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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, kik sok tapasztalatot 

hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték s magukkal vitték a 

másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, mert az emberi fejlődés 

eredményét, saját tudásukat, önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” 

(1927) 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

Mondani sok mindent lehet, de úgy beszélni, hogy annak 

értelme is legyen, nagyon nehéz. Agyamban gyakran 

zűrzavaros gondolatok kavarognak, s ezeket a gondolatokat 

kell érthető mondatokká formálni és előadni. S mikor 

előadok, nem biztos, hogy azt mondom, amit előzőleg a 

zűrzavaros gondolataimban eredetileg mondani szerettem 

volna. Miért nem arról beszélek, amit eredetileg elterveztem? 

Azért, mert előtte nem voltam tisztában azzal, hogy milyen 

körülmények között fogok előadni, hányan lesznek jelen, és 

hogyan reagálnak az elmondottakra. Az is sokban 

befolyásolja az elmondottakat, vajon a hallgatók csendben, 

aktivitás nélkül ülnek, vagy, már ez is előfordult, 

szenderegnek, esetleg aktívan közbeszólnak, kérdeznek. 

Természetesen az ilyen előadásaim a sikeresek, mert arról 

tudok beszélni, ami a jelenlevőket valóban érdekli. 

Kellemesen emlékezem vissza a brünni előadásaimra (eddig 

háromszor hívtak meg). A hatalmas előadóterem kb. 230-250 

férőhellyel, minden alkalommal az utolsó helyig megtelt. 

Előadni Brünnben, a kaktuszosok Mekkájában olyan, mint 

elénekelni Mephisto áriáját a Scalában. Beszélni azzal a 

tudattal, hogy a jelenlevők legnagyobb része többet tud a 

növényekről, mint én, s ennek ellenére a két órás vetítés alatt 

senki sem hagyja el a helyiséget, erős lélekjelenlétet kíván az 

előadótól. Persze az utolsó mondat utáni spontán és hosszan 

tartó taps segít felszabadulnom. De még mindig nem tudom, 
hogy ez a taps az elismerés, vagy csak az előadónak kijáró 

kötelező tisztelet megnyilvánulása? Bizonyosságot csak 

akkor nyerek, ha odajönnek hozzám és gratulálnak, sokszor 

olyan szakemberek, akiket én magam is nagyra becsülök és 

tisztelek. Előadásaim sikere abban rejlik, nem sablonszerűen, 

papírról olvasva beszélek, hanem folyamatosan a 

hallgatósághoz igazodva mutatom be a képen szereplő 

alanyokat, és mondom alá a szöveget. Most, mikor írom 

ezeket a sorokat, hiányzik a szemkontakt és a reakció, más 

valamit leírni, vagy keresetlen szavakkal elmondani, éppen 

azt, ami akkor az eszünkbe jut. 

 
2. Pöstyéni előadásom az Agave nemzetségről 

 

 

1. Előadásom hazai pályán, élő 

anyaggal 
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3. Jókedvű hallgatósag az egyik fóliasátram előtt, bizonyosan sikerült nagy marhaságot mondanom. 

 

Csak az első előadásaim során fordult elő, amikor még a szlovák nyelvet nem beszéltem 

tökéletesen, eleinte csak szlovákul adtam elő, hogy bizonyos kifejezések keresésekor 

„lefagytam”, másodpercekig eltartott, amíg feltaláltam magam és folytatni tudtam a tárgyat. 

Ezen is túl vagyok már. Jól emlékszem például a legutolsó „otthoni” előadásomra. Mivel a 

résztvevők többsége szlovák ajkú, ezt is ezen a nyelven tettem meg, amelyen a magvetésekről 

beszéltem. Bizony néhány kollégám kiakadt, és majdnem elküldtek melegebb tájakra! Pedig 

minden egyes előadásom elején leszögezem: az itt elhangzottak az én véleményeim, és a 

növények tartásával kapcsolatos észrevételek és gyakorlatuk saját tapasztalataim alapján 

értendők. Nem biztos, hogy másnál ezek a tények ugyanúgy működnének, mert nála a tényezők 

bizonyosan másak. Az asztalomon előkészített munkaanyagon szemléletesen be tudom mutatni 

azokat a folyamatokat, melyeket praxisomban alkalmazok. Az itt ismertetett módszeremet 

nagyon hosszú időn át fejlesztettem ki, úgy 40-50 év alatt. Az évek során kipróbáltam az összes 

ajánlott vetési módszert. Kisebb-nagyobb sikereket értem el, de sohasem voltam az eredménnyel 

teljes mértékben megelégedve. Általában az eredmény egyáltalán nem múlta felül a beléfektetett 

munkát és energiát. A mesterséges neonfény alatti nevelést is tökélesítettem, sőt abban a korban 

még csehszlovák viszonylatban is az élvonalban voltam. A siker ekkor sem volt számomra 

kielégítő. A mesterséges fény alatt való keltetés egyetlen előnye az volt, hogy a téli hónapokban 

is vethettem, és a növénykék lassan, de fejlődhettek. Vagy 20 évvel ezelőtt bekerült 

gyűjteményembe az ún. tőzeglégy (Sciara), a legyek lárvái szívesen lakmároznak szukkulens és 

kaktusz magoncokon. Kis idő múlva járványszerűen elszaporodtak, és minden vetésemet 

tökéletesen felzabálták. Nem segített semmilyen vegyszer, még a drága, külföldről behozatott 

méreganyag sem eredményezett tartós megoldást. Pedig az ártalmatlanításuk olyan egyszerű és 

eredményes, hogy az mesébe illő megoldásnak számít. Mit sulykoltak belénk a nagy Öregeink? 

A vetéseknek nem szabad kiszáradniuk, mert ezt a magoncok sínylik meg, hát én sem hagytam 

soha kiszáradni talajukat. A nedves föld a légylárvák paradicsoma, szaporodtak is bőségesen. 

Amikor az én türelmem is felmondta a szolgálatot, magukra hagytam a vetéseket. Néhány hét 

múlva, amikor már eldöntöttem, hogy kivonom a forgalomból a termesztő eszközt, a talajba 
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behúzódott apró magoncok sorára lettem figyelmes. Teljesen össze voltak zsugorodva, de éltek. 

Az áztatásukat követő napon szépen megszívták magukat, és felmeresztették apró sörtéiket. 

Ekkor már nem láttam egyetlen tőzeglegyet sem. Néhány hét után újra körözni kezdtek a vetések 

felett, ami annak volt bizonyítéka, pete formájában néhányuk biztosan átvészelte a vízhiányt. 

 

 
 

4. Júniusi vetés, vagyis négy hónapos magoncok, talajuk jól láthatóan már teljesen száraz, mégsem aggódom 

értük, a legközelebbi áztatást csak tavasszal, márciusban fogják megkapni. A veszteségem 0 % lesz! 

 

Megint eldöntöttem, nem kapnak a továbbiakban csapadékot. A következő hónapban elszántam 

magam az újabb megfigyelésre. A készülékem időkapcsolóval működött, úgyhogy nélkülem is 

folyamatosan dolgozott a napi 12 órás megvilágítás. Nem láttam egyetlen legyet sem, a 

magoncok megint jól ki voltak szikkadva. Újabb szívatás, másnapra ismét szépen megteltek és 

örömmel tekintettek a jövőbe. A legyek inváziója elmaradt. Miért is? Egyszerű a válasz. A 

legyek generációs ciklusa egy hónap, tehát ha nedves a talajunk tűzdelésig, ezek jól elvannak 

magukkal. Azonban ha két-három hét után a magoncok talaját hagyjuk kiszáradni, a lárvák és a 

bábok elpusztulnak a nedvesség hiányában. Ha betartjuk a két áztatás közti ideális időtávolságot, 

vagyis a talaj telítettségét és teljes kiszáradását, a légynek esélye sincs. A magoncoknak pedig 

meg sem kottyan az ilyen, néhány hetes szárazság. Tehát itt (is) nagyot tévedtek elődeink, vagy 

pedig még nem volt dolguk a legyekkel! Ugye, a szükség sokszor nagyúr! Helyzetemben is 

beállt olyan időszak, amikor növényeim számára alig jutott időm. Már látszott rajtuk az 

„udvarlás” hiánya. Volt két lehetőség, vagy csökkentem az állományt, vagy kidolgozok egy 

működő-gyorsító technológiát. Sikerült! Erről majd még sokszor megemlékezem írásaimban, 

hogyan is lettem úrrá kevés erő és idő befektetésével ekkora állomány egészséges fenntartásán, 

sőt továbbfejlesztésén. Folytatnám a vetésekkel. E tevékenységem csaknem eltűnt az életemből. 

Nem tudtam figyelemmel kísérni a vetéseket, és a veszteségem óriási lett. A villamos energia 

megdrágult, s mivel a megmaradt magoncok mennyisége elenyésző lett, kikapcsoltam a 

berendezést. De hát az utánpótlásról és a kollégákról gondoskodni kell! Újra elkezdtem vetni, de 

a módszeremet teljesen átdolgoztam, és a Nagyok útmutatásai ellenében kezdtem dolgozni. A 

vetéshez ezentúl nem használtam semmilyen speciális talajt (téglazúzalék, homok, finom kavics, 

stb.), egyszerűen lignocelt* raktam az apró vetőedénykékbe. Mivel a talaj és az ültető edények 
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fertőtlenítése időbe és pénzbe kerül, nem szólva a magvak csávázásáról, a gombaölő vegyszerek 

alkalmazásáról és így tovább, s mivel e folyamatokra nem jutott időm, hát ezért ezeket a 

műveleteket egyszerűen kihagytam. Sokan most azt mondanák: visszatértem a nagy vesz-

teségekkel járó időszakomra. Tévednek, a Nagyokkal egyetemben! Itt is mesébe illő a megoldás. 

Fel kell nézni az égre, és ott a megoldás, a Mindenható! A természetben sem csávázik senki, 

penészgombák szintén előfordulnak, de ahogy azt már a fentiekben is elmondtam, nincs rajtuk 

felesleges pangó víz, inkább a vízhiány a jellegzetesebb állapot. A Mindenható viszont 

elpusztítja a penészt. Hát a magoncok? Rendkívül jól tűrik, sőt igénylik a napfényt. Ha 

csírázásuktól jelen van az erős fény, az nem árt nekik, sőt, fejlődésük kompaktabb, erőteljesebb a 

tövisruhájuk, és nem „fekszenek” le egy kis penész előtt. Ettől fogva nem tudom, mi az, hogy 

penész, a gombaölő szereket még a boltban sem nézem meg, nálam ilyen felesleges dolgokat 

senki sem talál. Hát a tőzeglegyek? Az meg mi? A friss vetéseket alaposan beáztatom, hagyom 

fél napig „nyakig” a vízben állni, még felülről a vetéseket permettel jól elárasztom, hogy a 

magvak minden oldalról tökéletesen be legyenek vonva vízréteggel. 

 

 
 

5. Három hónapos Lithops magoncok, már egy hónapja nem kaptak csapadékot és tavaszig nem is kapnak! 

 

Ezt követően letakarom egy-két hétre, megjelölöm, majd az elkészített vetéseket azonnal napos 

helyre rakom. Amikor már elég magonc kikelt, az üvegtáblát eltávolítom, és a magoncok így már 

teljes, néhány órás közvetlen napfényt kapnak. Tessék? Az Öregeink mást állítottak?! De kérem 

szépen, a növényeink hazájában sokkal erősebb a napfény, és mégis a magoncok nagy része 

felcseperedik. A következő öntözésig ismét hagyom a vetéseket csont szárazra kiszáradni, már 

tudható, ez a legjobb védelem a tőzeglegyekkel és a penésszel szemben. A kissé betöppedt 

magoncok az elkövetkező áztatást követően ugrásszerűen gyarapodnak, erre majd a hallgatóim, 

illetve olvasóim is rájönnek, hogy ez miért van így, csak figyelmesen olvassák jövőben is 

soraimat. Mivel nincs hallgatóság körülöttem, ezért nehezebb beszélnem, hát megiszom egy 

üveg sört. Persze ezt olyankor nem engedhetem meg magamnak, ha nem vagyok egyedül. Még 

egy dolgot nem engedhetek meg a publikum előtt, ordíttatni a zenét, most éppen Jimmy szól! 

Igaz, még nagyon sok olyan dolog hiányzik ebből az írott előadásomból, ami élő vetítéskor 

természetes és személyesebb. Nagyon sok képet tudok levetíteni szemléltetésként, mert egy jó 

 

 

 



 

6 

 

 

színes felvétel többet mond el a növényről, mint a teleírt oldalak, akárha a legszebb szavakba is 

öntjük azokat. Általában egy-két órás előadás tartalma alatt 120-200 felvételt vetítek. Sok, kevés, 

ki tudja? Bizonyosan a növény külleméről, egészségi állapotáról, méreteiről elmondanak 

mindent, de arról nem beszélnek, hogyan is neveljük, tartsuk őket. Ezt csak szóban lehet 

elmondani. Tehát a két aspektus csak együtt ér valamit, ezért nyugodtan ülhetek, és továbbra is 

(félre)beszélhetek. No, térjünk újra vissza a vetésekhez. Nagyon hosszú ideig, úgy három évre 

visszamenőleg, nem használtam semmilyen tápot. Mivel jelenleg abban a helyzetben vagyok, 

hogy a növények eladásából kell kiegészítenem nyugdíjamat és megélhetésemet, 

rákényszerültem a tápozásra. 

 

 
 

6. Pikírozott, néhány hetes magoncok műfény alatt, a túl korai pikírozást a tőzeglegyek legyőzése miatt 

alkalmaztam. 

 

Már a vetések első vizébe is adagolok tápot, neve: Krystal, cseh termék, sok változatban és 

összetételben hozzák forgalomba. Ennek mindig az adott évszaknak és a növények kondija 

szerint adagolom a változatait. Ilyen műveletet azelőtt sohasem végeztem el. A vetések minden 

elkövetkező áztatásánál végrehajtom a gyenge tápozást, már csak azért is, mert a lignocel nem 

tartalmaz semmilyen ásványi anyagot. Az első vetéseket minden év márciusában kezdem el, így 

a második szezon végére a növények többsége eléri a kereskedelmi méretet. Az első tűzdelésüket 

akkor végzem, amikor a magoncok már annyira nagyok, hogy egymást kitolják a cserépből, 

vagyis, ha már elérték a 10 mm-es átmérőt. A tűzdelésre kiszemelt edénykéket kiemelem a többi 

közül. A magoncok összefonódott csoportját egyszerűen kifordítom egy lapos tálcára, nem 

számít az sem, ha talajuk még nem száradt ki, lehet az akár teljesen lucskos is. A kifordított 

magoncokat ezt követően kihelyezem egy napos, meleg helyre, szükség esetén akár több napra 

is. Most megint hallom az olvasók, elnézést kérek, a hallgatók jajgatását, mert ezt előadásom 

alatt is hallottam ilyet: de hiszen a napon megsülnek, vagy azonnal kiszáradnak! Talán a te 

vetéseid így reagálnak az éltető Napra, az enyéim nem. Gond nélkül kint maradhatnak, mivel 

kikelésüktől fogva ez az alaplétük. Másik fontos tényező, amiért kihelyezem őket a közvetlen 

Napra, hogy a kifordítás és szétterítésük folyamán elszenvedett gyökérkárosodások minél előbb 

beforrjanak. Erre a gyors gyógyításra csak a Teremtő képes! Megint megtakarítottam a 

gombaölő szer és a ráfordítandó idő árát! 

Ez nem élő előadás? Akkor jó, felállhatok és rakhatok a kályhára. A dolgozószobámban nincs 

beépített fűtésrendszer, de ez így van jól. Szeretek fűteni és ülni a kályhánál, más ez a meleg. 

Gyerekkorom jut eszembe, az otthon, vagy a régi iskola, amikor hetesként le kellett menni a 

titokzatos pincébe szénért vagy gyújtósért. Ezer kedvem lett volna végigmenni a folyosón és 

benyitni a helyiségekbe, de a pedellus ezt szigorúan megtiltotta nekünk, hát ezért soha nem 

mentem végig a folyosón. Ilyenkor mindig különös ájer terjengett körülöttem. Féltem? Nem 

hiszem, sohasem féltem, felnőttként sem félek semmitől és senkitől. Soha nem voltam hívő vagy 

babonás, de akkor, ott a sötét pincében más világban éreztem magam. Ott lent a félsötét 

pincében, mert világítás az nem volt, fény csak a kicsi ablakokon szűrődött be, azt hittem, itt  
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7. Egyszer tűzdelt, egy éves magoncok, hamarosan önállóan ültethetőek a méretüknek megfelelő ültető edénybe. 

 

8. Több éves, saját vetésekből származó oszlopos kaktuszok, a padlástér átépítése során létrehozott üvegházamban. 
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minden más, minden jobb, minden szebb, csak nem látom ezeket a dolgokat. Szerettem és 

szeretem a meséket, úgy gondoltam a valóságban is minden úgy működik, mint bennük, de 

sajnos nem. Pedig az élet is lehetne egyszerű és nagyszerű, csak meg kellene találni a megfelelő 

megoldást. Nem kell hozzá pénz vagy különleges vegyi anyag, csak meg kell látnunk a Teremtőt 

és az egyszerűbb utat, úgy, mint az én teszem növényeimmel. 

Újra elkalandoztam. Talán az élő előadásba az ilyen kitérők is beleférnek? Természetesen 

gyorsabban beszélek, mint írok, úgyhogy ennyi idő alatt elmesélhetném közben a fél életemet. A 

kiszárított és a nap fényével fertőtlenített magoncokat kitűzdelem lapos, bádog tálkába, amelybe 

már azt a földkeveréket szórom, amelyet általánosan minden növényemnél alkalmazok, nem 

teszek kivételt. Az Öregek mást mondtak? Mondhatták, őket úgy nevelték, hogy szót fogadjanak 

és volt idejük is, nekem viszont nincs időm, nekem alkalmazkodnom kellett. Mikor az 

előadásom végén ecseteltem vetési módszerem előnyeit, hátrányait, az egyik kollégám, Janko 

Popik felugrott, idegesen és erélyesen azt mondta nekem: 

- Akkor is fogok csávázni és minden öntőzésnél gombaölő szert használni! 

- Rendben Janko, én nem azt akartam az előadásommal belétek sulykolni, hogy ez az egyetlen 

járható út, hanem azt, hogy van ilyen út is! Engem ez vezetett el a sikerhez. 

És mi Janko módszere? Mesterséges fény alá vet, minden egyes fajt külön, zárható 

műanyagpohárba szór el, így iktatja ki a tőzeglegyeket, de néha ez sem jön be neki. A magoncok 

gyufa vastagságúak és 2-3 cm magasságúak. Tűzdelést követően a magoncok fele elpusztul még 

az első locsolásuk előtt. A második veszteség a magoncok szoktatásakor következik be. Sajnos, 

mivel ő saját gyűjtésű, lokális** magvakat vet, csak keveset arat. A magoncok pusztulása 

viszont nemcsak a Janko vesztesége, hanem a miénk is, mert így sok értékes növénytől foszt meg 

bennünket. A villanyszámlája hatalmas, igaz maszek, megengedheti magának, bár az asszony 

emiatt sokat pöröl vele. Saját tapasztalatom a behozott** magvakkal ugyanaz, mint a saját 

aratásból származó magokéval. Vagyis, nagyon jó! Itt nagyon is igaz a közmondás: Aki nem 

akarja, hogy segítsenek rajta, azon nem is lehet segíteni. November 21-ke van, késő este. Előbb 

kint voltam az udvaron, meleg tavaszias az idő, jól van ez így? A feleségem nyugovóra tért,  

 
9. Tűzdelésre váró idei vetések, hát csak várjanak jövő márciusig, vannak elegen, addig szórakozzanak 

egymással! 
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kikapcsolom a zenét. Szórakozásként az írás mellett nézem az ATV-én az esti híreket. Krisztina 

éppen most mondta be, New Yorkban vasárnap erős hóvihar volt. Nem lepődtem meg. Én ezt 

egy nappal korábban már tudtam. Lányom Pennsylvániában van férjnél, tegnap szkájpoltunk és 

megmutatta az ablakon át az erős havazást. No és, november vége van, miért lepődöm meg egy 

kis havazáson? Sajnos hallgatóm, illetve az olvasóm nem tudja, amit én tudok. A lányom arról is 

beszámolt, hogy szombaton este, amikor nyugovóra tértek, plusz 18° C volt! Kérdem, jó ez így? 

Néhány napja reggel az autóm üvegeiről nem tudtam levakarni az odafagyott vizet. Hát jó ez 

így? Engem aggaszt, de azokat, akik erről tehetnek és tehetnének ez ellen, pókerarccal azt 

állítják, ez így van jól! 

 

 
 

10. Őszi tűzdelés, a magoncok még nem kaptak vizet, mert az csak tavasszal jár nekik, még 4 hónapot kell 

várniuk! 

 

Évente 1200-1500 porciót vetek el, egy porció 1-100 szem magig terjedhet, attól függően, hogy 

milyen sikeres volt az aratás. Az utolsó vetéseket augusztusban végzem el. Őszig nem sokat 

fejlődhetnek, ezért ezeket a vetéseket ugyanúgy elhelyezem a teleltető, most már polikarbonátos 

üvegházamban úgy, mint a többi teleltetni való növényt. Megint mozgolódást hallok, bocsánat, 

én voltam, csak tettem a kályhára. Semmi gond, a kis magoncok, még ha olyan állapotban 

vannak, hogy alig jelentek meg az első töviskéik, hősiesen kitartanak. A veszteségeim így a 

minimumra csökkentek, és a növénykék feleslegesen nem nyurgulnak fel. A tavaszi első áztatást 

náluk ugyanúgy végzem el, mintha friss vetések volnának, tehát nyakig bele a vízbe, bőséges 

felülről jövő permetezés, egy-két hétig üvegtakarás. Na, most jön a meglepetés! A tavaly ki nem 

kelt magvak tömeges utókelést követnek el. A kissé méretesebb előző évi növénykéknél ez úgy 

hat, mintha „rájuk” vetettem volna. A vetési módszerem sikerét a rengeteg, már azt 

mondhatnám, elképesztő mennyiségű magonc bizonyítja. Odajutottam, hogy szelektálnom kell a 

saját termésű magvakat, mert a helyszűke, főleg a téli elhelyezésük, lassan kifog rajtam. A 

tűzdelésüket követően a felnőttekkel azonos bánásmód lehetővé teszi a folyamatos 

termesztésüket, mert alig vannak kitéve a felesleges zaklatásnak, mint pl.: árnyékolás, hosszabb 

ideig tartó vízvisszatartás (a be nem hegedt gyökérzet miatt nálam ezt sikeresen megoldja a 

napfény), fényhez való szoktatás, stb. Egy hét elteltével áztatok, és a növénykék mehetnek fel a 
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polcra, ahol még jobb a fényviszony számukra, amely gyakran beindítja náluk a bimbózást és a 

virágzást. A kétéves Echinocereus magoncaim 10 cm magasak, és már virágzóképesek, ezt 

azelőtt csak 5-8 év alatt tudtam elérni. 

Előadásom végén mindig megkérdezem a jelenlevőket, van e kérdés, vagy megjegyzés? Időnk 

még van, pár mondat belefér. Nincs? Sajnálom! Így a kusza gondolataim között nagyon sok 

tanulság, tapasztalat és tudás fog elvészni. Bocsánat, ez írott szöveg és nem elmondott. Ennek 

ellenére van megoldás, lehet kérdezni utólag is, a mai technika ezt bőven lehetővé teszi. A 

növényeinkkel kapcsolatos történések örökösek, mindig lehet újítani, javítani, másképpen 

csinálni. Előadni a tudnivalókat nem bűn. A bűn az, ha meghagyjuk magunknak a megszerzett 

tapasztalatokat, és ezzel az Öregeink csapdájába kerülünk. Csak az lesz elismerve, ami 

notórikusan ismétlődig kiadványtól kiadványig. Az evolúció nem áll meg udvarunk kapujában, 

bejut az üvegházainkba is. A termesztésnek és technológiájának is megvan a maga evolúciója. 

 

 
 

11. Egyéves Melocactus magoncok, felkészítve a teleltetésre, ezt betöppedt bőrszövetük is bizonyítja. Ilyen 

állapotban még a magoncok is eltűrik a nagyon alacsony teleltetési hőmérsékletet, ezért nem kell őket 

melegben sorvasztani. 

 

Még egy igaz történetre maradt időm. Morvaországban, Csehország politikai részében, volt egy 

kaktuszkedvelő. Imádott vetni és a magoncokkal foglalkozni. Gyűjteménye csak egy-két éves 

magoncokból tevődött ki. Megrendelésre is vetett, a kikelt és felnevelt magoncok felével kellett 

fizetni. Sok kaktuszosnak ez megérte, mert bizonyosak lehettek abban, valamennyi élő magonc 

visszakerül gyűjteményükbe. Barátunknak egyszerűen „zöld” ujjai voltak, vagy tényleg nagyon 

értette a szakmát? Mi volt sikere titka? Minden magvat csávázott, kitette, ha kellett a jarovizáció 

hatásainak, s ami a fő: az öntözővízbe minden alkalommal gombaölő szereket kevert. A magok 

és a kikelt apró magoncok teljesen steril környezetben jöttek világra. Eddig minden szép és 

minden jó, de én nem vagyok egyáltalán megelégedve. Addig, amíg nála vannak a növények, 

gond egy szál sem. Ment a vegyszer dögivel. Most jön a kérdés. Mi lesz azt követően, ha én 

vásárolok ezekből az elkényeztetett magoncokból? Humusz! Mégis kinek volt az egészből 

haszna? Természetesen a vegyiparnak és a kereskedőknek. Nekem károm keletkezett, másoknak 

káruk lett belőle, a természet megsínylette a hatóanyagok tevékenykedését. Miért kell azonnal a 

kémiához nyúlni, amikor megy az természetes úton is? Amíg lesznek Jankok, addig a válasz 

egyértelmű: Éljen a vegyipar! 
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Amiért eddig eljutottak az olvasásban, ajándékul adok egy nagyon jó és hasznos, ingyenes 

tanácsot. Nem, nem én fedeztem fel, de olvasmányaim közben megjegyeztem és kipróbáltam. 

Frič műveinek olvasásánál fedeztem fel ezt a mondatot, de hát megint csak (félre)beszélek. 

Hiszen olvasóim már bizonyosan elolvasták ezt a Frič sorozatomban. A dolog lényege, ha mégis 

megjelennek a penészek fehérszőrös telepeikkel, nem kell még ekkor sem a kémiához fordulni. 

Elégséges, ha a gombatelepeket tiszta, vizes permettel záporozzuk, majd az egészet naposabb 

helyre tesszük. A vízsugár azonnal elpusztítja az ilyen telepeket. Rajtam kívül már sokan túl 

vannak az első próbán, akik adtak szavamra, elismerően nyilatkoztak. 

 

Fábián László 

Udvard 

 

* Magyarországon Hungarocel. 

** E kifejezés alatt élőhelyről begyűjtött magvak értendők. 

 

A szerző, Fábián László várja az olvasók kérdéseit, hozzászólásait, amelyeket címére 

eljuttatunk. 

 

 

 

 

 

 
2016-ban csak 5.000,-Ft! 

 

 

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

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

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 
 

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

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

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

tagjait. Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés 

történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

Közhasznú Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették! 
 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
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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. Kaktuszaink a mélynyugalom állapotában talál-

hatóak, amennyiben az eddigi gondozási tanácsokat 

betartották. Életjelenségeik lényegében nincsenek. 

Ha kissé megtöpörödött, esetleg ráncos lett egyik 

másik, ne jelentsen gondot. Ezen a tüneten a tájéko-

zatlanok öntözéssel próbálnak segíteni, mely gon-

doskodás a növény halálához vezet. Legyenek ir-

galmatlanok és semmiképpen ne locsoljanak! 
 

2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e 

valamilyen kártevő, vagy valamilyen gomba nem 

telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a 

megfelelő szerrel csak azt az egyedet kezeljük, 

amelyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen 

ügyeljünk a gyapjas tetvek és a szövőatkák 

megjelenésére. 
 

3. A karácsonyi kaktusz és a hozzá hasonló más 

levélkaktuszfélék még virágozhatnak. Ezeket 

időnként mérsékelten öntözzük meg, a tartási 

hőmérséklettől függően. Talajuk csak éppen nedves 

legyen. Ha a teleltetési hely megfelelően világos és 

hőmérséklete magasabb, úgy egyik-másik kaktuszon már megjelenhetnek a bimbók, de ez a tény 

külön tennivalót nem igényel. 
 

4. Ha korábban vetettünk, úgy a csírázás is elkezdődhet, amennyiben a vetést magasabb hőfokon 

tároljuk. A vetésünket a korábbi hírleveleinkben leírt módon kezeljük. 

5. Legfontosabb teendőnk azonban a szakirodalom tanulmányozása, ismeretterjesztő könyvek 

beszerzése. Belőlük nyerhetünk olyan ismereteket, amelyek elgondolásainkban, elképzeléseink 

megvalósításában segíthetnek. 

 

Ficzere Miklós 
Gyapjas tetvek  (Planococcus citri) 

        Szövőatka (Tetranychus telarius) 

 

 

Most virágzanak a Conophytumok. 

Fotó: Katona József 
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A kísérletet és eredményét olvashatják a Debreceni Pozsgástárban. Képeket készítette: Barizs Dániel. 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

A pozsgásnövények közül kezdetektől velünk élnek azok, amelyek hazánkban vadon is 

előfordulnak, közülük több fajt régtől felhasznál a népi gyógyászat. Legismertebbek a 

kövirózsák (Sempervivum), a varjúháj (Sedum) egyes fajai, a Portulaca nemzetségből az úti 

porcsin (Portulaca oleracea). Az utóbbi nemzetség legnépszerűbb tagja a nálunk nem honos, 

idegen származású, a szivárvány majd minden színében pompázó P. grandiflora. A 

következőkben nyomon kísérhetjük azokat az írott nyelvi emlékeinket, amelyek először említik 

valamelyik pozsgásnövényünket. A pozsgásnövényeket említő források mindegyike az 1500-as 

években keletkezett, abban a korban, amely a magyar kertészet első fénykora volt a török 

hódoltságon kívüli területeken, így a Dunántúl nyugati részén, a Felvidéken és Erdélyben. Ezt 

megelőzően nincs olyan nyelvemlékünk, amelyben valamely pozsgásnövény magyar nevét 

találnánk. A történelembe visszapillantva, legkorábban az úti porcsinról és a kövirózsáról 

emlékeznek meg írásos szójegyzékek. 

Francisci Grapaldi egy 1516-ban kiadott, a kolozsvári református kollégium könyvtárában őrzött 

könyvének utolsó nyomtatásos lapjára és az azt követő üres lapra növénynevek lettek beírva, 

feltehetőleg az 1520-hoz közeli években. A 75 növény latin-magyar jegyzékéből kettő 

pozsgásnövényé: portulaca: porchin (porcsin = úti porcsin) és Barba Iouis ut seper uiua: 

kewer fy, vt farkas fog (kövér fű, vt /úti?/ farkas fog = kövirózsa). A farkas fog a kövirózsa olyan 

magyar megfelelője, amely más forrásokban nem található. Itt és a későbbiekben is, az állóbetűs 

idegen név után a magyar név következik dőlt betűkkel. Az állóbetűs idegen és a dőlt betűs 

magyar neveket betűhíven igyekeztem közreadni, ami a dőlt betűsnél nem mindig sikerült. 

Zárójelben a növény egyik ma ismert, általam legelterjedtebbnek vélt megfelelője, és a 

bonyolultabb dőlt betűs írásmód olvasata. 

Igen hosszú című a Strasburgban 1517-ben kiadott könyv: Johannes von Cuba: Ortus Sanitatis 

De Herbis et Plantis. De Animalibus et Reptilibus. De Fluibus et Volatilibus. De Piscibus et 

Flatabilibus. De Lapidibus et in terre venis neascentibus. Urinis et earum specietus ; Tabula 

medicinalis cum Directorio generali per omnes tractatus. A könyv egyik múzeumi példányában 

454 magyar széljegyzet található. Feltételezések szerint a bejegyző orvos lehetett, aki vélhetően 

az 1520-1530 között tehette bejegyzését. Ezekből kettő érdekes számunkra: Barba Jouis: 

Zenthbenedekfÿwe (= Szent Benedek füve = kövirózsa), Vasdane: pwrchÿn (= porcsin = úti 

porcsin). A Vasdane szó számomra nem értelmezhető. 

Joannes Murmellius (1480-1517) holland, mások szerint német 

humanista tanító latin-német-magyar Lexicona 1533-ban jelent 

meg. Egyike a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába került a 

körmöczbányai Szent-Ferenc-rendi zárda ajándékaként. Mur-

mellius a Lexikonában a szavak jelentése szerint fogalomkörbe 

csoportosította a szavakat, melyekből kerekítve 4600 a magyar 

szó. A növénytani fejezetek közül a De herbis részben, a 113. ol-

dalon olvasható: Barba iouis: Jupiter sakala (= Jupiter szakálla 

= kövirózsa), ahogyan az a képen is látható. 

 

 

 

 

 

 
A 113. oldalon a Jupiter szakálla. Felette fokhagyma, alatta petrezselyem. 
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A népszerű és elterjedt természettudományos mű, a Herbolarium Vincentiae 1491. évi 

kiadásának múzeumi példányában összesen 364, a következő időpontokból származó magyar 

bejegyzés található: 1500 k., 1520 k., 1540 k., és 1610 közeli évekből, amelyek négy különböző 

kéztől származnak. 1540 közelébe datálható a Portvlaca: porchon fw (= porcsin fű = úti 

porcsin), 1610 közeli bejegyzés a Semper viva: Semper uiuum. Sydum maius: Filben erezt-

heteỏ fẅ (= fülben ereszthető fű = kövirózsa). Először találjuk a ’fülben ereszthető fű’ 

elnevezést. 

Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szótára (szójegy-

zéke), a Nomenclatura seu Dictionarium Latino-ungaricum, 

amelyet 1590-ben Debrecenben adtak ki. A szótár annyira jól 

sikerült, hogy több kiadást is megért. Szikszai (1530-1576) 

Szikszón született, itt kezdte tanulmányait, majd Sáros-

patakon és Kassán tanult. Nagyidán iskolamesteri, később 

nevelői állást kapott. 1553-ban már Bártfán tanult, 1555-ben 

Sajószentpéteren tanítóskodott, és innen külföldre ment. 

Felvételt nyert a wittenbergi egyetemre 1558-ban, ahonnan 

1561-ben visszatért hazájába, és Sárospatakon az iskola igaz-

gatója lett. Egy kolozsvári kitérő után, ahol szintén igazgató 

volt, visszament Sárospatakra. Hosszabb betegeskedésben 

szenvedve 1576-ban, 36 éves korában meghalt. Szótárában a 

magyar szócikkek voltak többségben, műve ezért kiemel-

kedő. A kifejezéseket témák szerint csoportosította. Ezekből 

különösen kiemelkedő a botanikai rész. A könyv egyetlen, 

1590-es kiadású példánya a késmárki ág. ev. főgimnázium 

könyvtárában található. Szövegét ebből a példányból adta 

közre, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Melich János. Idézet Melich-től: „Szikszai Fabriciust 

tehát műve megalkotásánál az a pedagógiai elv vezette, hogy tanítványai az őket körül vevő tár-

gyakról tudjanak szabatosan latinul beszélni, más szóval, hogy a magyar fiuk a magyar viszo-

nyok közt előforduló tárgyakat tudják latinul megnevezni. S ebben rejlik Szikszai rendkívüli 

nagy érdeme és hatása, hogy humanista paedagógiai elvek alapján hazai viszonyainknak meg-

felelő tankönyvet írt; műve épp ezért nem csupán becses nyelvi, de még inkább paedagógiai és 

művelődéstörténeti emlékünk is.” A Szikszai felsorolta pozsgásnövények az alábbiak: 

Aizoou: Fůl fů, alii, teeli zỏld (= fül fű, alii /?/, téli zöld = kövirózsa) 

Crassula: Bab leuelỏ fů (= bab levelű fű = bablevelű varjúháj = S. telephium subsp. maximum) 

Sempunia: Kỏuer fů (= Kövér fű = kövirózsa (?) 

Sedu maius vulgare: Fůl fů (Fül fű = kövirózsa)
 1.

 

Semper viua: Teli zỏld, fůl fů (Fül fű = kövirózsa) 

Centumnodia: Porcz fů, auagy, vtiporczin (= porc fű vagy úti porcsin) 

portulaca: Kỏuer porczin (= kövér porcsin = úti porcsin) 

Sedum minus: Baran czocz (= Bárány csöcs)
 1.

 

A Bárány-csöcs-fű Benkő József Nomenclatura Botanica c. (1783) könyvében Bárány-tsets-fű - 

Sedum acre (borsos varjúháj), Kresznerics Ferenc 1831-ben megjelent Magyar Szótár… 

művében Sedum minus. 

A XVI. század végéről eredeztethető magyar növénynév bejegyzések találhatók a De herbis et 

simplicibus medicamentis latin nyelvű természettudományos könyvben, amelyekből mintegy 400 

az 1590-es évek környékére datálhatók. 

Barba Iovis. Semper uium: Sewl feẅ (= fülfű? = kövirózsa) 

Portulaca: Kouer Porcz fŭ (= Kövér Porc Fű = kövér porcsin vagy úti porcsin) 

Corrigiola minor: Dÿzno pasÿt. Alias Porcin fẅ (Disznó pázsit alias Porcsinfű) 

A magyar nevekből a Disznó pázsit elnevezés először jelenik meg. 

Dioscorides De Medicinali Matéria Libri Sex című 1543-ban Marburgban kiadott művének egy 

példányában 80 magyar nyelven bejegyzett növénynév található szintén a XVI. sz. végéről. 

Ezekből az egyetlen pozsgás, a Portulaca siluestris: porch fw (P. silvestris (?) = porcs fű = 

Porcsinfű) érdekes. 
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MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER ÉS A HERBÁRIUM 

1578 

 

Emlékeink közül messze kiemelkedik és külön fejezetet kíván, ezért nem is tárgyaltam az 

előzőek sorában Méliusz Juhász Péter Herbárium c. könyvét, amely az első magyar nyelvű 

természettudományos könyv, az első magyar füvészkönyv. Kolozsvárott adták ki 1578-ban, 

Heltai Gáspárné saját költségére és könyvnyomtató műhelyében, valahol az Óvár egyik keskeny 

utcájában álló házban. A könyv Magyarországon több tudományágnak közös őse, eredeti forrása 

a kertészetnek, botanikának, orvoslásnak, nyelvészetnek, művelődés- és vallástörténetnek, 

néprajznak. Szabó T. Attila írja: „A botanikát többek között az első tudományos és magyar 

növénynév anyaggal, florisztikai adatokkal, az első összehasonlító növényleírásokkal, számos 

ökológiai és etnobotanikai jellegű megfigyeléssel gazdagította. Az orvostudomány számára 

megőrzött és a „második laistromban” ábécérendbe szedve feldolgozott mintegy háromszáz 

középkori betegségnevet. A gyógyszerészet mintegy 1500 receptet, javallatot, gyógymódot 

találhat benne. Sokáig forgatott gyógyszerkönyv volt, hatásának nyoma esetenként ma is 

kimutatható az erdélyi népi gyógyászatban. És - mint ahogyan a gyógyszerészet, mind a mai 

napig nem vált el teljesen a szépségápolástól, a kozmetikától - Melius munkája őrzi 

nyomtatásban az első kozmetikai recepteket, tanácsokat is. A mezőgazdaságtudomány mint az 

első kertészeti, állatorvosi, táplálék-, fűszer- és takarmánynövényeket, valamint növényvédelmi 

utalásokat ismertető kézikönyvet tarthatja számon. Maguk számára követelhetik a Herbáriumot a 

nyelvészek és a néprajzosok is; ebben a munkában jelentkezik először a tudatosság igényével a 

nemzetközi tudományos műnyelv magyarítása - a nyelvújítás -, számos, feltehetőleg Melius által 

alkotott magyar növénynévvel. A népi növényismeret és a tudományos növényismeret 

összefonódása ezzel a munkával kezdődött, és azóta is tartó, előbb kétoldalú, majd később egyre 

inkább egyoldalúsodó, csak a népi ismeretek felé áramló folyamat. Ahogyan Heltainé írta a 

könyv Elöljáró beszédében: „Ezen dologban törte fejét az mi időnkbe az bölcs férfiú Melius 

Péter Döbröczeni keresztyén egyház pásztora…” Szinte felsorolhatatlan mennyi mindent adott a 

magyar tudománynak ez a rejtélyes tudós, aki a reformáció kálvini tanainak vezéralakja a később 

kálvinista Rómának nevezett Debrecenben, hol haláláig református püspök. Míg műveiről sokat, 

addig az emberről alig tudhattunk valamit, amit tudunk az is időről-időre fel-fellángoló viták 

tárgya. Születésének dátuma vitatott, korábban 1515 látszott valószínűnek, ma már az 1536. 

vagy 1538. év mellett érvelnek. Ez utóbbi dátum azt is jelenti, a 36-38 évet élt Méliusz 40 

nyomtatásban megjelent mű és számtalan kéziratban maradt írat szerzője. Arcképét nem 

ismerjük, családjáról, fiatalságáról nemrég kerültek elő olyan adatok, amelyek elfogadhatónak 

látszanak. Méliusz a Somogy megyei Horhi faluban született, feltételezhetően nemesi családban. 

Ezt igazolhatja a Tengődi Bornemisszákkal való rokonsága. De nemcsak a születésének éve 

vitatott, de vitatott a neve is. Erre okot éppen Méliusz szolgáltatott, aki 11 névváltozatot 

használt. Botta István filológiai magyarázata szerint a Juhász csak felvett név, amit Péter hol 

Ihásznak, hol Juhásznak ír. Botta István azt is kideríti, igazi neve Somogyi Péter, és egy 

Somogyi Péter nevű vágsellyei tanító adatai jól illeszkedve egészítik ki a Méliusz fiatalkoráról 

ismerteket, egyben a Méliusz - Somogyi névazonosság megfejthetővé teszi a Méliusz életművet, 

köztük a Herbáriumét. A török támadások miatt korán család nélkül maradhatott, és a Tengődi 

Bornemissza rokonokkal menekült Sárvárra Nádasdy Tamás országbíró udvarába. Fiatalkorában 

Pápán, majd Sárváron tanulhatott az országbíró segedelmével. Több nyelvet beszélt: latint, 

németet, törököt, arabot, hébert, de nem egyforma alapossággal mindegyiket. A Nádasdyak 

sárvári birtokán lévő országos hírű kertjében kedvelhette meg a botanikát. Itt ismerkedhetett meg 

a szintén Sárváron tanuló Beythe Istvánnal. A Nádasdy birtokon Somogyi-Méliusz Péter és 

Beythe István is hatalmas ismeretségre tehettek szert olyanokkal, akik valamilyen szinten 

foglalkoztak a botanikával, mivel a Nádasdy birtokot, kertet, számtalan ilyen érdeklődésű ember 

kereste fel. Méliusz Nádasdyéktól 1553-ban kerülhetett kb. 22 évesen Vágsellyére tanítónak. 

Mivel itt hittérítést is folytatott, ezért Oláh Miklós érsek 1554-ben letartóztatta eretnekség 

vádjával és tömlöcbe vetette, ahonnan 1556-ban szabadul, és a Szatmár melletti Erdődre kerül, 

ahol Báthori Györgyné vette pártfogásába. 1556-ból származik életének első hiteles adata, mert 
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ez év október 25-én beiratkozik a wittenbergi egyetemre, de már 1557 márciusában újra 

Magyarországon találjuk Somogyi Péter néven Vágsellyén, mint tanítót, ahol újra felveszi a 

harcot Oláh Miklós érsek ellenreformációs törekvéseivel, aki ismételten letartóztatja. 

Pozsonyban, Znióban, majd Nagyszombaton raboskodott s a szigorú és mostoha körülmények 

miatt válhatott a katolikus egyház eltántoríthatatlan ellenségévé. A fogságból korábbi jóakarói, 

Szegedi Fraxinus Gáspár, Kolozsvári János, és a Báthori család segítségével szabadult 1558. 

június 7-én. Ismét elkerülhetett az erdődi Báthori birtokra, mivel Erdődön vagy Krasznabélteken 

szentelték pappá, és már mint pap került Debrecenbe Melius néven 1558-ban, ahol 1561-ben 

püspök lesz. Ez évben letelepíti a Kassáról Debrecenbe költözött nyomdászt, Huszár Gált, s 

kezdődött a debreceni nyomda története, amely Európában ismereteink szerint az egyetlen ilyen 

hosszú időn át folyamatosan működő nyomda. A reformáció terjesztésében mások mellett társa 

volt Szikszai Fabricius Balázs, a másik botanizáló pap. A Debrecenben töltött évei a 

legtermékenyebbek, műveinek legnagyobb része itt született, köztük a Herbárium. A 14 évig 

tartó vallási küzdelmek felemésztették egészségét, 1572. december 15-én Debrecenben a Piac tér 

mellett állott telkes házában meghalt. Halálát követően, mint Natter-Nád Miksa írja: „Özvegye 

számba vette hátrahagyott iratait. Legnagyobb részüket férje barátainak, lelkésztársainak 

ajándékozta, a füveskönyvekből kimásolt, illetve lefordított és jegyzetekkel bőven ellátott írásait, 

amelyeknek értékét talán maga is ismerte, valamelyik jóakarójának tanácsára átadta Heltai 

Gáspárnak.” Méliuszt Debrecenben a mai Kossuth utca végén, a Cegléd utca környékén lévő 

korabeli, mára felszámolt temetőben helyezték „örök nyugalomba”. Sírhelye ismeretlen, felette a 

város házai emelkednek. Érthetetlen, miért nem őrizte meg püspökének sírját a „kálvinista 

Róma” és híveinek sokasága. Egy kegyeleti hellyel, történelmi emlékhellyel, mint már 

annyiszor, ismét szegényebbek lettünk. 

 

A HERBÁRIUM 

 

A Herbárium Méliusz halála után hat évvel jelent meg. 

Tartalmát legjobban az alcím fejezi ki: „a fáknak, füveknek 

nevekről, természetekről és hasznairól”. A többszöri 

kiadások és másolatok jól mutatják a könyv értékét, 

megbecsülését, amelyet legegyszerűbben Benkő József, a 

XVII. században élt erdélyi botanikus fogalmazott meg, és 

írta saját példányába: 

 
A későbbi botanikusok, bírálók már a nemzeti határok köré 

zárt szűk látókörből kritizálták a Herbáriumot, és 

elképzelni sem tudták e kor botanikusainak bőséges 

növényismeretét, de azt sem ismerték fel, hogy képtelenek 

voltak hasonló művet létrehozni még évszázadokig, holott 

a későbbi korok jóval fejlettebb közlekedési viszonyai 

mellett megtehették volna. A közelmúlt is szolgáltat 
elmarasztaló véleményt, példaként a legkirívóbb Gulyás 

Pál könyvtáros, akadémikustól a Herbárium címlapjára és az egész könyvre utalva: „ez a kép oly 

kevéssé eredeti, mint maga az egész munka, hitvány utánzat, Lonizer 1577. évi kiadásából 

átvéve.” De! Lonicerus Kreuterbuch-ját 1577-ben nem adták ki, de kiadták 1578-ban, viszont ezt 

nem utánozhatta, mert ebben az évben megjelent a Herbáriuma. Vehetett át és vett is át 

motívumokat. De ki? Méliusz 1572-ben meghalt, talán Heltai Gáspár vagy Heltainé. Sajnos 

sokaknál, ami magyar, az minden hitvány és utánzat. Kis kitérőnket követően lássuk az 
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érdemeket. A Herbárium 456 rendszertanilag azonosított és kb. 169 eddig nem azonosított, tehát 

összesen 625 növényt tartalmaz. Ahol nem volt magyar név, ott Méliusz adott magyar nevet. Az 

eddigi feldolgozások alapján összesen 1236 magyar növénynév található. Megfigyelhetjük, hogy 

binominális neveket is használt, Linné előtt 200 évvel. Ezek egy része ma is él a 

szakirodalomban. A Közép-európában napjainkban fellelhető gyógynövények közel felét leírta. 

Sok florisztikai adatot közöl Debrecen környékéről, pl. Bodóháza, Mikepércs. A Herbárium ma 

is ajánlható olvasmány, ha megszokjuk a mai szemnek kissé különös betűket, amelyek néhány 

oldal után már nem okoznak nehézséget. Bán Imre mondja: „Melius stílusa itt nemegyszer 

mulatságos, gúnyolódó, olykor nyers, szókimondó és sohasem finomkodó”. A Magyar 

Prédikációban először követeli, hogy a magyaroknak magyar nyelven írjanak: „Bolondok, 

eretnekek azok, akik a magyar nyelven értőknek magyar nyelven írni, prédikálni, igazat, épületre 

szánt írást nem hagynak”. Méliusz beszédében a somogyi és a debreceni nyelvjárás ötvözete 

őrződött meg, ez érezhető ki a Herbárium nyelvezetéből is. A Herbárium befejezetlen maradt, a 

fűféléknél véget ér. A befejezetlenségre utal az a sok név, aminek részletes leírásáig nem jutott 

el, de a szövegben valamilyen formában megtalálhatók (pl.: fehér liliom, retek, bab, lencse, 

lestyán, stb.). A teljesen befejezett mű sok tekintetben meghaladta volna a Méliusz által 

követendőnek tartott, Lonicerus Kräuterbuch művét. A Herbáriumnak napjainkban 14 példányát 

őrzik könyvtárainkban, mely számból azt feltételezik, 1.000 példányban is megjelenhetett több 

kiadásban. Tárgyunk szempontjából a pozsgásnövények és a hozzájuk írt eredeti ismertetések 

érdekesek. Sadler József botanikus írta a XIX. század negyvenes éveiben a Herbárium 

szerzőjéről: „Tisztelet illeti őt, mert első lévén a hazában, aki a növénytant megkedveltette, 

annak gyakorlatiasságára és a gyógyító növények sokféleségére magyar nyelven hívta fel népünk 

figyelmét”. 

 
A HERBÁRIUM POZSGÁSNÖVÉNYEI 

 

Méliusz egy-egy bekezdésben tárgyalja a növényeket, a bekezdések címszava alkalmanként több 

növény jelent. A következő ismertetés nem mindenben mások olvashatóbbá tett átírásának 

átvétele, ahol lehetett meghagytam a régies írásmódot a korabeli hangzás emlékeként. A 

növények Gombocz Endre azonosítása szerint, a sorrend a Herbárium felsorolását követi.  

DE AIZO 
Aizoon                                                                          Házizöld                                                             Hauszwurtz 

Semper vivum                                                        Mindenkor élő                                                        Donderbar 

Barba Iovis                                                                   Fülfű                                                                 Maurpfeffer 

 

Az első, az fülfű házakon is terem, kövér. Az másik Sedum minus, vagy Trithalles reruncularis, 

Crassula minor. Ennek kövér, vékony levele háromszor virágzik az szőlőmesdgyén, kerítésen, kő 

romlás hellyen terem, sárga virága, szinte mint az házon ki terem ollyan, czak hogy vékomb az 

levele. Az harmadik szülfű Erdei szülfű, terem erdőn vagy temetőhelyen, árokban, köves helyen 

is terem, olyan kis levele, mint amaz disznóporcsinnak, sárga virága, temérdek a szára, kövér, 

mint az második szülfűnek. 
TERMÉSZETÖK 

Az két első fülfű vagy szülfű igen hidegítő, és szárasztó. Az harmadik féle, az vékonbik igen 

melegítő. 
BELSŐ HASZNAI 

Az két örögb szülfűnek vize jó gyújtokván hideg ellen. Galisztát ki űz a vize, ha borban iszod. 

Dioscorides mondja. 
KÜLSŐ HASZNAI 

Az szülfű levelét vagy őmagát, vagy árpapéppel ha az fene sebre vagy szömnek dagadássára 

kened, meggyógyít. Sőt égést, köszvént, nomás, az az mérges fakadást, tüzes fakadásokat 

megolt. Az succussa, az az ha megtöröd levelét, füvét, kifacsarod az levét, vagy vizét vészed az 

szülfüveknek, az elsőknek, ezek vizében áztas ruhát, az testnek tüzességét, tüzes dagadássát meg 

óltja. Az hagymázt, bolondozást meggyógyíttya, ha az succussa vagy vizében az ruhát mártod, 

reá tészed. Ha penig az nagy szülfűnek succussából, az Ebszőlőnek succussából disznóhájjal 
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kenőírt csinálsz, minden tüzes meleg hévséget igen jó véle kennöd. Az májnak, lépnek, veséknek 

fájássát könnyebbíti az íre. Amaz harmadik szülfű, az második is, az kisebbik minden sült meg 

gyógyít ha megtöröd reá kötöd vagy porrá teszed, és úgy kötöd reá. 
 

Ebben a bekezdésben három növényt említ Méliusz, amelyek azonosítása Gombocznál: Aizoon, Semper vivum = 

Sempervivum tectorum. Az másik: Sedum minus = Sedum acre – borsos varjúháj. Az harmadik szülfű: Erdei szülfű 

= Sedum album = fehér varjúháj. 

A Sedum majus és a S. minus nevek máig megoldatlan nevei a nemzetségnek. A S. majus Masters adta illegitim név, 

nem tudni, konkrétan milyen fajt jelöl. Régi munkákban rendszerint a házi kövirózsát (Sempervivum tectorum) 

jelentette. A S. minus Haworth által 1825-ben leírt név. Itt sem egyértelműsíthető a növény.
1.
 Mindkét szerző egy-

egy régi nevet próbált legalizálni. 
1
  

 

 
A három növény Lonicerus 1564-ben kiadott Kräuterbuch-jában. 

 

DE PORTULACA 
Portulaca                                                                     Porcsinfű                                                                      Burgel 

Görög: Andrachne                                                    Disznó orja                                                                    Grensel 

 

Portulaca, ki az kertben, utakon termő kövér Porczinfű. Ez az mezőn is terem de nem ollyan 

kövér, mint a ki az kertben. Az Tótok salátája, az Kunok paréja, etzetben az horvátok igen 

laknak vele. 
TERMÉSZETI 

 

Igen hidegítő természetű, fél részént nedves. 

 
BELSŐ HASZNAI 

 

Az porcsin levelét, és ha a magvát eszed etzetben, vizes borban iszod: Májnak, Gyomornak, 

Veséknek dagadásit nyilván meggyógyítja, Vér hasat, has follyást megállat. Hév vizeletet meg 

hidegít, belső ficust, az az sült, vér pökést, száraz hurutot, nehéz pökést, lidértzességet, azaz 

magnak kifolyássát, buja kévánságit, ha Rózsa etzetben élsz az füvével, és a vizét penig gyakorta 

iszod. Ha penig az vizét vagy succussát ki facsarod, az gyújtokván hideg lelő gyermeknek meg 

adod innya, meg gyógyíttya. 
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KÜLSŐ HASZNAI 

 

Az porcsinnak levelét és magvát ha árpalisztel öszve töröd, a vak szömre kötöd, Hagymázt, fő 

fájást meg gyógyít. Ugyan azont kösd a szemre, és tegyed hévségből való támadásra, dagadásra, 

heves Antal tüzére, s meggyógyíttya. Az succussát vagy liquorát, vizét e Porcsinnak, ha az Rósa 

olajjal öszve timporálod, vagy kék Liliomolajjal, igen nyugot, aludt, ha a vak szemet kened véle. 

Az heves gyermekek, kik nem alhatnak, csöpővel az succussát és vizét kend az homlokára, vagy 

ha innya adod az vizét, meggyógyíttya. 

Az Birsalmának magvát és bélit az Porcsin vizében kend az Nyelvnek dagadássára és 

meggyógyítja. Fog fájást az vize meg gyógyít, mérget az sebekből ki vonszon. Ha az vizével 

szájadat meg mosod, minden hévséget, dagadássát meggyógyíttya. Ha penig Árpa péppel, sóval, 

viasszal e porcsin levele succussát, vizét öszve timporálod, az gyermeknek ki esett köldökét 

meggyógyíttya. Ha a ki dagadt köldökre kötöd, ismét minden viszkető varakat is meggyógyít. Ha 

vizével egy kis etzetben az ínét mosod, fogaidat meg erősíti, száj rothadását is meggyógyíttya. 

Ha penig az Porcsin vizét, az Gallát, az téntába való bugát s Len magot egyaránt vész, és porrá 

töröd, az Porcsin vízzel öszve csináld, az Váll között való fájást, az lapotzkánál való nyilalást 

meggyógyíttya. Ha a vizét vagy succussát mézzel és jó fejér Crétával öszve töröd, az csecsnek 

betegségét meggyógyítja. Gyujtokván hideget gyógyít, ha a succussát Polentával, az az árpa 

péppel reá kötöd az fejére, hasára. Ha sóval a succussát, füvét öszve töröd, köszvént, Sz. Antal 

tüzét meg gyógyít. Ha faolajjal, árpa péppel a succussát öszve timporálod, sebnek fájássát, ínnak 

keménségét meglágyíttya. 
 

De Portulaca = Portulaca oleracea: kövér porcsin, szívós gyomnövény, kertben, utak mellett, napos, szárazabb 

helyeken mindenfele megtalálható. Étkezésre is termesztették régebben, ez volt a kerti változat: Portulaca oleracea 

var. sativa. 

 

DE COTYLEDONE 
Acetabulum                                                             Köldökfű                                                              Nabelkraut 

Gör:Cotyledon                                                Szerelemnek taplója                                                    Döberbone 

 

Cotyledon, Acetabulum, Cymbalion, az az bablevelü fü mint az tölcsér, ugyan öblyös az levele a 

szárán, a Porcsinhoz hasonló, de hosszabb a levele, nekik róka monnyak híják, mert az 

gyökerének sok monnyocskói vannak, fejérek, puhák mint a földimonyorónak. Kétféle fű ez: 

Egyiknek fejér az levele: Az másiknak szederjes; az levele ollyan, mint a babnak, virága mint az 

Fekete gyopárnak, Kertben, mezőn, szőlők alatt terem. 

 
TERMÉSZETI 

 

Az levelei hidegítő, nedvesítő természetűek. Az gyökere melegítő, mint az Fekete Nadályfűnek. 

Igen jó az gyökere e Bab levelű fűnek az sebnek forrasztássára. 

 
BELSŐ HASZNAI 

 

Ha vészed vizét, igen jó gyomornak, tüdőnek, májnak, Matrának romlássa ellen: Ha a meg 

szakadtak gyakran isszák, meg gyógyulnak. Vérhasat meg gyógyít, ha mézzel az gyökerét eszed, 

és borban főzed. 
KÜLSŐ HASZNAI 

 

Sebnek öszve forrasztássára próbált dolog ez, hogy igen jó: Ha megtöröd a levelét, gyökerét, az 

sebből ki folyó vért megállattya: Az gyermekek tökösségét meggyógyíttya. Ha vizét issza, 

gyökerét borban főzi, úgy issza, és ha az lába közé reákötöd e füvet, sült meg gyógyít, a gyökerét 

ha eszed, belől és kövül reá kötöd. 
 

Méliusz kétféle növényről beszél. Gombocz azonosításában az egyik, a szederjes, Sedum maximum (újabban: 

Hylotelephium telephium), a másik, a fejér szerinte S. spectabile, Natter-Nád szerint Sedum spurium. Gombocz 

azonosítása valószínű, mivel a S. spectabile (ma: Hylotelephium spectabile) fajnak gyakoriak a fehérrel kisebb-

nagyobb mértékben tarkázott levelei. 
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          Hylotelephium telephium, a szederjes                Hylotelephium telephium, a fejér                            Sedum spurium 

      Melyik kettő lehet az igaz a háromból? 

 

DE RHODIA RADICE 
Rosae radix                                                            Rosa gyökér                                                          Rosenwurtz 

Graecis Rhodia radix                                             Olasz rosa 

 

Ennek a gyökere nagy, mint egy Földi töknek, de rosa szagú, a levele hasonló a Porcsinhoz, csak 

hogy az levele széle erős és hasogatott, rovatolt, mint ha meg metélték és meg hasogatták volna. 

Az nagy hegyeken terem erdőn. 

 
TERMÉSZETI 

 

Mint az rosa, hidegítő, nedvesítő, az ő haszna, a ki az Rosának. Rosa etzettel fő fájást gyógyít. 
 

Azonosítását bizonytalannak tartják, de egyetérthetünk Natter-Nád meghatározásával, aki szerint Sedum roseum, a 

mai nomenklaturában Rhodiola rosea. H. ’t Hart, B. Bleij és Zonneveld meghatározásában a S. roseum = Phedimus 

stevenianus, de ez nem valószínű, mivel kizárólag a Kaukázusban, Grúziában fordul elő. 
1.

 

 

 
 

A rózsagyökér. Rhodiola rosea 

 

DE ALOË 
Aloe                                                                                Aloes                                                                          Aloe 

 
TERMÉSZETI. 

Az succussa melegítő, felette igen szárasztó. 
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KÜLSŐ HASZNAI 

 

Dioscorides mondgya: ha ez keserű gyökeret, ez Aloést, hat pénz nyomónit két kalán meleg 

vízben meg iszod, Vér pökést meg állat, sárgaságot gyógyít. Ha Resinával, azaz Terpentinával 

vagy Fönnyű fából főtt enyvével, vagy ha nincs, mézes vízzel id meg, hasat indít, ha meg főzed 

az Aloést mézes vízben s iszod. Ha három drachmát, az az tizennyolc pénz nyomónit iszol meg 

mézes vízben, szilvalében, tisztán meg tisztít és igen jó az tisztító szerszámok közé ölgitni. 

 
KÜLSŐ HASZNAI 

 

Ha megtöröd szárazon az aloést, a sebre hinted, meg forraszttya, és a szemérem testnek fájássát 

meggyógyíttya. Az kisgyermek szemérem teste szakadását öszve forrasztya, a ficsmányát vagy 

süegét, akit az zsidók el metszettek, ha vízben kevered, véres hellyeit és véres törésseket meg 

gyógyít. Az alfeled környül való dagadássokat és hasadékokat, sülöket meg gyógyít, ha öszve 

ölgíted a malozsa szőlő levével. Ha Rosa etzettel az aloést az fejedre kened, főfájást megállat, 

viszketeget gyógyít. Az kinek haja méllyed, az Aloést borban keverd be, meg állattya ha mosod 

véle, és reá kötöd, mézes borban főzvén, az inek dagadássát, az melly csap le esését is 

meggyógyíttya. Ha tüzes cserépben meg égeted, és ott kevered, míg meg olvad, az tisztáját meg 

tartod, a rúttyát le mosd, ezzel az keverét ha vészed, igen jó veres és homállyos szemet vele 

gyógyítani. Az Aloé az jó, aki tiszta, fénlik, sárga szabású, és a ki romló. 
 

Itt az aloe név többféle aloét jelenthet. Natter-Nád azonosításában a Kräuter-Buch metszete szerint: Aloe soccotrina. 

Az elfogadott fajnév Aloe succotrina Allioni, 1773. Dioscoridesnél a Barbados aloe (A. barbadensis) jöhet szóba, 

mert mint „mondgya: ha ez keserű gyökeret…” Az említett aloe-gyantát az Aloe lucida levágott leveleinek kifolyó 

nedvéből állították elő. 

Ficzere Miklós 

 
Aloe succotrina Lam. később Aloe soccotrina Garsault 

Metszet a Curtis’s Botanical Magazine 1812. évi 36. kötetéből az 1474. tábla. 
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

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

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

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

lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon 

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

teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb 

információ honlapunk linkjére kattintva: 

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

A magvakat a következő címre küldjék: 

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

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

állapotban küldik meg a fenti címre. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

Bocskai István Általános Iskola, Derecske, 2016. szeptember 12. 
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Írta, összeállította: Ficzere Miklós 
Megjegyzés: eredeti írásmód megtartva. Maros Imre neve több helyen is sajtóhibás. 

 

1932 
Március 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” f. hó 2-án tartotta meg rendes havi ülését, ezúttal a Kir. 

Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem Herbáriumában, mely ülésen dr. Manninger Vilmos tartott 

igen élvezetes, érdekes előadást a növények téli ápolásáról. Tanulságos előadását magas 

színvonalú vita követte. Majd ezután a Növénykert egynéhány kiváló, szép pozsgásnövényét 

mutatták be. A Szakosztály elhatározta, hogy a legközelebbi ülését április hó 6-án, szerdán este 7 

órai kezdettel tartja meg ugyancsak az Egyetemi Növénykert Herbáriumában. 
Kertészeti Lapok 1932. március, 6. szám 9. o. 

 

Április 

A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” folyó hó 6.-án igen látogatott ülést tartott a Pázmány Péter 

Tud. Egyetemi Növénykert Herbáriumában. A gyönyörű növények bemutatása kapcsán a 

megjelentek hasznos tudnivalókat szereztek egynéhány mamillaria fajról, továbbá a kaktusz 

tenyésztésénél használható olcsó nagyítóról, melyet minden virágkedvelőnek kellene, hogy 

használjon. A szakosztály a legközelebbi ülését f. é. május hó 4.-én, este 7 órakor tartja meg 

ugyanott. Legkönnyebben megközelíthető a 14-es autóbusszal, amelynek végállomása a 

növénykertnél van. A szakosztály elnöksége vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Lapok 1932. április 15, 8. szám 6. o. 

 

Május 
A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” f. évi május hó l én. szerdán este 7 órakor tartja meg az 

Egyetemi Növénykert Herbáriumában (Budapest, VIII., Romanelli-u. 25.) legközelebbi ülését. 

Legjobban megközelíthető a 14-es autóbusszal, amelynek végállomása a Növénykert kapujánál 

van. A szakosztály elnöksége vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Lapok 1932. május 1, 9. szám 8. o. 

 

Június 
A Kaktuszkedvelők Szakosztálya folyó évi június hó 1-én, szerdán este 7 órakor tartja az 

Egyetemi Növénykert Herbáriumában (Budapest, VIII., Romanelli-utca 25) legközelebbi ülését. 

A Növénykert legjobban megközelíthető a 14-es autóbusszal, amelynek végállomása a 

növénykert bejáratánál van. A szakosztály elnöksége vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Lapok 1932. június 1, 11. szám 7. o. 

 

1933 
Március 
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők szakosztálya március 5-i ülésén a 

következő három évre ismét egyhangúlag Maros Imre főgeológust választotta meg elnökévé. Az 

alelnöki tisztséget továbbra is dr. Földi Ferenc tölti be, a szakosztály előadójául pedig Dorschner 

János okl. kertészt választották meg. 
Kertészeti Szemle 1933. március, 3. szám 98. o. 

Megjegyzés: Dorschner, később Domokos János (1904-1978): kertészmérnök, egyetemi tanár, kandidátus (1952). 

Az első összefoglaló tanulmány írója a kaktuszkedvelés történetéről. Lásd: Domokos János: A kaktuszkedvelés 

története Magyarországon 
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Április 
Az O. M. K. E. »Kaktuszkedvelők szakosztálya« április 5-i ülésén Maros Imre elnök, főgeológus 

a szobai kaktusztenyésztés módjairól tartott előadást. A bemutatott pompás növények (az előadó 

gyűjteményéből) módszerének legjobb ajánlói. Több hozzászólás után a szakosztály elhatározta, 

hogy legközelebbi ülését május 3-án, szerdán, d. u. 6 órakor tartja a Tud. egyetemi növénykert 

(Botanikus-kert) helyiségében (Romanelli-utca 25.), amikor Schneider József kert. felügyelő tart 

előadást az Astrophytum fajokról. Az egyesület ülésein vendégeket, is szívesen lát. 
Kertészeti Szemle 1933. április, 4 szám 132. o. 

 

Szeptember 
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya szeptember első 

szerdáján (szeptember 6-án) d. u. 6 órakor a Tudomány Egyetem Botanikus kertjében tartja 

ülését. 
Kertészeti Szemle 1933. augusztus 8. szám 232. o. 

 

Október 
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztályának 1933. október 4-i 

ülésén Frommer István tartott felolvasást. 
(Ficzere megjegyzése a Kertészeti Szemle 1933. december, 12. szám 345. o. alapján.) 

 

November 
A kaktuszkedvelők szakosztálya rendes havi üléseit minden hónap első szerdáján este 6 órakor 

tartja az Egyetemi Növénykertben (VIII., Romanelli-utca 25. sz.). Vendégeket a szakosztályi 

üléseken szívesen lát az elnökség. »Kaktuszkedvelők szakosztálya« folyó évi november 1-i 

ülésén Maros Imre elnök a cserépkérdésről tartott előadást. Előadó saját és az irodalomban is 

közölt megfigyelések alapján a nem permeábilis zománcosmázas cserepeket a kaktuszok 

tenyésztésére kiválóan alkalmasnak minősiti. A nagy érdeklődéssel kisért előadást élénk vita 

követte, majd értékes succulensek kerültek kisorsolásra. A szakosztály legközelebbi ülését 

december 13-án szerdán d. u. 6 órakor tartja az Egy. növénykertben (Romanelli-utca), amikor 

Kulcsár Rezső a karácsonyi kaktuszról (Epiphyllum), dr. Földi Ferenc pedig a téli ápolásról tart 

előadást. A szakosztály ülésein vendégeket szívesen lát. 
Kertészeti Szemle 1933. november, 11. szám 313. o. 

 

December 
Az OMKE »Kaktuszkedvelők szakosztálya« decemberi ülésén a karácsony hangulatos virága az 

Epyphyllum és a szobai ápolás képezték az előadó Kulcsár Rezső és dr. Földi Ferenc 

beszámolóinak tárgyát. A szakosztály legközelebbi ülését 1934 január 3-án tartja az Egyetemi 

növénykertben (Romanelli-utca 25), amikor Domokos (Dorschner) János tart előadást a télálló 

pozsgás növényekről. A szakosztály ülésein vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Szemle 1933. december 12. szám, 345. o. 

 

1934 
Január 

Az O. M. K. E. »Kaktuszkedvelők szakosztálya«. 1934 januári ülésén Domokos (Dorschner) 

János tartott a télálló pozsgás növényekről, azok históriájáról és felhasználásáról előadást. Az 

ülés után, mint máskor is — értékes növények kerültek kisorsolásra. A szakosztály legközelebbi 

ülését február 7-én d. u. 6 órakor tartja az Egyetemi növénykertben (Romanelli-utca 25.). 

Tárgya: Dr. báró Andreánszky Gábor egy. m. tanár északafrikai útjának a pozsgás növényekre 

vonatkozó részletei. Az előadást kiegészítő vetített képek az előadó eredeti felvételei. A 

szakosztály ülésein vendégeket is szívesen lát! 
Kertészeti Szemle 1934. január, 1. szám, 35. o. 
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Február 

»Kaktuszkedvelők szakosztálya« februári ülésén dr. báró Andreánszky Gábor e. m. tanár 

északafrikai utazásain észlelt szukkulens növényekről tartott bemutatásokkal és vetített képekkel 

kisért előadást. (Megjelenik.) A nagy érdeklődéssel kisért lebilincselő előadást többek által 

adományozott magvak és értékes növények kisorsolása követte. A szakosztály legközelebbi 

ülését 1934 március 7-én, szerdán d. u. 6 órakor tartja a botanikus kertben (Romanelli-utca 25). 

Tárgya: Maros Imre elnök főgeológus »A szukkulens tenyésztésben használatos földnemekről és 

azok hygienéje« bemutatással kisért előadása. A szakosztály ülésein vendégeket is szívesen lát  
Kertészeti Szemle 1934. február, 2. szám, 71. o. 

 

Március 
A kaktuszkedvelők szakosztálya március 7-i ülésén Maros Imre főgeológus tartott a tenyésztés 

egyik legfontosabb problémájáról: a földnemekről és azok higiénéjéről, bemutatással kisért 

előadást (megjelenik). Az előadást ajándéknövények kisorsolása követte. A szakosztály 

legközelebbi ülésén, április 4-én, szerdán d. u. 6 órakor a botanikus kertben (Romanelli-utca) 

Schneider József kertészeti felügyelő tart előadást a Gasteria és Haworthia-fajokról. Mivel a 

tenyésztett fajok jórésze nehezen meghatározható, a bemutatásra kerülő determinált 

növényanyag összehasonlításra a legjobb alkalom. 
Kertészeti Szemle 1934. március, 3. szám, 106. o. 

 

Április 
A kaktuszkedvelők szakosztálya áprilisi ülésén SchneiderJózsef kertfelügyelő tartott a Gasteria 

és Haworthia fajokról előadást a botanikus kert gazdag anyagán szemléltetve a fontosabb fajok 

ismérveit. A szakosztály legközelebbi ülését a Kertészeti Tanintézetben (Nagyboldogasszony-

útja 45.) tartja május 2-án d. u. 6 órakor. Bemutatásra kerül a Tanintézet szukkulensháza és 

szabadföldi pozsgás növény gyűjteménye, utána pedig Domokos János tart vetített képekkel 

kísért előadást a Mesembrianthemum fajokról. A szakosztály ülésein vendégeket is szívesen lát! 
Kertészeti Szemle 1934. április, 4. szám, 141. o. 

 

Május 
A kaktuszkedvelők szakosztálya májusi ülését a Kertészeti Tanintézetben tartotta. Az intézet 

kaktuszháza és szabadföldi pozsgásnövények gyűjteménye a különleges használt földnem 

legjobb reklámja. Az üvegház megtekintését követő ülés vetített képekkel kísért előadását 

Domokos J. tartotta a népszerű Mesembrianthemumokról. A szakosztály nyári szünet után 

legközelebbi ülését szeptemberben tartja. Az ülés pontos időpontját és programját annakidején a 

Kertészeti Szemle augusztusi számában adjuk. 
Kertészeti Szemle 1934. május, 5. szám, 172. o. 

 

Szeptember 
Az O. M. K. E. »Kaktuszkedvelők« szakosztálya szept. 5-i ülésén Kulcsár Rezső a 

gombakártevők kéndioxiddal való pusztításának módozatairól, Frommer István a rádiópropa-

gandáról, Domokos J. az Euphorbia obesa tenyésztéséről számoltak be. A szakosztály 

legközelebbi ülését október 3-án délután 6 órakor tartja az egyetemi növénykertben (VIII., 

Romanelli-u. 25), mely alkalommal dr. Földi Ferenc »A cristata-alakok és egyéb 

monstruózitások szaporítása és tenyésztése« címmel tart előadást. A szakosztály ülésein 

vendégeket is szívesen lát.  
Kertészeti Szemle 1934. október, 10. szám, 333. o. 

 

December 

A kaktuszkedvelők szakosztálya decemberi ülésén dr. Seenger Gyula a kaktuszok és egyéb 

pozsgás növények orvosi vonatkozásait ismertette. Különösen hazájukban nagy a gyógyszerként 

használt kaktuszok száma, újabban pedig már az európai gyógyászatban is mind nagyobb 

szerepet játszanak. A szakosztály januári ülésén (2-án) d. u. 6 órakor Domokos János tart 

előadást az egyetemi füvészkertben (Romanelli-u. 25) a balkonládák beültetésére alkalmas 

pozsgás növényekről. A szakosztály ülésein vendégeket is szívesen lát. 
Kertészeti Szemle 1935. január 1. szám, 30. o. 
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1935 
Január 

A kaktuszkedvelők januári ülésén a balkonládáknak pozsgás növényekkel való beültetéséről 

tartott előadást Domokos J. A bemutatott nagyszámú alkalmas növényanyag a nyári 

szárazságnak legjobban ellenálló, gazdagon virágzó ámpolna növényekből rekrutálódik. A 

szakosztály legközelebbi ülését február hó 6-án tartja az Egyetemi füvészkertben (Romanelli-u. 

25.). Előadást tart Kulcsár Rezső a pozsgás Compositaekról, különös tekintettel a Kleinia-

fajokra. 
Kertészeti Szemle 1935. február 2. szám, 64. o. 

 

Február 

A kaktuszkedvelők szakosztálya februári ülésén Kulcsár Rezső tartott előadást a kevéssé ismert 

pozsgás Kleinákról. A bemutatott ritka növényanyag jórészt a vendéglátó füvészkert 

gyűjteményéből került ki. A szakosztály legközelebbi ülését március 6-án szerdán d. u. 6 órakor 

tartja az egy. füvészkertben. 
Kertészeti Szemle 1935. március 3. szám, 95. o. 

 

Március 

A kaktuszkedvelők szakosztálya márciusi ülésén Frommer István igazgató a népszerű Lithops-

fajokról tartott, gazdag bemutatási anyagon demonstrált előadást. 
Kertészeti Szemle 1935. április 4. szám, 128. o. 

 

Április 

A kaktuszkedvelők szakosztálya áprilisi ülésén Frommer István igazgató a pozsgás 

farkasfűtejfélékről (Euphorbiák) tartott az Egyetemi Füvészkert gazdag anyagán demonstrált 

előadást. A szakosztály már jóelőre közli, hogy június 5-én  
  6 órakor kirándulást vezet 

Frommer István igazgató szukkulensgyüjteménye megtekintésére (IX., Soroksári-út 158.). 

Közlekedés a Közvágóhídtól a Hév. körforgalmi kocsival, amely éppen a kapu előtt 

(Fegyvergyár) áll meg. 
Kertészeti Szemle 1935. május 5. szám, 160. o. 

 

Október 

A Kaktuszkedvelők Szakosztálya októberi ülésén az elmúlt nyár tenyésztési eredményeiről 

számoltak be a szakosztály tagjai. A november 6. ülésen Domokos J. a legrégibb magyar 

kertészeti forrásmunkában, Lippai: Posoni kertjében szereplő kaktuszfajokról tartott előadást. Az 

üléseket a szokásos növény-sorsolás követte. A szakosztály legközelebbi ülését december 4-én, 

szerdán, d. u. 6 órakor tartja az Egyetemi füvészkertben (Romanelli-u. 25), amikor Maros Imre 

főgeológus az Echinocactusok Rebutia csoportjáról tart előadást 
Kertészeti Szemle 1935. november 11. szám, 350. o. 

 

December 

A »Kaktuszkedvelők« szakosztálya decemberi ülésén Maros Imre főgeológus a Rebutiákról 

tartott, a legújabb amerikai szakirodalom felhasználásával élvezetes előadást. Az 1936. január 8, 

szerda esti ülésén dr. Földi Ferenc tart előadást az oltással kapcsolatban észlelt jelenségekről és 

rendellenességekről 
Kertészeti Szemle 1935. december 12. szám, 382. o. 

 

 

Írta, összeállította: Ficzere Miklós 

Folytatás következik. 
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Staines, ki a kewi hires füvészkert javára utazik, darab idő 

óta kiváltképen a cactusfajokat vadászsza, még pedig 

Mexicoban, hol a legnagyobb mennyiségben fordulnak elő. 

Tömérdek fáradság és számtalan veszélyek után az említett 

tudós egy hegyes vidékbe vetődött, s gondolni lehet, minő 

örömteljes bámulás fogta el, midőn ott tömérdek ismeretlen 

cactus-fajok közt találta magát, mellyek olly nagyok voltak, 

mi mindent fölülmúl, mit csak e nemben a képzelet 

teremthet. A szikla csúcsok közt olly nagy melocactusok és 

töviscactusok voltak, mint magok a sziklacsúcsok. A 

töviscactusok, mellyeket Európában is jól ismernek, kerek 

tömegüek s mintegy dinyenagyságuak; de Staines itt olly 

nagyokat talált, mellyek 3 öl magasak és 7-8 öl kerületüek. 

Ezen cactusóriások közül némellyek Angolhonba voltak 

küldendők, de az elküldés nem könnyű feladat vala. A 

nehézségek képzelhetése végett megemlítjük, hogy egy illy 

cactust 20 ember alig mozdithatott meg, és hogy miután 

egy a végre készített czélszerü edénybe helyhezték, ezen 

óriásnövényt 300 órányi távolra kellett szállítani egy minden utnélküli vidéken Veracruz felé, 

honnan aztán hajón indították Angolhonba. Egy 6 ökrös talyiga csak egy illy ládát volt képes 

fuvarozni. A két legszebbik példánya ezen csodacactusnak elpusztult s csak egyetlen egy érkezett 

bántódás nélkül Kewba, hol jelenleg különbféle kisebb cactusfajok közt van elhelyezve. Ez egy 

valódi csodateremtmény, akkora, hogy 713 fontot nyom. Magassága 4    sing, terjedelme közel 

9. A mexicoiak ezen óriáscactust viznaga-nak hívják. Azt hiszik, hogy ezen növényt Kew-ban 

kivirágoztatják; és sovárogva vágyódnak látni azon roppant virágokat, mellyeket ezen 

csodanövénytől méltán várhatni. 

T. B. 

Az ismertetés 1846-ban jelent meg. Az Echinocactus platyacanthus népies elnevezése 

Mexikóban viznaga vagy bisnaga. Mérete elérheti a 2,8 m magasságot, átmérője az 1,5 m-t. 

Hooker 1845-ben E. viznaga, majd 1851-ben E. visnaga epiteton névvel írta le, amelyek ma 

szinonim elnevezések. Kew a Kir. Bot. Kertek egyike Angliában, Londonban. 
 

Írta, közreadta: Ficzere Miklós 
 

Irodalom: T. B.: Az óriáscactus Kewban. Hetilap. 83. 1846. 10. 16.1380. o. 
 

 

MINDEN KAKTUSZKEDVELŐT VÁR BARIZS DÁNIEL FACEBOOK OLDALA 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

G 
guilanchii benannt nach: Guilanch Guilanch-féle 

guillauminiana benannt nach Prof. Guillaumin Guillaumin-féle 

guitartii benannt nach dem Sammler Guitart Guitart-féle 

gumifera, gummifera gummigebend gumit /mézgát/ adó 

gummosus voller Gummi, gummiartigen(soft 

führender) 

gumival /mézgával/ telt 

gutierrezii benannt nach: Gutierrez Gutierrez-féle 

guttatus betropft foltos, pettyes, cseppentett 

Gymnanthocereus   kopasz virágú Cereus 

Gymnocactus nackt (früchtiger) Kaktus csupasz (termésű) kaktusz 

Gymnocalycium kahler Blütenkelch, nackter 

Blütenkelch 

csupasz virágkehely, csupasz- 

csövű 

gymnocarpium nacktfruchtig csupasz terméshéj 

Gymnocereus nackt (blütiger) Cereus csupasz, (kopasz) cereus 

gypsophyla kalkliebend mészkedvelő 

 

H 
 

haackeanus banannt nach W. Haacke Haacke-féle 

haageana, haagei, haageenus Eigenname: F. A. Haage Haage-féle 

Haageespostoa Espostoa benannt nach F. A. Haage Haage-ról elnevezett Espostoa 

Haageocereus Cereus benannt nach F. A. Haage Haage cereusa 

habitus gestalt, aussehen termet, forma, külső, külalak 

haderaceum efeuartig borostyánszerű 

hadrosoma kräftig gebaute erős építmény 

haefneriana benannt nach H. Häfner Häfner-féle 

haefneliana benannt nach Prof. C. Haehnel Haefnel 

haematacanthus rotdorniger piros tövisű 

haematanthus, haematantha blutrot blühend vérvörös virágú 

hahniana, hahnianus benannt nach A. Hahn Hahn-féle 

haitiensis aus Haiti stammend Haitiből való 

halbingerii benannt nach H. Halbinger Halbinger-féle 

halei benannt nach Mr. J. P. Hale Hale- féle 

halepensis aus Aleppo stammend Aleppóból való 

hallensis im Botanischen Garten Halle 

kultivierter 

hallei (termesztés) 

halophilus salzliebend sókedvelő 

halophyten salzpflanzen só(tűrő) növény(-ek) 

halophyton salzertragend, salzduldend sótűrő 

hamatacanthus, hamatacantha hakenstachelig horgastövisű 

hamatispina hakendornige horgastövisű 

 

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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