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Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag, békés Új Évet! 

     
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Debreceni Pozsgástárban megjelentetésre szánt 

írások betördelést követő terjedelme 73 oldalt tett ki, 

ezért két cikket, sajnos, ki kellett venni a már 

korábban említett elvek szerint. A két kivett cikk 

egyike: Fábián László; Mindenki másként csinálja, 

másika: Hansjörg Jucker; Egy ördögien szép 

aylostera keserű története. Következő számunkban 

mindkettő közlésre kerül. 

Dr. Nemes Lajos Adatok a magyarországi 

kaktuszgyűjtés történetéhez c. terjedelmes írásában 

újabb adatokkal egészítette ki a hazai kaktuszgyűjtés 

történetét. „Munkám címválasztása tudatos volt. A 

gyűjtés teljes hazai (Kárpát-medencei) feldolgozása 

kimerítené egy kutató munkáját. Különösen a II. 

Világháború utáni időszak hazai szakköreinek, 

egyesületi szervezeteinek nehezen elérhetők az 

irodalmi és levéltári forrásai. A címben foglalt 

tartalom is sok kiegészítésre szorul, mert új és újabb 

forrásanyagok kerülhetnek elő levéltári és 

szakirodalmi kutatások nyomán. Ezek tartalmukat 

illetően kell, hogy kiegészítsék soraimat a megfelelő 

időszakban a későbbiekben. A kaktuszgyűjtésre vonatkozó levéltári források többnyire elrejtve 

találhatók az inventáriumokban utalások vagy kiegészítések formájában. Néha egy-egy utazó 

tájékoztató sorai utalhatnak gyűjtésünk tárgyaira, máskor egy ismertetés vagy történeti esemény 

környezetének leírásában bukkannak fel öreg szukkulens növények nevei, utalva rá, hogy több 

évtizede léteznek már ott pozsgások. Véleményem szerint több ismeretlen szukkulens 

dokumentum rejtőzik még a fel nem tárt forrásokban, mint amennyi eddig elénk tárult, gondolok 

itt az egykori főúri birtokok, kastélyok leltárában megbúvó exotikus növényállományra. 

Reményem szerint egy újabb generáció folytatja majd ezirányú munkámat.” 

A kaktuszrendszertan magyar szerzők által leírt taxonjait ismerhetjük meg Ficzere Miklós 

Magyar kéznyomok a kaktuszrendszertanban - Magyar szerzők által leírt kaktusznevek és 

történetük c. összegzésben. „Manapság sokszor hallhatunk, olvashatunk olyan lábnyomokról, 

amelyek valamilyen emberi tevékenység hatásának kifejezői, természetesen negatív értelemben. 

Nyilvánvaló, hogy a kaktuszgyűjtők kaktuszgyűjtésének is megtalálhatóak a káros lábnyomai, 

elsősorban ott, ahol ezek a növények élnek, az amerikai kontinensen. Az is nyilvánvaló, a káros 

lábnyomoknak kedvező hatásai is léteznek, amennyiben valamilyen eddig nem ismert vagy nem 

eléggé ismert összefüggés, jelenség magyarázata válik érthetőbbé a terepkutatások alkalmával. 

A lábnyomok az egyéni élményeken kívül akkor válnak igazán értékessé, amikor azok 

kéznyomokká lényegülnek a terepi barangolás eredményeként, majd az azt követő 

utómunkálkodás során. Ebben az írásomban azokat a kéznyomokat veszem sorra, amelyeket a 

magyar kaktuszgyűjtők jegyeztek fel a kaktuszrendszertan lapjaira mint új taxonokat, akár az 

élőhelyi látogatásuk, akár az itthoni kaktuszgyűjteményükben tett megfigyelésükre alapozva. 

Sajnos, más nációkkal összehasonlítva nagyon kevés magyar kéznyomot találtam. Okai többfélék 

lehetnek.” A leírásokból érdekesebb a Mészáros Zoltán, Tóth Norbert és Ficzere Miklós által 

leírt régebbi és új taxonok. És egy bátorító megállapítás: „egy utolsó mondat Solti Ádám fent 

említett kiegészítéséből következően. A hazai kaktuszgyűjtők, terepkutatók, kaktológusok ne 

 

 

 

 



 

 

 

 

gondolják, hogy csak a ma elfogadott és érvényesnek tekintett nemzetségekhez lehet valami újat, 

vagy mást leírni, bátran megtehetik mindegyikhez, ami már korábban megjelent, legyen az 

érvényes, vagy érvénytelen. Erre kiváló példa a Barthlott és N. Korotkova által csiszolgatott 

taxon: Lymanbensonia brevispina (Barthlott) Barthlott & N. Korotkova 2010. Ugye a 

Lymanbensonia régóta nem elfogadott nemzetség?” 

Folytatódik Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút c. sorozata a 4. résszel. 

Kérem, mindenki vegye figyelembe a szerző alábbi megjegyzését: 

„A megnevezések a szerző egyéni nézetei, amelyeket minden esetben respektálni kell! 
Malacocarpus (Wigginsia) fričii és nem fricii, mivel abban a korban még lehetett úgy írni 
az elnevezéseket, ahogy akarták, később már csak latin betűk használatával kellett 
átírni a neveket.” 
Néhány szemelvény a cikkből: „Hogy miért 

éppen megint Brazíliát választotta Frič, ezt már 

sosem tudjuk meg. Nem tett róla említést egyik 

írásában sem, vagy csak még nem került 

napvilágra. Talán el akart számolni magával az 

első út sikertelensége miatt, amikor nem volt 

képes minden elképzelését megvalósítani. Ezen 

az útján délebbre, úgy 500 km-re Paraná és Santa 

Catharina tagállamokba helyezte át tevékenysége 

központját, mert a brazil kormány felkérte, legyen 

közvetítő a Rio Ivaho vidékén kirobbant indián és 

a fehér kolonisták közti háborúban. Éppen akkor 

volt a két német kolónia és az őslakosok között a 

legdurvább az ellentét. A kolonizáció elején senki 

sem gondolta volna, hogy ilyen vérontás lesz 

ennek következménye. Abban a hiszemben 

érkeztek erre a szűz területre, őket ott senki sem 

fogja zavarni, és rájuk majd nem vonatkoznak 

a törvények, sem a tilalmak. Korlátlanul 

vadászták a vadat, amely az indiánok legfőbb 

tápláléka volt. A háború másik oka az volt, hogy 

egyáltalán nem ismerték az indián szokásokat és 

babonáikat. Az indiánok az őket ért sérelemért a vadon élő emberek törvénye szerint fizettek 

vissza: szemet szemért, fogat fogért. Ha a kolonisták akár egy eldugott helyen agyonlőttek egy 

indiánt, nyomaik alapján megtalálták a tettest, és őt fényes nappal a kolónia területén ölték meg. 

A bosszúálló akciók egyre brutálisabbá váltak. A telepesek előnye az ismétlőfegyvereikben és az 

őket támogató kormánycsapatokban volt, akik minden indiánt minden ok nélkül könyörtelenül 

lemészároltak. Frič ezt a tettüket embervadászatnak nevezte.”…(…)…… „A zöld mohából 

azonban messzire világítottak a kaktuszok fehér peremtövisei, ébenfekete középtövissel. Sokáig 

tanulmányozta ezeket a példányokat, amelyek közvetlenül a patak partján éltek, és a gyökérzetük 

legnagyobb része szabadon úszott a vízben. Végig ment felfelé a patak mentén és mindenhol 

bőségesen aratott, begyűjtött 150 példányt belőlük. A víztől kissé távolabb már nem találkozott 

vele, itt felváltotta a Malacocarpus kovařikii faj. Nem tapasztalta, hogy a két faj keresztezte 

volna egymást, vagy áthatolt a másik területére, hacsak valamilyen okból oda nem gurultak, ami 

viszont az azonnali pusztulásukhoz vezetett. Az egyik azért pusztult el, mert vízfelesleghez 

jutott, a másik a szárazság miatt. Néha csak egy méter van a két határ között, és annak ellenére, 

hogy egy időben virágoztak, nem talált hibrid példányt.” 

Makay Attila Az Epicactusokról dióhéjban. Új magyar Epicactus hibridek. 

„Ebben a cikkben az ×Epicactus hibridekről olvashatnak, valamint a saját hibridjeim születéséről 

is. Az ×Epicactus nemzetség fajtái igen kedveltek Amerikában, és világszerte külön Epicactus 

társaságok jöttek létre. Nemesítését Európában kezdték el, ebben Németországnak, Angliának 

valamint Franciaországnak oroszlán része volt. Amerikában (USA) is intenzív nemesítésbe  

 

 

 

 



 

 

 

 

kezdtek, és nemsokára megalakították az ESA-t (Epiphyllum Society of America), amely a fajta 

regisztrációt is végzi, azaz a fajta regisztrálását követően felveszik a fajtalistára a hibridet. 

Jelenleg több ezer fajtát tartanak nyílván. A fajták között sok az átfedés, de azért a jó megfigyelő 

észreveszi az eltéréseket. Az egyes nemesítők egy-egy jól meghatározható tulajdonságra 

szelektálnak. Németországban a Haage Kertészet igen sok fajtát állított elő és a mai napig 

folytatja a nemesítést. A cég nem a legolcsóbb, de választékuk egyedülállóan gazdag. Sok 

amerikai fajtát is tartanak. Megéri vásárolni tőlük.” Láthatjuk a három igen szép, magyar 

nemesítésű Epicactus fényképét is. 

Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Epresi László 

Az élet felülírta a szerkesztő elképzelését, mivel azt szerette volna, ha Epresi László is 

olvashatná a bemutatásáról szóló cikket. Sajnos, időközben bekövetkezett halála miatt ez már 

nem lehetséges. Vele ez az utolsó beszélgetés, amelyben minden kaktusz szerető emberhez szól. 

Bemutatása már megemlékezés és tisztelgés személyéről. Szóljon úgy hozzánk, mintha még ma 

is élne. 

 

- Vannak, akik valami iránti vonzódással születnek, már gyerekkoruktól szeretik pl. az állatokat, 

a zenét, növényeket, stb. Mikor lobbant fel benned a pozsgásnövények iránti érdeklődés? 

 

1953-ban Tatán dolgoztam és hallottam, lakik ott egy család, akik szép kaktuszokat nevelnek. 

Nekem ebben az időben csak egy Opuntia /medvetalp/ kaktuszom volt. A kíváncsiság hajtott és 

felkerestem ezt a családot, mert látni akartam a kaktuszokat. Látogatásomkor olyan látvány 

fogadott, ami örökre elkötelezett. A kis kertben többek között 25-30 darab Echinopsis volt, 

nagyjából egyforma méretben, és mindegyiken sok bimbó, amelyek a délutáni órákban 

ütemezték be a virágok nyílását. A gazda azt mondta, a következő nap kora délelőtti óráiban lesz 

teljes pompában a virágzás. Úgy intéztem dolgomat, hogy ezt a látványosságot meg tudjam 

nézni. Mikor megérkeztem, a látvány lenyűgözött, amit soha nem felejtek el, és örökre 

elkötelezett a kaktuszok szeretetére. Ez a látvány indított el bennem egy olyan folyamatot, amely 

a mai napig bennem él. 

(…) 

 

Végezetül mit üzennél a 

fiatalabb kaktuszgyűjtőknek és 

azoknak, akik kezdő gyűjtőknek 

mondják magukat? 

 

A nekünk tetsző növény lehet, 

hogy más-más helyről 

származik, más az élőhelye, 

talajigénye folyadékigénye, 

fényigénye. Egy-két kis 

növénynek még tudjuk ezeket 

biztosítani, de nagyobb vegyes 

gyűjteményben ez már nagyon 

nehéz feladat. Ezért ha lehet, 

mindig mérjük fel, hogy mit is 

tudnánk biztosítani az áhított kis növénynek, mert ha nem, és mégis beszerezzük az új kedvencet, 

lehet, hogy sínylődik csak, és végül elköszön tőlünk. Azért elkeseredésre semmi ok, mert mint 

említettem a kaktuszok, pozsgások családja hatalmas, és sok szebbnél-szebb növényt találhatunk 

a mi adottságainknak megfelelőt. Az élet megy tovább. Új kihívások, új módszerek, új 

növénycsodák bukkannak fel, amelyek lekötik a kaktuszgyűjtők szabadidejét, közben az évek is 

elrohannak felettünk. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Nagy Sándor  

 

”A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart”. Engedelmet kérek az 

olvasótól, hogy Borhidi Attila akadémikus, ökológus professzortól 

származó idézettel kezdem mondanivalómat. Ezzel is nyomatékolni 

szeretném: nem vagyok taxonómus, csak nagyon régen foglalkozom kicsi 

gyűjteményemben a kaktuszokkal. Bátran mondom tehát: a 

kaktuszgyűjtőnek az a legfontosabb, hogy meg tudja különböztetni a fajokat 

egymástól. Voltak "csodaszámba menő" biztos határozókulcsok, de valójában a legutóbbi időkig 

a gyűjtőknek a fajmeghatározás alapja a „biztos” és a „bizonytalan” összehasonlítása volt. A 

„biztosnak” élőhelyén, a fajtársától származó termés magjából kellett kelnie. A meghozandó 

döntést csupán az befolyásolta, miből van több, az egyező vagy a különböző jegyekből. 

Körülbelül ezt nevezik a tudósok tradicionális taxonómiának, amellyel elsősorban alaktani 

bélyegek alapján lehet osztályozni.  

Az elmúlt század elején jöttek a nagyok, mint Britton és Rose, Alberto Vojtech Fric és 

Kreuzinger, majd Dr. Bohumil Schütz és Dr. Franz Buxbaum professzor. Nem feledkezhetünk 

meg kortársainkról sem. Ők már az un. „molekuláris forradalom” részesei, akik már nemcsak a 

látható külsőségek, hanem az információhordozó molekula, a DNS szerkezetében kódolt, 

állandóbb genotípust tekintik az élőlények rendszerezése alapjának. Név szerint: Helmuth 

Amerhauser, Hans Till és fia, Dr. Walter Till, Gert Neuhuber valamint Graham Charles, akik a 

Schütz alapú rendszert fejlesztették, nagyon sok segítséget adva a gyűjtőknek.  

A Gymnocalyciumok csodálatosak, de az alapvető különbségek, mint a meztelen kehely és az a 

bizonyos áll kivételével, formagazdagságuk miatt nehéz őket azonosítani. Különösen az 

Argentína tartományaiból (Córdoba, La Rioja, 

Catamarka, San Juan, San Luis ) tömegével érkező 

növényeket, ill. az onnan származó magokból nevelt 

növendékeket. Szerencsére ma már annyi 

információval rendelkezünk a Gymnocalycium 

nemzetségről is, hogy annak teljes bemutatása szinte 

lehetetlen. Vannak szinte évről-évre megjelenő 

figyelemre érdemes próbálkozások, de a fajokat 

szinte senki sem vállalja megnyugtatóan rendszerbe 

foglalni. Marad azonban továbbra is a kétség, hogy a 

különböző fajcsoportokon belül, hogyan is fejlődtek 

a fajcsoportokba tartozó fajok, és melyeket 

nevezhetünk fajoknak. 
 
1. kép: Gymnocalycium erinaceum – Metzing „jó faja”. 

 

Talán most, Dr. Detlev Metzing? 
 

A „The Plant List” (a továbbiakban: Lista ) és Detlev Metzing rendszertani felosztása 

tanulmányozása kapcsán az interneten és a szakirodalomban nagyon sok érdekességet és 

kérdőjelet találtam. Kezdem mindjárt azzal, hogy a Lista 259 fajt említ a Gymnocalycium 

nemzetségen belül. Ebből 77 az elfogadott és további 22, a megoldatlan státuszú, a maradék az 

úgymond előző, vagy a korábban használt névvel jelzett taxon. Egyszerű a következtetés: a fajok 

számát illetően még mindig folyik a vita, és nem csitul. Szerintem ez már régen nem a 

Gymnocalyciumokról és nem a botanikáról szól. 

 

 

 



 

 

 

 

A jelenlegi legmodernebb molekuláris növénygenetikai kutatások valamint a morfológiai 

trendek figyelembevételével átalakították a Schütz-féle alnemzetségi rendszert 2011-ben. A 

Microsemineumi alnemzetségbe csak egy faj: a Gymnocalycium saglionis (Cels) Briton & Rose 

1922 maradt. Nem kell másik faj: 

 - G. tilcarense (Backeberg) H. Till & W. Till 1997 

A megoldatlanok közül nézzük mindjárt az "öregeket": 

 - G. deszianum Dötz 1943 

 - G. sigelianum (Schick) Hosseus 1926 

 - G. sutterianum (Schick) A. Berger 1929 

Metzing egyelőre nyugdíjazta őket, pedig pályafutásuk alatt mindvégig egyenként is önálló fajok 

voltak. Pályafutások végén mind a 

Gymnocalycium capillense csoport tagjaiként 

szerepeltek, mint szinonim nevek. A következő: - 

G. bozsingianum (Schütz) Piltz 1993. Jóval a 

hivatalos leírása előtt jelent meg a 

gyűjteményekben, Franz Bozsing osztrák 

kereskedőnek köszönhetően. Schütz a több 

növény leírásában is jeleskedő szakértőről nevezte 

el. A státusza megjelenése óta változatlanul 

bizonytalan. Nálunk az "Arizona Kaktuszkert" 

növénylistája 2002-2008-között folyamatosan, az 

orosházi Kiss László pedig 2007-ben kínálta. Ma, 

ha a szakirodalom megemlíti, akkor a kemény, 

durva, kissé ívelt és általában fehér tövisűek 

csoporjában, a Gymnocalycium castellanosii 

Backeberg 1936-ban szerepelteti. 

 
2. kép: Metzing szerint nem több, mint a Gymnocalycium gibbosum szinonimája. 

 

Élőhelyükön a populációk között a különböző ökológiai viszonyok miatt hibridizáció ritkán 

fordul elő. Sajnos a gyűjteményekben tartott növényeknél tudjuk, nem ez a helyzet. A közös 

légtérben, ahol két faj egyedeinek a virágai is könnyen megtermékenyülnek, és ezáltal hibrid 

magokat hoznak létre. Én még soha nem vásároltam "hibrid" növényt. Csak úgy, mint például: 

Gymnocalycium hennissi. Mindig később derült ki, hogy mesterségesen előállított, maradandó 

hibridről van szó. A Lista szerkesztői úgy látják, ezeket most rendbe lehet tenni.  

 - Gymnocalycium × heidiae G. Nehuber 1999 

 - Gymnocalycium heidiae G. Nehuber 1999 - természetben előforduló hibrid, valószínűleg a 

Gymnocalycium baldianum × Gymnocalycium rosae) [http://kwiki.republika.pl/wom.html] 

 - Gymnocalycium × pazoutianum J. J. Halda 1998 

[Gymnocalycium denudatum × Gymnocalycium baldianum] 

(Schütziana - Gymnocalycium Online Journal) 

A szerkesztők arra is gondoltak, itt a 22 taxon 

vizsgálatánál van mód arra, hogy a közelmúltban 

az Andok-hegység keleti oldalán, Bolívia és 

Észak-Argentína területén őshonos mintegy 60 

kaktuszfajt - melyek az Aylostera, Mediolobivia, 

Rebutia, Sulcorebutia és Weingartia 

nemzetségeket érintik, a szinonimitási jogállásuk 

megtartása mellett a Rebutia nemzetségbe 

egyesítettek (Hunt & Taylor, 1990; Hunt, 1999, 

Anderson 2001) 
3. kép: Mégegyszer a Gymnocalycium erinaceum. 

            Metzing „jó faja”(?) 
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A kérdés azonban nem oldódott meg, hiszen a legújabb kutatások kimutatták,, hogy a Rebutia 

nemzetség a jelenlegi formájában nem egy közös rendszertani őstől származó fajok csoportja. A 

Sulcorebutia és a Weingartia külön-külön nemzetségek. Ettől függetlenül ezek a növények 

nagyon régen a gyűjteményeinkben levő, jól ismert fajok. Általában gömb alakú kaktuszok, 

melyek kisebbek 10 cm-nél. A hasonlóság szembetűnően megtévesztő a "meztelen" virágaik 

miatt. 

 - Gymnocalycium cintiense (Cardenas) Hutchison1959 

 - Gymnocalycium cumingii (Britton&Rose) Hutchinson 1959 

 - Gymnocalycium fidaianum (Backeberg) Hutchison 1957 = Weingartia 

 - Gymnocalycium neocumingii (Backeb.)Hutchison 1957 = Weingartia; 

 - Gymnocalycium neumannianum (Werdermann 1937) F. H. Brandt 1976 

                                = Rebutia neumanniana (Werdermann 1937) D. R. Hunt 1987  

 - Gymnocalycium onychacanthum Y. Ito 1957 (Ulrich Creutzburg szerint G. marsoneri) 

 - Gymnocalycium ottonis Hosseus1926; 

 - Gymnocalycium pulquinense (Cardenas) Hutchison1957 = Weingartia; 

 - Gymnocalycium vorwerkii (Fric 1930) Hutchison 1959 

                                 = Neowerdermannia vorwerkii Fric 1930  

 - Gymnocalycium westii Hutchison 1957 = Rebutia fidaiana (Backeberg 1933) Dr.Hunt 1987 

 

Befejezésül a megoldatlanok közül nézzük az "új fajokat" 

 

Az élővilág összetétele folyamatosan változik, a fajok folyamatosan átalakulnak, átmenetileg 

eltűnnek, új fajok keletkeznek. Sajnos a gyakorlat mutatja, sokkal többször hallunk fajok 

élőhelyi kifosztásáról, mint újak felfedezéséről. Az ingyenesen elérhető "Schütziana" 

Gymnocalycium Online Journal [http://www.schuetziana.org/]1990 óta folyamatosan közli a 

leírásokat, ismertetőket, cikkeket és képeket. Ezeket sajátként használni nem lehet, csak 

engedéllyel. 

 - Gymnocalycium affine Radamír Repka 2010 (Cactus and Succulent Journal, 2010, megjelent 

"Schuetziana" 2010. A leírás megtalálható a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság honlapján a 

Szukkulens enciklopédia Növényismertető-n. 

[http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/szukkulens-enciklopedia/novenyismertetok] 

 - Gymnocalycium esperanzae Radimír Repka & Tomás Kulhánek (Schütziana, 2(3)-2011. 

Megjelent "Schuetziana" Volume 2, 3. szám, 2011. 

 - Gymnocalycium gertii Viktor Gapon & Schelkunova 2010. Megjelent: Kaktusz-Klub, 3 (1): p. 

46-51 Oroszország. 

 - Gymnocalycium morroense Tomás Kulhánek, Radimír Repka & Jaroslav Procházka 2010. 

Megjelent: Gymnocalycium, 23 (3): p. 947-954.  

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

 

Források és szakirodalom 

http://www.schuetziana.org/ 

Ulrich Creutzburg http://www.creutzburg-info.de 

LLIFLE - Encyclopedia of living forms 

Kakteenforum und Sukkulentenforum von Thomas Schmid [Kaktusz Klub Olomouc] 

http://www.cactus-art.biz/ 

www.cactus-art.biz/note.../genus_gymnocalycium.htm 

http://www.kuas-kettinger.de/gymnocalycium 

www.amjbot.org. 

http://www.cactuslove.ru/ 

http://www.creutzburg-info.dehttp://www.gymnocalycium.fr/henisii/ 

www.iucnredlist.org 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők december 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk 

bimbós vagy már virágzó példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten 

tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható a virágzás ideje. A tapasztalat mégis az, hogy a 

virágzást a hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll, próbáljuk ki. 

 

2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak állapotában található. Kicsit töppedt, 

esetleg kicsit ráncos a felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De ilyenkor nálunk 

ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 

3-4 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több 

kárt okoz, végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos 

lehet, mert megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, 

hogy túl hideg, erős huzat ne érje növényeinket. 

 
3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét 

látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást. 

 

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös 

tekeintettel a különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a 

teleltető helyre. A melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a 

belőlük kifejlődött atkák, tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek 

észrevehetők a beszáradt, csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De 

egyszerűbb, ha néhány helyre két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki. 

 

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges 

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, 

akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak, 

mert esetükben mindig van, aki, mint 

lektor ellenőrzi szakmai szempontból a 

leírtakat. Az Internet esetében ilyen 

nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit 

akar, legtöbbször nincs szakmai 

ellenőrzés. Ezért kezdőknek, de még 

haladóknak is nehéz megszűrni a valóst 

a kétes információtól. A növény 

botanikai nevének meghatározása az 

első és döntő lépés a tartásához, 

gondozásához szükséges adatok 

megszerzéséhez. 

 

                                      Ficzere Miklós 

                                         Debrecen 
Kép: Nyári emlék. Notocactusok virágzása. Fotó: Katona József 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
Szutorisz Gyula 2015. november elején 86 éves korában elhunyt. Kaktuszgyűjtő társunkra 

a Debreceni Pozsgástár 2010. 1. számában megjelent bemutató cikkel emlékezünk. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Papp László a Debreceni Egyetem Botanikus Kert igazgatója, biológus, botanikus értesítette 

Hírlevelünket, hogy az előző Hírlevélben közreadott ezen cikk egyik képén az előtérben Szabó 

Dezső, a háttérben Csomor Sándor látható. Ezt a képet most ismételten közreadjuk. 
 

 
                   Csomor Sándor üvegházában 1. EL                                                      Csomor Sándor üvegházában 2. EL. 

      Az előtérben Szabó Dezső, a háttérben Csomor Sándor 

 

 

 
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 
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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. 
Az alábbi képek Dr Shummel Rezső gyüjteményében készültek. EL. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Szabó Gábor 

 

Idősebb gyűjtőtársaktól gyakran hallottam, hogy az Astrophytum asterias 

nagyon hasonlít egy tengeri állat mészvázához. Senkinél nem láttam egy 

növény mellé téve azt a mészvázat, hogy személyesen is 

megbizonyosodjam az állítás igazáról, de az is lehet, hogy volt olyan 

gyűjtemény, mikor én szétnéztem az Astrophytum asteriások között, ahol 

ott volt a mészváz is, de én nem vettem észre. Idén nyáron a lányomék 

nyaralni voltak Horvátországban az Adriai tengerparton. Az unokám több 

ilyen mészvázat hozott haza, melyekből egy párat elcsórtam, így megírhattam az alábbiakat. 

Az 1. képen Astrophytum asterias csoport látható, míg a 2. képen egy Astrophytum asterias 

mellé a cserépre helyeztem két tengeri sün mészvázát. Így egy Astrophytum asterias mellet is jól 

látszik a hasonlatosság, még akkor is, ha az egyik egy növény, a másik egy tengeri állat 

pusztulása után megmaradt mészváz. 

 

 
               1. kép: Astrophytum asterias csoport.                                2. kép: Astrophytum asterias mellé 

                                                                                                             helyezett két tengeri sün mészváza. 

 

Egy pár szóban ismertetem a tengeri sünt 

(Echinoidea). Először is szögezünk le egy 

tényt, hogy a tengeri sünnek semmi közük 

az Európában honos, kertekben rovarok 

után matató sündisznóhoz (Erinaceus 

roumanicus). A tengeri sün majdnem 

mindenütt megtalálható az európai sziklás 

tengerpartok vizeiben 50 m mélységig. 

Formájuk lapított gömb, maximum 5 cm 

átmérőig. A tenger fenekén a homokon 

mászkálnak vagy homokba, kőbe fúrják 

magukat (3. kép), hogy a hullámok ne 

sodorjál el. Vázuk belső váz, azt kívülről 

csillós hám fedi. Kívülről az egész testet tüskék borítják (4. és 5. kép), némelyik faj tüskéi 

 

 

 

3. kép: Homokba, kőbe furakodott tengeri sünök. 



 

 

 

 

 
                  4. kép: a tüskék borította külső.                       5. kép: A  belső váz, azt kívülről fedő csillós hám és 

                                                                                                                               a tüske borítás. 

 

mérget is tartalmaznak. A tüskék más állatok bőrébe könnyen beletörnek, gyulladást, fájdalmat 

okozva. A szájrész alul van kb. 2cm átmérőjű (a mészvázi nyílás), a végbélnyílás fent. A tüskék 

között apró lábacskák találhatók, melyeknek egyik része szívókákban, másik része csipeszszerű 

fogócskákban végződnek. A szívókák a rögzülést, a fogócskák a haladást és a táplálék 

szájnyíláshoz jutatását biztosítják. Szemük nincs, de a fényt érzékelik. Szívük sincs, a 

testfolyadék bonyolult rendszerben kering, amit a 

csatornarendszer falán lévő csillók tartanak 

mozgásban. A lábak mozgatását is a testfolyadék 

nyomásváltoztatásával oldják meg. A tengeri sün 

váltivarú, ez azt jelenti, hogy vannak nő és hím 

ivarú példányok. A megtermékenyítés külső. Egy 

nőstény húszmillió petét is létrehoz egy 

szaporodási ciklus alatt. A hímivarsejtek száma 

ennek százezerszerese. A nemi mirigyükben 

található eikozapentaénsav szív és érrendszeri 

betegségek kezelésére alkalmas. A 6. képen a 

természetben található elpusztult tengeri sün váza 

látható. 

 

Szabó Gábor, Erdély, Brassó-Négyfalu 

 

 

 

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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Létavértesi Arany János Általános Iskola 

2015 május 28. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ebes, Általános Iskola 2015. május 22. 
Előadás, kiállítás, kaktusz rajzolás, díj átadás 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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) 
7. Fábián László: Kaktuszaink botanikai elnevezéseiről és használatukról 

(Hírlevél, 2015. november) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Dr. Nemes Lajos 

 

A növénytanban – a botanika tudományában – minden faj nemzetközileg 

érvényesnek elfogadott, hitelesen leírt és közölt nevet visel. A fajokat kettős 

latin névvel jelöljük (binominalis nomenclatura, magyar átírásban: binominális 

nomenklatúra). Korábban, 1735 előtt az egyes növényfajok elnevezését 

mondatokkal történő körülírással rögzítették a korok tudósai. A jelzett évvel 

kezdődően Carl Linné svéd tudós bevezette az említett kettős nevezéktant. 

 

 

Miért latin nevűek a növények? 

E nevezéktan bevezetésének idején a tudomány nyelve latin volt A binominális nomenklatúra 

latin nyelve lehetővé teszi a fajok nemzetközileg egységes elnevezését. A köznyelvben ma már 

nem használt ún. „holt nyelvként” a latin szavak jelentése, értelme és ragozása, a mondatok 

szerkesztése a századok folyamán (Kr. után kb. 100-tól) nem változott. Ez időtől a latin nyelv 

szabályait és szókincsét a római katolikus Egyház őrizte meg legtisztábban, a közösség hivatalos 

nyelveként. A növényi nevezéktan az eredeti latin szavak mellett más, legtöbbször élő 

nyelvekből is átvesz szavakat vagy szóelemeket. Ezeket minden esetben latinosítja a tudományos 

alkalmazás céljából, illetve olyan módon alkotja meg a fogalmakat, hogy latin szavakként 

lehessen kezelni ezeket. 

 

Mit tartalmaz a kettős nevezéktan? 
A kétszavas fogalomban az első szó a Genus vagy nemzetségnév. A növénycsalád és a faj 

közötti szintet jelöli. Egy nemzetség a rokon fajokat egymásba fogadó rendszertani egység. A 

második szó a Species vagy fajnév az egymásba átmenő alaksorozatokat magába foglaló 

rendszertani egység, amely az adott fajt elkülöníti a nemzetség több fajától. Két faj között 

minden esetben határ – fajhatár – található. 
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A növények nemzetség- és fajneveit azokat elsőként leíró (auctor) elnevezheti az illető faj 

tulajdonságairól, földrajzi fogalmakról, tárgyakról, személyekről, történelmi és néprajzi 

fogalmakról stb. A növényfajok tudományos leírását, nevének kiejtését a Botanikai Nevezéktan 

Nemzetközi Kódexe (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN szigorú formai és 

technikai előírásai szabályozzák az alábbiak szerint: 

1. Minden növényfaj tudományos neve két tagból, nemzetség- és fajnévből áll. 

2. A nemzetségnév mindenkor NAGY kezdőbetűvel írandó pl. Mammillaria, Echinopsis. 

A fajnév mindenkor kicsi kezdőbetűvel írandó. Korábban megengedett volt ennek nagy 

kezdőbetűvel írása is, ha a fajt személyről nevezte el a szerző. Napjainkban ez a szokás már 

elavult. Ha a fajnév eredeti latin szó, akkor végződése a nemzetség nyelvtani neméhez 

alkalmazkodik, pl. Lobivia leptacantha. Ha idegen származású szót használ a szerző fajnévként, 

azt nemben, számban és esetben latinosított formában köteles leírni. 

1. A nemzetség- és fajneveket minden esetben betűhíven a LATINNYELV KIEJTÉSI 

SZABÁLYAI szerint ejtjük ki, tehát Lobivia jajoiana és nem „hahoniana”, Mammillaria 

huitzilopochtlii. Nincs lehetőség a növénynevek kiejtésénél más nemzeti nyelvek, helyi 

szokások vagy egyéni elképzelések „szabályainak” használatához. Az ún. tájnyelvek sem 

befolyásolhatják a növénynevek kiejtését. 

2. Tudományos leírás alkalmával a növények nevei után a faj leírójának neve rövidítve is 

közölhető, pl. Karl Schumann helyett K. Sch. Ismeretterjesztő irodalmi munkában az 

auctor neve mellőzhető. 

Előfordulhat, hogy egy-egy faj több névvel is megjelenik írásbeli közleményekben, pl. a szerzők 

nem tudtak a korábbi leírásokról. Ilyen esetben az elsőbbségi szabály (prioritás) az elsőleírás az 

érvényes, a többi nevet társnévnek (latinul: synonimon, rövidítve: syn) tekintjük. 

2011-ben a Nemzetközi Botanikai Kongresszus újabb állást foglalt a fenti szabályokról és 

egyben fontos változtatást is elfogadott, e szerint: 

- A jövőben nem szükségszerű követelmény az új fajok papíron nyomtatva közlése, mivel online 

megjelentetésével is érvényes a név bejegyzése, természetesen a korábbi szabályok betartásával. 

Újabb változtatás: A jövőben angol nyelven is megjelenhet egy új fajról hivatalos közlemény. 

 

dr. Nemes Lajos 

Szomód 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Joël Lodé Taxonomy of the Cactaceae 

(A Cactaceae rendszertana) című 

hatalmas, két kötetes monográfiája 

2015 tavaszán jelent meg. Ekkor az 

áprilisi hírlevelünkben röviden 

ismertetést adtunk közre a könyvről 

számtalan kérdést megfogalmazva. E 

rövid ismertetésen túl mindenképpen 

foglalkoznunk kell a könyvben 

közreadott új rendszertannal és annak 

kritikai elemzésével. Erre a feladatra 

Fábián László (Udvard, Szlovákia) 

vállalkozott, aki meglátásait, 

véleményét több részben kívánja megosztani olvasóinkkal. Most e sorozat 1. részét olvashatják. 

(-fm-) 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

Könyvek, cikkek rendszeresen jelennek meg a kaktuszfélékről, de a családot kiértékelő és 

rendszerező mű ritkán lát napvilágot. Egy-egy nemzetség feldolgozása egy ember számára sem 

okoz megterhelést, elég, ha kissé járatos a nemzetség fajai között, vagy más közelálló fajokban. 

Az egynemzetséges dolgozatok is általában szubjektívak, minden esetben csak a szerző 

felfogását és nézetét adják vissza. Az egész családokat feldolgozó művek viszont sok munkát, 

tudást és időt vesznek igénybe, ennek ellenére sosem lesznek ezek sem tökéletesek. Természetes 

rendszer nincs, mindig vannak eltérések, kivételek, külső hasonlóságok és rejtett rokoni 

kapcsolatok és ezek ember általi megítélése csak elvont lehet. 

Backeberget követően nem nagyon akadt szerző, aki neki mert volna indulni egy ekkora 

feladatnak, mint a kaktuszok osztályozása. Anderson 2001-ben megjelent The New Cactus 

Family (USA) munkája teljesen felbolygatta az addigi nézeteket és itt már nyilvánvalóvá vált az 

angolszász behatás a német felfogással szemben. A nemzetségek és a fajok brutális leépítését 

sokáig nem fogadták el, de a CITES nevű szervezetnek ez jól jött, mert kevesebb megnevezést 

kellett használnia, ami állítólag, megkönnyítette munkáját a fajok védelménél (?!). Öt évvel 

később 2006-ban adták ki Hunt et. al. művét a The New Cactus Lexicon (UK) címen. Ez a 

kétkötetes könyv minden volt, csak nem mestermű. Teljes mértékben a CITES hatása alatt állt, 

szerintem több kárt okozott a botanikának és a kaktuszkedvelőknek, mint hasznot. Néhány évvel 

később maga Hunt is belátta, hibázott és bevallotta, hogy ha most kellene kiadnia ezt a selejtes 

munkát, nem adna rá engedélyt! 

A legutolsó kaktuszos monográfia ebben az évben jelent meg Joël Lodé tollából, Taxonomy of 

the Cactaceae címen Spanyolországban, Barcelonában. Lodé-ról nagyon keveset tudunk, még 

mielőtt rátérek a könyv ismertetésére, közlöm rövid életrajzát: 1952. október 3.-án született 

Nantes-ban, egy kis dél francia városkában, sokan nem tudják, Jules Verne is itt született. Két 

bátyja és egy nővére volt, nem tudni milyen okból, édesapjuk elhagyta őket. 

 

 

 



 

 

 

 

Joël nevelését átvette keresztapja és keresztanyja. Verne könyveit nagyon korán elkezdte 

olvasgatni, tőle kapta el az utazási lázat, mivel a szerző is sokat utazott, főleg kerékpáron. 

Fiatalon, 10 évesen lett tagja a nantes-i természettudományi múzeumnak. A természet 

megismerésének vágya ezzel megpecsételődött. Már 12 évesen elhatározta, hogy Vernét 

követve, biciklire száll és nekiindul a világnak. Nevelőszülei ellenzésére 14 évesen bekerekezte 

egész Szaharát. Az élet forgatagában nagyon nehezen talált önmagára, volt mágus, színész, és 

ezért jelentkezett a színi főiskolára, nem volta nagy tehetség, de kapott egy szerepet az egyik 

francia sorozatban. Színészi sikertelensége után banki képviselő lett. Élete mélypontja 1973-ban 

volt, amikor is részt kellett vennie a Muruzoa szigeten elvégzett atomkísérleteknél, s itt 

búvárként szolgálnia. 

Az 1975-ös évben két keréken világ körüli útra indult, Pakisztánba érve fedezte fel a sivatagok 

különös világát és kisugárzását, itt lelt rá a tulipánokra, melyeket fényképezte és begyűjtötte. Az 

amerikai földrészre érve a kaktuszokkal való találkozása nem volt örömteli, mert az első útjába 

kerülő növény kidurrantotta gumiját. Nem ez a tény tette meg őt a kaktuszfélék szerelmesévé, 

hanem a virágjuk. Hazatérve megírja és kiadja az első könyvét, amely nagyon sikeres lett. Az 

első amerikai útján ismerkedett meg Rina nevű maja indiánhölggyel, akit végül is 1978-ban 

feleségül vett. Megismerkedésüktől fogva együtt járták kerekeken a világot. Az 1984-es észak-

amerikai útjára már megint csak egyedül indult, mert felesége megszülte Karine nevű 

kislányukat. A brazíliai útján újra együtt utaztak 1986-ban, itt főleg orchideákat tanulmányoztak 

és gyűjtöttek. Végre 1987-ben eljutott a Kanári szigetekre, ekkor már a szíve örökre itt maradt. 

Mivel csaknem minden évben mással foglalkozik, nem kívánom részletesen leírni a számunkra 

nem annyira értékes információkat, ezért csak a legfontosabb állomásokat említem meg. A Góbi 

sivatagon át vezető út időpontját nagyon rosszul tervezte meg, ekkor volt Kínában olyan 

forradalmi hangulat 1989-ben, amikor a kormány mindenhová tankokat rendelt ki. A nagy 

káoszban ellopták járművét, papírjait és az összes értéket. A pekingi francia konzulátus 

segítségével került haza. Utazásai közben kezdi kiadni a Kaktuszok és egyéb szukkulensek 

enciklopédiájá-t, amely 2002-ig jelent meg, összesen 2400 önálló lapon mutatta be a 

szukkulenseket. Abban az időben ez volt az első ilyen formátumú kiadvány. 

Az 1990-es évben Szaharán át turistákat vezet, mint útikalauz, közben magvakat gyűjtött és 

ezeket Katalógusában kínálja eladásra. Közbeszólt az iraki háború, ezért az észak-afrikai 

államokban is veszélyessé vált az idegenek utaztatása. A Cactus-Anventures című 

szukkulensekkel foglalkozó folyóirata 1992-ben jelent meg, amely azonnal sikeressé vált. Ebben 

az évben ünnepli a 25. évfordulót. Nemsokára az IOS teljes jogú tagjává választja meg. Válását 

követően munkanélkülivé vált, ennek ellenére élénken részt vállalt a francia és nemzetközi 

kaktuszos életben, sok konferenciát megszervezett és hívott össze. A tenerifei botanikus kert 

tulajdonosa felkínálta neki az igazgatói széket, melyet 1994-ben el is foglalt, azonban hamarosan 

felmondott, mert nem tetszett neki a tulajdonos természetvédelemhez való hozzáállása, csaknem 

az összes kiállítandó növényt törvénytelenül szerezte be. Norbert Kropf újonnan alakult cége 

felkéri, hogy dolgozza ki neki a magterjesztés piacát. Itt hódolhat újabb hobbijának a 

paraglindingnek, innentől felülről keresi és fedezi fel azokat a területeket, ahol botanikai 

megfigyeléseket végezhetett. 

Spanyolországban, Andalúziában felkérik, hogy hozzon létre egy szukkulens botanikai kertet. 

Néhány évvel később egy másik, hasonló jellegű kertet is beindít, de most Cuevas del Amanzora 

községben. 2000-ben, az évtized második felében újra bekerekezi a fél világot. Tapasztalatait 

könyvek formájában adja ki. Természetesen minden fontosabb összejövetelen részt vesz és részt 

vállal. Útjai során sok új növényi fajt fedezett fel. Nyughatatlan természete, tapasztalatainak 

sokasága és kitartásának eredménye a most bemutatott könyv. 

Kezdjük a paramétereknél: a két kötet és az Index súlya úgy 6 kg körül van, ebből a második 

kötet több mint 3 kg. Nem szeretném, ha ezzel a vaskos papírhalmazzal vernék a fejembe a 

tudnivalókat! Formátuma A4-es, az oldalak száma 1436 plusz 45 oldal az Index. A fajokat 9500 

fényképpel illusztrálja, ehhez még egyéb képek is vegyülnek, mint pl. a magvak felvételei. 

Összesen elismer és leír 177 nemzetséget, de megemlíti az összes eddig felhasznált 

nemzetségnevet. A nemzetségeken belül elismer 2360 fajt és alfajt, ez a kétszerese a New Cactus 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lexikon-nak. A nemzetségeknél felsorolja az oda 

tartozó fajokat, amelyek viszont már tovább nem 

elemez, nem adja meg leírásukat. Azt állítja, 

minden fajról legalább egy színes felvétel van a 

képmellékletben, ott a fajról minden 

jellegzetesség megfigyelhető. A bevezető 

részekben részletesen elemez különféle 

tudnivalót, mint pl. a növénynemzetségek 

rokonsági kapcsolatát, elterjedésüket, 

beporzóikat, magvaikat, életkörülményeket, stb.  

A nemzetségek tárgyalásánál az első oldalon 

mindig a prototípust ábrázoló felvétel van. Majd 

néhány faj és magvaik makro képei 

következnek. Itt mutatja be egy kis térképen a nemzetség elterjedését, de nem a fajokét. 

Következnek a beporzók és a pollenszemcsék felvételei. Egy amplitúdón ábrázolja a nemzetség 

magasságbeli előfordulását a minimum magasságtól egészen a maximum magasságig. A 

nemzetségnevek etimológiájában megadja az elnevezés angol fordítását, jelentését. A 

tárgyalásnál közli a nemzetség leírását és más nemzetségekhez való kapcsolatát. Megadja a 

pontos elterjedési területeket is. Végül megadja az ide tartozó fajok névlistáját, ezen kívül semmi 

adattal nem áll a rendelkezésünkre. Ahogy említettem a fajokon és alfajokon kívül nem említi 

meg a változatokat és a formákat, ez a CITES alapkövetelménye. A képmellékletben viszont 

gyakran kiemeli ezeket az eltéréseket és használja a var. és a f. kifejezéseket. Talán így akar 

kompromisszumot kötni a CITES-szel és a saját elképzelésével. Mivel tulajdonomban van 

folyóirata sok példánya, tudom, hogy ő is szívesen alkalmazza ezeket az alkategóriákat. Az 

egész mű fővédnöke maga Nigel Taylor volt, aki megrögzött „fajgyűlölő”, és nem szereti a sok 

elnevezést, ezért kicsit meglepett Lodé „bátorsága”, de csak kicsit.  

A könyvet megrendelhetjük közvetlenül a szerzőtől, a megrendelőlapot kinyomtathatjuk az 

Internet-ről, elég, ha beütjük a könyv címét, könnyen hozzájutunk. Ez év végéig az ára 189,00 €, 

ebben még benne van a postaköltség, a 2016-os évtől az ár nem változik, csak a postai költséget 

külön felszámolja, ami újabb 36,00 €, ezért érdemes még az idén elküldeni a megrendelőlapot. A 

könyv három nyelven jelent meg, angolul, franciául és spanyolul. 

 

 
 

A nemzetségek és fajok rokoni kapcsolatait, a szerző szerint, a DNS szekvenciák alapján 

állították be. Csodálatra méltó, hogy sok régi nemzetséget, melyet a „Nagyok” közül anno  

 

 

 

 



 

 

 

 

valamikor sokat már kiiktattak, Lodé többségüket visszaállította. Újra írhatjuk, hogy 

Echinofossulocactus a Stenocactus helyett, megint van Aylostera és nem csak Rebutia, a Parodia 

nemhogy nem egyesíti magába a Notocactus, Brasiliparodia (Brasilicactus), Eriocephala 

(Eriocactus) és Wigginsia nemzetségeket, hanem két eltérő nemzetségbe lett szétválasztva. Az 

eredeti Parodia ma tehát Parodia és Bolivicactus nemzetségekre bomlott. A nagy Echinopsis 

nemzetség is újra kisebb nemzetségekre lett felosztva, tehát újra van Echinopsis, Lobivia, 

Soehrensia, Trichocereus, és így tovább. Vannak azonban besorolások, melyek szerintem még 

mindig nem helytállóak, nem értem a Wiengartia és a Sulcorebutia azonosságot, már csak azért 

sem, mert a Sulcorebutia eddig a Rebutia nemzetséghez tartozott, valamint az Aylostera és 

Mediolobivia egybevonását. Miért hozott létre új nemzetséget az Echinocactus grusonii fajnak, 

ha meg ezt megtette a nemzetséget miért nem bontotta fel legalább még két új nemzetségre, a 

nemzetség fajainak habitusa önmagától adja ezt? Még sok ilyen anomália található ebben a 

műben, de ennek ellenére a taxonok e század legjobb besorolása és kiértékelése.  

 
 

A képmelléklet elég jó, bár sok fénykép nem felel meg fajazonosítónak, nem eléggé méretesek 

és élesek ahhoz, hogy bármely növényt azonnal besoroljunk általuk. Dicséretes, hogy a fajoknál 

ismeretes változatokat és formákat is igyekszik bemutatni, de nem teszi meg az összes taxonnal. 

Ez a tény megint csak félreértéseket okozhat a jövőben. Az Index-ben felsorolt szinonimák is 

félrevezetőek lehetnek. Sokuknál egy kérdőjel szerepel, ami talán azt jelenti, hogy az elnevezés 

feltehetőleg abba a nemzetségbe sorolandó, vagy csak egy elnevezés semmilyen származással. 

Ezeket nem kellett volna már ismertetnie, ha meg megtette, akkor az összes eddig felhasznált taxon 
nevet betűsorrendbe kellett volna állítania. Mindezek ellenére a könyvnek helye van minden 

növénykedvelő könyvespolcán, már csak az összehasonlítás, no persze a képanyag miatt is. 

 

Fábián László, Udvard 

2015. november második fele. 

 

 
 

 
 

 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 

 
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 

 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Tóth Norbert cikke A cactus hike through Inferno címen jelent meg 2015. nov. 14-én. 

Magyarul elolvasható a Debreceni Pozsgástár 2015. 1. számában a 15-28. oldalon. 

Címe: Barangolások „Kaktuszországban” - Pokoljárás kaktuszos módra 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

ehrenbergii Eigenname: Ehrenberg, Karl August Ehrenberg-féle 

eichlamii benannt nach Eichlam, Friedrich Eichlam -féle 

einsteinii benannt nach: Einstein Einstein-féle 

ekmanii benannt nach Erik Leonard Ekman Ekman-féle 

elachisanthus klein blütiger kisvirágú 

elaisoma ameisenlockener hangyacsalogató 

elastica elastich ruganyos, rugalmas 

elatior, elatius hőher magasabb 

elata hohe magas 

elatus hoh, erhaben magas, tekintélyes 

elactracanthus bernstein stachelig borostyánszínű tövis 

elactus ausgewählt, selektiert válogatott 

elegans zierlich apró, finom, kecses 

elegantissima sehr zierlich nagyon apró, nagyon finom 

  nagyon kecses 

elephantidens elefantenzähnig elefántfogú 

elevatus Erhöhung, erhöht kiemelkedő /emelt/ 

elizondoana benannt nach Herkunft: Elizondo Elizondóról (spanyol város) 

elnevezve 

elliptica oval (triebige) ovális, tojásdad(hajtás, sarj) 

ellipticus länglichrund ellipszis, tojásdad,  

ellisiana Eigenname: Ellis Ellis-ről elnevezett 

elongatus, elongata verlängert megnyúlt 

elquiensis benannt nach Herkunft: Elqui Valley Elqui (völgy)-ből való 

emarginatus aus gerandet szegély nélküli 

embrio die Keimanlage csírakezdemény 

emendatus verbessert javított 

emmae benannt nach Frau Emma Backeberg Emma-féle (Backeberg felesége) 

emoryi benannt nach Emory, W. H. Emory-féle 

emskoetteriana benannt nach Emskoetter, Robert Emskoetter-féle 

encephalocarpus scheitelfrucht csúcson termő, csúcstermésű 

enchylema der Zellsaft sejtmagnedű 

endocarpium innere Fruchtschale belső terméshéj 

endospermium innere Nährungsgewebe belső táplálószövet 

engelmannii Eigenname: Engelmann, Dr. Georg Engelmann-féle 

engleri benannt nach Prof. Dr. A. Engler Engler -féle 

enneacanthus neunstachelig, neundorniger kilenctövisű 

ensifolia schwertförmig kardlevelű 

ensis geradesäbel egyenes kard 

entomogamia die Insektenbestäubung rovarmegporzás 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Decemberben jelenik meg Egyesületünk új falinaptára 
a 
 

 
 

A naptár nagyméretű, A3-as álló formátumú lapjain 12 „állati” jó felvételen 
többek között madarak, rovarok, hüllők láthatók különféle pozsgásnövények társaságában. 

Ára: 1500 Ft/db + postaköltség, de személyesen is átvehető 
előzetes egyeztetést követően Debrecenben. 

Megrendeléseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
Tóth Norbert, e-mail: cactusdraco@gmail.com, tel.: 70-366-0492 

Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu, tel.: 30-425-6067 
A naptár limitált példányszámban készül, ne maradjon le! Rendelje meg most! 
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Molnár Ádám 2. oszt. tanuló rajza, Hunyadi János Általános Iskola, Mikepércs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Karácsonyi üdvözlet 

Fotó: Mikulás 
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Rajzolta: Tarczaki Mariann, Hunyadi János Általános Iskola, Mikepércs 

 


