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Papp László köszönő levele 
 

Tisztelt és kedves Adományozók! 

 

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, minden Adományozónak, akik hozzájárultak 

ahhoz, hogy a világ sok pontján ismert élőnövény gyűjteményünkbe, a Debreceni Egyetem 

Botanikus kertjébe kerüljön túrkevei gyűjtőtársunk idős Echinocactus grusonii kaktusza! 

Elültettük méltó és impozáns új helyére, a nem régen átadott Növényföldrajzi Bemutató 

Pozsgásházba fajtársai közé, és igyekezünk mindent megtenni azért, hogy sok éven keresztül 

gyönyörködhessenek benne, megcsodálhassák látogatóink! 

 

Szívélyes üdvözlettel: Papp László, igazgató, biológus, botanikus 

Debreceni Egyetem, Botanikus Kert, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel.: 36-52/512-900/22037, mobil: 06-30/539-03-70, e-mail: papp.laszlo@gf.unideb.hu 

 

 
1. kép: Örömmel értesítem azokat a gyűjtőtársakat, akik a méretes Echinocactus grusonii Debreceni Bot. 

Kert.-be jutásában segédkeztek (adomány), hogy szeptember 26-án Szászi Robi barátommal és Gonda Pista 

hathatós segítségével Debrecenbe szállítottuk. Szept. 28-án, hétfőn már a végleges helyére is ültettük. A 

"nagyfőnök" grusonii azóta is jól érzi magát, a napos helyét díjazza! 

Rácz László 

 

 

 



 

 

 

 

A történet 
 

Gonda István barátunk értesítette a gyűjtőtársakat az egyik közösségi oldalon egy méretes 

Echinocactus grusonii megvásárlási lehetőségéről, több más növénnyel egyetemben. A 

kaktuszok Csáki István, idős túrkevei gyűjtőtársunk tulajdonában voltak, aki korára való 

tekintettel ajánlotta eladásra a növényeket. Akkor elindult egy körlevelezés és egy szavazás a 

neten. A gyűjtőtársak felajánlották, ha indítunk egy gyűjtést, és összejön a megfelelő összeg, 

akkor ez a gyönyörű növény - a neten értekező kaktuszgyűjtők adományaként - kerüljön a 

Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének Bemutató Pozsgásházába. Sokáig nem volt ezen mit 

gondolkodni, belevágtunk. Az eredmény a képeken látható. Köszönet mindazoknak, akik 

bármekkora összeggel, munkával segítettek bennünket a nemes cél elérésében! 

Szászi Róbert 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság titkára 

 

 
 

2. kép: Gonda István, Rácz László, Csáki István és az Öreg gruzóni, vagy ahogyan Laci nevezi, a Nagyfőnök. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Szeptember elején néhány napos botanikai túrán vettünk rész Romániában a Brassóhoz közeli 

Bucsecs-hegység 2200-2500 m magasan fekvő fennsíkján. Kísérőnk és útikalauzunk Szabó 

Gábor volt. Még Debrecenben jött az ötlet, hogy Gábornak szokatlan, legalábbis kaktuszos 

berkekben nem mindennapos helyen adjuk át azt az MKPT által adományozott oklevelet, 

amelyet Debrecenben nem tudott átvenni az augusztus 20-i kiállításunkon. A legalkalmasabb 

helynek a bucsecsi Szfinx (1. kép) oldalát találtuk. A 2-3. képen Ficzere Miklós adja át az 

oklevelet Szabó Gábornak, a helybeli kirándulók élénk érdeklődését és Gábor nem kis 

meglepődését kiváltva. Reméljük, mindannyiunk emlékezetében megmarad ez a rövidke 

ünnepélyes alkalom a bucsecsi Szfinx tövében. A képeket Dr. Csajbók József MKPT elnök 

készítette. 

(-fm-) 

                                                                                                                 3. kép 
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Összeállította és írta: Szabó Gábor 

 

Előszó: A kaktuszgyűjtők részéről sokszor hallhatók a következő kérdések: A kaktuszom miért 

görbül el egy adott irányba? Miért növekszik egyik oldala jobban, mint a másik? A kövirózsáknál 

nyáron miért nyúlnak meg a hátsó levelek? Sérülés hatására miért keletkeznek oldalsó hajtások? 

A virág miért nyílik éjszaka? Miért növekednek a gyökerek felfelé is? A kérdéseket még lehetne 

sorolni. Szabó Gábor alábbi írásából mindezekre választ kaphatunk, ha türelmesen, nyugodtan 

végig olvassuk, és megfelelő „tropizmussal” rendelkezünk a befogadásra. Nem könnyű 

olvasmány, tömör, de a végén megfejthetők azok a „titkok”, amelyek eddig megválaszolatlanul 

maradtak. 

Ficzere Miklós 

 

Kivonatos közlés Péterfi István, Brugovitzky Edit: A növények életfolyamatai című könyvéből. 

Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár 1977. 

A ((   )) zárójelbe írtak Szabó Gábor hozzáadásai. 

 

1. Inger és reakció. Alapfogalmak. 

A növényi szervezet a külső környezeti hatások iránt érzékeny, és azokra bizonyos reakcióval 

válaszol. A környezeti hatások az ingerek, amelyek lehetnek fizikai ingerek (ütés, nyomás, rázás, 

fény, hő, elektromos áram), kémiai ingerek (sók, savak, lúgok, narkotikumok) és biológiai 

ingerek (paraziták, gaméták, szimbionták). A szervezetnek azt a képességét, amellyel az 

ingerekre anyagcseréje megváltoztatásával reagál, ingerlékenységnek vagy excitabilításnak 

nevezzük. A szervezetben az inger hatására beálló elváltozást ingerhatásnak vagy ingerületnek 

nevezzük, azt a folyamatot pedig, amely által a szervezet az ingereket felfogja vagy felveszi,  

ingerfelvételnek, percepciónak, recepciónak vagy prezentációnak nevezzük. Ahhoz, hogy a 

protoplazma, illetőleg valamely szervezet a ráható ingert megérezze és felfogja, az ingernek 

bizonyos erővel, intenzitással és bizonyos ideig kell hatnia. Az a legkisebb erő, amellyel egy 

bizonyos inger a protoplazmában ingerületet vált ki, az ingerhatás küszöbértéke vagy 

határértéke, az ún. minimum. Az a legrövidebb időtartam pedig, amely szükséges ahhoz, hogy az 

ingerhatás küszöbértéke érvényesüljön, az úgynevezett minimális idő. Ugyanolyan reakció 

kiváltásához a gyenge ingernek hosszabb ideig, az erősebb ingernek rövidebb ideig kell hatnia. 

 

I. A mozgások osztályozása 
A szervezet vagy szervek térben való mozgása lehet passzív és aktív mozgás. A passzív 

mozgásokat a külső környezeti változások idézik elő, anélkül azonban, hogy ezek az 

elváltozások a szervezet anyagcseréjében változást okoznának. Az aktív mozgások viszont a 

szervezet anyagcseréjének és szerkezetének hozzájárulásával történő mozgások. 

a) Passzív mozgások 

A passzív mozgásoknak fontos ökológiai jelentőségük van a beporzás jelenségében és a magok, 

illetve termések terjesztésében. Ilyen mozgásokat idézhetnek elő a szél, a vízhullámok, az állatok 

és az ember.((Ezekkel a mozgásokkal most nem foglalkozom.)) 

b) Aktív mozgások 

Az aktív mozgások igen sokfélék és többféle osztályozásuk ismeretes. Egyetlen szempont szerint 

nem osztályozhatók. Elsősorban a mozgást kiváltó ingerek természetét és a mozgást megvalósító 

 

 

 

 



 

 

 

 

mechanizmusokat vesszük figyelembe az osztályozásoknál. Így beszélhetünk a külső környezeti 

tényezők által kiváltott ingermozgásokról vagy indukált mozgásokról és a belső tényezők által 

kiváltott endogén vagy autonóm mozgásokról. A mozgások egy harmadik csoportját képezhetik 

a szervezeti változások által kiváltott mechanikai mozgások. A mozgások mechanizmusa lehet 

egyenlőtlen növekedés vagy turgorváltozás. 

c) Léteznek az intracelluláris mozgások, szabad sejtek és sejtcsoportok mozgásai. 
((amik meghaladják jelen munka tudományos szintjét, amiért ezekkel nem foglalkozom.)) 

d) Élő szervek mozgásai 

A helyhez kötött növények esetében általában csak egyes szerveik változtatják helyzetüket a 

térben. Nagyobb időközökben azonban a helyhez kötött növények is végezhetnek helyváltoztató 

vagy lokomotrikus mozgásokat. A Salamon pecsétje (Polygonatum) esetében a vegetációs 

tenyészkúp minden évben ortotróp szárat hajt, és a mellette képződő rügyből a következő évben 

új rizómarész keletkezik, a régi rizómából pedig minden évben egy rész elhal. Ilyen módon a 

növény évről évre fokozatosan helyet változtat. Ez azonban nem valódi lokomotrikus mozgás, 

mert a Salamon pecsétjénél nem tudjuk pontosan elhatárolni a növényi egyedet. A szervek 

helyváltoztatása különböző görbülések, sodródás (torzió) és csavarodás segítségével valósul 

meg, ami egyenlőtlen megnyúláson és megrövidülésen alapszik. Ilyen méret megváltozásokat 

kiválthatnak élettani okok, mint a növekedés és turgeszcencia változása (a fiziológiai mozgások 

esetében), és fizikai tényezők, mint az imbibició, higroszkopicitás és kohézió (a fizikai 

mozgások esetében). Egyenlőtlen növekedéssel valósulnak meg a tropizmusok és nutációk, a 

nasztiák mechanizmusa viszont lehet egyenlőtlen növekedés és turgeszcenciaváltozás. Az 

ingerek által kiváltott reakciók leggyakrabban mozgási jelenségek, de lehetnek szabad szemmel 

nem látható változások is. A növények mozgásai a szervezetnek a létfeltételekhez való 

alkalmazkodását tükrözi. Létrejöttük hasznos, mert lehetővé teszik a külső környezeti feltételek 

legjobb kihasználását. A mozgás megnyilvánulhat az egész szervezet vagy valamely szervének 

térbeli elmozdulásában vagy a szervezeten belül végbemenő mozgások formájában. Egyenlőtlen 

növekedéssel valósulnak meg a tropizmusok és nutációk, a nasztiák mechanizmusa viszont lehet 

egyenlőtlen növekedés és turgeszcenciaváltozás. Az ingerek egyirányú hatásának kitett szerv 

egyik oldalán az anyagcsere fokozódik, nagyobb az auxintartalom, így ez az oldal gyorsabban 

nő, domborúvá válik, és a szerv a lassabban növő oldal felé görbül. Így jönnek létre a görbüléses 

mozgások, a tropizmusok és nutációk. 

A nasztiák legtöbbször turgeszcencia változáson alapuló ún. variációs mozgások. 

 

II. Tropizmusok 
Tropizmusoknak vagy trópiás mozgásoknak nevezzük a helyhez kötött növények egész 

szervezetének vagy egyes szerveinek az inger irányától függő mozgásait. Ha az elmozdulás, 

illetve görbülés az ingerforrás irányába történik, ahhoz közeledve, akkor pozitív tropizmusról 

beszélünk, ha attól távolodik a szerv, akkor negatív tropizmusról van szó. Az ortotróp szervek 

(gyökér, szár) az inger irányában helyezkednek el, ez az ún. ortotropizmus vagy 

paralleltropizmus. A plagiotróp szervek az inger irányára vagy merőlegesen (diatropizmus vagy 

transzverzális tropizmus) vagy ferdén, bizonyos szög alatt (klinotropizmus vagy 

plagiotropizmus) helyezkednek el. A tropizmusokat az őket kiváltó ingerek szerint nevezzük el. 

Az egyoldalú gravitáció geotropizmust, az egyoldalú fény fototropizmust, a kémiai ingerek 

kemotropizmust, az egyenlőtlen hőmérséklet termotropizmust, az érintés hapti- vagy 

tigmotropizmust, a sérülés, sebzés traumatropizmust, az oxigén aerotropizmust, a víz 

hidrotropizmust, a vízáramlat reotropizmust stb. vált ki. 

 

a) A geotropizmus . 

Geotropizmuson a helyhez kötött növények szerveinek gravitáció okozta irányított mozgását 

értjük. Ha magokat csíráztatunk, azok helyzetétől függetlenül, a gyököcske mindig lefelé nő, a 

szár pedig felfelé. Ha egy növényt fordított helyzetbe, vagyis gyökerével felfelé helyezünk el, a 

gyökér és a szár 180 fokkal megfordul, és a gyökér ismét lefelé nő, a szár pedig felfelé. A gyökér 

és a szár növekedési helyzetét a föld nehézségi ereje, a gravitáció határozza meg. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A gravitáció hatása kiiktatható a klinosztáttal. A 

geotropizmus vizsgálatakor a tengely vízszintes 

helyzetben forog és rászerelhető a növény 

cserepestől. A forgás lassú, egy kört 10-20 perc 

alatt ír le, és így a centrifugális erő 

elhanyagolható. A forgás következtében a 

gravitáció egyformán hat a vizsgált szerv minden 

oldalára, illetve az egész növényre, és így a 

gyökér és szár nem görbül el, hanem megmarad 

vízszintes helyzetében. (1. kép.) Az ingerhatás 

pillanatától a reakció kezdetéig tartó látens vagy 

lappangó idő 10 perc és több óra időtartama között 

váltakozik. Pl. a pásztortáska virágzati tengelyének geotrópiás prezentációs időtartama 2 perc, a 

napraforgóé 2-3 perc, a hipokotiljáé pedig 30 perc, a zsázsa gyökér esetében 21 perc, a szár 

esetében 32 perc. A gravitáció hatása az ortotróp szervre akkor a legnagyobb, amikor az 

vízszintesen van elhelyezve, vagyis a függőlegessel 90
°
-os szöget zár be. Minél kisebb ez a szög, 

annál kisebb a gravitáció hatása. Viszont a prezentációs idő vízszintes helyzetben a legrövidebb, 

és a függőleges helyzethez való közeledéssel arányosan hosszabbodik. 

-Szubminimális excitáció. Ha valamely inger kisebb, mint az intenzitás alsó határértéke, akkor 

szubminimális excitációnak nevezzük. Ha több ilyen szubminimális inger hat egymásután, ezek 

összegeződhetnek, és összességükben hatást fejthetnek ki, reakciót idézhetnek elő. Azonban csak 

akkor összegeződhetnek hatásosan, ha az egymást követő excitációk közötti időtartam nem 

haladja meg a faj specifikus tartamát. A geotropikus inger felfogásának helye a gyökér csúcsa, 

illetve a szár csúcsa. A görbülés helye egybeesik a maximális megnyúlási övezettel. A percepció 

helye és a reakció helye között tehát egy vezető övezet található. Geotropikus görbülést csak a 

növekedésben lévő szervek mutatnak. Idősebb szervekben csak akkor jöhet létre, ha a gravitációs 

inger hatására a növekedés újraindul. Ebben az esetben az auxinos övezet geotropikus inger 

hatására történő aktiválásáról van szó. Az ingerfelvétel és -szállítás mechanizmusa mai napig is 

vitás, habár számos hipotézist állítottak fel erre vonatkozóan. Vannak szervek (indák, egyes 

rizómák, sok levél és virág), amelyeknek nyugalmi helyzete vízszintes, ha ebből a helyzetből 

kimozdítjuk őket, diageotropikus görbülést végeznek, azaz ismét vízszintesen növekszenek. 

A geotropikus jelenségek módosulása. A szervek geotropikus érzékenysége változhat különböző 

tényezők hatására, s így valamely szervnek az a helyzete, 

amelyet a gravitáció határoz meg, nem mindig végleges. 

Amikor a fenyőfa csúcsát levágjuk, egy vagy több 

másodrendű plagiogeotropikus ág ortotropikusan kezd 

növekedni, vagyis a szervek közötti korreláció módosíthatja 

a szervek geotrópos érzékenységét ((Lásd 2. kép. A 

fényképen Ilex növény, magyal látható.)) Megváltoztathatja a 

szervek geotropizmusát a szervek fejlődési állapota is. Pl. a 

máknál a bimbós virágkocsány pozitív, a kinyílt virág 

kocsánya negatív geotropizmust mutat. A szervek 

geotropikus helyzetét módosíthatják külső környezeti 

tényezők: a fény, hőmérséklet és az oxigén is. A fény 

jelentősen befolyásolja egyes növények rizómáinak 

növekedését. Mikor a rizóma fényre jut, 

plagiogeotropizmusa pozitív ortogeotropizmussá változik. 

Más növények ortotróp szára hidegben plagiotrop, a föld 

felületére hajlik. ((A kanadai Opuntiák elfekszenek a talajon a hó alatt, hogy a hidegtől védje 

őket a hó.)) Oxigén hiányában a gyökerek vagy rizómák felfelé kezdenek növekedni, negativ 

geotropizmust mutatnak. Különböző gáznemű anyagok (etilén, acetilén) is befolyásolhatják a 

geotropos érzékenységet. Etilén jelenlétében (0,002 ml etilén 1 liter levegőben) egyes 

pillangósvirágúak csíranövényei vízszintesen kezdenek növekedni. 
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b) A fototropizmus 

Fototropizmuson vagy heliotropizmuson a növények szerveinek egyoldalú fény hatására történő 

irányított mozgását értjük. Ez a mozgás különösen a szobai növényeken figyelhető meg, amelyek 

pozitív fototropikusan az ablak (fényforrás) felé nőnek ((3, 4. kép. Erdei zsúfoltságban növőknek 

csak a csúcsukon van lomb. 5. kép, háttér)). 

 

 
                                     3.                                                                      4. 
A növény szára pozitív fototropizmust, a gyökér negatív fototropizmust, a levelek általában 

transzverzális vagy diafototropizmust mutatnak. De vannak fényre indiferens vagy afototropikus 

szervek is, mint a fenyőfélék ((5. kép)), pázsitfűfélék és a varjúháj levelei. ((A 6. képen a 

baloldali Marenopuntia marenae pozitív fototropizmust mutat, a Winterocereus aureispinus 

közömbös. A 7. képen látható Eriocereus quelchii negatív fototropizmust mutat.)) A minden 

oldalról egyenletesen megvilágított növények esetében nem történik görbülés. Ha a megvilágítás 

két pontosan szemközt levő fényforrásból történik, a görbülés az erősebb inger felé fog 

bekövetkezni, de csak akkor, ha a két inger erőssége közt meghatározott, a fajra jellemző arány 

van. Ha a megvilágítás két ellentétes irányból történik, de a két irány nem alkot 180
°
-os szöget 

egymással, akkor a görbülés az eredő (rezultáns) irányában következik be. (8. kép) 

   
                      5.                                                                              6.                                                                 7. 

A fototropizmusnak a növények életében igen nagy jelentősége van, ugyanis a fototropikus 

mozgások segítségével a levelek úgy helyezkednek el, hogy a legkedvezőbb fénymennyiség érje 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a felületüket, többnyire merőlegesek a fénysugarak irányára, ami a fény gazdaságos 

kihasználását biztosítja. Ez különösen az árnyékos helyen és ablakban tartott növényeknél 

figyelhető jól meg. ((A 9, 10. képen a bimbó és a virág hajlik a fény felé.)) 

 
                                                    8.                                                                                                        9. 

A fototropikus görbülésre is érvényes az ingermennyiség törvénye, vagyis a nagyobb 

fényintenzitás rövidebb idő alatt ugyanazt a hatást váltja ki, mint kisebb intenzitású fény 

hosszabb idő alatt. A fényintenzitás határértéke igen alacsony, és legérzékenyebbek az etiolált 

növények. Ha a fény intenzitása nagy, akkor egyes etiolált növények esetében a fototropikus 

reakció előidézéséhez elégséges a másodperc kétezred része. Szubminimális ingerek is 

fototropikus hatást fejthetnek ki, ha a közöttük lévő szünetek nem hosszúak. A fototropikus 

effektus nagyobb, ha a fényinger intermittens, megszakított. A különböző hullámhosszúságú 

sugarak hatását vizsgálva megállapították, hogy a vörös sugarak a leggyengébb hatásúak, és a 

kék-, ibolyaszínű sugarak a legaktívabbak a fototropikus görbülések kiváltása szempontjából. 

Ebből következik, hogy a fényelnyelő anyag egy karotinoid kell, hogy legyen. A fototropizmus 

mechanizmusát tekintve a hajtások görbülő mozgásai a szervek egyenlőtlen növekedésén 

alapulnak, aminek oka a növekedést meghatározó anyagok egyenlőtlen eloszlása. A 

fényérzékeny csúcsban megváltozik az auxin eloszlása. 

Az egyoldalú megvilágítás a csúcs szöveteit elektromosan 

polarizálja, a megvilágított oldal negatív, az árnyékos 

oldal pedig pozitív töltést kap. A negatív töltésű auxin a 

pozitív töltésű oldalra vándorol, s így ennek az oldalnak a 

sejtjei nagyobb mértékben megnyúlnak, minek 

következtében a koleoptil a fény irányába görbül. ((10. 

kép.)) A fototropizmus esetén is a legnagyobb fokú 

görbülés a maximális növekedési zónában történik. A 

görbülés folytán az egész szerv a fény irányában 

helyezkedik el, és így minden oldalról azonos 

megvilágítást kap, s ezáltal fototropikus szempontból nyugalomba kerül. Az ún. 

"kompasznövények" (Lactuca scoriola, Eucalyptus) levelei állandóan észak- déli, vagy ritkábban 

kelet - nyugati irányban helyezkednek el. A levél délben élével fordul a nap felé, reggel és este 

pedig a fény merőlegesen éri a levéllemez felületét. Egyes növények (Helianthus, Bidebs) a nap 

állása szerint változtatják szerveik helyzetét: a nap "járását" követik reggeltől estig. 

 

c) Kemotropizmus 

A kemotropizmust a kémiai anyagok egyenlőtlen eloszlása váltja ki. A magasabb koncentráció 

felé irányuló mozgást pozitívnak, az ellentétes irányát negatív kemotropizmisnak nevezzük. 

Kemotropikus mozgásokat észleltek gombahifáknál, pollentömlőknél és gyökereknél, melyek e 
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mozgások által a legkedvezőbb koncentrációjú helyekre kerülnek. Pozitív kemotropikus ingert 

idézhetnek elő különböző tápanyagok, így a pollentömlőknél cukrok és fehérjék, a gombáknál 

peptonok, aszparagin, foszfátok és ammóniumvegyületek. A savak, lúgok és egyes sók általában 

negatív kemotropikus reakciót okoznak. A kemotropizmusnak fontos szerepe van a virágos 

növények megtermékenyítési folyamatában. A pollentömlők a magrügyekben a petesejtek által 

kiválasztott anyagok kemotropikus hatására az embriózsák felé nőnek. Az élősködő növények 

esetében a gazdanövénybe behatoló szívószerveik vegyi inger hatására találják meg a tápláló 

szöveteket. 

 

d) Aerotropizmus 

A gázok által előidézett kemotropizmust aerotropizmusnak is nevezik. A gyökerek oxigénnel 

szemben általában pozitív areotropizmust mutatnak. A pollentömlők viszont negatív 

aerotropizmust mutatnak a légköri oxigénnel szemben, és ez is elősegíti, hogy belenőjenek a 

termő bibéjébe. 

 

e) Hidrotropizmus 

A vízgőzök egyenlőtlen eloszlása váltja ki a hidrotropizmust. A gyökerek pozitív hidrotropikus 

reakciójuk révén keresik fel a talaj nedvesebb részeit. A hidrotropikus inger felfogásának helye a 

gyökér csúcsa, a reakció viszont a növekedési zónában történik. A hidrotropizmus kimutatása a 

Sachs-féle drótkosárral történik, amelybe nedves fűrészport ((vagy földet)) teszünk, és néhány 

borsó - vagy mustármagot ültetünk. ((11, 11b kép)). b = borsó csíranövények, n = nedves 

fűrészpor ((11a kép.)).  

 
                      11.                                                                           11a.                                                             11b. 

Az edényt ferde helyzetben felfüggesztjük. A magból kibújó gyököcske pozitív geotropizmusnak 

megfelelően lefelé nő, és ennek következtében az edény aljának egyik nyílásán kibújik. A 

levegőre érve a felülről jövő hidrotropikus inger hatására, mely erősebb a geotropikus ingernél, 

egyenlőtlen növekedés következtében a gyökér növekedési övezetében hidrotropikus görbülés 

keletkezik, és a gyökér egy másik nyíláson vissza nő a nedves közegbe. Megint a geotropizmus 

jut érvényre és a gyökér újból lefelé nőve a levegőre jut, ahol újra fellép egy második 

hidrotropikus inger, s a gyökér visszanő a nedves közegbe. A gyökér hidrotropizmusa újra 

felülmúlja a gyökér geotropizmusát. 

 

f) A termotropizmus 

A hőmérsékleti változások váltják ki a termotropizmust. Egyes kúszó növények hideg időben a 

talajra fekszenek. Az optimumnál alacsonyabb hőmérsékleten a melegforrás felé, az optimum 

fölött ezzel ellentétes irányban görbülnek a növények. A gyökerek termotropizmusa sok esetben 

igen nehezen különíthető el a fototropikus jelenségektől, mert a hőmérsékleti különbségeket a 

fénysugárzás is kiváltja. 

 

 

 



 

 

 

 

g) A haptotropizmus vagy tigmotropizmus 

A haptotropizmust az egyoldalú érintés váltja ki. Haptotropikus görbüléseket mutatnak a 

fogózkodva kapaszkodó növények. Kapaszkodásra szolgálhatnak: levelek, levélnyél, 

virágkocsány és kacsok. ((12. kép.)) a=legfiatalabb kacs, még spirálisan fel van csavarodva. b és 

c =cirkumnutáló kacsok. d=támasztékra talált kacs fordulópontokkal. e= támasztékot nem talált 

elöregedett kacs. ((12b képen a szárak, ágak inkább csak támaszkodnak valamire, vagy 

alacsonyabb növényzetre.)) 

 

 
                12.                                                                                                     12b. 

 

A kacsok nagyon gyorsan növekednek, egy nap alatt hosszúságuk megduplázódhat, 3-5 nap alatt 

elérik normális méretüket, és ezután csökken a növekedés ritmusa. ((13. kép)) A maximális 

növekedési zóna a kacs bazális részén van. Az intenzív növekedés ideje alatt a kacs szabálytalan 

kúpfelületen ún. cirkumnutációs kereső mozgást végez. Ez a mozgás endogén, autonóm jellegű. 

Amint azonban a kacs valamilyen támasztékra talál, tipikus tigmotropos reakció következik be: 
az érintéssel ellentétes oldalán erősebben nő, és így a támasztékot körülnövi, mintegy átöleli, 

Ezáltal újabb kacsrészek ingerlődnek 

és újabb reakció folytán a 
rácsavarodás fokozódik. Az így 

keletkező érintési inger tovább 

vezetődik a kacs szabad részére is, s 

ennek következtében ez is 

összecsavarodik. A csavarodó mozgás 

közben az egyenlőtlen növekedés 

folytán a kacs meg is sodródik 

(torzió), és mivel a két vége rögzítve 

van, a csavarodás csak úgy lehetséges, 

ha felváltva jobbra és balra történik. 

Ez a magyarázata annak, hogy a 

kacsok szabad részén ún. 

fordulópontok keletkeznek, melyek 

egyenlő számú, de ellentétes irányú 
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csavarulatra osztják fel a kacsokat. A rugószerű spirális csavarulatok jelentősége, hogy a szél 

nem tépi le olyan könnyen a növényt támasztékáról. ((A paszuly szára minden külső segítség 

nélkül rátekeredik a támaszra, karóra, 14. kép.)) Tigmotropikus görbülés egyes növényeknél 

gyorsan, másoknál lassan képződnek, a különösen érzékeny kacsok reakcióideje 20 - 30 

másodperc. Jellemző, hogy csak szilárd tárgyak okoznak tigmotropikus görbüléseket: 

folyadékok, víz, higany, olaj egyoldalú érintése nem vált ki haptotropikus görbülést. A 

tigmotropikusan érzékeny szervek nagyon kis tigmotropikus ingereket is felfognak. A 0,25 mg 

súlyú szilárd anyag (homokszemcse) haptotropikus görbülést okoz. A kapaszkodó kacsok 

érzékenysége különböző. 

 

 
                           14.                                                                   15.                                                           16. 

 

Vannak növények, melyek kacsának egész felülete érzékeny, mások kapaszkodó kacsainak csak 

az alsó fele ingerelhető, míg a felső rész érintése a haptotropikus görbülést meggátolja. 

Haptotropikus érzékenységre mutat egyes növényeknél a levélnyél és a növények 

kapaszkodására szolgál. Máskor a levéllemez csúcsa fonalszerűen megnyúlt, és a felfutó növény 

rögzítésére szolgál. A sötétben fejlődő etiolált növények szára is mindig kissé haptotropikus. A 

felfutó növények szára is mindig kissé haptotropikus. ((15. kép)) Egyes esetekben a kacsok az 

állandó ingerhatás következtében másodlagos átalakuláson mehetnek át. Pl. a vadszőlő esetében 

a tigmotropikus reakció tapadókorongok fejlődését váltja ki. 

 

h) A traumatotropizmus 

A traumatropizmust a sérülési inger váltja ki. Ha a gyökér csúcsát megsértjük, akkor a gyökér 

elgörbül az ingerrel ellentétes irányba, tehát negatív traumatotropikusan. Ez a reakció elősegíti a 

gyökereknek a különböző akadályok kikerülését. A hipokotilok is negatív traumatropizmust 

mutatnak, míg az epikotilok és szárak pozitív traumatotropikusan viselkednek. A 

traumatotropizmus létrejöttében az auxinnak is szerepe van. A szár csúcsában a sérülés 

megakadályozhatja az auxin szállítását a sérült oldal felé, míg az ellenkező oldalon a szállítás 

zavartalan a csúcsból a bázis felé, intenzívebb növekedést vált ki, és ezáltal pozitív 

traumatotropizmus jön létre. ((16. kép)) A gyökerek sokkal érzékenyebbek lévén az 

auxinkoncentrációra, azoknál az ép oldal nagyobb auxinkoncentrációja a növekedés gátlását 

váltja ki, és így negatív traumatotropizmust. Erősebb kémiai és hő inger is idézhet elő 

traumatikus reakciót. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Nasztiák 

A nasztiák vagy nasztiás mozgások az ingerek 

irányától függetlenül jönnek létre. A mozgás 

irányát a mozgó szerv anatómiai felépítése szabja 

meg. Nasztiás mozgásokat általában a 

dorziventrális (kétoldalú) szimmetriájú szervek 

végeznek. A nasztiákat előidézhetik fizikai 

ingerek (hőmérséklet, fény, rázás stb.) és kémiai 

ingerek. Sokszor különböző ingerek egy szerv 

azonos mozgását idézheti elő. A nasztiák 

mechanizmusa kétféle lehet: egyenlőtlen 

növekedés a dorziventrális szerv alsó és felső 

oldalán "növekedés nasztiák" vagy a két oldal 

turgorváltozása "turgeszcenciás nasztiák vagy variációs mozgások". E két mozgási mechanizmus 

azonban élesen nem választható el egymástól, mert a növekedési sebesség változásait sokszor 

turgor változás előzi meg, és így turgeszcenciás mozgások növekedéses mozgásokká alakulnak 

át. 

-Epinasztiás mozgások a felső oldal gyorsabb növekedése, rügyek és bimbók kinyílása. 

-Niktinasztiás mozgások, sok növény levele és szirma más helyzetet foglal el nappal, mint éjjel, 

17. kép. A paszuly (Phaseolus vulgaris) levelének nappali (A) és éjjeli (B) helyzete. A 

növénynek a környezethez való alkalmazkodása során a niktinasztiás mozgások az illető 

növényfajra jellemzően időszakossá váltak. A különböző növényfajok virágainak niktinasztiás 

mozgása szabályosan, meghatározott időben történik. Ezek alapján Linné "virág-órát" 

szerkesztett egy kör alakú virágágyban: az óralap számainak megfelelően a nap különböző 

óráiban nyíló, illetőleg csukódó virágú növényeket ültetett. 

 

A nasztiák lehetnek: 

a) Termonasztia A termonasztiás mozgásokat a 

hőmérsékleti változások idézik elő. Termonasztiát 

észlelünk különböző virágoknál. Ha ezeket a 

növényeket hűvös helyről meleg szobába visszük, az 

addig zárt virágaik 4-5 percen belül kinyílnak, mert 

szirom-, illetve lepelleveleik a hőmérséklet 

emelkedésével differenciálódott növekedést mutatnak, 

belső felük élénkebben növekszik, ennek 

következtében a szirmok kifelé hajlanak és a virág 

kinyílik. 

b, Fotonasztia vagy helionasztia A fotonasztiát a 

megvilágítás erősségének ingadozása váltja ki. A 

tündérrózsák, kaktuszok és fészkesek virágainál, 

illetőleg virágzatainál az erős fény a lepellevelek vagy 

virágszirmok, illetőleg a fészekpikkelyek belső felének 

élénkebb növekedését idézi elő, ezért a virágok nappal 

kinyílnak. A gyengébb fény vagy sötétség a szirmok 

külső (alsó) felének erőteljesebb növekedését segíti 

elő, ezért a virágok borús időben és éjjel becsukódnak. 

Más virágoknál a fény ellentétes hatást fejt ki. Például 

a dohányvirág (Nicotiana) és a mécsvirág 

(Melandrium album) éjjel nyílik ki. ((18. kép. 

Setiechinopsis mirabilis is éjjel nyílik ki.)) 

 

c) Kemonasztia A kemonasztiát kémiai tényezők idézik elő, pl. étergőzök, kloroform- és 

ammoniagőzök. 
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d) Szeizmonasztia A szeizmonasztiát mechanikai ingerek (érintés, ütés, rázás, lökés, stb.) váltják 

ki. Általában turgoros mechanizmussal történik, és sokkal nagyobb sebességgel, mint a 

növekedés mozgások. A legérzékenyebb szeizmonasztiás növény a szemérmes érzőke (Mimosa 

pudica), 19. kép. Az ágrészek nem ingerelt levéllel (I) és ingerelt levéllel (II), ahol a nyilak a 

levélpárnáktól kiinduló (p1, p2, p3) előrehaladó reakciót mutatják. Az ingerelt levél reakciójának 

befejeződése (III) B - szárnyaslevélpár levélkéje (I) levélpárnával (p1) és másodlagos 

levélnyéllel (s); C - a levélpár (B) keresztmetszete vázlatosan, ahol a vezetőnyaláb fekete 

színnel, a turgeszcens szövetek pontokkal vannak jelőlve. 

e) Traumatonasztia A traumatonasztiát traumatikus ingerek váltják ki, mint metszés, égetés, 

maró anyagok, ritmikus mozgások. ((20. kép)) 
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IV. Endogén vagy autonóm mozgások 
Az endogén vagy autonóm mozgásokat nem külső ingerek, hanem belső tényezők irányítják. 

Egy részüket, a circadien mozgásokat kb. 24 órás ritmus szabályozza, és turgoros vagy variációs 

mozgások. 

a) Endogén növekedéses mozgások (nutációk) Ezeket megfigyelhetjük sok csíranövény, fiatal 

hajtás, virágrügyek, levélrügyek, fiatal kacsok és felfutó szárak esetében. 

b) Endogén turgoros vagy variációs mozgások A turgormozgásokat mindig kinőtt növényi 

szerveken észleljük. Egyes növények egyes levelei ellipszis, kör alakú mozgásokat írnak le. 

Egyes növények levelei fél perc alatt írnak le egy teljes ellipszist, mások lassabban. 

 

V. Mechanikai vagy fizikai mozgások 

Ezek olyan mozgások, amelyekben az élő protoplazma nem vesz részt vagy legalábbis nem 

közvetlenül. Fizikai tényezők idézik elő őket, mint az imbibició, higroszkóposság, kohézió és 

szövetek szakadásához vezető irreverzibilis turgeszcencianövekedés. A mozgást előidéző fizikai 

tényező szerint e mozgásokat 3 csoportra osztjuk: (1) imbibiciós - higroszkópos mozgások; (2) 

kohéziós mozgások; (3) parittyázó vagy explóziós - szóró mozgások. 

(1) Imbibiciós - higroszkópos mozgások Imbibició megváltozása folytán különösen az elhalt, 

plazma nélküli szövetekben lépnek fel mozgások. Az imbibált víz lehet folyékony víz vagy 

vízpára. Mikor a sejtfal vizet imbibál, a micellák egymástól eltávolodnak, vízveszteség esetén 

pedig zsugorodik, a micellák egymáshoz közelednek. Ezek a mozgások a sejtfalak anizotróp 

 

 

 

 



 

 

 

 

inbibicióján alapszanak, ugyanis a cellulóz mikrofibrillumok haladási (hosszanti) irányában a 

duzzadás elenyészően csekély, az erre merőleges irányban azonban jelentős. Mivel a sejtfal több, 

mikrofibrillákból álló rétegből áll, amelyek különböző lefutásuak lehetnek, a sejtfal egyes rétegei 

különböző mértékben imbibálódnak, és ennek következtében hajlító és sodró vagy torziós erők 

lépnek fel. Emiatt az egész sejtfal, illetőleg a termés fala elcsavarodik. A fentebb leirt 

mechanizmus végsőfokon a termés felnyílásához vezet, ahonnét a magvak kiperegnek vagy 

messzire ellökődnek. 

(2) A kohéziós mozgások 

A kohéziós mozgások a sejtekben található vízrészecskék összetartó erejével, kohéziójával 

kapcsolatosak. Ilyen mechanizmussal nyílnak fel a páfrányok és májmohák sporangiumai. A 

kohéziós mozgásokat elősegíti a duzzadás és zsugorodás is. 

(3) Parittyázó vagy explóziós - szórós mozgások 

A magvak, spórák és pollen kiszóródása egyes növényeknél parittyázó vagy explóziós vagy 

lövellő, illetve szóró, mechanizmussal történik, amihez az energiát az élő sejtekben fellépő 

magas turgornyomás és a rugalmasan kifeszült sejtfalak adják. Ezen mechanizmusok 

mindenikében van turgeszcens szövet és ellenálló szövet. E két szövet közt fellépő feszültség 

végül is a szerv (termés, porzó, sporangium) szétszakadásához vagy az anyanövényről való 

leválásához vezet. A szakadás bizonyos minimális rezisztenciájú szövetek mentén történik, és 

abban a pillanatban a belső nyomás ki és szétrepíti a magvakat. 21-es kép, 22-es kép a 

nenyúljhozzám (Impatiens parviflora) érett termésének keresztmetszete (A), ép (B) és 

szétpattanó termése (C), valamint a termésfal keresztmetszete (D), ahol; a - ellenálló szövet, 

rostok; b - parenchima; c - epidermisz. 

 

 
                  21. Az uborkásmagugró (Ecballium elaterium)                                     22. Nenyúljhozzám (Impatiens parviflora) 

                                    a magvak kilövellésekor.                     
 

Eddig tartott a könyvbeli kivonatolás. A ((   )) zárójelbeli megjegyzéseket és képeket, mint a cikk 

szerzője adtam hozzá a kivonatolt részhez. A képeket, melyeken nincs feltüntetve készítő név, a 

cikk szerzője készítette. 

 

Kiegészítésem a tropizmushoz 
 

Egy képzeletbeli 15 mm átmérőjű törzsű növényt rajzoltam. A törzs 1-es pontjában lévő sejtre a 

negatív geotrópiás hatás felfelé, a szár középpontján áthaladó síkban hat, piros nyíl. Ha a 

klinosztát 20 perc alatt tesz egy fordulatot, én ennyivel számoltam, akkor 1 perc alatt a törzs 18
0
-

ot fordul el, ez 2,36 mm-nek felel meg a törzs felületén, eljutva a 2-es pontba. (Ezen a távon 

valószínűleg sok sejt található.) A rajzon látható, hogy a geotrópiás hatás ugyanarra a sejtre a 

sejthez viszonyítva már egészen más irányban 18
0
-kal elfordulva hat, a folytonos piros nyíl 

irányában, és nem a szaggatott nyíl irányában, amerre hatott az 1-es pontban. Szerintem ahhoz, 

hogy az inger megfelelő intenzitással, megfelelő ideig tartson a 2-es pontban a szaggatott piros 

nyíl irányában kellene hatnia, de nem arra hat. Két perc elteltével az 1-es ponti sejt már 36
0
-kal 

lesz 

 

 

 



 

 

 

 

elfordulva, és minden ingernek, hatásnak 

már újra más iránya van. Minden elméleti 

irány a valóságban másfelé mutat. A 

geotrópiás hatásnak az iránya 10 perc 

után már 180
0
-os elfordulást mutatat az 1-

es ponti sejtre, azaz a gravitációs erő abba 

az irányba hat, amerre a geotrópiás 

hatásnak kellene a sejtre hatnia, piros 

szaggatott nyíl, és itt a geotrópiás hatás a 

folytonos piros nyíl irányába hat. A mi 

általános emberi időmértékeinket véve 

figyelembe, egy sejtre ugyanabban az 

irányba geotrópiás hatás csak 20 

percenként lesz, mondjuk úgy kb. 1 

másodpercnyi időre. Nem tudom pontosan tudományosan kifejezni magam, mert a hatás 

igazából csak pillanatnyi ideig tart ugyanabba az irányba. Nem tudom, hogy ennyi időtartam elég 

e az ingerhatás küszöbértékének elérésére. Ha elég is lenne az ingerhatás küszöbértékének az 

elérésére, megjelenik a másik probléma: míg az ingerhatás aktiválja a hormonokat, hogy 

induljanak el az 1-es pont sejtjéhez és aktiválják a sejt növekedését felfelé a folytonos nyíl 

irányába, a sejt már más helyen van és más irányba kellene nőnie.  A kivonat szerint: A sejtre 

ható geotrópiás hatás a majd megkívánt növekedés irányában helyezkedik el, ez "ortotropizmus". 

A 2-es pontban már ferdén helyezkedik el, a mi esetünkben 18
0
-os szögben, ez "kinotropizmus". 

Egy azon sejtre a két típus (ortotropizmus és kinotropizmus) állandó változó értékkel hat és 

állandóan váltják egymást. Minden sejtet csak 20 percenként ér azonos hatás egy "pillanatra". 

Szerintem a sejtek egyikében sem éri el az ingerhatás a küszöbértéket, ezért nem tudnak a sejtek 

a folytonos piros nyíl irányába nőni. Dilettáns kifejezéssel élve, valószinű, hogy a növényi törzs 

egész felületén a sejtek a változó ingerhatásokra megzavarodnak, úgy, hogy nem marad más 

lehetőségük csak a növekedő csúcsi részben lévő hormonok hatására a cserépben lévő 

növényhez viszonyítva" felfelé" nőni, a geotropiás hatáshoz viszonyítva erre merőlegesen, azaz 

általános földi viszonyokhoz viszonyítva vízszintesen "növekedni". 

 

Folytatás következik! 

Szabó Gábor 

Erdély, Négyfalu-Sacele 

 

 

 
 

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 elérhetőségen: 

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 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők november 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Teleltető helyünket lakásokban is úgy válasszuk meg, hogy az világos legyen. Sötétebb, 

félhomályos helyet csak jobb lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan megoldások is, amikor 

a cserépből kiveszik földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy csomagolópapírba tekerve tárolják! 

Ez csak kényszer szülte megoldás! Egyébként mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni, 

amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy 

biztos. A +5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel. 

 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus 

haselbergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban 

számíthatunk virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől 

azonban óvjuk őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen, 

ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen 
+5C°-ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja 

legyen enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha 

nem panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak 

kivételek. 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a 

fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. 

Különösen alkalmas hely a panellakásokban a 

következők számára: néhány Epiphyllum faj, 

Melocactusok, Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben 

teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok 

várhatók, úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé 

helyezzünk el óvatosan valamilyen 

hullámpapírt, vagy ha a hely megengedi, 

megfelelő vastagságú hungarocell lemezt. 
    Kép: Virágzó matucánák. Katona József, Debrecen 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt 

veszünk észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a 

szemétbe, de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami 

már vélhetően egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés beszárad, majd tavasszal 

gyökereztessük dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle.  

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jámbor Laci (8. oszt. tan.) újabb képei virágzó kaktuszairól, most éppen az 

Echinopsisokról. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 

 
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 

2015. október 2. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Berettyóújfalu Mátyás király Általános Iskola 2015. május 11. 
Előadás és kiállítás 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HÍRLEVELÜNK ALÁBBI TÉMÁJÁNAK ELŐZMÉNYEI: 
 

1. Urbán Sándor: Nagybetűvel vagy kisbetűvel (Hírlevél, 2014. december), 
2. Ficzere Miklós: A kaktusztan (kaktológia) magyar nyelvezetének globalizációs rongálása 

(Hírlevél, 2015. május), 
3. Dr. Szűts László: Az idegen szavak és nevek kiejtési gondjairól (Hírlevél, 2015. július) 
4. Prof. Dr. Szabó István: Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába 

(Hírlevél, 2015. augusztus) 
5. Berecz József: Hozzászólás a latin kiejtési szabályokhoz 

(Hírlevél, 2015. szeptember) 
6. MTA Nyelvtudományi Intézet, http://helyesiras.mta.hu/: Az idegen szavak toldalékolása 

(Hírlevél, 2015. október) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

 

Hosszú időn át mérlegeltem, hogyan is fogjak cikkem megírásához. Magyarországi szerkesztőm is 

gyakran felszólított, fogalmazzam meg véleményemet a nevek, általam való helyes 

alkalmazásáról. Most úgy éreztem, szót kérek, mivel gyakran tapasztaltam, tapasztalom, hogy 

kaktuszaink és egyéb pozsgásaink megnevezésében és használatában sok a félreértés, visszaélés és 

lemerem írni, a nagyképűség. Főleg az az idea tud legjobban kihozni a sodromból, mikor egyesek 

azt állítják, hogy az elnevezéseket úgy kell kiejteni, ahogy azt tették a kétezer éve élt rómaiak. Az 

összes ma élő nyelv fokozatosan változik, átalakul, új szavak és kifejezések keletkeznek, 

mindegyiküknél kialakultak különféle táj jellegű szólások, tájszólások, stb. A mai kor emberének 

van egy nagy kiváltsága a régiekkel szemben. Feltalálták a hangrögzítőket, ezért a nyelvek 

tanulása jóval egyszerűbb lett. De! Azért de, mert azok a személyek, akik az ilyen hanganyagot 

felmondják, szintén rendelkeznek bizonyos sajátos akcentussal, amelyet családjuk 

beszédstílusából, tolvajnyelvéből menekítenek át, vagyis itt is működik az evolúció, a nyelv 

evolúciója. Itt van az első nagy kérdésem? Ki tudja ma pontosan visszaadni a több ezer éves, ma 

már nem használt, vagy csak részben beszélt nyelvek akkori zengését, hangzását, akcentusát? 

Vannak, akik azzal védekeznek, hogy a latin a Vatikán államnyelve és rengeteg papi méltóság 

beszéli és írásban is használja. De! Megint de, nagyon sok temetésen és esküvőn vettem már részt 

(jómagam nem vagyok hívő) és a celebráló pap latinja valahogy mindig visszahatott a szent 

személy származására. A legrondább latin szöveget egy itteni palóc pap szájából hallottam, aki 

szégyenkezés nélkül, palócosan beszélte a szentek nyelvét. Számomra ez nagyon kínos volt, a 

hideg futkosott a hátamon és nem értettem, hogy a nyelv tanulásakor az intézetben miért nem 
tanították meg vele a latin helyes kiejtését, ha egyáltalán van ilyen? A Szent Szék „alkalmazottai” 

is az egész világból verbuválódtak össze, ezért az ottani hivatalos nyelv inkább hasonlíthat 

Bábeléhez, mint Rómához. Akkor miért várja el valaki tőlem, hogy a latint, latinul ejtsem, 

beszéljem? Különben is a botanikai megnevezésekben használják az ógörögöt is, érdekes módon a 

mai, modern görögök nem is értik ezt a nyelvet, mert az minden szerkezetében eltér a modern 

felfogástól (zárójelben megjegyzem, az ógörög hangzása és nyelvtana szebb, mint a mai hellén). 

 

 

 

http://helyesiras.mta.hu/


 

 

 

 

A két „kihalt” nyelv mellett gyakran használnak más nyelveket, sőt már magyar szavakat is 

felfedeztem zoológiai elnevezésekben. Itt van még az előfordulási területek nevei, felfedezők 

nevei, baráti köreik, családtagjaik nevei, stb. Ilyen elnevezések esetében hogyan ejtsük ki latinul, 

amikor még maguk a rómaiak sem ismerték őket, sőt nem volt rá saját műszavuk sem! 

Amikor az 5. században szétesett a római birodalom és a nyugati része teljesen átalakult, a keleti, 

bizánci részén az államnyelvet hamarosan lecserélte a görög. A nyugati rész több királyságra, 

hercegségre vagy jelentéktelen tartományra oszlott fel. Minden ily módon izolált területen a nyelv 

azonnal fokozatosan átalakult. Ma több mint egy tucat nyelvet ismerünk, amelyek a latinból 

erednek, mégis képtelenek egymást beszéd formájában megérteni. A mai Olaszország területén 

akkor több mint száz hercegség jött létre, az ott használatos latin nyelv hihetetlen mennyiségű 

tájszólássá alakult át, többségük annyira eltér a többitől, hogy nem is értik meg egymást, annak 

ellenére, hogy mindannyian olasznak vallják magukat. A latin lett aztán az egyetlen nyelv, mely 

majdnem minden ország hivatalos nyelve lett, sőt, ez lett a diplomácia nyelve is. Mivel a rengeteg 

nyelv és tájszólás eltérő akcentust hozott létre, bizonyosan a latin is az évszázadok során 

alkalmazkodott az adott korokhoz. Miképpen, ezt ma már senki sem képes kinyomozni. 

Bizonyosan sok szó ma más jelentéssel bír, mint abban az időben, nagyon sok példát tudnék erre 

felhozni az általam ismert nyelvekből, még a magyarból is, (melegen ajánlom Passuth László 

műveit, innen van a fenti forrásanyagom). 

A mi gyönyörű nyelvünk is sokat változott az ezer év alatt, de nem annyira, hogy nem értenénk 

meg bizonyos régi szövegeket. Érdekes módon a ma használt legarchaikusabb nyelvünk egyik 

formája a csángó. Sem a csángóknak, sem nekünk nem kell tolmács vagy szótár ahhoz, hogy szót 

értsünk. A csángók bizonyíthatóan nem vettek részt a nyelvújításban, ennek ellenére egy nyelvet 

beszélünk. Az ok bizonyosan abban rejlik, hogy mi állandó veszélyben voltunk, szükségszerűen 

jobban összetartottunk (sajnos már csak múlt időben!), ezért a nyelvünk is egységesebb. Szeretnék 

egy idézetet kiemelni Kodolányi János A vas fiai című történelmi regényéből, amely a tatárjárás 

idején játszódik. Kritikusai sokszor a fejére hányták, hogy nem használta az akkori magyart. 

Kérdés, ki élt akkor a maiak közül és hozta el Kodolányinak az akkori nyelvezetet? Kodolányi 

János: „Sokan a fejemre olvasták, hogy az a nyelv nem a XIII. század nyelve. Nos, ez igaz, ámde a 

XIII. század nyelvét híven rekonstruálni többé nem lehet. A szerző célja az volt, hogy éreztesse az 

olvasóval az idő távolságát, dimenzióit, gyűrűzéseit. Hogy ne csak egy letűnt kor archeológiai, 

néprajzi, földrajzi stb. eszközökkel való rekonstruálását lássa, a terekét, ahová az emberek állítják, 

hanem az idő távolságait, rétegeződéseit is, amikben az emberek éltek. Nem nyelvészetileg pontos 

és tévedhetetlen rekonstrukciót akartam tehát végbevinni, hanem művészi eszközökkel illúziót 

elővarázsolni, mintha az ábrázolt emberek s az elmondott események valamikor a XIII. században 

szerepelnének. Hiszen annak a kornak a nyelvét ma már nehezen tudnánk megérteni, azokat a 

hangokat kimondani. Gondoljunk csak a diftongusokra – néhány erősen archaikus tájnyelvben 

még ma is érezhetők -, gondoljunk a torokhangokra, a ragokra-képzőkre, amelyek nemcsak igen 

régi alakokat őriztek meg, hanem mint önálló szavak szerepeltek, s a hangzóilleszkedés 

törvényéhez sem alkalmazkodtak. A nyelvtudomány lombikjából elővett nyelvvel tehát az író 

semmit sem kezdhet. Ez csupán holmi nyelvi naturalizmus. Művészi illúziót azonban nem kelt.” 

És ez csak a mi nyelvünk nyolc évszázad távlatában!  

Nagyon sokan ismerik a Mammillaria huitzilopochtli fajt a kimondhatatlan nevével, mert latinul 

elolvasni, s főleg memorizálni nagyon bajos. Pedig a dolog nagyon egyszerű, a fajnév az egyik 

azték istenség nahuatl nyelven használt neve, mivel az aztékoknak nem volt klasszikus írásuk, az 

ott tartózkodó spanyolok, latin karakterek felhasználásával és az ő nyelvtanuk szerint jegyezték 

fel. Így már könnyű a helyzetünk. Spanyolban a h néma, nem mindig ejtik ki, az u v-nek ejtendő a 

tz az c, a ch pedig cs és nem ch, mint a latinban. Kiejtésben így hangzik a fajnév: vicilopocstli, hát 

így nem egyszerűbb, emberek! Persze egy-két Passuth László könyv elolvasása sem árt meg 

nekünk, hogy az idegen szavakban kissé otthonosabbá váljunk. 

Több nyelvet is megértek és beszélek, rengeteget olvasok, ebből három nyelven rendszeresen, sőt 

ahhoz a szerencsés körhöz tartozom, ahol a szukkulensekkel való foglalkozás a legmagasabb 

szinten van. Látogatom a különféle szimpóziumokat, hallgatom a magyarul nem beszélő társaim 

latin kiejtését és nem borzadom el rajta, hiszen minden nyelvben vannak olyan karakterek, 

 

 

 

 



 

 

 

 

melyeket más nyelvben nem találunk meg, vagy éppen ellenkezőleg, számunkra kimondhatatlan 

betűk vannak. E hiányzó betűk nagyon nagy gondot okoznak a nációknak, mert a mások nyelvét 

nehezen tudják úgy kiejteni, mint azt teszik amazok. Sok példát tudnék leírni, de csak néhányat 

említek meg. A szláv nyelvűek képtelenek kiejteni az ű-t és az ő-t. Ezeket a karaktereket, 

úgynevezett hangsúlyozott i-vel, illetve e-vel helyettesítik. A latinban sem ismeretesek ezek a 

hangzók, de a tudományos leírásokban ue és oe betűpárossal jelképezik. A német viszont 

kimondja ezeket, sőt, névhasználatkor a nevekben előforduló ipszilont (y) is minden esetben ü-nek 

ejtik, helyesen, mert az ógörögben az üpsilon (y) az ü. A magyar ajkúak, természetesen azokat 

kivéve, akik szlávokkal, vagy németekkel élnek együtt, képtelenek kiejteni a ch hangot. Gyakran 

hallom, hogy ezt úgy igyekeznek kiküszöbölni, hogy egyszerűen nyomatékosabb h hangot 

használnak, írásban sokszor látom a szerző ajánlását a kiejtéshez, ami mintha kh lehetne. Téves! A 

h, ch, g, k, és kh torokhangok. A gégében, vagy inkább a nyelőcsőben képezzük a h hangzót, ezt 

követi a ch, majd jön a g, feljebb képezzük a k hangzót és legfelül a kh hangot. Az általam most 

felsorolt hangzók mind egyediek, egymástól jól elkülöníthetőek, a magyar nyelv ebből kettőt már 

nem használ és a magyarok többsége nem is érzi hangsúlyukat. Volt egy látogatóm, aki váltig 

állította a megnevezések helyes latin kiejtését. Egyik érvem sem győzte meg, ezért leírtam neki és 

olvassa el: Echinocereus echinus, azt mondta, hogy ehinocereusz ehinus (természetesen nagyon 

erős nyílt e hangot használva), helytelen, ez echinocereusz ekhinus! Kérdem tőle, ha pisztolyt 

helyezek a tarkódra, akkor kiejted ugyanígy a nevet, mint én? A válasza nem volt, no meg persze 

az, hogy örökre összeveszett velem és már nem is köszön, ha találkozunk. Akkor miért köti az 

ebet a karóhoz, ha nincs is kutyája? Kár, hogy írásban nem tudom rögzíteni az itteni nyelvjárást, 

sokaknak nagyon tetszik, mert mi a karakterek kiejtésének nagyon sok formáját használjuk. Van 

egy kérdésem minden esetben a magyar barátaimhoz. Tudjátok mi az a sárga kalapács? Persze így 

írásban ugyanúgy hangzik, mint az irodalmi nyelvünkön, de ha én besenyősen ejtem ki, amikor 

mind az 5 „a” karaktert másképpen hangsúlyozom, csak néznek rám, mint a moziban, mert így 

már nem értik. Itt a következő kérdésem, vajon Ciceró nyelve nem lehetett ilyen hajlékony? 

Hiszen a római birodalom több ezer kilométeres kört írt le a Földközi tenger körül. Nemzetek, 

törzsek, népcsoportok tömegével, akikből a rabszolgáikat is kiválogatták. Ők nem hozták 

magukkal nyelvük néhány szavát, akcentusát, melyek az évszázadok folyamán beépülhettek a 

latinba? 

Már említettem, hogy sok irodalmat elolvastam, és nem csak magyar nyelven, de sehol sem 

találkoztam azzal a mondattal, hogy a botanikai megnevezéseket csak latin kiejtésben 

használhatjuk. A fentiekből is kitűnik, mivel ez lehetetlen! Azt viszont gyakran olvastam, hogy a 

tudományos elnevezések képzésénél csak (csakis!) latin karaktereket használhatunk, még ha a név 

kínai eredetű, dél-dakota kiejtéssel. Az ICBN (Internacional Code of Botanical Nomenclature) 

szabályokban rögzíti az elnevezések írásmódját és hogy mely kifejezéseket, szavakat nem szabad 

használni, ill. alkalmazni. A leírt és közzétett név az érvényes, még ha hibás nyelvtannal volt is az 

leírva, vagy sajtóhibával közölve. Ez a világ összes nemzetére érvényes és használatukkor csak 

ebben a formában közölhetőek. A kínai és a japán piktogramokban is csak ilyen módon lehet 

ábrázolni. Köztudott, hogy az arabok jobbról balra írnak, de szövegben a latin elnevezés latin 

karakterekkel és balról jobbra írandó. 

Miért nem szabad hibásan, karaktert kihagyva vagy hozzátoldva alkalmazni a megnevezéseket? 

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy nagyon hasonló hangzású és írásmódú szavakat is felhasználnak a 

szerzők. A karaktercsere miatt megváltozhat a taxon értelmezése és nem tudhatjuk, hogy miről is 

van szó. Például az Echinopsis nemzetséget mindenki ismeri, a selyemkóró-félék családjában van 

egy nemzetség az Echidnopsis, látjuk csak egy d betű az eltérés, jellegükben azonban sokban 

eltérő két nemzetségről van szó. A Mammillaria nemzetségben ismerünk két fajt a M. schwarzii és 

a M. schwartzii fajokat, itt is csak egy betű az eltérés, de két eltérő taxonról beszélünk. (Azt 

hiszem, sőt meg vagyok győződve arról, hogy a Mamillaria nemzetségnevet is egy m-mel kellene 

írni, a régiek így használták, de ez a téma egy külön cikket érdemelne). Az Agave nemzetségben is 

van két faj, melyek neve nagyon hasonló, sőt a növények is nagyon hasonlóak, ha egyáltalán nem 

azonosak. A striata és stricta fajokról beszélek, még a legnagyobb agavés szakértő sem tudta 

nekem bizonyíthatóan megmutatni az eltéréseket. Az olvasó bizonyosan észrevette, hogy a latin 

 

 

 

 



 

 

 

 

neveket dőlt betűkkel írom, ez is egy ICBN szabály, ma már kevesen használják ezt az írásmódot, 

inkább a telt betűket alkalmazzák. Az is ICBN szabály, hogy a megnevezés után ismertetni kell a 

szerző, vagy szerzők neveinek rövidítését, esetleg a leírás évét. Ezt azonban úgy módosította, hogy 

ez csak a címszóban kötelező a szöveg további részében már nem kell megtenni, sőt, a nemzetség 

nevénél elég, ha kezdőbetűjét ponttal kiemeljük. Ezáltal a szöveg könnyebben válik 

fogyaszthatóvá és nem hat annyira tudományosnak. Sokan a túlzott tudományos szövegek láttán 

megriadnak, és a dolgot feladják még a kezdetekkor. Minden nemzet igyekszik az elfogadott 

nevezéktant betartani, de a szabályok nem korlátozzák a nevek „belső” használatakor való 

átalakítását. Vagyis minden nyelv a maga képére formázhatja az elnevezéseket. Írhatják kis vagy 

nagybetűvel, az adott nyelv helyesírási szabályai szerint, esetleg használhatnak hazai 

megnevezéseket is vagy használhatnak különféle képzőket, ragozhatják, stb. Az orosz úgy oldotta 

meg, hogy a latin neveket azbukával is leírja, a taxonok jelentését meg egyszerűen lefordítja 

oroszra. A japánok, mivel képtelenek kimondani a latin szavakat, az összes fajra saját kifejezést  

alkalmaznak. Az ismert Kabuto név teknőcöt jelent. Az angolszász nyelvterületet már meg sem 

merem említeni. Kész élvezet egy amerikaitól hallani az Echinofossulocactus phyllacanthus 

kiejtését! Ez miatt kellett sok megnevezést megváltoztatni, mert sokan képtelenek voltak kiejteni 

és megjegyezni az ilyen neveket, ezért lett az említett nemzetség Stenocactus! Angolos latinnal 

kiejtve sztinakektyúz! No, eb kötő barátom, ezt kapd ki! 

Szövegben vagy beszédben nyugodtan használhatjuk a sajátos kifejezéseket a sajátos célszerű 

teendőknél, nem kell mindig pontosan, akár betű szerint megnevezni kedvenceinket. Azért a 

kedvenceink, mert úgy viszonyulunk hozzájuk, mintha családtagjaink volnának. Idézek prof. 

Desmond T. Cole-tól a Lithops, a virágzó kavics című könyvéből, amely 1987-ben jelent meg: 

„Az eredeti megnevezések és különféle átsorolásaik nagyon sok gondot okozhatnak az egyszerű 

embernek. Mindig azt hangoztatják, hogy nem fontos foglalkozni a szerzőkkel, akik a különféle 

rendszereket működtetik és operálnak velük, de ezen ismeretek idővel ezek megértéséhez 

vezethetnek, és nálunk sikerélményt eredményezhetnek. Hasonló példa, de talán eredményesebb, 

ha a klasszifikációs rendszert és a nevezéktant tökéletesen elsajátítjuk. Megjegyzem, hogy ezen a 

téren nem volna szabad eltérnünk a formális nevezéktantól. Ezzel ellentétben a saját növényeinket 

egyszerűbb névvel látjuk el, változataikat, formáikat gyakran rövidített formában említjük, 

hasonlóan, mint ezt tesszük családtagjaink vagy barátaink nevével. Például, az albinikumot meg 

kellene öntözni, vagy a gracilisz lassan virágba borul, a szubfensz kissé töppedtnek hat, de 

sohasem: a Lithops hookeri var. subfenestrata kissé töppednek hat! 

De most jön a kétségbeesett kérdés: mégis melyik rendszert használjam? Néhány régebbi kiadvány 

már természetesen elvesztette az aktualitását, mivel azóta már sok új név jött létre, azonban a 

régiek tudományos alapja jóval tökéletesebb lehet, mint az elkövetkező kötetek besorolásai. A 

választás rajtunk áll. Azt a szerzőt preferáljuk, aki számunkra a legjobb megoldást nyújtja. Nincs 

sehol sem rögzítve, hogy nekem bárkit is támogatnom kell nézeteiben. Még a nézetek keveredését 

is alkalmazhatom. Az elnevezések szerzőről szerzőre vándorolhatnak különféle botanikai 

kategóriákban, ezért ezek a nézetek egyéniek, tehát nem vagyok köteles ezeket a névváltozásokat 

akceptálni. Ha azonban összeadjuk az összes lehetséges lehetőséget, nem várhatják el, hogy a 

többiek egyet fognak érteni magukkal, esetleg abban az esetben, ha az önök rendszere helyes és 

érvényesen le lett írva, bizonyítékok felhasználásával, vagyis az önök által használt rendszer 

szilárd tudományos alapokon nyugszik és ez gyakorlatban gond nélkül felhasználható.” 

Gyakran és szívesen emlegetem cseh barátaimat, kaktuszos kollégáimat, mert nekik köszönhetem, 

hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a nemes hobbival. A csehek a természethez való viszonyát is 

gyakran felhozom, mert ez egyedi tulajdonságuk és a többi nemzet felett helyezkedik el. Ha egy 

cseh párbeszédbe kerül valakivel, hihetetlen érzéssel és kifinomult érzékkel nyilatkozik 

kedvenceiről. A kívülállónak úgy tűnik, hogy az illető valamelyik gyermekéről, esetleg unokájáról 

beszél. Minden szavában érződik a szeretet és a megbecsülés, nem szégyelli akár becézni is 

kedvenceit. Ez a szeretet és tisztelet megnyilvánul gyűjteményeik elrendezésében, az egészséges 

növények tömegében, a környezetük tisztaságában és a növények helyes besorolásában. Tehát, 

beleadják a szívüket is! Az idei chrudimi kaktuszbörzén nagyon sok magyar kaktuszos is jelen 

volt (50-en felül számoltam meg!), saját szemükkel, bőrükön érzékelték azt az atmoszférát, melyet 

 

 

 

 



 

 

 

 

a hatalmas tér minden szegletét árut kínáló és árut vásárló embertömeg töltött ki. Kár, hogy ők 

nem értették az ott elhangzott párbeszédeket, ekkor lettek volna csak igazán meglepődve. 

Az anyaszervezetem folyóiratának szerkesztőbizottsági tagjaként alkalmam van belelátni a 

szerkesztési folyamatokba is. Már az első részvételem alatt is tapasztaltam, hogy a szerkesztőnk 

igyekszik előnybe létesíteni a csehesített vagy csehül leírt taxonokat. Az ok egyszerű, a cikkek 

nem hatnak annyira tudományosnak, könnyebb a taxonok ragozása és az olvasó is könnyebben 

kapja el a kiejtések majdnem helyes fokozatát. Biztosan állítom, hogy az így megírt cikk tényleg 

élvezhetőbb, mintha tele volna idegen szavakkal és dőlt betűs kifejezésekkel. Ez okból kifolyólag 

is meglepett magyar szerkesztőm felkérése, hogy magyar cikkeimben ne használjam ezt a formát, 

mert a magyar olvasó inkább szereti a túl tudományos cikkeket. Válaszom az volt, hogy az én 

belső érzéseimet nem adom oda a felesleges tudományos kielégülésnek. Nem is lepődöm meg, 

hogy miért olyan kevés a fiatal kaktuszkedvelő, szegényeket elijesztik már az elején a fontoskodó 

tudományossággal. Ha eljön hozzám egy laikus, nem nagyon emlegetem a növényeimet latin 

nevükön, inkább igyekszem magyarázatokat adni a fajok eltérésére. Az én nézetem nagyon 

hasonló D. T. Cole nézeteihez. Nem tudománytalanság növényeinket becézni, sőt, akár hangosan 

beszélni is hozzájuk, ők megérzik a szeretetet. A botanikai kategóriák, besorolások is lehetnek 

felhasználva a legjobb meggyőződésünk szerint, nem kell mindig majmolni a nyugatot, ott is csak 

emberek élnek, emberek, akik gyakran tévednek. Sokan már megróttak, inkább majdnem lenéztek, 

hogy az én kaktuszrendszerem még mindig a Backeberg-féle rendszer. Maradinak tartanak, de a 

jövő nekem adott igazat. Sokan emlékeznek a Notocactus kontra Parodia cikkemre. Már a 

megjelenő folyóiratban erős kritikát kaptam, miért, mert Backeberg és én is tudjuk, hogy az 

képtelenség, egy nemzetségbe rakni szinte nem rokon nemzetségeket. A legújabb kaktuszos 

monográfiában, Joël Lodé Taxonomie des Cactaceae című művében visszaállította a Notocactus 

státuszát, sőt, nagy megelégedésemre a Parodia nemzetséget két önálló nemzetségre bontotta fel. 

Az egészet arra alapozta, hogy a növényeket DNS vizsgálat alá vetette és ez lett az eredmény. 

Visszakaptam a Wigginsia, Eriocactus és az Echinofossulocactus nemzetségeket is. Nagyon 

örülök ennek, mert nem kell átírnom névtábláimat! Védelmemre egy mondat. Az én 

ismereteimben mindig megvannak mások nézetei is, nekem nem okoz gondot felsorolni egy adott 

faj összes szinonimáját. Klubtársaim csak „lábon járó lexikonnak” neveznek. Három-négy adatból 

képes vagyok láthatatlanul is meghatározni taxonokat. Tehát lehet mosolyogni maradiságomon. 

Még egy mondat. Az ICBN szabályai szerint nem szabad semmilyen formában megváltoztatni az 

elnevezéseket. Nem adhatok hozzá, nem vehetek el belőle karaktert. Tehát a latin nevekhez nem 

rakhatok toldalékokat, ragokat, vagy egyéb ragasztványokat. A magyar kaktuszos irodalom ezt 

sajnos, nem veszi figyelembe. Ezért is javaslom magyarosítani szövegekben a botanikai 

elnevezéseket. Sok magyar nyelvű könyvben valamikor bevett gyakorlat volt ezt. Ha nem volt 

megfelelő magyar név az adott taxonra, egyszerűen átírták magyarra a latin nevet és az egész így 

máris személyesebbé vált, nem volt agyon tudományozva. Szeretnék még sok cikket írni 

Önöknek, ezért kérem, bocsájtsák meg nekem, ha magasztos nyelvünkön fogom említeni kedvenc 

növényeim nevét. A következő cikkemben leírom, hogyan is keletkeznek az elnevezések és 

milyen szabályok vonatkoznak ide. 

Fábián László, Udvard, 2015 ősze 

www.kaktusyfabian.webnode.sk 

E-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com 

 

A szerkesztő néhány gondolata: 

Bármilyen leírt magyar nyelvű szöveg a magyar nyelvet ismerőkkel teremt kapcsolatot, betartva 

vagy nem betartva a magyar helyesírás szabályait, amelyeket nem írnak felül nemzetközi 

megállapodások, ill. ha mégis lenne ilyen, annak részévé kell válnia a magyar helyesírás 

szabályainak. A magyar nyelvű szöveget olvasó tudja, meddig tart egy tulajdonnév, és tudja 

mettől meddig tart a toldalék, ebből következően ismerheti a toldalékolás szabályait is. Ha ismeri 

a toldalékolás szabályait, azt is észreveszi, hogy bizonyos esetekben alkalmazni kell a kötőjelet a 

toldalék kapcsolásánál. Mindez a magyar nyelv sajátossága. A toldalékolás szabályait egyes 

magyar szakirodalom igyekszik alkalmazni, mások nem, megint mások igen is, meg nem is. 
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2015-ben csak 5.000,-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: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

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

 

 

 

 

2015 4. negyedéves programja 
 

Okt. 17.: Egy csodakert Szlovákiában 

                Előadó: Ficzere Miklós 
 

Nov.: 28.: Internetes előadás: Kaktuszok, szukkulensek és én. 

                 Előadó: Fábián László, Udvard, Szlovákia 

                 Ha az internetes kapcsolat nem jön létre, akkor: 

                 A kaktuszgyűjtés időszerű gondjai, távlatai - Vitafórum 

                 Levezeti: Tóth Norbert 
 

Dec. 19.: Mexikó, egy fanatikus kaktuszgyűjtő szemével. 

               Előadó: Varga Zoltán, Budapest 
 

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! 
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Ez a sorozat nem egyes csoportosulások történetéről szól, hanem az egész 

magyarországi kaktusz és pozsgásgyűjtés múltjának néhány lapjáról. 

Ficzere Miklós 

 

A képeket Epresi László küldte meg társaságunk részére 2014-2015 telén. A képbe írt felíratok 

Epresi Lászlótól származnak. Az egyéb írások EL (Epresi László), FM (Ficzere Miklós) jelzéssel 

ellátva. 

 
Emléklap 1975-ből a Debrecenben rendezett II. Országos Kaktuszkiállítás alkalmából. FM 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Tagsági igazolványok. Különösen érdekes a Magyar Kaktusz és Szukkulens Kedvelők Egyesületének 

(Budapest) igazolványa. Egy elfelejtett egyesület? FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékplakett 1975-ből a 

Debrecenben rendezett II. 

Országos Kaktuszkiállítás 

alkalmából. FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Csomor Sándor üvegházában 1. EL 

 

Csomor Sándor üvegházában 2. EL. 

 

 
 

Folytatás következik! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Küldöm a Sövény Mihály által készített, különös Turbinicarpus roseiflorus virágzását ábrázoló képet. 

 

Kiss László, Orosháza 

 

Sajnos az egyetlen beküldött képen nem látszik jól és nem nagyítható ki megfelelő módon a különös 

virágzás mibenléte. Annyi megállapítható, hogy a virág csökevényes, a virágcső rövid maradt. 

Az ok talán az alacsony hőmérsékletben keresendő, amely a virágot kifejlődésekor érhette. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

durispina harstachelig, hartdornige keménytövisű 

duursmaiana benannt nach Duursma, C. D. Duursma-féle 

duwei Eigenname: Duwe Duwe-féle 

dybowskii benannt nach: Dybowski Dybowski-féle 

 

E 
 

earlei benannt nach: Mr. Earle Earle-féle 

eastwoodiae, 

eastwoodii 

benannt nach: Eastwood Eastwood-féle 

ebenacantha ebenholzsachelig, schwarzdornige ébenfekete tövisű, fekete 

tövisű 

ebracteatus deckblattos fedőlevél nélküli 

eburneus elfenbeinweiss elefántcsont fehér 

eccremocactus hängekaktus csüngő-, lógó-

függőkaktusz 

echeveria Eigenname: Echeveria, Atanasio Echeveria-féle 

echidna die Otter vipera, kígyó 

echidne die Otter vipera, kígyószerű 

echia der Igel sün 

echinaceus stachelig, igelborstig tövises, sündisznósörtés 

echinaria  tüskézett 

echinata gelbdornige, igelartig(bedornte),  

igelborstige 

sárgatövisű, sünszerű, 

sünsörtéjű 

Echinocactus der Igelkaktus sünkaktusz 

echinocarpa  kerektermésű 

echinocereus igelsäulenkaktus sün-oszlopkaktusz 

Echinofossulocactus kleinfurchenkaktus kissé redőzött (ráncozott) 

kaktusz 

echinoides,echinoidea igelähnlich, igelähnliche sündisznóhoz hasonló 

Echinomastus igelwarzen-Kaktus sün-szemölcsös kaktusz 

sün-tövises szemölcs 

Echinopsis igelähnlicher sünhöz hasonló, sünszerű 

echinopsoides echinopsisähnlishe echinopsis-szerű 

echinus igel sündisznó  

edulis essbar ehető 

egregia vortreffliche kiváló, kitűnő, rendkívüli, 
remek 

egregius hervorragend, ausgezeichnet kiváló, kitűnő, rendkívüli 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
Címlapkép: Echinocereus dasyacanthus SB253. 

Fotó: Szabó Imre, Mezőhegyes 
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Rajzolta: Kerekes Rózsa 

 


