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  Hírlevél új néven 

 
 

A Magyar  Kaktusz és Pozsgás  Társaság  Közhasznú Egyesület Internetes Magazinja 

 

Hetedik évfolyamához és 80. számához érkezett Hírlevelünk. Kezdetben valóban csak Hírlevél 

volt az elképzelés, amely havi megjelenéssel hírt ad Társaságunk életéről, eseményeiről, és 

legmerészebb elképzelések között sem szerepelt, hogy az évek teltével egy olyan internetes 

újsággá válik, amely méltó kiegészítő társa lesz nyomtatott újságunknak, a Debreceni 

Pozsgástárnak. Az első Hírlevél egyszerű e-posta levélként lett kiküldve, majd kissé csinosítva 

pdf formátumban jelent meg. Köntöse időnként változott, de mindvégig megtartotta alapvető 

vonásait. Legtöbbet tartalmi mondanivalója alakult, hiszen időről-időre olyan írások jelentek 

meg, amelyek hozzájárultak a gyűjtés, a növények ápolásának alaposabb ismeretéhez. De 

közlésre kerültek olyan cikkek is, amelyek általánosabban szóltak a növényi életről, a növényi 

szervezet működéséről, a környezeti hatásokról és sok más egyébről. Időnként olyan 

összehasonlításokat olvashattunk, amelyben a morfológiai változásokra más, nem pozsgás 

növények szolgáltak példaként. A kaktuszok és a többi pozsgás is növény, egyikük sem kivétel, 

mindegyikükre igazak azok az általános tételek, amelyek a növényvilág egészére vonatkoznak, s 

csak ezek mélyebb ismeretében érthetők meg pl. a kaktuszok morfológiája, vagy rendszerezésük 

irányai, a növényi mozgások mibenléte, és egyebek. Ez a kibővült tartami változás vetette fel a 

névváltozás szükségességét is, mivel huzamosabb ideje a Hírlevél tartalmilag nem csak 

hírlevélként működik, és neve már csak félig-meddig fejezi ki igazi mondandóját. Sok fejtörés 

után született meg az új név, a Kaktusz és Pozsgás, amely Társaságunk internetes magazinja. A 

név kétértelmű, egyrészt kifejezi azt, hogy a kaktusz pozsgás, azaz pozsgásnövény, de azt is 

kifejezi, hogy kaktuszokról és pozsgásokról, vagyis a többi pozsgásnövényről is beszél, 

olyanokról, amelyek nem kaktuszok. Ez a kétféle áthallás fedezhető fel a címben. Miért nem 

újság, és miért magazin? Újságunk már van, ez a Debreceni Pozsgástár, röviden DP. Ha újságot 

mondunk, erre gondoljunk, míg a magazin említésekor a Kaktusz és Pozsgás internetes 

magazinunkra. Ha már van DP-nk, emez lehet röviden KP, amely érdekes asszociációt is kelthet. 

Mi a célja a Kaktusz és Pozsgás internetes magazinunknak? Az újság terjedelme csak a 

befektetett munka mennyiségétől függ, mivel költség, azaz „kápé” igénye nincsen. Amennyiben 

az újság tartalmi alkotóinak aktivitása a jelenlegi szinten marad, úgy általában 30 oldal, de ez 

változhat, lehet több is, és kevesebb is, sok egyéb tényezőtől függően. Cél mindannak a 

tartalomnak a megtartása, amely eddig is megtalálható volt a Hírlevélben, tehát Társaságunk 

működéséről, tevékenységéről, a Debreceni Pozsgástár megjelenéséről információkat adni, és 

mindent, ami összefügg a kaktuszokkal és a többi pozsgásnövénnyel. Kiemelten fontos a múlt 

feltárása az említett témában, mivel ez a múlt még mindig csak lappang az eredeti források 

rendkívül nehéz és körülményes hozzáférhetősége miatt. Cél a különböző internetes honlapokon 

előforduló tévesnek bizonyuló tartalmak helyesbítése eredeti forrásokra való hivatkozással. De 

nem cél valamiféle versenyhelyzetbe kerülni a Debreceni Pozsgástár szakmai folyóiratunkkal, a 

Kaktusz és Pozsgás csak tartalmi kiegészítője lehet a Debreceni Pozsgástárnak, még akkor is, ha 

a múlt feltárásában másodlagos, történeti forrásokat közreadó szerepre törekszik. Későbbi 

félreértések elkerülése miatt egyértelműsíteni szükséges, hogy a Kaktusz és Pozsgás magazinunk 

jogutódja a Hírlevél c. internetes újságunknak, ebből következően a Hírlevél a jogelőd. Minden 

Hírlevél, majd a Kaktusz és Pozsgás magazin minden egyes száma archiválásra és megőrzésre 

kerül az utókor számára az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), Magyarország nemzeti 

könyvtárában. A folyamatban lévő előzetes egyeztetéseket követően tájékoztatást kapnak 

Olvasóink, hogy milyen módon érhetik el digitális kiadványainkat az OSZK-ban. A Kaktusz és 

Pozsgás magazin kiküldése az eddig jól bevált módszer szerint történik, és természetesen 

továbbra is elérhetők lesznek Társaságunk honlapján is. 

A szerkesztő reméli, az eddigiekhez hasonló színvonalú írásokat és ismertetőket olvashatnak az 

új címen megjelenő, Kaktusz és Pozsgás magazinban. 

Ficzere Miklós szerkesztő 
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Írta: Fábián László 

 

III. A LODÉ-RENDSZER ÉRDEKESSÉGEI ÉS SZEMÉLYES 

VÉLEMÉNYEM  

 
A könyv tartalmát eredetileg csak felületesen akartam leírni, de a szöveg és a lényege annyira 

lenyűgözött, hogy csaknem az egész szöveget lefordítottam és kiegészítettem gondolataimmal. 

Ez azért sikerült, annak ellenére, hogy az angolt nem értem és beszélem, hogy az általam ismert 

három nyelvre lefordítottam az eredeti szöveget, majd ezeket egybevetve sikerült csaknem 90%-

os értelmezést kapnom. Néhány szót sehol sem találtam meg, még a speciális műszavakat 

tartalmazó angol szótárban sem. Dedukcióval azonban sikerült értelmet adnom a szövegnek. A 

figyelmes olvasó bizonyosan talál a Lodé értekezésemben hasonló mondatokat, gondolati 

levezetéseket, mint a fenti részek tárgyalásánál. Ez is bizonyítéka annak, hogy véleményem a 

szerzővel és ellenvéleményem más szerzőkkel szemben, azonos. A szerkesztő úr a tanúm, 

valamint előző írásaim és előadásaim, hogy ezeket a gondolatokat nem csentem el Lodétól, mert 

őt addig nem olvastam. Szerkesztőmnek párhuzamosan küldtem át az elkészült oldalakat. 

Cikkemet fokozatosan, több napon át (egy hónap!) írtam, és ehhez a rendelkezésemre álló 

anyagot csak lassan tudtam áttanulmányozni, jegyzeteket készíteni, majd napi egy oldalnyi 

sebességgel megírni. A következő oldalakon szeretném a saját szemszögemből kiértékelni ezt az 

érdekes művet, mert, azért még ez sem a tökéletes nevezéktan, és egyáltalán nem természetes 

rendszer. 

Lodé rendszere sokban eltér az eddig ismertekétől. A Cactaceae családot 5 önálló alcsaládra 

osztja fel: Leuenbergerioideae, Pereskioideae, Maihuenioideae, Opuntioideae és a Cactoideae 

alcsaládokra. Az általa a Pereskia nemzetségből kivont fajok részére hozta létre az első 

alcsaládot (Leuenbergeria nemet). A másik érdekesség az eddig a Peireskioideae alcsaládba 

tartozó Maihuenia nemzetség részére is új alcsaládot képzett, és az eredeti alcsalád nevét is 

módosította. A maradék három alcsalád a klasszikus rendszerezések szerint maradt meg. Az 

alcsaládok felbomolhatnak tribuszokra (törzsek) és szubtribuszokra (altörzsek), a nemzetségek 

tribuszokba való elhelyezkedése sem felel meg a régi rendszerek elképzeléseinek. Még egy 

érdekesség, a Blossfeldia, Copiapoa és a Frailea nemzetségeket nem sorolta be egyik tribuszba 

sem, mert véleménye szerint ezek a nemek annyira atipikusak, hogy genetikailag és 

habitusukban sem illeszkednek be egyik csoportba sem, és így jelöli őket: Cactoideae incertae 

sedis. A nemzetségek taglalásának első oldalán néhány utasítás szerepel. Az Eomatucana Ritter 

= elöregedett génusz, alkalmatlan, felesleges, érvénytelen vagy nem támogatott. 

Echinofossulocactus Lawrence = a génusz ebben a könyvben újra helyet kapott, és 

alkalmazásának jogossága felülmúlja a többi elnevezését. Morangaya pensilis = nemzetség és a 

faj e jelölése érvényes ebben a könyvben, inkább mint más megnevezés. A szövegekben 

előforduló kifejezések, latin megnevezések a 2. kötet végén vannak, az olvasó itt magyarázatra 

lel értelmezésükhöz. Ezt követi a táblázatszerűen elrendezett adatok és leírások használata, ez 

minden nemnél azonos sémában lett elrendezve. Van a faj neve, leírója, a leírás megjelenésének  
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adatai, elhelyezkedésének kulcsa a rendszerében, stb. Pl. Acanthocalycium Backeberg, 

Backeberg & Knuth, Kaktus ABC, 224, 412 (1935), alcsalád: Cactoideae, Tribusz: Cereeae, 

Szubtribusz: Trichocereinae. Következik az előfordulási térkép, néhány jellegzetessége a 

nemzetségnek: virág, termés, tövisruha, magvak, és egy érdekes ábrázolásmódja a nemzetség 

tenger színt feletti magasságban való előfordulásának érzékeltetéséhez, stb., a nevek eti-

mológiája, vagyis az elnevezés angol jelentése. A nem rövid leírása, természetesen már csak 

angolul, a megjegyzés részben összefüggéseket keres más nemzetségekkel és további adatokat is 

közöl. A következő bekezdésben szerepelnek azok a fajok, melyeket a szerző elismer, esetleg 

alfajok, a csillaggal jelölt taxonokon elvégezték a DNS vizsgálatokat. Legvégül az elterjedését 

ismerteti. Fontos megjegyzése, a varietas és a forma fogalmát a nemek jellemzésénél nem 

alkalmazza, nem is sorolja fel ezeket még a megjegyzések részben sem, azonban a kép-

mellékletben minden esetben megemlíti őket és ábrázolni is igyekszik ezeket a taxonokat. Az 

amatőröknek és a kaktuszkedvelőknek azt tanácsolja, minden esetben használják ezeket az 

eltérő bélyeggel, vagy lelőhellyel rendelkező neveket. Véleménye szerint (mintha magam 

mondtam volna), ily módon megtarthatjuk a faj 

sokféleségét, és nem lesznek összekeverve feles-

legesen az eltérő gének, populációk. Már az 

Acanthocalycium nemzetségnél kimerítően fejtegeti a 

nem jogosultságát, annak ellenére, hogy ott csak 5 fajt 

ismertet, helyesen megjegyzi, a fajok száma bizonyo-

san jóval több. Ez az én szerény véleményem is. 

Kaktuszos kollégáim egyelőre ne javítsák át a 

névtábláikat és igyekezzenek más neveket különálló-

an kezelni. Pl. a A. catamarcense, klimpelianum, 

spiniflorum, violaceum taxonokat. Az Acantho-

cephala nemzetség is egy érdekes folyamat, eddig 

Brasilicactus néven használtuk fajait. Hasonló név 

van az Asteraceae családban (őszirózsák családja) 

Acanthocephalus néven, ezért Backeberg inkább 

átnevezte Brasilicactus nemre. Majd beolvasztották a 

Notocactus, illetve a Parodia nemekbe. Mostani 

revideálása után az első, érvényesen leírt nemzet-

ségnevet élesztették újra. Ez egy példa a fentiekben 

már említett, a régi nevek újraélesztési kísérletének. 

De megint van egy gond, az Acanthocephala nevet a 

buzogányfejű férgek törzsére alkalmazzák. A két név azonossága azonban számunkra nem jó 

megoldás. Ugyanis ha az internetes keresőnkbe beírjuk a nevet, csak a férgekkel kapcsolatos 

adatokhoz jutunk, a Brasilicactus beütésekkor már a helyes válasz jön elő. Megint a szabályok 

túlmagyarázata és a tudósok önfejűsége került ki győztesen. A Brasilicactus elnevezés már 

mindenhol elfogadott, miért kell mindig visszatérni a fára? Itt adom közzé az Eriocephala 

Backbr. 1938, nemzetség történetét, mert nagyon hasonló a fenti esethez. Backeberg ezen a 

néven írta le az oszlopos növények fajainak nemzetségét, melyek a hegyvidékes területeken 

fordulnak elő. Mivel idővel megállapította, hogy hasonló nevű növények Eriocephalus név alatt 

az Asteraceae családban már vannak, megváltoztatta az elnevezésüket Eriocactus Backbr. 1942, 

névre. Akkor még megtehette, mert a szabályok ezt lehetővé tették. Az ICN nevezéktani kódexe 

53. bekezdésében ezt a jövőben már megtiltotta, és visszamenőleges hatáskört is megengedett a 

szabályzat, ezért vált lehetségessé újra feléleszteni a régi nemzetségneveket, annak ellenére, 

hogy az ide sorolt fajokat a már megszokott Eriocactus nembe tartottuk nyilván. Nem értem, 

miért jó az, ha minden áron csak a saját igazukat igyekeznek a tudatunkba vésni? A név 

felújítása ugyan azt eredményezte, mint az Acanthocephala nemzetségnél, a keresőben 

elsősorban őszirózsa-félék jelennek meg. Az elismert hat faj megfelel a valóságnak. Az 

Eriocephala leninghausii faj neve is módosult, mivel a felfedezője nevét két n-el írta, Guillermo  

 

 

 

 

Acanthocalycium glaucum 
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(Wilhem) Lenninghaus, a növényt Brazíliában gyűjtötte 1894-ben, vagyis innentől a faj neve 

Eriocephala lennighausii. Mivel a könyvben 177 nemzetség van, mindet lehetetlen kiértékelni, 

kiválasztottam néhányat közülük, melyek a kaktuszkedvelőket a leginkább befolyásolják. Az 

Opuntia nagynemzetséget újra szétszedték. A legtöbb nemet visszaállították, de itt is 

megjelentek újabb megnevezések. Ilyenek a Miqueliopuntia, Tacinga, Punotia, a fajok 

szétosztása is új paklival indult, megint új szabályokkal. Így legalább áttekinthetőbbé vált ez az 

alcsalád is, de a fajok megítélésében csak akad kivetnivaló. 

 

 
           Brasilicactus graessneri var. albisetus                                         Astrophytum capricorne 

 

Az Ancistrocactus megint Ancistrocactus és nem Sclerocactus. Az Aporocactus nemnél kimaradt 

minden információ, csak egy egész oldalas felvétel van róla, sajtóhiba? Az Ariocarpus fajok 

megmaradtak, azonban csak egy alfajt ismernek el. Az Astrophytum fajokhoz sorolták a 

Digitostigma caput-medusae fajt, helyesen, azonban nem helyes az A. capricorne fajba 

beolvasztani a többi hasonló taxont, ezek megérdemlik az alfaj csoportosítást. A niveum, senilis, 

senilis var. aureum, capri-

corne var. minor növények 

annyira eltérőek, hogy ke-

resztezésüknél sokban befo-

lyásolják a hibridek habitusát. 

Az asztrofitumokról írtam egy 

45 oldalas értekezést, itt 

nyomon lehet majd követni a 

bemutatott hibrideken az 

igazamat. A miriosztigma vál-

tozatok eltüntetése sem a leg-

jobb megoldás, ezek karak-

teres növények, beolvasztásuk 

értéktelen, hasonló hibrideket 

fog generálni, tapasztalatból 

tudom, hogy így lesz, mert 

már így van. A Rebutia nem 

újra széttagolásában is van egy kis csavar. Újra megjelent az Aylostera, melybe belekeverték a 

Mediolobia fajokat, ráadásul erősen megtizedelve. A Sulcorebutia taxonok hirtelen megint a 

Weingartia nemzetségbe jutottak. A két nem rokon, de nem azonosak, függetlenségüket meg 

kellett volna tartani, akad ugyan néhány, mindkét nemre hasonlító faj, de ezek lehetnek 

állandósult intergenerikus hibridek is. Köztudott, a két nem könnyen képez keresztezés útján  

 

 

 

 

Aylostera theresae 
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létrejött példányokat. Ez a megoldás mégis jobb, mint a Sulcorebutia és a Rebutia nemzetségek 

közé egyenlőségjelet húzni. A két vérvonal csak a konvergens fejlődés eredménye.  

Blossfeldia nemzetség sok gondot okoz tanulmányozójuknak. Sokan, mint őskaktuszt említik, 

néhányan arra mutatnak rá, hogy intergenerikus hibrid, amely már elvesztette az ősszülőket. 

Néhány szerző, mint Crozier (2004) külön alcsalád, a Blossfeldieae alcsalád létrehozását 

javasolják. Abban csaknem mindegyik szerző megegyezik, a nemzetség egy fajt tartalmaz, 

hatalmas változékonysággal. A magvak analízise azonban mást mutat, itt is érdemes meghagyni 

a névtáblákat, mert hamarosan változás állhat be. A Bolivicactus nemnél kitárgyalom a többi 

nemzetséget, melyek a Hunt-féle rendszerben a Parodia nemhez voltak beerőszakolva. Annak 

idején, mikor ez a megmagyarázhatatlan rendszerezés megtörtént, nagyon nehezményeztem. 

Gyakran adtam ennek jelét, szóban, írásban és úgy, hogy nem írtam át az elnevezéseket, tehát 

ellenszegüléssel. Lodé-rendszerben a tágabb értelemben vett Parodia nemzetség újra szétbomlott 

az előző nemekre, úgymint Notocactus, Wigginsia, Eriocephala (Eriocactus), Acanthocephala 

(Brasilicactus), Brasiliparodia nemekre, valamint a Parodia nemet még ketté is osztották, a 

Parodia és a Bolivicactus nemekre. Lodé szerint még várható újabb nevek megjelenése is ebben 

a témakörben. A Notocactus, Wigginsia és a fent már kitárgyalt Acanthocephala és Eriocephala 

nemek rendben vannak. A braziliparódiáknál azonban csak két fajt ismernek el a többi csak 

szinonima, szerintem megint csak túlbuzgóság, legalább a subspecies megjelölés kijár nekik. A 

Parodia nem szétosztása meglepett, van eltérés a két csoport, a microsperma és a maassii között, 

de a többi bélyegben és elterjedésükben megegyeznek. Újfent várnék a névtáblák átírásával. A 

Parodia saint-pieana fajt beolvasztották a P. chrysacanthion fajba, Lodé szerint még csak nem is 

tartozik a Parodia nembe. Megint csak bebizonyosodott, hogy a természet másképpen működik, 

mint azt elvárjuk tőle. A Copiapoa nemzetség nagyon talányos. Nem tartozik a Notocacteae 

törzsbe, ahogy azt feltételezték. Nemcsak az elterjedése izolált, hanem származásilag is izolált a 

többi nemtől. Fajai száma szerzőként változik, a legkevesebb fajt Graham Charles ismer el, 13-

at, a legtöbbet Knight (46), Lodé (30+8 alfajt). A nemzetségen belüli névváltozások bizonyosan 

bekövetkeznek a molekuláris vizsgá-

latokat követően. Fejlődéstörténetük-

ben semmi közük az Eriosyce nemhez, 

ahová már be akarták sorolni, de Lodé 

megelőzte őket. A Coryphantha nem-

zetségből újra kivonták a Cumarinia, 

Lepidocoryphantha, Neobesseya és az 

Escobaria nemeket, csak a hagyomá-

nyos korifanták maradtak ott. Hernan-

dez-Hernandez munkacsoport szerint 

Pelecyphora, Vasquez Sanches cso-

portja szerint polifiletikus nemzetség. 

Az Echinocactus nemzetség szűkebb 

értelemben vett értelmezésében sem 

mutat egységet. Talán már mindenki 

elismeri, hogy a grusonii faj termé-

szetes hibrid. Az egyik őse a Ferocactus histrix vagy a glaucescens csoportba tartozó faj lehetett, 

amely az anyanövény volt. A másik szülő bizonyosan echinokaktusz volt, de a faj azonosságát 

még nem sikerült bizonyítani. A faj már annyira stabilizálódott, hogy jó fajnak kell vennünk. 

Lodé új nemzetséget, a Kroenleinia nemet hozta létre számára. Ez is a hálózatos evolúció 

eredménye. A texensis faj megint Homalocephala, a maradék 5 fajt is még szét lehetne bontani 

legalább két nemre. Az ilyen jellegű érzések bennem is motoszkálnak. Az Echinocereus 

nemzetség stabil, az ide besorolt Wilcoxia fajokkal együtt. Még sok vizsgálatot kellene elvégezni 

a fajokon hovatartozásuk okán. A Morangaya pensilis nem Echinocereus. A könyv megjelenése 

után a legnagyobb jutalmat személyem az Echinofossulocactus nem visszaállításával kapta. 

Rengeteg vitát kellett elkövetnem azokkal szemben, akik azonnal átálltak a Stenocactus 

megnevezésre, s így engem elmarasztaltak. A névváltoztatásnál csak egyetlen kitétel volt, túl  
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hosszú, hozzáteszem, az angolszász tudósok számára kimondhatatlan és megtanulhatatlan is volt 

egyben, ez Lodé véleménye is. Saját nézetemet közöltem néhány évvel ezelőtt saját honlapomon, 

ahol a nemzetséget teljes mértékben kiértékeltem és létét nagyon sok irodalmi adattal 

alátámasztottam, sajnos, ezt eddig csak szlovákul tettem meg. Az Echinofossulocactus nemet 

már 1841-ben használták, a Stenocactus Schumann egyik alnemzetsége volt az Echinocactus 

nagynemzetségben. A kimondhatatlan nevet már 1923-ban Spegazzini a Brittonrosea nem 

beállításával akarta helyettesíteni. Érdekesség: a coptonogonus faj a nemzetség lektotípusa, 

mégis ez az egyetlen faj, amely nem tartozik a többi faj monofiletikus egységébe, inkább a 

Ferocactus latispinus fajt közelíti meg. Már emiatt is Taylor a nemzetséget át akarta sorolni a 

Ferocactus nembe. Újabb csavar! Az Echinofossulocactus nemzetség megnevezése csaknem 

száz évvel korábbi a ferokaktuszokétól! Ezért inkább mindent hagytak a régiben, még hogy több 

kimondhatatlan nevű kaktusz?! Még, mit nem! A nemen belül a fajok változékonysága 

elképesztő, Anderson ezt így jellemezte: ez egy taxonomikus rémálom! 

 

 
         Echinofossulocactos ochoterenaus                                                                       Ferocactus latispinus 

 

Az Echinomastus újra saját maga, és nem Sclerocactus. Több, általam ismeretlen új fajt is ide 

soroltak. Az Echinopsis talán napjaink legtöbbször átértékelt nemzetsége. Kezdték a 

Trichocereus és a Lobivia fajok átsorolásával. Ezt követték a további érthetetlen beolvasztások, 

mint a Soehrensia, Acanthocalycium, Denmoza stb. fajoké. Sőt, 2012-ben Schlumpberger és 

Renner csaknem az összes nyugati parti nemzetséget ide sorolták (lásd felül, FL). Ezen az alapon 

már minden eddig ismert kaktuszfajt egyetlen nemzetségben tarthatnánk, melyet Linné Cactus 

néven írt le. Az Echinopsis monofiletikus nem, a tágabb értelemben vett Echinopsis viszont 

polifiletikus. A nagy nemzetségnél figyelembe kellene venni a virágok nyitva tartásának idejét és 

a pollenizátorok fajait. A fajok hovatartozása még nincs analízisekkel meghatározva, 

előfordulhat, hogy egyes echinopszisz fajok lobíviák, vagy fordítva. Az Eriosyce nemzetség csak 

az eredeti három fajból tevődik ki, a többi a Neoporteria és az Islaya, illetve a Rimacactus 

nemzetségbe tartozik. A további, nem említett chilei nemzetségek a Neoporteria nemben 

maradtak. A Frailea hová tartozása továbbra is titok marad. Nem rokona a notokaktuszoknak, 

ahogy azt eddig hitték. Halda átsorolása az Astrophytum nemzetségbe inkább tragikomédia, mint 

valóság. A fajok a nemzetségen belül egységet alkotnak. Egy fajuk Kolumbiában lett felfedezve 

F. columbiana (?), ez sincs újabb leletekkel bebizonyítva. A Geohintonia mexicana faj egy 

természetes hibrid, amely már stabilizálódott. A feltételezett szülők az Aztekium hintonii és az 

Echinocactus horizonthalonius, esetleg az Aztekium hintonii és az Aztekium ritterii fajok. Lodé 

itt megjegyzi, feltételezése szerint az összes monotipikus nemzetség hibrid eredetű lehet. A 

legnagyobb nemzetség a Mammillaria is megélte széthullását. Visszatértek a Cochemiea, az  
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Ortegocactus nemek. A többi továbbra is ott ragadt, így a nemzetség polifiletikus marad. A fajok 

számát 170-ben állapították meg. Ebben a nemzetségben is várhatóak jelentős változások. 

A Sclerocactus nemzetségbe besorolt nemzetségeknek nincs mit ott keresniük, ezért újra 

önállósultak. Az Ancistrocactus, Echinomastus, Toumeya, Pediocactus, Glandulicactus nemek 

nem szklerokaktuszok. A Coloradoa mesae-verdae maradt ebben a nemzetségben. A 

Setiechinopsis mirabilis megint önálló. A hasonló szemezgetéseket folytathatnám még egy jó 

ideig, de a véleményem az, akit érdekel a téma, igyekszik a mű közelébe kerülni. Kár, hogy a 

fajokkal nem foglalkozik tüzetesebben. Lodé e helyett a képmellékletet ajánlja, ahol szerinte, az 

összes faj ábrázolva van. A képmelléklet jónak mondható, csak egy kicsit sok a kép. Lehetett 

volna kevesebb, de méretesebb felvételeket alkalmazni, így könnyebb lenne a növény 

beazonosítása. Az Index részben a szinonimák besorolása sem teljes. Nem tudom, a szerző mi 

alapján szerkesztette, de sok olyan név szerepel itt, melyeket már nyugodtan ki lehetett volna 

selejtezni, másrészről sok megnevezés hiányzik, főleg számomra. Ezeket talán (?) még lehetne 

majd újra alkalmazni néhány felújított taxonnál. Remélem bőségesen kimerítettem ezt a témát és 

választ tudtam adni arra a kérdésre: Miért éppen Backeberget választottam? Az új Lodé-rendszer 

csak bagatellekben tér el az eredeti Backebergtől, aki rendszerét a véletlen, a tudás, vagy a 

megérzés alapján hozta létre? Az ő korában még a genetikai vizsgálatok szóba sem jöhettek. A 

két rendszer igen közeli azonossága csak a nemzetségekre értendő, a fajok értelmezése, és hogy a 

nemzetségekbe milyen fajok sorolandók, az nagyon is eltérő a Lodé- és a Backeberg-

rendszerben. 

 

 
         Notocactus ottonis var. stenogonus                                                Notocactus ottonis var. tenuispinus 

 

Cikkem legvégén szeretnék elmesélni egy, a számomra nagyon kellemetlen esetet. Az egyik 

magyarországi szaklap felkért, hogy írjak számára egy cikket. Bevallom, örültem a felkérésnek, 

mert addig még sohasem írtam magyar nyelven kaktuszos publikációt. A témám címe ez volt: 

Parodia kontra Notocactus. A szerkesztő teljes mértékben leközölte cikkemet, de a következő 

oldalon igyekezett másképpen értelmezni szavaimat. Szaktekintélyekre hivatkozva kiforgatta 

néhány bizonyítékomat, alkalmazva az ipse dixit nagyon régi, jól bevált elvét. Nem a saját 

véleményét mondta el, nem a saját tapasztalatait hozta fel ellenérvül, hanem mások hibás 

nézeteit állította be az én 50 éves tapasztalatommal szemben. Már a fentiekben is sokszor  
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rámutattam, és Lodé is bizonyítékokkal állt a rendel-

kezésemre, ezek a „Tekintélyek” fizetett szakemberek és 

természetesen azt teszik, amit mondanak nekik. Manapság 

már ők maguk is belátják, hogy nem lehet csak a hasonlóság 

szerint eldönteni dolgokat. A szerkesztő úr által használt 

parafiletikus, monofiletikus kifejezésekkel igyekezett „tu-

datlanságomat” megcélozni, és Eggli és munkatársai ered-

ményeit használta fel ellenérvként. Értem értelmüket, sőt a 

polifiletikus, klád, kladogramm kifejezések is érthetőek szá-

momra és tudom alkalmazni őket. (Az olvasó legyen kedves 

ezeket a Wikipédián megkeresni, hosszú az értelmezésük, 

vagy többször átolvasni a fentieket). Az akkori cikkemet 

lefordították román nyelvre is, amely a francia nyelvet 

beszélők számára olvasható és érthető. Több külföldi 

kaktuszostól kaptam akkor visszajelzést: Egyetértünk Önnel. 

Az olvasóim a szerkesztő úr általi akkori félrevezetése 

annyira elvette a kedvem a magyar nyelvű írástól, hogy Ficzere úrnak, mostani szerkesztőmnek, 

nagyon sok energiájába és idejébe, meggyőzésébe került, hogy újra az anyanyelvemen írjak. 

Ebben az évben van az 55. évfordulóm, amikor az első kaktuszt megkaptam. Azóta ez életem 

célja, ez tartotta, tartja bennem az élni akarást. Az évek folyamán nemcsak a kaktuszegyedek 

száma növekedett meg, hanem az irodalomé is. Megtalálhatóak nálam publikációk magyarul, 

szlovákul, csehül, németül, angolul, spanyolul, lengyelül, oroszul, románul, japánul és még 

sorolhatnám. Amelyiket értem, nagyon sokszor átolvastam, amelyiket nem, rongyossá lapoztam 

a képek tanulmányozása végett. Ebben a cikkben felsorolt művek, Schumanntól kezdve, mind 

megtalálhatóak könyvtáramban és még sokszorosan több is. Az évtizedek alatt a növények 

millióit láttam virágozni, a magvak milliárdjait figyelhettem meg közelről és vetettem el. A 

magoncok megszámlálhatatlan mennyiségét keltettem ki, ezek egyedi megjelenései már a 

néhány napos korukban is lehet nagyon sajátságos, még nemzetségén belül is. Példa: vessünk el 

Notocactus ottonis változatokat, formákat. A néhány hetes magoncok annyira eltérnek 

egymástól, hogy első ránézésre el lehet őket különíteni, legalább is nekem nem okoz gondot. 

Később kissé uniformosabbak, de ez is egy hatalmas bizonyíték arra, hogy ezeket az eltérő 

vérvonalakat nem volna szabad elmarasztalni és egybeolvasztani az alapfajjal. Még sok ilyen 

példával tudok kiállni. A fiatal kortól az idősebb korig való növekedés megfigyelése és más 

fajokkal való összehasonlítása sem elhanyagolható tény, melyet gyűjteményemben rendszeresen 

elvégzek, s ezt tehetem 500 négyzetméteren. Na tehát, ha valaki ezekben felülmúl, az mondhatja, 

hogy mit is állítanak Urs Eggli és munkatársai, és hogy ezek az ő tapasztalatai szerint megállják 

helyüket. És itt is van Lodé mindent megcáfoló műve, pedig csak 3 év telt el cikkem 

megjelenése óta. Szívből kívánom, hogy a szerkesztő úr elolvassa ezt a cikket, és ha megkövet, 

esetleg erratában néhány sorban belátja tévedését. Köztudott, hogy az itteni Kaktusy folyóirat 

egyik szerkesztő bizottsági tagja vagyok. Rajtam kívül még 16 nagyhírű (Pavelka, Pavlíček, 

Heřtus, Janeba, Kunte, Stuchlík, Vlk, Berka, Šedivý, Slaba, stb.) kollégám vesz részt a beküldött 

cikkek kiértékelésében, javításában, esetleg elutasításában. Egyetlen vagyok Szlovákiából, ennek 

ellenére egyenértékűnek tartanak, elismerik szaktudásomat, meghallgatják véleményemet, már 

az is előfordult, ha megjegyeztem: ez nem a mi újságunkba való és vissza lett küldve a téma a 

feladóhoz. Ha kétes eset áll fenn, a főszerkesztő odabiggyeszt egy mondatot: Az itt leírtak a 

szerző nézetei, a szerkesztőség elhatárolódik ezektől. Ezzel minden rendben és így nem alázzuk 

meg a kollégát és vesszük el kedvét a további munkáktól.  
Köszönöm Ficzere szerkesztő úrnak, hogy felkérést kaptam tőle e terjedelmes cikk megírásához. Elképesztő 

mennyiségű új információra leltem a négyhetes kutatásaim során, úgyhogy ez az egy hónapos maratoni 

munka nekem tetszett! Ez így van jól. Tanulni, olvasni, tapasztalni, véleményt cserélni, kinevelni magunkban 

a felvilágosodott Embert, és soha nem hivatkozni az ipse dixit, sajnos, még mindig el nem avult elvére. 

 

Képek a szerzőtől. 

Fábián László, Udvard, Szlovákia 

 

 

 

Parodia mutabilis 
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2015. február 5-én levelet, küldött részemre Gosztola Kitti (Budapest), amelyből idézek néhány 

sort: 

„A Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermeiben 2016 áprilisában valósul meg egy kiállítás, 

mely a gyűjtést, mint művészi attitűdöt szeretné bemutatni. Én kiállítóként veszek részt ezen a 

tárlaton egy készülő installációval, melyben a Kossuth- kaktusz történetét járom körül. 

A Kossuth- kaktusz történetének felkutatásában kérném az ön segítségét.” 

A segítséget természetesen megadtam, és igyekeztem választ találni levelében feltett kérdéseire, 

amelyek ösztönzést adtak a Kossuth-kaktusz történetének kutatásához. Ennek eredményeként 

jött létre a márciusi Hírlevelünkben közreadott cikk a Kossuth-kaktusz történetéről, a Kossuth-

kaktuszról egy 98 év után először látható fényképpel, amely a kolozsvári botanikus kertben 

készült 1918-ban. Közben Kitti is kereste a történeti forrásokat, és kezdett kialakulni az 

elképzelés a kiállítási installációról. Mint írta, lesz egy kaktusz szobor, amely 2 m magas és 60 

cm széles. A nagy kaktuszhoz tartozik egy kisebb is, az mindössze 70 cm magas, egy Kossuth-

kalapba "ültetve". Mindehhez rajzok is társulnak. 

 

 
 

Az akvarell festmény egy Kossuth-kaktusz leszármazási táblázat. Dátumokkal, szövegekkel 

kiegészítve jeleníti meg a kaktusz történetét. Előtte áll a 2 méter magas Cereus peruvianus 

szobor, ami azóta zöld színezést kapott, és további részletek a kaktusz-rajzról, természetesen a 

rajz keretezve lesz. 
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A kiállítás meghívója, ismertetője április 6-án érkezett, ezért a mostani magazinunkban 

ismerhetik meg. A gyűjtésre utalva a kiállítás címe stílszerűen Akkumulátor. Megtekinthető 

2016. április 15-től május 15-ig. Helye: Budapest Galéria, 1036 Budapest, Lajos utca 158. 

A kiállítás kurátora: Szegedy-Maszák Zsuzsanna 

Kiállító művészek: Babos Zsili Bertalan | Bernáth Dániel | Blahó Borbála | Bp. Szabó György | 

Lola Cervant | Elekes Károly | Esterházy Marcell | Felsmann István | Foglalási Bizottság | Comité 

de Réservation és tsai. | Gink Sára | Gosztola Kitti | Karácsonyi László | Kerekes Gábor | Koós 

Gábor | Kupcsik Adrián | Matzon Ákos | Rácz Márta | Romhány Veronika | Sugár János | Tarr 

Hajnalka | Tranker Kata 

Megnyitó: 2016. április 14., (csütörtök) 18:00 

Megnyitja: Hermann Veronika irodalomtörténész 

 

Az Akkumulátor című csoportos kiállítás a mai művészet különböző területeinek képviselői 

közül olyan alkotókat mutat be, akiknek munkájában szerepet kap a gyűjtési tevékenységre való 

reflektálás. A kiállítás egy jellegzetes művészi attitűdöt vesz nagyító alá, és ezzel a Budapest 

Galériában 2015-ben megrendezett Munka-művek című tárlatot gondolja tovább. A gyűjtés-

gyűjtögetés különböző formában nyilvánulhat meg – tárgyak összegyűjtése, motívumok, 

emlékek, gondolatok raktározása digitális vagy hagyományos módokon, illetve fényképezés 

révén –, és eltérő módon lehet inspiráció forrása a művész számára: alapanyagként, hordozóként 

felhasználja, kollázs- vagy asszamblázs-szerűen beépíti az alkotásba; saját vagy más 

gyűjteményének darabjait vagy egészét egy másik médiumban ábrázolja; magát a gyűjtési 

tevékenységet, a hasonló tárgyi vagy gondolati dolgok halmozását teszi alkotásának tárgyává. A 

hobbiszerű gyűjtés a művészi alkotófolyamatban átalakul és egyes esetekben központi szerephez 

jut. Maga a gyűjtés módszere is sokat elárul a művész munkásságáról, hiszen különböző 

kategóriák – a tárgy vagy a motívum funkciója, színe, anyaga, mérete, formája, művészben 

keltett asszociációja, stb. – alapján történhet. A gyűjtemény további rendszerezése már-már 

tudományos munkának tekinthető; a gyűjtés és a gyűjtemény révén létrejött alkotások 

antropológiai és szociológiai jelenségekre is felhívják a közönség figyelmét. A kiállításon nem a 

gyűjtemények, hanem a belőlük született műalkotások láthatók. 

(-fm-) 

 

 

 
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
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Írta: Szabó Gábor 

 

2015 tavaszán Románia és Magyarország határa mentén, főleg Szatmárnémeti 

körzetében a mezőgazdaságra nézve pusztító jégeső volt egy kb. 4 km 

szélességű zónában. Nekem csak Szatmárnémeti belterületéről van képem a 

jégeső méreteit bemutatni (1. kép). A TV hírekben lehetett látni, hogy a 

mezőgazdasági tavaszi munkákat majdnem teljesen tönkretette. Én csak a 

kaktuszgyűjtőket érintő problémákkal foglalkozom ezen írásomban. Sajnálom 

a mező-gazdászokat a kárért, ami érte őket, de segíteni nem tudok rajtuk. A mezőgazdaság csak 

annyiból érint, hogy lesz mit egyek vagy nem, és milyen áron. Barátomnál Szatmárnémetiben a 

tömb-házbeli ablak redőnyén a jég több lyukat vert (2. kép, kívülről). 

 

 
                                   1.                                                                                                              2. 

 
                                    3.                                                                                                              4. 

Egyik Szatmári gyűjtőtársunknak a növényei szabadban vannak nyáron, a ház végében 

speciálisan alkotott teraszokon (3, 4. kép). A növények mindenike biztosan idősebb 10 évnél (5, 

6. kép). Jóformán semmi károsodást nem szenvedtek. A növényeket megvédték az erős, 
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rugalmas tövisek, ahogy a 5. képen látható Ferocactusokat, vagy a 6. képen látható 

Mammilláriákat. Egyetlen egy növényt láttam jól látható sérüléssel (7. kép). 

 

 
                                     5.                                                                                                              6. 

 
                              7.                                                                                                               8. 

A jég valószínűleg oldalból kapta el a cereus bordáját, kikerülve a tövisektől védett részeket. 

Láthatóan komolyabb kárt a nem földbe ásott cserepekben okozott, ha a cserép már régebbi volt 

és pont a felső élét találta el (8. kép). Sok helyen látom a rasel hálóval való árnyékolást, vagy az 

üvegházak a tető üvegének mésszel való részleges lefestését, árnyékolás szempontjából. 

Személyesen nem látom értelmét ezeknek árnyékolási céllal. Nálunk a kaktuszok soha nem 

kapnak, csak talán fele annyi erősségű és mennyiségű napfényt, mint őshazájukban. Az 

üvegházak üveg teteje sokszor dolgozhat úgy, mint valami nagyító lencse, és az üveghez közel 

tárolt növényeket megégethetik. Inkább nagyobb távolságra kell elhelyezni a növényeket, mint 

megakadályozni a napfény hozzájuk jutását. Az is igaz, hogy a napfénynélküli teleltető 

helységekből a sokszor teljes sötétségből kihozott növények Naphoz szoktatásakor nagyon kell 
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                                    9.                                                                                                             10. 

vigyázni, mert ezek igazán könnyen megéghetnek. Ez a szoktatás kéri először a világos, de 

napfénynélküli helységben tartást, majd kevés napot és árnyékolást egy rövid ideig, de ezért ne 

fosszuk meg növényeinket a nálunk kapható legtöbb napfénytől a szoktatási idő után. 

Kereskedők, akik rövid idő alatt akarják eladható nagyságúra növelni növényeiket, tényleg jó, ha 

egy fóliával mindig fentről jövő, szórt fényt biztosítanak a növényeknek, mert gyorsabban 

fognak a fény felé nőni, még ha kissé megnyúlva is, mert így gyorsabban növekszenek, nyúlnak 

az erősebb fény felé, tehát tudatosan "védik" növényeiket a direkt napfénytől. Minden esetre, 
akik rasel hálóval árnyékolnak, vagy csak védik növényeiket sokszor jól járhatnak, hogy ott a 

háló. Ezen a jégveréses napon sok helyen megvédte a növényeket a háló a sérüléstől, a fiatalabb 

példányokat, magoncokat a pusztulástól (9. kép). Még az öregebb, nagyobb növényeknek sem 

ártott a hálós takarás (10. kép). 

Szabó Gábor 

Erdély, Brassó-Négyfalu 

 

 

 

2016 1. féléves programja 
 

Január 30.:   Elnökségi ülés 

                      Levezető: Szászi Róbert 

Február 27.: Japán és csodálatos kertjei 

                      Előadó: Cséke László 

Március 26.: Közgyűlés (utána megbeszélés a Hírlevélről és cikkeiről) 

                      Levezető: Dr. Csajbók József 

Április 23.:    Kaktuszok, szukkulensek és én. 2. rész 

                      Előadó: Fábián László, Udvard, Szlovákia 

Május ? :      Gyűjteménylátogatás 
                      A pontos időpont és hely később kerül meghatározásra. 

Június 10-11: Kaktusz és pozsgások kiállítása Sárospatakon 
                       Helye: Újbástya rendezvénycentrum, konferenciaterem. 

 

Az előadások helye és ideje 

Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca 

végén, a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető 

a 19-es autóbusszal! 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak 

hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb 

időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot 

szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a 

méhecskékhez. 
 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak, 

az alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat 

végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 
 

3. A magoncok első tűzdelésének, szaknyelven pikírozásának is eljött a legalkalmasabb ideje. A 

pikírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb kárt nem okozunk a késlekedéssel sem, 

de az éves fejlődési potenciál nem teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és még csak most 

helyezik el a szabadban, nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly károkat okozhat. 

Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy árnyé-

kolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. 

A szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes 

növények pirosas színeződése a növény nap-

sugárzás elleni védekezését mutatja. Az elszíne-

ződés egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, 

ahogyan a növény hozzá szokik a napsütéshez, 

ez az árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér 

az eredeti szín. Az epifita jellegű kaktuszokat 

(„levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük 

valamilyen fa lombkoronája alatti árnyékba 

valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 
Kép: Tillandsia edithea, Katona József felvétele 

 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-

kevesebb nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg 

időben lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: 

az egyik öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 
 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők május 
hónapra 
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2016-ban 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 

 

 

 

 
 

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 

 
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez 

szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával, 

amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. 

Ezen felajánlást 2016 tavaszán lehet megtenni a 2015. évi jövedelmek bevallása alkalmával.  

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező nyilatkozat méretét 

csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a 

borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége 

nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
mailto:nogorobert@gmail.com
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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 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
2. RÉSZ 

 

Procopp Jenő a mexikóban felfedezett új növényt Testudinaria cocolmecanak 

nevezte el, mivel az indiánok kokolméka néven emlegették. Megjegyzendő, hogy 
Bartalis Imre Sorok a magyar kaktuszgyűjtés története c. cikkében, majd ezt 

követően több későbbi történeti leírásban a Testudinaria cocolmea olvasható 
Bartalis Imrét követve, ami helytelen. A fajnév helyesen cocolmeca. A 

Testudinaria cocolmeca a mostani rendszerezésben a Dioscorea mexicana 
szinonimája. A Testudinaria nemzetség érvényes nevet nem tartalmaz. 

 
Forrás: Természettudományi Közlöny. 1892. december. XXIV. kötet, 280. füzet, 617-639. o. 

Kikereste: Dr. Csajbók József         Közreadta, beszerkesztette: Ficzere Miklós 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com
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- folytatás következik - 
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ILOSVAI VARGA ISTVÁN festőművész képei kaktuszokról és kaktuszgyűjteménye 

2. RÉSZ 

 

ILOSVAI VARGA István (1895, Kunhegyes - 1978, Szentendre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilosvai Varga 

István: Zsuzsanna 

kaktusszal 

1959 

Olaj, vászon, 

85 x 60 cm 

Magántulajdon 
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Ilosvai Varga István kaktuszgyűjteménye 1. Kép: Dr. Mészáros Zoltán. Forrás: Fortepan.hu 

Ilosvai Varga István kaktuszgyűjteménye 2. Kép: Dr. Mészáros Zoltán. Forrás: Fortepan.hu 
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Ilosvai Varga István kaktuszgyűjteménye 3. Kép: Dr. Mészáros Zoltán. Forrás: Fortepan.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Schein Gábor 
 

(KAKTUSZ) 
a mesterek emlékére 

 

hogy volt olyan fényes pirkadat, 
melyen gyalázat nélkül kelhettem át, 
hogy volt idő, mikor egyetlen tüske is 
megtarthatta az eget élettelen felhőivel, 
és hogy a villám a kettészakított 
testekben kivirágzott, arra ma már 
csak egy cserép kaktusz emlékeztet, 
mely itt áll az asztalom sarkán, 
megszelídítve, könyvek előtt. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 
 

Bocskai István Ált. Iskola, Biharkeresztes 2015 okt.12. 
 

 

 

  
 

 
 

Szoboszlói úti Ált. Iskola, Debrecen, 2015 okt. 20. 
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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 
ferrerianus benannt nach Konsul E. Ferreira Ferreira-ról elnevezve 

ferricola eisenerz bewohnender fegyverviselő, vasércen 

lakó 

ferrugineus rostfarbig rozsdaszerű, rozsdaszínű 

fertilis, fertile fruchtbar termékeny 

fickeisenii benannt nach F. Fickeisen Fickeisen-féle 

ficoides feigenählich fügéhez hasonló 

ficus- indica indische Feige indiai füge 

fidaiana benannt nach H. Fida Fida- féle 

fiebigiana benannt nach O. Fiebig Fiebig-féle 

fiebrigii benannt nach Dr. Fiebrig Fiebrig-féle 

fiedleriana benannt nach A. Fiedler Fiedler-féle 

fieldiana, fieldianus benannt nach Mr. Field Field-féle 

filament der Staubfaden porzószál 

filamentosa fädig porzószálas, szálas 

filamentum der Staubfaden porzószál  

filaris fadenartig fonalas 

filialis generatio die Nachwuschgeneration utódnemzedék 

filifera faden tragend fonalat viselő 

filipendula an Fäden hängend lógófonalú /fonálon lógó/ 

filipendulina lang herunterhängender Fäden hosszan lelógó fonal, fo-

nalon függő 

filogenia die Stammesgeschichte törzsfejlődés 

fimbriata, 

fimbriatus 

faserig, gewimperter rostos, szempillás 

firmissima kräftlichste legerősebb 

fischeri benannt nach Garteninspektor 

Fischer 

Fischer- féle 

fissuratus gespaltet, gefurchter hasított, barázdált 

fissus spaltig hasadt 

fistulosa röhlig, hohl csöves, üreges 

fitchii benannt nach W. R. Fitch Fitch-féle 

fittkaui benannt nachP. H. Fittkau Fittkau-féle 

flabellatus fächerartig legyezőszerű 

flagelliformis peitschenförmig ostor alakú 

flagriformis geisselförmig korbácsszerű 

flava gelb sárga 

flavescens gelblich sárga színű, sárgálló 

flavicentra mit gelben Mitte sárga központú, /közepű/ 

 
Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Április 14-én levelet kaptam az IOS munkatársától Urs Eggli-től, akinek neve legtöbbünk által 

jól ismert. Mint írja, a Debreceni Pozsgástár 2015. 4. újságjában megjelent Ficzere Miklós 

Magyar kéznyomok a kaktuszrendszertanban - Magyar szerzők által leírt kaktusznevek és 

történetük c. írásban felfigyelt a Pseudoechinopsis névre és a felsorolt kombinációkra. Ezek a 

nevek nem szerepelnek a Cactaceae adatbázisában, de az IPNI listájában sem. Ezért kérte 

segítségemet, hogy hozzáférhessen az eredeti forráshoz, az 1981-ben megjelent Nemes Lajos és 
Szabó Dezső Kaktuszok című könyvhöz. Kérését örömmel teljesítettem, megadva számára azt a 

linket, amelyről honlapunkról a könyv teljes digitális változatát letölthette, amit visszajelzése 

alapján sikeresen meg is tett. Számomra pedig öröm, hogy 35 év után a Nemes Lajos által leírt 

nevek bekerültek a Cactaceae és mások adatbázisába. Egyetlen kérdés maradt. Miért kellett erre 

35 évet várni? Arról pedig külön cikket lehetne írni, miért fontos minden leírt név összegyűjtése! 

Ficzere M. 

 

 
 

 

 
 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 
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