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A Debreceni Pozsgástárban valamint az internetes
Kaktusz és Pozsgás Magazinunkban (korábban Hírlevél)
megjelenő írások közül több is érinti a környezet
természetes vagy mesterséges változásából eredően a
növényzet elterjedésének, összetételének viszonylag
gyors átalakulását. Itt kell megemlíteni Fábián László és
Nagy Sándor írásait, amelyek egymástól függetlenül
íródva is kitértek az említett változásokra. E cikkek
tartalmi összeillesztése nem csak a véletlen műve, de
lehetővé teszi az, hogy van miben különféle szempontok
szerint választani – legalábbis egyelőre. A KP
Magazinban és a DP-ben már több éve jelennek meg
cikkek a pozsgásnövény ismeret magyarországi
múltjából. Saját történeti kutatásom és gyűjtésem már
eddig is több száz oldal terjedelmű, amelyből a
Pozsgástárban a megjelenéshez igazodva évente négy
írás adható közre, a többi a Kaktusz és Pozsgás
Magazinban lesz olvasható. Ez a múlt nem 1962-ben, de
nem is 1926-ban, hanem sokkal korábban kezdődött.
Kutakodásaim során egy érdekes szövegrészletre akadtam, melyet dr. Földi Ferenc írt le 1927ben és így hangzik:
„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, kik sok tapasztalatot hordtak
össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték s magukkal vitték a másvilágra
is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, mert az emberi fejlődés eredményét,
saját tudásukat, önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.”
dr. Földi Ferenc
E néhány sor ma is aktuális, és a ma emberének emlékeztetőül ott lesz minden Pozsgástár
valamint Kaktusz és Pozsgás Magazin elején, remélve akadnak olyanok, akiket a sorokból
kiolvasható mögöttes gondolat cselekvésre fog ösztönözni. Dr. Földi Ferenc az Okleveles
Kertészek Országos Egyesülete Kaktuszkedvelők Szakosztályának egyik alapítója, majd később
elnöke.
Újságunkban más változás is várható. Idegen nyelvű összefoglalót nem készítünk, mivel a más
anyanyelvűekkel kölcsönösen megtaláltuk a személyes kapcsolatot, és e kapcsolatra az
összefoglalók léte eddig sem volt semmilyen hatással, azok a közös érdeklődésre igényt tartó
témáknak megfelelően alakultak, mindeddig kiválóan. Az is megjegyzésre kívánkozik, hogy a
tartalomjegyzék hossza nem mércéje a tartalom minőségének, de annál inkább mércéje lehet a
cikkek tartalmi alaposságának, amelyek emiatt gyakran sok-sok oldalnyi terjedelműek, és nincs
szándékunkban nyúlfarknyi írások tömegével és ezáltal oldalnyi tartalomjegyzékkel elbűvölni és
megtéveszteni a kedves Olvasót.
E rövid kis bevezető után lássuk, mit is olvashatunk a Pozsgástár legújabb számában.
Nagy Sándor Veszélyeztetett kaktuszfajok Paraguayban, különös tekintettel a
Gymnocalycium nemzetségre. „…Egyre gyakrabban előfordul, hogy a kutató a növény pontos
lelőhelyét megtartja saját titkának. Ezzel viszont hiteltelenné válik a lelőhely megtalálásáról
szóló tudósítás. Az viszont tény, hogy Paraguayban a megtalált növények tengerszint feletti
magassága minden esetben 100-400 m között lett megjelölve. Változatlanul keveset tudunk a
legtöbb faj élőhelyének ökológia viszonyairól. Elsősorban a régebbi szakirodalomban ritkán
előfordul, újabban sok esetben jó, ha van ilyen, az adott hely éghajlatáról, a talaj vagy a kísérő

3
növényzet összetételéről valamilyen információ. A rendelkezésemre álló adatok alapján nézzük
az általam talált 15 taxont, elsősorban az élőhelyeikkel kapcsolatos viszonyát.” A szerző a
továbbiakban a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálja 15 taxon élőhelyeikkel kapcsolatos
viszonyát.
Ficzere Miklós A „Hungaricus” kaktusz elnevezésének kacskaringói. Egy-egy elnevezésnek
sok-sok év után is lehetnek váratlan fordulatai, elegendő egy régi cikk felbukkanása, vagy egy
morzsányi utalás napjaink szakirodalmában az adott elnevezéssel kapcsolatosan. Így került elő
egy szőnyeg alá sepert leírás, amit 80 éven keresztül senki sem vett figyelembe, és amelyre soha
senki nem hivatkozott. A felszínre került adatok alapján dr. Horváth István priorítását magyar és
külföldi vonalon is meg kellett védeni és bizonyítani. Mindkettő sikerült. Részlet a külföldre írott
levélből: „A Cactician 4. kiadványában (2014. márc. 26.) olvastam az általad ×Cereopsis néven
leírt notogénuszt (nothogenera). Ezt a Nothogenerát ezen a néven Magyarországon 1936-ban
leírta Horváth István, publikálta a Kertészeti Szemle 1936. 8. évf. 9. szeptemberi újságjában a
115. oldalon. Ezt az oldalt mellékelem levelemhez, megjelölve a vonatkozó részt.
Kérdésem, elfogadod-e Horváth István prioritását? 2016. febr. 4.”
A válasz:
„Igen. Nagyon köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem. A szakirodalmi hivatkozást és a benne
lévő neveket úgy tűnik, teljesen át kell tekinteni minden sztenderd kézikönyvben. Én javítottam a
címszót a saját jegyzeteimben a következőképpen:
×Cereopsis Horváth, A Cereus hungaricus Földi származása, Kertészeti Szemle 8(9): 115. 1936.
Etym. Condensed formula. Par. Cereus (L.) Mill. × Echinopsis Speg. Mivel a ×Cereopsis
hungaricus (Földi) Horváth = Cereus spachianus Lem. × Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiff. &
Otto és ma mind a két szülő az Echinopsis Zucc. nemzetségbe tartozó, a nothogenust érvényesen
írták le.
A ×Cereopsis Mottram (The Cactician 4: 54. 2014) felesleges.
Másolatban elküldöm ezt a levelet Urs Egglinek, a Repertorium szerkesztőjének, hogy javítsa ki
benne a bejegyzést.”
A további nem kevésbé érdekes, hozzáértőknek talán izgalmas részletek az újságunkban
olvashatók, amelyből ide kívánkozik egy kérdés: kaktuszokkal is foglalkozó botanikusaink miért
nem figyelnek fel azokra a változásokra, amelyek a nevek módosítását igényelnék, és emiatt
miért születhetnek hibás lektori megjegyzések?

Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 7. rész.
„1924. február végén elindult New Yorkba és egy hónap múlva Prágába érkezett. A március 2.-i
taggyűlésen már részt vett. Mivel halálosan fáradt volt, a jelenlevők kérése ellenére képtelen volt
előadást tartani. Csak jóval később mutatta be a tagoknak a mexikói útja során készített
diapozitívokat. Ekkor láthatták először a legendás asterias-t, amely sokuk szemében szálka volt.
A felvételek vetítése eleinte rendes irányban folyt, de a hallgatók között jelen volt Frič sok
ellensége is. Hamarosan megjegyzéseket tettek személye ellen. Frič fennhangon ezt válaszolta:
„Ismerem azt az embert, aki távollétemben hátba támadott, és aki azt hitte, hogy elveszi tőlem a
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nehézségek árán megszerzett eredményeimet. Én azonban nyilvánosan el fogom ítélni a
hozzáállását. Nem fog elérni semmit sem. Olyan jellegzetes növényt, mint amilyen az
Astrophytum asterias, nem lehet összetéveszteni semmivel sem, és ezért nem hagyom magam
megtéveszteni cselszövésekkel.”
Azonnal zűrzavar keletkezett. Ugyanis a jelenlevők többsége kapott egy árjegyzéket, amely egy
hónapig volt érvényben. Ludvík Kozelský egyéb, átlagos fajokon kívül kínálta az asterias fajt is,
15 koronáért. Amikor az árjegyzék megjelent, Frič még Mexikóban tartózkodott és ma már
nehéz lenne kinyomozni, hogy Kozelský, miért e fajjal helyettesítette. Egy biztos, akkor csak a
Haage cégnél, a De Laet cégnél két példány és néhány darab a dahlemi botanikus kertben volt
jelen Európában. A többi példány sok maggal egyetemben még Frič poggyászában rejtőzött.”
A 20. század elején a De Laet cég nálunk, Magyarországon is jól ismert volt kaktuszkedvelő
körökben, ahol a tulajdonos nevét így jegyezték: De Laet Ferencz, kaktusztenyésztő, Contich,
Belgium. Erről majd valamikor később, más cikkekben a Pozsgástárban.
Eduart Zimer Aeonium ‘Rangitoto’ olvasásakor arra gondoltam, vajon mikor tehetünk közzé
magyar pozsgáskedvelőktől valami hasonló cikket? Nos, Eduart jó megfigyelő és nem is rest
leírni mindazt, amit megfigyelt, tapasztalt, pedig a Xerophilia szerkesztésével járó rengeteg
munkára hivatkozva nyugodtan mondhatná: - Nem érek rá! vagy – Nincs időm! De ő ilyet nem
tesz, tollat ragad és ír, ír – rendíthetetlenül. Ennek a munkának eredménye a Rangitoto fajta
leírása, amelyet már az IOS is számon tart. Igaz, „csak” egy hibridről van szó.
„A második Rangototo-szigeten tett látogatásom alkalmával alkalmam adódott egy csodálatos
hibridekből álló Aeonium telep megcsodálására. Ezernyi növény sorakozott fel pár száz méteren
mindjárt az Islington Bay [11] kikötőtől délre vezető gyalogút mentén. Ez lett az utolsó alkalom
az egész telep megtekintésére, mivel a következő évben a
Környezetvédő Osztály csaknem teljesen kiirtotta [12]. Az
aznap begyűjtött pár példány között volt egy érdekes hibrid,
amit én kertészeti szempontból érdekesnek találtam és
szaporítása után Új-Zélandban Aeonium ”Rangitoto” néven
kezdtem terjeszteni 2010 májusától. Ugyanakkor hoztam
egy A. haworthii × A. undulatum hibridet, ami mint később
látható lesz, szintén figyelmet keltett. (…)Rudolf Schulz
nem tartotta elfogadhatatlannak azt, hogy az A. haworthii ×
A. undulatum hibrid az egyik szülő. Ellenben egy másik
elmélettel jött ki: „Feltételezem, hogy a két megnevezendő
nővény lehet két ivarképes F2 formája az említett hibridnek,
amiben dominálnak az A. haworthii bélyegek. Az ilyen
növények nem ritkák, sok ilyet lehet találni az út mentén
Miramarban, Wellingtonban [6]”. Tehát Rudolf Schulz
elmélete szerint az Aeonium ‘Islington Bay’ hibrid egy F1
formája az Aeonium haworthii és Aeonium undulatum
keresztezésének, az Aeonium ‘Rangitoto’ pedig az F2 forma,
amiben dominálnak az Aeonium haworthii karakterek. De az egész csupán egy spekuláció volt,
mivel akkor még nem volt virágzó példány…”
Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Mészáros Zoltán.
Mészáros Zoltán bemutatásával nehéz feladatra vállalkoztam. Nehéz azért, mert a magyar
kaktológiának közismert személyisége, aki három kaktuszokkal foglalkozó könyv szerzője, akinek
életútja, ha röviden is, de olvasható a Kaktuszok között című könyve hátlapján. Nehéz azért is,
mert nem szeretném az olvasókat olyan ismétlésekkel untatni, amelyek más szakirodalmi
munkákban megtalálhatók. Hogy a nehézségeket elkerüljem, újra elővettem és átolvastam
könyveit, és ahogyan ilyenkor lenni szokott, feltűntek azok a kérdések, amelyek megválaszolása
újdonságát adhatja mostani írásomnak.
„Az ok: „értelmiségi származású” vagyok, azokból pedig van már elég. Édesapám tanár volt,
fiatalon meghalt, én nem is ismertem, de a bélyeg rajtam maradt. Sikerült elhelyezkednem az
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Állatkertben, az Akvárium és Terrárium Osztályon,
valamint a kertészetben is dolgoztam. Ott bekerültem egy
viszonylag fiatal értelmiségi társaságba, akik később a
szakmában ismert személyekké váltak, és akiktől sokat
tanultam; Schmidt Egon, Országh Mihály, Agócsy Pál és
mások. Első kaktuszos ismereteim Agócsy Páltól
származnak, rögtön meg is szerettem a kaktuszokat. Itt
szereztem némi kertészeti gyakorlatot is. Körtvély Attilával
együtt szorgalmasan tanultuk a növényeket, az Állatkert
főkertésze csak néha mondta nekünk, hogy „nem lesz jó
kertész magukból, állandóan kezet mosnak”. Két évig
sikertelenül próbáltam felvételizni az ELTE-re, ez után
kissé kanyargós úton bejutottam a Kertészeti és Szőlészeti
Főiskolára, amit végülis egyáltalán nem bántam meg. A
Főiskolán megismerkedtem Nemes Lajossal, aki akkor már
kaktuszos volt és sokat tanultam tőle: önzetlenül
megismertette velem a korábbi magyar kaktuszos
irodalmat, főként a folyóiratcikkeket…”
Ficzere Miklós, főszerkesztő

2016-ban csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, 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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Az immár hagyománynak számító éves nagy kiállításunkat 2016. augusztus 18-án délután 5
órakor Papp László, Társaságunk tiszteletbeli elnöke, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének
igazgatója nyitotta meg, majd Dr. Nemes Lajos méltatta az eddigi kiállításokat. Ezt követően Dr.
Csajbók József, az MKPT elnöke okleveleket adott át.

Oklevelet kaptak
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság szakmai folyóirata, a Debreceni Pozsgástár kiemelkedő tartalmi
megjelenése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként:
Fábián László, Udvard, Szlovákia
Tar Sándor, Szatmárnémeti, Románia
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Iskolaprogramja keretében végzett kiemelkedő és eredményes
együttműködés elismeréseként:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
Arany János Általános Iskola, Létavértes
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A kiállításon növényeikkel részt vett: Katona József, Kolovics József, Szigetvár, Dr.
Csajbók József, Tóth Norbert, Szászi Róbert, Haláp, Nagy József, Mikepércs, Szunyogh
Menyhért, Nyíregyháza, Márföldi Tamás, Nyíregyháza, Debreceni Egyetem Botanikus Kertje,
Horváth Ferenc, Budapest, az MKOE képviseletében, Rácz László, Dr. Buglyó Péter, Dóró
Antal, Hajdúszoboszló, Nagy Tibor, Aztekium Egyesület, Szatmárnémeti, Gulyás Péter,
Bábonymegyer, Gonda István, Mezőtúr, emlékére bemutató növényeiből és kaktuszokkal
kapcsolatos tárgyaiból, Gosztola Kitti, Budapest, installációja a Kossuth-kaktusz történetéről,
Vasas István, Felsőzsolca. A település megjelölés nélküliek debreceni kiállítók.
Képek: Barizs Dániel: 4,5,8,10; Dr. Csajbók József: 1,3,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.
Ficzere Miklós, Debrecen

1. Gosztola Kitti: A Kossuth-kaktusz története
3. Vasas István

2. Kiállítási plakát Dr. Gyúró Zoltántól
4. A megnyitó
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5. Gulyás Péter

7. Dóró Antal

9. Gonda István emlékére

6. Dr. Buglyó Péter

8. Horváth Ferenc (MKOE)

10. Katona József
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11. Dr. csajbók József

13. Márföldi Tamás

15. Kolovics József

12. Szunyogh Menyhért

14. Tóth Norbert

16. Nagy József
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17. Nagy Tibor

18. Rácz László

19. Debreceni Egyetem Botanikus Kert
20. Szászi Róbert és az Aztekium Egyesület
21. Tóth Norbert sivatagi rózsát
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők szeptember
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a hőmérséklet
is egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a téli nyugalomra.
A változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának és gyakoriságának
mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll, igyekezzünk növényeinket
úgy elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban érvényesüljön számukra a
napsütés még mindig jótékony hatása.
2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy
hétig, vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsuk. Arra
azonban vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés
jele. Ha lehet, tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást, amerről
a napot kapták, mert ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre helyezzük,
pl. a lakásba. Ha elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit eldobálja.
3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket
(pl. Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az időjárásjelentésekben és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat belátásunk
szerint.
4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor elvégezve
számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek: Rebutia, Frailea,
Oreocereus.
Ficzere Miklós
A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében.
meztelen csiga

gyapjastetvek

pajzstetvek
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Egy-egy gyökeres növény ára 1500.-Ft, a vágott hajtásé 1000.- Ft. ha valakiknek kell, akkor a szeptemberi
füvészkerti kaktusz kiállításon átvehető. Természetesen cserélek is más fajra. hagymavilag@gmail.com

australis ssp australis
australis ssp australis
australis ssp tenuipes
bella
carnosa
carnosa Australis
carnosa Krimson Princess
carnosa Krinkli 8
carnosa Krinkli 8
carnosa rózsaszínes virág
carnosa Rubra
carnosa sötét levél
carnosa Spot
carnosa Spot
carnosa Variegata
carnosa világos levél
carnosa keskeny levél
ciliata
collina

compacta
compacta
coriacea
cumingiana
cumingiana
davidcummingiana
densifolia
diversifolia
finlaysonii
fungii
heuskeliana Pink
kerrii
lacunosa
linearis
litoralis
longifolia
Matilde
minibelle
motoskei

multiflora
obovata
obovata Spotted leaf
obscura
parviflora Pink
pubicalix
pubicalix GPS 82
pubicalix Royal Hawaiian Purple
pubicalix
pubivcalix Silver
quinquenervia
ridleyi
samoensis
sp (kanyakumariana aff)
sp ln Vietnam
sp Haraku
sp (megalaster aff)
sp vékony hosszú levél
thomsonii

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2016. II. félévben
Augusztus 18-21. csütörtök-vasárnap
Országos kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár.
Debrecen, Kölcsey Központ. Hunyadi u. 1-3.
Bepakolás: Aug. 17-én délután, illetve 18-án 12 óráig. Megnyitó: 18-án 16 órakor.
Szeptember 24-25. szombat-vasárnap
Kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár.
Nyíregyháza, Korzó üzletközpont
Október 22. szombat

Kertész szemmel Normandiában némi pozsgással elegyítve.
Előadó: Ficzere Miklós
November 26. szombat

Egy kísérlet margójára, avagy, mit tesz egy véletlen.
Előadó: Szászi Róbert
December 17. szombat
Az Aztekium valdezi nyomában.
Előadó: Tóth Norbert
Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: 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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Írta, gyűjtötte, összeállította: Ficzere Miklós
Önálló kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítások főleg a 20. század II. felére adatolhatók,
ekkor csak az említett növényeké lett a főszerep, minden mástól függetlenül. Ezt megelőzően a
kiállítások valamilyen rendezvény részei voltak, mint pl. kertészeti- vagy virágkiállításoké, vagy
még korábban, a 19. század közepén terménykiállításoké. A század utolsó harmadában
megsokasodnak a kiállítások, amikor a rokoncélú egyesületek rendszerint egy állandó és négy
időleges kertészeti kiállítást tartottak. Közülük azokat ismertetem, amelyek a pozsgásnövények
szempontjából érdekesebbek voltak. Az első kiállításra utaló nyom 1852-ből származik, amikor
felhívást tett közre 1852. február 17-én Kubinyi Ágoston, múzeum-igazgató s a rendező
választmány elnöke és Péterfi József, mint a rendező választmány titoknoka. Felhívásuk 1852.
március 8-án jelent meg a Pesti Naplóban, és kérték „egy legalább 12 külön és ritka fajokból álló
cactus-gyűjtemény” bemutatását, ahol az 1. jutalom 2 arany, a 2. jutalom 1 arany1. Ezt találjuk
„A kitűzött jutalmak sorozata. I. V i r á g o k r a” rész 3. pontjában. A kiállítási felhívás
érdekessége, hogy alig két év telt el az 1848/49. évi szabadságharcunk leverésétől. További
érdekesség kertészeti szempontból, hogy a kiállítás idején, 1852. május 2-3-4-én olyan 1852. évi
termésű hajtatott (!) gyümölcsöt is kértek állítani, mint a szőlő, az őszibarack és a szilva, vagy a
dinnye. Mindez május legelején!! Az eredeti cikket teljesen egészében közlöm, helyhiány miatt
az általam átszerkesztett tördelésben. Következő kaktusz bemutató ideje 1856, a felső-magyarországi első műtermény és iparkiállítás Kassán. „Ő császári királyi
apostoli felsége 1857-ik év junuius hó 30-án Kassán legmagasb
jelenlétének megünnepléséül a kassai kereskedelmi és ipar kamara a
kassai mágnás lovardában mű- és ipar kiállitást rendezett, melyen
Felső-Magyarország művészete és műiparának készitményei, valamint
mező és erdőgazdászatának termesztményei s bányászatának
terményei nemcsak nagy számban, hanem kitűnő választékban is
képviselve voltak. A most emlitett műipar- és termény kiállitásra
Felső-Magyarországból 241 válalkozó vett részt…” tudósít Korponay
János, Abaujvármegye főlevéltárnoka s a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja az általa írt Abaujvármegye monographiája c.
könyvének 1866-ban megjelent I. kötetében. A kiállításon Halas Antal
kassai lakos bemutatott egy cactust. 2
A Fővárosi Lapokban olvasható az alábbi rövid hír a Vidék rovatban, az időpont 1868: „Eger,
aug. 28. (r. l.) A nagygyűlés szakosztályai bevégzék üléseiket, de a kirándúlásoknak s tudományos „eszemiszomnak” nincs még vége. Most a megye gazdasági s iparkiállitása érdekel
főképen. A borászathoz tartozó számos eszközt látunk, ipar-tárgyakat a kath. legény egylet tagjaitól, finom borokat, dohányt, kertészeti termékeket, s ezek közt két kaktusz, melyek magasabbak
két ölnél.”3 Az 1885. évi budapesti országos kiállítás keretében a műkertészeti kiállítás
szenzációja „Gróf Nákó Kálmán kertészete által kiállított Agave americana fol. var., mely
hosszabb időre terjedt viritása alatt kiállításunknak is különös érdeket kölcsönzött s magas
virágzata által a kíváncsiak nagy csoportját gyüjté maga köré: inkább a nagy közönségre, mint a
szakkörökre birt különös érdekkel. Amint a húsos levelű növényeket kizárólag a szépen nőtt
Echeveriák csoportjai mutatták be, ugy a hagymás s gumós növényeket a Polyanthesek,
Gladiolusok, Cyclamenek és Cannák képviselték.” De látható volt „Dasylirion Acrotriche kiváló
nagy két példányban” és Zamia Wromii és Hookeri.”4
Virágkiállításról olvashatunk 1886-ban a Budapesti Hírlap vasárnapi mellékletében. Írója, (D. P.)
szerint „Tündérrege, még sem mese, a mit elmondok. Pálmaerdők, babérligetek költöztek
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hozzánk a forró ég alól. A mi szin, tűz, illat és pompa a növényéletben, mind összehordtak
nekünk a rózsák, azáleák, rododendronok, cineráriák, tulipánok, karculleriák, jácintok,
kalládiumok és mindennemű virágok — a városligetbe, az iparcsarnokba, hol az orsz. magyar
kertészeti egyesület v i r á g k i á l l i t á s t rendez épen most. Fiatal egyesület, még egy éves
sincs egészen. Ez a virágkiállitás az első életjele.”

Figyelemfelkeltő híradás az 1886. évi virágkiállításról

A kiállításon „Mazár József kaktuszokat állított ki. (…) Előtte kerek asztalkán egy szörnyűséges
kis növény tátong zsákjaival: a húsevő sarracenia purpurea. (…) Ki győzné elősorolni a
ciklámenek, áraukáriák, ágávék, drácenák egész pompáját.”5 A cikk eredetiben olvasható saját
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tördelésemben. Az első életjelét adó szervezet az Országos Magyar Kertészeti Egyesület,
(OMKE), amelynek utódjában 1926-ban létrejön a Kaktuszkedvelők Szakosztálya. Érdemes arra
is felfigyelni, milyen sok és értékes díjban részesültek a kiállítók, szinte mindenki kapott
valamilyen elismerést. Az OMKE-nek ezt az első kiállítását a király is meglátogatta. „Ő felsége
a kertészeti egyesület tavaszi kiállítását, április 28-án, délután 1 órakor látogatta meg. Az
iparcsarnok déli kapuja előtt a diszbe öltözött lovas- és gyalogrendőrök állottak, itt képezett
sorfalat a nagyszámú közönség s ez ő felségét, midőn pontban 1 órakor nyitott kocsin az
iparcsarnok elé hajtatott, zajosan megéljenezte.”6
A Kertészeti Lapok júniusi száma közreadja a kiállítás helyszínrajzát, megjelölve Mazár József
kaktuszkiállításának helyét. Megemlíti azt is, hogy „Az udvarban bent az északnyugati sarokban
áll Kukla Agávéja.” 7

Mazár József kaktuszai a kép tetején a Rotunda alatti Ocker Károly felírat bal oldalán található MZ jelzésnél
lettek kiállítva. A bal oldali udvar bal felső sarkában KL jelzésnél Kukla agávéja.

Az elkövetkező években a virágkiállítások folyamatosan megrendezésre kerültek, elsősorban az
OMKE szervezésében. Egy újabb eseményről ad hírt a Pesti Napló 1888. április 27-i száma
Virágok közt címmel. Idézet a névtelen szerzőtől: „A pázsit pompás zöld szőnyege sárga és piros
virágokkal van tarkázva, a gesztenyefák lombkoronája egész pompájában terjeng előttünk. De
mind semmi ez ahoz a képhez mérve, mely a városligeti iparcsarnokban tárul a belépő elé. Mig
odakint szakad az eső, alig átgázolható sarat képezve a városliget utain, különösen a
mellékutakon, bent az iparcsarnokban nem is egy egyszerű magyarországi tavasz, hanem egy
valóságos kis délszaki világ fogad. Különféle alakú és levelű pálmák, babérfák, mangóliák,
kaktuszok, ficuszok s a szebbnél-szebb rózsafajok nagy sokasága közt bolyongunk, s hogy e
rögtönzött kis tropikus föld elandalitó hatása teljes legyen, a virágok édes illata közé, lágy
zenehullámok vegyülnek. Ez az országos kertészeti egyesület tavaszi virágkiállítása, — immár a
harmadik — mely ma délelőtt 11 órakor nyílt meg.” - , amelyen Saxlehner András lovag,
budapesti lakos 115 fajtájú kaktusz-csoportot állított ki. (…) „A jury már kihirdette ítéletét.
Dijakat és érmeket nyertek az 1. osztályban: Saxlehner András lovag Budapesten, Emich
Gusztáv diját 5 aranyat és egy ezüst érmet.”8 Saxlehner Andrásnak Budapesten volt kertészete,
főkertésze Makár J. A kertészet is díjakat kapott: Budapest főváros 3 aranyát és Mauthner Ödön
diját, 5 aranyat.
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Mindenkép megemlítendő az 1895-ös kassai kertészeti kiállítás. „A nemrég megalakult felsőmagyarországi kertészeti egyesület f. év szeptember hó 21-23-án székhelyén, Kassán rendezte
első általános kertészeti kiállítását. A kiállítás a kir. gazdasági tanintézet helyiségeiben tartatott,
melyeket e ezélra a földmivelésügyi miniszter az egyesületnek átengedett. (…) A biráló
bizottságok tisztükben eljárván, a dijak következőknek ítéltettek: Pénzbeli jutalmak és
aranydiszoklevél Tonsch János, Kassa, kaktuszok és begoniákért, s a díszítésekben kiváló
jártasságáért arany díszoklevél. Ifj. Böllman János, Kassa, szép kivitelű kerti terv rajzaiért,
kaktuszok, dracaenák és pálmákért, arany díszoklevél. (…) Ezüst diszokl.: Demisch Ferencz
mükertész, Kassa, Hoya carneáért, Bronzdiszoklevelet: Foman Antal, Kassa, Hoya carneáért.”9
Ennyit sikerült felderíteni azokról a XIX. századbeli magyarországi kiállításokról, ahol kaktuszés pozsgásnövények bemutatásáról, kiállításáról írásban is megemlékeztek a korabeli sajtóban.
Írta, gyűjtötte, összeállította: Ficzere Miklós
Irodalom
1. G. L.: Vegyesek. Kormányi s egyesületi működések. Felhivás. In.: Pesti Napló, 1852. március
8, 599. szám.
2. Korponay János: Abaujvármegye monographiája I. kötet, 556. o. 1866-1870, Kassa
3. Vidék – In.: Fővárosi Lapok, 1868. szeptember 2. 201. szám, 803. o.
4. A műkertészet kiállításunkon. In.: Kertészeti Lapok, 1886. január, 1. szám, 9. o.
5. Virágkiállítás. In.: Budapesti Hírlap, Vasárnapi melléklet, 1886. ápr. 25. 115. szám
6. A király a virágkiállításon. In.: Kertészeti Lapok, 1886. június, 6. szám, 147. o.
7. Visszapillantás a tavaszi virágkiállításunkra. In.: Kertészeti Lapok, 1886. jún., 6. szám, 146. o.
8. Virágok közt. (A virágkiállitás megnyitása.) In.: Pesti Napló, 1888. április 27. 5. o.
9. A kassai kertészeti kiállítás. In.: A Kert, 1895. október 15, 15. szám, 577-578. o.

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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Kissné Balogh Jutka (Debrecen) küldte be az alábbi képeket. A sziklakert építését júniusban kezdte el, és
július közepére látszólag be is fejezte, de csak látszólag, mert egy sziklakert soha sincs készen. A látvány
mindenesetre a kertész szép munkáját és szép növényeit dicséri.
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Nemrégiben sikerült lapozgatnom egy érdekes újságot, címe Hasznos Mulatságok. Kultsár
István alapította 1817-ben. Sok témával foglalkozott, etnográfia, költemények, földrajz, stb., és
nem maradt ki a kertészet sem. Az 1831-ben megjelent 23. számban rögtön a címlapon
Kertészség alatt kaktuszok oltásáról olvasható egy kétoldalas cikk, amelyet szerzője Erdélyből
küldött be a szerkesztőnek. Írójának nevét nem sikerült megfejteni. Az oltás technikája az, amit a
növénykedvelő mai is alkalmaz. Az elmúlt idők kertésze nemcsak formás fát nevel a Cactus
Ficus Indica bokrából, „hanem a végső leveleit Cactus alatus-sal” beoltja. Az oltás hasítékba
történik, és mint írja, egy tapasztalt kertésznek már ennyi útmutatás is elegendő, de a
tapasztalatlanok kedvéért bőven leírja, sőt a szükséges oltóviasz összetételét is közli. Vajon
Európában, mi lehet az első adat a kaktuszok oltásáról? Mert Magyarországon ez az első!!
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Ha meggondoljuk, fának nevelt Cactus Ficus Indica (Opuntia ficus-indica) télen világos és nagy
teret igényel, amelynek nincs ártalmára, ha valamennyire fűtik is. A cikk írója, de a szerkesztő
is tudhatta, a kaktuszoltás sokak érdeklődésére számíthat. A Cactus alatus ma Pseudorhipsalis
alata néven ismert epifita „levélkaktusz”. Mindkét faj tartása, főleg télen, körültekintést, odafi-
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gyelést igényel. A cikk írója komoly szakmai tudásnak volt birtokában. E két faj összeoltásáról
még nem hallottam korunk kaktuszkedvelőitől. A látvány a próbát bizonyosan meghálálná.
Ficzere Miklós
Irodalom: Kertészség. In.: Hasznos Mulatságok, 1831. 23. szám, 177-178. o.
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Írta: Szabó Gábor
Olyan 10-14 éves gyermek lehettem, és egy olyan bérházban laktunk, ahol
csak földszintes lakások és még kert is volt. Sok időt töltöttem a kertekben,
háború utánról lévén szó és már az államosítás is megtörtént, semmi nem volt
senkié és egyszerre minden mindenkié lett. Ezért az elégetett, ellopott
kerítéseket senki nem állította újra, ezért az összes kert az enyém is volt. Sokat
másztam fákra és tavasszal sokat néztem a virágzó fák ágkoronájában ülve,
hogy dolgoznak a méhek. Az iskolában már tanultunk a virágok megporzásáról, önmegporzásról
és idegen megporzásról. Én csak néztem, hogy a méhek a körtefa egyik virágjáról ugyanazon ág
másik virágjára szállnak és valószínűleg be is porozzák a virágokat. Később láttam, hogy a
megjegyzett virágból gyümölcs kezdet lenni. Nem nagyon értettem a dolgokat, de nem is nagyon
foglalkoztatott. Jó pár évvel ezelőtt, mikor a kaktuszokkal kapcsolatban kezdtem cikkeket írni
elővettem Dr. Haraszti Ede: Zsebkönyv a növények életéről című könyvecskéjét, mely a polcon
porosodott talán az 1977-es megjelenése óta. Ebbe a könyvben megkaptam a felvilágosítást arra
a furcsa dologra, amit nem értettem gyermekkoromban a gyümölcsfákon ücsörögve, és nézve a
dolgozó méheket. Ehhez a mostani cikkhez ezt a könyvet használtam fel. A fent említett
könyvön kívül a mai napig sem olvastam sehol erről a problémáról, és a szakembereket sem
hallottam soha, hogy valaha megemlítették volna, pedig ők ismerik a problémát, tudják a
dolgokat, de lehet nekik túl szimpla, egyszerű dolog, amivel nem nagyon érdemes speciális
eseteken kívül foglalkozni. Az, hogy könyvekben nem találkoztam a problémával, talán nem
csoda, mert nem nagyon búvárkodtam szakkönyvekben, nem vagyok nagy elméleti tudós. Most
lássuk, miről van szó. Mindenki beszél a keresztezett beporzásról és az önbeporzásról. De van
még egy fajta beporzás, aminek az eredménye a magkezdemények megtermékenyítése,
éspediglen a keresztezett beporzás változata, a szomszédmegporzás. (A tudomány így állítja!)
Tehát:
- A legtöbb növény virágát idegen, más virágból származó pollen porozza meg. Ez a kölcsönös
megporzás (allogámia).
- Ha a virágot saját virágpora termékenyíti meg, önmegporzásról (autogámia) beszélünk.
- A kölcsönös megporzáskor a megtermékenyítés vagy ugyanazon növényegyed virágai között
megy végbe (szomszédmegporzás - geitonogámia) vagy másik növényegyed pollenje hajtja
végre a megporzást (idegenmegporzás - xenogámia). A megporzásnak azt a módját, amikor
különböző fajok, fajták, esetleg nemzetségek egyedei között megy végbe a megporzás, ill. a
megtermékenyítés kereszteződésnek nevezzük.
1. kép
1978-ban kaptam egy Gymnocalycium mosti v. decoreát. Ennek
a
növénynek
később
egy
hajtását
leválasztottam,
meggyökereztettem és felneveltem. Most már vagy 5-6 éve az
öreg növényen egyszerre nyílt több virág és ugyanakkor a
fiatalabb példány is virágzott és lett mag is (1. kép). Minden
évben szépen virágzanak a növények, de többet mag nem lett.
Az lehetetlen, hogy valahonnan rovar pollent hozott volna.
Tudtommal legalább 100 km-es körzetben nincs kaktuszgyűjtő.
Szerintem ez a megporzás nem a kölcsönös megporzás változata
kéne legyen, hanem az önmegporzásé. A két növényem csak
szám szerint két növény, ha a megporzást a két külön cserépben
lévő növény virágainak pollenje végezte, mert klónok, tehát
azonos genetikával rendelkeznek, és ha a hajtást nem választom
le, ma egyetlen növényen lenne két külön helyen virág, tehát
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szerintem úgy is értelmezhetnénk, hogy önmegporzásról van szó. A gyümölcsfák esetében
egyetlen növényről van szó (2,3. képek. Lényegében az összes virág azonos, csak egyetlen
genetikai képlettel rendelkező virágok lehetnek, tehát önmegporzásról van szó, a polleneknek is
azonos genetikai képletük kell legyen, mint a növény többi sejtjeinek. Talán a virágok sejtjeinek
azonos a genetikai képlete, de a pollen genetikai képlete virágról virágra változó?

2.

3.

4.

A 4. képen látható egyetlen szál „virág” is sok „virágnyílásból” tevődik össze. Ennél is ugyan az
a helyzet mint a gyümölcsfáknál? Egy kicsit elidőzöm elméletben az én elgondolásom szerint,
hogy mi történik a megtermékenyítő beporzáskor. Az olyan növények esetében, mint a
Fraileafélék, melyeknek a virágja ki se kell nyíljon és megtörténik az önbeporzás - autogámia és magok is lesznek, nem látok problémát. Úgy van megalkotva a virág, hogy a virágon belül
minden pollenszem kompatibilis a magkezdemények megtermékenyítésében. A legtöbb növény
virágainak a magkezdemények megtermékenyítését előidéző, idegen virágtól származó pollennel
való megtermékenyítés esetén sincs probléma. A bibe a nem kívánt pollennel való
megtermékenyítést megakadályozó rendszere kiszűri a nem kívánatos pollent és nem engedi a
magkezdemények megtermékenyítését. Ha a pollen ki tudja játszani az allélek védelmi
rendszerét, megtörténhet a magkezdemények megtermékenyítése keresztezett - idegen pollen
megporzás - a kölcsönös megporzás (allogámia). Ez is rendben van. De mi történik a
szomszédmegporzás (geitonogámia) esetében. Beszéljünk egy gyümölcsfáról, ahol rengeteg
virág van és ezek a virágok egymást beporozzák úgy, hogy a magkezdemény megtermékenyül és
lesz szaporodásra képes magtermés is. Az 1-es virágnak megvan minden sejtjének az azonos
genetikai képlete, mely a virág sziromleveleinek, bibéjének, porzószálnak és minden pollennek
azonos kell legyen. Ez a virág a saját pollenjével nem tudja a magkezdeményeit
megtermékenyíteni, mert nem önbeporzó. Ha kinyílik a 2-es virág ugyanazon a fán, a magával
szembeni problémák azonosak az 1-es virágéval, mert lényegében egyetlen egyedről van szó.
Mindkét virág genetikai képlete azonos, de az 1-es és 2-es virágok egymás közötti kapcsolataik
már másak. Az 1-es virág magkezdeményeit a 2-es virág pollenje megtudja termékenyíteni és az
1-es virág pollenje a 2-es virág magkezdeményeit tudja megtermékenyíteni. Valahol elrejtve kell
legyen minden virág pollenjének egy rejtett azonosítási jele, amit a másik virágok bibéi
érzékelnek. Ez az azonosítás kell menjen minden azonos fajta növény egyedei között, az egész
föld területén. Amit az 1-es és 2-es virágról írtam, érvényes minden növény rengeteg virágjára.
Ez nekem egy felfoghatatlan probléma, amit nem tudok magamnak megmagyarázni. Ezeken a
megporzási problémákon kívül még van másik két különleges megporzási probléma, melyekre
magyarázatott nem találtam. Az egyik megporzási probléma, amikor kell legyen egy hímvirágú
növény egyed és egy nő virágú növény egyed. A nővirágú növényen csak nő virágok vannak, bibe porzók nélkül, míg a hímvirágú növényen csak hím virágok vannak, - porzók bibe nélkül.

24
Ilyen az Ilex és az Euphorbia obesa, melynek hímnemű virága az 5. képen látható, és a 6. képen
a nő nemű virág. Ez milyen megporzás?

5.

6.

Van még egy eset, például a manduláé. Ahhoz, hogy termés és szaporításnak megfelelő mag
legyen, két fára van szükség. Én úgy tudom, hogy ezek a fák, normális virágokat növelnek, azaz
mindenik virágnak van bibéje és porzója, csak a magkezdemény megtermékenyítő megporzást
mindig egy másik fa pollenjével lehet elérni. Ez milyen megporzás? Miután a fenti sorokat
leírtam, az agyamban több beporzással kapcsolatos kérdés kezdett kavarogni. Míg megpróbáltam
a gondolataimat "tisztába" tenni megjelent egy cikk a Kaktusz és Pozsgás Magazin 2016
augusztusi VII. évf. 83. számában Fábián László tollából: A természet számunkra ismeretlen
aspektusai címen. Egy pár sort a cikkből idézek:
"Ma már szinte lehetetlen találni nagyobb számú növényt, vagy esetleg növénycsoportokat, a
legtöbb lelőhely kiterjedése csak néhány négyzetméter, és bizony itt már csak a növények
egyedeit vagy maradványukat láthatjuk. (…) A kaktuszféléknél tapasztaltból tudjuk, hogy a már
tíz évnél idősebb magok élettelenek. Akkor hogyan tudnak bizonyos katasztrófák után olyan
területeken, ahol több száz évig minden rendben volt, azonnal új formákat létrehozni. Ha a
magvak időállóbbak lennének, azt mondanánk, alvó helyzetet vettek fel, ezért tudtak felébredni a
nekik megfelelő adottságoknál. A kaktuszok esetében is előfordulhatnak ilyen helyzetek, amikor
magvaik több száz évig elásva maradnak, és fennmarad az élni akarásuk? Milyen fizikális és
kémiai hatásokra reagálnak kedvenceink? Még rengeteget kell tanulnunk ahhoz, hogy ezeket az
aspektusokat megértsük és felfogjuk. Tudásunk még csak alig távolodott el a nullától, tehát a
százasig van még mit tennünk."
Ezek után leírom a problémákat amikre nem találok elfogadható feleletet, és csak nézek rájuk
mint "ló az abc"-re. Először is kell írjak egy keveset genetikai dologról úgy, ahogy az én
"mérnöki" agyam a genetikusok által írtakat értelmezi. Minden fajnak van egy speciális
géntérképe. Például az embernek a géntérképe nem téveszthető össze más fajjal. Ezek a Czeizel
doktor által "nagy" géneknek nevezettek. Nem méretük nagyok, hanem jelentőségük, hatásuk
miatt. A fajon belül minden egyednek van egy olyan géntérképe is, mely csak arra az egy
egyedre jellemző, ezek a "kis gének". A két térkép (lehetséges, hogy a valóságban egybe van
vonva, esetleg még részletesebben felosztva) adja az egyén genetikai jellemzőit, melyek minden
sejtben léteznek és azonosak. A bűnüldözés ezért egy bűntény helyén talált hajszálból, vagy az
áldozat körme alatt talált piciny bőrdarabból meg tudja állapítani, hogy a gyanúsított bűnös vagy
ártatlan. Ez a helyzet az állatvilágban és a növényvilágban is. A növényvilág annyival
különbözik, hogy minden növény pollenjének más a mérete, vagy formája és a külső felületen
található mintázat minden fajnak más (7. kép). Ezért a pollen elegendő, hogy megállapítsuk,
hogy milyen nevű virágtól, bokor vagy fa virágjától származik. A 7a és 7b képek egy pollen
megnagyított képe. A 8. képen a baloldali kép egy pollen 700-szoros nagyításban, míg a
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jobboldali kép ugyanannak a pollennek 2100-szoros nagyítása. (A 7. és 8. képeket Gondár István
és Vásárhelyi Tamás készítették.)

7.

7b.

7a.

8.

Most áttérek a mi problémánkra a megporzásra.
1. Úgy vettem észre, hogy a Parodia subteranea kölcsönös megporzást (allogámia) igényel. A 9.
képen látható két növény külön magokból származik, de egy magházból, tehát genetikailag
nagyon hasonló két növényről, testvérekről van szó. Ha most egy rovar rászáll a jobb oldali
növényre, jelzem "J"- betűvel, megszedi magát pollennel, majd átszáll a baloldali "B" virágra,
innen is felvehet polleneket, majd ahogy nektár után keresgél és végül pollent is gyűjt a kaptár
számára, ha méhről van szó, sok pollent juttat a bibére. Ezek a bibére került pollenek lehetnek
mind a két növény virágjából származóak. A "B" virág bibéje és az allélek honnét tudják, hogy
melyek azok a pollenek, amelyek nem az "A" növénytől, hanem a "B" növénytől származnak, és
ezek számára meg kell akadályozni a pollentömlő magkezdeményekhez jutását? A Parodia
subterranea pollenjeinek külső mintázata mindig azonos. Kell legyen valami apróság amiről
talán a tudomány se tud még, - vagy én nem vagyok elégé dokumentált - , ami jelzi a bibének,
hogy ezt a pollent nem szabad fejlődni hagyni, mert az én virágomtól származik. A kis gének
között lehet elbújva egy jelző gén, többek között.

9. és 10.
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2. A 10. képen látható Gymnocalyciun mosti v. decorea szomszédmegporzást (geitonogámia)
kíván. Nem volt két külön magból származó növényem, nem tudom azt állítani, hogy általában
kölcsönös megporzás is lehetséges lenne-e, de minden lehetséges, sőt normálisan lehetséges kell
legyen. A magból lett növények még nem virágzanak. Vajon ebben az esetben is a bibe és az
allélek megakadályozzák a kölcsönös megporzást? Ebben az esetben is a bibe és az allélek ki kell
válogassák a bibe saját virágjáról származó polleneket és esetleg a más Gymnocalycium mosti v.
decoreáról származókat. Ha a kölcsönös megporzás is lehetséges, egyszerűbb a probléma, csak a
saját pollent kell kiválogatni. Viszont a 2. képen látható, hogy sok növényen millió virág is lehet,
és ezek mindenikének a bibéje és alléljei fel kell ismerjék, hogy a növekedő pollentömlő nem a
saját virágportól származik.

11.

12.

13.

3. Az összes Fraileafélék és elvétve még vannak más fajok is, melyek önbeporzók. A Fraileák
virágzásakor, ha nincs elégé meleg és megfelelően erős napsütés, a virágok nem nyílnak ki (11.
kép). A ki nem nyílt virágokban a pollen rájut a bibére, megtermékenyíti a saját
magkezdeményeket és mikor a magok megértek (12. kép), a mag szétszóródik. Ebben az esetben
is valószínűleg van kölcsönös megporzás. Minden esetre ezeknek a növényeknek a nem kívánt
beporzás elleni védekezés egyszerűbb. A bibére került pollen mérete, formája és mintázata, amit
kell ellenőrizni, amit minden bibének meg kell tennie mindig, minden szem pollen esetében.
Ami nem megfelelő, nem hajthat pollentömlőt, végső esetben az allélek megszabadítják a virágot
a nem kívánt pollentömlőtől.
4. Abban az esetben ahol a virágok neme növényenként változó, mint az Ilex (13. kép) vagy az
Euphorbia obesa (5., 6. képek), nincs semmilyen probléma. Egyik növény virágainak csak
hímnemű virágai vannak, porzóval (5. kép), míg a másiknak csak nőnemű virágai vannak
bibével (6. kép). De ebben az esetben is a bibe és allélek csak a pollent kell ellenőrizzék, hogy ne
más fajta virágtól származzon a pollen, amit a bibe befogad.
5. A mandulafa esete kissé egyszerűbb. A saját fán lévő virágok pollenjei nem termékenyíthetik
meg a magkezdeményeket. Ez egyszerű genetikai tulajdonság is lehet. Ugyanígy lehet egy másik
tulajdonság is, ami megengedi, akármelyik más fáról származó pollenek a megtermékenyítését.
Mindenik esetben van valami nagyon apró dolog, amiről a mai tudomány még nem tud semmit,
ahogyan Fábián László úr is írja.
Sajnos, nekem és meglehet még sok más kaktuszgyűjtőnek, akik csak amatőrök, nem képzett
biológusok, botanikusok, valószínűleg ezek a problémák nem nagyon "világosak."
Lehet, hogy a tudomány már újabb dolgokra jött rá, amiről én nem tudok, ebben az esetben
bocsánatott kérek tudatlanságomért. Minden esetre azért néha kéne beszélni a
szomszédmegporzásról is, és az itt felvetett problémákról.
A nem jelzett képek a szerzőtől.
Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu-Sacele
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

Ebes, Arany János Általános Iskola, 2016. május 17.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

F
furfuraceus
fuscata-esperanza

kleinartig, kleiig
braunliche-esperanza(ensis)

fuscata-viridis
fuscatus, fuscata
fuscoatra
fuscohamata
fuscus, fusca

rotbraun-grüne
gebräunt, braunlich
braunschwarze
braungehakte
rotbraun, rotbrauner

fusiflorus
fusiformes

spidelblütiger
spinnenförmig

korpaszerű, korpás
esperanzából-való
barnaszínű
barnáspiros-zöldes
lebarnult, barnás
barnásfekete
barnán horgas
vörösesbarna,
barnáspiros
orsóvirágú
orsóalakú

G
gaertneri
galapageia,
galapagensis
galbulus
galerasensis
galla
gallica
ganderi
garaventai,geraventae
garciae
garessi
gasseriana
gatesii
gaumeri
gautii
geitinogamia
gemma
gemma axillaris
gemma nudae
gemma provnititiae
gemma terminalis
gemmatus, gemmata
geminatus
geminispinus,
geminispina

Eigenname
benannt nach Herkunft:GalapagosInseln
der Beerenzapfen französisch
benannt nach Herkunft:Galera,
Peru
der Gallapfel
französisch
benannt nachHerkunft:Mittelchile
Eigenname: Garcia
benannt nach E. Garess
benannt nach J. Gasser
benannt nach H. E. Gates
benannt nach Dr. G. Gaumer
benannt nach J. H. Gaut
die Nachbarbestäubung
die Knospe
dieAchselknospe
blütendeckenlose
schlafende
die Gipfelknospe
knospig
paarig, doppelt
doppelstachelig, zwillingsdornige

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Gaertner-féle
Galapagosról való
tobozbogyó
Galera-ról elnevezve
gubacs
francia
gúnárról elnevezve
Garaventa-ból való
Garcia-féle
Garess-féle
Gasser-féle
Gates-féle
Gaumer-féle
Gaut-féle
szomszédmegporzás
rügy, bimbó
hónaljrügy
csupasz rügy
alvórügy
csúcsrügy
bimbós, rügyes
páros, kettős, iker
páros tövisű

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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A Pesti Hirlap KÜLFÖLD rovat Bévezetésül nyílt
levél cikkében olvasható:
„T r i e s t , junius 26-án. Kezembe vettem a’ kalendáriomot, ’s ez egyszer örvendettem, hogy a’ magyar
journalistica még csak ollyatén közlekedési eszköz,
minők a’ magyar Utak, mellyeken nem mindennap’
járhat az ember; (…)Tudom, nem könynyelmüekhez
szólok; ’s igy elmondom, hogy az a’ sokáig, az a’
végnélküli készülés is néha bajjal jár. Bécsben, két nappal elindulásom előtt sörházba vetődtem
— ki nem vetődik Bécsben oda néha napján? — ’s ott a’ sörkancsók között virágozó cactust
találtam. Tudjuk, a’ cactus csak minden huszadik évben virágzik, ’s akkor is csak egy éjtszaka.
A’ jelenlévők olly véleményben látszottak lenni, hogy az ember elkábul a’ cactus’ illatától, ’s oda
hagyták a’ házat. Húsz évi magába zárkózás után lelkének egész gazdagságát tárja fel igy
egynémellyik, ’s az emberek elszaladnak előle. (…)
’S ezzel Isten velünk!
O.”
Köszön el tőlünk az ismeretlen szerző, aki O. jelzettel írt alá, de ettől még maradt ismeretlen, aki
cikkét valószínűleg Szalay László szerkesztőnek írta.
Ficzere Miklós gyűjtéséből
Irodalom
Külföld rovat. Bévezetésül nyílt levél. Pesti Hirlap, 1844. 7. 4./366. szám, 458. o.
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok,
egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb
lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon
közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt
teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb
információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra kész
állapotban küldik meg a fenti címre.
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