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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

Hírlevelünk 2015. májusi, 68. számában jelent meg A kaktusztan (kaktológia) magyar
nyelvezetének globalizációs rongálása című cikk, amelyben többek között említésre került az
idegen szavak, többek között a növények latin neveinek kiejtési „követelményei”. E
„követelményekről” már többen is írtak kiváló ismertetéseket, de még egyetlen biológustól sem
hallottam a latin nevek "nagy könyv" szerinti kiejtésének rendszeres és következetes gyakorlatát!
Úgy látszik, a nagyon helyes kiejtés hogyanját könnyebb számtalanszor leírni, mint számtalanszor
betartani. Egy biztos: a kiejtést és írást a magyar nyelvet használók fogják eldönteni. Az
alábbiakban olvashatók az említett cikk témájához kapcsolódóan egy nagy tudású szakember
gondolatai. Írója Dr. Szűts László (1937-2015) nyelvész, egyetemi tanár, aki tudományos
osztályvezetője volt a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen tanított szemiotikát, általános nyelvészetet és stilisztikát. 1998-ban
Lőrincze Lajos-díjat, majd 2003-ban a Magyar Tudomány Napja alkalmából Bugát Pálemlékérmet vehetett át.

Írta: Dr. Szűts László
A társadalmi és a műszaki fejlődés következményeként létrejött új tárgyak, felmerült fogalmak
elnevezésére a nyelvben két lehetőség kínálkozik: 1. meglévő magyar szavakból a szóképzés vagy
a szóösszetétel révén új szót alkotunk, ez a belső szóalkotás, 2. átvesszük az idegen elnevezést
abból a nyelvből, ahonnan a tárgy, ill. a fogalom hozzánk került. Ez utóbbi a kényelmesebb
megoldás, bár ez később felvet megértési, később kiejtési és helyesírási gondokat, viszont nagy
előnye, hogy készen kaptuk a megnevezést is. A belső szóalkotás időigényesebb és több fejtörést
igényel.
A XVII–XVIII. században aránylag nem túl sok idegen eredetű kifejezés került a magyar
szókincsbe, a XIX. századi nyelvújítási mozgalom ezek egy részét nagyon megfontoltan,
igényesen megoldotta. Gyakran sajátos, bár nem mindig szabályos szóalkotásokkal,
neologizmusokkal, új képzőkkel, nyelvtanilag néha kifogásolható összetételekkel. A nyelvtani
szabályok hívei, az ortológusok és az új szavak, néha nem a szabályokat követő szóalkotások
pártján állók, a neológusok éppen ezért állandó küzdelemben álltak egymással. Az idegen szavak
megítélésében a két tábor véleménye már évszázadok óta szemben áll egymással: az egyik szerint
magyar ember csak magyarul beszéljen, kerülje az idegen szót, a másik vélemény azt hirdeti,
fogadjunk be minden idegen szót, a magyar szókincs csak gazdagabb lesz általuk. Az igazság a két
vélemény között van: Kerüljük a fölösleges idegen szót, ha van helyette magyar kifejezés,
lehetőleg azt használjuk. Régebben még csak megbirkóztak eleink az aránylag nem túl nagy
mennyiségű idegen átvétel jó részének magyarításával, viszont a XX. század második felében,
különösen a rendszerváltozást követő években egyszerre túl sok idegen kifejezés tűnt fel a magyar
nyelvhasználatban, főként a szaknyelvekben, a tudományos nyelvben, a kereskedelem és a reklám
nyelvében. Ezek tekintélyes része angol nyelvi átvétel, s mivel némi túlzással hetenként 1-2 tucat
angol szót kellett volna megmagyarosítani, ezért a legtöbb esetben egyszerűbb megoldásnak tűnt
átvenni az angol szót az eredeti írásmóddal és az angolos vagy legalább is annak vélt ejtésmóddal.
De hasonló volt a helyzet a más nyelvekből való átvétellel is. Sőt a régebb óta használatos latin,
görög, olasz stb. eredetű szavak használatában is néha némi zűrzavar figyelhető meg.
Az idegen szavak gyakorisága a tudományos szövegekben és a szaknyelvekben néha a megértést
is veszélyezteti. A nyelvtudományi szakirodalom egészen a XX. század utolsó negyedéig ezzel a
jelenséggel nem is nagyon foglalkozott. A veszélyre inkább az ismeretterjesztő szakirodalom, a
tudománynépszerűsítő kiadványok hívták föl a figyelmet. Ideális megoldásnak a sikeres
szómagyarítás tűnt volna, de az ilyen irányú próbálkozások a legtöbb esetben kudarcot vallottak.

A XX. század 30-as éveiben bevált sportnyelvi szómagyarító – nyelvújító mozgalom a század
végén már nem tűnt példaértékűnek. Az a korszellem nem kedvezett a szómagyarításoknak, nem
volt híve a neologizmusoknak. Inkább az idegen szó, mint a szokatlan, esetleg nem a nyelvtani
szabályoknak megfelelő magyar kifejezés. Ugyanakkor a tudományos és a szaknyelvben
hemzsegnek az idegen szavak. Az idegen átvételek alkalmazásának indítékai nagyjából ma is
ugyanazok, mint régebben.
Sok esetben, főként a mindennapi társalgási nyelvben az előkelősködés, a sznobizmus, az
idegenmajmolás, a szak- és a tudományos nyelvben a tudományosság, a szakszerűség látszata.
Főként az újabb keletű átvételek esetében gyakoriak a helyesírási és a kiejtési gondok. Ezek
megelőzésére valóban a legjobb módszer a szómagyarítás. A szómagyarításokról el kell
mondanunk, hogy a nyelvünkben régóta használatos, mindenki számára érthető idegen szavakat
már nem kell magyarosítani. De gyakran él egymás mellett az idegen kifejezés, mint szinonima,
sőt az idegen kifejezésnek néha más a stílushangulata, néha a jelentése is különbözhet.
Így pl. a forma szót sem lehet mindig az alak-kal helyettesíteni pl. ezekben: államforma, létforma,
életforma, formaérzék stb. A XX. század második felében is voltak sikeres szómagyarítások, de
azok akkor váltak be, ha az új tárgy vagy fogalom rögtön magyar nyelven mutatkozott be: űrhajó,
űrkikötő, űrséta, űrállomás, holdkomp stb. Akkor is kiszoríthatja a magyar szó az idegent, ha a
szélesebb körben való elterjedés előtt megvan a megfelelő magyar szó: szélesvásznú (film, mozi
stb.) a kezdet kezdetén még cinemascope-nak hirdették. Sikeresnek tűnt az ábécéáruház is néhány
évtizedig, de mikor megjelentek a külföldi áruházláncok a 90-es években, azóta kezd
meghonosodni a szupermarket. Hasonló kettősség tapasztalható napjainkban az e-mail –
drótposta; internet – világháló; pláza – bevásárlóközpont vonatkozásában.
Az idegen szavak tekintélyes részében a magyarítási kísérlet sikertelen marad, az ilyen esetekben
fordulnak elő kiejtési gondok. Mivel az idegen szavakat angol, német, francia, olasz és más
nyelvekből vesszük át az eredeti írásmóddal, ezért az írott alak elolvasása általában gondokat
okoz. Érthető, hisz a fenti nyelvek fonetikai szabályait, betűinek hangértékét nem ismerheti
mindenki. Bár az angol nyelvből jön hozzánk a legtöbb szó mostanában, de az angol nyelv
ismerete sem olyan elterjedt, hogy az átvett szavak kiejtése ne okozna gondot. Ráadásul éppen az
angol nyelvnek nem túl egyszerűek a kiejtési szabályai, még az angolul tudóknak is gyakran okoz
nehézséget. Az idegenes írásmód pedig általában azért ütközik nehézségekbe, mert az idegen
nyelvek ismeretében mi magyarok nem állunk valami jól. Az egyik legutóbbi felmérés szerint az
utolsó helyen állunk az uniós országok között. A legutóbbi, a 2000. évi népszámlálás adatai
alapján, ma a lakosságnak mintegy 10 %-a beszél nálunk valamilyen idegen nyelven, persze nem
biztos, hogy éppen angolul. Ebben a 10%-ban benne vannak a Magyarországon élő nemzetiségiek
is.
Egyébként mi magyarok, mivel kis nép vagyunk és udvariasak, mi átvesszük az idegen szóval
együtt az eredeti ejtésmódot is. Hasonlóképpen az idegen nevek esetében is. Viszont érthető az is,
hogy 3-4 nyelv fonetikai szabályait nem lehet megtanítani, ezért a legmegfelelőbb, ha minden
idegen írásmódú idegen szónak a jelentésen kívül megtanuljuk az ejtésmódját is. Éppen ez
támasztja alá, hogy a szélesebb körben elterjedt idegen átvételek esetében ajánlatos minél előbb
bevezetni a magyaros, a kiejtés szerinti írásmódot, mert akkor nincsenek ejtésproblémák.
A nyelvünkben régebb óta élő idegen szavakat tehát magyarosan írjuk: baktérium, mikroszkóp,
aktív, reneszánsz, manöken, rekamié, dzsessz, kombájn, lézer, kemping, menedzser, digitális stb.
Az idegen szavakban előforduló ch betűt h hangnak ejtjük: technika, mechanika, archív,
monarchia, pech stb. Tehát hibás ezek k-val, ill. kh-val való ejtése: teknika, mekanika stb.
A helyes ejtésmód tehát: tehnika, mehanika, arhív, monarhia, peh stb. Az a betűt a már
meghonosodott szavakban a-val ejtjük és írjuk. Ezek ejtésében néha még ma is megfigyelhető az
affektált, idegenes ejtés rövid á hanggal: ákádémia, reákció, mátemátiká stb.
Az idegenes és a magyaros ejtésmód még küzd egymással az újabb átvételekben is. Pl. projekt –
prodzsekt (eredetileg latin eredetű a szó: projektum), komputer – kompjuter, leptop – laptop stb.
Hasonló ejtésváltozatok figyelhetők meg az új keletű idegenből átvett betűszavaknál is.
A magyar nyelvben ezekben a magyaros kiejtés volt valamikor a hagyományos, tehát a magyar
ábécé ejtett betűi szerint: pl. S.O.S. (ejtése: esóes), USA (úgy ejtjük, ahogy írjuk)

Viszont az újabb idegen eredetű betűszavak kimondásában igyekszünk átvenni az eredeti
ejtésmódot. Pl. FBI (efbíáj), CIA (szíájé), GDP (dzsídípí), AIDS (édsz), HBO (écsbíó) stb.
Szerencsésebb lett volna ezeknél is követni a hagyományt, mert nem várható el minden magyarul
beszélőtől, hogy ha csak a nyomtatott sajtóban látja a betűszót, akkor a helyes kimondáshoz
tudnia kell, melyik nyelvből származik a betűszó, és abban a nyelvben azt a betűt hogyan ejtik.
Néhány esetben a régi hagyományt követjük, a magyar ábécé szerint ejtjük ki a betűket a
következő rövidítésekben: sms (ejtése: esemes), mms (ememes). Ingadozik az ejtésmód a
következőkben: PhD (péhádé – piécsdí), IBM (íbéem – ájbíem), VIP (-vendég: vip – víájpí),
SALT (-egyezmény: salt – szalt ).
A nyelvhasználókat ugyan a nyelvészek nem nagyon tudják befolyásolni, de az lenne kívánatos, ha
a kétféle ejtésmód közül a hagyományoknak megfelelő magyaros ejtésváltozat kerülne ki
győztesen: péhádé (hisz a rövidítés alapja latin szó, semmi nem indokolja az angolos kiejtést),
íbéem, vip.
A probléma hasonló az idegen tulajdonnevek ejtésmódjában is. A külföldi tulajdonneveket:
földrajzi neveket, személyneveket, márkaneveket stb. mi – mivel kis nép vagyunk – általában az
eredeti nyelven igyekszünk kiejteni. Tehát az angol neveket angolosan, a francia neveket
franciásan, az olasz, a spanyol, a német stb. eredetű neveket olaszosan, spanyolosan, németesen.
Pl. Shakespeare, Manchester, Moliere, Loire, Giordano, Bologna, Garcia, Sevilla, Mozart, Zürich,
stb. kiejtése: sékszpír, mencseszter, molier, loár, dzsordánó, bolonnya, garszija, szevijja, mócárt,
cürih stb. Néhány külföldi földrajzi névnek van sajátosan magyaros ejtésmódja is, ezeket ennek
megfelelően írjuk is: Párizs, Róma, Lipcse, Drezda, Velence, Nápoly, Prága, stb. A történelmi
Magyarország földrajzi nevei nem okoznak gondot, mivel magyar szövegkörnyezetben ezeknek a
magyar változatát használjuk: Kolozsvár, Ungvár, Újvidék, Pozsony, Kismarton, Eszék, stb.
Ritkábban van magyar változat egyéb esetekben is: Bécs, Boroszló, Lipcse, Rigómező (Koszovó),
stb. vagy magyarra fordított elnevezés: Fokváros, Szentháromság-sziget, Karácsony-szigetek, stb.
Az idegen személynevek közül sajátos gondot vetnek föl azok a személynevek, amelyek angol
(főként amerikai-angol környezetből) kerültek hozzánk, de a családnév eredetét tekintve német
vagy más nyelvből származik a névvel jelölt híres emberrel együtt. Ilyenek pl. Bernstein,
Steinbeck, Isaac Stern, stb., de ebbe a csoportba tartozik a francia miniszter is: Sárközy. Bár
maguk a személyek angol, ill. francia nyelvterületen váltak ismertté, s nevük a nemzetközi
sajtóban, médiában angolos franciás kiejtéssel használatos (börnsztín, sztájnbek, ájzek sztörn, ill.
szárko), mi magyar szövegkörnyzetben inkább az eredeti nyelven ejtett formában olvassuk
nevüket: bernstejn, stejnbek, izák stern, és természetesen: sárközi. De természetesen nem
hibáztatható a külföldön használatos, nemzetközi ejtésmód sem.
Még tovább lehetne sorolni mindazokat a problémákat, amelyeket az idegen szavak és nevek
kiejtése fölvet, de ezek egy részét, még a nyelvtudomány sem tisztázta, s a kérdésekre adandó
válasszal a nyelvművelés is adós. Ezek is mutatják, hogy bőven vannak feladatai a
nyelvművelésnek a jövőt illetően is, s akkor még nem említettem az európai uniós tagságunkból
eredő, egyelőre még nem is érzékelhető, e témához kapcsolódó gondokat.
Dr. Szűts László

A Debreceni Pozsgástár szerkesztőségének új tagja 2015. június 1-től a szlovákiai
Udvardon lakó Fábián László/Ladislav Fábián, akit a Debreceni Pozsgástár 2014. 3. újságjában a
Kaktusz és pozsgásgyűjtők rovatban részletesen bemutattunk olvasóinknak. Aktívan
közreműködött már eddig is több cikk közlésében, és mint nyelvi fordító is segíti munkánkat.
Hosszú ideje tagja a kaktológia egyik legszínvonalasabb szakmai kiadványának, a Kaktusy című
cseh szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Kívánunk számára eredményes, sikeres munkát!
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Elnöksége

A

2015. (3.) augusztusi újságjának tartalma
Ficzere Miklós
Tüskézni tilos, sarjazni szabad?
Tóth Norbert, Kiss László
Strombocactusok a pokol tornácán
Roland Müller
Elszigetelt élettér: Sulcorebutia insperata - egy új faj Bolíviából
Fábián László
Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 3. rész.
Cody Coyotee Howard
Növénygyűjtemények kezelése, gondozása
Molnár Ágnes
Az Euphorbia clavarioides
Ficzere: Filatélia
Euphorbiák 2.
Katona József
Lithops nemzetség VII. A virág, virágzás, termés
Ficzere Miklós
Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Epresi László

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

Írta: Szabó Gábor
A földünk egyetlen nagy egységet alkotó bolygó. Ezt az egységet több különböző
tulajdonságokkal, törvények szerint működő és fizikai tulajdonságokkal rendelkező, mondjam
úgy, halmazok alkotják. Minket most csak az a halmaz érdekel, melynek a neve növényvilág. Mi
emberek az állatvilág nevű halmazba tartozunk, és a növényvilág minden tulajdonságát, törvényét
melyek szerint működik, mi állapítottuk meg, neveztük el, úgy ahogy jónak láttuk, természetesen
a koroknak megfelelő tudományos alapon, de néha ezek azért sántítnak. Ezért szerintem sokszor e
két halmazban megjelenő dolgokat, melyek talán sokban hasonlóak, nagyon különböző módon
nevezztük el, és sokszor különböző módon bíráljuk el. Szerintem ez a helyzet a kaktuszoknál
megjelenő torzulásos jelenséggel is, de más esetekben is. Ilyenek a színes, variegáta fejlődésű
növények, a monstruosa növésűek és a sokszor a különös módon, a normálistól eltérő formában
növekedő kaktuszaink.

1. kép

2. kép

Először lássuk a színes és variegáta növényeket
Az 1. és 2. képen látható növények jellemzői:
A kaktuszok autotróf zöld növények, vagyis önellátók, fotoszintézis útján állítják elő a
tápanyagokat. Minden autotróf zöld növényben jelen vannak a kloroplasztiszok, melyek a zöld
színért is felelősek. A kloroplasztisz klorofillal színezett sejtszervecske, a fotoszintézis színhelye.
A kloroplasztiszokban találhatók a fotoszintetikus pigmentek, a klorofillok zöld színűek, a
karotinoidok a narancsvörös színű karotin és a citromsárga színű xantofill. A fotoszintézis a
kloroplasztiszokban játszódik le, ahol a klorofill szemcsékben lokalizálódott színanyag megköti a
fényenergiát és kémiai energiává alakítja át. Egyes növényekben nagy mennyiségű karotin vagy
xantofill gyűlhet fel, kiszorítva teljesen a klorofillt, vagy csak foltokban, csíkokban.
A természetben a 60-as képen látható színes növények nem létezhetnek, mert csak zöld alanyra
oltva tarthatók életben. Az oltást az ember csak a gyűjteményében viheti végbe. A 61-es képen
látható variegáta növény és a hozzá hasonlóak a természetben is egy ideig megmaradhatnak.

A 3. képen látható variegáta növényen látszik,
hogy a színes rész sejtjei "gyengébbek" a
zöldrésznél, és lassan pusztulnak a színes részek.
Ha a színes rész növekedőhajlamot mutat, a
növény addig nő, amíg a zöld rész annyi
tápanyagot tud termelni, hogy a növényt életben
tudja tartani. Ha a növénynek kezd több
tápanyagra szüksége lenni, azt a zöld rész nem
tudja előállítani és a növény lassan elpusztul. A
színes és variegáta növények színe nem
genetikailag kódolt szín. A színes és variegáta
növények ha elérik a virágzási kort virágoznak,
rendszerint normálisan. Belehet őket porozni,
termést és magokat is hoznak, de csak a
normálisan
fejlődő alapfajnak megfelelőket, tehát
3. kép
a magból kikelt növények már normálisak
lesznek és nem színesek. Ezért a természetben esetleg csak nagy ritkán lehet variegáta növényt
találni. Még nem hallottam, hogy valaki beszámolt volna ilyen felfedezésről. Az állatvilágban
sokkal nagyobb a színek keveredése, változatossága. Talán emiatt a kaktuszoknál észrevett színes
és variegáta formáknak hasonlóan eltérő állatokat észre sem vesszük, néhány kivétellel, mint pld.
az albínókat. Ilyen a fehér oroszlán, amelyet albínónak nevezünk. Azt viszont tudom, hogy az
állatvilágban a színnek semmi köze az anyagcserében, tehát nem a színtől függ az állatok
fejlődése. Hallottam, hogy a felnőttkort nem nagyon érik meg az albínók, mert a normál kinézetű
társaik elpusztítják őket. Azt nem hallottam soha, hogy az albínó szín náluk genetikai tulajdonság
vagy valami más? Esetleges utódaik szintén albínók lesznek-e, vagy normál színűek.
Következzenek a monstruózus, magyar néven torzulásos formák
A torzulás morfológiai rendellenesség, melyet a rövid,
erős oldalhajtások tömeges, túlzott növekedése okoz.
Vajon ez az állatvilágban előforduló rákos
megbetegedéseknek felelne meg, a nem rosszindulatú
daganatoknak? Úgymond ezt a formát többnyire a
magas
növésű
cereuszféleségeknél
lehet
a
természetben észlelni. Ez talán ésszerű dolog is lehet.
Egy cereusz ezekkel a daganatos növésekkel, melyek
nem pusztítják el, nagyra tud nőni (4. kép), akár több
száz évet is élhetnek. Ezeknek a növényeknek már
nagyon régtől megvolt az esélyük, hogy a közelben
egy másik ugyanolyan növény elérje virágzási korát,
beporozzák egymást, termést és magokat érleljenek,
melyeket elszórnak és ezzel elkezdjenek egy új fajt
szaporítani, fennmaradva a mai napig. A 4. képen
látható növényt én már 1963 előtt láttam a kolozsvári
botanikus kert régi pálmaházában is. A 5a,b,c,d, e, f, g,
h, í, j, k képeken látható furcsa növésű növények,
vajon nem mind ilyen malformációban (a normális
4. kép
alak elvesztése vagy eltorzítása) szenvedő növények-e? A 6. képen látható malformációs
kinövéskezdet valamilyen okból "meggyógyult" nem nőtt tovább. A televízióban láttam olyan
embereket, akiknek az arcát, egész testét, olyan tojás nagyságú szemölcsféleségek lepték el. Vajon
a 7. képen látható növekedési forma nem hasonlítható-e ahhoz? A 8. képen látható növekedés is
nem egy malformáció lenne? A fentebb felsorolt képeken látható növények "torzulásai",
malformációi vajon genetikailag átörökölhetőek-e vagy nem. Ezt nem tudom.

5a kép

5b kép

5c kép

5d kép

5e kép

5f kép

5g kép

5h kép

5í kép

5j kép

5b kép

5b kép

Viszont egy esetet tudok, amikor egy Astrophytum myriostigma egy furcsa alakot vett föl
növekedésében, mint látható a 9. képen. Egyesek szerint a Nap megégette, mások szerint
valamilyen rovarírószer idézte elő ezt a furcsa növekedést. Ez a növény rövid idő után normálisan

6. kép

7. kép

8. kép

9. kép

10. kép

kezdett növekedni, tehát a változás biztosan nem genetikai alapú (10. kép). A 11. képen látszik a
hengeres levél. Ez visszaütés lenne az ősi levelesformára, vagyis atavizmus? Tudom, hogy a
kereskedelmet nem lehet holmi mesék miatt leállítani, egyes emberek megélhetési lehetőségét
elvenni, vagy egyeseket kedvteléseiktől megfosztani. Mindenki olyan növényt gyűjt, ami neki
tetszik, anyagi lehetőségeinek megfelelően, és amelyeket képes megtartani. Én azért ilyen
szörnyszülötteket nem gyűjtök, elvből sem, de helyhiányában sem. Ez nekem olyan, mintha
szerencsétlen torzszülött embereket a
cirkuszban mutogatnának. Az 1950-es
években láttam ilyent, de remélem, ma
már nem létezik ilyesmi. El kell
ismerjem, hogy a 8. képen látható
Echinocactus
grusoniit
szivesen
megtartanám, de egyszerre két ilyen
malformációt
szenvedett
növény
egyszerre egymás mellett ugyanazon
gyűjteményben nem jelenhet meg
generatív szaporodással, tehát utódok
nem hiszem, hogy lesznek.
Szabó Gábor
Négyfalu, Románia
11. kép

VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

BUDAPEST, 1936. JÚLIUS

KERTÉSZETI SZEMLE
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK
AZ ORSZÁGOS MAGYAR
ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK
KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK
HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA

MUTASD MEG KAKTUSZAIDAT - S ÉN MEGMONDOM, KI VAGY
Írta fegyverneki FROMMER ISTVÁN

A kaktusz nem dísztárgy. A kaktusz élő szervezet, amelynek éppen úgy megvannak az élettani
föltélelei, mint az embernek, vagy az állatnak. Aki ezeket nem veszi figyelembe, az kaktusz-kínzó
és kaktusz-gyilkos. Aki kutyát tart, nem eteti ciánkálival, — aki halat tart, nem dobálja ki a
padlóra, ilyen bűnöket csak kaktusszal szemben követnek el. Így élnek vissza azzal, hogy olyan
sokat kibír. Kibírja, kibírja! Elpusztítani: művészet. De megsínyli: beteg és csúnya lesz.
elkorcsosul, se teste, se tüskéje nem fejlődik és esze ágában sincs virítani. Pedig nem kíván sokat,
csak egy kis értelmes szeretetet. Ha ezt megkapja, kimondhatatlanul hálás érte. Tehát ne állítsuk
(mint dekorációt!) homályos fülkékbe, sötét polcokra, zongorára, — ne nyissuk rá az ablakot 20
fokos hidegben, — ne szomjaztassuk feleslegesen és ne tegyük próbára, hogy mennyi vizet bír ki,
— ne kényszerítsük szép, de használhatatlan kerámiákba, — hanem gondoljuk meg, hogy mire
van szüksége szegénynek, hogy tűrhetően érezze magát a fogságban. Ez kaktusz-higíéna.
De vannak esztétikai szempontok is. A gyűjteményünk ne csak jó egészségi állapotban legyen,
hanem helyezzük el úgy, hogy az egyes példányok szépségén túl a gyűjtemény mint egész is
gyönyörködtessen. Ízléses, egyéni, ötletes megoldások meglepő hatást keltenek. A szépen
felépített és szépen elhelyezett gyűjtemény ugyanúgy művészi alkotás, mint bármilyen másfajta
művészet terméke, s mint ilyen: szerves része,
súlypontja, szenzációja lehel az otthonnak. Meg kell
gondolnunk, hogyan komponálhatjuk bele a
gyűjteményt architektórikusan a lakásba — hogyan
helyezzük el, jóleső ritmusban váltakozva az oszlopés gömbformákat, — milyen legyen a gyűjtemény
háttere, — hogyan használjuk fel a növények
különböző színértékeit, — milyen cserepet, tálat,
asztalt vagy állványt használjunk.
Ez kaktusz-esztétika.
A feladat tehát: összhangba hozni az ízlésünket és
fantáziánkat a növény élettani igényeivel. A
megoldás mindig annál sikerültebb, minél kevesebb
megalkuvással jár a kaktusz-higiéna és a kaktuszesztétika részéről. Aki akár az egyik, akár a másik
szempontból elhanyagolja a gyűjteményét, az
sohasem fogja benne örömét lelni; aki szívvellélekkel ápolja, azt nemcsak esztétikai örömmel,
hanem csendes, meghitt megelégedéssel is
megajándékozza. Mindenkinek olyan kaktuszai
vannak, amilyeneket megérdemel.
Kép: Dr. Csajbók József
Kaktusz-esztétika Klotton Gábor (Szlovákia) gyűjteményében

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők július
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz
kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden
szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre.
Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk
könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást
ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg.
2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák virágjukat,
mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a Selenicereus
grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek.
3. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett
levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik.
Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda!
4. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett
aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A télálló
kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak semmilyen hátránya
nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora reggeli órákban, de még
inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak sokkal hatékonyabb. A lehűlő
levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a növény rendelkezésére, mint a
reggeli öntözésnél.
5. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése
érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk.
Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Oltásainkat lassan fejezzük be.
6. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges
védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás
szerint.
Ficzere Miklós

Honlapunkról letölthető pdf formátumban!
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/joel-lode-taxonomy-cactaceae-pdf

Joël Lodé

Taxonomy of the CACTACEAE
Alphabetical INDEX
of taxa in current usage and their synonyms
A Cactaceae rendszere – A jelenleg használt taxonok és szinonimáik betűrendes listája

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.

A debreceni Ibolya úti Általános Iskola tanulóinak látogatása
Nagy József gyűjteményében Mikepércsen, 2015. június 11-én.

Érkezés a „mesebusszal” Mikepércsre
Nem mindennapos élmény a gyerekek életében egy
kaktuszgyűjtemény megtekintése, melyre az iskolai
előadások nagyon felkeltik a tanulók érdeklődését. A
fóliaházban már vannak, akik kaktuszokat is választottak
maguknak. Talán ez lesz az első kaktusz, amelyre hosszú
évek múlva úgy emlékeznek, mint a gyűjtővé válás
kezdetére.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu 2015. június 1.

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

daemonoceras
daimonoceras
dammeri
damsii.
darrahii, darrahiana
darwinii
dasyacantha
dasyacanthus

dämonsdornig
daimonshorn
harzig
benannt nach Dams, E.
Darrah, Mr. Charles
benannt nach Charles Robert Darwin
rausdornige
rauhstachelig, rauhdornige

dasyphrissus
davidii
davisii
dawsonii
dayamii
dealbata

borstig gestraubt
Eigenname
Eigenname
benannt nach Dawson, Prof. E. Yale
benannt nach Hekunft:aus Arg.
schwachenweiss,
weiss bestäubt, (aussehende)
benannt nach Deam, C. Charles
schwach
laubabwerfend
täuschend, trügerisch
geschält
schön
liegend, niedergebogener
herunterlaufend
benannt nach dem Kakteenfreund Deesz

deamia, deamii
debilis
decidua
decipiens
decerticatus
decorus
decumbens
decursivus
deeszianum
deficiens
deflexispinus

fehlend
herabgebogen stachelig
mitzurückgebogenen Dornen

degenii
deherdtiana
dehrenbergii
deinacanthus

Eigenname
benannt nach Cyrill Deherdt (de Herdt),
benannt nach Dr. Dehrenberg
starkdorniger

dejecta, dejectus
delaetia
delaetiana
delaetii
delavayanum

gebeugt
benannt nach Delaet, Frantz
benannt nach Delaet, Frantz
benannt nach Delaet, Frantz
Eigenname

Készítette: Kiss László (Orosháza)

démonszarvú
démonszarvú
gyantás
Dams-féle
Darrah-féle
Darwin-féle
kemény-, ridegtövisű
durva-,
bozontosgyapjastövisű
borzolt sörtés
dávid-féle
Davis-féle
Dawson-féle
élőhelyről elnevezve
gyengén fehér
fehér poros, (kinézetre)
Deam-féle.
gyenge
lombhullató, lehulló
csalóka, megtévesztő
hámozott
dekoratív
elfekvő, lehajló
lefutó
Deesz-féle
(kaktuszbarát)
hiányos
lehajló tövisű
visszahajló-,
visszagörbült tövisű
Dégen-féle
Deherdt-féle
Dehrenberg-féle
erőstövisű,
vastagtövisű
hajlott
Delaet-féle
Delaet-féle
Delaet-féle
Delavay-féle

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

A Botanikus Kertben több változás is történt, melyek közül az egyik legérdekesebb és
látványosabb a pozsgás növények új otthona. A növények sokféleségében és a betelepítésben
Társaságunk tagjai is részt vettek, s talán szerénységük lehetővé teszi a későbbiekben nevük
említését is.

1. kép: Pillanatkép az érdeklődők egy csoportjáról.
2. kép: Szemlélődés az új kaktuszház belső terében. Szakmai ismertetés Rácz Lászlótól.
3. kép: A pozsgásnövények megfelelő közérzetét sokféle technika segíti.
4. kép: A régi kaktuszház is megmaradt, biztosítva a hírnév visszatértét.
A szabadban lévő növények közül éppen egy agávé eresztett kb. 3 m magas virágzati
szárat. Lásd a kép balközepét.
A képeket készítette Katona József.

2015 nyári programja
Június 9-13: Csodálatos kaktuszok kiállítása és vására
Debrecen, Malompark, főépület emeletén.
Július: Nyári szünet
Augusztus: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására Debrecenben.
Szeptember: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására Nyíregyházán.
A kiállítások helye és ideje
A későbbiekben kerül pontosításra, amelyről aktuális Hírlevelünkből tájékozódhatnak.

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: Leuchtenbergia principis
Fotó: Epresi László, Komárom

Rajzolta: Palcsu Hédi 1/b osztályos tanuló, Ebes Ált. Isk.

