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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) 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 
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Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, összesen 240 oldalon, kiváló színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

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!  
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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A Debreceni Pozsgástár 2. újságjának címlapképe 

különösen feltűnő, ami a Hoya lasiantha virág-

zatának egyetlen virágát mutatja. A nem mindennapi 

felvétel Doug Chamberlain munkáját dícséri, meg-

örökítve a természet művészi játékosságát a formák-

kal és színekkel. 

Elton Roberts Turbinicarpus panarottoi RH 151. 

Ebben a cikkében is – úgymond belecsap a szerző a 

téma közepébe -, nyíltan, kertelés nélkül elmondja 

véleményét és saját termesztési tapasztalatát a szó-

banforgó fajról. Mint írja közvetlen stílusában: 

„Hölgyeim és Uraim! Bemutatom önöknek Miss 

Panarottoit, hogy csodálhassák. Hoppá! Várjunk 

csak egy kicsit, a neve Turbinicarpus schmiedicke-

anus var. panarottoi, ahogy Riha elnevezte 1996-

ban. Ó, de mégsem! Ezt a nevet érvénytelennek 

nyilvánították. Akkor Turbinicarpus schmiedicke-

anus ssp. panarottoi, ahogy J. Luethy megváltoztatta 

1999-ben. De várjunk csak egy percet, ezt is érvény-

telennek tekintik”. Majd sorolja tovább, kinek, miért, 

mi nem volt jó az elnevezésekben, végül 

megpróbálja a virág színét leírni tárgyilagosan, de ez sem sikerül, mert két ember azt is 

kétféleképpen látja, hasonlóképpen az elnevezésekhez. „Szóval Hölgyeim és Uraim, ismét 

bemutathatom Miss Panarottoit az önök gyönyörűségére. Nem vagyok jó a színekben, úgyhogy 

megkérdeztem a feleségemet, milyen színe van a virágjának. Azt mondta, hogy sötétlila, foko-

zatos átmenettel telt levendulaszínbe. Számomra sötét ibolyaszínű, és nem nagyon van átmenet. 

Nem mindegyik fotón látszik tisztán, mivel Miss Panarottoi állandóan mozgott. Valószínűleg 

nem fogok még egyszer ennyi kinyílt virágot látni egy időben a növényeimen, hogy jobb 

fényképet készíthessek. Persze azért reménykedhetek!” 

Ficzere Miklós Vajda Péter kaktusz és egyéb pozsgásnövény ismertetései 1837-ből. A 

pozsgás növények ismertetésére és e növények gyűjtögetésére vonatkozó múltunk, amit sokak 

szegényesnek írtak le, úgy tűnik, kimeríthetetlennek látszik. Mindig előkerül valami új adat, 

amely miatt változtatni szükséges eddigi tudásunkon. Ez a cikk is egy ilyen alkalom, mivel az 

eddigi történeti kutatások a kaktuszok és más pozsgások első hazai ismertetésének Tóthfalusi 

Miklós 1847-ben kiadott A magyar gazda mint kertész című három kötetes munkájának 

harmadik, Virágkedvelő című kötetében megjelenteket tartják. Ezt azonban megelőzi az 1834-

ben indult, minden szombaton megjelenő, közhasznú ismereteket terjesztő folyóirat, a Garasos 

Tár. Szerkesztette és írta Vajda Péter. Minta az angol Penny Magazine, melyre kétszázezren 

fizettek elő, majd erre a mintára a németek megjelentették a Pfennig Magazint sok ezer 

előfizetővel. A Garasos Tár első újságja 1834. január 4-én került ki a nyomdából, és március 22-

ig 500 előfizetőt sem sikerült szerezniük, ezért e változatos és érdekes témákat megszólaltató 

újság a megszűnés sorsára jutott a hazai érdektelenség miatt. A penny, a pfennig és a garas is az 

olcsóságra utalt, hiszen ezek voltak az aprópénzek. Az alig három hónap alatt több olyan írás is 

megjelent, amely kaktuszokat, euphorbiákat ismertetett, de a baobab fa sem maradhatott ki az 

érdekességek sorából. Mindez az akkori tudomány szintjén, közérthetően megfogalmazva. Most 

azokat a részleteket adom közre, amelyek a kaktuszokat és más pozsgásokat ismertetnek. Három 

fametszeten a növények ábrázolása is látható fekete fehérben, sajnos nem a legjobb minőségben.  
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E cikkhez kapcsolódóan a Filatélia rovat a világ leghatalmasabb pozsgás fájáról, a baobabfáról 

(Adansonia digitata) megjelent bélyegekről mutat be egy szerény válogatást. 

Fábián László Az Astrophytum nemzetség mai szemmel. 1. Rész.  
A szerző újabb cikksorozattal jelentkezik, ezúttal az Astrophytum nemzetség kerül részletes 

tárgyalásra, kicsit másképpen, mint ahogy eddig olvashattunk róla a szórványosan megjelent 

magyar nyelvű közleményekben. Néhány meglepő, kevéssé ismert megállapításban is 

elgondolkozhat a kedves Olvasó. „Vannak kaktusznemzetségek és fajok, amelyek a kaktuszosok 

körében nagy népszerűségnek örvendenek, rövid ideig a gyűjtemények középpontjában vannak, 

majd egyszeriben elfelejtetté válnak. Szerencsére az Astrophytum nemzetség taxonjai nem 

tartoznak ebbe a kategóriába, népszerűségüket megtartották az első fajuk felfedezésétől 

mostanáig. Mi okozza ezt a jelenséget? Az asztrofitumokat összeköti egy közös faji bélyeg, mely 

a legkülönlegesebb kaktusznemzetséggé teszi őket, a fehér apró szőrpamacsok tömege. Ezek a 

pelyhecskék befedhetik az egész testet, képezhetnek párhuzamos sávokat vagy szabálytalan 

alakzatban helyezkednek el, de teljesen hiányozhatnak is. Ezeket a pelyheket csak náluk 

fedezhetjük fel, a többi kaktuszfélén még nyomuk sincs.” És néhány ritkán hallható, olvasható 

adalék: „Azokban a hetekben, amikor telihold van és az éjszakába varázslatos ezüstös fény árad, 

sokkal több asztrofitum virít, mint amikor megkezdődik az új negyedhold. Ebből a szempontból 

válik érdekessé a bimbók nappali fejlődése világos éjszakán, és a nappali fejlődés sötét éjszakán. 

Ezt a folyamatot érdemes figyelemmel kísérni, főleg ha magvak nyerésére törekszünk. Csaknem 

azonos virágszerkezettel bír a dél amerikai Frailea nemzetség, mint a mexikói asztrofitumok. 

(…) A kaktuszfélék taxonómiájában az asztrofitumok egyetlen nemzetséget képeznek. Ez az 

egész növényvilágban egyedinek számít, de még az állatvilágban sincs hasonló eset, amikor a 

fajok ennyire markánsan eltérnének egymástól. Vajon ez a felfogás megállja e helyét a mai, 

modern felfogásunkban is?” 

Katona József Könyvismertetés. Harald Jainta: Wild Lithops címen nemrégiben megjelent 

könyve kerül ismertetésre. A könyv szerzője és felesége 2003-ban elhatározták, hogy Dél-

Afrikában felkutatják a természetben az összes leírt Lithops fajt és alfajt. Óriási munkát vállaltak 

a Dél-Afrikai Köztársaság és Namibia közötti hatalmas távolságok miatt. Repülő utakkal és 

terepjárókkal kutatták föl az élőhelyeken szétszórt, rejtőzködő Lithopsokat. Öt évi többszöri 

terep munkával, szabad idejük feláldozásával elérték, hogy a terv sikerült. Egy unikális 

monográfia lett a „vad Lithopsok” tanulmányozásából. További részletek a könyvismertetésben. 

 

    
 
Nagy Marianne A Hoya nemzetség bemutatása. „A nemzetség az Asclepiadaceae tagja, de 

meg kell jegyezni, hogy a mai rendszerezők nagy része a Gentianales rendet tág értelemben 

tárgyalja, belevonva az Asclepiadales, sőt a Rubiales rendet is (Borhidi, 1995), továbbá a 

legfrissebb információkon alapuló kutatások az Asclepiadaceae családot a tág értelemben vett 

Apocynaceae családba egyesítik (Podani, 2003). A „Hoya” elnevezés Thomas Hoy nevének 

latinizálása. A közismert „viaszvirág” nevet páratlan szépségű, húsos szirmú, viaszszerű 

virágaikról kapták, melyek porcelánhoz hasonlók. Angol nyelvterületen használatos a „honey 

plant”, „porcelain flower”, „wax flower” elnevezés, vagy németül „Honigblume”, 
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„Porzellanblume”, „Wachs-blume”. A helyenként felbukkanó „mézvirág” név arra utal, hogy a 

mellékpártán gyakran nektárcseppek gyűlnek össze (Rohwer, 2002). A Hoya az egyik 

legnagyobb fajszámú selyemkóró nemzetség a családban. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult 

élőhelyi kutatómunkák során sok új faj került és kerül a mai napig leírásra (pl. Hoya balaensis 

Kidyoo & Thaithong 2007. harmadik negyedévében), azonban a nemzetséget rengeteg 

szinonima, homonima, érvénytelen elnevezés jellemzi. (…) Hiába tartanak számon a génuszon 

belül 24 fajcsoportot (Albers, Meve, 2002), a filogenetikai kutatások hiányában ezen felosztások 

egyike sem tekinthető teljesnek és meggyőzőnek (Wanntorp et al., 2006 (2)). 

Ficzere Miklós Cylindropuntia × viridiflora, a szép virágú fácska. Nem könnyű olyan jó 

címet találni, amely tökéletesen jelezné a szerző mondanivalóját. E címben is különösen hat a 

fácska, de megérthető, ha a növény kisebb fává lett kialakítva a metszőolló segítségével. A 

virágok pedig önmagukért beszélnek. Ez a narancsos virágú imbricata küllemű növény hosszú 

ideig csak nőtt és nőtt, mára már eléri a három métert, magasabb lett az imbricatánál. A 

koronában lévő oldalsó hajtásokat eddig nem vágtam vissza, várva a virágzást, hanem inkább 

kötözgettem, megelőzve csüngését a töve irányába. Sokkal erőteljesebben növekedett az 

imbricatánál, különösen az ég felé, ami egybeesett szándékommal. Tövisei világosabbak, mint az 

ibricata tövisei, az egyes cilindrokládiumok valamivel vékonyabbak és megnyúltabbak. Minden 

évben vártam a virágzást, de az rendre elmaradt, annak ellenére, hogy egyetlen télen sem érte 

semmilyen károsodás, még a legnagyobb hidegekben sem, ami nálam -23 °C körül lehetett. 

Közben a C. imbricata rendben virágzott minden évben. Az eddig leírtakból is kitűnik, az évek 

során ápolási munkái kimerültek a metszésben és a korona ágainak felkötözésében. Egyéb 

semmi, sem télen, sem nyáron. Közben elérkezett 2014, és ekkor tavasszal olyan 

hajtáskezdeményekre lettem figyelmes, amelyekből lehetett hajtás is, meg virágbimbó is, 

ugyanis kaktuszoknál ilyen cselezés előfordulhat. Kis idő teltével már bizonyos lehettem, bimbó 

lesz belőle. 

Kiss László Echinocereus kroenleinii (M. Lange) W. Blum & Waldeis 1999. 
A növény önálló faji státusza 1868-tól érvényes Echinocereus poselgeri néven, azonban Joel 

Lodé a Taxomomy of Cactaceae (2015) könyvében elismerte a faj önálló státuszát Echinocereus 

kroenleinii néven. D. Hunt által 1999-ben kiadott CITES Cactaceae Checklist szerint az 

Echinopsis poselgeri szinonimájává sorolták vissza, megszüntetve önálló faji státuszát 

nyilvánvaló különbözősége ellenére (tüskézet, virág, gyökérzet stb.). Véleményem szerint vissza 

kellene sorolni a Wilcoxia nemzetségbe kroenleini fajnév alatt. Nagy hasonlóságot mutat a 

tüskézete az Echinocereus poselgeri tüskézetével, és megfontolásra érdemes volna az 

Echinocereus (Wilcoxia?) poselgeri ssp. kroenleinii státusz vizsgálata. a növény tartására, 

szaporítására is hasznos tanácsokkal látja el a gyűjtőket a cikk írója. 

Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Erdei Gyula 

Gyulával néhány évvel ezelőtt ismerkedtem meg, ha jól emlékszem valamelyik kiállításunk 

alkalmával. Ekkor tájt csatlakozott Társaságunkhoz, mint tag. A Debrecenhez kb. 18-20 km-re 

fekvő Hosszúpályiban lakik. Ez a közelség és érdeklődése ösztönözheti az előadásokon, 

kiállításokon való rendszeres részvételre. Igen gazdag gyűjtemény gazdája, s ebből következően 

komoly termesztési tapasztalatokkal is rendelkezik. 

„A kaktuszok iránti érdeklődésem 1990-ben kezdődött. Egyik barátomnál láttam egy nagy 

oszlop kaktuszt, megtetszett, vásároltam is 4-5 darabot. Komolyabban 16 éve kezdtem 

foglalkozni a gyűjtéssel, anyósomtól kaptunk egy növényt. Következő év tavaszán nagyon nagy 

tölcsér alakú bőséges fehéres rózsaszínes illatos virágokkal lepett meg. A kíváncsiságomat még 

jobban felkeltette a szúrós növények iránt, felkerestem a község könyvtárát, kikölcsönöztem az 

összes szakirodalmat, mind a kettőt, amit találtam. Könyvek olvasása és a képek alapján sikerült 

a fajt meghatározni Echinopsis eyriesivel lettem gazdagabb. Azóta rendszeresen és célirányosan 

járok kiállításokra, vásárokra, piacokra és apránként, de folyamatosan bővül és gyarapodik a 

gyűjteményem.” Gyulának nemcsak a gyűjteménye figyelemre méltó, hanem azok a képek is, 

amelyeket növényeiről készít kiváló minőségben és esztétikai értékkel. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel. 

Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel. 

Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha 

bármilyen tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség 

kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel 

egyaránt permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és 

tevékenységük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek 

jelenlétére. 

 

2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk 

kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a 

gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra 

kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását. 

 

3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket 

árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül. 

 

4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt 

helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére, 

és feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt 

igénylik kaktuszaink, de más pozsgásaink is. 

 

5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján. 

 

      
     phoma torrens vírus fert.                     botrytis cinerea fert.                   fusarium fertőzés 

 

Ficzere Miklós 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés 

című cikkében. 
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Írta: Urbán Sándor 

 

       
 

A kaktuszok hálás, igénytelen növények. Sokkal kevésbé kényesek, mint bármely más növény, 

és mégis: nevelésük tulajdonképpen örökös harcot jelent, hogy egészségben megtarthassuk őket 

az életnek, harcot a színpompás, dús virágokért. Ha ez nem így volna, ha a kaktuszok úgy 

nőnének és egész évben úgy virágoznának, mint a gyom, aligha lelne valaki olyan örömet 

bennük, mint amilyet a kaktuszok a gyűjtőnek okoznak. Igaz a mondás: értékelni csak azt tudjuk, 

ami áldozatot vagy fáradságot követel tőlünk. Az is lekötelezetté válik, aki ad. Aki sokat ad, 

eladósodik. Aki pedig állandóan adakozik, rabbá teszi önmagát. A mi esetünkben kedv-

telésünknek és szenvedélyünknek leszünk rabjai. Itt, valahol ebben gyökerezik a kaktuszok és 

koktuszgyűjtők csodálatos „szimbiózisa“, amelynek révén a kaktuszok és kaktuszgyűjtők együtt 

és egyre inkább terjednek az egész világon. A kaktusz tipikus, jellegzetesen amerikai növény. 

Sok millió évig tartott, amíg elterjedt Kanada és Patagónia között a negyedik kontinensen. Jó 

száz év kellett hozzá, hogy aztán az egész világon is elterjedjen. Ebben természetesen elsősorban 

az embernek volt szerepe. Nélküle a kaktusz milliónyi év alatt sem tudta volna átlépni hazája 

határait. Ma Skandináviától Japánig, Marokkótól Új Zélandig ékesítik az ablakokat és töltik meg 

az üvegházakat. Ez mindkettőjük közös érdeme: a kaktuszoké és a kaktuszgyűjtőké. A növényé 

és az emberé. Ennek a kettőnek a „szimbiózisa" dicsérhető ezért a diadalért. Vegyük el a 

kaktuszgyűjtőtöl gyűjteményét — szomorú lesz, hiszen a szivét törjük össze. 
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Távolítsuk el a kaktuszoktól a 

gyűjtőt — azok még a tavaszt sem 

érik meg. Érthető. A kaktuszoknak 

az új, szokatlan környezetben, 

ahová az ember juttatta őket, mégha 

a megszokotthoz hasonló, de 

mégiscsak eltérő föltételek között 

kell tovább élniük, hiszen ezeket a 

föltételeket az ember mesterségesen 

teremti meg és tartja fönn. Ezért 

szorulnak a kaktuszok gondos 

ápolásra. A természet szeretete 

nemes emberi tulajdonság. A 

civilizáció tempója azonban egyre 

szigorúbban és kedvezőtlenebbül 

avatkozik be az ember és a szabad 

természet kapcsolatába. Olyannyira, 

hogy lassanként — különösen a 

városi emberben — a felüdülés 

érzését kelti, ha itt-ott még zöldet 

lát. Nem tévedünk, még ha kissé túlzunk is: a kaktuszgyűjtőnek a kaktuszai között eltöltött idő 

állandó kapcsolatot jelent a természettel. Amikor a kaktuszgyűjtő órák hosszat hajlik a növényei 

fölé, olyan, mintha beszélgetne velük. Mennyi szépség, érdekesség, rejtély van e növények 

tüskéi között, melyeket a nem gyűjtő alig vesz észre, és amit soha meg nem ért! Illúziókkal 

eljegyzett szépség az, mely az ezernyi tüske közt rejlik s a különös, egzotikus virágok színében, 

illatában: megfoghatatlan, meg nem unható szépség. S benne annyi minden ... Regényes útleírás 

olyan országokról, ahová a gyűjtő soha el nem juthat. Múlt és jelen, régmúlt idők történelme és 

kultúrája, művészet és sport, kertészkedés és növényismeret, tudomány és költészet, 

gyüjtőszenvedély és romantika, egy kis büszkélkedés és önzés és — sok-sok szeretet. 

Urbán Sándor 

Képeket a szerző készítette gyűjteményében. 

 

A Hét. 21. évfolyam, 19. szám, 1976. június 21. 24-25. o. 

 

 

   
 

 

 

Részlet Urbán Sándor gyűjteményéből. 
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5. RÉSZ 

 

 

Írta: Nagy Sándor, Jászberény 

 

Mivel a növényvédelem igen jelentős helyet foglal el a gondozási munkáinkban, ezért úgy 

gondolom, hogy az előző, 4. részben igen röviden szóltunk róla. A témát folytatva a kaktuszok 

betegségei, kártevői és növényvédelme témakört három csoportba sorolhatjuk: az élettani, a 

kórokozók és az állati kártevők által okozott betegségekre. Mielőtt tovább mennénk, van még 

egy dolog – vagy az előzőeket figyelembe véve, akár lehet a negyedik is – amelyet én, nem 

neveznék betegségnek, csak hiánytünetnek. Főleg kezdetben gyakori hiba, hogy betegnek 

gondoljuk növényünket, közben egyszerűen csak valamelyik tápanyagból kap keveset, így 

elváltozások lesznek rajta. Az idő múlásával előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy a tünet egyes 

létfontosságú tápanyag hiánya, vagy túlzott bőségére utal, de ez utóbbi már nem hiánytünet. 

Mint tudjuk, minden növénynél, így a kaktuszok esetében is, a legfontosabb a három fő növényi 

tápanyag, a nitrogén (N), foszfor (P), és kálium (K), megfelelő mennyisége és aránya. A fő 

tápelemek közül még a mész, pontosabban a kalcium (Ca) és a magnézium (Mg) jelenléte 

szükséges a talajban. A mikrotápelemek vagy nyomelemek közül a mangánt, a cinket és a bórt 

általában a talaj vagy a tőzeg tartalmazza. Egy fontos figyelmeztetés! A speciális kaktusz 

tápoldat (pl. a Vitaflóra tápoldata) nem helyettesíthető semmilyen más általános tápoldattal, mert 

az ilyen tápoldatok általában sok nitrogént tartalmaznak! Bárki, bármit is mond, fontos ismerni e 

három tápanyag arányos összetételét, ami megközelítőleg N:P:K=1:2:2. Ez a Dr. Franz 

Buxbaum-féle követelmény, amely közel száz éve megfelel a kaktuszoknak. A kaktuszok nem 

kaphatnak sok nitrogént (N), mert az túlzott növekedést okoz, és a sejtek fellazulása miatt a 

kórokozók könnyen elpusztíthatják a növényt. A nitrogén hiánya viszont megállítja a növény 

fejlődését és növekedését, virága és termése csökevényes lesz, vagy a virágzása el is maradhat. 

Ha nagyon kevés van belőle, a növény sárgulását okozhatja. A foszfor (P) elsősorban a fiatal 

szövetekre, így a virág és magképződésre hat. Fontos szerepe van még a növényi fehérjék 

képződésében, a szénhidrát-anyagcserében és a tartalék energia tárolásában. A kálium (K) a fiatal 

szövetek kialakulását, sok enzim aktiválását, energia átvivő vegyületek képződését és a 

szénhidrát-anyagcserét serkenti, a gázcserenyílás zárósejtjeinek alakváltozását, így regulációját 

befolyásolja, a fagytűrést fokozza, csökkenti a párologtatás intenzitását. Hatására a növények 
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egészségesek, ellenállóak, jó kondíciójúak lesznek, megfelelő mennyiségű jelenléte biztosítja a 

szép virágzást, a megfelelő termést. Erősebb hiánya a növény sorvadását, pusztulását is 

okozhatja. A növények élettani betegségeiről tapasztalataim szerint a kaktuszosok egymás közt 

konkrétan nem szoktak beszélni, számukra ez beléfér a gondozás, tartás, na meg abba, hogy "én 

így csinálom, te hogyan csinálod?" témakörbe. Pedig sokkal többről van szó! Ha nem többről, 

csak arról, hogy a kártevők gyorsan tönkretehetik sok-sok éves gyűjtői és növénynevelési 

munkánkat. Nem lehet azzal védekezni, hogy "nem vagyok botanikus" vagy "én nem 

sanyargatom a növényeimet, tápoldatozok" vagy, "látnád, hogy tolja az alany"..stb,..stb. Nem 

lehet egy kaktuszosnak csak tudomásul venni, hogy növénye satnya, nem fejlődik vagy ennek 

pont az ellenkező jelei látszódnak. Ezeknek meg kell keresni az okát, és azt megfelelő 

gondozással vagy a kártevők elleni hatásos védekezéssel meg kell szüntetni. 

 

 
 

Mivel én sem vagyok botanikus, ezért az alábbiakat idézném Szücs Lajos 1984-ben megjelent, a 

Kedvelt kaktuszok, pozsgások c. könyvében a élettani betegségek címszó alatt leírt szövegből: 

„Kaktuszainkat olyan hatások is érhetik, amelyek a fejlődésükre károsak ugyan, de okozójuk nem 

kártevő, hanem élettani ok (...) A hiánybetegségek közül a fényhiány a kaktuszok és más 

pozsgások megnyúlását okozza. De a fényfölösleg is káros lehet, amely nálunk a nyári 

időszakban a napsugárzásnak közvetlenül kitett helyen éri a növényt (...) A hőhiány a kaktuszok 

fejlődési időszakában az egészséges növekedést akadályozza. A szükségesnél alacsonyabb 

hőmérséklet gátolja a növekedést, és azzal a veszéllyel is jár, hogy elősegíti a gombafertőzést, 

amely különösen a kis kaktuszmagoncokra veszélyes. (…) A vízfölösleg a kaktuszokra, 

pozsgásokra különösen káros, még a fejlődési időszakban is. Ugyanis a túl vizes talajból kiszorul 

a levegő, és a huzamosabb ideig levegőtlen talajban bekövetkezik a gyökerek fulladása, 

pusztulása.” 

Saját tapasztalat is van, a növények sárgulását a túl sok öntözés, a pangó víz vagy a cserépben 

kimerült talaj okozhatja. Pedig ezek egy kis odafigyeléssel, törődéssel elkerülhetők lehetnének. 

Az is könnyen belátható, hogy vannak továbbá olyan élettani rendellenességek, amelyek egyik 
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csoportba sem tartoznak, ilyen az általános leromlás, a növekedés leállása, a degeneráció, amely 

tulajdonképpen egy elöregedési folyamat. Ezek a folyamatok elsősorban a hosszú időn keresztül 

vegetatív úton szaporított növényeknél lépnek fel, vagyis az ivartalan szaporodással, mint 

hagymákból, gyöktörzsekből, tarackokból, gumókból, sarjakból, indákból és más egyébből 

létrejött növényeknél jellemzőek. 

 

 
 

A közelmúltban találtam, kipróbáltam, elmondom 

Egy növénytisztító permetről van szó. A készítmény a növényeken található szennyeződések és 

kártevő maradványok lemosására, a sérülések lezárására, valamint a kártevők (pl. levéltetvek, 

pajzstetvek, atkák) egyedszámának gyérítésére használható. Nagyon praktikusnak tartom, mert 

tapasztaltam, hogy a kártevők elpusztítása mellett segíti a növény gyógyulását. A sérüléseket, 

bevonja, egyúttal a mézharmatot lemossa és tisztítja a növényt. Nagy előnye még, hogy lakásban 

korlátozás nélkül használható, mert a tájékoztató szerint, nem tartalmaz mérgező vegyi anyagot. 

Azért a használati utasításokat tartsuk be. 
 

Minden fotó Szabó Róbert jászberényi barátom gyűjteményében készült, kivéve a gyapjastetűst, 

amely az enyém. 

Nagy Sándor, Jászberény 

Folytatás következik. 

 

Irodalom 

SZŰCS LAJOS: Kedvelt kaktuszok, pozsgások. 1984. 

NAGY BÉLA: Növényházi disznövények termesztése és hajtatása. 1986, 437-453. o. 

HUNT, DAVID R.: The New Cactus Lexicon 

LIBNÁR ANTAL: Dél-Amerika legszebb kaktuszai. 

NEMES LAJOS - SZABÓ DEZSŐ: Kaktuszok. 

SUBIK, RUDOLF – KUNTE, LIBOR: Kaktuszok enciklopédiája. 
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2018 Június 1-3. Fehérvárcsurgói Károlyi Kastélypark 

 

 

 

Június 1-3. között a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában a Károlyi József Alapítvány 14. 

alkalommal rendezi meg az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat (kiállítás, vásár és 

konferencia), amely minden évben számot tart a látogatók örömére és a szakemberek 

érdeklődésére. 

Idén Magyarország első ízben csatlakozik a «Fête aux Jardins» (Kertek fesztiválja) éves 

francia kertművészeti programsorozatához és mint ilyen, június 1-jén részt vesz a globális 

«L’Europe des jardins» (Kertek Európája) programban. 

Az idei rendezvény kiemelt témái: ökológiai, fenntartható tájhasználat; paleobotanika; 

vízinövények. A díszvendég országok Ausztria és Bulgária: Ausztriát a Bécsi Egyetem 

professzora, Dr. Jürg Schönenberger képviseli, aki az e-Flower projektről tart előadást.  Minden 

évben vendégünk Franciaország, amelynek képviseletében Daniel Boulens, a Ville de Lyon 

igazgatója a zöldterületek differenciált kezeléséről nyújt tájékoztatást. Mindkét előadásra a 

szakmai konferencia keretében kerül sor a rendezvény nyitónapján, amelyen egyúttal egy 

rózsákkal foglalkozó szakember is előadást tart Bulgária képviseletében. 

Míg a szombati és vasárnapi programok számos gyermekprogramot kínálnak, több konferencia 

és előadás kerül megrendezésre. A szombati előadók között délelőtt Marton Géza, a napórák 

szakértője «A napórák helye a mai kertekben» címmel tart előadást, délután Halmos Monika 

gasztrobotanikus és Gombás Attila virágkötő «Kösd és kóstold - a legvirágosabb ünnepi asztal» 

címmel ehető virágokat mutat be. A vasárnapi előadások témája a virág: délelőtt Schmidt Tibor 

«Víz a kertben egy kicsit másképp» című prezentációja során a vízinövények különleges világát 

mutatja be. A virágokkal foglalkozó előadások sorát Lencsés Rita zárja, aki a napjainkban 

nagyfokú érdeklődéssel övezett gyógyvirágokról beszél. 

Ebben az évben is szavazhatnak a látogatók a legszebb standra, amelynek díját (egy 

franciaországi utazást) a Károlyi József Alapítvány és a Párizsi Balassi Intézet szponzorálja. 

Mint a korábbi években, úgy idén is az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ad koncertet 

pénteken, 17 órakor, valamint szombaton 18 órakor. 

Információ 

Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. 

Tel. 06 21/311 04 26 

E-mail: info@karolyikastely.hu; 

Web: www.karolyi.org.hu; és www.karolyikastely.hu 
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Írta: Kiss László, Orosháza 

 

A PYGMAEOCEREUS NEMZETSÉG FAJAINAK SZAPORÍTÁSA. 

 

A P. bieblii faj magról jól szaporítható, de kelés után a magoncok nálam lassan fejlődtek. 

Magfogás céljából célszerű először Pereskiopsisra feloltani még a magvetés évében. A januárban 

vetett magok május-júniusban, az áprilisban elvetett magok július-augusztusban már olthatók, 

majd a következő évben, vagy az azt követő harmadik évben végleges alanyra lehet, ill. kell 

átoltani. A 3. és 4. évben már virágot fejlesztenek és szerencsés esetben össze is porozhatók. A 

virágok kötése nagyban függ a növények fejlettségétől. A porzáshoz a még zöld, ívelt szőlőkacs 

jól felhasználható és ajánlott is a virág szerkezete, alakja és a mélyen ülő bibe miatt. Az 

időjárástól függően június-szeptember hónapban virágzik, egy évben 2-4 alkalommal. A P. 

bieblii v. kuehhasii viszonylag jól kel. Fejlődési, oltási, virágzási jellemzői egyeznek a biebliinél 

leírtakkal. A P. akersii, bylesianus, familaris, rowleyanus fajok magról jól kelnek, és elég jó 

növekedési eréllyel rendelkeznek. A 6-7. évben érik el a virágzóképes kort. Az azonos évi 

termések magjait három egymást követő évben harmadolva ajánlott elvetni. E helyen 

megjegyzem, hogy az akersii, rowleyanus ez idő szerint a bylesianus szinonimái. Amennyiben 

gyorsabb fejlődést akarunk elérni lehetséges a biebliinél leírt oltási módszert követni. Mindent 

összevetve a magvetés útján való szaporítást részesítem előnyben. A megfázott és emiatt 

elpusztult Pereskiopsis alanyokról leválasztott bieblii és familaris oltványok sikeresen 

gyökereztethetőnek bizonyultak homokos, köves talajon. A nálam porzott fajok magjai a 

virágzást követő harmadik évben mutattak elfogadható kelési százalékot. Keltetésükhöz 17, max. 

20 
o
C szükséges! A P. familaris már 3. éve virágzik, s 2017-ben sikerült összeporozni a 

virágokat, de azok a megtermékenyülésre nem voltak alkalmasak. Átteleltetésüknél a 

Pereskiopsisra oltott példányok részére szükséges a 8 
o
C feletti hőmérséklet biztosítása. A 

magoncokat Opuntia kleiniae alanyra is lehet oltani, amelyek alacsony 0-5 
o
C hőmérsékleten is 

átteleltethetők. A Pereskiopsisról leválasztott növények mindegyik fajnál problémamentesen 

tovább olthatók, és jól gyökereztethetők. A végcélt tekintve a bieblii, akersii, bylesianus, 

rowleyanus fajoknál a saját termelésű magról való szaporítást sikerült elérni. 
 

     
 

   1. Pygmaeocereus bieblii oltvány a                2. Pygmaeocereus bieblii legyökereztetett és oltott               3. Virágzó Pygmaeocereus 

         2009. évi vetésből 2011.ben                                      példánya terméssel 2016-ból.                             familaris Rauh40502  2017-ben. 
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AZ ARROJADOA NEMZETSÉGNÉL SZERZETT TAPASZTALATOK. 

 

A különböző Arrojadoa fajok magvetéseivel váltakozó eredményt értem el. Azonos 

körülmények között felettébb hektikus kelést és fejlődést mutattak a különböző fajok. 

Elfogadhatóan keltek az Arrojadoa aureispina, marylanae, reflexa, rosenbergiana, rhodantha, 

rhodantha v. occibahiensis fajok magvai, és több klónt sikerült felnevelni. De 1-2 klónt sikerült 

felnevelni az A. horstiana, nana, penicillata, reflexa fajokból is. Az A. dinae és heimenii gyéren 

kelt, sajnos a magoncokat nem sikerült felnevelni. Az A. aureispina, marylanae, rosenbergiana, 

rhodantha, rhodantha v. occibahiensis magoncok saját gyökéren közepestől a kiváló eréllyel  
 

   
 

     4. Acharagma és Arrojadoa oltványok 2016-ból.               5. Arrojadoa rosenbergiana terméssel 2016-ban 
 

   
 

       6. Arrojadoa magfogó törzsállomány 2017-ben.           7. Arrojadoa törzsállomány szaporításra 2016-ban. 
 

növekedtek. A Pereskiopsisra feloltott egyedek oltáskor jól kötöttek, köztük a fejjel lefelé oltott 

példányok is. Előnyként említhető, hogy a nemzetség fajaira növekedésük kezdetétől jellemző az 

oszlopos fejlődés, és egy-egy magonc 3-4 részre vágva (átmérő : hossz = 3:4(5) arányban 

felszeletelve) is eredményesen oltható. Szinte 100 %-ban kötnek! Pereskiopsison 1-3 évig tartó 

nevelést követően a nemesek leválaszthatók, és 2-3 hét után homokos, köves talajon elkezdődik 
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a gyökerek fejlődése. Amennyiben az 

egyes leválasztott szártagok újraoltása 

mellett döntünk, a feldarabolt szárrészek 

jól kötnek, és 1-2 évvel az oltás után már 

sarjakat nevelnek, amelyek szintén levá-

laszthatók és gyökereztethetők vagy olt-

hatók. Az oltás vagy az előnevelés után 

leválasztott és gyökereztetett példányok 3-

4 évvel a vetést (2014-2015) követően vi-

rágoznak (2016) és a különböző klónok 

összeporzását követően a termésükben ma-

got érlelhetnek. Vegetatív módszerrel haté-

konyan sikerült szaporítani az A. aurei-

spina, reflexa, rosenbergiana, rhodantha 

fajokat, és a rosenbergiana fajról 2016-ban 

magot is sikerült fogni, melyek a virágzást 

követő évben elvetve elég jól keltek. Az A. marylanae azért maradt ki a felsorolásból, mert a 

fenti módszerekkel való szaporítás (oltás, gyökereztetés, újraoltás) eredményesen alkalmazható, 

de a fejlődésük jelentősen lassúbb, mint más fajtársaké. A választott módszert mindenki el tudja 

dönteni céljainak megfelelően. Elegendő klón esetén nem szükséges minden Pereskiopsisról 

teljesen leválasztani a nemeseket, hanem elegendő oltásra levágni néhány szárrészt, és az 

alanyon meghagyott nemes rövid időn belül újabb sarjakat nevel, és azok 4-6 mm-es átmérőt 

elérve még abban az évben Pereskiopsisra átolthatók, vagy a következő évben más fajta 

(Echinopsis hungaricus, Eriocereus jusbertii, Selenicereus grandiflora) alanyra olthatók, vagy 

gyökereztethetők. Walther Haage: Kakteen von A bis Z című könyvében leírtak szerint min. 8 
o
C 

felett kell átteleltetni, de véleményem szerint 12-15 
o
C-ot szükséges biztosítani számukra. Ez 

különösen igaz az A. rosenbergiana fajra, mert a téli pusztulás erősen megtizedelte a kísérleti 

állományt. A nemzetség tartásánál figyelemre méltó erény, hogy 3-4 év alatt elérhető a 

virágzóképes nagyság, a gyors fejlődés, és döntő többségük ellenáll a tartási hibáknak. 

Egyértelmű hátrány a magas teleltetési hőmérséklet és néhány faj 1-2 m-es magassága. 

Képeket készítette a szerző saját gyűjteményében. 

Kiss László, Orosháza 
 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA 

2018. I. FÉLÉVBEN 
 

Január – Téli szünet 
 

Február 24. szombat: Sérült növények túlélése 

Előadó: Szászi Róbert 
 

Április 14. szombat: KÖZGYŰLÉS 
 

Április 23. hétfő: Föld napja rendezvény 

Kaktuszok és állatok barátsága és egyéb érdekességek.  

Előadó: Nagy József 
 

Április 26. csütörtök: Föld napja rendezvény 

Földünk különös növényei a kaktuszok. Ideje: 12:30-13:30 

Előadó: Nagy József 
 

Április 28. szombat Látványos pozsgás növények 

Előadó: Rácz László 
 

Május 10-13. csütörtök-vasárnap 
Kaktuszok és más pozsgás növények kiállítása és vására 

Helyszín: Debrecen, Malompark Bevásárlóközpont 
 

Május 26. szombat Látogatás a Botanikus Kertben 

Szervező: Rácz László 
 

A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház 

Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Megközelíthető a 19-es autóbusszal! Kezdési időpont a nem jelzett napokon: délután, 16 óra! 

 

 

8. Arrojadoa 2016. évi szaporítványok 2017-ben. 
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4. BEFEJEZŐ RÉSZ 

 

 

Írta: Fábián László 

 

Ebben a jegyzékben azok az elnevezések is szerepelnek, amelyeket ő fedezett fel újra, saját nevet 

alkalmazott rájuk, esetleg le is írta őket. Néhány hasonló jegyzékből igyekeztek ezeket az 

elnevezéseket kihagyni, főleg, ha azokat Frič munkatársai gyűjtötték, vagy az útjai során, vagy 

mint önálló begyűjtők. Ezért például a hasonló jegyzékek szerzői meg sem említik a Napina 

mandragorana Frič n. n. fajt, melyet barátja küldött neki Mexikóból és később Backeberg 

áthelyezte a saját Gymnocactus nemébe, mint G. mandragora (Frič) Backbr. Frič a másoktól 

származó növényeket sohasem titkolta el, de nem is különítette el a saját felfedezéseitől. Ezzel 

megnehezíti a jegyzék elkészítését, mert sokszor nem tudhatjuk, hogy az egyes fajok milyen 

módon kerültek be gyűjteményébe. Ki kellene vonni belőle ezeket a neveket, annak ellenére, 

hogy Fričnek tulajdonítják őket. Ilyen növénye például a Notocactus muller-moellerii Frič faj, 

melyet Frič megjegyzései szerint Muller-Melchers úr talált Montevideónál, csak három 

példányban. Ennek ellenére a jegyzéket ilyen formában jelentetem meg, hogy a Frič 

sorozatomban szereplő megnevezések mindenki számára világosak legyenek. Ha annak idején 

Frič az összes megnevezését a szabályoknak megfelelően írt volna le, teljesen eltérő neveken 

ismernénk ma kedvenceinket. Mivel 2015-ben megjelent a kaktuszok-családjának újabb 

értelmezése, ezért a nemzetségneveket e mű szellemében fogom megjeleníteni. A melléklet csak 

átfogóan ismerteti azokat a fajokat, melyeket Frič felfedezett, vagy munkatársai fedeztek fel. Az 

összes általa említett taxon kitenne egy vaskosabb füzetet. Például csak a Rebutia nemzetségnél 

több mint 300 nevet említ. A Hymenolobivia nemzetsége sem tartalmaz kevesebb megnevezést. 

Igyekeztem főleg azokat a fajokat jegyzékbe szedni, melyek előfordulnak Frič sorozatomban. 

Talán az olvasónak ilyen módon sikerül majd fogalmat kapni arról, hogy milyen hatalmas 

munkát végzett el az élete során. 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

 

OREOCEREUS (Berg.) Ricc. 

irigoyenii Frič n. nud. = O. trollii Kupp. 

ROSEIA Frič 

castanedai Frič n. nud. = Ancistrocactus megarhizus (Rose) Br. et R. 

SCOPAREBUTIA Frič = HYMENOREBOLOBIVIA Frič 

crispa Frič n. nud. 

maresii Frič n. nud. (S. marešii Frič n. nud. 

spinosissima Frič n. nud. 

SETIREBUTIA Frič = MEDIOLOBIVIA Backbrg. 

disciformis Frič n. nud. 

grandiflora Frič n. nud. 

longiflora Frič n. nud. 

melanotricha Frič n. nud. 

multiflora Frič n. nud. 

nidulans Frič n. nud. 

roseiaurata Frič n. nud. 

turbiniformis Frič n. nud. 

SPINICALYCIUM Frič = ACANTHOCALYCIUM Backbrg. 

roseiflorum Frič n. nud. 
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STETSONIA Br. et R. 

coryne v. robusta Frič n. nud. 

STROMBOCACTUS Br. et R. 

turbiniformis v. monacanthus Frič n. nud. (S. turbiniformis v. monacantha Frič n. nud.) 

turbiniformis v. seidelii Frič = Strombocactus disciformis (DC.) Br. et R. v. seidelii (Frič) comb. 

nova 

turbiniformis v. spinosissimus Frič n. nud. (S. turbiniformis v. spinosissima Frič n. nud.) 

TEPHROCACTUS Lem. emend. Backbrg. 

azureispinus Frič n. nud. 

maihuenoides Frič n. nud. = T. maihueniaoides Frič n. nud. = T. maihuenioides Frič n. nud. 

TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc. 

cephalopasacana Frič n. nud. 

cephalopasacana v. albicephala Frič n. nud. 

marsonerii Frič n. nud. 

pasacana v. catamarcense Frič n. nud. 

pasacana v. inermis Frič n. nud. 

pasacana v. la rioja Frič n. nud. 

pasacana v. nigra Frič n. nud. 

salpingophora Frič? 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

 

 

 

 

 
 

 
Szerkesztő: A Kolozsvárott megjelenő Keleti Újság alábbi írása 1938-ból származik, amelynek értéke az ott élő 

kaktuszgyűjtő, Triska bácsi bemutatása, akinek gyakorlati tudása igen nagy lehetett a kaktuszok tartásáról, viszont 

botanikai ismeretei elmaradtak korának szintjétől. Emiatt a leírtak kellő átgondolást igényelnek. (FIM) 

 

Írta: Bogdán István 

 
TÖBB MINT NEGYVENEZER KAKTUSZFAJTÁT ISMER A TUDOMÁNY, DE A PONTOS SZÁMOT NEM LEHET 

MEGÁLLAPÍTANI, MERT A FAJTÁK ÁLLANDÓAN SZAPORODNAK — KOCKA-, GÖMB- ÉS PILLANGÓALAKÚ 

KAKTUSZCSODÁKAT HOZ LÉTRE A KERESZTEZÉS — A KELLEMETLENÜL SZÚRÓS DÍSZNÖVÉNYT A FÉRFIAK 

JOBBAN KEDVELIK, MINT A NŐK 

 

(Kolozsvár, október 22.) Nem is olyan régen, alig két évvel ezelőtt érte el a „kaktuszláz" a 

tetőfokát. Akkor minden második ember kaktuszt gyűjtött s az ember nem mehetett be egy 

modern kislakásba anélkül, hogy ne távozzon néhány kaktusztüskével gazdagabban. Ma már 

lényegesebben alábbhagyott a kaktuszgyűjtési láz, de ezzel szemben olyan gyűjtemények 

keletkeztek, amelyekben a chilei andok havas bérceinek télálló kaktuszaitól kezdve egészen a 

mexikói homoksivatagok szeszélyes alakú törpekaktuszáig majdnem minden fajta megtalálható. 

Ilyen a Baii uccában levő, Triska Vilmos tulajdonát képező kaktuszfarm is. Amikor bekopogunk 

a kapun, kerti ruhába öltözött ősz hajú bácsi jön elénk, Triska Vilmos és érdeklődik kívánságunk 

iránt. Amikor megtudja, hogy a kaktuszbirodalom rejtelmeibe akarunk bepillantást nyerni, 

készségesen bevezet egy tujafáktól szegélyezett udvarra, kaktuszországba. 

 

Tüskés csodák között 

Száz meg száz törpe kaktusz, állványokon, ládákban, polcokon vagy szabadon a földbe ültetve. 

A legfantasztikusabb alakú tüskés zöld növények, egyik olyan, mint egy tüskés kugligolyó, a 

másik kockaalakú, van olyan is, amelyet zöld fehérpettyes pillangónak nézne az ember, a másik 
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meg egy datolyapálmának kicsinyített mása. A formák orgiát ülnek itt s az embernek nincs elég 

szókincse, hogy az itt látható alakzatokra kifejezést találjon. Triska ur féltő gonddal vezet 

keresztül-kasul a kis kaktuszok között s hol egyikre, hol másikra mutat, közben a növénytani 

nevét is elmondja mindegyiknek, de a harmincadiknál már zug a fejünk s egyre sem emlékezünk. 

Ez így nem lesz jó, talán más formában próbáljuk megérteni a dolgot. 

 

Negyvenezer ismert kaktuszfajta 

— Hány fajta kaktuszt ismer? — kérdezzük, abban a reményben, hogy majd szépen feljegyezzük 

a különböző fajtákat.  

— Hát úgy vagy harminc-negyvenezret, — hangzik a válasz, mire mi azonnal le is teszünk a  

tervről, hogy feljegyezzük. A „kaktuszok atyja” azonban segítségünkre siet s most már kérdezés 

nélkül bemutatja a kaktuszbirodalmat.  

— A gyűjtő szempontjából két nagy csoportra lehet osztani a kaktuszokat. A húsos 

álkaktuszokra, a suculens növényekre, amelyek többnyire Afrikából származnak. Azon kívül 

vannak a mexikói, közép, és délamerikai kaktuszok, ezek azután rengeteg fajra oszlanak, amelyet 

senki sem tarthat nyilván, mert, amig valaki a különböző fajtákat összeszámlálná, az alatt a 

kereszteződésekből ismét egy uj fajta bukkanna elő. 

 

Kaktusz, mint állólámpa 

Sétálás közben a lakáshoz érünk, Triska ur beinvitál s bent a szobában 

megismétlődik az előbbi kép, csak itt a kaktuszok még változatosabbak. 

A lelőhelyük is elég változatos. Kaktusz az asztalon, kaktusz az ablak-

párkányon, a szekrénytetején. Sőt az ágy mellett is, mint valami fura 

állólámpa egy hatalmas kaktusz áll. Óvatosan helyet foglalunk a szúrós 

vendégszobában és megindul a beszélgetés. 

— Sokan gyűjtenek kaktuszokat? — kérdezzük. 

— Régebben sokkal többen gyűjtöttek. Akkor mindenki gyűjtött és a nők 

a leglehetetlenebb helyekre is kaktuszokat raktak, de később megdöbben-

ve tapasztalták, hogy ha nem öntözik a kaktusz is elpusztul s erre fel-

hagytak a gyűjtéssel. 

— A kaktusz állítólag az agglegények növénye. Csakugyan a férfiak 

közül kerül ki a legtöbb gyűjtő? 

 

„Az agglegények virága“ 

— Komolyan csakugyan a férfiak gyűjtik inkább, a nők inkább csak 

divatból. Természetesen minden szakértelem hijjával. Nem tudják, hogy 

a kaktusz nagyon kényes növény és fogalmuk sincs arról, hogy miként 

kell gondozni. A legtöbben például azt hiszik, hogy a kaktusznak nagy 

meleg kell. Ezzel szemben az a valóság, hogy ezek a növények télen is csak a hét-nyolc fokos 

meleget szeretik. A nagyobb melegben egészségtelenül fejlődnek. Rendkívül fontos az 

öntözésük is. A lakásban négy-öt naponként kell öntözni de ahol sok virág és növény van, ott 

kevesebbet, mert különben elrothadnak. De ezt igy általánosságban nem is lehet megállapítani. 

Minden kaktusznak, akár az embernek is más a természete, a szervezete s ezt ki kell tapasztalni. 

— Itt van például ez a kis mellbeteg — mutat rá gondterhelt arccal az egyik fehérpettyes 

zöldségre, — ezt ha öntözöm nem fejlődik, ha nem öntözöm száradni kezd. Nem tudom eltalálni, 

hogy mi kellene neki, igy volt az apjával is, egy darabig senyvedt, azután meghalt. 

A világért sem mondaná, hogy elpusztult, hanem meghalt, úgy beszél Triska bácsi a növényeiről, 

mint kedves gyermekeiről. 

— Itt van például a kaktusz-dedó, mutat egy kis ládára, ahol a homokban sűrű sorokban apró, 

szinte gombostűfej nagyságú apróságok sorakoznak. Ezek még csecsemők, sokat kell nőjjenek, 

amíg külön cserepet kaphatnak addig még sok el is pusztul szegényekből. 

— Szeretnénk valami útmutatást kapni a kezdő kaktuszgyüjtők részére — kényszerítjük 

gyakorlati utakra Triska urat. 
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Hogyan gondozzuk a kaktuszokat? 

— A legfontosabb a növény földjének keverése. A legjobb a felehomok egy negyedrész 

lombföld és egy negyedrész feketeföld keverék, de ha nem tudunk ilyen keveréket előállítani, 

akkor inkább homokos, mint kövér földbe kell ültetni a kaktuszokat. Fontos az is, hogy ne 

divatos, színes mázas cserepeket használjunk, mert ezekben a máz miatt nincs elég párolgása a 

növénynek s csakhamar elpusztul. A cserépbe ültetett kaktuszokat nyáron ki lehet ültetni, 

lehetőleg napos helyre, kivéve a húsos álkaktuszokat, amelyek inkább szeretik a nagyon világos, 

de nem napos helyeket. A lakásban déli fekvésű nagyon világos helyen kell teleltetni a 

növényeket, ha azt akarják, hogy ne szenvedje meg a hosszú telet. De van igen sok kaktuszfajta, 

amelyek igen jól bírják a telet s ezeket télen is a szabadban lehet hagyni. 

 — Hány darabból lehet összeállítani és mennyibe kerül egy kaktuszgyűjtemény? — folytatjuk a 

kérdezést. 

 

A kaktuszgyűjtés olcsó mulatság 

— Hatvan nyolcvan darabból már szép gyűjteményt lehet összeállítani s ez nem is kerül sokba, 

mert egyes fajokat könnyen lehet szaporítani. A kaktuszokról a kis kinövéseket, ágakat, ha 

letörjük és homokba dugjuk csakhamar fejlődni kezd s a gyűjteményünk uj taggal szaporodik. 

Lehet ugyan magról is termeszteni, de ehhez igen nagy türelem kell, de nem is háládatos munka. 

Én például ezer magot hozattam Németországból s ebből kikelt vagy kétszázötven darab. Az első 

tél után csak tizenkét darab maradt az egészből s két évig tartott, amig akkorák lettek, mint egy 

gyufafej. Ezek bizony igen drága kaktuszok voltak. Sokkal egyszerűbb egy nagy gyűjtőtől 

vásárolni, hiszen nálam is már harminc lejért lehet kaktuszt venni. Ez lényegesebben kevesebbe 

kerül, mintha valaki saját maga akarna termeszteni. 

Beszéd közben gondosan megigazít egy apró cserepet, olyan mozdulattal, mint amikor egy féltett 

gyerek feje alatt igazítja el a szülő a párnát. Féltő gonddal kezeli kincseit, amit azok azzal 

hálálnak meg, hogy olyan lehetetlen formájuakra nőnek, hogy láttukra minden kaktusz gyűjtő 

szive ugrálni kezd örömében. Lassan beesteledett s az inkák és aztékok földjének származottait 

magukra hagyjuk. Szinte lábujjhegyen osonok ki a szobából, mintha Triska bácsi „gyermekei" 

felébrednének lépteink zajára. 

Bogdán István 

Keleti Ujság, 21. évfolyam, 241. szám, 1938. október 24. 9. o.  

 
Erdei Gyula virágzó kaktuszgyűjteményének egy részlete. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, FÖLDES, 

2018. MÁJUS 16. 
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Képek 

Nagy József 

Tóthné Domokos Irma 
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A Szukkulens Növényeket Tanulmányozó Nemzetközi Szervezet, (International Organization 

for Succulent Plant Study, IOS) most megjelent Repertorium Plantarum Succulentarum LXVII. 

című kiadványában érvényesnek fogadta el az ×Echinopsis hungarica (Földi) Ficzere nevet. 

Basionym: Cereus ×hungaricus. A korábban Cereus hungaricus Földi néven is ismert növény 

Dr. Horváth István kertészetében 1931-ben képződött hibrid. Róla és kertészetéről eddig szinte 

semmilyen adatunk, ismeretünk nem volt, ezért örömömre szolgált, amikor botanikatörténeti 

kutatásom során ráleltem a Magyarság újságban az 1934-ben megjelent, Horváth István 

növénycsodáiról mesélő írásra. Az sem közismert, hogy az erfurti kaktuszgyűjtő, Herr Winter, 

akinek neve sok kaktusz nevében szerepel, járt Magyarországon, így Dr. Horváthnál is. 

 

 

 
 

 

Írta: Kovrig János dr. 

 

Pécel, július hó. 

Az udvarban violaszínű trombitavirág, rózsaszinbe-játszó, kecses gladiolus (amelyet Bejthe 

István vagy négyszáz évvel ezelőtt oly kedvesen és oly kevés eredménnyel, mezei dárdácskának 

nevezett el), tűzpiros muskátlisor a tornác előtt, dáliák, futónövények a kerti filagória felől 
bájosan fogadják az érkezőt, aki Horváth István dr. hírneves telepét akarja meglátogatni. A 

bejárattal szemben, az udvar túlsó mélyén, százéves japán sophora ontja méz- illatú virágait. 

Szinte csordul róla a nektár: földre hullott, sárgás szirmain is talál nyalakodni-valót a szorgalmas 

méhecske. 

 — Nagy fa volt ez már öregapám idejében is: hatökrös szekéren huzatták ide a szomszéd 

községből. 

Ezt mondja házigazdám: Horváth István dr. Ahogy nézem pirosas-barnára sült arcát, kemény, 

zömök termetét, határozott vonásait, figyelem jókedvű, egyenes beszédét: mintha az ezerholdak 

urát látnám magam előtt, a nagy arányokhoz szokott magyar dzsentri típusát és nem tudom 

elhinni, hogy kaktusz-növénykék milliméternyi szőröcskéi, az alak és színek liliputi szépségei, 

egy kaktusz-telep fárasztó, pepecselő munkája leköti, kielégíti, boldogítja. Már tizenöt éves 

korában érdeklik a növényfurcsaságok: Olaszországot járja hátizsákkal, növényásóval és 

hazahozott növényeit, különösen az akkor még alig ismert kaktuszokat, drága pénzen vásárolják 

tőle a nagy, budapesti virágkereskedők. 

 

Dzsungeltől — a sivatagig 

 

— Lassanként abbahagytam az orchideákkal és egyéb különlegességekkel való bajlódást és 

immár több, mint egy évtizede főleg a kaktusztenyésztésnek szentelem magamat, — meséli 

Horváth dr. — Megkapott a kaktuszfélék csodálatos formagazdagsága és talán, egy kissé az a 

titokzatosság is, amely származásukat jellemzi. A geológusok nem tudnak semmit őskoráról: 

lenyomatát nem őrizte meg semmi, ismert kőzet. Kétszínű, leveles-lombos, dzsungellakó 

atyafiaktól kell származnia a kaktusznak, melynek formája, szerkezete annál elütőbb tőlük, 

mennél inkább sivatag-lakó növény vált belőle. Legkevésbé „kaktusz-szerűek“ a Peireskioideae 

alcsaládba tartozó kaktuszok; ezeknek a kétsziküekéhez hasonló szervezetük van, többnyire 

nyirkos helyen élő cserjék, elágazó, fás száruk nagy, gyakran húsos leveleket hajt. Szárazabb 

helyeken találhatók az Opuntioideae alcsalád tagjai; száruk elhúsosodó, a levélképződmények 
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jelentékenyebbek. Végül a Cereoideae alcsalád 

a tipikus, sivataglakó kaktusznép, szára húsos, 

levélzete apró, hullatag pikkelyekből áll, vagy 

hiányzik; a vastag, gyakran viaszos felbőr, süly-

lyesztett légnyilások, a testbe jutó vizet lekötő 

sejtnyálka, mind pompás, védelmi berendez-

kedés a párolgás megakadályozására. 

— Ezzel a három részre tagolható fejlődési fo-

lyamattal szemben, mely a kaktusznak a dzsun-

geltól — a sivatagig vezető útján megálla-

pítható, a „visszafejlődésre“ is van példa a 

Phyllocactus és az Epiphyllum-nemzetség köré-

ben. Idetartoznak a fánlakó levélkaktuszok, 

amelyek, hogy Rapaics Raymund dr. növény-

tudósunk szavaival éljek: „talán megbánták, 

amiért a kaktusz-ősök elhagyták az őserdőket s 

igyekeztek visszatérni az elvesztett paradi-

csomba“. 

Kerti ágyasokban Sempervivumok, magyarán: 

„kövi“-rózsák virágoznak. Jól mézelő növények 

ezek, kisigényűek, zárt telepekké nőnek. Gyen-

gébb minőségű talajok hasznosítására lehetne 

használni őket. Néhány lépéssel tovább húsz-

esztendős, hatalmas áloé bizonyítja házigazdám 

ifjúkori szorgalmát, ügyességét. Tízéves oszlopkaktuszok katonás soraiban gyönyörködöm, 

odébb óvatosan tapogatom az Opuntia arborescens veszedelmes, horgas tüskéit. Ez az utóbbi 

kaktusz két méterre is megnő, kerítés céljára alkalmas. 

 

Kaktuszok bűvészmutatványai 

 

Szorgalmasan jegyezgetem a különösebbnél-különösebb kaktuszok neveit: a zöld szín hihetetlen 

változatai, a szakszerű magyarázat során lassan elém-szépülő sötétebb-világosabb foltok, a kis 

bibircsókok, melyeknek némelyikére majdnem csókot lehel a vérbeli kaktuszkedvelő, a valóban 

pompás színű virágok, csodálatos alakok mindig újabb és újabb feljegyzésre ösztönöznek. De 

végére nem lehet jutni a dolognak, mert ezer-

hétszáz kaktusz-faj van itten képviselve, igaz, 

csak töredékrésze az ismert negyvenezer fajnak, 

mégis meghaladja a futólag érdeklődő képessé-

geit. Hát még a tüskék! Ezekről majdnem el is 

feledkeztem. Pihefinomságtól acélkeménységig, 

a színskála minden változatában, minden lehető 

nagyságban, alakban és elrendezésben rengeteg 

változata van a kaktuszok szépség-tüskéinek. 

Horváth dr. öntöző-kannát vesz a kezébe: a víz 

nyomán az imént még fehéres tüskék pirossá 

válnak az Echinocactus Saglionison, szivár-

ványszínekben pompáznak az Echinocereus 

pectinatus varabilissima zömök testén, máshol 

sárga, kék színeket varázsol elő a kaktuszok 

nedvesedő bőre. 

Nem tudom, min csodálkozzak inkább: a 

Mamillaria Pfeifferi málnaízű gyümölcsén-e, az  

 
2. Echinocereus pectinatus. Kép: Szászi Róbert 

 

 

 

1. Opuntia arborescens 

(ma Cylindropuntia imbricata). Kép: Kola Sándor 
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apró pikkelyek alakjában, kész növényeket elevenen szülő Bryophyllumon, vagy a pompásan 

találó elnevezéseken, melyek így hangzanak: „anyósok széke“, „püspöksüveg“, „négerujj“ stb.? 

Ha nem is külsejére, de a testében lévő alkaloidák miatt legérdekesebb a mexikói Lophophora 

Williamsii, melynek hatóanyaga: a mescalin joggal örvend legendás hírnevének. Ez a hazájában 

„snapszgomb“-nak, vagy peyote-nak nevezett növény félgömbalakú fejében hordja főleg a 

mescalint. A mexikói indiánok ezt a felső félgömböt levágják a répaszerű gyökérről, szeletekre 

metélik, megaszalják és megcukrozva rágicsálják, mialatt a nyál kioldja' az alkaloidokat. 

Tudományos vizsgálatok szerint a mescalin egy tonikus, az idegrendszerre izgató hatású anyag, 

melynek élvezete csodálatos és szinte leírhatatlanul szép színvíziókat vált ki. Káros utóhatása 

nincs, nem hasonlítható a megszokás folytán végzetessé válható kábítószerekhez, mint az ópium, 

vagy heroin. Egyben alkalmas az öntudat kettéhasadásának tudományos vizsgálatára, mert a 

mescalintól kábult ember tudatában van annak, hogy víziókat lát és rájuk a hatás elmúltával, 

mint álomképekre visszaemlékszik. 

 

Herr Winter védi az „őszapót“ 

 

Tapasztalat szerint Magyarország kiválóan alkalmas kaktusztenyésztésre. A nyugati országokkal 

szemben nálunk több a nap, a meleg és kevesebb az eső. Németországgal összehasonlítva évente 

mintegy 47 nappal hosszabb az „inszoláció'‘. Ez alkalmassá teszi hazánkat arra, hogy a 

tengerentúlról Európába kerülő kaktuszok elszaporitó, akklimatizáló telepe legyen. Sajnos, 

jelenleg annyi akadály áll útjában a külkereskedelemnek, hogy ez a természet adta lehetőség 

kiaknázva nincsen. 

— A kaktusznak szilárd ára van a világpiacokon, — mondja Horváth dr. — Nem súlyra, hanem 

szám szerint kerül forgalomba a kaktuszmag. Az idén remélhető másfélmillió magra rugó 

termésem, annak ellenére, hogy a magyar magnak határozottan hírnevet szereztem, valószínűleg 

itthon fog rekedni, olyan leküzdhetetlen nehézségbe ütközik a kivitel. 

Ez bizony szomorú dolog. Ugyanakkor, mint értesülök, a növénybehozatalra vonatkozó 

rendeletek hiányossága miatt dömping-kaktusz jön be az országba, nem akklimatizált anyag, 

mely nemcsak hazai kaktusz-tenyésztőink üzletének, de magának a kaktusz-kultusznak is árt. 

Hangos kiáltozás tereli el egyszerre figyelmünket ezekről a problémákról. 

A kerti locsoló vastag vízsugarában először egy kalap, azután egy barnahajú fej tűnik elénk, 

majd egy csuromvizes férfi, amint a kaktuszágyak egyike fölé négykézláb ráborul. Odarohanunk. 

Hamarosan kitűnik a feltápászkodó úrról, hogy Erfurtból jött, Herr Winter-nek hívják, maga is 

kaktusztenyésző és egy német kertészeti cég ajánlására jött ide a magyar kaktusz- kultúrát 

tanulmányozni. 

 

— Donnerwetter! Az a borzalmas fickó úgy öntözte az imént ezeket a gyönyörű kaktuszokat, 

mint nálunk a répát szokás, — méltatlankodott Herr Winter. Tönkretesz itt mindent, ha nem 

jövök időben! 

Köszönet helyett azonban egy kis kinevetést kapott a buzgó német és Horváth dr. 

megmagyarázta neki, hogy az akklimatizált kaktuszokat a magyar klíma alatt nem kell félteni, 

„.csepegtetős üvegből öntözni“, mint Németországban teszik. Még az igen kényesnek ismert 

Cephalocereus senilis-t, a különös, fehérhajú „őszapót” sem, melyet Herr Winter testével 

igyekezett védeni az imént. 

 

Aratják a lavendulát 

 

Német barátunkkal az üvegházakba vonulunk. Rengeteg magvetés, kaktusz-palánta vonul el 

fáradó szemem előtt. Mutatnak egy kaktusz-fajtát, amelynek átmérője a vetéstől számított 6 

esztendő alatt, ötszöri átültetés után mindössze két és fél milliméterre növekedett! A türelemnek 

valóban csodálatos próbaköve! Oltásokat nézegetek. Milyen egyszerűnek látszik! Levágnak egy 

kaktuszról valami furcsán-szép dudort, félgömbalakú képződményt, legyezőszerűen szétterülő 

darabkát, csinosan tekeredő, fodrozódó tarajt, minden további nélkül ráteszik egy másik kaktusz 
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frissen lemetszett csonkjára és szalagocskákra kötött 

ólomnehezékkel rászorítják. Az így előállítható, új 

alakoknak változata határtalan. Ebben a kimeríthetetlen 

lehetőségben találja az igazi kaktusz-tenyésztő talán 

legnagyobb gyönyörűségét. 

Felhasználjuk az alkalmat, amíg Herr Winter egy ritka 

kaktusz meghatározására bevonul Horváth dr. ezernégyszáz 

kötetes könyvtárába és megnézzük a kert többi részét. 

Kékes-piros virágú díszbogáncs (Echinops Ritro) áll hosz-

szúkás ágyásban, tündéri virágain méhecskék lakmároznak. 

Gyümölcsfákon túl (bizony látszik rajtuk, hogy mostoha 

gyermekek csupán e kertben), az úttal párhuzamos sorok-

ban, koszorúkötéshez keresett Mahonia örökzöld levelei 

pompáznak. Átható, kellemes illat üti meg az orromat. 

Sűrű, leveles lombozat fölött, finom, hosszú szárakon, kék 

virág fürtöcskék bókolnak előttük, rezdülésük a levegőbe 

hinti a lavendula ismert illatát. 

— Évszázadok óta terem a lavendula a magyar kertekben, 

— mondja Horváth dr. — így nyáron még ma is megjelennek a lavendulás parasztasszonyok a 

budapesti piacokon és árulják a molyűző virágot. De tudtommal nagyobb, ipari célra való 

termelés eddig még nem folyt nálunk, illatszergyáraink külföldről hozzák be a nyersanyagot. 

Pedig szép jövedelemre lehetne szert tenni: én most aratom az első, számbavehető termést, a 

lavendula-szárért 35 pengőt ad métermázsánként egy budai gyár, magáért a virágért azonban 2 

pengő 40 fillért kilónkénti  

Kinézünk a „szőlőbe“, ahol a valamikor filoxérától kipusztult tőkék helyén, ma ligetesen 

telepített, fiatal mandulás, barackos faiskola áll és a márgás-talajú, kavicsos domboldalon, tömött 

csoportokban kéket virító lavendula. Hasonló szőlőhegyeken könnyen termeszthetnénk annyi 

lavendulát, amennyi gyáraink szükségletét fedezi. Könnyítés lenne ez szőlősgazdáink helyzetén 

és javítana valamicskét külkereskedelmi mérlegünkön. Késő délután jönnek az aratók: sarlóval 

vágják a lavendulát, vellával rázzák ki az illatos petrencékből a virágfejecskéket. 

 

Évike, a kis „kaktusz-hercegnő“ 

 

Házigazdám leánykája, a kis hétéves Évike, türelmetlenül vár bennünket a rácsos-kapuban, 

mikor a szőlőből hazaérkezünk. Kezecskéjét nyalogatja „Liza", a világ leggondosabban ápolt 

báránykája. Egész nap keféli, mosdatja (szappannal is!) kis úrnője, fényesen tartja a csengettyűt, 

melynek nyelve olyan ijedten tud kalimpálni, mint félénk báránykák szívecskéje. 

— Itt van egy bácsi Szegedről, — jelenti be újabb látogatónkat Évike. És míg a papája egy 

pillanatra elsiet, hogy fogadja a kaktusz-szaktársat, a kislány kedvesen invitál: — A bácsi meg 

jöjjön, megmutatom az én „sziklakertemet“. 

A babaszobává alakított filagória mellett, terméskövek között van Évike tündérkertecskéje. 

Névről ismeri növényeit. 

— Á, az nem kaktusz, bácsi, hanem „szédum”! — magyarázza mosolyogva. Kicsiny szájából 

kedvesen hangzik, mikor „mámiláriákról“, „céreuszokról“ beszél és elsorolja, milyen koszton 

élnek teknősbékái. 

Néhány tüskétlen, kaktuszdarabkával tér vissza Horváth dr. Egy télálló Opuntia-fajta és „Liza“, 

amint mohón utánakap, felhabzsolja, hozzáértően bizonyítja, hogy takarmányozási célra 

alkalmas lehet ez a megmagyarosodott, igénytelen „takarmánykaktusz“. 

Búcsút mondva ennek a csodálatos kertnek, az állomás felé tartok. Fölöttem a Ráday-grófok öreg 

kastélya szomorkodik. Körülöttem Pécel, kemény kurtanemesek hajdani fészke. Álomszínben 

játszik az elmúlt órák csodálatos valósága. 

Kovrig János dr. 

 

Magyarság, 15. évfolyam 164. szám, 1934. július 22, 8. o. 

 

 

3. Cephalocereus senilis. 

Kép: Amante Darmanin 
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Horváth István dr., ügyvéd. Sztára községben született, 1893-ban. 

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben, Párisban és Genf-

ben végezte. Ügyvédi oklevelét 1920-ban Budapesten szerezte 

meg. Ezt megelőzően a Magyar Általános Hitelbank jogügyi osztá-

lyában működött, majd később a budapesti kir. törvényszékhez, 

illetve innen a budapesti kir. ítélőtáblához nevezték ki. Mint a 

budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja folytat általános ügy-

védi gyakorlatot, azonban főleg kereskedelmi és nemzetközi jogi 

ügyekkel foglalkozik. Több nagy iparvállalat, többek között: a 

Thonet-Mundus-konzern, a Nagybátony-Ujlaki r.-t., a Vígszínház 

jogtanácsosa és számos arisztokrata és nagybirtokos család ügyé-

sze. A Pátria Általános Biztosító Intézet választmányi tagja, a „Lean“ Svéd-Magyar Építő Rt. 

igazgatósági tagja, a Tisza István Társaskör, a Fészek, a Kmac., az Ügyvédi Kör és számos más 

kari és társadalmi egyesület tagja. A jogi szaklapok és napilapok hasábjain számos cikke jelent 

meg. 

 

Irodalom 

Szentmiklóssy Géza (szerk.): A magyar feltámadás lexikona. Budapest, 1930. 689. o. 

 

 

 

 
 

Érdekes tanulmányúton egy nap alatt 

 

 
Szerkesztő: A Budapesti Hírlap, 1934. október 18-i számában a fenti címen megjelent cikk egyik részlete megemlíti 

Horváth Istvánt, a „kaktuszok fejedelmét”. Ezt idézem. (FIM) 

 

Írta: Losonczy Zoltán 

 

„A kaktusz-király 

Sokféle kultúrintézménye és egyesülete mellett van Pécelnek egy speciális híressége is, amelyről 

csak a szakemberek tudnak ugyan, de amelynek produktumait minden házban ott látjuk, ahol a 

ma erősen divatozó kaktuszokat gyűjtik. Pécelen él a kaktuszok fejedelme, a legnagyobb magyar 

tenyésztő, Horváth István dr., aki honvédelmi miniszteri fogalmazói sorból lett műkertész. 

Úgyszólván az egész országot Ő látja el kaktusszal, amelyet tudományos alapon vezetett, 

látványos telepén százezer számra tenyészt és szédületes számú fajtáit saját kreációival 

szaporítja. Azok, akik a mind jobban terjedő kaktusz-lázba estek, szédülten nézik ezt a misztikus 

kaktusz-országot. 

Ez is egy szín Pécel életéhez, amelyben annyi a kultúra és az életerő, hogy kevés község tud 

hasonlóval büszkélkedni. Most már csak az a kívánatos, hogy Pécel, amely egykor eljutott 

kertvárosáig, Indiáig, ne álljon meg a vasúti tarifa véletlen mostohasága miatt végérvényesen a 

fejlődésben.” 

Losonczy Zoltán 

 

Irodalom 

Losonczy Zoltán: Péceltől Indiáig. - Érdekes tanulmányúton egy nap alatt. Budapesti Hírlap, 

54. évfolyam, 235. szám. 1934. október 18, 6. o. 
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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. 
 

L 
lox /loceus/ schief ferde 

Loxanthocereus schiefblütiger ferdevirágú Cereus 

lucous schimmernd, leuchtend csillogó, fénylő 

lucidus stark glänzend erősen fénylő 

luethyi benannt nach: Lüthy Lüthy-féle 

luetzelburgii benannt nach Ph. Von Lützelburg Lützelburg-féle 

lumbrerasense benannt nach Herkunft: Lumbreras, 

Argentína 

Lumbrerasból való 

lumbricuides, 

lumbricoides 

einem Regenwurmähnlich gilisztához hasonló 

luminasus sehr heller nagyon világos 

lunatus mondförmig hold alakú 

lupinus wolfartig farkasszerű 

lupus beschwänzt farkas /farokkal ellátott/ 

luribayensis benannt nach Herkunft: 

Luribay, Bolívia 

Luribay-ból származó 

luridus schmutziggelb piszkos /halvány/ sárga 

lurinensis benannt nach Herkunft: 

Lurin-Tal, Peru 

Lurin völgyi   

lutea, luteus gelbblühende, gelblich sárga virágú 

luteiflora gelbblütige sárgán virágzó 

luteolus gelblich kissé sárga 

lychnidiflóra leuchtenblühender fényes virágú 

lychnósa leuchtendgelbe fényes (ragyogó) sárga 

lycopodioides bärlapp/ähnlich korpafűhöz hasonló 

lyra die Leier lant 

lyrata leier/förmig lant alakú, lantszerű 

M 

maassii benannt nach C. A. Maassi Maassi-féle 

macdonaldiae benannt nach Mr. Macdonald Macdonald-féle 

macdougalii benannt nach Dr. D. T. Macdougal Macdougal-féle 

macdowellii benannt nach Mr. J. A. Mc Dowell Mc Dowell-féle 

macednosa schlanke karcsú 

macedonia mazedenisch makedón 

Machaerocereus Dolchcereus tőr Cereus 

machieanum   

machrisii benannt nach: Machris Machris-féle 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Balázs Barbara 2/b oszt. tanuló, Berettyóújfalu József Attila Általános Iskola. 

 

 
 

Rajzolta Tóth Réka 1. o. tanuló, Berettyóújfalu, Mátyás Király Általános Iskola. 
 


