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Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

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

Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: nogo@freemail.hu vagy 

nogorobert@gmail.com Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik 

feladatom, és szeretnék napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék 

kellemetlenséget okozni a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben 

előfordul egy-két kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, 

amennyiben e tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

                                                                                                                       Szászi Róbert 

 

 

 

 

 

 
 

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 2015 tavaszán lehet megtenni a 2014. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A 

közhasznúságra vonatkozó törvényszéki határozatot ezen hírlevelünk elején olvashatják. 

 

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! 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

„Nyelvünk is romlik, szakadoz és a drága szavak 

Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt” 
Márai Sándor: Halotti beszéd, 1950 

 

 

Hírlevelünkben 2014 decemberében jelentettük meg ismételten Urbán Sándor Nagybetűvel vagy 

kisbetűvel című cikkét, amely a Csili Kaktuszkedvelő Szakkör tájékoztatójában került először 

közlésre 1978-ban, és olvashatják honlapunkon a következő linken: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/nagybetuvel-vagy-kisbetuvel 

Azóta eltelt 37 esztendő! Feltehetjük a kérdést, változott-e valami a kaktusztan hazai 

nyelvezetében? Mielőtt a kérdés fejtegetésébe kezdenék, kijelentem, nem vagyok nyelvész 

semmilyen szinten, ezért véleményem, meglátásom helytelen is lehet. Ezt nem zárja ki az 

idevonatkozó szakirodalom tanulmányozása sem, hiszen az ott leírtakat megfelelő képzettség 

esetén érthetjük csak meg, mivel mindent, amit nyelvünk nyelvtanáról tudnunk lehetne, nem 

tanították meg velünk tanulmányaink során. Ez legtöbbünknél bizonyára igaz is. A Debreceni 

Pozsgástár főszerkesztői munkájába beletartozik a nyelvtani hibák kijavítása is, hol több, hol 

kevesebb sikerrel, annak ellenére, hogy e javításba mások is besegítenek. E munka lassan 10 

esztendőt elérő időszaka megfelelő betekintést adott nyelvezetünk állapotára, melyet Márai Sándor 

említett versrészlete hűen kifejez. Sajnos azt kell megállapítanom, hogy Urbán Sándor cikke óta 

eltelt 37 év a romlást hozta magával, amit nyelvünk globalizációs rongálásának neveztem a 

címben. A világon kialakult egy globális kapcsolatrendszer, melyet magyarul nevezhetünk 

egyszerűen hálózatnak. Ez a hálózat igyekszik akaratát globálisan az egész világra érvényesíteni, 

többek között a nemzeti nyelvre is kiterjeszteni, így a magyarra is. Csak érdekességként 

megemlítem, Gyökös Lajos Latin-magyar szótára (1960) szerint a globális szó a rómaiaknál 

„cinkos politikai érdekcsoport”-ot is jelentett. Ez a hálózat akarata kiterjesztésével megfordítja 

nevünket, példaként minden áron Miklós Ficzerének nevezve, ahogyan sohasem hívtak, de nem is 

fognak. A megfordítás ellen minden felszólamlásom hatástalan maradt. Sajnálatosan e névcsere 

ellen sokaknak nincsen semmi kifogásuk, sőt, saját elhatározásukból fordítják meg nevüket, 

mintha ezzel fontosabb, „internacionálisabb” személyekké válnának. Ők nyelvünket készséggel 

rongálják, önfeladón elfogadva mindent, de ezáltal önmagukat megalázva és megaláztatva. Ők, 

akik soha nem hallották a vatikáni könyvtár őrének, Guiseppe Mezzofanti (1774-1849) bíboros 

mondását: „A magyarok nem tudják, micsoda kincs rejtőzik nyelvükben” És ők, akik észre sem 

veszik, micsoda gondot jelent ez a név-megfordításos-módi egy névsor abc szerinti 
összeállításánál. Érdekes, de ilyenkor kénytelenek neveiket úgy írni, ahogyan mi, magyarok írjuk, 

azaz előbb a családnév, utána a keresztnév! Újabban kezdik összezagyválni megszokott és bevált 

dátumozásunkat is. Hogy mennyire nem logikus a külföldről beáramló dátumozás, az jól 

érzékelhető a hozzánk érkező digitális újságcseréknél, ahol a beírt dátum alapján nincs egymásra 

következő logikus sorrend. De meglepetéssel látom, a digitális folyóiratok archiválásánál kezdik 

úgy is használni a dátumozást, ahogyan mi használjuk! Igen, mert a keresést ez a logika teszi 

egyszerűvé és ésszerűvé. Napnyugati mintát utánozva terjed a nevek rövidítésének egybeírása, pl. 

Nopalea karwinskiana F.A.C.Weber, ahol az első leíró F.A.C.Weber neve szóköz kihagyásával 

mindenhol egybe írott. Helyesen szóközzel: F. A. C. Weber. Terjed a mértékeknél a szám és a  

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/nagybetuvel-vagy-kisbetuvel


 

 

 

 

mértékegység rövidítések egybe írása: 5m, 3mm, stb. Helyesen szóközt kell beiktatni: 5 m, 3 mm. 

És terjed a szakkifejezések nem magyar nyelvű írása. A bibeszál (stylus) magyarul ejtve és írva 

sztilusz, a csirakapu (micropyle) mikropile, a csésze (calyx) kálix, a bogas virágzat (cymosus) 

cimózus. A sort még hosszan lehetne folytatni, és hosszú a sora azoknak a szakkönyveknek is, 

ahol az említetteket magyarul írják, tehát sztilusz, mikropile, kálix, cimózus. A synonymon, 

társnevet jelentő görög-latin szó írása magyarul szinonima, rövidítve szin. Mégis nagyon gyakori a 

syn. rövidítés. Vajon miért? 

A növények tudományos neve két tagból álló tulajdonnév, melynek első tagja a nemzetségnév, a 

második tagja a fajnév. A logikai sorrend ugyanaz, mint ahogyan nevünket írjuk. Érdekes, hogy a 

botanika hangadó élcsapata itt a saját logikájuk szerinti névadást nem tartották elfogadhatónak, 

számunkra teljes mértékben érthető okok miatt. Most pedig térjünk rá az Urbán Sándor által 

felvetett kérdésre: Nagybetűvel vagy kisbetűvel? E kérdésnek létezik egy mögöttes változata is: 

Tulajdonnév vagy köznév? A tulajdonnevet nagy, a köznevet kis kezdőbetűvel írjuk. Az is tény, 

hogy a latin tudományos növénynevek idegen szavak. Az idegen szavak pontos meghatározása: 

„Az újabban nyelvünkbe került, a laikus nyelvérzék számára is még idegeneknek, nem teljesen 

meghonosultaknak tűnő szavakat ... — melyek között természetesen nagyon sok a modern 

nemzetközi kultúrszó — idegen szavakként szokás emlegetni” (MNytört. 265.). Az idegen szavak 

köznevesülhetnek is. „A köznevesülés lassú folyamat. Ennek során az írásformák egy ideig 

ingadoznak a nagy kezdőbetűs, idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs, magyarosan írt 

közszói formák között. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor, ha a társadalmi tudatban a 

köznévvé válás már elég széles körben végbement” (AkH. 201.). Szempontunkból az utolsó 

mondat a leglényegesebb. A kaktuszok nemzetségnevei mennyire válhattak széleskörűvé a 

társadalmi tudatban? Mely közösség társadalmi tudatát vizsgáljuk? Érthető módon nem 

vizsgálhatjuk a teljes magyar társadalmat, nem vizsgálhatjuk a katonák, vasutasok, 

informatikusok, erdészek és egyéb közösségekét, de vizsgálhatjuk a kaktuszokkal bármilyen 

módon kapcsolatban álló közösségek társadalmi tudatát ebben a vonatkozásban. E közösségben a 

nemzetségnevek köznévvé, közszóvá váltak, és főleg toldalékos formában írhatók kisbetűvel, és 

úgy, ahogyan kiejtjük, de ez bizonyos esetekben a fajnévre is igaz, ha önmagában használjuk. 

Ilyen esetekben a köznév gyűjtő szóként funkcionál. Nézzünk néhány példát: - A gruzóniáknak 

kicsi lesz a hely. – Az opunciáimmal sok a baj. – Viszem a vásárba az asztrofitumaimat. Vagy 

talán így mutatnának szebben az előbbi szavak: grusonii-áknak, opuntia-immal, astrophytum-

aimat? Vagy sokak ízlésének előkelőbb megdöntve, és ahol lehet, nagy kezdőbetűvel írva lenne a 

leghelyesebb: grusonii-áknak, Opuntia-immal, Astrophytum-aimat? Első ránézésre is 

komolytalannak tűnik a dolog, szinte nevetséges. De az már egyenesen bosszantó, hogy az 

Opuntia-immal szóban elsikkad az á betű. Ilyen esetekben többen nem teszik az a-ra az ékezetet, 

pedig ki kellene tenni: Opuntiá-immal, Mammilláriá-kat. Vajon mi lehet az oka mulasztásuknak? 

Helyesen és magyarul nem így kellene írnunk: opunciáimmal, mammilláriákat? Bizony fájó nézni 

és olvasni, ahogyan kerékbe törjük nyelvünket! Az idegen szavakat általában a magyar nevekhez, 

szavakhoz hasonló módon toldalékoljuk, tehát kötőjel nélkül. Az idegen tulajdonnevekhez csak 

akkor kapcsoljuk kötőjellel a toldalékot, ha a szó végi betű néma, nem ejtődik, vagy ha az utolsó 

hangot a magyarban szokatlan, bonyolult betűegyüttes jelöli, pl. Keane-nel, Hurley-vel, rousseau-

i. Más esetekben tapad a rag, jel, képző, pl. Berrynek, Kanthoz, Beatlesszel stb. Az angol sh, a 

német sch, az angol, ill. spanyol ch stb. egy hang, tehát Bushsal, Boschsal, Greenwichcsel, 

Samaranchcsal stb. 

Sok a taxon neveknél a betűdöntögetés is! A növények binominális tulajdonnevének megdöntése 

valószínűleg akkor jött szokásba, amikor szükségessé vált a binominális név és a mögötte 

sorakozó leírók, szerzők, nevének formai megkülönböztetése. Ez rendszertani, nevezéktani 

munkák esetében helyes és szükségszerű megoldás. De egyéb esetekben, amikor a binominális 

név egyedüli, akkor miért kell megdönteni, ki az, aki döntés nélkül nem tudja, hogy egy növény 

nevéről van szó? Mi magyarok, valamilyen szokás miatt minden taxon nevet megdöntünk, s e 

sajátos szokásunkkal túltéve mindenki máson, átestünk a ló túlsó oldalára. Mert az rendben, hogy 

a növények tulajdonnevét, a binominális nevet megdöntjük, de minek mindent? Ki tudná 

megmondani az okát? Hogy még jobban eltöprengjünk a leírtakon, nem árt egy kis külföldi 

 

 

 

 



 

 

 

 

kitekintés, mit, hogyan írnak a kaktológiában mások. A kétnyelvű, spanyol és katalán Suculentes 

újságban (2014. 4. szám) találjuk: Zona de mammillarias vagy Una buena alineción de 

neobuxbaumias! A két név kis kezdőbetűs, a végük toldalékos, és nincs kötőjeles kapcsolás. 

A Svájcban megjelenő Spitze! (Das Jahresmagazin der Sukkulenten-Sammlung Zürich, 2015. 04. 

14.) írásmódja: kleinen Opuntien, vagy wie Lobivien, vagy der Pachypodien, vagy der Gruppe der 

Notokakteen. Az aláhúzott neveknél se döntés, se kötőjeles toldalékolás. Ide kívánkozó 

megjegyzés: a német a főnevet nagy kezdőbetűvel írja, akár toldalékos, akár nem. 

A KUAS (2015. április) német folyóiratban olvashatjuk: Matucanas vagy Psammophora 

longifolia (Aizoacea), vagy An Aloen. Az aláhúzottak toldalékosak, de nem kötőjelesek, és a 

toldalékos neveket nem döntik meg. Sőt, a családnevet (familia) sem döntik meg sehol. A 

felsoroltak csupán azt szemléltetik, más nyelvek miként bánnak az idegen, esetünkben a latin 

szavakkal, és nem akar kifejezni semmilyen utánzási vágyat, de ahol lehet, célszerű 

egyszerűsítenünk, kevesebbszer használni a taxonok betűdöntögetését, és leszokni a felesleges 

kötőjel használatról, miként ezt megköveteli helyesírási szabályzatunk is. Hogy is mondta 

Batsányi (ejtsd: Bacsányi) János: „Nyelvünk szépségével győzzünk meg minden népet” De miként 

tegyük, amikor sok kaktuszgyűjtő nem tudja helyesen, magyarul kiejteni az első kaktuszkutatónk, 

Anisits Dániel nevét, amelynek helyes kiejtése Anisics, és nem Aniszitsz, és nem Aniszic, és nem 

Anisits, és nem Anisitsz, ahogyan már sokszor hallottam. Ezzel elérkeztünk az idegen szavak 

kiejtésének gondja-bajához. Sok figyelmeztetést megértem már, amiért egyes latin neveket 

helytelenül ejtettem ki. Mentségemre legyen mondva, sosem tanultam latint és már nem is fogok. 

De miért is elvárás, hogy más nyelvek szavait úgy ejtsük, mint azok, akiknek az adott nyelv az 

anyanyelvük? A magyaron kívül minden nép az anyanyelvéhez idomítva igyekszik kiejteni az 

idegen szavakat. Kivétel a magyar, akik kezüket-lábukat és nyelvüket törve igyekeznek az idegen 

anyanyelvűn is túltenni a kiejtés „szépségében”. Miért tesszük ezt, kinek, minek, milyen 

elvárásnak akarunk megfelelni? Nézzük 

meg, az USÁ-ban hogyan ejtik a latin 

növényneveket: Lewisia cotyledon (loo-

ISS-ee-ah kot-ih-LEE-don), Phlox 

subulata (floks sub-yew-LAY-tah), 

Physostegia virginiana (fy-so-STEE-

jhah ver-jin-ee-AY-nah), Echinacea 

purpurea (eh-kih-NAY-shah per-per-

EE-ah), Agave parryi (ah-GAH-vay 

PARE-ee-eye), Echinocactus grusonii 

(eh-kih-no-KAK-tus grew-SO-nee-ah). 

Higgyenek szemüknek, így írják le 

nemzettársaiknak, minként ejtsék ki a 

latin tudományos neveket. Remélem, a 

magyar nyelv nem jut az angol nyelv 

sorsára, és itt nem a világnyelv voltára 
gondolok, hanem arra a különböző 

irányokba tartó változásaira, amelyekből néhány száz év múlva más-más nyelvek fejlődhetnek ki. 

Shakespeare nyelvét a mai angol nem érti meg. Míg a magyar nyelv tudományos módszerekkel 

máig megmagyarázhatatlanul, lényegében ezer éveken át alig változott. És egy idevágó idézet: 

„Egyfelől el kell fogadnunk a tudósok nézetét, miszerint a honfoglaló törzsek többféle nyelvet 

(nyelvjárást?) beszéltek; másfelől viszont akkor miképpen lehetséges, hogy már a Halotti 

Beszédben készen áll a magyar nyelv? Miképpen lehetséges, hogy Julianus barát 1235 táján a 

Volga mentén megtelepült magyarokkal beszélt magyarul, és megértették egymást, tehát a 

volgaiak 896-ban beszélt nyelve azonos volt Julianus magyarjainak 1235-ben beszélt nyelvével?” 

Idézet: Nemeskürty István összes műve, X. kötet: Kisebbségben saját hazánkban, Szabad Tér, 

2005. 

Aki ma a Halotti Beszédet olvassa, az kis rásegítéssel megérti!! És még néhány mondat a 

Microsoft Word helyesírást ellenőrző programjáról. Többek meggyőződése, hogy ezzel a  

 

 

 

 

Phlox subulata (floks sub-yew-LAY-tah) 



 

 

 

 

programmal javítani lehet. Valóban, lehet, amit lehet, de akik e globalizációs nyelvrontó tanácsait 

kritikátlanul megfogadják, többet ártanak a magyar nyelvnek, mint amennyit használnak. 

A leírt változtatások egy része már használatos, míg mások fokozatosan bevezetve kerülnek 

alkalmazásra a Debreceni Pozsgástár szövegeiben, ezért kérem az Olvasók véleményét. 
Mondanivalóm nem bírálata azoknak, akik cikkeket írnak újságunkba, amelyért köszönet és hála 

mindenkinek, csupán egy valós jelenség megvitatására irányuló ösztönzés, tudván azt, hogy 

magam is hibáztam, és használtam a kaktológia magyar nyelvezetének említett, de egyre inkább 

zavaróvá váló megszokásait. Írásomat idézettel kezdtem, és zárom az alábbi idézettel: 

 

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok 

S azt meg kell védened. (…) 

Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! (…) 

Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott (…) 

Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak, 

Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték, (…) 
Füst Milán: A magyarokhoz 

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

Kép: Ficzere M. 

Rövidítések: 
AkH. = A magyar helyesírás szabályai. XI. kiadás. Tizenegyedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat. Bp., 2009. 

MNytört. = Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1989 
 

 

BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN 
 

2015. május 16-án délelőtt 9 órától délután 17 óráig 
 

kaktusz börzét szervezünk a Bagotai (Bohata) kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk 

minden érdeklődőt, akár mint eladót, vagy vásárlót. Az eladók asztal foglalási díja 

asztalonként (80x120cm) és a hozzá járó területtel (kb. 2m
2
) együtt 2 €. A vásárlók számára 

a belépti díj ingyenes! 

Egyéb program: 

10:30-tól 12:00-ig Fábián László tart előadást a kaktuszokról. 

Egész nap meglátogató a gyűjteményem 

 

Szállást és kosztot tudunk biztosítani, ennek ára a jelentkezők számától függ. A börze után 

mindenkit szívesen látunk az otthoni üvegházamban egy tányér finom gulyásra. Az 

érdeklődők jelentkezését május 11-ig várjuk a gklotton@gmail.com címen. Minden további 

információ ezen a címen kapható. 

                                                                             Klotton Gábor/Gábriel Klotton 
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Írta: Nagy Sándor 

 

 

Az előzőekben láttuk, hogy a The Plant Lista tartalmazza 1.064.035 tudományos növény nevét. 

Ezek közül 350.699 a leírt, elfogadott faj, amelyek 642 növényi családba, illetve 17.020 

növénynemzetségbe tartoznak. Ebből 259 növényfaj a Gymnocalycium nemzetséghez tartozik. A 

jelenlegi állapot szerint 77-nek elfogadják faji önállóságát, 154-et mint - korábban leírt - úgymond 

előző, vagy szinonim névnek tekintik. Maradt 28 név, melyek eddig megoldatlanok, státuszuk 

jelenleg ismeretlen. A faj morfológiai értelmezésekor elsősorban az alaki, felépítésbeli jellegeket 

vesszük figyelembe. A fajt az egyedek közös alaki bélyegei kapcsolják össze. A fajok közti határt 

ott húzzák meg, ahol az átmenetek hiányoznak, ahol élesebb morfológiai eltérés mutatkozik. Ez 

állítólag azért van, mert a különbségek nem olyan fontosak, mint a hasonlóságok. A morfológiai 

faj elkülönítésekor lényegében az egyedek fenotípusa a vizsgálat kiindulópontja. A fenotípus a 

növény alaktani és élettani sajátságainak összessége, az örökölt tulajdonságok és a környezet 

együttes hatására létrejött megjelenési alak. A megjelenés az egyed összes jellege, külső és belső 

tulajdonsága, ami az örökletes anyag és a külső környezet kölcsönhatásának az eredménye. A 

korszerű biológia a fajt új megvilágításban vizsgálja. Az egyedek helyett a populációkra tolódott a 

figyelem. Ha nem tévedek, ez a változás először Hans Tillnél, majd Graham Charlesnál és most 

Detlev Metzingnél figyelhető meg. A morfológiai folytonosság, összefüggés hiánya helyére a 

szaporodási elszigeteltség lépett. Az elszigetelődés többnyire az eredeti elterjedési terület, a mező 

feldarabolódásával, emberi beavatkozás, földrajzi vagy rendkívüli időjárási tényezők hatására, 

annak megváltozása miatt megy végbe. Az egyedek szaporodóképességénél fontosabb lett a 

populációk szaporodási mechanizmusa. A biológiai faj olyan – legmagasabb szintű – természetes 

szaporodási közösség, amelyek tagjai képesek kicserélni az öröklődési anyagot, és amelyek 

szaporodás szempontjából elkülönülnek más, hozzájuk hasonló csoportoktól. Genetikai 

szempontból a faj az egyes gének diffúziós körzetének tekinthető. Különbséget lehet tenni a 

szűkebb értelemben vett rendszertan és a taxonómia között. A rendszertan vagy szisztematika a 

szervezetek sokféleségének, különbözőségének tudományos tanulmányozására hivatott. A 

taxonómia vagy egyszerűen a rend, az osztályozás 

elvi problémáival és gyakorlati módszereivel 

foglalkozik. A nevezéktan vagy névjegyzék, 

névadással kapcsolatos technikai kérdéseket 

tanulmányozza, nemzetközi érvényű szabályok 

kidolgozásával. Argentina északi térsége, amely 

Bolíviával és Paraguay-jal határos, még ma is a 

kaktuszkedvelők számára rendkívül izgalmas hely. 

A Gymnocalycium nemzetség hatalmas földrajzi 

megoszlása, 3000 km észak-déli és 1500 km kelet-

nyugati irányú kiterjedése párosul egy, a világon 

szinte egyedülállón bonyolult geológiai- és 

klimatikus viszonyokkal. Ez az a hely, ahol minden 

völgyben, minden hegyen, vagy egyes elszigetelt megközelíthetetlen csúcsokon, fennsíkokon, 

szakadékokban, sok kilométeres falakon, sós mocsarakban, száraz sivatagokban kis populációk 

alakultak vagy alakulhatnak ki. Adódik tehát, hogy az itt egymás közelében élő növények eltérnek 

a virágaiknak, töviseiknek színében, formájában, méretében vagy egyéb megjelenésben. Ez nem 

 

 

 

 



 

 

 

 

változtat azon a tényen sem, ahogyan nevezzük őket: faj, alfaj, aggregátum, összetett, "koplex", 

csoport, affine, forma, változat vagy egyszerűen populáció. A változatosság nagyon bonyolult 

lehet. Hiszen az azonos fajhoz tartozó egyedek különböző alakokban, megjelenésben eltérhetnek. 

Például egy összetett faj oka lehet, hogy a többszörös különálló, de alakjában, felépítésében 

hasonló faj él együtt ugyanazon élőhelyen. De azt sem szabad elfelejteni, a "névadók" emberek. 

Az meg köztudott, hogy az osztályozás a fajok közötti különbözőségek, vagy hasonlóságok 

alapján történik. Attól függően tehát, hogy a személyes megközelítés során felismerik, vagy nem a 

különbségeket vagy a hasonlóságokat szubjektív dolog.  

LLIFLE - Encyclopedia of living forms honlapjának jelenlegi adatbázisa Gymnocalycium 

fajokból 565 darabot, pontosabban 556 elfogadott nevet tartalmaz. Vagy a mai napig több mint 

ezer taxont tartalmaz ez a növénylista, s többé-kevésbé jól használják a gyűjtők és a botanikusok. 

Minden név tartalmazza a megtaláló illetve a szerző, leíró nevét. Ha készült a növényről leírás, 

annak megadja a helyét, és megnevezi az lelőhelyet. Végül megnevezi a listát, ahol a magot 

megvételre kínálják. Ez talán egyedülálló a kaktusz családon belül. A listát ezen taxonok 

bemutatására hozták létre, de folyamatosan frissíti Ulrich Creutzburg. Gyűjtőtársaimmal hosszú 

évek óta szembesülünk ezzel a nagy variabilitással, ami tapasztalható a kaktusz család szinte 

minden nemzetségében. Sokan úgy gondoljuk, hogy ebben a kissé nagyra dagadt 

„nómenklatúrában” több a pénz, mint a botanika. Szerencsére a mértékadó szerzők is foglalkoztak 

ezzel a kérdéssel. Ez a munka lehetővé tette, hogy a nemzetközileg elfogadott fajszámot 

megközelítsék. Graham Charlesnak (2009) "csak" 75 faja vagy alfaja van, körülbelül ugyanennyi 

van Detlev Metzingnek (2012) is. Dr. Detlev Metzing német biológus, Németországban az 

Oldenburgi Egyetemen. Kutatási területei: tengerparti flóra és a növényzete, ökológia, sós 

mocsarak és a homokdűnék, az éghajlatváltozás hatása a növények megoszlására, pozsgás 

növények, taxonómia, nómenklatúra, biogeográfia és az ökológia. Kaktuszspecialista. Az első 

nemzetközi elismerést társaival együtt 1999-ben a CITES kaktuszok listája hozta számára. Majd 

az igazi sikert Prof. David Hunt nevével fémjelzett The New Cactus Lexicon (NCL) 2006. évi 

megjelenése jelentette. Egyébként a prof. három kitűnő diákja, Massimo Meregalli, Detlev 

Metzing és Geoffrey Swales azóta is szorgalmasan publikál együtt, vagy külön-külön kutatási 

eredményeikről. Fontosnak tartom megemlíteni Graham Charles és Detlev Metzing 

együttműködését annak érdekében, hogy a nemzetség fajai közötti kapcsolatokat jobban 

megértsük, egységesebben értelmezzük, vagy egyáltalán eligazodjunk rejtelmeikben. 

Gymnocalycium nemzetség (Pfeiffer ex Mitter 1844) Detlev Metzing 2012. 

Rendszertani felosztása a molekuláris növény genetikai kutatások, morfológiai trendek 

figyelembevételével - 55 faj. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Gymnocalycium) Megjegyzések: - =  

a szerző által jelzett szinonima, számok 1.2.. = elfogadott alfajok, típusfaj aláhúzva. 

 

I. Microsemineum alnemzetség Schütz ex DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till és Chiapella 2011 

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton et Rose 

II. Pirisemineum alnemzetség Till & Hesse 

Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werdermann 

Gymnocalycium chacoense 

Gymnocalycium chiquitanum 

Gymnocalycium paediophilum  

III. Muscosemineum alnemzetség Schütz 

Gymnocalycium anisitsii 

Gymnocalycium eurypleurum 

Gymnocalycium mihanovichii (Fric et Gürke) Britton et Rose 

Gymnocalycium friedrichii 

- G. stenopleurum Ritter 

Gymnocalycium marsoneri 

- G.eytianum Cardenas 

Gymnocalycium schickendantzii 

- G.lumbrerasense Ritter n. n. 1980 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Scabrosemineum alnemzetség DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till  és Chiapella, 

American Journal of Botany 98 (11): 1841–1854. 2011 

Gymnocalycium albiareolatum Rausch 

Gymnocalycium bayrianum 

Gymnocalycium castellanosii 

 1) G. castellanosii ssp castellanosii Backeberg 

 2) G. castellanosii ssp ferocius (H. Till et Amerhauser) Charles 

 3) G. castellanosii ssp acorrugatum 

 4) G. castellanosii ssp armillatum 

Gymnocalycium glaucum 

Gymnocalycium horridispinum 

Gymnocalycium hossei 

Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Brit. et Rose 

Gymnocalycium mostii 

Gymnocalycium nigriareolatum 

Gymnocalycium oenanthemum 

- G.ambatonse Piltz 

- G.carminanthum Boort és Koop. 

- G.tillianum Rausch 

Gymnocalycium pugionacanthum 

Gymnocalycium rhodantherum 

Gymnocalycium ritterianum 

- G.jochumii Neuhuber 2005 

Gymnocalycium spegazzinii 

- G.armatum Ritter 

- G.cardenasianum Ritter 

V. Macrosemineum alnemzetség Schütz ex Metzing 

Gymnocalycium angelae 

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiffer ex Mittler 

Gymnocalycium horstii 

Gymnocalycium buenekeri 

Gymnocalycium hyptiacanthum 

Gymnocalycium mesopotamicum 

Gymnocalycium paraguayense 

- G.fleischerianum (Merengalli, Metzing és Kiesling) L.Vala. 

VI. Trichomosemineum alnemzetség Schütz 

Gymnocalycium bodenbenderianum 

- G.riojense Fric ex Till és Till 

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus 

- G.obductum Piltz. 

Gymnocalycium ochoterenae 

- G.vatteri Buining. 

Gymnocalycium ragonesei 

VII. Gymnocalycium alnemzetség 

Gymnocalycium amerhauseri 

- G. altagraciense Bozsing ex Schütz. 

Gymnocalycium andreae 

Gymnocalycium baldianum  

Gymnocalycium berchtii  

- G.poeschlii Neuhuber 

Gymnocalycium bruchii 

Gymnocalycium calochlorum 

Gymnocalycium capillaense 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gymnocalycium carolinense 

Gymnocalycium erinaceum 

Gymnocalycium fischeri 

Gymnocalycium gibbosum (Haworth) Pfeiffer ex Mittler 

- G.striglianum Jeggle ex H.Till 

Gymnocalycium kieslingii 

Gymnocalycium kroenleinii 

Gymnocalycium neuhuberi 

Gymnocalycium reductum 

- G.sibalii J.-J.Halda&I.Milt 

1. G.reductum ssp. sibalii J. J. Halda és Milt I. 

Gymnocalycium robustum 

- G.kuehhasii Neuhuber G. & Speling R. 

Gymnocalycium schroederianum 

- G.schroederianum ssp.boessii 

Gymnocalycium taningaense 

- G.lukasikii Halda &Kupcak 2000 

Gymnocalycium uebelmannianum 

I. Microsemineum alnemzetség Schütz ex DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till és Chiapella 2011 

 

Élőhelyei: Argentína (San Juan, La Rioja, 

Catamarca, Tucuman, Salta, Jujuy, Córdoba, San 

Luis), Dél-Bolívia, Nyugat Paraguay. 

A "Schütz-féle" rendszerben a Microsemineum 

alnemzetségbe sorolták a legtöbbet, a fajok 

majdnem felét, ezért talán természetes volt, hogy a 

magok alakja, formája és színe is különbözött. Kézi 

nagyító és mikroszkóp segítségével hat típust 

tartottak nyílván. A különböző magtípusokat 

fajcsoportokba, ill. gyűjtőfaj egységekbe sorolták. 

A 2011-ben közzétett tanulmány szerzői a 

vizsgálatok, a nemzetség fejlődésének iránya 

alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az 

eredeti szövegnek egyetlen faj felel meg, a 

Gymnocalycium saglionis. Az így kiesett 

fajcsoportoknak, létrehoztak egy új alnemzetséget 

Scabrosemineum néven. Ide sorolták a 

Hybopleura, Loricata, Mazanensia, Castellanosia és 

Chiquitanos fajcsoportokat és fajaikat. 

 

         1. kép: Catamarca, Sierra Ambato 

                                                  2. kép: Gymnocalycium saglionis 

 

Típusfaj a Gymnocalycium saglionis (Cels 1847) 

Britton & Rose 1922 

A növények különböző méretűek, a gyümölcsök érés 

után függőlegesen nyílnak fel. A magok nagyon kicsik, 

átmérőjük kevesebb, mint 1 mm. Gyakran okoz zavart, 

mert a rokon fajokkal együtt nagyon hasonló 

megjelenésűek. A Gymnocalycium pflanzii virága fehér 

vagy halvány rózsaszín és harang formájú, addig a 

Gymnocalycium saglionisé urna alakú. Ennek a 

tövispárnája hosszabb, mint a G. pflanziinak. 

 

 

 



 

 

 

 
3. kép: Gymnocalycium pflanzii 
 

 

Egy harmadik kritérium is használható. A 

porzószálak a G. pflanziinak bordó színűek, 

míg G. saglionisnak sárgás vagy fehér. A G. 

saglionis portokjának barnásszürkés a színe, 

míg a G. pflanzii portokja sárgás és a sztílusz 

vöröses. Végül egy utolsó látható eltérés: a G. 

pflanzii sugárirányú tüskéi íveltek hátrafelé. 

Észak-Argentínában igen nagy területen 

található meg, ezért a faj rendkívül változatos. 

Köves talajon, alacsony vegetációval 

társultan nő. Néhány példány igen nagyra, 

akár 30-50 cm-re is nőhet. 

 

 

 

II. Pirisemineum alnemzetség Till & Hesse 

 

Élőhelyek: Északnyugat-Argentína (Salta), Bolívia (Dél-kelet-Andok), Paraguay (részben a 

szélsőséges Észak-Nyugat). Látható, hogy ismerünk hegyvidéki és síkvidéki élőhelyeket is. 

Típusfaj a G. pflanzii (Vaupel 1923) Werdermann 1935. Az első hely ahol megtalálták, a 

Pilcomayo folyó parján, Pala Marcedónál. Rokon vagy hasonló jelentésű szó, kifejezés, az 

előzőekben használt szinonim nevei: 

Gymnocalycium marquezii Cárdenas1958, G. milaresii Cárdenas1966, G. pflanzii var. milaresii 

(Cárdenas) Donald 1971, G. izozogsii Cárdenas 1966, G. pflanzii var. izozogsii (Cárdenas) Donald 

1971, G. chuquisacanum Cárdenas 1966, G. comaparense Backeberg n. n. 1959, G. riograndense 

Cárdenas 1958, G. pflanzii var. riograndense (Cárdenas) Donald 1971, G. lagunillasense 

Cardenas 1958, G. pflanzii var. lagunillasense (Cárdenas) Donald 1971, Echinocactus pflanzii 

Vaupel 1923, G. zegarrae Cárdenas 1958, G. pflanzii var. zegarrae (Cárdenas) Donald 1971, G. 

pflanzii var. albipulpa F. ritter n.n.1980, G. pflanzii ssp. argentinense H. Till & W. Till 1988, G. 

pflanzii ssp. dorisiae Amerhauser 1988. 

 

A gyümölcsök éréskor általában vízszintesen repednek fel, de fajonként van eltérés, ugyan úgy, 

mint a gyümölcs nagyságát illetően is. A magok kisebbek, mint a Microsemineum alnemzetségbe 

soroltaknál. Alakjuk a körtére emlékeztet, vöröses piros vagy barna, mint a gesztenye, nagyon 

sima és fényes. 

A fentebb említett nevek szerint látható, hogy az egész alnemzetségen belül egyértelműen el 

lehetne különíteni legalábbb három közeli rokon csoportot, még akkor is, ha valószínűleg az 

egyszerűsítés miatt Metzing a rendszertani felosztásában még szinonimaként sem említi meg őket: 

1. Közeli rokonok közül első a típusfaj a G. pflanzii, jellemzi a sötétvörös, nagy gyümölcs, ennek 

belseje sötétpirostól a bíbor színig terjed. Éréskor kereszt irányban reped fel. A magokat 

körbevevő piros festék vízben oldódik és mosással a magokról könnyen eltávolítható. 

2. Második a G. zegarrae, jellemző a szintén nagy gyümölcs. Ezek színe eltérhet, lehet kékes-

zöld, vagy sárga-zöld. Éretten általában aranysárga és jellemzően hosszirányban nyílik fel. A 

belseje fehéres vagy rózsaszínes árnyalatú. 

3. Az egyetlen kis gyümölcsű faj a G. millaresii. Jellemzője a kis gyümölcs melynek átmérője 

körülbelül 1 cm, kezdetben szürke-zöld, majd éretten, sötétvörös, a belső rész piros. A gyümölcs 

hosszában reped fel. 

Továbbiak csak röviden: 

- G. izozogsii Cardenas, az Izozog-medence közelében El Atajado környékén. Ez a taxon Bolívia 

Cordillera tartományában, 400 m tengerszint feletti magasságban él. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- G. chuquisacanum Cardenas, gyűjtötték Boyuibe, Chuquisaca közelében 700 m magasságban, 

Bolívia Azero tartományában. 

- G. lagunillasense (Lagunillas, Bolivia). 

- G. comarapense (Comarapa, Valle Grande, Bolivia) 

- G. riograndense (Rio Grande, Bolívia) 

- G. lumbrerasense (Lumbreras) és G. marquezii, G. pflanzii v. argentinense, G. pflanzii v. 

tominense és még sokan mások 

 

     
 
          4. kép: G. paediophylium                         5. kép: G. chacoense                         6. kép: G. chiquitanum 

 

Gymnocalycium paediophyllum és Gymnocalycium chiquitanum valamint a Helmut Amerhauser 

által a Bolíviai Santa Cruz Közigazgatási Kerületében levő Cerro Miguel hegységben talált 

Gymnocalycium chacoense is egy nagyon változó faj. Különösen a tövisek, amely a 

világossárgától a majdnem fekete színűig változhat. De továbbra is könnyen azonosítható 

világoszöld megjelenéséről és a tölcsér alakú, világos rózsaszín virágjairól. Az 1999 óta tartó vita 

végére valószínűleg D. Metzing tett pontot. Egyetértve Graham Charles azon érvelésével miszerint 

"meglehetősen sok hasonlóság mellett a különbségek elég markánsak. ...a virágok kisebbek, a 

tüskék finomabbak és sűrűbb elrendezésűek." - ezért mind a három növénynek önálló státuszt 

adtak.  

Helyszín: Észak-nyugati Argentína (Salta), Bolívia (dél-keleti részén az Andok), Paraguay 

(részben a szélsőséges északnyugati területek) 

Leírás: A gyümölcs közel gömb alakú, éréskor vízszintesen reped fel. Magok nagyon kicsik, körte 

alakúak, vöröses vagy vörösesbarna színűek. 

 

III. Muscosemineum alnemzetség Schütz 

 

A mag Schütz-féle morfológiája a mai napig 

nagyon hasznos információkat ad, és lehetővé teszi 

a könnyű, gyors és biztos azonosítást. A sok vita 

ellenére a friss információk is megerősítik, hogy a 

Muscosemineum alnemzetség - mai is - a 

leginkább egyértelmű. Besorolt fajai a kaktusz 

család evolúciója szempontjából a legfiatalabbak. 

Fajai élőhelyének két fő ága ismert. Van egy ág, 

amely az argentin hegyvidéki fajokat, mint a G. 

marsoneri vagy a G. schiekendantzii (G. pungens, 

G. michoga, G. stuckertii és mások) foglalja 

magába. Megjegyzem, a zárójelbe tett fajokat sok 

ismert szerző nem ismeri el, a nem érvényes leírás 

miatt. A másik pedig, a Chaco (síkvidéki) fajok, 

ezek a G. mihanovichii, G. friedrichii, G. anisitsii, G. damsii és mások. 

 

 

 

 



 

 

 

 
8. kép: Gymnocalycium mihanovichii 

             (Fric ex Gurka 1905) Britton & Rose 1922 

 

Típusfaj a G. mihanovichii, amely Paraguay 

észak-nyugati határán nő, a nedves illetve a 

száraz Chaco területén, Philadelphia város körül 

100 km-es körön belül. Itt a nyári-téli extrém 

időjárási körülmények között él számos más faj, 

például a G. fiedrichii társaságában. 

Élőhelyek: Paraguay (Chaco-Boquerón 

tartomány), Kelet-Bolívia (Chaco), Argentína 

tartományai (San Luis, Córdoba, La Rioja, 

Mendoza, Catamarca, Salta, San Juan, Tucuman, 

Santiago del Estero, Chaco, Cordillera). A 

Cactus art  nursery honlap szerint a 

Gymnocalycium friedrichii és G. stenopleurum néha együtt és egymásnak a szinonimájaként 

szerepel. De van olyan vélemény is, hogy a G. mihanovichiivel kiegészítve, mind a háromat, mint 

önálló fajokat említi. A fő különbségeknek a G. friedrichii és G. stenopleurum a G. mihanovichii 

esetében a következőket írja: 

"G. friedrichiinél elterjedtebbek a lilás rózsaszín, tágra nyílt virágok és a jól kifejezett 

polimorfikus tüskék. A lényeg az, hogy halvány vagy barnás-sárga virág nem nyílik ki teljesen. A 

G. stenopleurum virágok fehérek, ha teljesen nyitottak." Ide tartozik a G. mihanovichii, friedrichii, 

és a stenopleurum határozottan külön faj a virág színe alapján. A sok köztes színárnyalat, a sárga, 

a rózsaszín, a fehér miatt könnyen összetévesztik őket, mert egy nagyon változó faj. Ezt 

felismerve Metzing a G. stenopleurumot csak mint a G. friedrichii szinonimájának tekinti. 

 
9. kép: Gymnocalycium schickendantzii 

 

G. schickendantzii jól ismert, népszerű, nagy csoportokat 

alkotó szúrós és kemény faj. Megjelenésében nagyon hasonló 

egyedeket találhatunk a gyűjteményeinkben, sajnos, 

esetenként különböző nevekkel, mint G. pungens, G. 

michoga, G. antherosacos, G. stuckertii és G. delaetii. Ezek 

mind tisztán Argentin fajok, leggyakrabban Córdoba, de 

elterjedten megtalálhatók San Luis, San Juan, Tucuman és 

Catamarca tartományokban is. 

Folytatásban részletesen szólunk majd a Scabrosemineum, a 

Macrosemineum, a Trichomosemineum és a Gymnocalycium 

alnemzetség típusfajairól és a többiről. 

Nagy Sándor, Jászberény 
                 10. Gymnocalycium paediophyllum                                         11. kép: Gymnocalycium tillianum 

                                                                       10, 11. kép: Mánfai Gyula 
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A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA 
 

Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN 

 
Májusban kezdődik a virágzás szezonja. A párás meleg levegőben a pufókra 

dagadt növényekből egyre-másra, sokszor elképesztően rövid idő alatt bújnak elő 
a szebbnél-szebb virágok. Bimbós növényeket, vagy amelyeknél a virágok 
fejlődését várjuk, ne állítgassuk más helyre vagy forgassuk ide-oda. Sokszor a 

puszta helyzetváltozás is elegendő ahhoz, hogy a bimbók „ülve" maradjanak, 
soha ki ne nyíljanak. A növények legjobb helye májusban a melegágy, ill. üveggel 

befedett hidegágy. A tűző napsütés ellen a déli órákban árnyékolással védjük a 
növényeket. Az ablakokat májusban lehetőleg zártan tartjuk, hogy a növekedés 

tempóját gyorsítsuk. Az éjjelek májusban még hűvösek lehetnek 
(fagyosszentek!), ilyenkor éjjelre takarókkal, deszkákkal védjük ágyainkat. Az 
öntözés ebben a hónapban napos időben inkább gyakori permetezésből áll, 

mindig úgy, hogy éjjelre a víz a növényekről felszikkadjon. A Stapéliákat is ablak 
alatt tartjuk, jó vízáteresztő tápdús földben, árnyékolás nélkül vagy csak kevés 

árnyékkal, ily módon már a hónap végén kezdődik késő őszig tartó virágzásuk. A 
fagyosszentek elmúltával ültethetjük vagy rakhatjuk ki a szabadba az edzettebb 

Crassuláceákat, Euphorbiákat, Mesembrianthemum fajokat. A kiültetésre minden 
napos hely megfelelő, ahol a föld eléggé vízáteresztő. A cserepes növényeket a 

kiszáradás ellen úgy védjük, hogy peremükig a földbe süllyesztjük őket. 
Májusban a mimikri Mesembrianthemum fajok közül a Conophytumok már 
pihenőre térnek; a száraz burokkal védett növényeket ettől kezdve egészen őszig, 

a vegetáció megindulásáig, — majdnem egészen szárazon tartjuk. A növények 
virágzását használjuk fel mindig a revízióra. Tévedések, vagy felcserélések 

mindig lehetségesek, azonkívül a növények ismeretéhez az irodalom használata 
is nélkülözhetetlen. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők május 
hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak 

hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb 

időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot 

szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a 

méhecskékhez. 

 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak, az 

alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat 

végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 

 

3. A magoncok első tűzdelésének, szaknyelven pikírozásának is eljött a legalkalmasabb ideje. A 

pikírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb kárt nem okozunk a késlekedéssel sem, 

de az éves fejlődési potenciál nem teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és még csak most 

helyezik el a szabadban, nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly károkat okozhat. 

Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy árnyékolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A 

szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények pirosas színeződése a növény napsugárzás 

elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a 

növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti szín. 

Az epifita jellegű kaktuszokat („levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa 

lombkoronája alatti árnyékba valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 

 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-kevesebb 

nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg időben 

lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: az egyik 

öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 

 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

 

 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Csak 4.000,-Ft! 

 

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

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

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

     
 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

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

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

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

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

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

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

 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 

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

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

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

növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből 

bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a Debreceni 

Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére 

kattintva: 

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

A magvakat a következő címre küldjék: 

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

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra 

kész állapotban küldik meg a fenti címre. 
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A terjedelem szűkössége miatt a meghirdetett tartalomból 

Roland Müller; Elszigetelt élettér: Sulcorebutia insperata, 

egy új faj Bolíviából cikkét a Pozsgástár 3., augusztusi, 

ünnepi számában jelentetjük meg. Remélem, igazi öröm, 

hogy a képek talán nagyobbik hányada az élőhelyen készült 

kiváló minőségben. Ficzere Miklós Új hibridnemzetség: 

×Soehrenopsis Ficzere & Fábián, 2015 nothogen. nov. 

Cactaceae és a ×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, 2015 
című cikk a botanikusok előtt jól ismert hiányt próbál 

rendezni, mivel a Trichocereus spachianus (Lemaire) 

Riccobono 1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 1967 taxon és 

korábbi társnevei nom. illeg. és nom. inval. nevek, mivel az 

elnevezéseknél a hibrid származás és más nevezéktani 

pontatlanság nem lett figyelembe véve. Emiatt a korábbi 

leírások érvénytelenek, ezért új leírás vált szükségessé, 

tekintettel az időközben bekövetkezett egyéb változásokra. 

Néhány részlet: „A Debreceni Pozsgástár 2014. 2. 

számában jelent meg Fábián László: Nyomozás ismeretlen 

növények után c. írása, amely további kutakodásra és 

homályos részletek megoldására ösztönzött a Cereopsis hungaricus (Földi) Horváth 1936 taxonnal 

kapcsolatosan.” (…) „Ha minden egyes növénynek csak egy hivatalosan elismert neve lehet, 

akkor miért írtam le kettőt? A nevek jósága „napnyugaton” döntődik el. Ugyanis, amit 

„napkeltével” megalkotnak, az „napnyugtával” kis átírással más szerzők, leírók éleslátását 

hirdetik. Ez utóbbi mondat bővebb mögöttes tartalmát egy későbbi Hírlevélben részletesen 

kifejtem. Az esetleges „napnyugati” átíráshoz szolgál ellenőrző etalonként a ×Cupressocyparis 

leylandii példája.” 

Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy 

rendkívüli életút 2. rész. Nem érdektelen a 

szerző bevezetője: „Cikkeimben gyakran 

fogok idézni Frič írásaiból, amelyek 

különféle folyóiratokban, napilapokban, 

könyvekben és feljegyzésekben kaptak 

helyet. Az idézeteket dőlt betűkkel emelem 

ki, természetesen az idézőjelek sem 

maradnak el. Csak egy dolgot sajnálok, 

hogy fordításaimban nem tudom úgy 

használni a mai nyelvezetet, mint amilyen a 

20. század eleji nyelvek természetes 

használatának hangzása volt. Esetleg akkor 

volna hiteles a dolog, ha ismerném az 

akkori kor magyar nyelvhasználatát, de sajnos ez lehetetlen, annak ellenére, hogy ha azt olvasom 

vagy hallom, értem. Frič egyedi nyelvtani és szóbeli fordulatai, a cseh nyelv akkori zamatos 

hangzása számomra még érdekesebbé, élvezetesebbé és színesebbé teszik írásainak olvasását, 

sajnos, ezt az érzést képtelen vagyok átadni. Azonban majd igyekszem a régi szavakat ma 

használatosakra cserélni, úgy, hogy Frič egyéni stílusa ne szenvedjen e miatt csorbát. Ezért kérem 

az olvasót és főleg a szerkesztőket, hogy az idézeteknél legyenek kissé elnézőek irányomban, ha  

 

 

 

 



 

 

 

 

esetleg azonnal nem értenék meg a mondanivalókat.” (…) „Frič így jellemezte családja múltját és 

történetét, amelynek ő már a tizenhetedik vagy tizennyolcadig generációja volt: „Úgy tizenhét 

generációval ezelőtt valamilyen Fritsch nevezetű Kölnből elindult Csehországba. Utódai idővel 

elcsehesedtek és eleinte iparos családnak számítottak, majd politikusok, tudósok és művészek 

váltak belőlük, a szláv kultúrkörhöz tartozva. Ezzel az eddig németesen írt családnév 

logikátlannak hatott. Az 1848-as szabadságharc idején, amelyet az egyik bácsikám irányított (aki 

az 1866-os évben, mint Bismark titkára, vissza akart térni és felszabadítani hazáját), családnevünk 

Fričre vagy talán Fryčre változott. A névváltoztatás abban az időben nem okozott semmilyen 

gondot és az új nevünk minden akadály nélkül érvénybe lépett. Azt hiszem, hogy a forradalmakra 

éppen azért van szükség, hogy eltörölje a logikátlan dolgokat.“ 

Bencze Sándor Az afrikai pozsgás vérvirágok 2. rész. A Scadoxus nemzetség. Ebben a részben 

a Scadoxus nemzetséggel és érdekesebb növényeivel ismerkedhetünk meg. A Scadoxus nemzetség 

az Amaryllidaceae család tagja, előfordulási helye dél- és a trópusi Afrika. Az Amaryllidoideae 

alcsaládba tartoznak, ahol a Scadoxus nemzetség szoros rokonságban áll Haemanthus 

nemzetséggel, de kevésbé áll rokoni kapcsolatban a Clivia és Gethyllis nemzetséggel (APG III. 

osztályozási rendszer, 2009). Ezek lágyszárú évelők, gyökértörzsből növekednek és ernyős 

virágzatúak. A szerző ezzel a cikkel emlékezik meg a néhai Csertő házaspárról, Marika néniről és 

Laci bácsiról, akiknek hála, amiért ezt a 

növénynemzetséget megismerhette. 

Növények iránti szeretetük és tiszteletük 

követendő példa volt azoknak, akik 

ismerhették személyüket. Szenvedélyes 

kaktuszgyűjtők voltak, de kertjükben helyet 

kapott sok egyéb, ritka dísznövény: évelők, 

hagymásak, bokrok, cserjék, egy-egy 

ritkább fafajta, és ahogy ilyenkor lenni 

szokott, rengeteg énekesmadár látogató. 

Sokat tettek azért, hogy itt nálunk 

megmaradjon a kaktuszok iránti 

érdeklődés, a gyűjtőszenvedély. Mi, akik 

ismertük őket, amíg élünk, emlékezni 

fogunk rájuk. 

Nagy Sándor A chilei vadvilág kaktuszai. A szerző szavaival: »A dolog úgy kezdődött, hogy 

tévedésből vettem egy növényt, amely a talán alig látható „áll” miatt hasonlított a 

Gymnocalyciumra. A kiszáradt földlabda és a cserép között lecsúszva egy pici névtáblán jól 

olvashatóan a következő állt: Pyrrhocactus paucicostatus. Mivel a virágát még nem mutatta meg, 

kénytelen voltam kutatásba kezdeni a szakirodalmakban és az interneten, vajon a jelenleg 

érvényes rendszer szerint mi a neve. Így kerültem bele egy nyakatekert, kusza, nevezéktani 

dzsungelbe. Sok érdekeset találtam, amit ezennel megosztok az olvasókkal. A végén döntsék el, 

sikerült-e kimásznom belőle? (…) A chilei kaktusz nemrég még csak egyszerűen nemzetség és faj 

név nélkül chilei kaktusz volt. Az ismeretlenség és a növények köré vont misztikum miatt került a 

gyűjtők érdeklődésének figyelmébe. Tapasztalatom szerint népszerűségüket nem növelte az sem, 

hogy tartásuk - más véleménnyel ellentétben - eléggé körülményes. Az biztos, hogy nem 

kezdőknek való. Termesztésben nem tudtam számukra olyan rossz körülményeket produkálni, 

mint az Atacama-sivatag, ami számukra megfelelt volna. Ha adtam vizet, akkor megnyurgultak, 

kizöldültek, vagy végül gyökérrothadás keletkezett. Próbáltam, de nekem virágot nem hoztak. 

Igaz, már csak a magamfajta gyűjtők nevezik ezeket a szép kaktuszokat chileinek. A fenti 

névsorból láthatóan ma már mindegyiknek van saját neve, több is, mint kellene!« 

Szabó Gábor Kaktuszoknál megfigyelt érdekességek. Ha valaki növényekkel vagy állatokkal 

foglalkozik, az rendszerint megfigyeli ezek fejlődését, „táplálkozási szokásaikat” - igényeiket, a 

környezet és tartási lehetőségek adta behatásokat, valamint betegségekkel, kártevőkkel szembeni 

ellenálló- és tűrőképességet, és ezeknek "gyógyítási" lehetőségeit és módját. Talán nyugodtan 

mondhatom, hogy naponta fog az ember észrevenni érdekességeket. A megfigyeléseket,  

 

 

 

 



 

 

 

 

tapasztalatokat jó, ha feljegyezzük és fényképekkel, mint bizonyítékokkal, a megfigyeléseket 

alátámasztjuk. Mindenki másképpen viszonyul a hallott, vagy látott információk iránt, de a 

látottak meggyőzőbbek. Nagyon szükséges, hogy ezeket az észrevételeket, tapasztalatokat és 

védekezési módokat időnként a többi ismert és ismeretlen hasonló "hobbyval" megfertőzöttek 

megismerjék. Ha valakinek a véleménye nem a legtudományosabb megfogalmazású, az nem jelent 

esetünkben sokat. Mindenből tanulhatunk és meglehet, hogy egyszer lesznek szakemberek, akik a 

miáltalunk észlelt dolgokat tudományos szinten fogják tanulmányozni és a véleményt, a 

tanulmány végeredményét közéteszik mindenki okulása végett. Ne felejtsük el, egy vélemény, a 

megszokott gyakorlat hibásságának, nem jó irányú alkalmazásának a megállapítása, bizonyítása is 

komoly eredmény – írja a szerző. 

Katona József Lithops nemzetség VI. Alakja, levélváltása, 

gyökere. 

„A Lithopsok teste lényegében egy összenőtt átellenes levélpár. 

Kialakulását igen száraz környezeti viszonyok okozták. 

Eredetileg egyenes szártagú növény lehetett váltott átellenes 

levélpárral. A párolgási veszteség miatti redukálódása a 

levélpárnak oly nagymértékű lett, hogy csupán két levélpárt 

tartott meg, és a szár a gyökérnyakká redukálódott. Később a két 

levélpár is összenőtt. A fejlődés következtében kialakult egy 

szukkulens forma, amiből ezt a régi ősi növényt felismerni 

egyszerű ránézésre lehetetlen. De a "vedléskor" lezajló 

levélváltáskor a levélpár közötti rés helyzetének 180°-os 

megváltozása jelzi az egyedfejlődés előtti ősi állapotot. A 

különböző Lithops fajok vizsgálatánál is árulkodó jeleket 

találunk.” 

 

Ficzere Miklós főszerk. 

 

 

 

 

 

2015 I. féléves programja 
 

 

Január 31, szombat: MKPT elnökségi űlés 

Február 28, szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai 

Előadó: Cséke László 

A 2014 októberében elmaradt előadás pótlása 

Március 28, szombat: MKPT közgyűlés 

Május 9, szombat: Kaktuszok a növényvilág nagy túlélői 

Előadó: Szászi Róbert 

Május 30, szombat: Látogatás a megújult és kibővült Debreceni Egyetem Botanikus Kertben. 

 

 

Az előadások helye és ideje 

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! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
 

 

  
 

 

  
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

crassus dick, fleischig vastag, húsos 

cremnophilus  égett levelű 

crenatus, crenatum gekerbt rovátkolt 

cretiga von der Insel Kreta Kréta- szigetéről való 

cribrata ausgerüttelt szitált 

criniferus haartragend hajas, szőrös 

criniformis mit behaarten Körper hajas testű 

crinita  hajas 

crinum die Lilie liliom 

crispa   fodrozott 

crispata, crispatus gekräuselt fodros 

cristatus kammförmig taréjos, taréjszerű, 

fésűszerű 

croceum safrangelb sáfrányszerű /sárga/ 

crocidata wollflockige pelyhes, bolyhos 

crocosmiflora safranblumig sáfrányvirágú 

cruciatus bekrutz keresztezett, keresztben 

álló 

cruciaureispina kreuz gestellten Golddornen keresztben álló 

aranysárga tövisű 

crucierae gekreuzt keresztezett   

cruciferus die Traverse keresztet tartó 

cruciforme, 

cruciformis 

kreuzförmig kereszt alakú 

crucigera, 

crucigerus 

mit kreuzförmigen egymást keresztező 

crudus rohrpalmen /förmig nyers 

cruentus blutrot vérpiros 

Cryptocereus verborgener rejtőzködő, észrevétlen, 

rejtett 

crystalenia  kristályos 

crystallinus kristallartig kristályszerű, kristályos 

ctenoides kammförmig fésűalakú 

cucumis gurkenartig uborkaszerű 

cubensis aus Cuba kubai 

cuija  indián név (valószínűleg) 

cuixmalensis aus Rancho de Cuixmala, Mex. Cuixmalából való 

culmus der Strohnalm szalmaszár 

culta anzüchtet művelt, termesztett 

cultivar die Sorte fajta  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta: Jurek Dorka 3/b oszt. tanuló, Szoboszlói úti  Általános Iskola, Debrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

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

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Echinopsis chamaecereus 

Fotó: Dankó István, Szlovákia 
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Rajzolta: Juhász Boglárka, Hunyadi J. Iskola, Mikepércs 

 


