarból és kidobandót a 

konyhából, kivéve a diófaleveleket. Később a tyúkudvarban állítottam fel bádog hordókat, 

melyeknek kivágtam mind a két fenekét és az oldalakat is kilyugattam (10. kép). A hordókat 

 

  
                                  9. A komposztáló ketrec                                                    10. A lyuggatott hordók 

 

három tégladarabra állítottam. Felülről dobom bele a hulladékot. Alulról a földből fel tudnak 

jönni a giliszták is, amik mindent jó termőtalajjá átdolgoznak. Azért nem árt, ha mi is még  
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szedünk gilisztákat, és beszórjuk a zöld hulladékkal a hordóba. Aki teheti mindenféle állati 

ürüléket is betehet a hordóba (növényevő állatét) vigyázva, hogy disznó, juh és szárnyas ürülék 

kevesebb kerüljön a hordóba. Egyes növényi hulladékok nagyon nehezen alakulnak át humusszá, 

ilyen például a száraz bükkfalevél, melynek még gyakori öntözés esetében is legalább 10 évre 

van szüksége. Mikor szükségem van földre, a téglák biztosította résen tudok hozzáférni. Az érett 

földben egyetlen tövismaradvány sem marad sohasem, az egész szerves anyag földdé érik. Ezt a 

masszát átszitálva összekeverem a mosott homokkal, fenyőerdei talajjal, apró 0,4-es kaviccsal, 

esetleg egy kevés Szupermarketi virágfölddel. Az egészet gőzölve fertőtlenítem. Ha az ültető 

közeget nem fertőtlenítjük, tényleg jó vigyázni, hogy használt föld, mely fertőzött is lehet, ne 

kerüljön a frissen átültetett növény edényébe. Szerintem, akinek van egy kis helye, kertje, jól 

teszi, ha saját maga érleli a trágyás földet növényeinek. Az utóbbi időkben mind több és több 

kaktuszgyűjtő kezd "modern módszereket" használni. Ilyen például a tiszta, apró, 0,4-es méretű 

mosott folyami kavicsban nevelni a növényeket. Ebben az esetben a teljes tápanyagszükségletet 

iparilag előállított granulált tápszernek a kavicshoz keverésével biztosítjuk. Egy másik megoldás, 

ha növényeinket tiszta murvába ültetjük, mely jó porózus anyag, és a vizet úgy magában tartja, 

mintha szivacs lenne. A cserepeket elég mély tálcákba helyezzük (11. kép). 

 

 
11. Tálcák a szívató öntözéshez. 

 
               12. Jobb sarokban a dugó.                                13. A kezelt növényeken gazdag virágzás. 
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A tálcáknak kell legyen egy dugóval ellátott, folyadék leeresztő nyílása. A leeresztő nyílást 

bedugjuk, és a tálcát feltöltjük színültig tápszeroldattal (12. kép). Egy ideig így tartjuk, majd 

mikor a murva megszívta magát a tápszeres oldattal, leeresszük a folyadékot. Öntőzéskor a friss 

víz egy keveset felold a murva pórusaiba ragadt tápanyagból, amit aztán a növény gyökerei 

felvesznek hasznosítás végett. Ezek a növények szépen és gyorsan nőnek, majd gazdagon 

virágzanak (13. kép). Ezekre a növényekre jobban kell vigyázni, mert a test sejtjei nagyobbak és 

gyengébbek, mint a normális talajban nőtteké. Hidegre, napra, kártevőkre nagyon érzékenyek. 

Az ilyen módon nevelt növényeket, ha átülteti az esetleges új tulajdonos, meglehet, hogy nem 

tud semmi táplálékot felvenni az új ültetőközegből, és rövidesen elpusztul. Én megjártam. Két 

növényem, amelyeket ilyen körülmények közül vettem, az én ültetőközegemben két évig 

kínlódott, a többi növényeimmel együtt tartva, majd anélkül, hogy egy picike gyökeret is 

növesztett volna elpusztultak. Soha se felejtsük el, akárki akármit mond, nem szentírás. 

Mindenki mindent magának ki kell kísérletezze, és amelyik a legjobb eredményt adta, azt a 

módszert használja. 

Minden esetre minden kaktuszgyűjtőnek kellemes és örömteli munkát és sok örömöt kívánok a 

növények virágzásában. 

Szabó Gábor 

Erdély, Brassó-Négyfalu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jámbor László vagyok, 15 éves, kaktuszgyűjtő. A debreceni Arany János Általános Iskolába 

járok. Körülbelül 100 egyedem van, ezek körülbelül felét Nagy Józseftől vásároltam az 

iskolaprogramokon, valamint a kiállításokon. A kaktuszokat ősszel, illetve tavasszal egy 

eltávolítható fóliasátorban tartom, ezt nyáron eltávolítom. A növények cseréppel együtt vannak 

besüllyesztve kavicságyba. Kaktuszaimat a pincében teleltetem kb. 8-12 °C-on, félhomályban, 

talajukat fajtól függően majdnem vagy teljesen szárazon tartom. A talajkeveréket Florasca B-

típusú (esetenként A-típusú) virágföldből, sóderből, folyami- és kvarchomokból valamint érett 

komposztból készítem el, az adott nemzetség által megkívánt arányban. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz 

kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden 

szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre. 

Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk 

könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást 

ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg. 

 

2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák 

virágjukat, mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a 

Selenicereus grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek. 

 

 
    Trichocereus purpureopilosus Fotó: Fábián László                      Echinopsis terscheckii  Fotó: Tóth Norbert 

 

3. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett 

levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik. 

Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda! 

 

4. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett 

aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A télálló 

kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak semmilyen hátránya 

nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora reggeli órákban, de 

még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak sokkal hatékonyabb. A 

lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a növény rendelkezésére, 

mint a reggeli öntözésnél. 

 

5. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése 

érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk. 

Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Oltásainkat lassan fejezzük be. 

 

6. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges 

védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás 

szerint. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők július 
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GÁBOR JENŐ (1893, Pécs - 1968, Pécs) 

 

A Képzőművészeti Főiskolán Zemplényi Tivadarnál tanult. Pécsről a 

haladó művészek egész sora rajzott ki századunk első harmadában, Gábor 

Jenő az elsők között volt. 1919-ben került vissza Pécsre és fontos szerepet 

vállalt a város képzőművészeti életében. 1939-ben a Nemzeti Szalonban, 

1959-ben az Ernst Múzeumban állított ki. Nagy gyűjteményes 

emlékkiállítását 1971-ben Pécsett rendezték meg. Több képét őrzi a 

Magyar Nemzeti Galéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaktuszokat 

öntöző 

 

Vegyes technika 

karton 

79 x 59,5 cm 

Magántulajdon 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

Berettyóújfalu, Mátyás király Általános Iskola, 2016. május 2. 
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Arany János Ált. Iskola, Debrecen, 2016 okt.01. 
Előadás, kiállítás. 
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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. 
 

F 
folia squamosa das Schuppenblatt pikkelylevél 

foliolum das Blättchen levélke 

folium das Blatt levél 

folium acerosum das Nadelblatt tűlevél 

folium bippinnatum zweimalig gefiedertes Blatt kétszeresen szárnyalt 

levél 

folium connatum aneinander gewachsenes Blatt összenőtt levél 

folium compositum mehrsträngines Blatt összetett levél 

folium decurreus ablaufendes Blatt lefutó levél 

folium ellipticum ovales Blatt ovális levél 

folium erosum aus geschmittenes Blatt kivágott levél 

folium integerrimum unversehrtes Blatt ép szélű levél 

folium laciniatum fransenhaftes Blatt sallangos levél 

folium lanceolatum lanzenblättrig lándzsás levél 

folium peltatum schilderiges Blatt, Schildblatt pajzsos levél 

folium pinnatum gefeidertes szárnyasan összenőtt 

levél 

folium spathulatum schaufelförmiges Blatt lapátalakú levél 

folium subulatum ahlenförmiges Blatt ár alakú levél 

folium sessile sitzendes Blatt ülő levél 

foliatus beblättert belombozódott, leveles 

foliosus blättchenhreich levélkékben gazdag, 

leveles 

folliculus die Balgfrucht tüszőtermés 

forbesii benannt nach J. Forbes Forbes-féle 

fordii benannt nach Mr. Ford Fordról elnevezve 

forma die Form alak 

formosa schön gestaltet, schön gewaschene 

schöngestaltige 

szép alakú 

formossisimus sehr schön gestaltet nagyon szép alakú 

fortalezensis benannt nach Herkunft: Rio 

Fortaleza-Tal, Peru 

Fortalezából való 

fossulatus rinnig rovátkolt, barázdált 

fosterianus benannt nach R. Föster Föster-féle 

fovelatus kleingrubig apró gödrös 

fractuosus gebrochen áttört, megtört 

fragilis zerbrechlich törékeny 

fragrans wohlreichend, duftend, duftende jó szagú, illatos 

fragum die Erdbeere eper 

 
Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a 

Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

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

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

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

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni 

a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két 

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

tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

 

                                                                                                                    Szászi Róbert 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 
 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 
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Rajzolta Dalmi Éva, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Hajdúsámson 

 


