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Rendszeresen visszatérő kellemes probléma, hogy a
szerkesztésre kerülő anyag terjedelme meghaladja a
rendelkezésre álló 60 oldalt. Most is ez történt, 11 oldalt
kellett kivenni, amely az egyszerűség kedvéért Ficzere Miklós
Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Epresi László c. írást és a
Filatélia Euphorbiák 2. rovatot érintette. Talán olvasóink sem
tiltakoznának, ha az éves előfizetés 1.000,- Ft-tal emelkedne
2016. január 1-től, ami a terjedelem növelését is lehetővé
tehetné. A kimaradt írások a következő 4. újságunkban
jelennek meg.
Ficzere Miklós Tüskézni tilos, sarjazni szabad? írása újabb
morfológiai kérdést taglal, kitérve az általánosítások hibás
gyakorlatára. Ne ijedjen meg az olvasó, képekkel együtt
mindössze három oldal kéri türelmüket. A magyarországi
kaktuszokkal foglalkozó szakfolyóiratok hasábjain időrőlidőre felbukkan a tövis - tüske közötti különbség
megmagyarázásának kényszere, olykor irgum-burgumozva
intve az olvasókat, ne használják a tüske kifejezést, mivel a kaktuszoknak tövisei vannak és
nincsenek tüskéi. A szerző állítja, a kaktuszokon is létezik tüske, csak jó helyen kell keresgélni.
Arról viszont még egyetlen sort sem olvasott, mennyire helytelen a sarj fogalmának használata,
ami morfológiailag legalább akkora hiba, mint tövis helyett tüskézni vagy fordítva. De hogyan is
lenne elvárható bárkitől, hogy egyszeri, de akár többszöri ránézésre eldöntse, mit lát szövettanilag,
tüskét vagy tövist, hiszen erre csak a szövettanászok képesek, de ők is csak megfelelő mikroszkóp
segítségével. E kérdésben a hit maradna az egyetlen lehetőség? Elhinni mindazt, amiről a
szakkönyvek írnak, és csendben meglapulva elkerülni a tekintély magaslatainak képviselőit,
aminél nagyobb sótlanság nehezen elképzelhető. A tövis-tüskénél egyszerűbben, első látásra
eldönthető a sarj mibenléte, mégis elterjedt a közbeszédben a sarj szó helytelen használata.
Tóth Norbert és Kiss László
Strombocactusok
a
pokol
tornácán
Strombocactus
corregidorae. A szerző társaival
együtt barangolt az ún. Infiernillozónában, ami sajátos bioföldrajzi
egység, amely a Queretaro-Hidalgo
államok természetes határvonalát
alkotó Rio Moctezuma kanyonja
mentén húzódik, mintegy 60 kmnyi
hosszúságban.
A
legspeciálisabb társulásoknak egy
36 km-es szakasza ad otthont,
melyet Barranca del Infiernillonak
neveznek.
Legnagyobb
része
közigazgatásilag
Queretarohoz
tartozik, mely mexikói léptékkel a kisebb államok közé sorolandó a maga 11.699 km²-ével.
Bizonyos területei nehezen megközelíthetők, ebből fakadóan meglehetősen ritkán lakottak, így
nem meglepő, hogy flórája még nem teljesen feltárt, a becslések szerint kb. 3500-4000 faj élhet itt,
közöttük az érdekes Strombocactusok. A Strombocactus corregidoraet 2006-ban fedezték fel ill.

írták le. A Stombocactus corregidorae a Moctezuma folyó kanyonjában él, ahol az élőhelye felsőkrétakori időszakból származó déli fekvésű mészköves sziklákon található. A növény erősen
lejtős, néha függőleges falon nő. A populáció előfordulása direkt nem pontosan, csak a földrajzi
szélesség és hosszúság fok és perc értéken lett megadva a leírásban, hogy a lepusztítástól,
kifosztástól megóvják az új faj élőhelyét. A Strombocactus „vadászat” kiterjedt a Sierra el Doctor
azaz a Doktor-hegység alig feltárt, nehezen járható vadonjára is.
Roland Müller Elszigetelt élettér: Sulcorebutia insperata, egy új faj Bolíviából.
Az Andok régió Tomina tartományában a megnőtt utazási kedv következtében az utóbbi tíz évben
a korábban, 1970-ben leírt Sulcorebutia crispata mellett sok új alakot fedeztek fel és írtak le. Ezek
sorában az első a túlnyomórészt fehér virágú, Diers és Krahn által 2005-ben leírt és habitusában
első pillantásra a Sulcorebutia crispatára hasonlító Sulcorebutia roberto-vasquesii volt. Ezt
követően írták le a Sulcorebutia azurduyensist (Gertel és társai 2006), a S. tarvitaensist (Gertel és
Lechner 2008), a S. heliosoidest (Lechner és Draxler 2008), és a S. viridist. E fajokról leírást
olvashatnak a Debreceni Pozsgástár korábbi újságjaiban. A Sulcorebutia insperata viszont
egyikükre sem hasonlít, ezért azt új fajként kellett leírni. A S. insperata habitusával szinte „idegen
test”-nek számít az elszigetelt élettérben a régió Sulcorebutiái között.
Fábián László Alberto Vojtěch Frič,
egy rendkívüli életút. 3. rész.
Frič életének érdekfeszítő kalandjairól
kapunk újabb, izgalmas részleteket.
„A Matto Grosso őserdeiben már sok
bátor ember elveszett, és köztük nem
egy tapasztalt személy is. Főleg azok
pusztultak el, akik nem voltak
képesek szót érteni az indiánokkal.
Még az 1937-es években a gyakorlott
utazó Percy Fawcett ezredes, fia és
annak barátja is nyomtalanul tűntek
el. Állítólag a calapalo (kalapos)
indiánok ölték meg őket. G. N. Dyott
sikertelenül kutatott utánuk, végül
kijelentette, minden fehér ember abban a pillanatban szűnik meg létezni, amikor elveszti
kapcsolatát a civilizációval. A mi Molnár Gáborunk is leírt egy hasonló történetet a Bíborviskó
című regényében. Három angol magánrégész Santa Anna kikötőjéből elindul a Tapirapé folyón az
elsüllyedt Atlantisz keresésére, illetve a caraja indiánok elbeszéléseiből ismert állítólagos ősi
civilizációk felkutatására. Hogy elvonják magukról a figyelmet, hamis útvonalat adnak meg az
összeköttetést biztosító rádióállomásnak, majd az első meglepő sikerektől felbuzdulva kísérő
személyzetüktől is megválnak, annak ellenére, hogy egyre nagyobb veszélyeknek voltak kitéve.
Nemsokára a kegyetlen xavanté indiánokkal találkoznak. Tragikus végüket rögzítette a bekapcsolt
automata felvevőgépük. (…) A Parána mellékfolyóin egyre mélyebbre hatoltak Matto Groso
pusztaságaiba. A vidék mocsaras területén hirtelen összetalálkoztak a savantesz indiánokkal. Frič
így írja a törzs nevét, de szerintem megegyezik a xavanté névvel, ahogy az a portugál helyesírás
szerint rögzült. (…) Csak akkor döbbent rá a veszélyre, amikor az egyik kedvenc kutyája
áldozatává vált ennek az üldözésnek.” Természetesen megismerjük az Echinocactus
(Gymnocalycium) mihanovichii történetét is.
Cody Coyotee Howard Növénygyűjtemények kezelése, gondozása. Útmutató kezdők számára.
A Debreceni Pozsgástár elkövetkező néhány újságjában a kezdő gyűjtőknek kívánunk hasznos
tanácsokkal szolgálni, melyek sorát amerikai szerzőnk kezdi egyszerű ötleteivel, jól követhető
gyakorlati útmutatással. Egy növénykereskedésben eltöltött hosszú nap vagy egy internetes
vásárlás után, csodálatos - sokszor különböző helyekről származó - növényekkel telt dobozzal
érkezünk haza. Kedvező esetben minden példány mellett tájékoztató címkét találunk. Némelyiken
csak a növény neve, másoknál a származási hely vagy egyéb adat is látható. Ahelyett, hogy a
növényeket azonnal jövendő helyükre raknánk, néhány egyszerű, de fontos tennivalónk van. Ezek

segítségével gyűjteményünk rendben tartható és ezáltal is értékesebbé válik. Minthogy a növények
gyakorta cserélődhetnek, a gyűjteménnyel kapcsolatos feljegyzések karbantartása, az esedékes
teendőket illetően gyors áttekintést biztosít. Naprakészen láthatjuk az elpusztult és pótlást igénylő
növényeink listáját, és azok sorát is, amelyekről valamilyen oknál fogva le kell mondanunk. A
botanikai intézetek és a „komoly” kaktuszgyűjtők is, többre értékelik a jól dokumentált egyedeket,
mint a hiányosan vagy egyáltalán nem adatolt növényeket. A növény fajtájának és származási
helyének a feljegyzése lehetővé teszi azt is, hogy a fontos példányokat nyomon követhessük. A
következőkben olyan egyszerű módszert ismertetünk, amely biztosítja a gyűjtemény értékének
megőrzését, és segítséget nyújt a már birtokunkban lévő és az ezután beszerzendő növények
rendszerezéséhez és rendben tartásához.
Molnár Ágnes Az Euphorbia clavarioides
Az Euphorbia clavarioides már évek óta ismert és
nagymértékben
elterjedt
a
Dél-Afrikai
Köztársaságban a korábban Transvaal néven ismert
területtől a Free State és Lesotho államán keresztül
egészen az Eastern Cape-ig. Először Drége fedezte
fel a tudomány számára az 1830-as években a
Sneeuwberg-hegységnél, és néhány évvel később
Galpin talált rá a Queenston területen. Az E. basutica
annyira hasonlított az E. clavarioideshez, hogy
ezeket egy faj alá vették, megkülönböztetve két
változatot, az E clavarioides var. clavarioides néven,
míg az E. truncata E. clavarioides var. truncata lett.
A szerző a növény etnobotanikáját is említi írásában.
Katona József Lithops nemzetség VI. A virág, a
virágzás és a termés.
A Lithopsok ivarérettségüket a harmadik-negyedik
évben érik el. Ettől kezdve minden évben virágzanak
kedvező körülmények között. Egy test csak egy
virágot fejleszt. Nem úgy van, mint a kaktuszainknál,
amelyek akár több virágot is képesek fejleszteni egy
testen. A fajfenntartás érdekében az egy anyától
származó egyedek nem minden esetben nyílnak egy időben, illetve képeznek virágot. Ez egy
genetikai kód lehet. Egy értékes faj három egyedét, testvérét ültettem magfogás érdekében egybe,
de sajnos, nem minden esetben virágoztak egyszerre. Idegen megporzásúak, ezért még 3
példánynál is többet ültessünk egy edénybe. Ecsettel való megporzáskor felhőszerűen robban ki a
portokokból a számtalan pollen. Az igen apró magok hosszú ideig csirázó képesek, talán több
évtizedig is. Minden esetre az amerikai S. A. Hammer szerint a magja „olyan, mint a jó bor, minél
öregebb, annál jobb.”
Ficzere Miklós főszerkesztő

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: nogo@freemail.hu vagy
nogorobert@gmail.com Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik
feladatom, és szeretnék napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék
kellemetlenséget okozni a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben
előfordul egy-két kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani,
amennyiben e tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert
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KERTÉSZETI SZEMLE
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK
AZ ORSZÁGOS MAGYAR
ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK
KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK
HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA

A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA
Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN

Míg júliusban növényeinket vízzel bőségesen elláttuk, állandó fejlődésben tartottuk,
addig augusztusban már takarékos öntözéssel „érleljük", a téli nyugvási időre
előkészítjük a kaktuszokat A kevesebb öntözéssel kapcsolatban a kártevők,
különösen a tetvek, vörös pókok kapnak lábra, a növények nyári kibírhatatlan
élettempója után csak erre a nyugalmasabb időre várnak, hogy mérhetetlenül
elszaporodjanak. A levegő páratartalma is igen alacsony és ez mind-mind kedvez
sereges fellépésüknek. Bár a cserepek földjét aránylag szárazabban tartjuk, a
növények közvetlen környékét tartsuk nyirkos-párásán, mert ez nem kedvez a
kárlevőknek. Meleg napokon permetezzük meg többször is növényeinket, azonban
csak annyira, hogy földjük át ne nedvesedjen és hogy a hűvös estékig a permet a
növényekről felszikkadjon. Ha a növényeket hidegágyban ablak alatt tartjuk, úgy
augusztusban a hűvösebb éjjelek beálltával éjjelre levesszük az ablakokat, hogy a
reggeli harmat érje és edzze a növényeket. A glaucedo a növények viaszbevonata,
amely sok növényünknek fődíszét képezi (pl. Echinocactus ingens, Cereus
pruinosus), ilyenkor fejlődik ki a legszebben. A leggondosabb kezelés mellett is
előfordul azonban, hogy gyapjas vagy pajzstetvek, takácsatka stb. elszaporodik
gyűjteményünkben. Amint azt legújabb kutatások is igazolják, minden védekezőszer
többé-kevésbé károsan befolyásolja a növények életműködését. Kivételt ez alól csak
a pyrethrum képez, amely az állati kártevőknek legbiztosabb irtószere és a
növényekre teljesen ártalmatlan. A mimikri Mesembrianthemum. fajok „téli"
pihenője is véget ér. A fokozódó vízadagok első eredménye, hogy a Conophytumok,
Lithopsok stb. „kibújnak a bőrűkből". A vedlés után látszik meg, jó volt-e az előző
kultúra vagy nem.

Kedves Mindnyájan!
Köszönettel megkaptam a Debreceni Pozsgástár 2015. 2. számát. Tartalmilag is, formailag is
bármelyik hasonló profilú "nyugati" lappal felveszitek a versenyt. Ismételten gratulálok a
Szerzőknek és a Szerkesztőknek!
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Zoltán, Budapest
Kedves Szerkesztők!
Nagyon jó a hírleveletek! Gratulálok. Köszönjük, hogy megosszátok velünk.
Üdvözlettel: Libnárné Ica, Érd

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők augusztus
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák
hőmérsékletének változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a
változásokhoz, amely majd elősegíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az
üvegházakban és fóliasátrakban elhelyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az
erős napsugárzás okozta erős felmelegedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet
különbség miatt szellőztessünk éjszaka is.
2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő”
fajok kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a
júliusi gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak
árnyékkedvelő fajok. Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való
hozzászokás időtartamában létezik különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún.
„levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző napsütéshez, anélkül, hogy ez bármilyen problémát
jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás szokatlan bőségében jelentkezik.
3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a
hőmérséklet, úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja,
hogy növényeink beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába.
4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél
a termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének
beérése hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt
gyümölcshústól és egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk,
mivel így az átszellőzése biztosított, és soha ne feledjük felírni a fajnevet.
5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős
helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is
gyökeresedik.
6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák
jelentenek veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan
károsíthat, főleg nedvesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a
hűvösebb, harmatos reggelek beköszöntével válik teljessé.
Ficzere Miklós

HÍRLEVELÜNK JELENLEGI TÉMÁJÁNAK ELŐZMÉNYEI:
Urbán Sándor: Nagybetűvel vagy kisbetűvel (Hírlevél, 2014. december),
Ficzere Miklós: A kaktusztan (kaktológia) magyar nyelvezetének globalizációs rongálása
(Hírlevél, 2015. május),
Dr. Szűts László: Az idegen szavak és nevek kiejtési gondjairól (Hírlevél, 2015. július) című írások.

A vitatkozás nem mindig termékeny, mert elválaszthatja az embereket. Ezért csak egy rövid közlésre
szorítkozom. Papp László biológus, botanikus, a Debreceni Egyetem Botanikus Kert igazgatója telefonon
értesített, hogy mindig helyesen ejti a latin neveket. Ezt én természetesen elfogadom, akkor is, ha eldönteni
a szinte alig valamit érő latin tudásom miatt lehetetlen, és nem is feladatom. Az előző hírlevélben írt
megállapításomat továbbra is fenntartom, benne a következő vastagon szedett kiegészítéssel: »E
„követelményekről” már többen is írtak kiváló ismertetéseket, de még egyetlen biológustól sem hallottam a
latin nevek "nagy könyv" szerinti kiejtésének rendszeres és következetes gyakorlatát Papp László biológus
kivételével! «
Nagy kérdés, létezik-e egyáltalán "nagy könyv"? És hány ilyet találunk? És közülük melyik az igazi? Vagy a
"nagy könyv"-vek közül tetszés szerint választhatjuk bármelyiket? Csakhogy ebben az esetben a választott
"nagy könyv" szerint itt-ott eltérhet a kiejtés.
Szinte semmi latin tudással, mégis hogyan dönthetem el a kiejtés helyességét? A közbeszédben fülünknek a
mindennap hallott, de helytelen kiejtések váltak megszokottá, ezért a helyes kiejtés szokatlan zöngése
azonnal feltűnne. Professzor Dr. Szabó István alábbi írása alapján pld. a Schlumbergera névben az sch
hang ejtése sz+k, így a név hangzása figyelembe véve az e hang kiejtését is Szklumbérgera lenne. Az
biztos, így ejtve még nem hallottam, ellenben Slumbergerának már sokszor! Egy másik példa alapján
hibásan ejtjük a fastigiata szót is faszcigiatának, amely helyesen fasztigiáta lenne, ha megnézzük a ti hang
kiejtésére írtakat. Az is tény, hogy a kiejtésekre vonatkozó leírásokban egy hang kiejtése lehet így is, meg
úgy is, néha ilyen, meg ritkán olyan, általában így, vagy ha ilyen, vagy olyan hang áll előtte vagy mögötte,
akkor úgy, és a többi és a többi. Csak az y hang kiejtése háromféleképpen is lehetséges bizonyos
feltételektől függően. Ezen eltérések ismerete és helyes alkalmazása csak következetes tanulással és a
beszédben való gyakorlással érhetők el, sőt, ismerni kellene a szavak eredetét is, pl. görög, vagy más, de
nem latin eredetű-e? Ezek pedig nem lehetnek követelmények az átlagos növénykedvelő emberek számára.
Vagy talán, ha nem tudjuk helyesen kiejteni, akkor inkább ne is mondjuk ki sehogyan a növény latin nevét?
Ne is kíséreljük meg anyanyelvünkhöz igazítva némileg magyarosan kimondani?
Egy biztos, a jövőben helyes vagy helytelen kiejtéssel továbbra is megértjük egymást, ahogyan megértettem
a román anyanyelvű vendégemet, amikor az Echinocereust Ekhinocsereusznak ejtette, igazodva a saját
anyanyelve szerinti kiejtéshez, és ez semmilyen megértési gondot nem okozott. Eddig bármilyen anyanyelvű
kaktuszgyűjtő által bárhogyan kiejtett latin megnevezést megértettem első hallásra, igaz, néha jobban oda
kellett figyelnem.
És ezen a ponton ismét feltolakszik a kérdés: Ha a nem magyar ajkú emberek a saját anyanyelvük szerinti
kiejtéshez igazítják az idegenszavak kiejtését, akkor ezt megteheti, vagy nem teheti meg a magyar
anyanyelvű ember?
A következő írások közreadása a helyes latin kiejtést lennének hívatottak elősegíteni azoknak, akik
ebben valamiféle jártasságot szeretnének szerezni.
Az első Papp László Még egyszer a latin kiejtésekről című írása, amely megjelent a Debreceni
Pozsgástár 1998. 1. számában, de olvasható honlapunkon is az alábbi linkre kattintással:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/debreceni-pozsgastar/meg-egyszer-a-latin-kiejtesekrol
Professzor Dr. Szabó István írásából most egy szorosan idekapcsolódó részt olvashatnak.

Pannon Egyetem, Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Universitas Pannoniae, Facultas Georgicon Institutum Botanicae et Technologiae Biologicae

Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába
Introductio ad usum nomines et enuntiationes Latinarum disciplinae botanicae
Botanikai latin nyelv a rendszertan, a nevezéktan és a magyar tudományos műnyelv
sajátosságaival
Lingua Latina botanicae cum proprietates systematicae, nomenclaturae et linguae artificiosae Hungaricae

Szerző – Auctor: Dr. Szabó István egyetemi tanár (professor)
Bíráló – Lector: Ruff János tanár (magister)
Keszthely, 2010

A latin eredetű szavak, szakkifejezések, szólások és közmondások használata át- meg áthatja
mindennapi életünket. Akár elkerülhetetlen, akár felesleges vagy hivalkodó az alkalmazásuk, a
helytelen szóhasználat, a félreértés vagy a meg nem értés sok gondot okozhat. Ezért törekedni kell
a megfelelő magyar kifejezések használatára, illetve az idegenszavak pontos ismeretére és
helyénvaló alkalmazására. A tudomány gyors fejlődésével a nemzeti nyelvek nem tudnak
maradéktalanul lépést tartani a szakkifejezések terén. Egyes nyelvek nemzetközivé váltak (pl.
angol), vagy kialakították és megtartották nemzetek közötti egyenértékes és közvetítő szerepüket.
Ebbe az utóbbi kategóriába tartozik a latin nyelv. A latin kifejezéseket a mai napig minden
soknyelvű (poliglott) szakszótárban megtaláljuk alapvető hivatkozásként. A Georgikon alapítása
idején az újítással, fejlesztéssel mérsékelten kellett bánni. A korabeli termelési viszonyok idehaza
alig voltak fogadóképesek. Nagyváthynak, Pethének többek között azzal kellett szembenéznie,
hogy például a gabonát kötényből kézzel vető ember három-négy öl szélességet fogott, tehát
termelékenyebb volt, mint a lóvontatású „vetőgépely”, amely csak négy lábat. A nyelvismeret
iránti igényt az oktatás célja befolyásolta. Az élcelődő feljegyzések szerint a georgikoni diákok
feltehetően azért voltak gyengék a szántásban, mert gyenge volt a latin nyelvismeretük. Vagyis a
gyakorlati ismeretek átadása kétségbevonhatatlanul összefonódott az anyanyelvű oktatás
megteremtésével. Ma az a jellemző, hogy a latin nyelv tanítása a XX. század közepe óta
fokozatosan hátérbe szorul, a tudományos és technológiai robbanást viszont a nemzeti nyelvek
nehezen, az idegen elemek átvételével és beépítésével követik. Ugyanakkor vannak szép példái az
idegen szavak és kifejezések „magyarításának”. Napjainkban az anyanyelvüket helyesen használó,
és több idegen nyelvet beszélő hallgatók és munkavállalók előnyösebb szakmai és piaci
lehetőségeket találhatnak a mérsékeltebb nyelvi képzettségűekkel szemben. A tudományos nevek
sokat elárulnak a növények jellegzetességeiről, még ha a magyar nevek nem is követik híven
azokat. A kifejezések egy része valóban latin szavakból származik, míg a másik része a latin
mintájára képezett műszó, toldalék. A latin használata azon túl, hogy segíti a különböző
anyanyelvűek közötti megértést, számos esetben a hivatalos közlés nyelve. Az eredeti szavak
sajátos tartalommal telítődnek meg szakterületek szerint. Ez adja meg az orvosi, jogi, botanikai,
stb. latin sajátosságait. A növényhatározás, az élettani, genetikai képzés, biotechnológiai
alkalmazás egyik alapja a tévedhetetlen és biztos élettani, anatómiai ismeretek elsajátítása. A latin
nyelv sajátosságainak és szabályainak rövid ismertetésével hallgatóink alapos szervezettani
(anatómiai), rendszertani és nevezéktani felkészülését kívánjuk támogatni. A latin és magyar
tudományos kifejezések, a növénynevek gyűjteményére és helyesírására vonatkozó legfontosabb
műveket és érvényes szabályzatokat az irodalomjegyzék tartalmazza.
Dr. Szabó István

A latin nyelv története - Historia linguae latinae
A latin az indoeurópai nyelvcsalád itáliai nyelvcsoportjába tartozik. Eredetileg az ókori Latium
(innen származik az elnevezés) és Róma nyelve volt, majd a római birodalom uralkodó nyelvévé
vált. A történelem hosszú szakaszára jellemző, jóllehet, a virágkorát Kr. e. 100 és Kr. u. 100
között élte. Később vulgarizálódott, számos leány-nyelv (újlatin nyelvek: olasz, spanyol, portugál,
francia) és nyelvújítás vagy nyelvalkotás (rumén, eszperantó) alapja. Nagy hatással volt továbbá
számos nyelv fejlődésére, amelyek szókincsének jelentős részét, nyelvtani mintázatának egy részét
adta (angol, illetve német, orosz), vagy nemzeti kultúrák fejlődését évszázadokon keresztül
befolyásolta (pl. magyar).
A latint ma holt nyelvnek tartják. Valóban egyetlen országnak vagy nemzetnek sem hivatalos vagy
használatos nyelve, de elemei beépültek a mindennapi szóhasználatba, sőt egyértelműen a
tudományos nyelv alapját képezi (botanika, zoológia, jog-, orvos-, gyógyszerész-tudomány). A
tudományos nevek elsősorban a latin és a görög nyelvből származnak, de gyakran más ősi, sőt új
nyelvekből is levezethetők egyesek. A latinnak a biológiában két fő felhasználási területére
hivatkozunk: 1/ a diagnózisok (érvényes leírások), 2/ nómenklatúra (rendszertani és anatómiai
nevezéktan).
Alapvető nyelvtani sajátosságok - Regulae grammaticae fundamentales
A latin flektáló nyelv, vagyis a szavak mondatbeli viszonyait általában tőalakváltozással fejezi ki.
Ennek nyelvtani szerepe van, ugyanis kifejezi az illető névszó nemét, ragozási típushoz tartozását,
számát, esetét. Megkülönbözteti a magyartól az elöljárószók használata, a nyelvtani nem, a
melléknév egyeztetése a főnévvel.
Szavak elválasztása - Disjunctio verborum
A szótag szerinti és az alkotó tagok szerinti szétválasztás egyaránt alkalmazható. Az összetett
magánhangzókat és a több betűből álló mássalhangzókat (pl. oe, sch) nem szabad szétválasztani.
Hangtan - Principes phoeneticae
A magyar nyelv latin betűkészletet, írásjeleket használ, de a magánhangzók és a mássalhangzók
kiejtésében különbségek vannak. A magyar nyelvben rendszerint a szavak első szótagjára esik a
hangsúly, más nyelvekben – így a latinban – csak a kéttagú szavak esetében van így, egyébként a
hangsúly helye változó. Általában a szó végétől számított második, harmadik szótagra, de ha az
utolsó előtti hosszú, akkor arra esik a hangsúly. Egyes esetekben a hangsúlyt (balra dőlt ékezettel)
és hosszúságot (jobbra dőlt ékezettel) a helyes kiejtés kedvéért jelölik a latin szövegben (pl.
Chamaecỳparis - Chamǽdrys.) A latinban különös jelentősége van (pl. populus = nép, Pòpulus =
nyár(fa), popúleus = nyárféle, pupulifòlius = nyárlevelű).
Az alábbi hangtani szabályok az úgynevezett hagyományos kiejtésnek felelnek meg, amelytől
elsősorban a leány-nyelvek, de más latint használók is eltérnek, amennyiben az úgynevezett
restituált kiejtést alkalmazzák. Ebben az esetben az egyes betűk mindig ugyanazt a hangot jelölik
(pl. ciceraria – kikeraria, csicseraria). Külföldi személynevekből képzett nemzetség- vagy
fajneveknél használják a latinos vagy az illető nyelv szerinti kiejtést.
Magánhangzók - Vocales
hang
a

ejtése
mint a magyar á, de rövid,
ám lehet hosszú is

példa
Calamagrostis (Kalamagrósztisz)
Arum (Árum)

y

repens (répensz), Mentha
(Menta), Cedrus (Cédrusz)
Cystopteris (Cüsztópterisz)
Polygonum (Polỳgonum, illetve
Polǜgónum)

eu

Cattleya (Kattléja)
aestivalis (észtivàlisz)
Koeleria (Kölèria),
Hippophaë (Hippòfae)
poeticus (poëticus) (poètikusz)
Euphorbia (Eufòrbia)
Euonymus (Evonỳmusz)
Simaroubaceae (Szimarubáceé)
Muehlenbeckia (Műlenbekkia)
pleiochasium (plejohàsium)
Pleiospilos (Plejószpilosz)
araneiformis (araneïfórmisz

e

hosszú: é, rövid: e

i, eredetileg görög eredetű szavakban
ü, de nem következetesen, illetve a
helyesírás hangsúlyozására
élőbeszédben alkalmazzák
ritkán j
ae, æ é
oe, oe ö, ő
ë
külön o+e esetén

ou
ue
i

általában eu
néha ev
u (ritka)
ü (nem latin eredetű nevek)
ha magánhangzók között áll: j
egyéb esetben általában: i, amit
jelölhetnek is: ï

Mássalhangzók – Consonantes
hang
ejtése
s
sz
c
magas magánhangzók (e, i, ae, oe, y)
előtt: c, minden más esetben: k

qu

ha nem áll előtte s, t, x
és utána magánhangzó következik: ci
kv

gu
su

ha utána magánhangzó áll: gv
ha utána magánhangzó áll: sv

ti

ch

k
k+h (erősen torokból képzett h)
ph
ma már egyszerűen f
rh, rrh r+h, rr+h
z
sc
sch
s
cch

z
általában szk,
néha szc
sz+k
nem latin eredetű nevekben: s
hh
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példa
Sisymbrium (Sziszǜmbrium)
baccifer (bakcifer),
Cicuta (Cikúta)
Parthenocissus (Partenocísszusz)
Cryptocorine (Krüptokoríne)
Nasturtium (Nasztúrcium)
fastigiata (fasztigiáta)
Equisetum (Ekviszètum),
Quercus (Kverkusz)
segueriana (szegveriána)
suaveolens (szvavèolensz),
suecica (szvècika)
Chrysopogon (Krüzopógon)
Eleocharis (Eleóharisz)
Paphiopedilum (Pafiopèdilum)
Rhododendron (Rhododèndron)
Coralliorrhiza (Koralliorrhìza)
Rhizobium (Rhizòbium)
Biscutella (Biszkutèlla)
Scirpus (Szcìrpusz)
Schoenus (Szkhönusz)
Sherardia (Seràrdia)
Saccharum (Szahhárum)
Folytatás következik!

Eddig tart a kiejtésre vonatkozó rész, a folytatásban a növényi nevezéktan szabályairól tudhatunk meg
érdekes és hasznos ismereteket. A két ismertető alapján, aki akarja, megtanulhatja a biológiai latin
elnevezések helyes kiejtését, és ezzel eleget tehet a magasabb szintű tudományos kívánalmaknak. Akinek
sikerült jól beletanulnia, annak várjuk szíves értesítését, milyen sikert ért el növénykedvelő társai körében.
Ficzere Miklós, Debrecen

Idén sem nélkülöztük a csodálatos kaktuszok és egyéb pozsgásnövények kiállítását Debrecenben,
amely június 9-től június 13-ig került megrendezésre. Június 12-én látványültetéssel gondoskodtak
a szervezők a fiatalabb korosztály szórakoztatásáról, majd 13-án, hogy ne csak mindig a
kaktuszokról beszéljünk, Szászi Róbert tartott érdekes előadást az „Erdőspuszták élővilága”
címmel, sok-sok látványos képpel színesítve. Az Erdőspuszták Debrecent övezik dél-kelet, déli
irányból.
Szöveg: (-fm-), Képek: Szászi Róbert

Írta: Nagy Sándor
Az előzőekben eljutottunk Detlev Metzing német biológus, Gymnocalycium szakértő 2012-ben
megjelent a nemzetség új rendszertani felosztásának első négy (Microsemineum, Pirisemineum,
Muscosemineum és a Scabrosemineum) alnemzetségéig.
Ami még hátra van:
5. Macrosemineum alnemzetség: Gymnocalycium angelae, denudatum mint típusfaj, horstii,
buenekeri, hyptiacanthum, mesopotamicum, paraguayense.
6. Trichomosemineum alnemzetség: Gymnocalycium bodenbenderianum, quehlianum típusfaj,
ochoterenae, ragonesei.
7. Gymnocalycium alnemzetség: Gymnocalycium amerhauseri, andreae, baldianum, berchtii,
bruchii, calochlorum, capillaense, carolinense, erinaceum, fischeri, gibbosum típusfaj, kieslingii,
kroenleinii, neuhuberi, reductum, robustum, schroederianum, taningaense, uebelmannianum.
5. Macrosemineum
Metzing. 2012.

alnemzetség/Schütz

ex

Élőhelyek:
Uruguay,
Kelet-Paraguay,
DélBrazíliában és északkeleti Argentína. A magról: az
érett gyümölcs mindig zöld, nincs minden esetben
tele, de gyakran lágy és folyékony. Magok 1-3 mm
átmérőjűek, matt feketék vagy sötét barnák. Csaknem
gömb alakúak (csonkított gömbtől a sisak alakúig),
de észrevehetően széles a hilium közelében. A G.
denudatum maghéja finoman szemölcsös, a G.
mesopotamicum magja viszont a többitől eltérően,
inkább lapos. Ha az általam "nagymagvú alnemzetségnek" nevezett illetve az oda sorolt fajok
névsorát összehasonlítjuk Schütz
besorolásával,
akkor
a
következőket látjuk: elsősorban
Metzing egyszerűsítési törekvését,
de hogy mindezt miért a két nagy
tudású amerikai tudós rovására az rejtély számomra. Ugyanis a
fajok között nem szerepel a G.
leeanum (Hooker 1845) Britton &
Rose 1922, a G. megalothelos
(Sencke ex K. Schumann 1898)
Britton & Rose 1922, a G.
netrelianum
(Monville
ex
Labouret 1853) Britton & Rose
1922, valamint a G. uruguayense
(Arechavaleta 1905) Britton &
Rose 1922. Egy kivétel van, a G.
sigelianum (Schick 1923) Hosseus 1926. A G. fleischherianum Backeberg csak, mint a G.
paraguayense (K. Schumann 1903) Schütz 1966 szinonimájaként szerepel.

Típus faj: Gymnocalycium denudatum (Link & Otto 1828) Pfeiffer ex Mittler 1844.
Rendkívül változatos, számos formája megtalálható a természetben és még több a
gyűjteményekben, könnyen hibridizálható, természetes hibridje a G. multiflorum.
Története röviden: Echinocactus denudatum Link & Otto 1828, Cereus denudatus (Link & Otto)
Pfeiff. 1837, Echinocactus megalothelos Sencke 1898, Gymnocalycium megalothelon (Sencke)
Britton & Rose 1922.
Gymnocalycium angelae Ezt a fehér virágú, rózsa-piros torkú szép növényt Massimo Meregalli
olasz botanikus találta Argentína északi felén, Corrientes tartományban. A szerző az új fajt
Roberto Kiesling argentin botanikus és egyetemi tanár feleségéről nevezte el, aki elkísérte a két
kaktusz specialistát Tres Cerros közelébe, ahol a növényt találták.
Gymnocalycium horstii Ez a faj
viszonylag
széles
területen
endemikus
Brazíliában,
ahol
előfordul Rio Grande do Sul
tartományban 300 m tengerszint
feletti magasságban. Előfordulása
kb. 40.000 km2 nagyságú területen,
de a faj mégis ritka, az élőhelyen
erősen töredezett, nagy populációkat
az irodalom szerint sehol sem
találtak.
Élőhelyén
nagyon
veszélyeztetett, az elmúlt 10 évben
az állománya mintegy 60 %-kal
csökkent a szarvasmarha legeltetés, a
mezőgazdasági terület növelése,
valamint az illegális gyűjtése miatt.
Gymnocalycium buenekeri Az első
elfogadott leírást 1978-ban G. J.
Swales
készítette.
Elsődleges
élőhelyén, Brazíliában a Rio Grande do Sul állam területén nő sűrű csoportokban. Jellegzetesen
matt, sötétzöld, lapított gömb alakja eléri a 10 cm átmérőt és magassága a 15 cm-t. Öt széles
bordája, 3-5 db, merev, enyhén ívelt, először világossárga, később sötétbarna töviseket nevel,
melyek nem érik el a 2,5 cm-es hosszúságot. Virágai világos barack vagy rózsaszínűek, a torkuk

rózsástól a piros színig terjed. A virágok akár 4,5 cm hosszúak, és átmérőjük 6,5 cm.
Gymnocalycium hyptiacanthum (Lemaire) Britton & Rose (1922) leírásában a virág színe
sárgásfehér. Ez a faj fordul elő Uruguay nyugati, Argentína észak-keleti részén elterülő Entre Rios
tartományban és Brazília legdélibb területén, 0 és 500 m tengerszint feletti magasságban. Metzing
nem folyik bele a 2006 óta tartó vitába, amely arról szól, hogy a sárga virágú Gymnocalyciumok
hogyan illeszkedjenek a rendszerbe. (G. hyptiacanthum és G. uruguayense a G. netrelianum,
valamint 2012 decemberétől a G. schroederianum.
Gymnocalycium mesopotamicum Aki egyszer már látta a lassan növő, pici, 2-3 cm-es
golyócskákat, rövid vöröses, sörteszerű tüskéivel, legközelebb is megismeri.
Gymnocalycium paraguayense Világos zöld, fényes bőrfelületű, jellemzően ez is nagyon változó
faj. Metzing szerintem itt nem következetes, hiszen részt vett a G. fleischerianum (Merengalli,
Metzing és Kiesling) L. Vala "önállóságának" kihirdetésében, de egyedül csak a G. paraguayense
szinonimájaként kezeli, annak ellenére, hogy sok kutató különbséget talál a két faj között.
Befejezés következik.
Képek a szerzőtől.
Nagy Sándor, Jászberény

Csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240
oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult
mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait.
Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet
belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!
Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

A 14 éves Jámbor Laci nemrégen küldte meg részünkre legújabb képeit kaktuszairól, gyűjteménye
elhelyezéséről. Különösen büszke a Rebutia muscula növényére, mert azon egyidőben 25 virág
nyílt. Gyönyörködjünk Laci bemutatóján, a pompás növényekben.

A büszkeség: Rebutia muscula, melyen egyidőben 25 virág bontotta szirmait.

Kedves Laci!
Gyűjteményedhez, növényeidhez a magam és a Társaságunk nevében gratulálok, látszik
hozzáértésed és gondoskodásod eredménye. További sok sikert kívánunk, és várjuk fényképes
beszámolóid. Ha lehet, írd oda a növény nevét is. FM.

A Mikepércsi Általános Iskola tanulóinak látogatása Nagy József
gyűjteményében Mikepércsen, 2015. május 20-án.

Arany János Általános Iskola, Debrecen 2015. május 18.

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

delessertianus
delicatus
deliciosa
deltoides
deminuta
deminutus
Dendrocereus
dendroides
dendron
denmoza
densiaculeatus
densiareolatus
densiflorus
densilanatus
densiseta
densispina
densispinus
densus
dens
dens canis
dentatus
denticulata
denudata
denudatus
depauperata
dependens
depressa, depressus,
depuratus
deremensis
derenbergii
deserticola
desertii
despainii
devolatus
diabolica
diacentra
diadema
diaz-romeroana
dichasium

benannt nach dem Sammler:
Delessert
köstlich, wohlschmeckend
köstlich
deltaförmig
verkleinerte
verkleinert
baumcereus
baumähnlich
der Baum
alagramm der Namens Mendoza
dichtbedornter
dichtblütiger
dicht wollig
dicht borstig, dichtborstige
dichtdornige, dich bedornte
dicht bestachelt
dicht gedrängt
der Zahn
der Hundezahn
gezähnt
fein gezähnt
unbehaarte
entblösst, entblösstes, nackt
herabhängend, herabhängender
niedergedrückt
gereinigt
aus Derema stammend
benannt nach: Dr. J. Derenberg
wüstenbewohnende
benannt nach: Despain
herabgesunken, rückschlägig
teuflische
doppelmitteldornige
geziert
Dias-Romeroana, Dr. B.
das Dichasium

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Delessert-féle
ízletes, finom
jóízű csemege
delta alakú, háromszög alakú
kisebbített, kicsinyített
kicsinyített
oszlop-,fa-,rúd-gyertyaszerű
faszerű, fához hasonló
fa
Mendoza anagrammája
sűrű(tömött) tüskézetű
sűrű tövispárnás
sűrűvirágú
tömött, gyapjas
sűrűsörtéjű
sűrű(tömött) tüskéjű
sűrűtövisű
sűrű, tömött, tömör
fog
kutyafog
fogazott
finoman fogazott
haj nélküli, kopasz, csupasz
meztelen, csupasz
elszegényült
lecsüngő
lapos, lapított, lenyomott
tisztított
Deremából való /Afrika/
Derenberg-féle
sivatag-, pusztalakó
sivatagi
Despain-féle
visszaütött /elődjére/
ördögi
páros középtövisű
ékes, díszes
Diaz-Romeroana-féle
kettős bog

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek
elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények
(sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az
adományozott magvak eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet.
Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek
fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra
kész állapotban küldik meg a fenti címre.

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

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Notocactus buiningii
Fotó: Szászi Róbert, Debrecen-Haláp

Rajzolta: Nagy Máté, Májvásárkerti Iskola, Újfehértó

