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

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

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? 

 

         
 

Debreceni Pozsgástár 

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!  

 

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

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 
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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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Írta: Medvegy Antal 

 

Erzsi néni olyan volt, mint a többi öregasszony. A háta hajlott, a haja ritka már és ősz. Nehezen 

járt, hol itt fájt, hol ott. Az utóbbi években már csak a templomba ment el, szükségből a patikába, 

s az alatta lévő boltba. Ezeken a rövid utakon azonban át tudta tekinteni a kisváros egész életét. 

Sokan vannak-e a kocsmában, hogyan öltözködnek a nők, hogy viselkednek a fiatalok, mit 

vásárolnak az emberek, s nyírják-e a gyepet a házak előtt. Mindezekből aztán következtetett, s 

megállapításai mindig helyesek voltak. Jóban volt a világgal, mert úgy fogadta el embertársait, 

amilyenek. Hívő volt, de nem akarta a hitetleneket megtéríteni. Maga csak igazat mondott, de 

meghallgatta a hazugságokat is. Bűntelen volt, de elbeszélgetett a bűnösekkel. Hajdani 

gonoszkodásokat úgy mesélt el, mint gyermekcsínyeket. Közben el sem pirult. A tisztának 

minden tiszta. Ember azonban nincsen hiba nélkül, s Erzsi néni is elkövetett néha furcsa 

dolgokat. Aprócska nyugdíjából, melyen nem sokat segített a város és a volt mukahely támo-

gatása, meg az állami tej, 

olykor érthetetlen valamiket 

vásárolt. Egyszer például két 

kicsike babát, amilyenekkel 

a bölcsődések játszanak. Va-

jon mire kellett neki? Tud-

nék még sorolni hasonlókat. 

Legutóbbi szerzeménye azon-

ban mindennél meglepőbb. 

A Simon-Júdás vásárról, 

ahol a farmertől a tengerima-

lacig mindent lehet kapni, 

egy kaktusszal tért haza. Egy 

félökölnyi tüskés gömbkak-

tusszal, melynek oldalában 

egy ötforintos nagyságú ég-

színkék színű virág pom-

pázott. A növényt az ablak-

ban nevelt piros muskátlik 

közé tette, s borongós, ködös 

őszi napokon, amikor a ho-

mály az ember lelkére telep-

szik, úgy nézegette a virágot, 
mint az ég kékjének ravaszul 

megszerzett és megőrzött da-

rabkáját. A ritka kékvirágú 

kaktusznak hamar híre ment. 

Egymás után jöttek az öreg-

asszonyok, ismerősök, roko-

nok, hogy megcsodálják a 

soha nem látott virágot. 

Mindenkinek végig kellett 

hallgatnia a vásárlás fondor- 

 
Az álmok és vágyak virága. 
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latos történetét, hiszen a kofa bizonyára valami gazdag embernek szánta ezt a ritkaságot. A 

kecskelábú asztalra csupa virágtalan növény volt kirakva hatvan forintért darabonként. Ő 

azonban csak virágosat akart. Nem hagyta elküldetni magát, erősködött: - neki virágos kell! Mire 

a türelmét vesztett árus végül mégis lenyúlt az asztal alá, matatott rövid ideig, azután előhúzta 

ezt a csodát. Igaz, száz forintot kért érte. A hallgatóság minden alkalommal áhítatosan figyelt, s a 

végszó után egybehangzóan állapították meg: — megérte! Magam is kíváncsian lettem erre a 

csodavirágra, s elmentem Erzsi nénihez, hogy megnézzem. Valóban bájos volt a kicsi gömb, a 

karélyos szirmok kéksége olyan mesebeli volt, mint a meleg emberi bőrön felizzó pompás 

türkiszé. A velem született emberi kételkedés és gonoszság mozgathatta meg a kezem, amikor 

óvatosan felemelve a cserepet a szirmok alá lestem. Igen, jól sejtettem. A dolog mögött csalás 

van, mint minden evilági ügyben. Alulról jól látszottak a textília finom szálai, melyek viaszát 

ügyes kezek megfestették. Elöntött az indulat. Hogyan lehetett így becsapni egy öregasszonyt?! 

Hogyan lehetett így kicsalni a pénzét?! Lucifer volt az árus, vagy csak egy gonoszkodó 

kisördög? Megégetném, ha hatalmamban lenne. Erzsi nénire néztem. Láttam boldog szemeit, 

ahogyan nagy békességgel elismerő szavaimat várja, egész valóját szent nyugalom és csaknem 

földöntúli öröm ragyogtat- ja, mivel kicsi szobájában és nagy szegénységében gazdag embernek 

mondhatja magát. Nem tudtam megmondani az igazságot. Csak annyit szóltam: — Nagyon szép 

virág, s azt hiszem, sohasem fog elhervadni. Magamban pedig megbocsátottam a csaló árusnak, 

aki bizonyára küldetést teljesített akkor, amikor hamisságával boldog órák örömét és 

reménységét adta el egy öregasszonynak potom száz forintért. Nem bűnös tehát senki sem, 

hiszen nem csaptak be senkit. A kék virág Erzsi néni magányában és a búcsúzás éveiben az ég 

kéksége és nyitott kapuja, mert a világ nem olyan, amilyen, hanem amilyennek hisszük. Úgy 

határoztam, hogy legközelebb én is kimegyek a Simon-Júdás vásárra, s kivárom, míg én is 

vehetek ilyen kékvirágú kaktuszt, mely soha nem hervad el, s az elkerülhetetlen alkonyat 

sötétjében a nyitott ég kékjére emlékeztet. 

Medvegy Antal 
Evangélikus Naptár. 110-111. o. 1993. 

 

 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 

2019. március 30-án, szombaton 15 órai kezdettel 

(határozatképtelenség esetén 16 órakor) 

Egyesületünk közgyűlést tart. 

 

Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. 2018. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert 

2. A 2019. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert 

3. Titkári beszámoló. Előterjesztő: Szászi Róbert 

4. Alelnök, főszerkesztő beszámoló: Előterjesztő: Ficzere Miklós 

5. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József 

 

Dr. Csajbók József sk. 

MKPT Elnök 

 

Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség. 
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A Kaktusz és Pozsgás előző számában 

meghírdetett tartalom nyomdai beszerkesztése 

jóval túlhaladta a 60 oldalnyi terjedelmet. Emiatt 

több cikket ki kellett venni, amelyek majd a 

Pozsgástár 2. újságjában jelennek meg. Oldřich 

Fencl újabb írással jelentkezett, címe: A biodi-

verzitás védelme és a kaktuszok. A mostani 1. 

részben a biológiai változatosság és a kaktuszok 

védelmének összefüggéseit vizsgálja, különös-

képpen az ember hatását a földi élőhelyekre. Mint 

írja „Washington államban, 1954-ben a Suquamish 

indián törzs főnöke, Chief Seattle, összefoglalta 

ezekkel a szavakkal helyünket a Föld bioszfé-

rájában: „Humankind has not woven the web of 

life. We are but one thread within it. Whatever we 

do to the web, we do to ourselves. All things are 

bound together. All things connect. We are a part 

of the earthand it is part of us.” Fordításban: „Az 

emberi rassz nem vett részt az élet pókhálójának 

megszövésében. Mi csak a szálak egyike vagyunk. 

Bármit is követünk el a hálózattal szemben, 

magunknak is ártunk vele. A dolgok össze vannak 

kötve, minden élet függ a másiktól. Mi is a Föld részei vagyunk és ő is bennünk van.”…A 

Carnegia gigantea termésétől függnek a Tohono O´odham törzs tagjai is, akik dél Arizonában 

élnek.” Az illegális kaktuszkereskedelemről megállapítja, hogy „addig az ideig, amíg a 

bennszülöttek között nem terjedt el az a hír, hogy bizonyos fajokért jó pénzt kereshetnek, addig 

talán még figyelembe sem vették a növényeket, mivel számukra ezek nem voltak élelmiszerként 

felhasználhatóak. Ezt követően a helyi lakosság elkezdte védeni ezeket a fajokat, de nem azért, 

hogy ezzel is védjék az ökoszisztémát, hanem nehogy a konkurencia miatt elessenek a 

bevételtől.” 

Kiss László Echinocereus schmollii cikkében röviden ismerteti a fajjal kapcsolatos 

legszükségesebb tudnivalókat. Megtudjuk, élőhelyén veszélyeztetett faj a gyűjtés és egyéb 

emberi tevékenységnek köszönhetően, úgymint az útépítések, tüzek, gazdálkodás, talajromlás, 

bányászat, stb. Egyedei nyílt, köves, sziklás terepen, valamint cserjék, bokrok takarásában 

köves-törmelékes talajon fordulnak elő. Tartásáról, szaporításáról is hasznos tapasztalatokat oszt 

meg a Pozsgástár olvasóival. 

 

Fábián László Ülök és (félre)beszélek?! Mit nevezünk talajnak és mik az összetevői? Ezen a 

címen már több írás megjelent Fábián Lászlótól a Kaktusz és Pozsgás internetes újságunkban. 

Most a Pozsgástárban olvashatjuk az újabb részt. Akik figyelemmel kísérték az előző részeket, 

azok már tudják, a szerző írás közben zenét hallgat, ez alatt emlékek tolulnak fel múltjából, 

amelyek nem kötődnek szorosan az éppen tárgyalandó témához. Amit szakmailag leír, az is egy 

58 éves gyűjtői múltból fakad, ugyanúgy, ahogyan a többi emlék a múltból. Mindezt megosztja 

az olvasóval, akiknek nagy része a korából fakadóan szintén emlékezni fog a maga mögött 

hagyott útra. És aki nem restelli személyes emlékeit megosztani egy közösséggel, az minden 

tiszteletet megérdemel. Nem véletlen a szerző sorozatcím választása, az Ülök és (félre)beszélek?! 

Nem lesz mindennapi az sem, ahogyan a szerző vélekedik a növények talajáról. 

 

 

 



 

7 

 

 

Lehet vele egyetérteni és lehet nem egyetérteni. Neki úgy jó, ahogyan csinálja, nála ez 

eredményes. A talaj témája sokszor a gyűjtők közötti személyes kapcsolatok szakítópróbája. 

Erről írja a bevezetőben: „Azt hiszem, most darázsfészekbe nyúltam! A talaj összetétele és 

felhasználása miatt már sok barátság szakadt meg az idők végzetéig. Mindenkinek megvan a 

saját receptje és keveréke, melyre még az életét is képes volna feltenni. Sokan hiszik, hogy ők 

találták fel a csodaszert, mert szerintük az ő talajukban érzik legjobban magukat a növények. Ez 

bizonyos mértékben igaz is, ha be tudjuk biztosítani számukra a többi öt alapfeltételt, valóban jól 

fejlődhetnek ezekben a kotyvalékokban. Hála az égnek, növényeink gyökereikkel képesek 

beállítani a talaj kémhatását és egyéb, nekik megfelelő tulajdonságokat. Valójában tehát a 

növényeink hatalmas alkalmazkodóképességének köszönhetjük egészséges fejlődésüket és nem a 

felsőbbrendűségünknek, amit ebben az esetben tudásnak tartunk. Nagyon sok irodalmat kellett 

áttanulmányoznom, hogy egyáltalán neki merjek fogni ennek a cikknek. Ezen kívül nagyon sok 

gyűjteményt ismerek és ismerem gazdáik talajának ellenállhatatlan összetevőit is. Valóban úgy 

van, ahogy azt gondoltam, nincs két azonos összetételű ültető közeg. Fejtegetésemet kezdeném a 

saját 58 éves tapasztalatommal.” 

 

Nagy József Texasban jártam. A szerző régi álma, vágya valósult meg, amikor meghívásra az 

USA Texas államába sikerült eljutnia 2018. március elején. - Egy kicsit nehezen ment a 

kaktuszokkal való találkozás, ez a Dallas World Aquariumban tett látogatáskor sikeredett 

először. A parkoló bejáratánál kétoldalt két nagy opuntia bokor fogadott. Na, végre, kaktuszt is 

látunk! Az épület felé haladva az árkádok alatt 2-3 méter magas különböző cereusfajok voltak 

cserépben, hatalmas pálmák társaságában. Valószínű, hogy ezek éppen akkor érkeztek az 

Aquáriumba, mert kifelé jövet már egyiket sem láttuk. Dallas kertvárosában egy kaktuszt árusító 

üzletre akadtunk. Felcsillant a szemem, és már parkoltunk is. A hely bejáratát hatalmas agavé és 

számomra két ismeretlen, nagyon szép pálma díszítette. Belépve echinocereusok, mammilláriák, 

opuntiák, ariocarpusok, echeveriák és más pozsgások tűntek fel. Viszonylag nagy volt a 

választék. Kint télálló kaktuszok sokasága. Szívesen vásároltam volna, de sajnos az USÁ-ból 

növényeket nem lehet hazahozni. Az árakról annyit, hogy 12-16-os cserépben lévő ariocarpus 

20-40 dollár között volt. – mondja Nagy József. 
 

   
 

Katona József Virágzanak a Tillandsia ionanthák. A növény tartásáról, szaporításáról átfogó 

ismereteket kapunk, aminek alapja a szerző több évtizedes tapasztalata. „A Tillandsia gyökere 

csak a rögzítést végzi. A tápanyag és a vízfelvétel a leveleken található ezüstös színt mutató sűrű 

pikkelyek közepén elhelyezkedő vízfelvevő sejtek végzik. A Tillandsia ionantha az egyik 

legnépszerűbb és könnyen beszerezhető Tillandsia, amely a legjobban tűri a meleg, száraz 

lakásokat. Hollandiában Assendelfben a Corn Bak Trópusi Bromélia Kertészetben jártam, ahol 

az automatizálás és táplálás miatt ez a folyamat kicsit gyorsabb. Dél-Amerikában szintén 

nevelnek kereskedelmi célokra nyitott fólia alatt Tillandsiákat. A gyümölcstermelő gazdák nem  

szeretik ezeket a növényeket, és lekaparják, irtják a fákról, annak ellenére, hogy tudják, ezek 
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epifita növények, amelyek a fát nem károsítják. Talán azért nem szeretik, mert virágzás után 

sarjakat fejlesztenek. Ezek a sarjak már sokszor a következő évben virágzanak újabb sarjakat 

fejlesztve, így egészen nagy telepek felesleges koloncokként lógnának itt-ott a gyümölcsfákon.” 

Megismerjük a faj alsóbb rendű taxonjait is, amelyek kiváló díszítő értékkel rendelkeznek. 

 

Nagy Sándor Rio Grande Do Sul veszélyeztetett 

kaktusz fajai 

Egy rövid hír adja a cikk alaphangját: „Braziliában a 

Rio Grande do Sul - szövetségi állam – területén csak 

a kaktusz családon belül 10 nemzetség (Echinopsis, 

Epiphyllum, Frailea, Gymnocalycium, Hatiora, 

Notocactus, Opuntia, Parodia, Pereskia és Rhipsalis) 

összesen 72 őshonos faja kihalással fenyegetett.” 

Mindez kiragadott összegzés a New South Wales, Rio 

Grande do Sul a 31/12/2002 (EMS 2002) valamint az 

RS 31/12/2002 (SEMA2002) hivatalos közlönyökből. 

Ez indítja el a szerzőt a veszélyeztetettség mértékének 

kinyomozására. Nézzük, mi van a hír mögött! Mint is-

meretes, Brazíliában található a föld egyik legvál-

tozatosabb növény- és állatvilága. Ezt a különböző 

időjárási, földszerkezeti és domborzati adottságoknak 

köszönheti. A brazil vegetációt 8-10 csoportra szokták 

osztani. Ezek közül magasan kiemelkedik a gigászi 

területű Amazonasi Esőerdő, ez Földünk leggaz-

dagabb, legváltozatosabb, felbecsülhetetlenebb élő-

világgal (ökoszisztémával) rendelkező területe. Brazília jelentős számú gyönyörű, érdekes 

oszlopos és bokros kaktuszfajjal rendelkezik. A hatalmas területe feltételezi, hogy van számtalan 

olyan, amelyek felfedezésre várnak, vagy mert a kutatók faj felfogásába még nem illeszkednek 

be. El kell mondani, hogy Brazília az ezredfordulót követően meghozott minden olyan törvényt, 

rendelkezést, amely biztosíthatja a megfelelő védelmet és a fenntartható környezetet. Az egyre 

szaporodó egyéni és szervezett csoportos expedicíók elősegítik az új fajok felfedezését, egyben 

megteremtik az objektív helyzetfelmérést és a hozott intézkedések végrehajtásának ellenőrzését. 

Sajnos az esztelen kizsákmányolás miatt ökoszisztémák lepusztulása és a fajok eltűnése egymást 

követi, és az üteme egyre gyorsul. 

Ficzere Miklós, főszerkesztő 

 

 

 
 

 
E néven neveznek egy újnemü fát, melly Algírban a Cactus opuntia törzsét 

képezi, s bútorokká feldolgozva legújabban Páris bámulatát vonja magára. 

Első, ki e fát feldolgozá, Toussaint nevezetű elbocsátott spahi-altiszt volt. A 

fa szép színe s gyönyörű alakzatai nagy figyelmet gerjesztének. E fa 

hajlékony, átlátszó, mintha csupa kötés-szemekből állana, úgy hogy durva 

csipkéhez hasonlít, honnan nevét is kapta. Azonfelül igen szép erezetű, s 

csudálatos szövetű ábrái által azon előnyt nyújtja, hogy a bútorok 

díszitvényes összealkotásánál bonyolodottan szerteágzó alakzatainak 

közvetlenül hasznát vehetni. Az ezen cactusfából készített első asztal az 

Elysée salonjaiban lőn szemlére téve, s olly nagy tetszésben részesült, hogy 

a párisi elegáns világ — a nagy ár daczára is — csupa „dentelles de la 

Sahara“-féle bútorokkal akar bírni, s Toussaiat már eleget sem tehet a sok megrendelésnek. 
Családi Lapok. 1854. február 28, 4. szám, 190. o. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Március elején már mindenképpen érdemes figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a 

korábbinál több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap közepétől. Akinek nincs fólia- vagy 

üvegháza, az a fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit világosabb helyekre, és 

kezdheti növényei szoktatását a napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet biztosít részükre 

vagy árnyékolásról gondoskodik áttetsző anyagok használatával. Ez azért lényeges, mert 

szokatás nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az alkalmazkodás, szoktatás ideje kb. 

3 hét. Fólia és üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb szellőztetést a nappali, melegebb 

órákban. Az erős napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással, melynek egy olcsó módja, 

amikor permetezőből mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia felületet kívülről. Nem a 

legesztétikusabb, de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, úgy 

növekszik apránként a bejutó fény erőssége. 
 

2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs 

környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb napokon 

langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat. Két, három 

órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több vizet. 
 

3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még 

előforduló fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű 

elhelyezésével védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést! 
 

4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a 

cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést, 

arra nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és 

legfőképpen az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival, 

hogy az esetleg bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást 

öntözött növényeinknél. 
 

5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni, 

azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz, 

porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük nyugalmi 

állapotban lévő növényeinket! 
 

6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell 

biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük a Debreceni Pozsgástár és a 

digitális Kaktusz és Pozsgás Magazinunk korábbi számaiból. 

Ficzere Miklós 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thelocactus macdo-

wellii virágának szín- 

változatai. 

Képek: Erdei Gyula 
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Írta: Nagy Sándor 

 

 

Megjelent: AGG, Gymnocalycium 26(3)2013:1085-1094. (Helmut Amerhauser és Dr. Walter 

Till.) Kiegészítve David Hunt: CITES 2016-ban kiadott III. ellenőrző listával A korábbi 

kiadásokhoz hasonlóan a Checklist 3. kiadása a királyi botanikus kert, a Kew Garden 

gondozásában jelent meg 2016-ban. A listát David Hunt jegyezte és több mint negyven főből álló 

nemzetközi tudós, botanikus és szakértő munkatársakból álló csoport készítette elő 

megjegyzésekkel és javasolt változtatásokkal. 

 

 
 

1. Gymnocalycium amerhauseri 
 

Az tény, hogy az apa Hans Till, teljes néven Johann Anton Till, és fia Dr. Walter Till professzor a 

Bécsi Egyetem növénytani laboratóriumának igazgatója nagyon jó barátságban lehetett 

Amerhauserrel, hiszen együtt örökítették meg nevét 1992-ben a Gymnocalycium nemzetség egy 

új fajában, a Gymnocalycium amerhauseriben. Ez mindhármuk részéről egy régi-szép történet 

lehetett, melyről néhány szót röviden. Helmut Amerhauser Rutsburgban él, osztrák 

kaktuszgyűjtő, 1970 óta a Lobivia, Sulcorebutia és Gymnocalycium nemzetségekre szakosodott. 

Tagja a Succulent Plant Study nemzetközi szervezetének és az osztrák Gymnocalcium Egyesület 

tagja. Amerhauser gyakran gyűjtött Hans Till és Franz Strigl társaságában Argentinában. Ezek 

mellett a ZV Munkacsoport Gymnocalycium (AGG) alapító atyja Hans Till volt, a jelenlegi 

elnöke pedig Helmut Amerhauser. A csoport a hasonló gondolkodású és érdeklődő emberek 

csoportja, akik nagyon fontosnak tartják a Gymnocalycium nemzetség egyes fajainak minél 
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pontosabb ismeretét, szaporítását és megőrzését. Talán legfontosabb a saját kiadású, önálló, 

Gymnocalycium folyóirat megjelentetése. Ebben a nemzetség népszerű taxonjainak ökológiáját a 

helyszíneken végzett tudományos munkákat népszerűsítik. Lehetőség van az új taxonok 

nyilvánossá tételére, de az ezzel kapcsolatos vélemények ütköztetésére is. Itt jelent meg 2001 és 

2008-ban H. Till új osztályozási rendszere, amely a termések, virágok és magvak morfológiai 

jegyeinek vizsgálatára, összehasonlításukra épült. Majd halála után, 2013-ban Dr. W. Till és H. 

Amherhauser jelentetett meg egy új nemzetségi osztályozást. Ez számomra is azt jelenti, hogy H. 

Till nagyszerű munkáját ők örökítik tovább. Nagyon nehéz lesz, de megpróbálom bemutatni, 

hogy a századunk második évtizedének közepén túl az osztrák és az angol iskola, hogyan sorolja, 

osztályozza a Gymnocalycium nemzetséget és annak fajait. 

 

A GYMNOCALYCIUM NEMZETSÉG FELOSZTÁSA 

Jelzések magyarázata 

- Ideiglenesen elfogadva vagy az alternatív, besorolatlan, érvénytelen vagy illegitim nevek után 

lévő > (nyílhegy): a taxon előnyben részesített neve. 

- (Ar., Bo., Br., Py., Uy.): országkódok, lásd a kétbetűs ISO-kódokat, amelyek az elfogadott és 

ideiglenesen elfogadott taxonok származási országait jelölik az alábbiak szerint: Argentína, 

Bolívia, Brazília, Paraguay, Uruguay. 

 

GYMNOCALYCIUM ALNEMZETSÉG: 10 AGGREGAT, 38 FAJ. 

1. Gymnocalycia aggregát: Faj: 2.  

G. chubutense, meg sem említi. 

G. gibbosum elfogadva (Ar.) 

[G. gibbosum gibbosum. elfogadva (Ar.); G. gibbosum borthii. elfogadva (Ar.); 

G. brachypetalum ideiglenesen elfogadva > G. gibbosum gibbosum; 

G. gibbosum ferox ideiglenesen elfogadva > G. gibbosum gibbosum]. 

2. Hyptiacantha aggregát: Faj: 2. 

G. hypthiacanthum, elutasításra ajánlott. 

G. schroederianum. elfogadva (Ar., Uy.) 

[G. schroederianum bayense. ideiglenesen elfogadva > G. schroederianum; 

G. schroederianum paucicostatum. ideiglenesen elfogadva > G. schroederianum]. 

3. Reducta aggregát: Faj: 2. 

G. neuhuberi elfogadva (Ar.) 

G. reductum alternatív név (Ar.) 

[G. reductum reductum alternatív név (Ar.); 

G. reductum leeanum alternatív név (Ar.); 

G. mackieanum ideiglenesen elfogadva > G. reductum reductum]. 

4. Lafaldensia aggregát: Faj: 10. 

G. andreae elfogadva (Ar.) 

[G. andreae carolinense. Egyenértékű = G. carolinense.] 

G. baldianum elfogadva (Ar.) 

G. bruchii elfogadva (Ar.) 

G. carolinense besorolatlan alternatív név 

G. raineri meg sem említi. 

G. rosae ideiglenesen elfogadva > G. baldianum 

G. schreiteri meg sem említi. 

G. uebelmannianum elfogadva (Ar.) 

G. kroenleinii elfogadva (Ar.) 

G. marianae meg sem említi 

5. Amerhauseriana aggregát: Faj 3. 

G. amerhauseri alternatív név (Ar.) 

G. gaponi, ideiglenesen elfogadva > G. taningaense. 

G. walteri meg sem említi. 
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6. Berchtiana aggregát: Faj 3. 

G. berchtii alternatív név (Ar.) 

[G. terweemeanum ideiglenesen elfogadva > G. berchtii.] 

G. nataliae meg sem említi. 

G. poeschlii ideiglenesen elfogadva > G. berchtii. 

7. Borthiana aggregát: Faj 3. 

G. borthii ideiglenesen elfogadva > G. gibbosum borthii. 

G. striglianum elfogadva (Ar.) 

G. taningaense elfogadva (Ar.) 

8. Capillensia aggregát:Faj 6. 

G. capillense elfogadva (Ar.) 

[G. sigelianum. ideiglenesen elfogadva. > G. capillense; G. sutterianum ideiglenesen 

elfogadva > G. capillense] 

G. deeszianum, meg sem említi. 

G. fischeri ideiglenesen elfogadva > G. capillense 

G. miltii,ideiglenesen elfogadva > G. fischeri 

G. morroense meg sem említi. 

G. sutterianum ideiglenesen elfogad. > G. capillense 

9. Kieslingia aggregát: Faj 3. 

G. x heidiae hibrid. 

G. kieslingii elfogadva (Ar.) 

G. rosae ideiglenesen elfogadva > G. baldianum. 

10. Parvula aggregát: Faj 4. 

G. papschii ideiglenesen elfogad. > G. calochlorum. 

G. parvulum elutasításra ajánlott. 

G. gertii, elfogadva (Ar.) 

G. meregallii. meg sem említi. 
 

   
 

2. Gymnocalycium papschii. Kép: Gianna.                         3. Gymnocalycium gertii. Kép: Gianna. 
 

MACROSEMINEUM ALNEMZETSÉG 3 AGGREGAT 15 FAJ. 

1. Horstiana aggregát: Faj 2. 

G. buenekeri ideiglenesen elfogadva > G.horstii buenekeri elfogadva (BR.) 

G. horstii elfogadva (BR.) 

[G. horstii horstii elfogadva (BR.); G. horstii buenekeri elfogadva (BR.)] 
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2. Multiflora aggregát: Faj 4. 

G. fleischerianum ideiglenesen elfogadva > G. paraguayense 

G. mesopotamicum elfogadva (Ar.) 

[G. angelae ideiglenesen elfogadva > G. mesopotamicum.] 

G.multiflorum ideiglenesen elfogadva > G. monvillei monvillei 

G.paraguayense elfogadva (Py.) 

3. Uruguayensia aggregát: Faj 9. 

G. artigas, meg sem említi. 

G. denudatum elfogadva. (Ar., Br., Uy.) 

G. rauschii ideiglenesen elfogava > G. uruguayense 

G. guerkeanum ideiglenesen elfogadva > G. uruguayense 

G. leeanum egyenértékű = G. reductum leeanum 

G. megalothelon ideiglenesen elfogadva > G. denudatum 

G. melanocarpum ideiglenesen elfogad. > G. uruguayense 

G. netrelianum alternatív név > G. uruguayense ?(Uy.) 

G. uruguayense elfogadva (Br., Uy.) 
 

   
 

          4. Gymnocalycium horstii. Kép: Exwarrier                     5. Gymnocalycium leeanum v. netrelianum 

                                                                                                                                Kép: Lakota 
 

MICROSEMINEUM ALNEMZETSÉG 1 AGGREGAT, 1 FAJ. 

1. Saglionia aggregát: Faj 1. 

G. saglionis elfogadva (Ar.) 

SCABROSEMINEUM ALNEMZETSÉG 7 AGGREGAT, 23 FAJ. 

1. Monvilleiana aggregát: Faj 2. 

G. monvillei elfogadva. (Ar.) 

G. monvillei monvillei elfogadva. (Ar.). 

G. monvillei achirasense elfogadva. (Ar.). 

G. monvillei horridispinum elfogadva. (Ar.) 

[G. achirasense egyenértékű = G. monvillei achirasense; G. horridispinum ideiglenesen 

elfogadva > G. monvillei horridispinum; G. monvillei brachyanthum ideiglenesen elfogadva 

> G. monvillei monvillei; G. monvillei gertrudae ideiglenesen elfogadva > G. monvillei 

monvillei.] 

G. schuetzianum ideiglenesen elfogadva > G. monvillei monvillei 

2. Hosseiana aggregát: Faj 3. 

G. ferrarii ideiglenesen egyenértékű = G. glaucum ferrarii 

G. hossei elfogadva (Ar.) 

[G. mazanense ideiglenesen elfogadva > G. hossei; G. nidulans ideiglenesen elfogadva > G. 

hossei, G. tillianum ideiglenesen elfogadva > G. oenanthemum] 
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3. Mostiana aggregát: Faj 2. 

G. mostii elfogadva (Ar.) 

[G. immemoratum ideiglenesen elfogadva > G. mostii; G. kurtzianum ideiglenesen 

elfogadva > G. mostii; G. mostii ferocior ideiglenesen elfogadva > G. castellanosii ferocius; 

G. prochazkianum ideiglenesen elfogadva > G. mostii; G. tubuschianum ideiglenesen 

elfogadva > G. mostii; G. mostii valnicekianum.ideiglenesen elfogad. > G. mostii; G. mostii 

valnicekianum prochazkianum > G. mostii.] 

G. valnicekianum ideiglenesen elfogadva > G. mostii 

4. Oenanthema aggregát: Faj 3. 

G. ambatoense ideiglenesen elfogadva > G. oenanthemum 

G. nigriareolatum elfogadva (Ar.) 

G. oenanthemum elfogadva (Ar.) 

G. carminanthum ideiglenesen elfogadva > G. oenanthemum 

5. Rhodanthera aggregát: Faj 6. 

G. alboareolatum elfogadva (Ar.) 

G. guanchinense ideiglenesen elfogadva > G. rhodantherum 

G. jochumii ideiglenesen elfogadva > G. rhodantherum 

G. rhodantherum elfogadva (Ar.) 

G. ritterianum elfogadva (Ar.) 

G. weissianum ideiglenesen elfogadva > G. hossei 

6. Spegazziniana aggregát: Faj 3. 

G. bayriaum alternatív név(Ar.) 

G. cardenasianum ideiglenesen elfogad. > G.spegazzinii cardenasianum 

G. spegazzinii elfogadva. (Ar.). 

[G. spegazzinii cardenasianum elfogadva (Bo.) G. spegazzinii spegazzinii elfogadva (Ar.) G. 

armatum. ideiglenesen elfogadva > G. spegazzinii spegazzinii.] 

G. glaucum elfogadva (Ar.) 

G. glaucum glaucum elfogadva (Ar.) 

G. glaucum ferrarii elfogadva (Ar.) 

7. Castellanosiana aggregát: Faj 4. 

G. acorrugatum ideiglenesen elfogadva > G. rhodantherum 

G. castellanosii elfogadva (Ar.). [G. castellanosii castellanosii. > elfogadva (Ar.); G. 

castellanosii ferocius > elfogadva (Ar.); G. bozsingianum ideiglenesen elfogadva > G. 

castellanosii castellanosii; G. castellanosii accorrugatum ideiglenesen elfogad. > G. 

rhodantherum.] 

G. coloradense. alternatív név 

G. esperanza. elfogadva (Ar.) 
 

   
    6. Gymnocalycium ritterianum. Kép: Gianna.                  7. Gymnocalycium bayrianum. Kép: Gianna. 
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PIRISEMINEUM ALNEMZETSÉG 2 AGGREGAT, 3 FAJ. 

1. Saglionia p.p. aggregát: Faj 2. 

G. pflanzii elfogadva (Ar., Bo., Py.) 

G. pflanzii pflanzii elfogadva (Bo., Py.) 

G. pflanzii argentinense elfogadva (Ar.), G. pflanzii zegarrae, elfogadva (Bo.); 

[G. riograndense ideiglenesen elfogad. > G. pflanzii zegarrae; G. chuquisacanum > G. 

pflanzii pflanzii; G. izozogsii ideiglenesen elfogad. > G. pflanzii pflanzii; 

G. lagunillasens ideiglenesen elfogadva > G. pflanzii pflanzii; G. marquezii ideiglenesen 

elfogadva > G. pflanzii pflanzii; G. millaresii ideiglenesen elfogadva > G. pflanzii pflanzii.] 

G. zegarrae egyenértékű = G. pflanzii zegarrae 

2 Chacoensia aggregát: Faj 1. 

G. chacoense elfogadva (Bo.) 
 

   
 

               8. Gymnocalycium pflanzii. Kép: Gianna.                                      9. Gymnocalycium saglionis. Kép: Gianna. 
 

MUSCOSEMINEUM ALNEMZETSÉG 4 AGGREGAT, 13 FAJ. 

1. Periferalia aggregát: Faj 2. 

G. anisitsii elfogadva. (Br., Bo, Py.) [G. anisitsii anisitsii elfogadva (Py.); 

G. anisitsii damsii elfogadva. (Br., Bo.); G. damsii ideiglenesen elfogadva > G. anisitsii 

damsii; G. anisitsii multiproliferum alternatív név > G. anisitsii damsii.] 

G. megatae egyenértékű = G. marsoneri matoense 

2. Chiquitana aggregát: Faj 3. 

G. chiquitanum elfogadva. (Bo.) 

G. eurypleurum elfogadva. (Py.) 

G. paediophilum elfogadva. (Ar.) 

3. Schickendantziana aggregát: Faj 4. 

G. delaetii ideiglenesen elfogad. > G. schickendantzii delaetii.[G. joossensianum 

ideiglenesen elfogadva > G. schickendantzii delaetii.] 

G. hamatum, ideiglenesen elfogadva > G.marsoneri matoense 

G. matoense, egyenértékű = G. marsoneri matoense; G. marsoneri elfogadva. (Ar., Bo., Br., 

Py.); G. marsoneri marsoneri elfogadva. (Ar.); 

G. marsoneri matoense elfogadva. (Bo., Br., Py.). [G. onychacanthum ideiglenesen elfogad. 

> G. marsoneri matoense.] 

G. itatiquense meg sem említi. 

G. schickendantzii elfogadva (Ar.). [G. schickendantzii schickendantzii elfogadva (Ar.); G. 

schickendantzii delaetii elfogadva. (Ar.); G. antherostele ideiglenesen elfogadva > G. 

schickendantzii schickendantzii; G. michoga ideiglenesen elfogadva > G. schickendantzii 

schickendantzii. hossei.] 
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4. Terminalia aggregát: Faj 4. 

G. damsii ideiglenesen elfogadva > G. anisitsii damsii 

G. friedrichii érvénytelen > G. stenopleurum 

G. mihanovichii elfogadva. (Ar., Bo., Py.) 

G. stenopleurum elfogadva. (Bo., Py.) 
 

   
 

10. Gymnocalycium paedophilum. Kép: Gianna.                               11. Gymnocalycium mihanovichii. Kép: Gianna. 
 

TRICHOMOSEMINEUM ALNEMZETSÉG 3 AGGREGAT, 13 FAJ. 

1. Quehliana aggregát: Faj 6. 

G. affine meg sem említi 

G. erinaceum alternatív név (Ar.) 

G. erolesii ideiglenesen elfogadva. > G. schroederianum 

G. frankianum meg sem említi 

G. kuehhasii meg sem említi 

G. quehlianum elfogadva (Ar. mint G. stellatum). [G. obductum ideiglenesen elfogadva. > 

G. quehlianum.] 

2. Stellata aggregát: Faj 6. 

G. bodenbenderianum elfogadva (Ar.). G. piltziorum ideiglenesen elfogadva > G. 

bodenbenderianum. 

G. occultum ideiglenesen elfogadva. > G. bodenbenderianum 

G. ochoterenae elfogadva. (Ar.). [G. intertextum ideiglenesen elfogadva > G. ochoterenae; 

G. ochoterenae herbsthoferianum ideiglenesen elfogadva > G. ochoterenae]. 

G. paucispinum meg sem említi. 

G. ragonesei elfogadva. (Ar.). 

G. stellatum ideiglenesen elfogadva. > G. quehlianum. G. stellatum occultum ideiglenesen 

elfogadva > G. quehlianum. 

3. Riojensia aggregát: Faj 1. 

G. riojense ideiglenesen elfogadva. > G. bodenbenderianum.* 

 

EGYÉB BESOROLATLAN ELFOGADOTT NEVEK 

G. colochlorum (Ar.) 

G. eytianum 

G. pugionacanthum (Ar.) 

G. robustum (Ar.) 
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EGYÉB BESOROLATLAN IDEIGLENESEN ELFOGADOTT NEVEK 

G. catamarcense > G. pugionacanthum 

G. eytianum > G. marsoneri matoense 

G. proliferum > G. colochlorum 

G. stuckertii > G. schickendantzii schickendantzii 

G. tilcarense > G. saglionis 

G. tudae. > G. marsoneri matoense 

G. vatteri > G. ochoterenae 

 

EGYÉB BESOROLATLAN ALTERNATÍV NEVEK 

G. sanguniflorum > G. baldianum 

G. schatzlianum > G. reductum leeanum 

 

ÉRVÉNYTELEN VAGY ILLEGITIM NEVEK 

G. altagraciense > G. taningaense 

G. asterium > G. stellatum 

G. fricianum > G. marsoneri marsoneri 

G. griseopallidum > G. anisitsii damsii 

G. hammerschmidii > G. chiquitanum 

G. loricatum > G. spegazzinii spegazzinii 

G. moserianum > G. ochoterenae 

G. platygonum > G. bodenbenderianum 

G. speudomalacocarpus > G. marsoneri 

matoense 

G. saglione > G. saglionis 

G. tortuga > G. marsoneri matoense 

G. triacanthum > G. bodenbenderianum 

 

ELUTASÍTÁSRA AJÁNLOTT 

G. hybopleurum > G. monvillei monvillei 

G. hyptiacanthum (határozatlan) 

G. leptanthum 

G. mucidum 

G. parvulum 

G. platense 

 

*Annak ellenére, hogy a Schutz rendszerét most nem elemeztük, de tudjuk, hogy a szerző a 

nemzetséget 6 alnemzetségre, 13 fajcsoportra és az akkor ismert 108 fajra osztotta. Schutz és Till 

rendszerek nagyon különböznek egymástól. De azt is látnunk kell, mert a filogenetikai 

elemzések azt mutatják, hogy a Microsemineum és Macrosemineum alnemzetségen belüli 

szükséges átrendezésen kívül - Schutznek - az 1968-ban hozott döntéseinek legtöbbje máig 

érvényes. 

El lehet tehát dönteni, a használatos változatos elnevezések és az ideiglenesen elfogadott nevek 

közül ki-ki melyiket választja? Vagy marad a további várakozás a csodára. Akit pedig érdekelt, 

talán megérte ez a kicsi agytorna, amellyel ráirányítottam a figyelmet az azonos sorozatba vagy 

aggregátba tartozó különböző fajok közötti kapcsolatokra, valamint egyes taxonok nagy 

variabilitására. De várjunk, már bekopogott Joel Lodé, egy francia 66 éves kaktuszos 

természettudós, aki 2015-ben megpróbálta magasra emelni elődeinek hanyatló zászlóját, melyre 

a Cactaceae taxonómiája jelszó van írva. Tehát, továbbra is azt javaslom, hogy várjunk a táblák 

félre tételével, átírásával. Minden nevet őrizzünk meg. 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

 

 

 

12. Gymnocalycium leptanthum. Kép: Gianna. 
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SZAVAZZON! 

 

 

EN 
International Cactus Day Proposal 

The Association of Romanian Cactus Collectors "Aztekium" proposes the establishment of the International 

Cactus Day, so that there is a day agreed by as many collectors as possible around the world, respectively by as 

many associations as possible. We propose that the International Cactus Day be celebrated every year from now on 

by all collectors on the second Saturday of December. If you agree to this proposal please reply to our email address:  

nevezi_ioan2006@yahoo.com  We also ask you to share this message with your partners and colleagues, asking 

them to respond, so we can centralize your confirmations. 
Thank you! 

The leadership of Aztekium Association Romania 

 

RO 

Propunere Ziua Internaţională a Cactuşilor 

Asociaţia Colecţionarilor de Cactuşi ”Aztekium” din România propune stabilirea Zilei Internaţionale a Cactuşilor, 

ca în acest fel să existe o sărbătoare agreată de cât mai mulţi colecţionarii din lume, respectiv de cât mai multe 

asociaţii de profil. Propunem ca Ziua Internaţională a Cactusului să fie sărbătorită în fiecare an de acum înainte, de 

către toţi colecţionarii, în a doua sâmbătă din luna decembrie. Dacă sunteţi de acord cu această propunere vă rugăm 

să ne răspundeţi la adresa de email: nevezi_ioan2006@yahoo.com  De asemenea, vă rugăm să distribuiţi acest mesaj 

şi partenerilor şi colegilor dumneavoastră, cu 
rugămintea să ne răspundă, pentru a putea centraliza confirmările. 

Vă mulţumim! 

Conducerea Asociaţiei Colecţionarilor de Cactuşi ”Aztekium” România 

 

HU 

Nemzetközi Kaktusz Nap javaslat 

A Romániai ”Aztekium” Kaktuszgyűjtő Egyesület (Asociaţia Colecţionarilor de Cactuşi ”Aztekium” România) a 

Nemzetközi Kaktusz Nap létrehozását javasolja, hogy ily módon létezzen a világon egy minél több kaktuszgyűjtő 

által jóváhagyott ünnep, illetve minél több szakegyesület által elfogadott ünnep. Javasoljuk, hogy a Nemzetközi 

Kaktusz Nap ez évtől kezdve, minden évben december hónap második szombati napján legyen megünnepelve minél 

több kaktuszgyűjtő részéről. Ha egyetértenek a javaslatunkkal, kérjük válaszoljanak az allábi email címre: 

nevezi_ioan2006@yahoo.com Továbbá kérjük, terjesszék ezt az üzenetet partnereiknek és a kollégáiknak azzal a 

kéréssel, hogy válaszoljanak nekünk annak érdekében, hogy központosítani tudjuk visszaigazolásaikat. 
Köszönjük! 

A Romániai ”Aztekium” Kaktuszgyűjtő Egyesület vezetősége 

 

ES 

Propuesta para declarar el día Internacional del Cactus 

La Asociación de los Coleccionarios de Cactus de Rumanía “Aztekium” propone declarar el día Internacional del 

Cactus, par que de este modo llegue un día festivo de muchos coleccionistas del mundo, respectivamente de muchas 

asociaciones de dicho perfil. Proponemos el día Internacional del Cactus que se celebre festivamente cada año, a 

partir de ahora, de todos los coleccionistas, el segundo sábado del mes de diciembre. Si, estáis de acuerdo con 

nuestra propuesta, les pedimos por favor que nos lo comunique a esta dirección de correo electrónico; 

nevezi_ioan2006@yahoo.com Del mismo modo, les pedimos, que distribuían este mensaje a vuestros amigos y 

miembros de diferentes grupos, pidiéndoles por favor que nos responda, para poder centralizar las confirmaciones.  
Muchas gracias ! 

La junta de la Asociación “Aztekium” de Rumanía. 

 

GE 

Vorschlag für ein Internationaler Kaktus-Tag 

Der Verband der rumänischen Kaktussammler "Aztekium" schlägt die Einrichtung des Internationalen Kaktus-

Tages vor, so dass ein Fest veranstaltet wird, das von möglichst vielen Sammlern auf der Welt und von so vielen 

Vereinigungen wie möglich vereinbart wird. Wir schlagen vor, den Internationalen Kaktustag am zweiten Samstag 

im Dezember von nun an jedes Jahr zu feiern. Wenn Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, antworten Sie 

bitte auf die E-Mail-Adresse:  nevezi_ioan2006@yahoo.com  Wir bitten Sie auch, diese Nachricht an Ihre Partner 

und Kollegen weiterzugeben, mit der Bitte uns eine Antwort zu schicken, damit wir Ihre Bestätigungen 

zentralisieren können. 
Danke 

Die Führung der Aztekium Association Romania 

 

 

http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
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PL 

Propozycja na Miedzynarodowy Dzien Kaktusów 

Rumunski"Aztekium" Stowarzyszenie Kolekcjonierów Kaktusów (Asociata Colectionarilor de Cactusi" proponuje 

powołanie do zycia Miedzynarodowego Dnia Kaktusów, aby tak zaistniał na swiecie swieto zatwierdzone przez 

wiekszosc kolekcjonierów kaktusów i zeby to było przyjete przez sekcje Stowarzyszenia. Proponujemy, zeby 

Miedzynarodowy Dzien Kaktusów od tego roku niech bedzie obchodzony w kazdym roku w druga sobote grudnia i 

zeby ze strony członków tej grupp zostało odswietowane. Jesli zgadzacie sie z nasza propozycja, prosimy 

odpowiedziec na nastepny adres e-mail:  nevezi_ioan2006@yahoo.com Ponadto prosimy rozpowszechniac ta 

wiadomosc partnerom i kollegom z ta prosba, zeby odpowiedzieli nam w interesie tego, zebysmy mogli 

centralizowac Wasze potwierdzenia. 
Dziekujemy! 

Rumunskie Kierownictwo Stowarzyszenia Kollekcjonierów Kaktusów "Aztekium" 

 

JP 
国際サボテンデーの提案 
ルーマニアサボテンコレクター協会 

"Aztekium"は、可能な限り多くの協会によってそれぞれ世界中で可能な限り多くのコレクターによって合意された日があるよう
に、国際サボテンデーの設立を提案しています。 

12月の第2土曜日に、今後は毎年国際サボテンデーがすべてのコレクターによって祝われることを提案します。 
この提案に同意する場合は、次のメールアドレスに返信してください: 

nevezi_ioan2006@yahoo.com。確認を一元管理できるよう、このメッセージをパートナーや同僚と共有してもらい、返信を求
めてください。 
ありがとうございました！ 
 

 

 
 

 

 

http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/
http://nevezi_ioan2006@yahoo.com/


 

20 

 

 

 

 
6. (Befejező rész) 

 

Írta: Ficzere Miklós 

 

Nem maradt virágzás nélkül az 1890. esztendő sem. Három agave virágzásról értesülünk az 

ország különböző részeiből, az egyik Nógrád megyében Degenfeld Lajos, a másik Nagyváradon, 

Des Echerolles Kruspér Károly birtokán. Az év igazi szenzációja azonban  Füvészkerti 

Fourcroya gigantea virágzása volt. 

Virágzó aloe látható most — mint nekünk Írják  

— Degenfeld-Schomburg Lajos gróf sziráki, nógrádmegvei kertészetében. Két példánya 

hajtott az idén virághozó szárat s most sokan csodálják a kastély udvarában a ritka virágot. 
Budapesti Hírlap. 1890. május 17, 135. szám, 7. o. 

 

Virágzó agávék. Szirákon gróf Degenfeld Lajos nógrádmegyei főispán kertjében — 

mint nekünk írják — igen érdekes növénytani ritkaság lesz látható e nyáron. Nevezetesen 

két gyönyörű amerikai agávé (Agave americana), a gróf melegházának két fő büszkesége, 

kezd egyszerre bimbót hajtani. Ha a virágnyilás szerencsésen megtörténik, a vidék 

növénykedvelői két — valóban párját ritkító — virág pompájában fognak gyönyörköd-

hetni. Az agáve ugyanis, e féltő gonddal ápolt növénye melegházainknak, nálunk egy 

hosszú emberi élet tartama alatt csak egyszer szokott virágzani. 
Pesti Hírlap. 1890. május 18, 136. szám, 6. o. 

 

Agave americana nyílik most Nagyváradon — egy úri kertben: Des Echerolles Kruspér 

Károlynál. Az agave americana tudvalevőleg egyszer nyílik száz esztendőben. A ritka s 

szép virágnak sok a nézője. 
Pesti Hírlap. 1890. augusztus 6, 215. szám, 7. o. 

 

Kaktuszok virágzásáról továbbra sincs hír, pedig a Kertészeti Lapok arról is ír, hol várható 

érdekes növények virágzása. Így az 1890. évi októberi számában említi, hosszú idő után 

agavéhoz hasonlító növény, a Fourcroya gigantea kezd virágot bontani a budapesti 

füvészkertben, vagy ahogyan ekkor nevezték az Egyetemi Növénykertben. Mint írják: „Ezen 

érdekes növény, noha kertekben míveltetni szokott helyenként, virításáról hazai kertészetekben 

— tudomás szerint — közlés még nem tétetett. Az 1855. év novemberében az egyetemi 

füvészkertben virított először, mostanában pedig egy másik példányon jelentkeznek a még igen 

fiatal bimbók, teljes virágzásának bekövetkeztéig azonban még legalább egy hónap fog elmúlni.” 

A Fourcroya gigantea 1854-ben virított, nem 1855-ben, és erről beszámolt az akkori média. A 

Budapesti Hírlapban és a Vasárnapi Újságban jelent meg bővebb ismertető a növényről, és ezek 

a feljegyzések tekinthetők hazánk területén az elsőknek e növény virágzásáról. a Kertészeti 

Lapok 1891. januári száma terjedelmes illusztrált cikkben ismerteti a Fourcroya gigantea-t, írója 

Schilberszky Károly. 

 

VIRÁGZÓ FOURCROYA GIGANTEA VENT, A BUDAPESTI EGYETEMI 

NÖVÉNYKERTBEN. 

Közli: Sch. K. 

 

E lapok f. é. októberi füzetében a 277. lapon előre jeleztük, hogy ezen — nem anynyira a 

laikus, mint inkább a kertész- és virágkedvelőre nézve — érdekes növény, melyet virágzó 

állapotában kevesen ismernek, virágzásra készül. Hazánk területéről e növény virágzásáról 

feljegyzést sehol sem találunk s minthogy megfelelő berendezésű üvegházban lehet csak 

virágzásáig felnevelni, azt hiszszük, a most virágzó példány
1
) méltán fel fogja kelteni a 

közfigyelmet, melynek körülbelül egy emberöltőre van szüksége, minálunk a kerti mívelés 
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alatt annyira kifejlődik. A szóban forgó példányt Fekete József egyet. főkertész úr 28 éve 

kiséri figyelemmel. Az az előtti időkről nem maradtak fenn rá vonatkozó feljegyzések, 

melyekből korára lehetett volna következtetni. A Fourcroya
2
) az Amaryllideae családjából 

való növény (Tribus Agaveae) s így az Agavék
3
) (a nép száján százéves áloe) legközelebbi 

rokona, a mint hogy régebben e növénygénuszhoz tartozónak tekintették (Agave foetida 

L.) A Fourcroyákat több ízben választották el az Agave génusztól, azután ismét 

összevonták. Zuccarini volt az, a ki e két génuszt utoljára és végérvényesen elkülönítette 

egymástól,
4
) de ő csak a Fourcroya longaeva és a 

F. gigantea fajokat választotta el még csak az 

Agavéktól, másokat ellenben, mint pl. a mostani 

Fourcroya tuberosa-t és F. cubensist az Agavék 

között hagyta. Későbben Haworth és még 

később Schultes
5
) mindinkább gyarapították a 

Fourcroyák fajszámát. Mostani nevét Fourcroy 

franczia chemikus után nyerte. Termetére és 

némileg leveleinek alakjára és elhelyezkedés 

módjára nézve hasonlít is az Agavéhez és az 

Aloéhez s miként az Agave, a Fourcroya is egy-

szer virágzó és gyümölcsöző (monocarp) nö-

vény. Durand legújabb összefoglaló munkája 

alapján
6
) ez idő szerint az Agaveből 120 faj 

(ezek között 50 jól megkülönböztetett), a 

Fourcroyából ellenben csak 15 faj ismeretes, 

melyek mindanynyian a tropikus Amerikát vall-

ják hazájokul. Linné idejében s még egy ideig ő 

utána e két génuszból összesen csak 4 faj volt 

ismeretes, ezek között 3 Agave és a F. gigantea, 

mint Agave foetida.
7
) Míg az Agavek Európa-

szerte annyira elterjedtek, hogy most már a 

Földközi-tenger északi partvidékein vadon 

tenyészve is előfordulnak, hozzánk legközelebb, 

például Fiume körül, Dalmácziában, addig a 

Fourcroyák a telek iránt érzékenyebbek lévén, 

csakis a megfelelő gonddal kezelt üvegházak 

levegőjében tarthatók fen. A Fourcroyák közül a 

F. cubentis Jacq., F. gigantea Vent, és a tarka 

levelű F. Lindeni a Dracaenákhoz hasonló kerti 

dísznövények gyanánt szerepelnek. Levélrost-

jaikból hasonlókép, mint az Agavékéből, az 

»agaverost,« a kereskedelemben leginkább 

»pita«* néven ismeretes szövedék készül, melyet 

Amerikában nagyon régóta használnak s Euró-

pában is már a múlt században behozatali czikk 

volt; kenderrostok módjára kötelek gyártására használják, újabban pedig a serték és lószőr 

pótanyagául szolgál a kefekötészetben. A Fourcroyák a kerti kulturában is gyérebben 

vannak nálunk képviselve az Agavéknál, mely utóbbiak keményebb, szívósabb termé-

szetüknél fogva könynyebben átteleltethetők, holott a Fourcroyák egész éven át — 

legfeljebb a meleg nyári hónapok kivételével — üvegházi ápolást igényelnek. Az egyetemi 

növénykertben virágzó Fourcroya gigantea erőteljes, üde színezetű példány, melynek 5 

dm. magas és közel 3 dm. kerületű, törzsén a sűrűn álló levelek csak törpe szártagokat 

hagynak maguk között; a levelek hosszúak, keskenyek, épélűek, kihegyesedő csúcsaikon 

szúrós hegyben végződnek: tapintatra bőrneműek, merevek, az öregebbek hajlongók, belül 

nedvdúsak; számos esztendőn keresztül egyik levél a másik után fejlődik csupán, míg 
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végtére — bizonyos korban — virágzásnak indul. A hatalmas virágzat erős főtengelye a 

hazájabeli viszonyok között feltűnő rövid idő alatt — olykor mindössze csak néhány nap 

alatt — fejlődik ki. A növénykerti példányon is - hol az átlagos hőmérsék nappal 18°R., 

éjjel pedig 12°R. volt — a virágzati főtengely, melynek végleges hossza hét méter, gyorsan 

nyúlt meg, a naponta való növekedésbeli különbséget szabad szemmel is lehetett rajta 

észlelni. Mostani állapotában a virágzati főtengely alsó része karvastagságú, felfelé egyen-

letesen elkeskenyedve, nagyobb távolságokban egymástól pikkelyszerű leveleket visel, 

tetején pedig gazdag bugába ágazik szét. A müncheni növénykertben 1877 deczemberében 

keltett nagy feltűnést egy virágzó Fourcroya gigantea,**) a pálmaházban, hová egyenesen 

Mexikóból került 1820-ban. A virágzati főtengely 6 
   méter magas volt, a virágzás pedig 

november elején indult meg. Miként ezen adatból kitűnik, a budapesti példány virítási ideje 

azonos a müncheniével; ez annál inkább érdekes körülmény, minthogy a müncheni 

pálmaház hőmérséki viszonyai tetemesen eltérők a budapesti növénykert üvegházáétól, a 

hőmérséklet ott jóval alacsonyabban volt tartva. 1855-ben a már említett budapesti példány 

is novemberben virágzott. Hogy hazájában, Mexikóban mely szakára esik az évnek 

virágzása s hogy állandó-e ez, arról az irodalomban nincs említés téve s így későbbi 

észleleteknek lesz a Fourcroya virágzásának tanulmányozása fentartva. A Fourcroya 

gigantea virágzásában a több ezerre menő virágok hosszú füzéreket képeznek (1. a képet), 

az egyes virágok rövid kocsányokon csüngenek; két körben álló hatlevelű leplök van; ezek 

közül a 3 külső valamivel hosszabb és hegyesebb a belsőknél, egészen zöldek, holott a 

belső 3 lepellevél felső felületén két fehér hosszsáv vonul végig a középen (1. ábra). A hat 

porzó tokjai hosszúkásak, mozgékonyak (antherae versatiles), a hímpor sárga. A termő 3 

szegletű, barázdás, 3 rekeszű, a bibe fejes és szőrös. A virágzatban a virágok hónaljában 

már igen korán kelő rügyek (bulbi) szoktak fejlődni (2. ábra), melyek kész állapotukban 

dió-nagyságuak, tetejökön hegyesek s pikkelyszerű kemény levelek borulatából állanak; 

leválásuk után meggyökeresednek s tovább fejlődnek. A Fourcroya gigantea Mexikóban. 

Dél-Amerikában és a nyugat-indiai szigeteken otthonos. Kertekben való tenyésztésére 

nézve a téli ápolástól eltekintve, ugyanazon eljárás mérvadó, mint a melyet az Agavekkel 

követnek. (A növényt természet után rajzolta dr. Filarszky Nándor). 

 
1
) 1855. novemberiben is virított a növénykertben F. gigantea. 

2
) Furcroea Vent. — Fourcroya Schult. — Furcroya Endl. — Funium Willem. 

3
) V. ö. Dietz Sándor: Az Agave virágzása. — Természettud. Közlöny. XVII. kötet. 329. s 

köv. lapjain. 
4
) Acta Acad. Leopold. XVI. köt. 1833. 

5
) Syst. Veg. Vol. 7. 

6
) Index generum. phaneroganorum. 1888. 419. lap. 

7
) A Bonplandia VIII. kötetében 85 — lapokon Fürtst zu Salm-Dyck: »Bemerkungen über 

die Gattung Agave und Fourcroya nebst Beschreibung einiger neuen Arten« czim alatt 

érdekes és kritikus tanulmányt közöl, főleg az Agavékról. 

*) Spanyol neve az Agavénak. 

**) Gartenflora 1876. évf. 383. lap. — 1877. évf. 31. lap. 
Kertészeti Lapok. 1891. január 1. szám 1-3. o. 

 

Ezt a virágzást néhány sorban megemlítette a Budapesti Hírlap, és úgy tűnik, egy-két adatot át is 

vettek a Kertészeti Lapok fentebbi írásából. 

Ritka virág látható a budapesti egyetem botanikus kertjének pálmaházában. A 

Fourcroya gigantea nevű mexikói növény virágzik ott, 8 méter magas száron fejtve ki 

fürtös virágdíszét, mely épp úgy, mint az Agave, egyszer nyílik ki nálunk egy 

emberöltőben. A Fourcroya hazája Mexikó, Dél- Amerika és a nyugotindiai szigetek, hol 

levélrostjaiból a pita néven ismeretes szövet készül s a mellett kötelet is fonnak belőle. 
Budapesti Hírlap. 1891. január 17, 17. szám, 6. o. 
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A Kertészeti Lapokban megjelent Schilberszky cikket Ritka virágzás a Budapesti Növénykertben 

címmel a bevezető néhány mondattól eltekintve egy az egyben közölte a Természettudományi 

Közlöny (1891. január 1, 257. füzet, 22-25. o.), azzal az eltéréssel, hogy az itt közölt ábra más, 

szemléletesebb és jobb minőségű, ami joggal tarthat számot az érdeklődők figyelmére. 

 

 
 

A Természettudományi Közlönyben megjelent Fourcroya gigantea rajza. Készítette: dr. Filarszky Nándor 
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[Agave] Virágzott abrunóczi (Nyitramegye) uradalmi parkban, mely Mednyánszky 

báróné tulajdona, 1891. juliusban a százesztendős áloe (Agave americana) : a bokor 2 
   m 

magas, kerülete 11    m., virágkocsána 6 m. magasra emelkedett – adja hírül a Kertészeti 

Lapok 1896. szeptemberi 9. száma. 

 

Virágzó agave. A Margitszigeten, a fürdőház mellett, teljes virágjában áll egy hatalmas 

agave. 
Budapesti Hírlap. 1892. július 10, 190. szám, 7. o. 

 

Virágzó agave látható most a Margitszigeten. Sokan is nézik mindennap a ritka látványt. 

A jókora magasságú virág, cseberbe ültetve, a fürdőépület mellett van kiállítva. 
Ország-Világ. 1892, július 9, 28. szám, 457. o. 

 

Virágzó agave. Virágzásnak induló teljesen hibátlan s hatalmasan kifejlett 100 éven felüli 

agave (Agave americana) látható Zsombolyán Csekonics Endre gróf parkjában. A virágzó 

példány levelei tövükün rózsát képezve, majdnem két méter hosszúak. A levelek 

közepéből kiemelkedő virágszál már most is közel három méter, de teljes kifejlettségében 

a 6-8 méter magasságot is eléri s kerületében is mindinkább erősbödik. Érdekes lesz a 

virágtörzs tetején elágazó piramis-alakú buga, melyen megszámlálhatatlan, virágmézben 

gazdag, harangalaku sárga virágok diszlenek. Ha szél rezgeti a virágokat, a virágméz eső 

módjára hull ki belőlük. A jelen példány úgy julius közepe felé lesz teljes pompájában. 
Pesti Hírlap. 1893. június 15, 163. szám, 7. o. 

 

Zsombolyai csoda. Az Agave Amerikának az a tulajdonsága van, hogy a mérsékelt 

éghajlatra átültetve, csak száz éves korában hozza meg első virágait. Egy ilyen száz 

évesnél öregebb virágzó Agave látható most Zsombolyán, Csekonics Endre gróf parkjában.  

A levelekből kiemelkedő virágszál már most is három méter, kifejlett állapotban pedig 

eléri a nyolc métert. A virágzó Agave julius közepén lesz teljes pompájában. 
Szegedi Híradó. 1893. június, 16, 143. szám, 4. o. 

 

A nagyszentmiklósi Gróf Nákó Kálmán birtokon virágzott agávéról beszéltek a legtöbbet 1894-

ben. Ugyanazt az ismertetést közölte a Kertészeti Lapok és a Vasárnapi Újság. Ez utóbbiban a 

növény fényképe is megjelent. Az eseményt Oldal István nagybecskereki fényképész örökítette 

meg, amely az első fénykép virágzó agávéról hazánkban. A képen a birtok főkertésze, Stoy Antal 

is látható. Azt is megtudjuk, már nem számított ritkaságnak az agávé virágzás. 

 

VIRÍTÓ AGÁVE NAGYSZENTMIKLÓSON. 

 

Nem épen ritkaság, de minden esetre nevezetesség számba megy, mikor a Közép-

Amerikában és kivált Mexikóban honos Agave americana L. a mi éghajlatunk alatt virít; 

ezért méltó a följegyzésre az is, mely a múlt nyár folyamán Nagyszentmiklóson, Nákó 

Kálmán gróf kertjében bámulatra ragadta a város és környéke lakóit. Közönségesen 

százéves áloénak szokták nevezni, összetévesztve a leveleiben hozzá hasonló afrikai 

áloéval és azt hívén róla, hogy csak száz-esztendős korában virít. Az európai éghajlat alatt, 

a hol a napsugár az agáve hazájáéhoz képest erőtlen s a fagyos tél idején zárt helyen kell őt 

tartani, midőn életereje szunnyadásra van kárhoztatva, igaz, igen hosszú időre van 

szüksége, míg megszerzi azt a sok anyagot, mely hatalmas virágszárának s ezernyi 

virágának megalkotására szükséges, de a forró övi napsugárban — a talaj és más 

körülmények szerint — már 6-10 éves korában kifejleszti hihetetlen dús virágzatát, 

mintegy 8-9 méternyi magasra nyújtja föl virágszárát, melynek óriási bugáján ezer meg 

ezer csöves virág nyílik. Élettani szempontból egyike ez a legnevezetesebb növényeknek, 

azon növények közé tartozván, melyek életükben csak egyszer virítanak, csak egyszer 

gyümölcsöznek. Az agáve, eljutva a virágzás állapotáig, érvényesíti is a fajfentartáshoz 

való jogait s olyan számban fejleszti halványsárga virágait, melyhez fogható alig van a 
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növényországban, s hogy a virágok meg is termékenyüljenek, olyan dúsan fejleszti bennök 

a rovarok odacsalogatására való nektárt, hogy ha az ember kissé megrázza a virágos szárat, 

valóságos kis záporban hull ki belőlük a különös illatú virágméz. A nagyszentmiklósi 

agáve, melynek képét itt bemutatjuk, Stoy Antal főkertész tudósítása szerint, 96 éves, 

virágszára 6,5 méter magas és mintegy 8 héten át volt virágzásban. Ugyancsak a 

nagyszentmiklósi kertből való volt az a csíkoslevelű példány is (Agave americana foliis 

varietatis), melyet az 1885-iki országos kiállításon volt alkalmunk látni. E növény 1561-

ben került Mexikóból Európába, és Spanyolországban, később Európa déli félszigetein 

nemcsak meghonosult, hanem el is vadult; Botzen környékén Dél-Tirolban még a 

szabadban telel s vadon nő. Európában 1583-ban virított először Pisában s 1586-ban 

Florenzben. Mi természetesen csak dísznövényül tartjuk; hazájában azonban különféle 

hasznát tudják venni. Szúrós, tüskés levelei miatt kitűnő elevensövény; leveleiből kiváló 

rostot fejtenek, mely szövetek, kötelek gyártására alkalmas; újabban papirost is gyártanak 

belőle; ugyanabból készül a mexikóiak nemzeti itala, a «pulque» (vagy pulka), mely nem 

más, mint a virágba induló szárnak megerjedt nedve. Az így készült ital olyanszerű, mint a 

pálinka. A nép nagyon szereti; pedig épen oly romboló hatású, mint a mi népünk pálinkája. 

Mikor a virágszár fejlődésnek indul, vagyis, mikor a növény sok évi munka árán 

felhalmozta magában mindazt az anyagot, mely fajfentartása érdekében óriás virágkészlete 

kifejlesztésére szükséges, a mexikói ember megállapított alkalmas időben a fiatal 

virágszárat kettémetszi, a növényen maradt részében csésze forma gödröt váj, hova 

úgyszólván szemeláttára gyülemlik meg a czukortartalmú nedv, melyet lopóval naponként 

kiszí belőle s edénybe töltve erjedni enged. Az életműködés ereje olyan hatalmas ilyenkor 

a növényben, hogy naponként 9-10 liter is összegyűl a kivájt üregben, s minthogy e 

működés több hónapig is eltart, egyetlen példányból 1000-1500 liter lé kerül ki. 

 — y. 
Vasárnapi Újság. 1894. december, 24. szám, 402. o. 

 

Száz éves aloé. Nagyváradon, Schlauch püspök kertjében, ritka szép agáve látható, a mely most 

nyílik s nemsokára teljes virágzásban lesz. 
Budapesti Hírlap. 1895. augusztus 31, 237. szám, 9. o. 

 

Agave virágzása. Tisza-Ughon, a Rákóczi-féle kertben, amely most ifjabb Keszlerffyné 

tulajdona, hetven esztendős agave virágzott ki. Az érdeklődők megtekinthetik. 
Pesti Napló. 1897. július 22, 202. szám, 8. o. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 
 

 

 

Közli: Mühle Vilmos, műkertész Temesvárott. [1886] 

 

„Crassula lactea és gracilis is sokszor részesültek dicséretben; de ennek csak felét érdemlik 

meg. Jók ugyan, de el lehetünk nélkülök vagy pedig mixeljük addig, amíg jobb nincs.” 

 

„Az Epiphyllumok ellenben a kertésznek valóságos kincsesládáját képezik. Akinek sok virágra 

van szüksége, tenyészsze, mert búsásan virítanak s ha melegben állanak, könynyen mívelhetők. 

Van korai és késői, úgy hogy októbertől márcziusig mindig van virág.” 

 

„Echeveria metallica nyáron át nyalka levelesnövény, melynek virágos hajtása télen sajátságos 

varázsú virágokkal kínálkozik.” 
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EGYÉB TÉLÁLLÓ POZSGÁSOK 2. RÉSZ 

 

 

Kovács Pál (Dorog) Mongol kövirózsák és egyéb télálló pozsgások című előadásának 

mostani IV. fejezetében az egyéb télálló pozsgások 2. része következik. A képek 

Kovács Pál felvételei. Az előadás elhangzott a budapesti Csapody Vera Növénybarát 

Körben 2018. november 8-án. Sokak kérésére adjuk közre az előadás képeit több, 

egymást követő részben.  

 

 

      
                            75. Cylindropuntia imbricata virág                                                  76. Echinocereus chloranthus v. cylindricus 

      
                                  77. Echinocereus perbellus                                                                        78. Echinocereus roetteri 

      
                             79. Echinocereus reichenbachii                                                                        80. Sedum amplexicaulis 
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                             81. Sedum dasyphyllum ’Major’                                                                    82. Sedum dasyphyllum ’Major’ 

      
                                     83. Sedum oregonense                                                                             84 Sedum oregonense  

      
                                         85. Sedum palmeri                                                                                   86. Sedum palmeri 

      
                                      87. Sedum pilosum                                                                                     88. Sedum pilosum 
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                               89. Sedum pilosum virágzata felülről                                                           90. Sedum sempervivoides 

      
                                      91. Rosularia alpestre                                                                          92. Echinocereus reichenbachii 

      
                    93. Sedum spathulifolium subs. pruinosum                                              94. Sedum spathulifolium subs. pruinosum 
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                                    95. Sedum surculosum                                                                            96. Sedum surculosum 

      
                                 97. Sempervivella sedoides                                                                            98. Sempervivella sedoides 

      
                             99. Cylindropuntia imbricata                                                                  100. Echinocereus viridiflorus v. robusta 

Következik a befejező rész. 
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Írta: Kunszt János 
 

A szoros értelemben vett díszfajok közül, 

méltán első helyet foglal a viaszk virág 

néven ismeretes Asclepias Hoya carnosa 

Brown. Ascl. cam. W. Schollia crassi-

folia, Jacq. Felfutó, chinai és kelet-indiai 

évelő növény, tojáskerekded-hosszukás 

levelei bőrnemű-vastagok, párjával állók, 

s testszín bársonyos virágai rövid kocsá-

nyú ernyőkben hónaljiak. A virágok bel-

ső része barnavörös és sárga, s magános 

virágai, mint az egész virágzat, nagyon 

finom s gyöngéd külleműek. A meleget 

igényli, s még nyáron át sem igen tűri 

meg a szabad levegőt, miért csakis 

szobában az ablakok közt vagy üveg-

házban kellő világos helyen kell tartani. 

Teleltetése 10—15° B. melegben törté-

nik. Táperős, de porhanyós földben s 

gyéren öntözve díszlik. Felfutó indáit 

léczezet vagy abroncsokra igazítva 

folyatják fel. Szaporíthatni dugványokról 

vagy bújtatás —döntvények által lehet; 

az előbbieket jól melegen s üveg pohár 

vagy haranggal letakarva tanácsos tartani, 

mígnem jól begyökeresednek. Kétséget 

nem szenved, a mily nagy haladást tapasztalunk a műkertészet terén napról napra, hogy e nemből 

még több új fajokat és válfajokat fogunk nyerhetni. Valamivel gyakoribb, s a virág kedvelők 

figyelmére nem kevésbé méltó a japáni Ascl. Hoya cinniamomi-fokici, Hook és a Borneo 

szigetről behozott Ascl. Hoya imperialis. Lindl. A meleg- és üvegházban tenyésző fajok sem 

megvetendők: a narancsszín krepin (Asclepias curassavica L.) nyugat indiai; szára egyszerű, 

nyeles, lándsás és fénylő leveles; virágzata ernyős, virágai narancs színűek, egész nyáron át 

nyílik. Üvegházi növény, mely télen át meleg, napos helyen kell, hogy legyen, gyakran azonban 

a levelészek annyira ellepik, hogy kártételüket sinlve elpusztul, kivesz; ezért évenkint inkább 

magról nevelik, melyet márczius vagy áprilisban melegágy vagy virág cserepekbe vetnek s a 

kikelt palántát, annak idején átültetik. A kövér és tápdús földben, nyáron át elég nedvesen tartva 

díszlik. A cserjés krepin (Asclepias fructicosa L. Gomphocarpus fructic. Brown.) Capföldi.Szára 

cserjésedő, majd két méternyi magas, levelei lándsások, szélein sodratlanok, — nem befelé 

hajlók, virágzata lecsüngő ernyő, virágai fehérek. A porhanyós lombföld, felel meg tenyész-

hetésének, de csakis mérsékelt öntözés mellett. 3—5°R. melegben telel ki és dugványokról 

szaporítható. Az óriás krepin, (Asclepias gigantea, L. Calotropis gigant. Brown.) Egyptom és 

Kelet-India nedves vidékein honos. Szára két méternél is magasabb, levelei nagyon rövid nyelük, 

átellenesek, hosszas tojásdadok, hegyesek, épélüek, alsó és felső lapjuk (finom fehér molyhos; 

levelei szárölelők egyszersmind. Virágai nagyok, fehérek, vörös vagy violaszín foltosak. 

Virágzata ernyős. Homokkal vegyített lomb- és melegágy földben leginkább és jól sikerül, de 

csakis üvegházban tenyészthető s töveinek szétosztásával szaporíttatik. 

Kunszt János 
A Kert. 1895. május 15. 1. évf. 5. szám 170-171. o. 

 

 

 

Hoya imperialis Lindl. 

C. Morren [ed.]: Annales de la Société royale d’Agricul-

ture et de Botanique de Gand. 4. kötet, 226. tábla. (1848) 



 

 

 

 

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 

1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! 

 

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek 

megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk 

részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, 

színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 2019 tavaszán lehet megtenni 

a 2018. évi jövedelmek bevallása alkalmával. 

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező 

nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az 

adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár 

Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át 

Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA 

2019. I. FÉLÉVBEN 
 

 

Január 26. szombat 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
 

Február 23. szombat 

Tóth Norbert: Élőhelyi Ariocarpus virágzás testközelből 
 

Március 30. szombat 

KÖZGYŰLÉS 
A közgyűlés után vagy előtte: 

Cséke László: Új-Zéland, utazás a hosszú fehér felhő földjére 
 

Április 27. szombat 

Ficzere Miklós: Szukkulens történetünk ki nem mondott titkai az 1800-as évek elejéről 
 

Május 18. szombat 

Dr. Csajbók József: Mese és valóság: a géntechnológiáról és génmódosított növényekről 

 
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). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! 

Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 

 

 



 

33 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

M 
monacanthum einstachelig, eindornige egytövisű 

monancistra   einhakig egyhorgú 

monancistracantha einhakendornige egy horgas középtövissel 

moniliformis perlschnur-förmig nyakékszerű, gyöngysor- 

szerű, 

gyöngyfüzérformájú 

monocentra einmiteldornige egyközéptövisű 

monogyna einstempelig egytermőjű, egyhibás 

monostachya einährig egyfüzérű, egykalászú 

monstruosus bizarrgestaltet, monströs alaktalan, furcsa alakú 

montanum, montana bergliebend hegyi 

monte-amargensis aus (Morge) Monte Amargo, Chile Monte Amargóból 

származó 

montensis benannt nach Herkunft: Mexikó hegyről származó 

montevideensis benannt nach Herkunft: 

Montevideo, Uruguay 

Montevideóról elnevezve 

monticolus bergbewohnend hegyi, hegyen élő 

Monvillea, monvillei benannt nach M. de Monville Monville-féle 

Morawetziana, 

morawetzianus 

benannt nach V. Morawetz Morawetz-ről elnevezett 

morganiana benannt nachdem 

Apotheker Morgan 

Morgan-féle 

moritzianus benannt nach K. Moritz Moritz-féle 

morleyanus benannt nach Mr. Morley Morley-féle 

morricalii benannt nach Mr. D. B. Morrical Morrical-féle 

morsus das Fräsen mar, marós 

mortensenii benannt nach: Mortensen Mortensen-féle 

moseriana, 

moserianum 

banannt nach G. Moser Moser-féle 

mostii benannt nach C. Most Most-féle 

movensis aus Movas, Mexikó Movasból való 

mucidus, mucidum schimmelig, schimmliges penész színű, penészes, 

rejtelmes 

mucosiflorus schleimblütiger nyálkás (torok) virágú 

(csillogó?) 

mucronatus endspitzig hegyes végű 

mudanaensis aus Mudana, Arg. Mudanaból való 

muegelianus  Muegel-féle 

muehlbaueriana benannt nach J. Mühlbauer Mühlbauer-féle 

muehlenpforgtii benannt nach Dr. Fr. Mühlenpfordt Mühlenpfordt-féle 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Markóczi Renáta, Bólyai János Általános Iskola, Debrecen. 

 

 
 


