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Gonda István 2016. május 8-án türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt.
Kaktuszgyűjtő társunkra a Debreceni Pozsgástár 2003. 1. számában megjelent magyar
kaktuszgyűjtőket bemutató cikkel emlékezünk.
A cikk szerzője és a képek készítője Horváth László (Debrecen).

31. kép Üvegházi részlet

32. kép Egy érdekes Gymnocalyccium cristata forma
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33. Kiállítási emlékek 34. Kaktuszgyűjtő klubok, egyesületek jelvényei 35. Kaktusz motívumos hűtő mágnesek
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Két kevéssé ismert fénykép: Gonda István az üvegházában növényei körében.
A képeket Spilák Zsuzsanna fotóművész készítette 2009-ben.

Gonda István az Opuntia streptacantha árnyékában.
Az utolsó fotók egyike, amely az Egyesült Államokban tett útján készült 2011-ben.
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Az újság cikkeinek idegen nyelvű összefoglalója
annyiban változik, hogy a jövőben csak angol nyelven
olvasható. Az egyszerűsítést indokolja, hogy az angol lett
a különböző nyelvek közötti megértést szolgáló
világszerte elismert és alkalmazott áthidaló nyelv.
A kezdő írás Kiss László Mammmillaria tezontle
ismertetése. „Összefogás teremtett anyagi és szervezeti
bázist az USA Hal és Vad Mentő Szolgálata és a Mexikói
Környezettani Intézet által megalapított „Együttes Bizottság a Kihalással Veszélyeztetett Növények és Állatok
Megőrzésére” szervezet működéséhez. Ennek a bizottságnak a működésével hozható összefüggésbe a jelen
cikkben ismertetésre kerülő M. tezontle második felfedezése is. A növény első felfedezése 1989-re datálódik,
mikor is San Luis Potosi városától északra lejegyezték
WAF 1983-as gyűjtőszám alatt. A kis kiterjedésű élőhely
mintegy 15×40 m-es területre korlátozódott. Mivel az
élőhely közel feküdt egy útépítéshez, rövid időn belül
annak „áldozatává” vált, mert anyaglelőhelyéül szolgált
az épülő útnak” Hogyan sikerült a növény megmentése és mi lett további sorsa, miről
vitatkoznak a rendszertanászok, kiderül a cikk többi részéből.
Helmut Walter és Wendelin Mächler Veszélyeztetettként besorolva! Ritter Copiapoa
longispina puzzle-ja és a Copiapoa megarhiza egy új alfajának a leírása. Érdekes cím,
érdekes írás. Ritter (1980) C. longispinájának élőhelyeként Copiapótól délre fekvő Sierra
Hornillost írta le és hozzátette, csak onnan ismert. Kaktuszkedvelők és kutatók generációi
keresték, de csak kevesüknek sikerült a típuslelőhelyen megtekinteni. A C. longispina
viszonylag a sokkal északabbra, Antofagasta tartományban Paposo mellett élő Copiapoa
humilishoz hasonló. Ritter ugyan külön fajnak tekintette, de ugyanabba a csoportba helyezte,
mint a C. humilist. Konzervatívabb szerzők, mint Hoffmann (1989) és Charles (1994) a C.
humilis változatának, Ferryman és Hunt (1999) (a Preston-Mafham-ban 1991) csak a C. humilis
szinonimájának tekintették. Doweld (2001) ezt Copiapoa humilis subsp. longispinavá
kombinálta át, és ezt a véleményt Honey (2004), majd Hoffmann és Walter (2005) is helyeselte.
Ennyit a rendszertani változásokról. Azt is megtudjuk, milyen nagy jelentősége lehet az
írószerszám tintája színének: nem mindegy mit írtak pirossal vagy kékkel, mert eldőlhet, mit
higgyünk és mit ne higgyünk. És a végére az is kiderül, mi az új alfaj.
Ficzere Miklós Új adatok, kiegészítések a magyar kaktológia történetéhez. II. Rész. Ködbe
veszett közelmúlt? Elfeledett emlékek? 1959-2001. január
A szerzőnek sikerült az előzőhöz hasonlóan jó hosszú címet találnia, remélve, a vártnál többen
fogják elolvasni, mivel sejti, sokakat nem érdekelnek a történeti témák. Pedig a magyarországi
szukkulens kedvelés története sokkal gazdagabb annál, mint amennyit sikerült felszínre hozni. A
néhány „nem érdeklődő” miatt tegyünk úgy, mintha nem lenne múltunk, ill. nyugodjunk bele az
eddigi leírásokba? „Megállapítható, hogy 1971-től kezdődően egészen 1991-ig állandóan két
szervezet működött egymás mellett 20 (húsz) éven keresztül egyetlen városban, Budapesten, és
ezen idő alatt mindegyik szervezet töretlenül kiadta a maga szakmai újságját. Az, hogy két
évtizedig két szervezet működött, ebben élenjáró és példamutató szerepe volt az MKOE-nek.
(…) A Tövisek ugyancsak 1991-ben szűnt meg, talán ezt is „a kormány Tájékoztatási Hivatala
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betiltotta”? Megjegyzem, a „kormány Tájékoztatási Hivatala”, helyesebben a Minisztertanács
Tájékoztatási Hivatala az 1987. évi VII. törvény értelmében megszűnt, ezért anakronizmus 1996ban egy 1987-ben megszüntetett szervezett 1991. évi döntéséről, a betiltásról beszélni.
Tudomásom szerint 1989 után már semmilyen újságot nem tiltottak be. Ha bizonyítható
dokumentumokkal a betiltás, úgy természetesen ezen állásponton változtatni szükséges.
Magyarországon 1991-től 1996 végéig semmilyen kaktológiai újság nem jelent meg…”
Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 6. rész.
1923. július 29-kén vonaton utazott Oaxacába, menet közben ezt írta: „Ha a tudományos
művekben a növények földrajzi elterjedéséről olvasok, főleg a kaktuszokról, gyakran találkozom
Pueblo államban a Tehuacán, Zapotitlan, vagy más megnevezésekkel. Régi megnevezései
helyeknek és városoknak, amelyek hangzásukban a gyermekek selypítését juttatják az eszembe,
pedig minden kaktuszosban tiszteletet ébresztenek. A hírneves cseh gyűjtő, Roezl
(Rőzl, a csehek Rézl-nek ejtik, FL) is így
áradozik feljegyzéseiben: „Három nap járásra Tehuacán városkától sós tavacskák vannak,
ahol a sós lejtőkön tenyésznek a…
Csak
ritkaságok, az európai gyűjtemények-ből már
régen kihalt fajok, amelyek a háborús idők
folyamán tűntek el, ezek már az én gyermekkoromban is ritkaságnak számítottak. A
legtöbb olvasóm tudja, zsenge korom óta
foglalkozom a kaktuszok tanulmányozásával
és termesztésével, és azonnal megérti gyermeki álmaim Mexikóját, főleg Tehuacánt és környékét, amely akkor még számomra elérhetetlen
ideának számított. A térképek fölött gyakran elmerengtem a hatalmas távolságokon, a szállítási
nehézségeken, a gyűjtők szenvedésein, akik közé a mi Roezlünk is tartozott, s aki mostanáig
megőrizte világelsőségét.”
Katona József A Lithops nemzetség IX. Kártevők, betegségek, abnormális növekedés
Dél-afrikai hazájukban tücskök és más rovarok rágcsálása károsítják a Lithopsokat. Pusztító
halálos tevékenységet az úgynevezett Baboons majmok okozzák. Az egyik farmer mondta el
Lüderitz környékén: - "alig maradt Lithops a farmon, a majmok mind felzabálták". A
Magyarországi gyűjteményekben majmok hiányában az egerek okozhatnak kárt. (…) A
természetben hosszú évtizedek elmúltával fejlődnek sokfejű egyedekké. Újabban a kertészek
sorozatban készítenek Lithopsokból viszonylag rövid idő alatt sokfejű példányokat. Azt, hogy
hol és hogyan csinálják, számomra rejtély. Előfordulnak krisztáta növekedésű formák, amelyek
számomra elfogadhatatlanok, kiselejtezendők.
Elton Roberts Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei - Érdekes válogatás a
magas hegységi, hidegtűrő opuntiafélékből és egyéb furcsaságokból. 1. rész
Roberts-től eddig is megjelent néhány, valóban érdekes írás
újságunkban. Az USA egyik legidősebb kaktusz termesztőjeként
nagy szeretettel és kiapadhatatlanul ontja sok évtizedes
tapasztalatát, köztük a Debreceni Pozsgástár olvasóinak is. „A
virágok 5 cm átmérőjűek, először nyílva sötétvöröses barnák, de
idővel a virág színe fakul, és sokkal világosabbá válik, ahogy az
alábbi illusztráción látható. És még jobban is elhalványodik, mint
ez! Könyvben lévő leírás szerint a virág mérete 2,5-3 cm. Én
kizártnak tartottam ezt, és lemértem: a kis növényeken lévő
virágok 4,5-5 cm átmérőjűek, de a nagyobb növényeken sokkal
több tövis van és így a virágok nem tudnak ilyen szélesre nyílni.
Nem találom nehezen tartható növénynek. Laza talajra van
szükségük, ami gyorsan kiszárad, és ha télen teljesen szárazon
tarjuk, gond nélkül elviselik, ha néhány fokkal fagypont alá
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süllyed a hőmérséklet. (…) Austrocylindropuntia shaferi ritkán látható kiállításokon, én még
egyszer sem láttam. Nehezen beszerezhető (?), talán mert kb. 50 cm magas is lehet. Még a másik
neve alatt - A. weingartiana – sem igazán ismert és némiképp szégyen, hogy ilyen szép
növényekről nem veszünk tudomást, csak mert az Opuntia alcsaládban vannak. Bizonyára
néhány Opuntia ocsmánynak mondott növény, de az nem az ő hibájuk, ha megszúrnak valakit.
Nem hitványabbak sok más kaktusznál. Inkább szeretnék kihúzni a kezemből egy Opuntia tövist,
mint akár 10 percet eltölteni egyenes vagy horgas végű Mammillaria tövis eltávolításával.”
Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Vasas István
Ez alkalommal olyan növénykedvelőt mutathatok be, aki ötletekben
és érdeklődésében nagyon gazdag, szakmáját tekintve kővel foglalkozik, mint kőfaragó mester. Több éve rendszeres résztvevője a
debreceni kiállításoknak. Kiállított növényeire és a köréjük telepített
díszletre a látogató közönség mindig felfigyelt, mert nem lehetett
nem észrevenni látványos és szokatlan bemutatóját, amelyeken a
növényeken kívül szakmájához híven a kő is uralkodó szerephez
jutott. Jómagam is észrevettem a megszokottól eltérőt, ami arra
ösztönzött, hogy felkeressem, és bemutassam a Pozsgástár olvasóinak. István Miskolchoz közel, Felsőzsolcán lakik, ahol a portára
belépve az idegen ismerkedő körbetekintésével azonnal tudtam,
bőven lesz látnivaló, csak idő legyen elegendő.
A főszerkesztő

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
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Gosztola Kitti

Előző számunkban már hírt adtunk egy olyan alkotásról, amelyhez az
ihletet a Kossuth-kaktusz és annak története adta. A kiállítás a gyűjtést,
mint művészi attitűdöt mutatja be, amely különböző formában nyílvánulhat 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.
Az akkor még formálódó alkotás Gosztola Kitti keze nyomán elkészült
és kiállításra került. Erről küldött képeket alkotója, amelyeket most
megosztunk olvasóinkkal.
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Írta: Nagy Sándor
Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj

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

A Gymnocalycium schickendantzii
Most egy olyan fajt kísérlek meg bemutatni, amely Bolívia és Paraguay
közös határterületein élő néhány populáció kivételével kifejezetten
Argentína északnyugati részén endemikus. A viszonylag alacsony 100 és 1600 méter tengerszint
feletti magasságokon teljesen különböző, nagyon eltérő éghajlati viszonyok között élnek.
Nevezetesen: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San Luis,
La Rioja, és Córdoba tartományokban. Sierra de Ambato, Ancasti, Velasko vagy Famatina
hegyein és völgyeikben az éghajlat nagyon különböző, hűvös és párás nyár, meglehetősen hideg
tél a jellemző, mindig sok napsütéssel. Megszámoltam: Ralph Martin honlapján, a Cactus and
Succulent Field Number oldalon 498 db gyűjtőszámot találtam a szóban forgó fajról. Az
irodalom valahol rögzíti azt is, hogy Catamarca tartományban a Salinas Grandes sós területén ahol hosszú ideig tartó szárazság mellett még, tartós árvizek is vannak - mint kísérő kaktuszként
fordul elő a dominánsabb Gymnocalycium ragonesei mellett. A magok Schütz-féle morfológiája
- ezen belül a Muscosemineum alnemzetség a sok és gyakran ismétlődő vita ellenére - a mai
napig a leginkább tárgyilagos, hasznos információkat ad, és lehetővé teszi a könnyű, gyors és
biztos azonosítást. A legújabb kutatások szerint a Muscosemineum alnemzetségbe besorolt fajok
a kaktusz család evolúciója szempontjából a legfiatalabbak. Aki egyszer látta ezt a gyönyörű és
furcsa virágzást, biztosan megismeri. Bár ez az eset nem ritka ebben a nemzetségben, a rügyek
nem a növény csúcsán, hanem az oldalán, elállóan, csoportosan megjelenve sorakoznak. Nálam a
virágok csak teljes napfényben, nem mindig széttárulkozva nyílottak. Szép, fehéres vagy
rózsaszínes virágaik vannak- szürkés-rózsaszínes középcsíkkal.

Ez a tudomány jelenlegi állása szerint a Gymnocalycium schickendantzii néven nevezett [(F. A.
C. Weber 1896) Britton és Rose, A Cactaceae, 3.kötet: 164, 1922] faj. Detlev Metzing 2012-ben,
a legfrissebb molekuláris növénygenetikai kutatások eredményeit, valamint a morfológiai
trendeket (Schütz, Buxbaum, Hans Till és Helmuth Amerhauser) figyelembevételével a
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nemzetséget 7 alnemzetségre és 55 fajra osztotta. Volt kitől tanulnia, hiszen tanítványa volt az
angol David Huntnak, az egyszerűsítő és összevonó botanikus professzornak, aki 1992-ben
(Cactaceae Checklist) a kaktuszfajok és alfajok számát kb. 6000-ről mintegy 3500-ra
csökkentette. Majd 2006-ban a Nemzetközi Cactaceae Systematics Csoport által kiadott The
New Cactus Lexicon (NCL) felelős szerkesztője volt. A tanítványai segítségével kidolgozott új
rendszerben a Gymnocalycium nemzetségen belül az elfogadott fajok száma 71.

Gymnocalycium schickendantzii ssp. bergeri

Korábban használt nevek, alfajok, fajták, változatok, formák és termesztett növények, amelyek a
Gymnocalycium schinkendantzii fajcsoporthoz, vagy gyűjtőfajhoz tartoztak és jelenleg is
tartoznak:
- Echinocactus schickendantzii F. A. C. Weber 1896.
- Gymnocalycium joossensianum (Boed.) Britton & Rose - CACT. 3. kötet: 166, 1922.
- Gymnocalycium schickendantzii Britton & Rose. Megjelent: Cactaceae (Britton & Rose) 3.
kötet: 164, PL. 19 1922.
- Gymnocalycium delaetii (K. Schumann) Hosseus 1926.
- Gymnocalycium schickendantzii v. michoga (Fric) Backeberg.Megjelent: Kaktusar 5(9): 104106, 1934.
- Gymnocalycium schickendantzii v. delaetii (K. Schumann 1901.) Backeberg.; Megjelent:
Kaktus ABC 296, 1935.
- Gymnocalycium
schickendantzii v. knebelii (Fric) Backeberg leírás nélkül közzétett névvel. Backeberg & Knuth:
Kaktus ABC: 296 (1936).
- Gymnocalycium
schickendantzii v. michoga (Fric) Backeberg - leirás nélkül közzétett névvel. Backeberg &
Knuth: Kaktus ABC: 296 (1936).
- Gymnocalycium schickendantzii v. marsoneri (Fric) Backeberg - leirás nélkül közzétett névvel.
Backeberg & Knuth: Kaktus ABC: 296 (1936).
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- Gymnocalycium schickendantzii Britton & Rose. Megjelent: Cactaceae (Britton & Rose)
3.kötet: 164, PL. 19 1922.
- Gymnocalycium michoga Fric 1928 ex Y. Itô 1957. Megjelent: magyarázata Diagr.
Austroechinocactinae 292 1957.
- Gymnocalycium schickendantzii v. pungens Katalogname zit. in Schneekloth-Liste.
- Gymnocalycium pungens Fleisch. Friciana 7: 1 1962.
- Gymnocalycium schickendantzii v. kurtzianum - leírás nélkül közzétett névvel. Putnam.
Megjelent: Gymnocalyciums: 54 (1978).
- Gymnocalycium antherostele F. Ritter (1959); Megjelent: Kakteen Südamerika 2: 475 (-476)
1980.
- Gymnocalycium lumbrerasense F. Ritter. 1980 (érvénytelen név).
- Gymnocalycium schickendantzii v. pectinispinum ideiglenesen leírt névvel. Lambert,
Feldnummernliste 1992.
- Gymnocalycium schickendantzii ssp. bergeri G. Neuhuber; Megjelent: Gymnocalycium 14 (4):
420 (417-421; 2001.
- Gymnocalycium schickendantzii v. delaetii longispinum 2003 - ez egy le nem írt név, amely
néhány kertészeti katalógusban jelent meg.
- Gymnocalycium schickendantzii v. pectinatum G. Neuhuber. Megjelent: Gymnocalycium 17:
565 2004.
- Gymnocalycium schickendantzii ssp. periferalium
G. Neuhuber 2004. Megjelent:
Gymnocalycium (Rakousko) 17 (2) 2004.
- G. schickendantzii ssp. delaetii (K. Schumann.) G. J. Charles; Megjelent: Cactaceae Syst. Init.
20: 18. 2005. egy le nem írt név.
Nagy Sándor, Jászberény
Források és irodalom
Ficzere Miklós (2015): Kaktusznevek katalógusa - Cactus Names Catalog
Libnár Antal (2003): Dél-Amerika legszebb kaktuszai
http://www.cactusinhabitat.org/

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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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők június
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel.
Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel.
Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha
bármilyen tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség
kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel
egyaránt permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és
tevékenységük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek
jelenlétére.
2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk
kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a
gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra
kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását.
3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket
árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül.
4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt
helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére,
és feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt
igénylik kaktuszaink, de más pozsgásaink is.
5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján.

phoma torrens vírus fert.

botrytis cinerea fert.

fusarium fertőzés
Ficzere Miklós

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés
című cikkében.
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honlapunkon elérhető a következő linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei

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
Elmaradt!
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!

3. RÉSZ
Procopp Jenő orvos-gyógyszerész két alkalommal járt Mexikóban. A második
útjára 1891-ben indult. Ezen fedezte fel a Testudinaria cocolmecát, de
részletesen írt a Tillandsiákról, különösen a T. usneoidesről, ahogyan erről már
olvashattak. A pozsgáskedvelők előtt teljességgel ismeretlenek a korábbi útjáról
küldött útilevelei, amelyek az Egyetértés újságban jelentek meg 1889-90 körül.
Leírja találkozását Bánó Jenővel, és néhány címszó az érdekességekről:
orchideák, az indián kunyhók, berendezésük és éléskamrájuk, a paprika
hazája, házi állatok, halandóság az indiánok közt, agavék és felhasználásuk,
cactus-erdők. A levelek Mexicoi növények címmel jelentek meg, melyeket
később közreadunk.
Forrás: Természettudományi Közlöny. 1892. december. XXIV. kötet, 280. füzet, 617-639. o.
Kikereste: Dr. Csajbók József
Közreadta, beszerkesztette: Ficzere Miklós
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GALIMBERTI SÁNDOR (1883. Kaposvár – 1915. Budapest)
1904-től
Réti
István
növendéke
volt
Nagybányán, ahol Ferenczy Károly is hatott rá,
majd Münchenben folytatta művészi tanulmányait. A Hollósy vezette técsői festőiskola látogatása után 1907-ben jutott ki Párizsba a Julian
Akadémiára. 1908-tól kiállító művész. A Salon
des Indépendants-ban és a Salon d'Automneban
szerepeltek először képei. Felesége Dénes Valéria festőnő - aki Matisse tanítványa volt - egyéni
hangú, a matisse-i dekoratív síkfestést és a kubizmus térszemléletét ötvöző, dinamikus hatású
képei befolyásolták további festői fejlődését.
1914-ben a Nemzeti Szalonban és Kaposvárott
állított ki. 1918-ban a Ma VI. tárlataként Kassák Lajos rendezte meg a házaspár emlékkiállítását.

Galimberti Sándor
Kaktusz csendélet
1910 körül
Olaj, vászon, 80×60 cm
Magántulajdon
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

Berettyóújfalu, József Attila Ált. Iskola 2015. 10. 15.
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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

vom Fluss stemmender
benannt nach F. Fobe

sárga tövisű
sárga virágú
sárga horgas (tövisű)
sárga poros
sárga tövisű
nagyon sárga (tövisű)
sárga bibéjű
sárgászöld
Fleischer - féle
hajlékony tövisű
hajló tövisű, görbetövisű
hajló tövisű, görbetövisű
hajlékony
bolyhos, pelyhes
törzsfejlődés
telt virágú
virágzó
virágnyílás,
virágzási kezdet
virágzás
bőven virágzó
virágos üstökű
virág
teljes virág, nem telt virág
kétivarú virág
hiányos virág
porzós virág
kétivarú virág
csupasz virág
gazdagon virágzó
meddő virág
Rio de Janeiróból
való /Braz/
folyótól származó
Fobe-féle

der Heusame
sehr reichend
stinkend

széna
nagyon szagos, büdös
kellemetlen szagú, büdös

flavidispinus
flaviflorus
flavihamata
flavipulvinatus
flavispinus. flavispina
flavissima
flavistyla
flavovirens
fleischerianum
flexibilispinus
flexispinus
flexospina
flexuosus
floccosa, floccosus
filogenia
flora pleno
florens
florescentia

gelbdorniger
gelbblumig
gelbgehakte

floresii
floribundum
floricomus
flos
flos completus
flos hermaphroditicus
flos incompletus
flos masculinus
flos monoclinicus
flos nudus
floribunda
flos sterilis
fluminensis

des Flores
reichblühender
blütenschopfiger
die Blüte
vollkommene Blüte
die zwitter Blüte
mangelhafte Blüte
männliche Blüte
die Zwitterblüte
blütendeckenlos
reich blühend
geschlechtlos Blüte
aus Rio de Janeiro Brasilien

fobeanus, fobeana,
fobei
foenum
foetidissima
foetidus

gelbstachelig, gelbdornige
sehr gelb (bedornte)
gelbgrünlich
benannt nach Z. Fleischer
krummdorniger
krummdorniger
biegsam
flockig
die Stammesgeschichte
gefüllt blühend
blühend
der Blütenanbruch

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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Frida Hafner ex librise, készítette Karl Frech.
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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

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Címlapkép: Cotyledon campanulata cv. Octopus Holl.
Fotó: Fábián László, Udvard, Szlovákia
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