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Az előzőekben eljutottunk Detlev Metzing német biológus, Gymnocalycium szakértő 2012-ben
megjelent a nemzetség új rendszertani felosztásának első öt (Microsemineum, Pirisemineum,
Muscosemineum, Scabrosemineum és a Macrosemineum) alnemzetségéig.
Hátra van még a hatodik, a Trichomosemineum alnemzetség és fajai: Gymnocalycium
bodenbenderianum, quehlianum, mint típusfaj, ochoterenae, ragonesei, valamint a hetedik, a
Gymnocalycium alnemzetség és fajai. Gymnocalycium amerhauseri, andreae, baldianum,
berchtii, bruchii, calochlorum, capillaense, carolinense, erinaceum, fischeri, gibbosum, mint
típusfaj, kieslingii, kroenleinii, neuhuberi, reductum, robustum, schroederianum, taningaense,
uebelmannianum.
6. Trichomosemineum alnemzetség: (Schütz ex Metzing, 2012)
Élőhelyek: Argentína (Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, San Luis).
Az érett gyümölcsök orsó alakúak, függőlegesen repednek fel. A magok legfeljebb 1 mm
átmérőjűek, alakjuk félgömb, de inkább kagyló alakú. A típusfaj magja barna és kalap alakú. Ha a
besorolt fajokat összevetjük a Schützi besorolással, a következőket látjuk. Metzingnél nem
szerepelnek önálló fajként a következők: G. obductum Piltz, 1980 csak mint a G. quehlianum (F.
Haage ex Quehl 1899) Vaupel ex Hosseus 1926) szinonimája, G. riojense Fric 1960 ex H. Till &
W. Till 1991, csak mint a G. bodenbenderianum (Hosseus ex Berger 1929) A. W. Hill 1933)
szinonimája, valamint a G. stellatum, melyet Spegazzini írt le még 1925-ben.Talán meglepő, de a
A. Buining holland specialista által 1950-ben leírt,”jó öreg” G. vatterit alaposan lefokozva, a G.
ochoterenae Backeberg 1936 szinonimájaként kezeli Metzing.

Típus faj:Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl 1899) Vaupel ex Hosseus 1926.
Élőhelye szinte a teljes Dél-amerikai Andok keleti oldalán, puszták és hegyek meleg, részben
árnyékos részein, 500-1500 m tengerszint feletti magasságokban és sokféle, változatos formában.
Az előzőekben is láttunk zavaros történeteket. Sajnos nem különb a G. obductum, a G. stellatum
és a G. quehlianum fajok között létrejött helyzet sem, amely 2006-tól, a The New Cactus Lexicon
megjelenése óta tart. Metzing következetesen csak a G. quehlianumnak ad önállóságot. Szerintem

nincs lényeges különbség a G. stellatum és a G. quehlianum között.
G. bodenbenderianum (Hosseus ex Berger 1929) A. W. Hill 1933, G. riojense Fric 1960 ex H. Till
& W. Till 1991. Ez és a szinonimájának tartott faj, továbbá sok kétes eredetű, esetleg hibrid
található a gyűjteményekben ezen a néven. Az alnemzetségbe sorolt fajokat is beleértve mindnek
nagy fehér virága van, és torkuk rózsás árnyalatú. Talán a 2014-ben megkezdett, az Austriai
Eugendorf faluban folyó munka eredményes lesz. A Hans Till által kezdeményezett és elkezdett
kutatómunka a G. riojense és a G. bodenbenderianum „csoportok” egyszerűsítése jegyében zajlik.
G. ochoterenae Backeberg 1936. szin.: G. vatteri Buining.
Metzinggel egyetértve azt mondom, hogy a G. quehlianum
csoport két újabb tagjához értünk. A virágok hasonlóak, a test
lapos, szélesek a bordák. A G. vatteri mint szinonima a
hasonlóság mellet a tövisek száma és állásuk tekintetében
különböznek. Jellegzetes az 1-3 tövis, nem a T alakú
elrendeződésre gondolok, hanem arra az egyre, amely lefelé
mutat. Manapság sok gyűjtő, csak ezeket az egy tövisűeket
nevezi G. vatterinek.
G. ragonesei Castellanos 1950. A nemzetségben ez a legkisebb,
nagyon lapos, karcsú virágú faj. Az irodalomban nem találtam
senkit, aki szinonimát keresett volna a rokonságából ennek a
népszerű fajnak.
7.Gymnocalycium alnemzetség:Schütz ex Metzing, 2012.
Élőhelyek: Argentína (Buenos Aires, Rio Negro, Rio Chubut, Córdoba, Mendoza, San Luis,
Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Entre Rios-tartományok) A magról: Körülbelül 1 mm
átmérőjű, gömb vagy közel gömb alakú. Az érett gyümölcs függőlegesen reped fel. A külső
maghéj fekete, a termés és a mag száraz.
Schütz 1988-ban megjelent felosztásából Metzing az egyszerűsítés érdekében a Gymnocalycium
alnemzetségből 12 fajt "elfelejtett". Nézzük ezeket: G. borthii Koop ex H. Till 1987, G.
deeszianum Dölz 1943; G. leptanthum (Spegazzini 1905) Spegazzinii1925; G. mackieanum
(Hooker 1837) Metzing 1995; G. platense (Spegazzini 1896) Britton & Rose 1922; G. rauschii H.
Till & W. Till 1990-ig; G. rosae H. Till 1995; G.
striglianum Jeggle ex H. Till 1987; G. sutteranum (Schick
1923) Hosseus 1926; G. terweemeanum (Teucq ex Duursma
1930) Borgmann & Piltz 1997; valamint a G. walteri H. Till
2003. Kikerült a fajsorból a hibrid G. × heidiae Neuhuber
1999. A G. altagraciense Bozsing ex Schütz; a G.
striglianum Jeggle ex H. Till 1987 és a G. sibalii J. J. Halda
& I. Milt korábban volt fajok csak szinonim "státuszt"
kaptak az alábbi fajok alatt: G. amerhauseri H. Till; G.
berchtii Neuhuber és a G. reductum (Link 1828) Pfeiffer ex
Mittler 1844. A Gymnocalycium robustumnak önálló faji
státuszt adott. Továbbá az új faj kapott egy rokon értelmű
taxont a G. kuehhasii Neuhuber & R. Sperling nevet,
valószínűleg azért, hogy a 2008-ban leírt faj ne menjen feledésbe.
Vagy mondhatnám talán azt is, ez lehet egy újabb vita tárgya.

Típusfaj: Gymnocalycium gibbosum (Haworth 1812)
Pfeiffer ex Mittler 1844. szin.: G. striglianum Jeggle ex H. Till. Ez a faj széles körben elterjedt
Argentína középhegységét érintő tartományokban (Córdoba, San Luis), Buenos Aires környékén
az alacsony hegyekben, délen Patagónia északi részén és így érthető, hogy nagy különbségeket
mutatnak nemcsak az élőhelyek, de a morfológiai tulajdonságok tekintetében is. Ez egy több mint
120 éve ismert, szinte elpusztíthatatlan faj. A német specialista támogatja a G. strilianum
rokonságát, amely 10-15 milliméter hosszú, barnás-fekete töviseket nevel Mendoza tartományban
a szőlőültetvények közelében 600 és 1200 m tengerszint feletti magasságban.

Gymnocalycium amerhauseri H. Till 1994.
- G. altagraciense Bozsing ex Schütz. Alig húsz éve írta le Hans Till és mára néhány irodalom
már Gymnocalycium amerhauseri csoportról beszél. Szerencsére Detlev Metzing ebben a
kédésben is visszafogott.
Gymnocalycium andreae (Boedeker 1930) Backeberg 1935.
A fiatalon virágzó növény látványosan, bőségesen ontja általában aranysárga virágait. Vannak
változatai élénksárga, fehér vagy rózsaszínben, a tövisek lehetnek hosszúk vagy rövidek.
Gymnocalycium baldianum (Spegazzini 1905) Spegazzini 1925.
Talán a legnépszerűbb Gymnocalycium, jellemzői olyanok, hogy első pillantásra felismerhető.
Ilyen a virágzás, alapvetően a virág színe piros, de a legmélyebb pirostól a narancssárgáig, de nem
ritka a fehér sem. Egyébként a szín változik a növény életkorától függően. Itt említem meg, hogy
1992-ben Bercht talált egy fehér virágos növényt és G. baldianum v. albiflorumnak nevezte el.
Neuhuber és W. Till 1999-ben tette szinonimájaként a G. rosaet, amelyet, mint egyfajta G.
kieslingiinek tartanak. Ezen kívül egy új rendszertani csoportosításban a nemrégiben leírt: G.
kuehhasiit lehetne csatolni G. baldianum v. albiflorumhoz. Ezekket Metzing meg sem említi.
Gymnocalycium berchtii Neuhuber 1997, szin.: G. poeschlii Neuhuber 1999.
Gymnocalycium bruchii (Spegazzini 1923) Hosseus 1926.
Gymnocalycium calochlorum (Boedeker 1932) Y. Ito 1952.
Élőhelye Argentina, például Villa Carlos Paz, Córdoba tartomány, 700 m tengerszint felett.
Jellegzetessége: a növények nagy csoportot, szinte virágpárnát alkotnak. A virágok halvány
rózsaszínűek és nem nyílnak szélesre.
Gymnocalycium capillaense (Schick 1923) Hosseus 1926.
Gymnocalycium carolinense (Neuhuber)Neuhuber 2005.
Gymnocalycium erinaceum Lambert 1985
Gymnocalycium fischeri Halda 2002.
Gymnocalycium neuhuberi H. Till & W. Till 1992.
Gymnocalycium reductum (Link 1828) Pfeiffer ex Mittler 1844.
- G.sibalii J. J. Halda & I. Milt.
Gymnocalycium robustum R. Kiesking, O. Ferrari és Metzing.
- G.kuehhasii Neuhuber G. & Speling R. 2008.

Gymnocalycium schroederianum Osten 1941.
- G.schroederianum ssp.boessii. Más források szerint G. schroederianum = G. hyptiacanthum ssp.
schroederianum, vagy mint szinonimák: G. schroederianum ssp. bayense R. Kiesling 1987; G.
schroederianum ssp. paucicostatum R. Kiesling 1987. Metzing ehhez még hozzáteszi a G.
boessiit, de mint alfajként.

Gymnocalycium taningaense Piltz 1990.
- G.lukasikii Halda &Kupcak 2000.
Gymnocalycium uebelmannianum Rausch 1972.
Virága fehér, sárgás-rózsaszín torokkal. Élőhelye Argentínában La Rioja tartomány, Sierra de
Velasco hegyein, a tengerszint felett 2200-2800 m magasságban.

9. kép

A taxonómia igen összetett és folyamatosan fejlődő tudomány. Nem kell tőle félni. Na jó, én is
csak hatvan éves korom előtt vettem hozzá bátorságot, amikor a szabadidőmmel nem tudtam mit
kezdeni. A "tanfolyam" kezdetén vagyok. Szerencsémre Hans Till munkásságának teljében volt,
és jött Charles Graham és Detlev Metzing is, meg a sok már ismert és a ma még ismeretlen,
tehetséges fiatal. Akik nevével találkoztam, mind törekszik az egyszerűsítésre, az egységes
értelmezésre. Bármit gondolunk törekvéseikről, véleményükről, egyetértünk velük vagy nem,
várjuk az újabb és újabb munkákat, írásaikat. Magam részéről azokat támogatom, akik meg
kívánják szüntetni a Gymnocalycium nemzetségen belüli évek óta tartó zűrzavart. Ahogyan én
látom, sajnos több más nemzetségen belül is komoly problémák vannak. Azokat, akik megunták a
folyamatos foltozgatást, a bizonytalanságot, melyeknek győztese nem a biológia, nem a
kaktuszkedvelők, hanem a mindent felülíró piaci érdek. Ha nem foglalkozunk a kérdéssel, nem
marad más, mint tovább várni a csodára. Odajutunk, hogy évente megjelennek „fantasztikusan jó”
dokumentumok, monográfiák, melyekben folyik a meddő vita, az egymásnak való üzengetés, ahol
a siketek „taxonolása”, a „rokonértelműség” és a szinonimagyártás folyik. Tehát, azt javaslom,
hogy várjunk a táblák félre tételével, átírásával. Minden nevet őrizzünk meg. Titokban én a nevek
helyett számokat írok keverőkanálra (9. kép), természetesen az egyformákra ugyanaz a szám
kerül. Van egy füzetem, most már mappám, amibe bejegyzek minden történést és minden
"névváltozást". Remélem nem volt haszontalan a közösen eltöltött idő.
Nagy Sándor, Jászberény

Források és szakirodalom:
Backeberg; Cactus Lexicon：188 (1966)
Creutzburg, Ulrich; http://www.creutzburg-info.de
Graham Charles: Gymnocalycium, az élőhely és a kultúra
Pilbeam, John: Gymnocalycium, egy gyűjtő útmutató
Puntman, E. W.: Gymnocalycium
Ritter, F.；Kakteen in Südamerika BandⅡ：477 (1980)
Schütz, B.; Die Gattung Gymnocalycium, Graz/Knittelfeld (1992)
Schütz, B.; Monographie Rodu Gymnocalycium(1986)
Sukkulentenforum von Markus Spaniol. Schuetziana - Gymnocalycium Online Journal ISSN
2191-3099,
Till, H., Till, W.; Gymnocalycium hybopleurum Teil 1, Zur Klarung des Schumann’schen Namens
und zu seiner Interpretation durch Backeberg, Gymnocalycium 7(4)：135-140 (1994).
Till, H., Till, W.; Gymnocalycium hybopleurum Teil 2., Neubenennung der unter disem Namen
bekannten argentinischen Pflanzen, Gymnocalycium 8(1)：141-146 (1995).
Till, H.；Gymnocalycium pugionacanthum Backeberg ex Till, Gymnocalycium 3(2)：19-20
(1989)
http://www.cactus-art.biz/
www.cactus-art.biz/note.../genus_gymnocalycium.htm
http://www.kuas-kettinger.de/gymnocalycium
www.amjbot.org.

2015-ben csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

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

Októberben már éjjeli fagy fenyeget! Kaktuszainkat vigyük fedél alá! A
megfagyott kaktuszt semmilyen balzsam fel nem támasztja többé. A legelső
teendő: megállítani a növésüket. Télen csak korcshajtások és satnya tüskék
fejlődhetnek. Ha nem akarnak maguktól megállni, kényszerítsük őket erre azzal,
hogy hűvösebb — de világos — helyre állítjuk őket és megvonjuk tőlük a vizet. Ha
a mozgás megszűnt, a legfőbb szabály: hagyjuk békében a kaktuszt! A kaktusz
télen pihenni akar, tehát biztosítsunk neki teljes nyugalmat. Csak az a kaktusz
fog tavasszal erőteljesen fejlődni és virítani, amelyik télen jól kipihente magát.
(Kivételek: a késő ősszel, ill. télen növő és virágzó fajták.) Fagymentes, száraz
pincében is teleltethetünk, sőt ruhásszekrényben is, — de ha nem kísérletezni
akarunk, hanem gyönyörködni a kaktuszokban, a szobában állítjuk fel őket. Ha
itt teleltetünk: a lehető legvilágosabb helyre állítsuk a pozsgásokat. Minél
melegebben állnak, annál több, minél hűvösebben állnak, annál kevesebb vízre
van szükségük. A föld sohase legyen sáros és soha ne száradjon ki teljesen, —
bár általában a túlságos szárazság kevésbé veszélyes, mint a túlságos
nedvesség. Szép időben vagy erősen fűtött szobában permetezzünk, ha tudjuk,
hogy a víz néhány óra alatt elpárolog. Ahány fajta, annyiféle az optimális
teleltetési hőfok. A gyakorlatban nem adhatjuk meg mindegyiknek a maga
hőfokát, sőt legtöbbnyire még az átlagos hőfokot sem, mely 5 és 10 C fok között
mozog: a fűtött szoba jóval melegebb. Ha választhatunk két helyiség között, a
hűvösebbiket válasszuk, de 5 C fok alá ne süllyedjen a hőmérő. Bár a legtöbb
fajta még kibírja átmenetileg 1 — 2 C foknál, de fagypont vagy éppen mínuszfokok már pusztulást jelenthetnek.
A szerkesztő megjegyzése: Ezzel befejeződött a Kaktuszgyűjtők kalendáriuma. November és
december hónapokra már nem írt fegyverneki Frommer István tartási útmutatót, mivel úgy
gondolhatta, a novemberi és decemberi tartásmód megegyezik az októberivel.

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

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

1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás
előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk
növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet.
2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő
évi virágzást.
3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba,
fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott
állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be
különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani.
4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben még
egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő
szerekkel.
5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha
szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés
megelőzése érdekében.
6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal
kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ide-oda,
mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit.
Ficzere Miklós

Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum)

Derecskei Bocskai István Általános Iskola, 2015 május 4.

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI
2015. szeptember 11.
Tárgy : Kaktuszkiállítás- Földes
Kedves Nagy József!
Nagy örömmel fogadtuk, hogy iskolánkba is elhozta a kiállítást. Nagyon köszönjük, hogy
megmutatta nekünk ezt a különleges világot. Több tanuló is örömmel vitte haza a megvásárolt
kaktuszokat. Azóta is féltve gondozzák a növényeket és beszámolnak róla. Reméljük, hogy
hamarosan ismét találkozhatunk önnel.
Köszönettel: a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI 4. évfolyamos tanulói és
osztályfőnökei (Katonáné Gáll Julianna, Lukács Zsuzsanna)

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 2015. május 15.
Előadás és kiállítás

Szemelvények múltunkból sorozatunk a IX. résszel zárult a 2013. májusi 44.
Hírlevelünkben. Az emberi kíváncsiság azonban ritkán kerül nyugvópontra, így
történt ez, amikor Epresi Lászlóval készítettem a bemutató cikkemet, amely a
Debreceni Pozsgástár 2015 decemberében megjelenő 4. számában lesz
olvasható. Téli beszélgetéseink alkalmával sok emlék került elő az emlékezet
ködös múltjából. Az emlékek felelevenítését követte a képek és egyéb írásos
„maradványok” előkeresése a fiókok mélyéről, amelyeket Epresi László
folyamatosan elküldött részemre a megértésüket segítő tájékoztatással. Sajnos,
Epresi László 2015. augusztus 2-án elhunyt, vele már pontosítani a múlt
eseményeit, személyeit, nem tudom megtenni. Ezért kérem mindazok segítségét,
akik biztos tudással rendelkeznek a kétséges, homályos részletekről, legyenek
azok események helyszínei, személyek nevei, stb.
Ez a sorozat nem egyes csoportosulások történetéről szól, hanem az egész
magyarországi kaktusz és pozsgásgyűjtés múltjának néhány lapjáról.
Ficzere Miklós

A képbe írt felíratok Epresi Lászlótól származnak. Az egyéb írások EL (Epresi László), FM
(Ficzere Miklós) jelzéssel ellátva.
Középen Epresi László, és a többiek? FM

Kik a többiek? FM
Tatai csoport 2. kiállítása az 1970-es években. EL
Tatai klub 2. kiállításán Kern P. magyaráz Epresi gyűjteményéről. EL

EMLÉKLAP
Epresi László
részére
az
I. MEGYEI KAKTUSZBEMUTATÓN
való sikeres szerepléséért.

Tata, 1973. augusztus 12.
Gyarmati Sándor
szakkörvezető
Szirtes László
igazgató
FM

Epresi kiállítása a tatai 1. kiállításon. EL

Folytatás következik!

HÍRLEVELÜNK 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.
Prof. Dr. Szabó István: Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába
(Hírlevél, 2015. augusztus)
Berecz József: Hozzászólás a latin kiejtési szabályokhoz
(Hírlevél, 2015. szeptember)

Az Urbán Sándor és Ficzere Miklós által írt cikkek több olyan gondot is felvetettek a kaktológia szakmai
nyelvezetében, amelyek használata szokatlan, erőltetett és egyes idegen nyelvekben követett gyakorlat
olyan átvétele, amely nélkülözi a magyar nyelvtani szabályok alkalmazását. Az egyik problémás terület az
idegen szavak, kifejezések kötőjeles toldalékolása. Az idegen szavak ragozásához az MTA Nyelvtudományi
Intézet alábbi honlapja ad eligazítást: http://helyesiras.mta.hu/. Egyben mindenkinek segítségére lehet az
alábbi, az idegen szavak toldalékolásában eligazító feladatsor, ahol a vastagon szedett szöveg a vonatkozó
nyelvtani szabályt is tartalmazza. Példának bármilyen idegen kifejezés behelyettesíthető, a növények nevei
is. Szívesen vennénk, ha a megoldást megküldenék részünkre!

1. A magyarosan írt idegen szavakhoz ugyanolyan szabályok szerint kapcsoljuk a
toldalékokat, mint a magyar szavakhoz (hobbija, koktélt, Milánóban).
Oldja meg a feladatokat!
röntgen + ez = röntgenez
multimédia + s = .............................
Szöul + nál = ...................................
obszervatórium + ban = ..................

Hongkong + ot = ............................................
fájl + ban =.....................................................
avantgárd + t = ...............................................
Csajkovszkij + val = ......................................

2. Az idegen írásmód szerint írt szavakhoz többnyire ugyanúgy közvetlenül, tehát kötőjel
nélkül kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz. (Stockholmban, schillingért,
hexameterek). Ha az idegen szó a, e, o, ö hangra végződik, azt az írásban minden olyan
esetben megnyújtjuk, amikor a magyar kiejtésben megnyújtva fordul elő (Oslo, de: Oslóban,
Goethe, de: Goethét).
bestseller + t =.......................................
Hongkong + ban = ................................
signorina + k = ......................................
Coca-Cola + t =.....................................
Beethoven + vel = .................................
Puccini + nek = .....................................
Tennessee + ből = .................................

copyright + ot = .............................................
Torino + ból = ................................................
cowboy + nak = .............................................
Janus Pannonius + tól = .................................
Marco Polo + t = ............................................
Alfa Romeo + ban = ......................................
Los Angeles + ből =.......................................

3. Az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat, ha az
idegen szó végén néma betű van, vagy ha az utolsó hangot bonyolult betűkapcsolat jelöli
(voltaire-i, Rousseau-val, Sydney-ben). A -val/-vel és a -vá/-vé rag v-je ilyenkor az utolsó
kiejtett hanghoz hasonul (Voltaire-rel, Bizet-vel, guillotinne-nal).
Apollinaire + t = ......................................
avenue + n = ............................................
Berkeley + n = .........................................
Defoe + tól = ............................................
Montesquieu + t = ....................................
Monroe + val = ........................................
Tartuffe + vel = ........................................
Heathrow + n = ........................................
Orlèans + i = ............................................

Elvis Presley + t = .......................................
G. B. Shaw + val .........................................
Versailles + ban = .......................................
Wembley + ben = .......................................
Peugeot + ja = .............................................
Marseilles + ből = .......................................
Tom Cruise + val = .....................................
Degas + é = .................................................
Angelina Jolie + nak = ................................

4. Az -i-re végződő idegen földrajzi nevek végén – a magyarokéhoz hasonlóan – csak egy -i-t
írunk (helsinki, havaii). Ha az idegen név y-ra végződik, az -i-t közvetlenül a névhez
kapcsoljuk (coventryi). A két és több tagból álló idegen nevekhez az -i, -s képzőt kötőjellel
kapcsoljuk, és az alapforma kezdőbetűit megtartjuk (New York-i). Lássa el -i képzővel az
alábbi neveket!
Canterbury –> ..........................................
San Francisco –> .....................................
Walter Scott –> ........................................
Anatole France –> ...................................
Las Vegas –> ...........................................
Tripoli –> .................................................

Frankfurt am Main –>....................................
Le Havre –> ...................................................
Miami –> .......................................................
Mount Blanc –> .............................................
Delhi –> .........................................................
Calgary –> .....................................................

A kötőjeles és egyéb toldalékozásra vonatkozó nyelvtani szabályok helyes alkalmazása remélhetőleg
megjelenik a magyar nyelvű szakirodalmak szövegében, még akkor is, ha ez valakik tetszésével nem
egyezik.

2015 4. negyedéves programja
Okt. 17.: Egy csodakert Szlovákiában
Előadó: Ficzere Miklós
Nov.: 28.: Internetes előadás: Kaktuszok, szukkulensek és én.
Előadó: Fábián László, Udvard, Szlovákia
Ha az internetes kapcsolat nem jön létre, akkor:
A kaktuszgyűjtés időszerű gondjai, távlatai - Vitafórum
Levezeti: Tóth Norbert
Dec. 19.: Mexikó, egy fanatikus kaktuszgyűjtő szemével.
Előadó: Varga Zoltán, Budapest
Az előadások helye és ideje
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén,
a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es
autóbusszal!

Akik az Interneten keresgélik a kaktuszokra és egyéb pozsgásnövényekre vonatkozó ismereteket,
bizony nagyon sok téves, igaztalan és félrevezető tartalommal találkozhatnak. Előző
Hírlevelünkben Egy pontatlanság helyesbítése címmel már közreadtunk egy pontosítást kívánó
ismertetést. Ugyanakkor a főszerkesztő nem professzor a Mindentudás Egyetemén, nem
vállalkozhat minden pontatlan vagy pontatlannak vélt tartalom helyesbítésére, ezért szükséges
mások segítsége is, ahogyan utal erre rovatunk új címe. Elsőnek, egyéb lehetőség hiányában, a
főszerkesztő ismertetése kerül közlésre a mindenki által elérhető források alapján, amely bárki
által vitatható konszolidált keretek között, és csak a megfelelő forrásra való hivatkozással. Így
közösen elérhetjük a sok téves, pontatlan ismertetések tényeknek megfelelő módosítását, amely
minden gyűjtőnek közös érdeke kell, hogy legyen.
http://users.atw.hu/sfield/teszt/opuntia.htm oldalon olvasható:
Idézett szöveg:
„Opuntia X debreczyi Szutorisz 2002
[O. fragilis X O. erinacea v. utahensis]
A leírás egy kertészetileg szelektált forma alapján történ, amit D. Zs. hozott a Heacock
gyűjteményből. Ferguson kiterjeszt a faj fogalmát, eltérő tövisek, sárga és piros között minden
virágszín, hajtás gömb vagy erősen megnyúlt, hengeres vagy lapos. Opuntia fragilis polihibrid,
létrejötte az O. rutilához hasonló, de a szártagok könnyen letörnek, kevésbé megnyúltak.”
A fogalmazás magyartalanságától és betű hiányaitól eltekintve Opuntia X debreczyi taxont
Szutorisz Gyula sohasem írt le, az ő leírása az Opuntia debreczyi, megjelent a Kaktusz-Világ
2002. 4. számában a 115-117. oldalon magyar, angol és német nyelven. A megjelölt hibrid
származásról [O. fragilis X O. erinacea v. utahensis], létrejöttéről publikáció nem ismert. A hibrid
jelölése × (fekvő kereszt), és nem, X, vagy x (iksz), bár ezt a hibát gyakran elkövetjük. Az O.
fragilis polihibrid származásáról nem tud a Hunt: The New Cactus Lexicon, Lodé: Taxonomy of
the Cactaceae, stb. O. rutila jelenleg az O. polyacantha szinonimája. Lásd említett szakirodalmak.
(-fm-)

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

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

doelziana, doelzianus
dolabriformis
dolichacanthus
dolichocentrus
dolichospermaticus
dolichothele
domeykoensis
dominans
domingensis

donatii
donkeloari
dorisiae
drace
dragai
draxleriana
drijveriana
droegeana
drummondii
drupa
dubius
ducis-pauli

dueluta
dulcamarus
dulcis
dumetorum
dumortieri
dumosus
dumus
duncanii
duoformis
durangensis
dura
durangicola
duripulpa

Eigennamen: Bruno Dölz
beilförmig
langstachelig
langspornig
langwarzig
aus Domeyko Berg und Stadt,
Chile
regierend
benannt nach
Herkunft:Domingos Coelho,
Bra.
benannt nach Donat
benannt nach: Donkeloar
Eigennname: Doris. . .
der Drache
benannt nach Draga, Fricora
benannt nach Draxler, Paul
benannt nach Drijver, M.
benannt nach Droege, H.
Eigenname
die Steinfrucht
zweifelhaft, unsicher,
zweifelhafter
benannt nach herzog F. Paul
W. von
Würteberg
noch unbeschrieben
bittersüss
süss
Gestrüpp liebend
benannt nach B. C. Dumortier
strauchig, büschig
der Schingstrauch
benannt nach: Duncan
zweiformige
aus Staate Durango in Mexico
harte
aus Durango, Mex.
mit harten fruchtfleisch

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Dölz-féle
baltaalakú
hosszútövisű
hosszúsarkantyús
hosszú magvú
hosszúszemölcsű
Domeyko városról és hegyről
való
uralkodó
Domingos Coelho-ból való

Donat-féle
Donkeloar-féle
Doris-ról elnevezett
sárkány
Draga-féle
Draxler-féle
Drijver-féle
Droege-féle
Drummond-féle
kőszerű termés (gyümölcs)
kétes, bizonytalan
Paul hercegről elnevezve
le nem írt
keserédes, kesernyésen édes
édes
bozótot kedvelő
Dumortier-féle
cserjés, bokros, gyöktörzses
kúszó cserje
Duncan-féle
kétformájú
Durangóból való /Mex./
kemény
Durangó-ból való
kemény gyümölcshúsú

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Szeretném felajánlani kaktusz és pozsgás gyűjteményemet egy megbízható,
növényszerető embernek.
Elérhetőségeim: mobil: +36209247342
e-mail: antal.adrian@gmail.com
Antal Adrián

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.

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: Adenium obesum
Fotó: Kajdacsi János, Budapest

Rajzolta: Erdős Fanni 2.a osztályos tanuló, Ebes, Általános Iskola

