
Gazdaság2021. március 31.
szerda6

 » Vendéglátóm nem tudja 
megmondani, hányfajta kaktuszt 
sikerült összegyűjtenie az utóbbi 
45 esztendőben, amióta elkötelezte 
magát a szúrós növények mellett, 
mint mondja, ezret biztosan. Már 
kisgyerek korában megszerette 
ezeket a furcsa növényeket.

A dísznövénytermesztés fontos ágaza-
tává vált a kaktuszok termesztése. A 
legtöbb kaktuszkedvelő hobbigyűjtő-
ként kezdte, majd később forgalmazta 
a növényeit. A Bihar megyei Kügy-
pusztán élő Tóth házaspár példája 
bizonyítja, hogy a sok évtizedes gyűj-
tőszenvedély jövedelemforrás is lehet.

 » MAKKAY JÓZSEF

A z amerikai kontinensről származó 
kaktuszok és pozsgás növények rég-
óta fontos területét jelentik a dísz-

növénytermesztésnek. A kaktuszgyűjtők 
mindig külön „kasztot” alkottak: többsé-
gük arra törekedett, hogy a többezernyi 
kaktuszfajtából minél többet szerezzen 
be élő növény vagy szaporításra alkalmas 
mag formájában. A hobbitevékenységen túl 
azonban a kaktusztermesztés jövedelem-
forrássá válhat, hiszen egyre nagyobb azon 
vásárlók tábora, akik a lakásukban szívesen 
látnak néhány kaktuszt. A Nagyváradtól 23 
km-re fekvő Kügypusztán Tóth Lászlót és 
feleségét, Ilonát a környék ismert kaktusz-
termesztőiként tartják számon. A házaspár 
nyugdíjas éveire költözött ki Nagyváradról 
a többségében magyarlakta Bihar megyei 
településre, hogy üvegházban és a lakóház 
beüvegezett tornácán rendezkedjen be a 
kaktuszok gondozására.

Látogatóban Európa 
legnagyobb kaktusztelepén
Vendéglátóm nem tudja megmondani, 
hányfajta kaktuszt sikerült összegyűjtenie 
az utóbbi 45 esztendőben, amióta elköte-
lezte magát a szúrós növények mellett, mint 
mondja, ezret biztosan. Már kisgyerek korá-
ban megszerette ezeket a furcsa növényeket 
a szomszédban lakó idős kaktuszgyűjtőnek 
köszönhetően, akitől ajándékba kapta az 
első cserepes fajtát. A kolozsvári szaklíceumi 
évek, a katonaság, majd az autószerelő szak-
ma miatt egy időre megfeledkezett róluk, 
mígnem 1976-ban újra elkötelezte magát az 
életre szóló hobbi mellett. A Ceaușescu-rend-
szerben nehéz volt új fajtákat beszerezni. 
Ha sikerült is felvenni külföldi gyűjtőkkel a 
kapcsolatot, a levélben kapott magvak rej-
télyes módon eltűntek a postai küldemény-
ből. Maradt tehát a belföldi kaktusztermesz-
tőkkel való találkozás. Ha szerencséje volt, 
összejött olyan gyűjtőkkel is, akik külföldi 
kapcsolataik révén hozzájutottak új fajták-

hoz. Az 1989-es rendszerváltáskor a Tóth 
család jelentős kaktuszgyűjteménnyel ren-
delkezett, és ahogy megnyíltak a határok, 
első gondolatuk az volt, hogy megkeres-
sék Európa leghíresebb kaktusztelepeit. A 
nyolcvanas években Tóth László egyik volt 
osztálytársától ajándékba kapta a híres né-
met kaktuszgyűjtő szakember, Walter Haage 
1930-as években megjelent két könyvét. 1990 
elején levélben kereste meg a németországi 
Erfurtban székelő Európa-hírű kaktuszke-
reskedés, a Kakteen-Haage vezetőjét, aki 
szívélyes levélben válaszolt, és meghívta, 
hogy látogassa meg kaktusztelepüket. Mire 
eljutottak az egykori keletnémet városba, az 
1899-ben született, európai hírű botanikus, 
Walter Haage már meghalt. A kommunista 
hatóságok a Friedrich Adolph Haage által az 
1800-as évek derekán alapított kaktusztelep 
államosítása után meghagyták felülvigyázó-
nak Walter Haaget. A kaktusztelepen a csa-
lád egyik leszármazottja fogadta az erdélyi 
látogatókat. Az Európa első és leghíresebb 
kaktusztelepének vezetőjével történt találko-
zás fontos állomás volt Tóth László életében. 
Nyugat-európai útjai során döbbent rá, mek-
kora érték rejlik a kaktusztermesztésben. 
Megfordult számos dísznövényt forgalmazó 
német, francia, belgiumi áruházban, ahol 
az 10-20 eurós kis méretű kaktuszok mellett 
több ezer euróért kínált nagy méretű növé-
nyeket is láthatott.

Gyógyászati célra is keresik
A számos szakkönyv áttanulmányozása 
után profi  kaktuszkertésszé vált Tóth Lász-
ló tagja lett a Belgiumi Kaktusztermesztők 
Egyesületének, ahonnan sok új fajta magját 
szerezte be. De fontos szakmai kapcsolato-
kat épített ki Németországban és Magyar-
országon is. Később több társával tető alá 
hozta a Romániai Kaktusztermesztők Egye-
sületét. „Nagyobb tételben 15 esztendeje 
foglalkozom kaktuszok és pozsgás növények 
termesztésével, forgalmazásával. Elsősor-
ban vásárokon szoktam értékesíteni, de so-
kan megkeresnek itthon is. Sajnos kevesen 
vannak tisztában a különböző kaktuszfaj-
tákkal, így megpróbálom eligazítani őket, 
hogy mi az, ami érdekelheti vevőimet, vagy 
jobban illik az elvárásaikhoz” – magyaráz-
za az üvegházban folytatott beszélgetésünk 
során a kügypusztai kertész. Tóth Lászlót 
nemcsak dísznövényekért keresik. Sokan 
érdeklődnek az aloe családba tartozó növé-
nyek felől is. Ezek közül öt bír gyógyhatással. 
Az Aloe Barbadensist (közismertebb nevén 
az aloe verát) alternatív gyógyászati célokra 
használják. Vendéglátóm számos recept-
ről tud, amelyek a világhálón keringenek. 
A pozsgás növénynek sokan csodahatást 
tulajdonítanak. Tóth László azonban csak 
olyan növényeket ajánl gyógyászati célú ke-
verékekbe, amiről ő maga is tudja, hogy erre 
használhatóak. A kaktuszok és pozsgások 

közül többfajta is veszélyes az egészségre. 
Van, amelyik mérgeket tartalmaz, egyes 
kaktuszok nedve pedig vakságot idézhet elő. 
Léteznek hallucinogén, pszichoaktív kaktu-
szok is, amit főleg fi atalok keresnek, de ezek 
termesztésével és forgalmazásával az ismert 
kaktusztermesztők nem foglalkoznak. Egyes 
országokban törvény szabályozza, hogy a 
kaktusztermelő legfennebb két cseréppel 
tarthat a hallucinogén növényekből, és tilos 
a forgalmazása.

Az igénytelen növényhez is érteni kell
A koronavírus-járvány a kirakodóvásárokat 
is akadályozza, így a kaktuszok forgalma 
jelentősen megcsappant, de vendéglátóim 
szerint amint a pandémia alábbhagy, meg-
nő az érdeklődés a dísznövények iránt. Ta-
pasztalatuk szerint elsősorban a fi atalok 
köréből kerülnek ki az érdeklődök, és a 
nyugat-európai országokból nyári szabad-
ságolásra hazatérő kaktuszgyűjtők is rend-
szeresen felkeresik. Erdélyben a nyugati 
árak töredékéért lehet vásárolni egy-egy 
cserép kaktuszt. „Ami nálam 5-10 lejbe ke-
rül, az euróban átszámolva Belgiumban 
legalább ötször drágább. Van tehát érdeklő-
dés a növényeink iránt. Aki hozzám jön, és 
szeretne néhány cserépnyi kaktuszt nevel-
ni, azt mindig eligazítom szaktanácsokkal. 
Nem túl igényes növényről van, azonban 
fontos megtanulni az alapokat, hogy az 
ember hosszú ideig örülhessen a dísznövé-
nyének” – fogalmaz a gazda.

A kaktuszfajtákat azonban a sok évtize-
des tapasztalattal rendelkező termesztő sem 
mindig ismeri ki. Az anyósszéknek „becé-
zett” Echinocactus bruzzoni nevű kaktuszá-
nak egyik példánya például 38 évet élt már a 
Tóth portán, de még nem virágzott. Átültette, 
tanulmányozta, hogy mi lehet vele a gond, 
de nem sikerült megfejtenie a „szeszélyét”. A 
termesztő számára ez bosszúság, mert virág-
zás nélkül a kaktuszt sem lehet szaporítani. 
A kezdő termelő sok ilyen bosszúsággal ta-
lálkozik, amíg kitanulja minden csínját-bín-
ját a kinézetre nem túl barátságos, mégis 
népszerű növények gondozásának.

A virág a kaktusz éke. A Kügypusztán élő Tóth László évtizedek óta ismerkedik 
a növények termesztésének titkaivalKisebb és nagyobb kaktuszok is láthatóak a Tóth házaspár üvegházában 

 Tóth László és felesége immár profi  kaktuszkertésszé vált

A BIHAR MEGYEI KÜGYPUSZTÁN ÉLŐ DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐ HÁZASPÁR TÖBB ÉVTIZEDE FOGLALKOZIK A SZÚRÓS NÖVÉNYEKKEL

Jövedelemforrás is lehet a kaktuszgyűjtő szenvedély
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