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Tessék csak figyelni, így készül az agavéból a pulque: a növényből kipréselik a fehér, tej szerű
levet, és nagy kádakba öntik. Megvárják, míg beleesik legalább kétmillió légy, majd leszűrik és
tovább erjesztik, míg egyszer csak finom, sörhöz hasonló üdítő itallá nem válik. Ha még erősebb
szeszt szeretnének, akkor párlatot készítenek belőle.
- Ivott-e az italból? - kérdem a mesélő Kern Péter építész-mikológust, miközben színpompás
kaktuszai között járunk.
- Nem, de láttam, hogy a mexikóiak nagyon szeretik. A kaktuszokból leveseket, főzelékeket, s
mindenféle italt is készítenek. A kaktusz gyümölcse szintén nagyon finom, mindegyik fajtának
ehető a termése.
Termés itt is látható, piros bogyók csüngenek az egyik kaktuszon az érdi üvegházban. Az
egyiken, a kétezer féle közül. Kern Péter 40 éve foglalkozik kaktuszokkal, ő a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének elnöke. Tizennégy nyelven fordít szakirodalmat, kaktuszügyben pedig
bejárta a fél világot. Őserdőkben gyűjtött magokat, különleges fajták után kutatott... Az egyikbe
bele is esett.
- Ez úgy történt, hogy kószáltam a mexikói erdőben. Egyszer csak ott állt előttem egy jaguár meséli. - Hirtelen nem tudtam mást mondani csak azt, hogy: hess, hess és a kezemmel próbáltam
elzavarni. Nézett rám egy darabig, aztán sarkon fordult. Én meg akkor kezdtem remegni,
hátráltam, és beleestem az egyik iszonyúan szúrós kaktuszba. Tréfálkozva mondták az indiánok,
amikor mindezt elmeséltem nekik, hogy szerencsém volt, mert a jaguár csak vasárnap eszik
emberhúst, én meg hétfőn jártam arrafelé.
- És milyen pénzből jár arrafelé?
- Mindig saját zsebből, szegény a szövetség. Hány kocsit vehettem volna magamnak, de én
minden pénzemet elutaztam! Sok barátot szereztem a világban, úgyhogy később már a szállást és
az élelmezést könnyen megoldottam az utazások során. Mexikóban például Lau barátomnál
lakhatom, aki amellett, hogy kaktuszgyűjtő, negyven éve mindig negyven indián gyereket nevel,
iskoláztat. A tanulás mellett kaktuszmagot gyűjtenek, amit szétküldenek a világba. Ebből élnek.
- Az ön kaktuszai is jövedelmezők?
- Annyit hoznak csupán, amennyi elég a kaktuszház fűtésére. Nem a pénz a lényeg, ehhez már
megszállottság kell. Nézze ezeket az érdekes kaktuszokat! Ők a mammilláriák, merthogy a női
mellre hasonlítanak.
- Ezek itt virágzanak - csodálom még a piros, sárga, fehér fejű kaktuszokat, de Kern Péter
kiigazít.
- Nem virágzanak: oltványok. Amikor kikelnek a magok, látja az ember, hogy sok közöttük a
klorofilszegény magonc. Elpusztulnának, ha nem oltanám rá őket zöld anyagra. Így meg szinte
nyíló virág mindegyik. Nézze, ez itt az echaveria! Úgy hívják, mint Jack London könyvében a
boxolót. Ezek pedig a lobiviák, Bolíviából, ezt meg Molinóban találtam, 3200 méter
magasságban...
Ha olvasóink is szívesen gyönyörködnének a kaktuszokban, látogassák meg a budapesti állatkert
pálmaházában a május 31-ig tartó kaktuszkiállítást.
Sz. P.
A legszebb és legnagyobb kaktusz, az
anyósszék nevet viseli

Népszava, 1987. május 28. 124. szám, 8. o.
Szerk. megjegyzése: A kép Kern Péter
gyűjteményében készült.

Nagy Marianne
A Hoya nemzetség irodalmi áttekintése
Ficzere Miklós
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Nagy Sándor
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Ficzere Miklós
Filatélia – Aztekium és Turbinicarpus
Szabó Gábor
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Címlap

Hátsó

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!
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Írta: Szabó Gábor
A kaktuszok nagyobb része nagyon hosszú életű. A kaktuszoknak nincsenek
évgyűrűi, mint a fás szárú növényeknek. Ezeknél a növényeknél a tudomány
megtalálta a növény életkorának megállapítását az évgyűrűk megszámolásával
a növény kivágása, elpusztítása nélkül. A hosszú életű kaktuszok életkorát
csak saccolással lehet meghatározni, elég nagy hibahányadossal. Meglehet,
hogy a természetben vannak elbújt, vagy mostoha körülmények közt fejlődött
egyedek, melyek kora már megközelítheti az 1000 évet. Van Kubában egy Dendrocereus
nudiflorus kaktusz, amely az ottani lakosok és hivatalos személyek állítása szerint 600 éves 10es kép. Írott, régi hivatalos adat nem támasztja alá az élettartam valóságát. Az 1400-as évek táján
nem hiszem, hogy Kubában egyáltalán lehetséges lett volna ilyesmit valamilyen úton-módon
feljegyezni a jövő részére.

1. A kubai Dendrocereus nudiflorus. 600 éves?

Minden esetre, aki megszületik, annak meg is kell egyszer halnia. Ez érvényes a kaktuszokra is,
csak sajnos jelenleg sehol nincs feljegyezve, hogy egy XY nevű kaktusz csirája egy VZ nevű
gyűjtőnél melyik évben, hónapban, napon jelent meg, mikor született és milyen nevet kapott,
amihez egy egyéni regisztrálási szám is tartozik, amelyeket vitt volna magával mindhová, ahova
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került. Ezért lehetetlen pontosan megállapítani a növényeink életkorát, ha nem mi vetettük a
magot, és ha nem mi tartjuk nyilván, viszont ezek a növények mind fiatalok. Leírom hát egy
Echinocactus grusoniim eddigi élettörténetét és feltételezett jövőjét. Én Romániában, Erdélyben
a Kárpát-kanyarban lakom, Brassó mellett a 10 km-re fekvő Négyfaluban az északi szélesség 45°
és 46° közöt. A házam 670 m tengerszintfeletti magasságban van, 7,4 km-re a Nagykőhavas 1843
m csúcsától. Nálam a tél elég nehéz. Normálisan van 2-3 hetünk minden évben -35°C hideggel.
A nyár június 1-től okt-1-ig tart. Még május elsején is néha szálligózik a hó, de ez már nem
veszélyes, viszont pl. 2013. október 1-én nagy hó volt az udvaromon. Októbertől május végéig
nagyon esős, nedves, hűvös az itteni időjárás. Ezért nálam a kaktuszok lassabban fejlődnek, mint
a Kárpát-kanyartól 100 km-re. Mutatok egy Echinocactus grusoniit, amelyről vannak biztos
adataim (2. kép). A magot 1992 tavaszán vetettem, tehát a növény megszületett 1992-ben. Most
2017-ben vagyunk, tehát 25 éves. Magassága 19 cm, átmérője tövisek nélkül 17 cm, tövisekkel
22,5 cm. Megszámoltam hány sor tövise van, 20-at találtam. Lehet, ha kivenném a földből, a
gyökérnyak mellett, jelenleg a földdel eltakarva még találnék 4-et, és így kilenne a 23. Lehet,
hogy az Echinocactusok és néhány más faj esetében a tövisek sorainak száma megegyezik a
növény korával, vagy több száz sor esetében kisebb eltérés nem számít. De ez a módszer nem
minden fajnál válik be, és senki nem tudja az összes fajt felsorolni, amelyeknél ez a módszer
biztos volna, vagy azokat, amelyeknél ez a módszer nem biztos, és emiatt nem használható. Még
egy ideig tudok valós, biztos adatokat mondani az előbbi E. grusonii életkoráról, de ha
meghalok, vajon hová, kihez kerül? A növény 50 év múlva 73 éves lesz, de vajon akkor még
biztosan az általam vetett magból való növényről lesz e még szó? Vajon mikor fogja valaki
elpusztítani, és a személyazonossági tábláját egy másik, idősebb, vagy akár fiatalabb növény
mellé tűzni? Sok mindenki sok mindennel foglalkozik, de egy, az emberek nyilvántartásához
hasonló kaktusznyilvántartással senki sem. Lehet, hogy egy ilyenfajta próbálkozás csak falra
hányt borsó lenne, hiábavaló próbálkozás. Miért írtam ezt mind le? A következők rávilágítanak.

2. Echinocactus grusonii

3-4. Mammillaria theresae

Egy könyvben olvastam, hogy a Mammillaria theresae általában 12 évig él. Egy termelőtől
1990-ben vettem egy Mammillaria theresae gyökeres 4 cm-es dugványt. Sajnos, fuzáriummal
fertőzött volt, de sikerült megmentenem saját gyökéren. Ahogy elérte virágzási korát, minden
évben virágzott, egészen 2015-ig (3. kép). Idén még elkezdett bimbókat hozni, de nem tudta
megfelelő nagyságura növelni, hogy ki tudjanak nyílni (4. kép). Feltételezem, rövidesen el fog
pusztulni. Nem tudom, hogy a termelőnél hány évet élt mint hajtás, mert az anyanövény korát
nem adnám hozzá az életkorához. A gyermekek korához sem adják hozzá az anya korát. Nálam
élt tehát 25 évet, sokkal többet, dupláját, mint amennyit az általam olvasott könyv saccolt neki.
Ha növényeket vásárolunk, jó, ha kicsit, fiatalabbakat veszünk, de az sem probléma, ha kifejlett
idősebb növényeket. Lehet, hogy túlélnek minket, de megeshet az is, hogy az öregség miatt rövid
idő múlva elpusztulnak. Eddig sem hittem, hogy valaki figyelt volna a vásárolt növények korára.
Következzen egy másik probléma. Több kaktusz termése-magháza a növekedési időben vagy
azon túl is, tövises. Mikor a magok megérnek, a magházról lehull a tövis. Így tövis nélkül már a
madarak vagy kisebb rágcsálók el tudják fogyasztani.
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5.

6.

Az 5. képen látszik, hogy a még teljesen éretlen magokat tartalmazó termés jól védett a tövisek
által a fogyasztók ellenében, míg a már felrepedt magházról a szél lefújja a töviseket, vagy ha
valami hozzájuk ér, lehullnak. Egy esetben észrevettem, hogy a magház egyszer csak a fehér
hajzat alól kibújt (6. kép). Az
egyik magházat kíváncsiságból
kivettem és láttam, már el volt válva a növény testétől. Elvágtam (7.
kép), és jól látszik, hogy a magok
közti tér ennél a termésnél ki van
töltve valamilyen anyaggal, amelynek jelen esetben enyhén savanykás az íze, de valószínűleg
vannak állatok, amelyeknek ízlik,
és részükre tápláló is. Itt megjegyzem, hogy pl. az Epiphyllumok
termése kellemes édes ízű anyagot
7.
tartalmaz. Mintha arra várnának,
hogy valamilyen élőlény elfogyassza, majd a bélcsatornában kezelődve az ürülékkel valahol
lepottyanjon a talajra, és így „elvetve”, bíztosítsa a faj megmaradását. Ha ez tényleg azért van,
hogy a madarak, rágcsálók egyék meg a termést a magokkal együtt, akkor a madarak begyében
és a madarak, rágcsálók bélrendszerében a magok héja egy mechanikai dörzsölésnek és az
emésztőrendszeri savak puhító, maghéjt vékonyító-gyengítő hatásnak kitettek. Ha mi ezeknek a
növényeknek a magjait elvetjük szaporítási céllal, valószínűleg gyenge kelést fogunk tapasztalni,
mert a mi magjaink héja nincs előzetesen megpuhitva. Aki ilyesmit tapasztalt már, az
legközelebbi magvetés idejére érdeklődjön utána, hogy a magokat milyenfajta savban és milyen
töménységben, mennyi ideig kell előzetesen áztatnia, hogy a vetése jobban sikeredjen.
Egy másik érdekességben is volt részem, legalábbis szerintem. Van egy bőven sarjadzó
mammilláriám, melyből egy kis dugványt kaptam valamikor Mammillaria erythrosperma néven.
(8. kép), és virágja (9. kép). Ez évig még nem volt maghozama. Idén tavasszal egy kissé furcsa,
zöld magházfélét láttam növekedni (10. kép). Egy idő után arra lettem figyelmes, hogy ez a
növekedő valami nem lehet magház, mert a csúcsán mikor felrepedt, tövises mammillák jelentek
meg (11. kép). Lassan kiderült, hogy ez hajtás (12,13,14. kép). A hajtást levágtam, jól látszik
rajta, hogy hajtásról van szó, kinézete olyan, mint mikor az emberek esetében úgy mondják,
hogy "burokban született" (15. kép).
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8.

11.

14.
8-15. kép: Mammillaria erythrosperma

9.

10.

12.

13.

15.

A 8. és 14. képeken már jól látszik, hogy a magtermés egészen más formájú. Kíváncsi vagyok,
hogy vajon a "burokban" született hajtás ha megnő, fog-e valamiben külön-bözni az
anyanövénytől. Feltevésem szerint nem. Nagyon sokat kínlódtam és amíg élek kínlódni fogok a
kaktusztermelőktől vett növények megtartásával. A termelők mindegyike tápszerekkel gyorsan
eladható méretre igyekeznek növelni növényeiket. Nekik is igazuk van, mert a minél kevesebb
költséggel felnevelt és eladott növényekkel szerzett pénzből élnek. Egyedüli termelő Fierer
Kelemen volt, aki 1991-ben, mikor először találkoztunk azt mondta:
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- Ausztriából veszek tápszert, amit belekeverek a föld-keverékbe, így a növények gyorsan, szépen
nőnek, de három-évenként mind át kell ültessem.
Ennek a módszernek a hátránya, hogy a gyűjteményeinkben ezeknek a növényeknek nagy része
nehezen szokja meg az új életkörülményeket, és nagyon sok elpusztul. Vannak növényfajták,
melyeket más honnan nem lehet beszerezni, ezért megvásároljuk a termelőtők, remélve, hogy
meg fogjuk tudni "honositani" gyűjteményünkben. Én azt tapasztaltam, ha a vásárolt növényt
otthon kivesszük a cserépből, majd a gyökérről letakarítjuk az ültető közeget, amely ma már
ritkán föld. A gyökérdarabokat eldobjuk (16. kép), a maradék gyökeret beszárítjuk (17. kép).

16.

17.

A letakarított közeget összemorzsoljuk, majd kb. 50%-ban a mi talajunkhoz keverjük. Ez az
átültetés hozzá segíti a növényt, hogy 1-2 év alatt megszokja az újfajta ültető közeget. Az ezt
követő átültetéseket már a saját keverésű talajunkba végezhetjük. Természetesen figyelembe kell
vegyük a növény fejlődési erélyét, és ha a fejlődés gyengébb, akkor az ültető közegünket kissé
felturbózhatjuk egy kevés tápszerrel. Hosszú évekig tartottam, neveltem Echinocereus longisetus
v. delaetiit, ezt 1990-től, majd 1996-tól Mammillaria senilist.

18. Echinocereus longisetus v. delaetii.

19. Mammillaria senilis

A növények szépen fejlődtek, de nem virágoztak. Úgy 2010 körül egy-egy hajtást kint teleltettem
az ablakpárkányon, de elpusztultak, a nagy hideget, a -20oC-ot nem bírták ki. Ezt követően
március elején tettem ki az ablakpárkányra néhány egyedet, amikor -10oC-nál nem volt
hidegebb. A hideg hatására áprilisban már megjelentek a bimbók, és mind a kettő szépen
virágzott, ellenben a hideget nem kapók nem virágoztak. Sokszor érdemes az idős, nem virágzó
növényeket kora tavasszal kitenni és jarovizálni, mert sajnos a katalógusok nem utalnak,
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legalábbis magyarul, a jarovizálás szükségességére egyetlen kaktusz esetében sem. Most már
minden márciusban, ahogy már nincsenek -10oC-nál hidegebb éjszakák, kiteszem őket az ablak
könyöklőre, és mindig szépen virágzanak. Van egy kényelmetlenség: mindig figyelnem kell,
nehogy véletlen -10oC-nál hidegebb éjszaka jöjjön, mert sajnálnám, ha elpusztulnának. Talán
kellene tartalékról gondoskodnom, amit mindig a kaktuszházban tartok. Már több ideje zavar
egy, a kaktuszok termésével kapcsolatos probléma. Itt-ott utána néztem a dolgoknak, de még
inkább összezavarodtam. Az emberek meglátják a növényen a 20. képen látható termést, és úgy
mondják "magház". Ha meglátják a 21, 22. képen látható termést, azt mondják, "gyümölcs". Ha
meglátják az Epiphyllum sokszor elég nagyméretű termését (23. kép), csak azt mondják
"magház", földre raktam, hogy lássam lesz-e belőle növény, vagy a 24, 25. képeken látható
termés is "magház”?

20.

21.

23.

22.

24.

25.

Kerestem egy tudományos fogalmazást
arra, hogy mi a gyümölcs. Csak az alábbi
szóbeli meghatározást kaptam: „Azt a
termést nevezzük gyümölcsnek, amit
nyersen meglehet enni és élvezetes íze
van.” Most áttérek a dolgokra úgy, ahogyan én látom. Minden növénynek termése van. A búzának, kukoricának (26. kép)
már egyből magtermése fejlődik, még
akkor is, ha a búza magháza elszáradva
minden magot külön, külön beborít,
26.
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vagy a kukorica, még ha "csövön" terem, akkor is maga a termés. Most lássuk a gyümölcsöt. A
27. képen egy alma, amely gyümölcs mindenkinek. Nem találtam sehol egy meghatározást,
elnevezést annak a jelen esetben fehér rétegnek, ami a magház és külső bőrszövet között
helyezkedik el (28. kép). Ez a réteg az almánál, dinnyénél és még sok más "gyümölcsnél" vastag,
fogyasztásra nagyon alkalmas. Vannak olyan gyümölcsök is, mint a hecsedli (csipkebogyó),
melynél ez a réteg vékony. A hecsedlinél találtam az "áltermés" kifejezést. Hasonlítsuk össze a
kaktusz termését és a hecsedli termését. A hecsedli bokron nő és sok apró magot érlel (29. kép).
A kaktuszok termése, legalábbis nálunk, kis számban képződik egy-egy növényen. Ha a
kaktuszok magházait leszednénk, eléggé hasonlítanának a leszedett hecsedlihez (29. kép). A 23,
24, 25. képeken látható kaktusztermések más méretűek, mint a hecsedli, de hasonlók.

27.

30.

28.

31.

29.

32.

33.

Ha elvágunk egy hecsedli és kaktusztermést nagyon hasonlítanak 30. kép a hecsedli, 25. és 31.
kép kaktusz. Egy keveset a gyümölcsről: Általában a nép amire azt mondja, hogy gyümölcs, az
jó ízű és nyersen fogyasztható. Ezért úgy olvastam, hogy a paradicsom is gyümölcs. A 21. és 22.
képen látható Opuntia termés is nyersen élvezettel fogyasztható, tehát gyümölcs. Akkor az
Epiphyllum termése miért nem gyümölcs? Mikor a gyerekeim kicsik voltak, az összes
Epiphyllum termést élvezettel megették, mert édeskés, kellemes ízűek. A 24. és 25. képen
látható Gymnocalycium "magháza" is fogyasztható, ez enyhén savanykás ízű. Ha az a termés,
amely jóízűen fogyasztható nyersen, akkor sok minden gyümölccsé fog válni. Mikor gyermek
voltam, a meghámozott nyers krumplit jóízűen rágcsáltuk, mármint a földalatti gyökérgumót. Ma
nagyon sokan nyersen eszik, jóízűen az ugorkát, csicsókát, paprikát, hagymát, salátát, káposztát,
stb. most már ezek is gyümölcsök lettek? Egyes kaktuszok termései gyümölcsök, másoké
magházak, minden rendszer nélkül? Én építészmérnök vagyok, rajtam kívül még biztosan
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rengeteg kaktuszgyűjtő van, akiknek nehéz beszerezni a megfelelő dokumentációkat, hogy ezt a
kérdést tisztázhassák, még sok más egyéb problémával együtt. Szerintem egy erre vonatkozó kis
tisztázás valamely szakember részéről érthető népi nyelven és szinten talán jól jönne.
Egyszer-egyszer nem sikerül a
legjobban az oltásunk, és a feloltott rész gyökereket kezd
hajtani (32. kép). Ebben az
esetben a növényünket földbe
ültethetjük úgy, hogy az alany
teljesen föld alatt legyen. Egy
idő után az alany elpusztul (34.
kép), de a felsőrész saját gyökéren megmaradhat. Meglehet,
hogy a feloltott rész lassan
teljesen elválik az alanytól,
esetleg ezt nem is várjuk be,
hanem mi választjuk le (33.
kép). Beszárítás után már gyökeresen elültethetjük a nemes
részt.
34.

35

36.

Egymás mellett két Eriocactus claviceps, a jobboldali nálam él 3 cm-es nagysága óta 1993-tól,
míg a másikat valaki szuper-marketben vette, szintén 3 cm nagyságban, majd nekem adta, mert
nehezen nőtt és nem virágzott (35. kép). 2009-től, mióta nálam él, csak olyan 4 cm nagyságú
még mindig. A két növényt egyforma talajba ültettem, egymás mellett tartom és mégis a
szupermarketi nőtt nagyot az eltelt 6 év alatt, és már 2 éve virágzik is (36. kép). Talán az lehet a
baj, hogy e kis növény hosszú évek óta hajtásról, vegetatíve volt szaporítva őseivel együtt, míg a
nagy biztosan magról lehetett szaporítva.
Képek az 1. kivételével a szerző felvételei.
Szabó Gábor
Brassó, Négyfalu
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

BARSI DÉNES ÁLT. ISKOLA, KOMÁDI, 2017. MÁJUS 18.
Kedves Nagy József!
2017.05.19.
Nagyon tetszett az előadás. Azért hallgattuk olyan csendben az előadót, mert teljesen lenyűgöztek bennünket a gyönyörű fotók a növényekről és az előadó élményekben gazdag történetei. Az
előadás után már olyan szemmel néztük az általa elhozott kaktusz gyűjteményt, mint akik
nagyon ismerik e növényeket. Még egyszer köszönjük ezt az élményt!
Köszönettel a Komádi Barsi Dénes Általános Iskola 8/a osztálya
Tisztelt Cím!
2017. június 13.
Köszönjük Nagy Józsefnek, hogy iskolánkba ellátogatott és kiállította kedvenc virágait! Az
interaktív tábla segítségével élményszerű előadást tartott tanulóinknak, mellyel gyarapodott
tudásuk, kedvet kaptak a kaktusz termesztéséhez, gondozásához. A következő tanévben is
visszavárjuk. Üdvözlettel iskolánk diákjai, tanárai nevében:
Mátrai Sándorné tanár, Barsi Dénes Általános Iskola, Komádi
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(1795)
Írta: Ficzere Miklós
Hazánkban a XVIII. század a magyar nyelv megújításának időszaka, amely a XIX. században is
folytatódott. A magyar nyelv szeretetéről Kazinczynak írt leveleiben így vallott Földi János:
„Engemet ami illet, nekem hazám nyelve bálványom” „A végre olvasok minden ó és új magyar
könyveket, hogy mindezekben, ami szép nevezet, szép kitétel, szép magyarság előfordul, azokat
jövendőbeli hasznomra szorgalmatosan egybeszedjem, földieimmel közölvén, őket a
rendesebbhez és a jobbhoz szoktassam”. Földit nyelvünk szeretete ösztönzi, hogy elsőként
foglalkozzon a füvészet elnevezéseinek magyarosításával, nyelvi újításával, megelőzve Diószegi
Sámuelt és Fazekas Mihályt. Bécsben 1793-ban jelenik meg egy mindössze 60 oldalas könyve a
Magyar Hírmondó íróinak költségével Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról
címmel. Ezt a kis könyvet a hazai szakirodalom röpiratnak nevezi, nem tudni, miért?
Bevezetőjében írja:
A’ Növevényeknek (Vegetabilia) Rendbeszedések, és Elnevezések két fundamentomi a’ Füvésztudománynak. (Botanica) — Ennek épsége és nevekedése Nemzetünkben az én leg főbb óhajtásom. A’ minémű zűrzavar volt hajdan a’ Deák Füvésztudományban, a’ Linné Rendbeszedése, és
Elnevezési előtt: szinte ollyan zűrzavar, fogyatkozás, és tévedezés vagyon ma a’ Magyar Füvésztudományban. A’ Növevényeknek számtalan sokaságához képest, a’ mi
eddig öszveszedett ’s könyvekbe rakott Növevény Neveink igen kevesek.” A kevés is nagyobb részt „botránkoztatók, babonások, gyermekiek, útálatosok, illetlenek, alkalmatlanok, és többnyire bizonytalanok.”
„Eggy Falu, eggy Város, eggy Vármegye ma így, vagy amúgy nevez
magyarul eggy Plántát, más másképpen, harmadik, negyedik ismét
másképpen. Vagy még azon egy Vármegye, eggy Város, eggy Falu,
sőt majd minden köz ember is mind annyi különb különbféleképpen,
’s leg gyakrabban eggyik sem illendő Néven.
Ezzel a kis könyvével, amely a hazai füvészet kritikája és Linné rendszere szerint a jobbító cselekvések útmutatója, indítja el a magyar füvészetben a nyelvújítást. Az ebben lefektetett szabályok (regulák) később hatással lesznek Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály Magyar
Füvész Könyvére. Földi János nemesi családból származott. Dédapja
1. A Rövid kritika és rajzo- Feöldi Márton, Lipót királytól 1665-ben kapott nemesi oklevelet
lat… címlapja.
katonai szolgálataiért. Apja Földi Mihály debreceni cívis, innen költözik Nagyszalontára, ahol fia, Földi János született 1755. december 21-én. Anyja születése után
rövidesen meghalt, apját négy éves korában veszíti el. A teljes árvaságra jutott gyermek sorsáról
nem tudunk sokat. Nevét a Debreceni Református Kollégium tanulóinak sorában találjuk 1773ban. Ekkor már 18 éves. Anyagi gondjai miatt 1777-ben Bárándon tanítóságot vállal, de 1778ban ismét folytatja tanulmányait Debrecenben. Érdeklődése rendkívül széleskörű. A Kollégiumban Hatvani István, az „ördöngős professzor” hatására, a természettudományok kerülnek
figyelme középpontjába. Tanulmányait 1781-ben fejezi be, és ismét arra kényszerül, hogy állást
vállaljon. Ekkor Kiskunhalasra kerül, ahol több mint három évig gyerekeket tanított. Pénzét
összegyűjtve 1784-ben beiratkozott a Pesti Egyetem orvosi karára. Feltámadt érdeklődése a
magyar irodalom, a magyar nyelv és művelődés ügye iránt. Kereste a kapcsolatot a kor nevesebb
íróival, közülük Kazinczyval, Ráday Gedeonnal különösen jó viszony alakult ki. Földi ismertségét elősegítette a Magyar Musában 1787-ben megjelent verstani értekezése és hat verse.
Kazinczy amikor felvetette a Magyar Museum kiadását, Ráday Földit ajánlotta korrektornak.
Pesten négy évet töltött Földi, mely szellemére nagy hatással volt, különösen sokat köszönhet
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Rádaynak, akinek mintegy 10.000 kötetes könyvtára segítette a felvilágosodás eszméiben való
eligazodását, valamint az orvostudományban az egyeteminél is alaposabb ismeretek
megszerzését. Orvosi diplomáját 1788-ban kapja meg, 33 éves korában. Néhány hónap elteltével,
1789 januárjában Szatmáron városi orvos lesz, kevés fizetéssel. Szatmári évei sem telnek
eseménytelenül. Egy bécsi folyóirat pályázatára készíti el a Magyar Nyelvtant, amely a győztes
pályázat lett. A pályamű olyan jól sikerült, hogy 1795-ben alapja lett a Magyar Grammatikának,
amit a tudománytörténet Debreceni Grammatika néven ismer. Földi szatmári magányát
házasságkötése töri meg 1790. április 14-én, amikor feleségül veszi Debrecen egyik legtekintélyesebb, gazdag családjának, a híres debreceni orvos, Weszprémi István Julianna nevű 16 éves
lányát. Az ifjú házasok Szatmárra mennek, ott születik Lajos fiúk, aki nagyon tehetségesnek
bizonyult, de tíz évesen, 1801-ben tüdővészben meghalt. A hajdúvárosok Hajdúböszörmény
székhelyű Hajdúkerülete orvos nélkül maradva 1791. szeptember 2-i közgyűlésén választotta
meg Földit a kerület orvosának, valószínűleg apósa, Weszprémi István ajánlására. Az orvos
székhelyét Böszörményből Hadházra tették át. Ide költözött át családjával együtt 1792
januárjában, de az is lehet, hogy 1791. december végén. Hadházon még két fiú született, Imre és
Rafael. A kerületben emberfeletti munka terhelte, mivel a nyolc hajdúvárosnak ő volt az egyetlen
orvosa. Hadházi egészségtelen lakása, házasságáról, ill. feleségéről szállongó mendemondák, és
különösen Lajos fiának halála őt is a sírba döntötte 1801-ben, néhány hónappal fia temetése után.
A halál által rövidre szabott házassága idején szembesülnie kellett a „feslett, botrányos életű”
feleségéről szállongó pletykákkal, aki a háta mögött erkölcstelen életet folytat. Földi János
munkásságáról írva a legtöbb szerző házasságának keservét is „elmesélte”, kiszínezve,
megtoldva, senki fel nem vállalta a bizonyítékok megkeresését. Weszprémi Juliannát még
Csokonai Mihállyal való szerelmi viszonnyal is meggyanúsították, miközben arra keresték a
választ, ki lehetett a Csokonai által megénekelt Rozália? Az igazság megkeresésére, a vádak
bizonyítására vagy elvetésére Nagy Sándor tett kísérletet 1975-ben. Kutatásai, vizsgálódásai
alapján levont megállapítása: „Földi házasságáról és feleségéről eddig vallott felfogás
helytállóságának vizsgálata önmagában nem érdekes probléma. Házasságának tisztázása azonban
tudománytörténeti szempontból vált jelentőssé azért, mert a rendelkezésünkre álló hiteles iratok
alapján kiderült, hogy egy megalapozatlan szóbeszédet az évtizedek során miképpen színeztek és
toldottak meg az egyes szerzők s a tekintélytisztelet alapján kritika nélkül felhasznált adatok
hogyan váltak végül is vélt tudományos igazsággá” Nem talált egyetlen elfogadható adatot sem
Weszprémi Julianna erkölcstelenségére, és ezek miatt nem bizonyított a Csokonaival való
szerelmi viszony sem.
Földi élete mindössze 46 évig tartott, e rövid életben egy személyben volt orvos, botanikus,
zoológus, költő, nyelvújító. Halála évében, de már halála után, 1801-ben Pozsonyban jelent meg
Az állatok országa című könyve. Ehhez hasonlót tervezett a növényekről is, szintén Linné 24
osztályos rendszere alapján. További elképzelése volt a Flora Hajdunicalis, a hajdúság
növényzetéről, de nem valósult meg. A Budai Királyi Helytartótanács felhívására két jelentést
tett közzé, az egyik az 1795. évi őszi, a másik az 1796. évi tavaszi jelentése. Botanikai
szempontból leggazdagabb és legértékesebb az 1795-ös őszi jelentés, amelyben 215 növény
Linné szerinti akkori latin, és ha volt a magyar nevet is közölte, sőt több növénynél megadta az
előfordulási helyet is ahol találkozott velük. Ez a jelentése képezte volna alapját a Flora
Hajdunicalisnak. E jelentésben két pozsgás növényről emlékezik meg az In Icosandria
osztályban Földi sorszámozása alatt, megadva az akkori latin és a magyar nevet, majd latinul az
előfordulásra vonatkozó megjegyzését:
85. Cactus opuntia
Pogátsa levelű kaktusz
Sub cura curiosi cujusdum Amici és Botanici praestantissimi apud nos flores egregie, fructusque
maturat sequenti anno adeo ut nova planta de semine producatur.
86. Mesembryanthemum crystallinum
Alitur in horto meo.

Jég Virág

2. Mesembryanthemum crystallinum ábrázolása 1802-ben (?) de Candolle Plantarum Historia Succulentarum (Plantes grasses) műve 3.
kötetének 128. táblája. Rajzolta P. J. Redouté.
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Mindkét növényt a Hajdúságban találja, talán valamelyik ház ablakába kitéve, vagy a kaktuszt a
kertbe kiültetve. A Cactus opuntia először Molnár Jánosnál fordul elő 1780-ban, amely nála az
Indiai Kisebb fige, ugyanez Benkőnél Kisebb indiai Fige, de nála már megjelenik e növény
népies neve, a Pogátsa levelü fü. A latin név Földinél szintén Cactus opuntia, a magyar név
Pogátsa levelű kaktusz. Ezzel Földi az első, aki a magyar kiejtésnek megfelelően írja le a kaktusz
szavunkat 1795-ben, és egyértelművé teszi, hogy a Pogátsa levelü fü voltaképpen Pogátsa levelű
kaktusz. A változtatásban bizonyára érvényesült az, amit magáról vallott: „nekem hazám nyelve
bálványom”. Érdekességként megemlítem, az 1807-ben kiadott Magyar Füvész Könyvben
Diószegi és Fazekas a kaktus írásmódot használják. Az előzőekben felsorolt neveken ma az
Opuntia humifusa kaktusz értendő. Először találjuk a magyar írásbeliségben a
Mesembryanthemum crystallinum magyar nevét: Jég Virág.
Csokonai Vitéz Mihályt a jó barátság ezernyi szála kötötte Földihez és viszont. A költő
megemlékezik róla a Dr. Főldiről egy töredék, a Főldiről és a halálára írt Dr. Főldi sírhalma
felett búcsúzó versében.
Ficzere Miklós
Debrecen
Irodalom
Nagy Sándor: Földi János hadházi évei. (Adalékok életrajzához és hajdúkerületi orvosi
működéséhez). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 647-773. o. Debrecen, 1976.
Lovas Márton: Dr. Földi János, az elfelejtett természettudós. A Debreceni Déri Múzeum
Évkönyve 2002. 49-63. o. Debrecen, 2003.
Földi János: Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról. Bécs. 1793.
Földi János: Természeti história: A' Linne Systémája szerént : Első tsomó. Az állatok országa.
Pozsony, 1801.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem botanikus kertje őrzi Magyarország
legnagyobb kaktuszgyűjteményét, így Kossuth Lajos kaktuszait is, amelyek legendás
úton kerültek Debrecenbe. Kossuth a torinói
száműzetésben többek között botanikával is
foglalkozott. Halála után gyűjteménye a kolozsvári egyetem botanikus kertjébe került.
A két debreceni példány Szeged érintésével
érkezett a cívis városba. Az oszlopkaktusz
mellett dr. Nemes Lajos, a gyűjtemény gondozója.
A Hét. 1993, 46. szám, 16. o.
A szerk. megjegyzése: Az újság rövid híre
már majdnem negyedszázados. Dr. Nemes
Lajos valóban gondozta és őrizte a Kossuthkaktusz utódát. De miért nincs meg ma?
Hová tűnt egy ilyen ereklye, nekünk
botanikai ritkaság? Pótolni sem lehet?
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Teleltető helyünket lakásokban is úgy válasszuk meg, hogy az világos legyen. Sötétebb,
félhomályos helyet csak jobb lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan megoldások is, amikor
a cserépből kiveszik földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy csomagolópapírba tekerve tárolják!
Ez csak kényszer szülte megoldás! Egyébként mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni,
amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy
biztos. A +5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel.
2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető
hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus
haselbergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban
számíthatunk virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől
azonban óvjuk őket.
3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen,
ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen
+5C°-ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja
legyen enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha
nem panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak
kivételek.
Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten
lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet.
4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. Különösen
alkalmas hely a panellakásokban a következők
számára: néhány Epiphyllum faj, Melocactusok,
Discocactusok, Matucanák, stb.
5. Amennyiben a két ablak közötti résben
teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok várhatók, úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé helyezzünk el óvatosan valamilyen hullámpapírt, vagy
ha a hely megengedi, megfelelő vastagságú hungarocell lemezt.

Matucana paucicostata. Kép: Dósa Béla

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt veszünk
észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a
tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a szemétbe,
de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami már vélhetően egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés
beszárad, majd tavasszal gyökereztessük dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle.
Ficzere Miklós
Debrecen
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Írta: Nevezi János és Lőrincz István
SZÉP EMLÉKEK
Nincsenek véletlenek. Egy Szatmárnémetiből Budapestre
átköltözött távközlési szerelőt az új munkahelyén kiküldték
Gyálra, hogy szereljen be egy telefon készüléket. Munka
végeztével a ház gazdája kihívta a szerelőt az üvegházba, ahonnan
meg akarta ajándékozni egy kaktusszal. Vissza lett utasítva, de a
szerelő megkérte a házigazdát, engedje meg elhozni hozzá a
Szatmárnémetiben lakó kollégáját is, aki szintén kaktuszgyűjtő. A
házigazda beleegyezett. A szerelő telefonált Szatmárnémetibe a
kaktuszgyűjtőnek, és megegyeztek, hogy a következő hétvégén
találkoznak és meglátogatják a gyáli kaktuszgyűjtőt. A látogatás
telefonon megbeszélve 9 órára, a Táncsics Mihály utcába, ahova
időben meg is érkeztek, de sajnos senki sem nyitott ajtót. Pár perc
várakozás után befordult az utcába egy fehér Suzuki a házigazdával, aki elnézést kért a késésért,
nem volt friss kenyér a háznál. A fogadtatás olyan volt, mintha régi barátok lennénk.
Természetesen nem vásárolhattam egy növényt sem, mindet ajándékba kaptam. Második
találkozáskor már együtt voltam Lőrincz István barátommal. Erről már ő számol be.
- Már első találkozásnál megkérte, hogy tegezzem, ami
a nagy korkülönbség miatt nagyon nehezemre esett –
meséli István. A beszélgetés hevében lemagáztam,
amire nagyon tiltakozóan reagált, „- ott kint az utcán
esetleg lemagázhatsz, de nem vagyok rá köteles felelni,
itt az én udvaromban elvárom, hogy tegezük egymást” . Gyálon két üvegháza volt, egyikben kaktuszokat nevelt,
a másikban Asparagus plumosa, vágott zöldet adó
levéldísznövény volt, amiket a nagybani piacon értékesített. Több alkalommal látogattuk meg Gyálon. Beszélgetéseink során megtudtuk tőle, hogy mestersége
mozigépész. Egy régi házat vásárolt, amit egymaga újított fel, üvegházakat épített Gyálon. Ha jól emlékezünk
első gyűjteménye Recsken volt, Egerhez közel. Mi ott
nem voltunk. Nagy mestere volt a kaktuszok szaporításának, magot vetett, dugványozott és nagyon sikeresen oltott. Többször kezdte el a gyűjtést, sose adta fel.
Sok szép kaktusz tulajdonosának mondhatta magát. Ezt
bizonyítja a Dr. Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok
című könyvben megjelent fotók közül nagyon sok,
amelyeknek felsorolása az „Ahol a képek készültek” 1. A Hubai-féle magyar módszer németül.
alcím alatt a 291 oldalon olvasható, még az Egerben
nevelt gyűjteményéből. Saját elmondása szerint sokat oltott, kevés alanya volt, ezért kitalálta az
Opuntia szártagok függőleges feldarabolását és ezek felhasználását alanynak. A módszer leírása
megjelent a német szakirodalomban is, Dr. Willy Cullmann: Kakteen című könyvében a 97.
oldalon természetesen német nyelven Ungarische Pfropfmethode (Magyar oltványozási mód
alcímen). Itt a neve sajnos hibásan jelenik meg, Hutai Istvánnak írva, de a recski (Matragebirge)
gyűjteményére utal. Szakdolgozatom témája volt a kaktuszok oltása különféle
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alanyokra, tudva az Opuntia szeletekre oltásról felkértem, és meg is kaptam az engedélyt, hogy
hivatkozhassak az ő módszerére. Gyálból Jászapátiba költözött, ahol felújított egy másik házat,
és a közeli Jászszentandráson volt egy kertje szőlőültetvénnyel és egy felújításra váró kis házzal.
Jászapátiban is többször meglátogattuk alkalom adtán, igaz, oda nehezebben jutottunk el, mint
például Gyálra, ott is volt egy kisebb kaktuszgyűjteménye. A 80-ik születésnapján nála voltunk,
felköszöntöttük, és pezsgővel ünnepeltük.

2. Hubai István 80. születésnapját ünnepeljük. A képen Hubai István és Lőrincz István.

Fotózni lehetett akárhol, a kertben, az üvegházban, kaktuszokat, növényeket, de nem őt nem
lehetett. Nem akarta, hogy róla fotó készüljön. Lehet ez az oka, amiért olyan kevés fotó őrzi
személyét. Ezekkel a szép emlékekkel búcsúzunk barátunktól.
Nevezi János és Lőrincz István
Nagybánya, Erdély, Románia

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGTÁRA
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek elősegíteni a
2017/18. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények (sedumok,
kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak
eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt teljes
egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk
linkjén:
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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Szászi Róbert egyik előadása tanulóknak.
Kiállítás a gyerekek rajzaiból.
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Képek: Nagy József és Szászi Róbert.
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NÉPSZAVA, 1942. szeptember 24.
— Ez a növény ötven évig fejlődik, míg eléri első virágzásának korát és első virágzásába
belehal. Virága másfélméteres, hatalmas vörös csoda, amely alig pár nap alatt fejlődik ki és
közben a növény egész életerejét fölemészti. Ez az agave — a kaktusz-tiszavirág.
Az agavekaktusz széles virágágy közepén áll. Körülötte embernyi és még magasabb tüskével és
szőrzettel borított növények, a legkülönösebb alakúak és színűek. Legtöbbről első pillantásra
még azt is nehéz megállapítani, hogy valóban növény-e, vagy valamilyen más élőlény.
Nem Brazíliából írjuk ezt az „exotikus” riportot, csak innen, az Angyalföldről. Az „őserdő”,
amelyben mindezen növénycsodák föllelhetők, itt van a Büdösárok partján, jókora szobánál csak
alig valamivel nagyobb területen. A kert gazdája — mosolygószemű, kedves öreg úr —
műkedvelő kertész és — lám, ilyen foglalkozás is van! — kaktuszgyűjtő. Azt is elmondja, hogy
nem egyedüli barátja e hideg és illattalan növényeknek.
— A kaktuszgyűjtés — mondja — csak lassan népszerűsödik. Sok türelem kell hozzá s a virág
őszinte szeretete. Márpedig a mai világban olyan kevés a türelmes ember...
Valóban, nem mindenkinek volna türelme ahhoz, hogy nyolc-tíz évig várjon, amíg a fejlődődő
kaktuszon kihajt az első illattalan virág, de azért akadnak ilyenek is szép számmal. Budapesten
talán száz „komoly” kaktuszgyűjtő is van.
AZ AGGLEGÉNYEK VIRÁGA

1. Az „Őszfej” kaktusz. Cephalocereus senilis.
Barranca de Tolantongo, Mexikó, HGO.
Kép: Tóth N.

Nagyítóüveggel
kezünkben felfedezőútra
indulunk a különös „őserdőben” és közben
kérdezgetünk.
— Kik gyűjtenek kaktuszt?
— Leginkább férfiak. A nők nem kedvelik
túlságosan, mert virágot csak évek múltán hajt
és illata sincsen. Inkább férfiak — és amint
megfigyeltem —, a magános férfiak kedvelik.
A kaktusz az agglegények virága, mert
igénytelen, alig kell törődni vele.
— Sok kaktuszfajtát ismernek?
— Talán harmincezret és ezeknek még
legalább háromszor ennyi keresztezését. A
sokféle kaktuszfajtáról nem is lehet teljes
számbavételt készíteni, mert már az osztályozás közben is új fajták és kereszteződések
jönnek létre.
— Vannak gyűjtői szempontból értékes
ritkaságok is?
— Hogyne. Itt van elsősorban a nálunk is jól
megélő őszfej. Csipkeszerűen mintázott, vaskostestű növény s egész kerekded testét ősz
hajra emlékeztető finom pihe borítja, innen a
neve is: őszfej. Egyik legnehezebben tenyészthető kaktuszfajta. Ezer elültetett magból
legfeljebb százötven kél ki s a százöt vénből
öt-hat nő csak fel. Ezért meglehetősen ritka és
drága.
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Megállunk egy finom porfölddel telt ágy előtt. Ez a „bölcsőde”, így lehet a kaktuszt
legegyszerűbben szaporítani. A törzsről lemetszett kis hajtást kiteszik a napra s a hajtás vagy a
letépett levél a napsugarak hatására hajszálfinom kis gyökereket ereszt. A letépett hajtás nem
pusztul el a leghevesebb napsütésben sem, mert a kaktusz testében annyi víz halmozódik fel,
hogy akár évekig is elél öntözés nélkül, csak a növekedése áll meg.
Szerk. megjegyzése: Sem a cikk írójának, sem a kaktuszgyűjtő személyének felderítésével nem próbálkoztam.
A képek nem tartozékai az eredeti
cikknek.
Ficzere Miklós

2. Valódi „püspöksüveg”, ehhez
nem kell műtét.
Astrophytum myriostigma. Las
Tablas, Mexikó,
SLP.
Kép: Tóth N.

A „bölcsőde” hat-nyolc hónapja után a kis kaktusz földbe, cserépbe kerül. Ez már az „óvoda”.
Ha tovább is szépen fejlődik, nyolc-tíz év múltával bekerülhet a gyűjteménybe. Ebben a
gyűjteményben a legcsodálatosabb példányok láthatók. Az egyik „keresztezés”, mint fenyegető
szőrös-tüskés zöld kéz áll ki a cserépből, a másikban szabályos karos gyertyatartó alakjára
formálódott a kemény zöld test, mellette lehántott tengericsőre, óriás hernyógubóra emlékeztető
alakzatokat látunk és a természet valamennyit felcicomázta utánozhatatlan finomságú csipkével.
Ez a csipke olyan a nagyító alatt, mintha a sárgától sötétzöldig váltakozó alapszínű testeket
finom hókristályokkal hintették volna be.
A legtöbbjét összeboruló kemény tüskerács védi az érintéstől, de a gyűjtemény elrendezésében
jól megfigyelhető, hogyan finomodott a kemény tüskebozót, sokszoros keresztezés során az
őszfej selymes simítású pihéjévé.
A keresztezéseken kívül „műtéttel” is lehet különös kaktuszpéldányokat létrehozni. Néhány
metszés — természetesen avatott kézzel — a sima, kemény testen és a törzs szétnyílik és
legyezőalakban fejlődik tovább. Egy kötés a tő fölött és létrejön a teljesen sima, lilászöld színű
„püspöksüveg". Semmiféle élő anyagot nem lehet oly könnyen és a pusztulás legkisebb veszélye
nélkül szinte a szobrász módjára formálni, mint a kaktuszt.
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A KAKTUSZOK ORVOSA
A kert egyik elkülönített sarkában van a „kórház”. Színtelen, satnya, gombás és penészes
„betegeket” próbál itt a mosolygó öregúr új életre kelteni. Így is beszél róluk: a betegeim. Van
olyan „beteg”, amely évekig „fekszik” itt. De néha nem is kell más orvosság szegény városi
virágnak, mint levegő és nap. A gomba és penész ellen persze permetezni kell s néha még
„injekciózni” is, de ha sikerül megindítani a mostoha kezelés következtében abbamaradt
növekedést, a beteg mindig életben marad. „Haláleset” csak ritkán fordul elő, mert ha már semmi
más nem segít — műtét következik. A beteg fejet új, egészséges törzsre ültetik s ezzel elmúlik a
baj. De ezt az eljárást nem szívesen alkalmazzák, mert az ilyen kaktusz legtöbb esetben „elveszti
eredeti egyéniségét” és teljesen átalakul. A kórház érdekesebb „eseteit” külön is megismerjük.
Egy vékonyka futókaktusznak még az „élettörténetét” is elmondja a főorvos.
— Ezt a kaktuszt egy hölgy hozta be, talán félévvel ezelőtt. Olyan beteg volt szegény, hogy azt
hittem, nem is marad meg. Operálni nem engedte, nehogy a színe vagy formája megváltozzék.
Könnyezve hajtogatta, hogy — ugyanazt a kaktuszt akarja visszakapni. Pénzt ígért nekem,
mintha azon múlnék egy ilyen kis virág élete is...
— Sokáig kerestem a baját, figyeltem, kísérleteztem vele, míg végül életre kelt. A hölgy
emlékbe kaphatta valakitől, mert nagyon ragaszkodott hozzá. Betegsége első idejében naponta
meglátogatta s aggódva kérdezgette, vajon éleiben marad-e? Aztán egyszercsak elmaradt... Felé
se jött többé a virágnak, pedig most már elvihetné ... Érdeklődtem s megtudtam, hogy férjhez
ment közben — ezért nem törődik többé a kis beteggel.
Gyöngéden megsimogatja a szomorú kis virágot.
— Így maradt nálam szegény, elhagyott gyermek. Örökbe fogadtam.

—es
Forrás
NÉPSZAVA, 1942. szeptember 24, csütörtök, 10. o.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. II. félévben
Augusztus 17-20. csütörtök-vasárnap
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására.
Hely: Kölcsey Központ, Debrecen.
Szeptember 23. szombat
Szomszédsági napok a Csapókerti Közösségi Házban.
Kaktuszkiállítás, élményültetés gyerekeknek, felnőtteknek, növényvásár, szaktanácsadás.
Október 28. szombat
Kaktusz gyilkosok.
Előadó: Ficzere Miklós.
November 25. szombat
Tapasztalatcsere a kaktuszok termesztéséről, téli tartásáról.
Levezeti: Dr. Csajbók József.
December 16. szombat
Évzáró: az elmúlt év pillanatai és elvárások a következő évre; a 2017. évi kiállítások értékelése
és látványosabbá tételének lehetőségei.
Levezeti: Szászi Róbert
A programok 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!
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ILOSVAI VARGA ISTVÁN festőművész képei kaktuszokról.
3. RÉSZ
ILOSVAI VARGA István (1895, Kunhegyes - 1978, Szentendre)

Ilosvai Varga
István: Virágcserepek az ablakban. 1931.
Magántulajdon
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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.

K
kaibabensis
karwinskiana
kaufmanniana
kauliflor
kautskyi
kelleriana, kellerianus
kellermanii
kerberi
keriusiana
kermesína, kermesianus
kesselringiana,
kesselringianus
kewensis

benannt nach Herkunft:Kaibab
(platuau), Az.
benannt nach Dr. W. von
Karwinski
Eigenname
sitzende Blüte, Blume
benannt nach: Kautsky
benannt nach Dr. A. Keller
benannt nach: Kellerman
benannt nach dem Sammler Kerber
benannt nach Dr. Karius
karmesinrot blühende
benannt nach W. Kesselring

Kaibab-fennsíkról való,
Arizona, USA
Karwinski-féle
Kauffmann-féle
ülővirág
Kautsky-féle
Keller-féle
Kellerman-féle
Kerber-féle
Karius-féle
karmazsinpiros virágú
Kesselring -féle

benannt nach dem Botanischen
Garten Kew
benannt nach Herkunft:Keys, USA
aus dembotanischen Garten

Kew Botanikus Kertről
elnevezve.
keyensis
Keys-ből való
kewensis
Kew-i Botanikus Kertből
való
kieslingii
benannt nach R. Kiesling
Kiesling-féle
kimnachii
benannt nach: Kimnach
Kimnach-féle
kiska-loro
benannt nach herkunft:
élőhelyről elnevezve
kilianána
benannt nach G. Kilian
Kilian-féle
kladiwaiana, kladiwa
benannt nach Dr. L. Kladiwa
Kladiwa-féle
klapperi
benannt nach: Klapper
Klapper-féle
kleiniae
benannt nach: Klein
Klein-féle
klimpeliana,klimpelianum benannt nach G. Klimpel
Klimpel-féle
klingeriana
benannt nach Pater E. Klinger
Klinger-féle
klingleriana
benannt nach Pater E. Klingler
Klingler-féle
klinkerianus
benannt nach CH. Klinker
Klinker-féle
klissingiana
benannt nach dem Kakteenkändler Klissing-féle
Klissing
klusacekii
benannt nach Herrn Klusacek
Klusacek-féle
klustogam
geschlossen blühend, Samen
zártvirágú, zárvatermő
bildend
knebeliana
benannt nach C. Knebel
Knebel-féle
knippeliana, knippelianus benannt nach dem Gärtner Karl
Knippel-féle
Knippel
knuthiana, knuthianus
benannt nach Graf Knuth
Knuth-féle
Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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