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Címlap: Virágzó Lithops aucampiae. Kép: Katona József
Hátsó borító: ×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, 2015 virága. Kép: Fábián László

A borító képei
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Teória: A Trichocereus spachianus (Lemaire) 
Riccobono 1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 
1967 taxon és korábbi társnevei nom. illeg. 
és nom. inval. nevek, mivel az elnevezések-
nél a hibrid származás és más nevezékta-
ni pontatlanság nem lett figyelembe véve. 
Ezért új leírás vált szükségessé, tekintettel 
az időközben bekövetkezett egyéb változá-
sokra.

A Debreceni Pozsgástár 2014. 2. számában 
jelent meg Fábián László: Nyomozás ismeret-
len növények után c. írása, amely további ku-
takodásra és homályos részletek megoldásá-
ra ösztönzött a Cereopsis hungaricus (Földi) 
Horváth 1936 taxonnal kapcsolatosan. Ez 
a névadás akkor látszólag szerencsésnek bi-
zonyult, bár jelezni kellett volna az új taxon 
hibrid voltát, jelen esetben a dőlt kereszt (×) 
jellel. A múlt iránti tiszteletből meghagyva 
minden akkori elnevezést és szerzőt, leírom 
azt a nevet, amely helyes lett volna:

×Cereopsis Horváth 1936 = Cereus (L.) 
Mill. × Echinopsis Speg.

×Cereopsis hungaricus (Földi) Horváth 1936 
= Cereus spachianus × Echinopsis eyriesii

Ezzel a leírással Horváth elfogadható beso-
rolást hozott volna létre, ha leírta volna. Saj-
nos, ilyen leírásról nincs tudomásom! Mert ha 
volna, annak hatása lenne egy, a közelmúltban 
leírt taxonra. Ugyanis Roy Mottram 2014-ben 
leírt egy ugyanilyen nevű notogénuszt:

×Cereopsis Mottram 2014 nothogen. 
nov. = Cereus (L.) Mill. × Echinopsis Speg.

A leírás megjelent a Roy Mottram szer-
kesztette The generitaxa of the Cactaceae: An 
annotated index. In: Cactician 4. 2014 kiad-
ványban.

A Horváth és a R. Mottram által kép-
zett nevek homonimák lennének, emi-
att a ×Cereopsis Horváth 1936 érvényes, a 
×Cereopsis Mottram 2014 érvénytelen elne-
vezés lenne.

Megjegyzem, a Cereopsis hungaricus későb-
bi társnevében sem jelölte Kondér István 
egyértelműen a származást, a dőlt kereszt (×) 
és a cv. jelentése nem ugyanaz.

Egyértelműen tudható, hogy a Cereopsis 
hungaricus egyik szülője az Echinopsis eyriesii 
(Turpin) Pfeiff. & Otto 1838, a másik szülője 
a Cereus spachianus Lem. 1839. A következők-
ben vegyük sorra a szülők taxonómiai válto-
zásait (a változások sorrendje egymás alatt):

1. szülő (par.)
Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiff. & Otto 

1838
Echinopsis oxygona (Link et. Otto) Pfeiff. et. 

Otto 1838
2. szülő (par.)
Cereus spachianus Lem. 1839
Trichocereus spachianus (Lemaire) Ricco-

bono 1909
Echinopsis spachiana (Lemaire) H. Friedrich 

et G. D. Rowley 1974
Soehrensia spachiana (Lem.) Schlumpb. 2012

4

Zusammenfassung: A Trichocereus spachianus (Lemaire) Riccobono 1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 1967 Taxa und die frühere Bei-

namen sind nom. illeg. und nom. inval., da die hybride Abstammung und andere nomenklatorische Ungenauigkeiten bei der 

Benennung nicht beachtet wurden. Deshalb wurde eine neue Beschreibung nötig, hinsichtlich der zwischenzeitig eintretenden 

Änderungen.

Abstract: The Trichocereus spachianus (Lemaire) Riccobono 1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 1967 and its previous names are nom.illeg 

and nom inval. names, because the hybrid origin and other taxonomical inaccuracies were not taken into consideration. Consequent-

ly new description was required regarding to other changes.

Ficzere Miklós

Új hibridnemzetség: ×Soehrenopsis Ficzere & Fábián, 
2015 nothogen. nov. Cactaceae és a

×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, 2015
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1. kép: ×Soehrenopsis hungaricus hosszú, csöves virága.

Látható, az eredeti szülők neve és besorolása 
időközben megváltozott. A legfontosabb és leg-
időszerűbb az a változás, amire Fábián László 
is felhívta a figyelmet idézett cikkében, ez pe-
dig a 2. szülő átsorolása a Soehrensia nemzet-
ségbe és ennek megfelelő átnevezése. A válto-
zás figyelembevételével a Cereopsis hungaricus 
új elnevezése és besorolása új notonemzetség 
alkotásával a következők szerint:

×Soehrenopsis Ficzere & Fábián 2015 
nothogen. nov. Cactaceae

Szülők (parents): 
Soehrensia Backeb. × Echinopsis Zucc.
Soehrensia spachiana (Lem.) Schlumpb. × 

Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff.
[= ×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, 2015]
A fentieket a kevésbé képzettek szá-

mára egy egyszerű, sokak által isme-
rős példával tenném könnyen érthetővé.  

A ×Cupressocyparis leylandii népszerű örök-
zöld fa a kertekben. 

Keletkezése röviden:
×Cupressocyparis leylandii = Cupressus 

macrocarpa × Chamaecyparis nootkatensis
Két külön nemzetségbe tartozó faj össze-

porzódásából keletkezett bigenerikus hib-
rid faj, ahol a két szülőfaj nemzetségnevének 
vastag, dőlt betűs részeinek összevonásával 
képezték egy o betű közbeiktatásával az új 
hibridnemzetség Cupressocyparis nevét, és 
ezt a nevet követő epiteton azaz fajnév lett a 
leylandii. E példa fontosságáról a későbbiek-
ben még szólok.

A változások lehetséges másik követ-
kezménye: Echinopsis × hungaricus 

Ficzere 2015. nom. nov.
Az előzőekben az a változás lett figyelem-

be véve, amikor az Echinopsis spachiana 2012-
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ben a Soehrensia nemzetségbe került besoro-
lásra Soehrensia spachiana néven. A Soehrensia 
nemzetség hivatalosan az Echinopsis Zucc. 
nemzetségbe tartozik a konszenzus alap-
ján elfogadott és megjelenése óta leginkább 
használt Hunt-féle rendszerben (D. Hunt: 
The New Cactus Lexicon, 2006). Persze ez a 
hivatalosság, de más hivatalosság sem, nem 
zavar senkit abban, hogy olyan nemzetségek-
be írjon le új taxonokat és tegyen új megál-
lapításokat, amelyeket a Hunt-féle rendszer 
nem ismer el, mely gyakorlattal maximá-
lisan egyetértek. Most pedig nézzük meg, 
hogyan kell elneveznem a Cereus hungaricus 
Földi 1936 növényünket a Hunt-féle rend-
szer alapján. Az 1. szülő az Echinopsis oxygona 
(Link et. Otto) Pfeiff. et. Otto 1838, a 2. szü-
lő minden névváltozás ellenére továbbra is az 
Echinopsis spachiana (Lemaire) H. Friedrich et 
G. D. Rowley 1974., mivel az említettek az el-
fogadott nevek. Így az Echinopsis Zucc. nem-
zetségen belüli két faj között keletkezett egy 
új hibrid, azaz:

Echinopsis oxygona × Echinopsis spachiana 
= Echinopsis × hungaricus Ficzere 2015. nom. 
nov.

A hibridek kétféle elnevezési lehetőségé-
ből azt választottam, amellyel a legtöbb meg-
őrizhető a Földi által kigondolt elnevezés-
ből. Az előzőekben levezetett két elnevezési 
lehetőségből a legelőször írtat tartom min-
den szempontból elfogadhatónak, olyannak, 
amely minden változást tartalmaz. Ezért a 
×Soehrenopsis hungaricus Ficzere 2015 szino-
nimái a következők:

Szin.: Cereus hungaricus Földi 1936
Cereopsis hungaricus (Földi) Horváth 1936
Echinopsis spachiana (Lemaire) H. Friedrich 

et G. D. Rowley 1974 cv. ’Hungaria’ Kondér 
1967

Trichocereus spachianus (Lemaire) 
Riccobono 1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 1967.

Echinopsis × hungaricus Ficzere 2015 nom. 
nov.

A szinonimaként felsorolt korábbi nevek 
egyikét sem találtam meg egyetlen adatbá-
zisban sem, gyakorlatilag úgy tűnik, mint-
ha ezek a nevek nem is léteznének. És egy 
megjegyzés a kultivár (cv.) névhez. A kultivár 
(fajta) nevet nemzeti nyelven kell megadni, 

ezért a Hungaria akkor lenne helyes, ha Hun-
gária lenne. Az ékezet elhagyásával az elne-
vezés német nyelvű. Ez a másik nevezéktani 
pontatlanság.

Ha minden egyes növénynek csak egy hi-
vatalosan elismert neve lehet, akkor miért 
írtam le kettőt? A nevek jósága „napnyuga-
ton” döntődik el. Ugyanis, amit „napkeltével” 
megalkotnak, az „napnyugtával” kis átírással 
más szerzők, leírók éleslátását hirdetik. Ez 
utóbbi mondat bővebb mögöttes tartalmát 
egy későbbi Hírlevélben részletesen kifejtem. 
Az esetleges „napnyugati” átíráshoz szol-
gál ellenőrző etalonként a ×Cupressocyparis 
leylandii példája.

Ficzere Miklós
Debrecen

ficzere.miklos@gmail.com
Irodalom:
Fábián László: Nyomozás ismeretlen növények 
után, In: Debreceni Pozsgástár, 2014. 2.
Magyar növényújdonságok. In. Kertészeti 
Szemle, 1936. VIII. évf. 20. szám.
Mottram, Roy: The generitaxa of the Cactaceae: 
An annotated index. In: Cactician 4. 2014
Hunt, D. et al. (2006): The New Cactus Lexicon

Képek: 1-2. kép Fábián László, 
3. kép Ficzere Miklós

3. kép: A ×Soehrenopsis hungaricus sziklakertbe 
kiültetve igénytelen, de látványos színfolt.

2. kép: A ×Soehrenopsis hungaricus virága por-
zókkal és a bibével. Jól láthatók a bibe karé-
jok.
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Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Al-

berto Vojtěch Frič bekannt. Nach unserem Wissen ist Frič der einzige Kakteenforscher, dessen Leben, Tätigkeit vom Geburt bis 

zum Tod detailliert dokumentiert ist. Die von ihm entdeckte Kakteen wurden eilig unter den Teppich gefegt, aber neuerlich 

kommen immer mehrere in den Systematisierungen zum Vorschein.

Abstract: The author undertook a great task. In his series he introduces the life and work of Alberto Vojtěch Frič. As we know Frič 

is the only cactus researcher whose life is documented in details from the birth to death. Cacti discovered by Frič were swept under 

the carpet from time to time, but nowadays some of them appear in certain taxonomic systems.

Fábián László

Alberto Vojtěch Fri, egy rendkívüli életút 2. rész.

Cikkeimben gyakran fogok idézni Frič írá-
saiból, amelyek különféle folyóiratokban, 
napilapokban, könyvekben és feljegyzések-
ben kaptak helyet. Az idézeteket dőlt be-
tűkkel emelem ki, természetesen az idéző-
jelek sem maradnak el. Csak egy dolgot saj-
nálok, hogy fordításaimban nem tudom úgy 
használni a mai nyelvezetet, mint amilyen 
a 20. század eleji nyelvek természetes hasz-
nálatának hangzása volt. Esetleg akkor vol-
na hiteles a dolog, ha ismerném az akko-
ri kor magyar nyelvhasználatát, de sajnos 
ez lehetetlen, annak ellenére, hogy ha azt 
olvasom vagy hallom, értem. Frič egyedi 
nyelvtani és szóbeli fordulatai, a cseh nyelv 
akkori zamatos hangzása számomra még 
érdekesebbé, élvezetesebbé és színesebbé 
teszik írásainak olvasását, sajnos, ezt az ér-

zést képtelen vagyok átadni. Azonban majd 
igyekszem a régi szavakat ma használato-
sakra cserélni, úgy, hogy Frič egyéni stílusa 
ne szenvedjen emiatt csorbát. Ezért kérem 
az olvasót és főleg a szerkesztőket, hogy az 
idézeteknél legyenek kissé elnézőek irá-
nyomban, ha esetleg azonnal nem értenék 
meg a mondanivalókat.

Frič gyermekkora
Frič így jellemezte családja múltját és törté-
netét, amelynek ő már a tizenhetedik vagy 
tizennyolcadig generációja volt: „Úgy tizenhét 
generációval ezelőtt valamilyen Fritsch nevezetű 
Kölnből elindult Csehországba. Utódai idővel el-
csehesedtek és eleinte iparos családnak számítot-
tak, majd politikusok, tudósok és művészek vál-
tak belőlük a szláv kultúrkörhöz tartozva. Ezzel 
az eddig németesen írt családnév logikátlannak 
hatott. Az 1848-as szabadságharc idején, ame-
lyet az egyik bácsikám irányított (aki az 1866-os 
évben, mint Bismark titkára, vissza akart térni 
és felszabadítani hazáját), családnevünk Fričre 
vagy talán Fryčre változott. A névváltoztatás 
abban az időben nem okozott semmilyen gondot 
és az új nevünk minden akadály nélkül érvény-
be lépett. Azt hiszem, hogy a forradalmakra ép-
pen azért van szükség, hogy eltörölje a logikát-
lan dolgokat.“

1882. szeptember 8.-án született Prágá-
ban, mint a Frič házaspár harmadik gyerme-
ke, egy fiú, akit Vojtěch névre kereszteltek. 
Édesanyja Růžena, született Švagrovská egy 
gazdag, cseh, hazafias családból származott 
Roudnicéről. Apja Vojtěch Frič ügyvéd, köz-
ismert ember volt és egyben betöltötte Prá-
ga városának helyettes polgármesteri címét.  

1. kép: Frič édesannyával az egyik amerikai út-
jának végén, hazatértekor.
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Magas beosztása ellenére szerény ember volt 
és nem lehetett róla azt állítani, hogy karri-
erista vagy nagyratörő lett volna. Ezt inkább 
édesanyjáról lehetett elmondani, aki rendel-
kezett ezekkel a hajlamokkal, de a kaland-
vágy legkisebb morzsája sem volt fellelhe-
tő egyikükben sem. Mégis, mindkét szülője 
nemzetségében megtalálhatóak voltak ezek 
a gének, mert gyermekeik generációjában 
már előjöttek az említett tulajdonságok, leg-
főképpen Vojtěch Frič személyében.

Édesanyja nevelési módszere a legkisebb 
mértékben sem hatott rá, amit szegény asz-
szony fájdalmasan nehezményezett. Nagyon 
szerette kertjét, virágait, de ezt a szeretetet 
nem lehetett összehasonlítani azzal, ami ké-
sőbb fiában megnyilvánult. Némely vonást 
inkább édesanyja bátyja, Max Švagorský 
után örökölt, akit szülei a család fekete bárá-
nyának tartottak és a gyerekek előtt inkább 
nem is beszéltek róla. Nagy hazafi és kalan-
dor volt, aki végül is hazájától távol, Panamá-
ban halt meg.

Apja családfáján is megtalálhatóak olyan 
behatások, amelyek befolyásolhatták 
Vojtěchot. Legidősebb bátyja, Josef Václav 
Frič ismert forradalmár volt. Az id. Vojtěch 
Frič másik bátyja az állattani egyetem pro-
fesszora, Antonín Frič doktor, aki egyben a 
Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményének 
igazgatója is volt. A harmadik nagybátyja, 
Václav Frič elsősorban állatok preparálásával 
foglalkozott, de volt egy ásványokat forgal-
mazó kereskedése is. Egyik nagybátyját sem 
szerette, de Antonín bácsikáját kimondottan 
utálta. Az egyik írásában kifigurázta családja 
összes tagját és gúnyosan azt mondta róluk, 
hogy már azért sem lehetnek rendes embe-
rek, mert Frič a nevük!

A. V. Fričnek családjával szemben már is-
kolás korában ki kellett harcolnia élete irá-
nyát. Ekkor még nem sejtette, hogy hazájá-
ban élete további szakaszában ezt a harcot 
folytatnia kell, sőt, kapott még egy alattomo-
sabb ellenséget is, az intrikát. 

Saját szavaival így jellemezte a kezdeteket: 
„Mindent elég korán kezdtem el, és mindent amit 
elkezdtem, nemzetségem energiájával végeztem. 
J. V. Frič forradalmár romanticizmusa kereszte-
ződött a kormányos, a bálnavadász és a lengyel 

önkéntes kalandvágyával, Max Švagorskýéval, 
és mindezek nálam egészen a szélsőségekig kite-
rebélyesedtek.

Nem is csoda, hogy jóval gyorsabban éltem, 
mint mások. Hét évesen véget ért gyermekko-
rom, tizennyolc évesen már teljesen önálló let-
tem és ma, amikor másoknál csak most kezdő-
dött el karrierjük – öregszem és őszülök. Mégis 
állíthatom, hogy e néhány év alatt többet lát-
tam, éltem át és nagyobb tapasztalatot szerez-
tem, mint a legtöbb ember nyolcvan évesen, és az 
életemmel és azzal, amit elértem, teljes mérték-
ben elégedett vagyok. Higgyék el, ez nem öndi-
cséret, csak a szükséges tény ahhoz, hogy meg-
értsék majd mondanivalóimat.

A kaktuszok és tartásuk nagy szerepet játszot-
tak sorsom alakulásában, és éppen ezért ezek az 
emlékek alkotják visszaemlékezéseim vázát. Ha 
figyelembe vesszük foglalkozásomat, lehetnének 
ezek akár útleírások, azonban ahogy az első eu-
rópai életem taglalásához érnénk, azoknak lesz 
igazuk, akik szememre hányták, hogy cseh nyel-
ven ezt eddig miért nem tettem meg, hát azért, 
mert már meg sem teszem.

2. kép: Echinopsis eyriesii, ezzel a fajjal kezdő-
dött kaktuszos karrierje.
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Nyolcévesen háromkerekűn közlekedtem, tíz-
évesen kaptam meg az első gumiabroncsos ke-
rékpáromat, amely akkor került, mint világúj-
donság Angliából Csehországba, „new rapid“ 
védjegy alatt, tízévesen már a karlini Sparta 
színeiben edzettem és készülődtem a versenyek-
re. Egy év múlva a karlini pálya számunkra már 
kicsi lett és átköltöztünk (az itt alkalmazott 
többesszámot értsd pajtásaira! F. L.) a žižkovi 
(ejtsd zsizskovi, F. L.) pályára. Žižkovban akkor 
olcsóbban árulták a tojásokat, úgy 2 krajcárral, 
mint Prága belvárosában.

Az egésznek egyáltalán mi köze van a kaktu-
szokhoz? Kérdezheti az olvasó, de a žižkovi olcsó 
tojás és a munkáját túlbuzgón végző prágai élel-
miszer vámbeszedő hivatal alkalmazottja közti 
viszony volt kaktuszgyűjtésem kezdete. Kérem, 
legyenek türelemmel. A kaktuszos csak úgy nem 
születik meg, fejlődnie és felnőnie kell úgy, mint 
minden teremtménynek, aki valami rendkívülit 
kezd el művelni. A sport minden fajtájával ki-
kezdtem és a gyermekkortól edzett izmaim tö-

rékeny személyből hatalmas „vasgyúrót“ hoztak 
létre, amit a további életem során nagyon jól ki 
tudtam használni.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy abban 
az időben nemcsak Žižkovban lehetett szép friss 
tojást kapni, hanem mindenfelé. Hozzá kell ten-
nem, hogy mindegyikünk, akik a žižkovi pályára 
jártunk edzeni, könnyűvázú kerékpárral rendel-
kezett, s annak ellenére, hogy általában még gye-
rekek és könnyűek voltunk, gépeink nem bírták 
volna túlélni még a jelenlegi, nem pedig az akko-
ri útburkolatot. Ezért a járdaszél mentén halad-
tunk libasorban. Egyik kezünkkel a kerékpárt ve-
zettük a másikban mindenki óvatosan egy papír-
zacskóban az előírásoknak megfelelően pontosan 
kiszámolt 14 darab tojással.

A prágai belváros határon akkor élelmiszervá-
mot kellett fizetni minden tétel után, ami meg-
haladta az előírt mennyiséget, és mivel gyakran 
többen voltunk, mint harmincan és egyszerre ér-
keztünk oda, az egyik vámőr szimatolni kezdett, 
mert adókihágást látott ebben az ügyben és meg-

3. kép: Epiphyllum sp., a másik faj, amely befolyásolta érdeklődését. Nem szép, de pompásan 
virágzik.
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gyanúsított minket, hogy üzéreknek hordjuk a 
tojásokat. Hogyha a dolog most történne (az első 
világháború idején), a hasonló gyanú sem lenne 
alaptalan, de ezt megelőzően azt feltételezni, 
hogy valaki felbérelt néhány suhancot, azt a jó-
embert elmebajosnak nyilvánították volna. Sze-
génynek sok idejébe került minden alkalommal, 
hogy átszámolja az összes zacskó tartalmát. 
Gondosan végezte munkáját és mindenkinek 
mindent átmért és átszámolt, főképpen a tojáso-
kat, amit a közelben levők gúnyos megjegyzéssel 
kísértek. Mindig pontosan csak 14 gyönyörű to-
jást talált nálunk, soha többet.

Tehetetlen volt és az arca napról napra tor-
zabb lett a dühtől. Még egy krajcár sem folyt be 
ezektől az átkozott ördögfiaktól a vámkasszába, 
és hozzá ennyit kell dolgoznia! De mi van akkor, 
ha egyszer valamelyiknél mégis 15 tojás lesz? 
Hiszen a žižkovi kofák is 14 darab vásárlásánál 
adnak ráadásként plusz egy tojást – éppen ez az 
egy tojás volt a mi nyereségünk, amelyet napon-
ta az edzés után nyersen kiittunk. A maradék ol-
csó tojással családunkat vagy ismerőseinket lát-
tuk el.

Egy szép napon aztán már messziről kiszúrt 
minket, és az arca felragyogott. Éreztük, valami 
történni fog. Hát történt is. Közülünk az első fél-
ve indult az őr felé, aki ráförmedt: „Mi van ná-
latok?“ Ezt követően öklével dühösen a zacskóra 
csapott. Sejtelmünk sem volt, hogy ezt a tettét 
mindnyájunkon elköveti, de a következő tár-
sunknál is feltette ugyanazt a kérdést, és most 
már röhögve ütött a zacskó tartalmára. A többi 
finánc és a jelenlevők is hangosan nevettek, és mi 
szomorúan néztük zacskóinkat, amelyben a híg 
belső összekeveredett a kemény héjjal. Társaim 
később több javaslatot is tettek az őr megbün-
tetésére. Jelszavunk ezután így szólt: bosszú! 
Az őrt nyilvánosan kell nevetség tárgyává ten-
ni úgy, ahogy azt ő ellenünk elkövette, s főleg ne 
származzon bajunk belőle.

Kigondoltam egy ördögi tervet, még társa-
imat sem vontam be. Arra kértem őket, hogy a 
közös költségekből mindenki vegye meg az adag-
ját, majd úgy sorakozzanak a vámnál, hogy én 
legyek a harmadik. Amíg a többiek a tojásvá-
sárlással voltak elfoglalva, elugrottam egy ba-
rátomhoz, Hron úrhoz, aki kölcsön adott nekem 
egy Echinopsis eyriesii példányt, amelyet papír-
ba csomagoltam, és beraktam egy zacskóba. Ami 

ez után történt, szerintem mindenki jobban el 
tudja képzelni, mint ahogy azt le lehet írni. Em-
berünk eleinte kissé gyanakodva cselekedett, de 
amikor már a második zacskó tartalma lett rán-
totta alapanyag és a környéken mindenki fetren-
gett a nevetéstől, bátrabb lett. Én csak annyit 
hallottam, amikor feltette kérdését: „Mi van...?“, 
nem fejezte be, hogy „...nálad“, abban a pillanat-
ban fájdalmas hangon felordított és a káromko-
dás minden díszpéldányát felemlítette. Abban 
a pillanatban megállt az élet, mindenki komoly-
lyá vált, mert az őr durván akart fellépni velem 
szemben. Nyugodtan kinyitottam a zacskót, ki-
vettem tartalmát, és ártalmatlanul megkérdez-
tem, mennyi vámot kell utána kifizetnem, akkor 
olyan hahota következett, hogy az őr nem mert 
bántani. Ezt követően annyi tojást vihettünk át, 
amennyit csak akartunk.“

Az említett kaktuszt aztán otthon elhe-
lyezte az ablakpárkányon, ahol édesanyja ne-
velte virágait. Elfelejtette visszaadni és telje-
sen el is feledkezett róla. Lehet, éppen ezért, 
mivel a növény csak ritkán jutott vízhez és 

4. kép: Az első útja során használt felszerelése.
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teljes napfényt kapott, hamarosan bimbókat 
képzett és kivirult. Ez volt az a pillanat, ami-
kor valami rendkívülit tapasztalt. Hogyan le-
het egy ilyen csúnya, göcsörtös növénynek, 
ennyire gyönyörű virága? Akkor döbbent rá, 
hogy ettől a pillanattól fogva vált kaktusz-
kedvelővé. Bélyeggyűjteményét sutba dob-
ta, bogarai és lepkéi a padláson kötöttek ki. 
Ezentúl nem nevelt akváriumokban szitakö-
tő lárvákat és hernyókat, még a sportolást is 
elhanyagolta, csak azzal törődött, honnan 
tudna újabb kaktuszsarjakat beszerezni.

Tehát sorsa el lett döntve, annak ellené-
re, hogy eleinte csak az az egy echinopszisza 
és néhány filokaktusz levele volt, amelyek a 
szobában nem nagyon érezték jól magukat, 
és nem is tartotta őket kaktuszoknak. Kak-
tuszt venni akkor lehetetlen volt, mert nem 
foglalkozott velük egyik kertészet sem. Az 
iskolájába vezető úton volt egy cipész, aki-
nek a kirakatában rendkívül szép növények 
voltak, főleg golgotavirágok, viaszvirágok és 
egyéb szépségek. Gyakran megállt a kirakat 
előtt, figyelemmel kísérte a növények gon-
dozását, s talán Frič számára nagyobb örö-
met okoztak az újabb virágok, mint magának 

a mesternek. Az első virágzó kaktusza után 
hatalmas vágyat érzett, hogy ezeket a növé-
nyeket megszerezze. Egy alkalommal bátor-
ságot gyűjtött, és belépett a cipész műhelyé-
be. Az öreget meghatotta, hogy nála akar vi-
rágot vásárolni, és nem valamelyik virágüz-
letben. Hosszú rábeszélés után három hato-
sért megvette az egyik passiflórát. Sajnos, a 
növénynek nem tetszett a változás, nem tud-
ta elviselni a konyha és egyben a mosókony-
ha kigőzölgéseit és az elmaradt napfényt, 
ezért hamarosan elpusztult. Ennek ellenére 
csaknem az összes példányt idővel megsze-
rezte. Hasonló sors várt rájuk, és ezután az 
öreg megtagadta további növények eladását, 
arra hivatkozva, hogy nem hajlandó növé-
nyeit pusztulásra ítélni. Kielégítés képpen 
azonban ajándékba egy filokaktusz példányt 
adott neki.

A jólelkű mester nem is sejtette, hogy jótet-
te milyen kihatással lesz ezután a fiatalem-
berre. Nemsokára a növényen megjelentek 
a bimbók és hamarosan kitárult a csoda. Ez 
a virágzó kaktusz még mélyebben érintet-
te lelkét, és elkezdett kutakodni a környező 
kertészetekben. Kaktusz helyett más egzoti-
kus növényekre lelt, ezért vásárolt magának 
kávécserjét, kínai narancsot terméssel és 
más ritkaságokat, de ezek is minden esetben 
gyorsan elpusztultak, csak az a néhány kak-
tusza tartott ki. Lehet, lassabban fejlődtek, 
mint azt szerette volna, de üdék maradtak és 
mintha gúnyosan azt sugallták volna, ezen-
túl csak hozzánk lehetsz hűséges!

A kertészetekbe vezető útja a kaktuszok 
keresése szempontjából mindig feleslegesnek 
bizonyult, csak a kertészek tanácsadásai vol-
tak értékesek és használhatóak, de ezek ál-
talában más fajokra vonatkoztak. Egyszer az 
egyik kertész megemlítette neki, hogy volt 
egy híres kaktuszgyűjtemény Prágában, de 
nem tudta megmondani, mi lett a sorsa. Sze-
rencsére ismerte a tulajdonost és megadta a 
címét. Azonnal elindult felkeresni a férfiút, 
de nem volt otthon. Az egyik vendéglőben 
ebédelt (Císařovský vendéglő). A pincértől 
először megkérdezte az aznapi leves és egy 
szóda árát, aztán ott van-e Seitz úr? Nagy 
feltűnést keltett, mert abban az időben nem-
igen jártak rövidnadrágos kisfiúk egyedül 

5. kép: Echinocereus sp. Frič. Ezt a növényt Frič 
hozta az USÁ-ból, amely a mai napig nincs 
pontosan meghatározva.
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ebédelni. Egy császárbajszú, szúrós szemű úr 
asztalánál helyet kért. Kérdésére, hogy mit 
akar tőle, azt válaszolta: „Beszélni magával, 
és valamit megtudni a kaktuszokról, és hogy hol 
tudnám beszerezni őket.“

Az öregúrnak azonnal felcsillantak szemei 
és barátságosabbá vált. Az ezt követő közös 
ebédelés után estig együtt maradtak. Ezen-
túl minden szabadidejét az öregnél töltötte, 
s mivel a tanulást is elhanyagolta, szabadide-
je lett bőven. Előszedtek minden fellelhető 
irodalmat, kőnyomatos képet, öreg árjegy-
zéket, fényképet és más forrásanyagot. Eb-
ből a jelentős anyagból kezdte megtanulni az 
elnevezéseket, termesztésüket, hogyan kell 
akklimatizálni az „eredeti“ importnövénye-
ket, szaporításukat sarjakról, magvakból és 
oltással, természetesen mindezt csak elmé-
letben. Adatokat szerzett a régi híres prágai 
és külföldi gyűjteményekről, amelyek akkor 
már nem léteztek.

Teljesen bizalmas dolgokat is megosztot-
tak egymással, még a szánalmas anyagi hely-
zetét is, amire az öreg azt mondta, hogy idő-
vel ezen is lehet majd segíteni. Csaknem 50 
év korkülönbség volt kettejük között, mégis 
jobban megértették egymást, mint a hason-
ló korúak.

„Tanácsai által vezetve, már több szerencsém 
volt a kaktuszok felkutatásában. Arra buzdított, 
hogy nem kell semmilyen ajánlás vagy protek-
ció (amiknek is mindig ellensége voltam) ahhoz, 
hogy bekerüljek a botanikus kert üvegházaiba. 
Egy jó szivar kitárt minden ajtót. A Kinsky kert-
ben megtaláltam az egykori híres gyűjtemény 
romjait és olcsón, hatosonként váltam újabb tu-
lajdonosukká a nem a legritkább fajoknak, de 
nagy és öreg példányainak.“

Később Seitz gyűjteményének maradvá-
nyait is megtalálta, eleinte nem nagyon so-
kat beszélt róla az öreg. Az egész egy családi 
tragédia volt. Szerencsétlen Zdenko fia átvet-

6. kép: Részlet Frič gyűjteményéből.
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te apja gyűjteményét, de azt követően, hogy 
összevesztek és rossz anyagi helyzetbe jutott, 
a gyűjteményt zálogba adta a libeni (ejtsd: 
libenyi) Mladějovský (ejtsd: Mlagyejovskí) 
kertésznek. Végül Zdenko nyomtalan eltűné-
sét követően a gyűjteményt Záruba kertész 
vette meg, és ez lett a libeni kaktuszcég kez-
dete.

Tanulási módszerét nagyon szépen leír-
ja az egyik megemlékezésében: „Nem tudom, 
hogy ki volt az, aki kimondta azt az igazságot, 
hogy a gyermekek olvasni legjobban a cirkuszi 
plakátokon tanulnak meg, de biztosan rendkívü-
li megfigyelő volt. Éppen ilyen módon szereztem 
meg az első nyelvtani leckéimet, és nem az isko-
lában, ebben nagy segítségemre voltak a kaktu-
szos cégek árjegyzékei, és az új fajok leírásai. Pe-
dagógusaink csak ellenszenvet tápláltak belénk 

az idegen nyelv tanulásakor és a több strófás 
szükségtelen versmemorizálás undorral töltött 
el mindenkit. Amikor végül kikerültünk az élet-
be, egyikünk sem tudott egyetlen nyelvet, ame-
lyet éveken át sulykoltak belénk, természetesen 
azokon kívül, amelyeket az iskolán kívül, magán-
úton szereztünk meg. Kár azokért az ott töltött 
évekért.“

Osztálytársai közül sokan beszéltek más 
nyelvet, németet, franciát, angolt és ők segí-
tették a levelezéseiben. Gyakran hittan óra 
alatt diktálta leveleit, később, átmásoláskor 
megtanulta a szövegeket. Elvétve rendelt nö-
vényeket, mert az agyagi helyzete ezt nem 
engedte meg, de minden kínálatot átböngé-
szett, és kereste az igazán neki való ritkasá-
gokat. A kereskedők ezzel szemben általában 
kevésbé ritka és értékes fajokat küldözget-

7. kép: Rebutia senilis, a kezdetekben ezt az Echinocactus nemzetség alatt tartották.
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tek, amelyre Seitz segítségével hamarosan 
rájött. Hosszadalmas levélváltás lett a dolog-
ból, de idővel a kereskedők megtapasztalták, 
hogy érti és kiismeri magát a fajok kérdésé-
ben. Egy idő után növényeket küldtek neki, 
hogy határozza meg őket, amiért honorári-
umot kapott. Nem is sejtették, hogy ő még 
csak egy rövidnadrágos kisfiú.

„Gyűjteményem olyan gyorsan kezdett szapo-
rodni, hogy már nem volt számukra elégséges az 
ebédlőszoba ablaka, amelyet számomra érthe-
tetlen okokból mindig nyitva kellett tartani szel-
lőztetés címszó alatt. Volt egy kis megtakarított 
pénzem, amelyet alkalmi ajándékokként kap-
tam valamilyen ünnepnapomra, s amelyet a Frič 
nemzetség hagyománya szerint csak az érettségi 
bizonyítványom után használhatok fel, és csak-
is egy párizsi útra. Párizs sosem vonzott, és an-
nak ellenére, hogy az összeggel rendelkezhettem, 

nem nyúltam hozzá. Úgy 200 aranyról volt szó, 
de végül mégis kivettem a bankból.“

Mivel még kiskorú volt és nem akarta, hogy 
a szülei valamit is tudjanak, Seitz úr intézte 
elképzeléseit és terveit. Volt a közelükben 
egy elhagyott víztároló és e tetejét bérelte ki. 
Osztálytársai segítségével itt építette meg az 
első nyerges üvegházát, amely 13 méter hosz-
szú volt. Minden munkálatot ők végeztek el, 
még a fűtőrendszert is, mondhatjuk, bizony 
nagyon primitív létesítmény volt az épít-
mény. Ezt követően találkozásaikat itt bo-
nyolították le, és nem a füstös vendéglőkben. 
A felfordított kannák helyettesítették a szé-
keket, de ez a tény nem gátolta őket abban, 
hogy minden tanárukról gúnyverseket fabri-
káljanak és élvezettel felolvassák azokat.

„Professzoraink közül, főleg P. franciataná-
runk, akik bosszúszomjasan egy tollvonással 

8. kép: Faucaria tuberculosa, sok kristályvirágfélét is tartott.
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egzisztenciákat tettek tönkre, és azt képzelték, 
hogy reszketünk előttük, hogyha hallhatnák és 
látnák ebben a helyiségben, ahová már nem ért 
el hatalmuk – mennyire szánalmasak és nevetsé-
gesek voltak gyerekszemünkben.“

Később itt az idősebb diákok is gyülekez-
ni kezdtek. Egyrészt, hogy felfrissítsék a régi 
diákéveiket, részint, hogy figyelemmel kísér-
jék növénykísérleteit. Több professzor, még 
egy egyetemi tanár is, néha megjelent, de 
nem tudták elviselni az ott uralkodó egyen-
lőség elvét. Néha egy-egy idegen is idetévedt, 
és csak ámult a fiatal kollektíva eredménye-
in. Általában az apja után érdeklődtek, mert 
nem voltak képesek elhinni, hogy azt a hatal-
mas korrespondenciát és a nagy értékű kol-
lekciót ő irányítja. A külföldi nagy gyűjtemé-
nyek tulajdonosainak látogatásra való invi-

tálása arra ösztökélték, hogy meglátogassa 
Drezda, Lipcse és Erfurt híres gyűjteményeit. 

Az első külföldi útja nem volt az első, ha-
nem a harmadik, azért nevezte elsőnek, mert 
ezen az úton csak egyedül vett részt. Ez az 
utazása néhány nap alatt teljesen átalakítot-
ta természetét, kialakult benne az önállóság, 
öntudatosság, és az életét olyan vágányra te-
relte, amely gyorsvonat sebességével vitte to-
vább a jövőbe.

„Az első utamon, mint kilenc éves gyerek vet-
tem részt. Vettem részt? – Nem. El lettem küld-
ve otthonról, mint egy csomag, mert valamilyen 
tífuszjárvány tört ki. Kísérőm házi tanítóm volt, 
akit az ételen és az italon kívül nem érdekelt 
semmi. Észre sem vette egész idő alatt, hogy a 
betegséget is magammal hoztam. Mivel parancs-
ba kapta, hogy elvigyen a Sixtus-Madonna meg-

9. kép: Stapelia grandiflora. Frič ezeket a növényeket sem vetette meg.
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tekintésére, minden gond nélkül megtette, de én 
olyan lázas voltam, hogy nem emlékeztem sem-
mire. Hazaérkezésem után még két hónapon át 
súlyos beteg voltam, ezért már nem volt szük-
ség rá, és hála istennek, szüleim elbocsátották. 
A nevére sem emlékszem, de inteligenciája és a 
feljebbvalókhoz való alázata annyira fejlett volt, 
hogy ma biztosan valamelyik nevelőintézet igaz-
gatója.“

Másodig útjára édesanyjával utazott Olasz-
országba. Sok szép pillanatot élt át utazása 
során, amelyek azonban nem pótolták a sza-
badság iránti vágyát. Már az elindulást meg-
előző előkészületek sem voltak ínyére, mert 
a kor divatja szerint öltöztették fel, és a fri-
zurája is megfelelt az akkori ízlésnek. Szerin-
te: „úgy néztem ki, mint egy kirakat majmocs-
ka“. Egész idő alatt nevelési zaklatásnak volt 
kitéve, s amit szeretett volna megkapni, azt 
nem lehetett, de amit nem akart, azt megvet-
ték neki. Egy alkalommal az egyik sátornál 
hatalmas méretű kagylókat árultak 1 líráért, 
amilyeneket bácsikája Prágában 10 aranyért 
árult, tilos volt megvennie. Az volt a kifogás, 
hogy az úton úgyis eltört volna, de az nem 
számított, hogy ajándékképpen összevásá-
roltak mindenféle kacatot még a legtávolabbi 
rokonnak is. A tengerparti sétái alkalmával, 
amikor nem tudott betelni a parton elszór-
tan előforduló természet adta ajándékokkal, 
mást sem hallott: vigyázz a cipőidre, bepisz-
kolod a gallérodat, ne fogdoss össze mindent...“. 
Minden egyes kis örömét és boldogságát 
azonnal egy lelki megaláztatás követte.

A hotelban ebéd közben egész idő alatt 
csak azt hallotta, hogyan kell ülni, hogyan 
kell tartani az evőeszközt, mit nem szabad 
csinálni, mit illik mondani, mit nem. Édes-
anyja figyelmeztetésére, hogy egyen szépen 
késsel, amelyet alig bírt el, mert kézzel enni 
nem illik, rámutatott a szomszéd asztalnál 
táplálkozó német házaspárra, akik teli száj-
jal beszélgettek, és közben kézzel tömték ma-
gukba a húsdarabokat. Persze, megint ő volt 
a neveletlen kölyök, mert újjal mutogatni 
sem illik. Unottan nézelődni kezdett, amikor 
észrevett egy moszkitót az egyik ablakon, ez 
volt élete első élő moszkitója, és azonnal oda 
akart menni szemügyre venni őt. Már jött is 
az intés, amíg mások esznek, nem illik feláll-

ni az asztaltól. Nem értette, hiszen az étte-
remben senkihez sem tartoztak, miért kell 
várni addig, amíg a telhetetlen németek meg-
tömik magukat? Az ebéd végeztére a szúnyog 
is elrepült, és ez akkora csalódás volt számá-
ra, hogy az egész éjszakát átsírta: „Elsírtam 
magam a hotelszobában – keserű könnyeket sír-
tam az első moszkitóm miatt. Ha csak sejtettem 
is volna abban a pillanatban, hogy testvéreinek 
milliói fogják szívni véremet, és hogy több mint 
80 fajukat fogom majd elkülöníteni – de akkor 
az volt az első moszkitóm. Talán soha, senki sem 
érti meg fájdalmamat, de a legnagyobb szeren-
csétlenségemre, éppen azok értettek a legkevés-
bé, akiket a legjobban szerettem, és akik engem 
is nagyon szerettek.“

Határon a haza vezető úton a vámos kény-
szerítette, hogy a magával hozott tengeri ál-
latok vizét kiöntse, mert a monarchiának 
sómonopóliuma van, és tilos a sót bármely 
formában behozni. Akkor azt hitte, hogy ez 
a vámos gonoszsága, de később megtudta, 
hogy ez a rendelet még a trieszti állami ak-
váriumra is érvényes, és nem szabad azokat 
tengervízzel feltölteniük. Végül megsajnálta 
a szerencsétlen fiút és megengedte neki, hogy 
néhány edényét átcsempéssze, pedig az állá-
sával játszott.

„A harmadik utamra egyedül indultam és csak 
két osztálytársam és Sobek nevű osztályfőnö-
köm tudott róla. Amikor kértem tőle egy hetes 
szünetet és azt állítottam, hogy Erfurtba vagyok 
hivatalos növény meghatározás miatt, adott egy 
taslit, és nem hitt nekem. (Ő volt a némettaná-
rom, és ezt követően németből félévre elégsé-
gest adott, évvégére elégtelent.) A taslit az egész 
osztály látta és nem értették, hogy ilyen nyuga-
lommal viseltem el a megszégyenítést. Sejtették 
azonban, hogy valamit tartogatok a tarsolyom-
ban, amikor nem bosszultam meg tanárom tet-
tét. Az iskolából egyszerűen megszöktem, és 
amikor egy hét múlva visszatértem, tanárom 
sem állt bosszút azonnal. Még az otthoniaknak 
sem tett jelentést a hiányzásomról.“

A rohanó vonat ablakából csak úgy nyelte 
a tájak szépségeit. Senki nem zavarta, és in-
tette meg, nem számított, hogy nyitva van az 
ablak, és ő esetleg huzatot kap, és bedagad a 
szeme. Egyszerűen, boldog volt! Zsebében a 
német kereskedők aranyai csörögtek, ame-
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lyeket szolgálataiért kapott tőlük. Ezt az út-
ját tartotta a legelső külföldi útjának.

Némettudása nagyon hiányos volt, ha bár-
mit kérdezett, vagy mondott, mindenki ne-
vetéssel válaszolt. Csak az üzletembereknek, 
akik már ismerték őt, rángatóztak az arciz-
maik, de nem nevettek. Mikor biztonságo-
san meghatározta növényeiket, engedtek fel, 
mert rájöttek, hogy milyen jól jártak vele, 
még a költségeit is örömmel fizették ki: „Két 
fajt kivéve mindegyiket meghatároztam – sok 
szép növényt hoztam haza, és másokat utánam 
küldtek fizetség fejében.“

Mivel heteken át az erfurti útról álmodo-
zott, néhány hét múlva édesanyja kíséreté-
ben újra elkerült oda. A kereskedők szívesen 
elhallgatták a mama előtt, hogy a kis Vojtěch 
nemrégen náluk járt, és úgy viselkedtek, 
mintha először találkoztak volna. Minden 
esetben jobban örült a fizetségképpen kapott 
példányoknak, mint azoknak, amelyeket 
pénzért vásárolt.

A két németországi kirándulásán szer-
zett növények nagyon szépek voltak, ép-
pen akkor érkeztek, mint az import mexikói 
echinocereuszok. A növények kicsomagolá-
sánál mindig jelen volt Seitz úr is, és amikor 
meglátta a példányokat, megjegyezte, hogy 
ezeket a fajokat sosem tudta megtartani, 
mert mindig elpusztultak. Véleménye szerint 
meleg üvegházi tartást igényelnek. Évek múl-
va Frič megemlékezéseiben ezt a megjegyzést 
írta: „Ez a nézet abban a korban volt. Ma hótaka-
ró alatt, vagy hűvös környezetben tartjuk őket, 
és remekül érzik magukat.“ Sok, az úton elpusz-
tult, mumifikálódott példányt azért vett meg 
nagyon olcsón, hogy gazdagítsa velük a cseh 
múzeumokat. Gyakran morfondírozott azon, 
hogy a nehezen megszerzett krajcárokon élő 
példányokat, vagy a múzeumoknak múmiá-
kat vásároljon. Azonban az a tény, hogy a bo-
tanikus kertek gyűjteményeiből hiányoznak 
a kaktuszok, győzött egoizmusa felett.

Üvegháza hőmérsékletét télen 10 fok kö-
rül tartotta, Seitz megjegyzése szerint azon-
ban 25-30 fokra kellett volna megemelni a 
hőmérsékletet. Ez bizonyos szempontból le-
hetetlen volt, mert anyagi lehetőségeit Né-
metországban kimerítette, másrészt viszont 
megvalósíthatná a másik dédelgetett álmát, 

az orchideák és egyéb melegkedvelő fajok 
tartását. Éppen kellő pillanatban jelent meg 
nála prof. Čelakovský, akinek az volt az el-
képzelése, hogy a botanikus kert gyűjtemé-
nyét ideje volna kiegészíteni nagyobb mére-
tű import növényekkel. Figyelmeztette őt 
arra, hogy ezek a növények nagyon kénye-
sek, Čelakovský arra hivatkozott, hogy a 
kert gondozói jól képzett szakemberek. Tud-
ni kell, hogy éppen akkor osztották három 
részre a botanikus kertet, úgy mint, német és 
cseh részlegre, a maradék a smíchovi üveghá-
zakban maradt. Az állami gyűjteményt elad-
ni nem volt szabad, ezért a növények biztos 
fagyhalálra voltak ítélve. Cserét ajánlott fel, 
és prof. Čelakovský azt elfogadta.

Smíchovban az üvegházakat egy Tatar ne-
vezetű öregúr vezette, aki mindent úgy őr-
zött, mint a cerberusz. Mindent túlöntözött 
és a felnyurgult növényeket magas támasz-
tékhoz kötötte ki, és természetesnek vet-
te, hogy ez az állomány lesz majd a harma-
dik gyűjtemény alapja. Minden példányért 
harcra kelt, kiszámolta, hogy néhány év alatt 
mennyi sarjat volna képes felnevelni, és az 
egésszel már hány éve vesződik. Az igazság 
azonban jóval szomorúbb volt, mert mindez 
csak értéktelen, alaktalan és agyonkínzott 
példány volt, legfeljebb, mint anyanövények 
jöhettek számításba. Kaktuszfajból kevés 
volt, a Mesembrianthemum-félék viszont 140 
fajt képviseltek. Mivel nyár eleje volt, társa-
ival elkészített egy melegágyat a számukra. 
Az idősebb növényeket visszavágta, és így 
hamarosan 100 egészséges példányra tett 
szert.

A szünidő alatt németül tudó társa eluta-
zott vidékre, így saját kevés német tudására 
volt kényszerítve, ennek ellenére sok kris-
tályvirág-félét adott el. Cserealapon is hoz-
zájutott növényekhez, úgyhogy a 13 méteres 
üvegház már teljesen megtelt. Ez volt a teljes 
vagyona, szorgalmának haszna és büszkesé-
ge. Nem is sejtette, hogy hamarosan beüt a 
vég.

„Jegyzetfüzetemben ezt a feljegyzést talál-
tam: 1899. február 12-e van. A Nemzeti Szín-
házban vagyunk, de nem tudom, mit játszanak, 
nem hallom, mi történik körülöttem. Ez életem 
legrosszabb napja. Holnap megjön R. úr. Más itt 
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10. kép: Opuntia ficus-indica. Már az ő korában is nevelt kaktuszféle volt. 
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már nem volt feljegyezve. A következő bejegy-
zést egy egészen új füzetben tettem, teljesen el-
térő kézírással: Végre apám beadta a kérvényt a 
csendőrségre az amerikai útlevelem kiadására.“

Elmaradtak a levelezések, megszakította 
kapcsolatait, és teljesen bezárkózott. Mi tör-
tént? Az üvegház fűtését egyik barátjára bíz-
ta, aki reggelente begyújtott, és mindent át-
ellenőrzött. Ha szükség volt rá, egész éjjel fel-
ügyelte a tüzet. Február 13-án R. úrnak (Saj-
nos, nem tudom kiről van szó) kellett volna 
megérkeznie, és az egész gyűjteményt meg-
vásárolnia 10000 német márkáért. Február 
12-én Frič látogatást tett az üvegházába. A 
kéményből sűrű füst szállt fel, az előhelyiség 
fojtó gázokkal volt telítve, a fűtőcsövek csap-
jai el voltak zárva, és a kazán robbanásig volt 
felfűtve. Az összes növénye az évtized leghi-
degebb éjjelén megfagyott. Barátja nem volt 
ott, hogy mi is történt, soha nem tudta meg.

„Másnap érkezett R. Kimentem elé az állomás-
ra. Egész úton nem szólaltam meg. Az üvegházba 
érve néhányszor körbement, aztán leroskadt egy 
felfordított kannára, amelyet szék gyanánt hasz-
náltunk és elfojtottan sírni kezdett. Igyekeztem 
cinikus mosolyt kényszeríteni ábrázatomra, de 
nem ment. Nevettem, de könnyeim folytak a sze-
meimből, végül én is sírva fakadtam. Később fel-
álltunk, részvéttel kezet ráztunk, aztán szó nél-
kül elváltunk.“

Ez volt gyűjteménye vége, és ezzel elszáll-
tak az újabb célok felé vezető tervei is. Az is-
kola elvégzése után jól fizető állásról ábrán-
dozott, ami megengedhette volna neki fenn-
tartani több modern üvegházat, természete-
sen tele a legszebb növényekkel. Félretette az 
ideálokat és tengeren túli utazásokra vágyott: 
„Február tizenkettedikén váltam vademberré“.

A háborús évek alatt „Egy kaktuszos emlé-
kei“ címen az „Állatvilág“ című folyóiratban 
elbeszélések formájában írogatott. Az egyik 
emlékezésében azt írta, hogy már 1900 má-
jusában indult útra Dél-Amerikába, de ha 
utána számolunk az nem volt lehetséges, 
mert az év tavaszán érettségizett, és ősszel 
jelentkezett az építészeti egyetemre, ahol 
egy szemesztert el is végzett. Ebben az évben 
töltötte be 18. életévét és vált nagykorúvá. 
Itt is tapasztalható, hogy számára ezek elha-
nyagolható tényezők voltak. A főiskolára is 

csak azért jelentkezett, hogy édesanyja meg-
nyugodjon. Egész évben viszont gondolatban 
már odaát volt, térképeket vásárolt és ta-
nulmányozott. Leggyakrabban a botanikus 
kertben időzött prof. Čelakovskýnál. Gyak-
ran felkereste Antonín Dvořák zeneszerző 
gyermekeit, akiket nagyon jól ismert. Külö-
nösen kedvelte elbeszéléseiket a távoli egzo-
tikus világokról és a természetről.

Legjobban azonban Eduard Klaboch uta-
zási szenvedélye tüzelte, aki bátyjával, 
Benedikt Roezl bácsikájuk anyagi segítségé-
vel beutazták az akkor ismert világ jó részét. 
Általában egzotikus növényeket gyűjtöttek, 
főleg orchidea-féléket. Már Frič születését 
tíz évvel megelőzően tapasztalt utazónak 
számítottak. Eduard Klaboch gyakran uta-
zott Prágába, amire A. V. Frič így emlékezett: 
„Tőle tanultam el az utazás mesterségét, szintén 
tőle tudom, hogy az „utazók“ leírásaikban gyak-
ran eltúlozzák az átélt élményeket és veszélye-
ket, mivel velem úgy beszélgetett, mint egy gyűj-
tő és nem úgy, mint egy „utazó“. Beszélt nekem 
arról az érzésről, amelyet az újonnan felfedezett 
fajoknál tapasztalt meg, és ez a legszebb jutalom 
az elszenvedett fáradozásokért és lemondáso-
kért. És így már gyerekkoromban elszállt belő-
lem az utazástól való babonás félelmem.“

Eduard Klaboch hamarosan elhunyt Prá-
gában, de az iránta érzett barátsága átszállt 
Eduard fiára, aki annak ellenére, hogy Texas-
ban élt, nem használta ki és sajátította el apja 
foglalkozását. Azonban Frič életében fontos 
szerepet töltött be, és éppen az ő érdeme volt, 
hogy olyan sok fontos emberrel találkozha-
tott az életben. Itt már nagyon előre szalad-
tunk az eseményekkel, erről a továbbiakban 
még szó lesz. Az biztos, hogy Frič ezek után 
csak egyetlen célra összpontosított – az Újvi-
lág felfedezésére.

A folytatásban taglalni fogom útjait, fel-
fedezéseit és visszatérését a kaktuszokhoz. 
Természetesen az indián barátai között átélt 
eseményeket sem hagyom ki. Remélem, hogy 
olvasóim érdeklődéssel olvassák cikkeimet, 
és türelmetlenül várják a folytatást. Szívesen 
veszek mindennemű hozzászólást, hogy ab-
ból is meríthessek energiát a továbbiakhoz.

Fábián László
Szlovákia, Udvard
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Zusammenfassung: Die Gattung Scadoxus ist Mitglied der Familie Amaryllidaceae, sie kommt in südlichen und tropischen Afri-

ka vor. Der Autor stellt die Arten und Subarten, ihre Lebensorte, Klima- und Haltungsansprüche, Pflege, Vermehrung und 

Pflanzenschutz dar. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit sind sie beliebte, leicht haltbare Zierpflanzen

Abstract: Scadoxus is a genus in the Amaryllidaceae family. Its species are found in southern and tropical Africa. The author intro-

duces the species and subspecies, the habitats, their ecological demands and the required care, the propagation and the plant protec-

tion. Due to their undemanding characteristics, they are beloved and easy to grow ornamental plants.

Bencze Sándor

Az afrikai pozsgás vérvirágok 2. rész
A Scadoxus nemzetség

A Scadoxus nemzetség

A Scadoxus nemzetség az Amaryllidaceae család 
tagja, előfordulási helye dél- és a trópusi Afri-
ka. Az Amaryllidoideae alcsaládba tartoznak, 
ahol a Scadoxus nemzetség szoros rokonság-
ban áll Haemanthus nemzetséggel, de kevés-
bé áll rokoni kapcsolatban a Clivia és Gethyllis 
nemzetséggel (APG III. osztályozási rendszer, 
2009). Ezek lágyszárú évelők, gyökértörzsből 
növekednek és ernyős virágzatúak.

Régen a Scadoxust és a Haemanthust egy 
nemzetségként kezelték. Ez már nem megfe-
lelő a botanikusok számára. Számos különb-
ség van a Scadoxus és Haemanthus között, 
amelyek a következők:

- Scadoxus levelei vékonyak, csupaszak, ki-
emelkedik a középső erezet és a levél nyeles, 
míg a Haemanthus levelek nehéz anyagúak, 
gyakran bolyhos felületűek, és hiányzik a 
szemmel látható főerezet.

- Haemanthus hagymás növény, a Scadoxus 
inkább hagymagumós.

- A Scadoxus levelei egy mellék szárból nő-
nek ki egymás köré, míg a Haemanthus levelei 
hagymából nőnek ki egymással párhuzamo-
san.

- A Scadoxus faj inkább a nyári csapadékos 
területeken fordul elő, míg a Haemanthus fő-
leg a téli csapadékban gazdag területeken. 
Csak néhány Haemanthus faj nő a nyári csa-
padékos területeken.

A Scadoxus nemzetség néhány faja és alfaja:
Scadoxus cinnabarinus (Decne) I. Friis és I. 

Nordal 1. kép: Scadoxus cyrtanthiflorus.
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Képtábla: A Haemanthus katherinae a Curtis’s Botanical Magazine (1884) 110. kötetében a 
6783. képtáblán. A ma érvényes név Scadoxus multiflorus subsp. katherinae.
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2. kép: Scadoxus multiflorus subsp. multiflorus.



Előfordulása: Nyugat-és Közép-
Afrika

Kevés, de nagy virágok a rövid 
száron. S. lindenii szinonimája a 
cinnabarinusnak

Scadoxus cyrtanthiflorus (C. H. 
Wright) I. Friis és I. Nordal

Előfordulása a Ruwenzori hegyek 
között, Zaire és Uganda területén 
található meg. Függő, csöves virágai 
képződnek. Termesztéséről nincs in-
formáció. Egyéb neve: Choananthus 
cyrtanthiflorus.

Scadoxus longifolius (De Wild. és 
Th. Dur). I. Friis és I. Nordal

Élőhelye Nyugat-Afrika. A levelei 
hosszabbak és keskenyebbek, mint a 
cinnabarinusé.

Scadoxus membranaceus (Bak.) I. 
Friis és I. Nordal. Élőhelye a Dél-af-
rikai Köztársaság.

Szinte örökzöld az élőhelyén, de 
általában lombhullató a termesztés-
kor. Nyáron virágzik miután a leve-
lek kifejlődtek. Ernyő alakú, feltű-
nő, felálló, piros fellevelekkel ren-
delkezik, így a virág megjelenésekor 
egyetlen nagy virágot képeznek, fel-
levelek száma négy. A mellékszárak, 
melyen a levelek képződnek nagyon 
rövidek, vagy hiányoznak.

Scadoxus multiflorus Rafin.
Alfajait botanikailag a virág hosz-

sza alapján különböztetik meg.
- 1. alfaj: Scadoxus multiflorus ssp. multiflorus
Élőhelyei Szenegálban és Dél-Arábiában 

valamint északról lefelé KwaZulu-Natal-ban 
Dél-Afrikában találhatók. Gömbölyű ernyős 
alakú virággal és fellevelekkel rendelkezik, 
melyek kicsik és nem feltűnőek, lefelé lóg-
nak. Lombhullatóak, vegetációs időszaka a 
nyár. Nyár elején virágzik, mielőtt lombozata 
kinőne. Alacsonyabb, mint a többi alfaj.

- 2. alaj: Scadoxus multiflorus ssp. katherinae 
(Bak.) I. Friis és I. Nordal

Dél-afrikai élőhelyű. Gömbölyű, ernyős 
alakú a virágzata, fellevelekkel rendelkezik, 

3. kép: Scadoxus membranaceus élőhelye a Dél-afrikai 
Köztársaság.

4. kép: Scadoxus multiflorus subsp. katherinae 
különböző fejlődési stádiumban tavasszal.
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5. kép: Scadoxus multiflorus subsp. katherinae egy debreceni kiállításon. Termesztő: Bencze Sándor.

6. kép: Scadoxus multiflorus subsp. katherinae a teleltetés után kb. egy héttel, kitéve a szabadba, 
mély árnyékba.
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melyek kicsik és nem feltűnőek, lefelé lóg-
nak. Szinte örökzöld az élőhelyén, de általá-
ban lombhullató, ha más környezetben ülte-
tik el. Nyáron virágzik, miután levelei kifej-
lődtek. Magasabb más alfajoknál.

- 3. alfaj: Scadoxus multiflorus ssp. longitubus 
(C. H. Wright) I. Friis és I. Nordal.

Nyugat-afrikai élőhelyű, közepes magassá-
gú növény.

Scadoxus nutans (I. Friis és Bjrnst) I. Friis 
és I. Nordal

Élőhelye Délnyugat-Etiópia. A felleve-
lei egybeállóak és nem elválasztottak, 

mint más fajoknál. Virágzat bólogató.
Scadoxus pole-evansii (Oberm.) I. Friis és I. 

Nordal
Élőhelye Zimbabwe, hegységi erdőkben 

1500 és 2000 m magasan. Némileg hasonlít 
a katherinae fajra, de világosabb színű virá-
gú és e fajok virágának hossza és szélessége 
jelentősen különbözik a katherinaétől, vala-
mint nagyobb méretű a porzója. Akár 1 mé-

8. kép: Scadoxus puniceus Dél-Afrikából szár-
mazó, de megtalálható különböző helyeken 
Tanzániában és Etiópiában is. 

7. kép: Scadoxus puniceus.



27



28

ter magasra megnőhet. Virágzás december-
től-februárig.

Scadoxus pseudocaulus (Bjrnst. és I. Friis) I. 
Friis és I. Nordal

Élőhelye a Trópusi Afrika.
Scadoxus puniceus (L.) I. Friis és I. Nordal
Dél-Afrikából származó, de megtalálható 

különböző helyeken Tanzániában és Etiópiá-
ban is. Lombhullató, nyáron nő. Kora tavasz-
szal virágzik, mielőtt a lombozata kinőne. A 
legtöbb esetben ez így is van, de mivel ez egy 
nagyon változó faj, ezért némely növény vi-
rágzása a levelek kifejlődése után következik. 
Virágzata ernyő alakú, feltűnően felálló, pi-
ros fellevelekkel rendelkezik, így a virág meg-
jelenésekor egyetlen nagy virágot képeznek, 
fellevelek száma 5.

Ápolás, teleltetés

Ezek a növények a félárnyékos és árnyé-
kos helyet kedvelik. Némelyiküknek megper-
zselődhet a lombozata, ha kitett az állandó 
nyári napsütésnek. Nagy cserépben érzik jól 
magukat, homokos agyagos vagy tőzeges ta-

lajban. S. multiflorus ssp. multiflorus nőhet és 
virágozhat kisebb cserépben is. S. multiflorus 
ssp. katherinaét lehet tartani egy 6-os cserép-
ben sok évig, de ez visszatarthatja a szár nö-
vekedését, és a virág csakúgy, mint a növény 
is hajlamos satnyulásra és torzulásra ilyen 
esetben. A vegetációs időszakban tápoldatoz-
ni kell híg, oldható trágyával, de a nyár végére 
abba kell hagyni a tápoldatozást. A lombhul-
latók téli gondozása nagyon egyszerű. Cse-
repestől fagytól védett helyre kell vinni, hi-
szen nem télállóak. Ha a tárlóhely sötét, ak-
kor öntözni nem kell, levelei a teleltetés ideje 
alatt lassan leszáradnak. Azokat a növénye-
ket, amelyeket világos, de hűvös helyen telel-
tetnek, ritkán, havonta egyszer, kevés vízzel 
meg kell locsolni, de csak annyira, hogy a cse-
répben a föld éppen benedvesedjen. Az így tá-
rolt növény kb. két héttel hamarabb kezd el 
virágozni. Ugyanezt tapasztaljuk a nem fagy-
tűrő, cserépben télen világos, de hűvös he-
lyen nevelt egyéb hagymás növényeknél is, 
pl. Oxalisok, Zephirantesek, Agapanthusok ese-
tében. Ugyanígy járunk el az örökzöld vérvi-
rágokkal, télen hűvös, fagymentes, de világos 

9. kép: Scadoxus pole-evansii örökzöld erdőkben hegyes vidékeken. Élőhely: Zimbabwe, Nyanga, 
észak Mtarazi Falls 1800 m magasságban.
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helyen, ritkán enyhén öntözve tartjuk ősztől 
tavaszig. A pangó víz itt sem megengedett. Ta-
vasszal csak árnyékos vagy félárnyékos hely-
re szabad kirakni, különben a növény megég, 
és csak akkor, ha éjszaka már +10 C° a hőmér-
séklet. Tekintettel a mostani szélsőséges idő-
járásra ajánlott még árnyékoló hálóval véde-
ni, mert egy jégverés csúffá teheti növényein-
ket. A jég verte sérüléseken megjelenhetnek 
a baktériumok, gombák és egyéb élősködők. 
Ajánlott két-háromévenként a növényeket át-
ültetni tápanyagokban gazdag földbe, így jól 
fejlődnek, szépen virágzanak.

Növényvédelem, szaporítás

Tapasztalatom szerint nálunk a vegetációs 
időszakban ezeknek a növényeknek nincse-
nek ellenségei, így nem permetezek, csak sé-
rülés esetén kell egy kis réztartalmú gomba 
elleni szerrel megpermetezni.

Az érett magvakat tápdús földbe tesszük, 
lehet előcsíráztatni is, nem túl mélyre, ép-
pen hogy a föld betakarja a magvakat. A föld-
jét nedvesen tartjuk, a ládát, edényt, amibe 
a magvakat ültettük egy üveglappal letakar-
juk, így a föld sokáig nedvesen marad. A ki-
kelt magoncokat egy nagyobb edénybe átül-
tetjük, majd amikor a kis növények kb. 8-10 
cm-esek külön cserépbe lehet ültetni. Így 
sok növényre teszünk szert, de a virágzás 
több évet várat magára, kb. 4 évet. Egy má-
sik módja a szaporításnak a tőosztás. Ami-
kor a növény benövi a cserepet, a táplálé-
kot már mind felélte. Ezért 2-3 évenként a 
töveket szétszedjük. Itt vigyázni kell, hogy 
a töveket ne késsel, vagy egyéb vágószer-
számmal daraboljuk fel, mert így nagyon sok 
rizómát, megvastagodott gyökeret vágunk 
le a növényről. Amíg ezeket pótolni tudja a 
növény sok idő telik el, és abban az évben a 
sérült gyökerű tő biztosan nem fog virágoz-
ni. A növényt a cserépből kiszedjük, a földtől 
megtisztítjuk, ami nem jön ki a behálózott 
gyökerek közül, azt erős vízsugárral távo-
lítjuk el. Így láthatóvá válik, hogy mely sarj-
hoz, milyen gyökerek tartoznak. Rázogatva, 
húzogatva a növényeket szépen szétválaszt-
juk, így a gyökérsérülés is minimális lesz, és 
a növénynek nem kell pótolni a késsel törté-

nő szétválasztás esetén megsérült vagy az 
elvesztett gyökereket. Így bőséges és egész-
séges gyökerek maradnak, amivel a sok táp-
anyagot és vizet fel tudja venni a gyors fej-
lődéséhez, majd ezáltal dúsan virágzik. A 
hagymás fajoknál a magról történő szaporí-
tás megegyezik a rizómásoknál leírtakkal. A 
sarjhagymákat vagy fiókhagymákat leszed-
jük az anyanövényről, és cserépbe ültetjük. A 
hagymákat a lombhullatóknál teljesen lefed-
jük földdel, az örökzöldeknél a hagyma egy 
kicsit kint maradhat a hajtáscsúcs egy részé-
vel a föld felett.

Megemlékezés, köszönet és ajánlás

Ezzel a cikkel szeretnék megemlékezni a 
néhai Csertő házaspárról, Marika néniről és 
Laci bácsiról, akiknek hála, amiért ezt a nö-
vénynemzetséget megismerhettem. Az ő nö-
vények iránti szeretetük és tiszteletük kö-
vetendő példa volt azoknak, akik ismerhet-
ték személyüket. Szenvedélyes kaktuszgyűj-
tők voltak, de kertjükben helyet kapott sok 
egyéb, ritka dísznövény: évelők, hagymásak, 
bokrok, cserjék, egy-egy ritkább fafajta, és 
ahogy ilyenkor lenni szokott, rengeteg éne-
kesmadár látogató. Tudatosan védték kör-
nyezetüket, szinte semmit sem dobtak ki, 
a szerves anyag ment a komposztálóba, ezt 
használták fel az ültetésekhez. Sokat tettek 
azért, hogy itt nálunk megmaradjon a kak-
tuszok iránti érdeklődés, a gyűjtőszenvedély. 
Ajándék növényeik ma gyűjteményeink leg-
fontosabb növényei. Mi, akik ismertük őket, 
amíg élünk, emlékezni fogunk rájuk.

Megköszönöm Béres Adriennek, hogy a 
cikkhez felhasznált angol szöveget számom-
ra érthetővé és értelmezhetővé tette.

Befejezésül mindenkinek csak ajánlani tu-
dom, hogy kertjében, lakásában tartson vérvi-
rágot, mert ez a növénynemzetség szép és ti-
tokzatos, és nagyon könnyen tartható. Sikerek-
ben gazdag elfoglaltságot kívánok e növények 
gyűjtéséhez, ápolásához és szaporításához.

Bencze Sándor
Nyíregyháza

Képek: Bencze S.: 6, 4; Bhekisisa: 2, Ficzere 
M.: 5, Graham, G.: 3, van Huyssteen, R.: 8, 
Orso Mariella: 1, Plowes, D.: 9, Wilkin, P.: 7.



303030

1. Haemanthus multiflorus, Montserrat; 2. Haemanthus multiflorus, Sierra Leone; 3. Haemanthus 
cinnabarinus, Szenegál; 4. Haemanthus multiflorus, Brit-Indiai Terület; 5. Haemanthus 
katharinae, Sao Tomé és Principe, 6. Haemanthus multiflorus, Francia-Szomália.

Gyűjtemény: Anonymus

Ficzere Miklós

Filatélia: Vérvirágok 2.

2.

4.

5.

6.

3.1.
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Zusammenfassung: Der Autor versuchte, den gültigen Namen eines unbekannten Kaktusses zu bestimmen, wobei er in einen 

verschrobenen, unübersichtlichen, Dschungel von Nomenklatur gelang. Dies hat ihn zum besseren Kennenlernen der Kakteen 

in Chile angeregt, womit er jetzt auch die Leser/Innen bekannt macht.

Abstract: The author tried to determine the valid name of an unidentified cactus, but he found himself in a straggly and involved 

taxonomic jungle. This was his motivation on studying and knowing thoroughly the Chilean cacti, what he shares also with the read-

ers briefly.

Nagy Sándor

A chilei vadvilág kaktuszai

A dolog úgy kezdődött, hogy tévedésből vet-
tem egy növényt, amely a talán alig látható 
„áll” miatt hasonlított a Gymnocalyciumra. 
A kiszáradt földlabda és a cserép között le-
csúszva egy pici névtáblán jól olvashatóan 
a következő állt: Pyrrhocactus paucicostatus. 
Mivel a virágát még nem mutatta meg, kény-
telen voltam kutatásba kezdeni a szakirodal-
makban és az interneten, vajon a jelenleg ér-
vényes rendszer szerint mi a neve. Így kerül-
tem bele egy nyakatekert, kusza, nevezékta-
ni dzsungelbe. Sok érdekeset találtam, amit 
ezennel megosztok az olvasókkal. A végén 
döntsék el, sikerült-e kimásznom belőle?

A Dél-Amerika nyugati, csendes-óceáni 
partjai közelében végighúzódó óriási hegy-
vonulat, az Andok középső szakaszának két 

oldala nem is különbözhetne jobban egymás-
tól. Az óceán felől, ahol a hideg Humboldt-
áramlás éri a partokat, Földünk legszárazabb 
sivataga, az Atacama található. A keleti olda-
lon viszont a hegyekből alázúduló, bővizű fo-
lyók bolygónk legnagyobb esőerdejét táplál-
ják az Amazonas gigászi medencéjében. Chile 
különlegességét elsősorban az éghajlati, to-
pográfiai jellemzői adják. Az ország gyakor-
latilag egy 4300 km hosszú és átlagosan 180 
km széles földsáv, amelyet hegylánc választ 
el a dél-amerikai kontinens többi részétől, és 
a Csendes-óceán a világ többi részétől.

A domborzati térképen látjuk, Chile előtt 
az Andok vonulata kettéválik. Nyugati szár-
nya egységes hegyláncként húzódik végig a 
szárazföldön. Az óceán felől pedig a Parti-

1. kép: A vásárolt Pyrrhocactus paucicostatus.
2. kép: Eriosyce heinrichiana.
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Kordillerák hegyei emelkednek. Az Andok 
láncai közé zárt hatalmas terület a Bolívi-
ai magasföld, az Altiplano. A délre forduló 
hegyláncok óceán parti szegélyén körülbelül 
1000-2000 m magasságig hatoló keskenyebb 
földsáv az Atacama-sivatag. Ez egy csapadék-
talan, száraz terület, mert az óceán felől ér-
kező hideg Humboldt-áramlás miatt elmarad 
a csapadékképződés. A keletről érkező esőfel-
hőket az argentínai oldalon az Andok magas 
hegyei fogják fel. Néhány példa, amely csak 
erre, a szélsőségek vadságát felsorakoztató 
országra jellemző.

- A világ legszárazabb vidéke a Chile észa-
ki részén elterülő Atacama-sivatag. Évek tel-
nek el egy csepp eső nélkül. Mégis, átlagosan 
7-8 évenként, amikor a Csendes-óceánban 
időnként felbukkanó, és időjárási rendelle-
nességeket okozó El Nino jelenség feltűnik, 
olyankor lép fel a „virágzó sivatag” csodála-
tos jelensége. A sivár földben rejtőző magok 
és gumók kihajtanak, és gyönyörű lilás, fe-

hér, sárga színű virágszőnyeg lepi el a vége-
láthatatlan pusztaságot.

 - A Föld legmagasabban fekvő, állandóan 
aktív vulkánja Guayatire, az északi Arica vá-
ros közelében található 6064 méteres magas-
ságban a tenger szintje felett.

- Földünk egyik földrengésekkel legjobban 
sújtott országa.

- Az ország legmélyebb pontja, a csendes-
óceáni Atacama-árok 7800 méter mély, a leg-
magasabb pontja az Ojos del Salado csúcs az 
Andokban. A szintkülönbség a két pont kö-
zött több mint 14 ezer méter, noha csupán 
300 kilométerre vannak egymástól.

- Chile a világ egyetlen országa, mely men-
tes a filoxérától, a szőlő gyökereit pusztító 
vésztől. Ennek köszönhetően a chilei szőlő-
ültetvények olyan ritkaságnak számítanak, 
hogy a Világörökség részének nyilvánították.

Chile növény- és állatvilága szomszédjainál 
kevésbé változatos, de ez különösen érdekes, 
mert az itt élők nagy százaléka őshonos un. 

3. kép: Az Atacama-sivatag hegyeit elborítja az óceán felől érkező reggeli köd, a camanchaca.
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endemikus faj. Néhány chilei kaktusz a világ 
legszárazabb részén nő, mivel léteznek az Ata-
cama-sivatagnak olyan területei, ahol gyakorla-
tilag soha nem esik az eső, és holdbéli táj képét 
mutatja. A part menti sivatagon élő növénynek 
minden vizet a bőségesen képződő ködből kell 
felvennie. Az itt élő kaktuszok tökéletesen al-
kalmazkodtak a zord viszonyokhoz. Ilyen esz-
közük a viaszbevonat, amely megakadályozza 
a megszerzett víz gyors elpárolgását. A sekély 
és nagy területre kiterjedő gyökér a gyors víz-
nyerést szolgálja. Ezzel lehetővé válik, hogy a 
ködből a talajra lecsapódó nedvességből minél 
többet tudjon felvenni a növény. A New Cactus 
Lexicon (a továbbiakban: NCL), amely ma többé-
kevésbé elfogadott, 2006-ban jelent meg Da-
vid Hunt szerkesztésében. Munkáját segítette 
Nigel Taylor, Charles Graham és a Nemzetközi 
Cactaceae Systematics Group tagjai. Ez a kiad-
vány az alábbiak szerint felsorol 17 nemzetsé-
get és 80 fajt, ill. alfajt, amelyek Chile területén 
őshonosak. Ezek a következők: Austrocactus (3 

1. térkép: Chile domborzati térképe. 2. térkép: Szinezett terület az Atacama-sivatag.
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faj); Browningia (1 alfaj); Copiapoa (15 faj,+15 
alfaj); Corryocactus (1 faj); Cumulopuntia (1 
faj+2 alfaj); Cylindropuntia (1 faj); Echinopsis (4 
faj+5 alfaj); Eriosyce (15 faj+15 alfaj); Eulychnia 

(3 faj+1 alfaj); Haageocereus (2 faj); Maihuenia 
(1 faj); Maihueniopsis (3 faj); Miqueliopuntia (1 
faj); Neowerdermannia (1 faj); Oreocereus (2 
faj); Pterocactus (1 faj) és Tunilla (1 faj ).

A chilei kaktusz nemrég még csak 
egyszerűen nemzetség és fajnév 
nélkül chilei kaktusz volt. Az isme-
retlenség és a növények köré vont 
misztikum miatt került a gyűjtők 
érdeklődésének figyelmébe. Ta-
pasztalatom szerint népszerűsé-
güket nem növelte az sem, hogy 
tartásuk - más véleménnyel ellen-
tétben - eléggé körülményes. Az 
biztos, hogy nem kezdőknek való. 
Termesztésben nem tudtam szá-
mukra olyan rossz körülményeket 
produkálni, mint az Atacama-siva-
tag, ami számukra megfelelt volna. 
Ha adtam vizet, akkor megnyurgul-
tak, kizöldültek, vagy végül gyökér-

4. kép: A kivirágzott sivatag, előtérben Copiapoa haseltoniana.

5. kép: A sivatag virága 1: Oxalis 
gigantea.
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rothadás keletkezett. Próbáltam, de nekem 
virágot nem hoztak. Igaz, már csak a magam-
fajta gyűjtők nevezik ezeket a szép kaktuszo-
kat chileinek. A fenti névsorból láthatóan ma 
már mindegyiknek van saját neve, több is, 
mint kellene! Ma, ha jól tudom, két fő chilei 
kaktusz van, a Copiapoa és a „többi” Eriosyce. 
Kezdem az egyszerűbbel. A Copiapoa, ez a vad 
és nagyon szép, viszonylag kis nemzetségnek 
csak mintegy két tucat faja elismert. A nevét 
Copiapo városától kapta, melynek környé-
kén sok faj fordul elő. Csak Chile területén 
őshonosak, és sehol máshol nem találhatók. 
Elsősorban az Atacama-sivatagban az óceán 
partján, ahol az éves csapadékmennyiség alig 
mérhető. Itt főleg a part közelében találhatók 
kb. mintegy 200 km széles és 1000 km hosz-
szú sávban a part mentén. (2. sz. térkép) Az 
elterjedést a tengerszint feletti magasság is 
meghatározza, amely 30-1000 m. A szűk völ-
gyek közötti dombos-lankás tájon a talaj vul-
káni kőtörmelék. Nem meglepő tehát, hogy 
az itt élő nővények rendkívül lassan nőnek. 
A Copiapoa tipikus chilei nemzetség számos 
helyi és átmeneti változattal, emiatt renge-
teg szinonimája is ismert. A 
fajok formája eltérő. Lehetnek 
gömb vagy enyhén oszlopos 
megjelenésűek, magányosak 
vagy kisebb - nagyobb cso-
portokat alkotnak. Alkalmaz-
kodva a környezeti viszonyok-
hoz a különféle Copiapoa fajok 
gyakran képeznek szürkés, 
türkizes vagy éppen barnás 
viaszréteget a bőrszövetükön, 
ezzel is gátolva a párolgást. 
Impozáns megjelenésűek, 
többségük színe barnás vagy 
kékeszöld, de színezetük is 
változó lehet még ugyanazon 
fajon belül is: kékeszöld, mély-
zöld vagy barna, de a nagyobb 
növésű fajok színe pl. viaszos 
krétafehér. A fajra jellemző-
en a növény csúcsa gyapjas, 
ahonnan a rövid csövű, több-

6. kép: A sivatag virága 2: Calandrinia 
cachinalensis (?)

7. kép: A sivatag virága 3: 
Portulaca sp.
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8. kép: Copiapoa cinerea.

9. kép: Copiapoa dealbata.
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ségében sárga virágait hozza. Az első 
növényeket, amelyek feltételezhe-
tően Copiapoák voltak, az 1820-as 
években Thomas Bridges gyűjtötte 
be. További növényeket találtak a kö-
vetkező években, majd R. A. Filippi 
német botanikus 1853-1854 között 
felkutatott egy területet, ahol ma is 
találunk Copiapoát. Britton és Rose 
1922-ben javasolta, hogy az akkor a 
gömbkaktuszokat egyesítő hatalmas 
Echinocactus nemzetségből hozzanak 
létre egy hat fajt magába foglaló új 
nemzetséget. A kutatások folytatói 
közül a legismertebb talán Friedrich 
Ritter volt, aki az 1950-es években 
beutazta Chile északi részét és szá-
mos új fajt írt le. Az itt szerzett is-
mereteit a ”Kakteen in Südamerika” c. 
könyvében ismertette. Hasonló ku-
tatók, mint Nigel Taylor és Adriana 
Hoffman, sok más nemzetség mel-
lett, tovább növelte a Copiapoa fajok 
számát. A kialakult nagy névzavar-
ban először (1995) Fred Kattermann 
kérte a nemzetség felülvizsgálatát. 
Azután következett (1998) az angol 
botanikus, Graham Charles, aki ma-
napság a „nagy rendteremtő” hírében 
áll a kaktusz rendszerezők világá-
ban. Én úgy gondolom, sikerült egyszerűsí-
tenie a bonyolultat és átmenetileg némi ren-
det tennie a nemzetség fajai között. A kiadott 
könyve néhány év után, mint alap épült be a 
korábban említett NCL-ba.

Nézzük az 1872-ben Rudolph Filippi által 
alapított Eriosyce nemzetséget, melynek fa-
jai egyértelműen különböznek a Copiapoától, 
nehéz őket összekeverni. Filippi a gömbkak-
tuszokat tömörítő Echinocactus nemzetség-
ből azokat a fajokat válogatta ide, amelyek-
nek termése a fügére hasonlít, belül üreges 
és gyapjú veszi körbe. Eredeti állapotában 
néhány fajból állt, melyek élettere szűk terü-
letre korlátozódott. Mindegyik lassan növő, 
kényes gyökérzetű, közepesen nagy növésű 
gömbkaktusz. Létrehozását követően közel 
80 évig, létét nagy csend és homály fedte, 
még a szakirodalomban is alig lehetett talál-
kozni velük. Fajai megtalálhatók Chilében, 

de sok közülük nem feltétlenül itt őshonos. 
Ez tehát egy nagyon változó, összetett-ösz-
szekevert társaság, amit bizonyít a meglévő 
szabályok alapján leírt, vagy le nem írt fajok 
és egyéb taxonok száma, valamint azok szi-
nonimái. Jellemző a számtalan javítás, átne-
vezés, összevonás, szétválasztás vagy ismét-
lődő és zavaros leírások közötti zűrzavar.

Egyszerűsítve a nemzetség története az 
elnevezés időrendi változásával:
Eriosyce (Filippi 1872) F.Kattermann, 1994
Neoporteria Britton & Rose, 1922
Pyrrhocactus (Berger) Berger, A. 1929
Islaya Backeberg, 1934
Chileniopsis Backeberg, 1935
Chilenia Backeberg, 1938
Horridocactus Backeberg, 1938
Neochilenia Backeberg, 1942
Reicheocactus Backeberg, 1942
Thelocephala Y. Ito, 1959

10. kép: Eriosyce kunzei.
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Chileorebutia Fric ex F. Ritter, 1959, de ebben 
az évben nem volt érvényesen elismerve.
Rodentiophila F. Ritter 1959

A felsorolt neves kutatók próbálkozásai 
után Fred Kattermann (1932-) német szár-
mazású amerikai botanikus, aki New Jer-
sey Államban (USA) él, vállalta, rendet tesz 
a chilei kaktuszok és nemzetségei között. Ki-
terjedt kutató és terepmunka után 1994-ben 
kiadott egy monográfiát az Eriosyce nemzet-
ségről Eriosyce (Cactaceae): the genus revised 
and amplified címmel. Ebben átfogó módon 
összegezte tapasztalatait. Amit elfogadható-
nak tartott, azt megerősítette. Amit nem tar-
tott jónak, azt átrendezte. Több nemzetséget 
egyesített, több fajt rendszertanilag eltün-
tetett. Az új nemzetség fajainak élőhelyét is 
kiterjesztette Dél-Peru, Chile területén egé-
szen középső Chiléig, valamint Argentina 
középső alpesi területeire (Jujuy, Salta, La 
Rioja, San Juan és Mendoza). (3. sz. térkép) 
Kattermann a nemzetsége alapjának a virág 
és a termés jellemzőit adta. A 2006-ban meg-

jelent NCL-ban számos kiigazításra került 
sor. Az Eriosyce nemzetségben David Hunt, 
Graham Charles és további neves szakembe-
rekből álló csapat javasolt elismerni 32 fajt és 
19 alfajt. Ma tehát, szerintem átmeneti idő-
re, a volt 6 önálló nemzetség össze lett gyúr-
va egy hatalmas Eriosyce nemzetségbe, ahol 
az Eriosyce szekcióban megtarthatták „ősi” 
neveiket alszekció státusban és fajaikat az 
alábbiak szerint:

1. Eriosyce alszekció 2 faj;
2. Pyrrhocactus alszekció 5 faj;
3. Neoporteria alszekció 5 faj;
4. Horridocactus alszekció 14 faj;
5. Thelocephala alszekció 3 faj;
6. Islaya alszekció 3 faj.
És elérkeztünk a kaktuszomhoz. Neve van 

bőven, de a legbiztosabb a „lángkaktusz”, 
vagy „tűzkaktusz”, amely biztosan nem fog 
változni. És itt sorakoznak azok a nevek, 
amelyekből kiválaszthatom, mit írjak a név-
táblára:

- Eriosyce (Pyrrhocactus) paucicostatus 
Kattermann 1994;

12. kép: Eriosyce esmeraldana.
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Chileorebutia Fric ex F. Ritter, 1959, de ebben 
az évben nem volt érvényesen elismerve.
Rodentiophila F. Ritter 1959

A felsorolt neves kutatók próbálkozásai 
után Fred Kattermann (1932-) német szár-
mazású amerikai botanikus, aki New Jer-
sey Államban (USA) él, vállalta, rendet tesz 
a chilei kaktuszok és nemzetségei között. Ki-
terjedt kutató és terepmunka után 1994-ben 
kiadott egy monográfiát az Eriosyce nemzet-
ségről Eriosyce (Cactaceae): the genus revised 
and amplified címmel. Ebben átfogó módon 
összegezte tapasztalatait. Amit elfogadható-
nak tartott, azt megerősítette. Amit nem tar-
tott jónak, azt átrendezte. Több nemzetséget 
egyesített, több fajt rendszertanilag eltün-
tetett. Az új nemzetség fajainak élőhelyét is 
kiterjesztette Dél-Peru, Chile területén egé-
szen középső Chiléig, valamint Argentina 
középső alpesi területeire (Jujuy, Salta, La 
Rioja, San Juan és Mendoza). (3. sz. térkép) 
Kattermann a nemzetsége alapjának a virág 
és a termés jellemzőit adta. A 2006-ban meg-

jelent NCL-ban számos kiigazításra került 
sor. Az Eriosyce nemzetségben David Hunt, 
Graham Charles és további neves szakembe-
rekből álló csapat javasolt elismerni 32 fajt és 
19 alfajt. Ma tehát, szerintem átmeneti idő-
re, a volt 6 önálló nemzetség össze lett gyúr-
va egy hatalmas Eriosyce nemzetségbe, ahol 
az Eriosyce szekcióban megtarthatták „ősi” 
neveiket alszekció státusban és fajaikat az 
alábbiak szerint:

1. Eriosyce alszekció 2 faj;
2. Pyrrhocactus alszekció 5 faj;
3. Neoporteria alszekció 5 faj;
4. Horridocactus alszekció 14 faj;
5. Thelocephala alszekció 3 faj;
6. Islaya alszekció 3 faj.
És elérkeztünk a kaktuszomhoz. Neve van 

bőven, de a legbiztosabb a „lángkaktusz”, 
vagy „tűzkaktusz”, amely biztosan nem fog 
változni. És itt sorakoznak azok a nevek, 
amelyekből kiválaszthatom, mit írjak a név-
táblára:

- Eriosyce (Pyrrhocactus) paucicostatus 
Kattermann 1994;

12. kép: Eriosyce esmeraldana.



406013. kép: Eriosyce paucicostata ssp. floccosa.
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15. kép: Eriosyce taltalensis a sziklarepedésben.

14. kép: Pyrrhocactus taltalensis Chile hegyei-
nek endemikus növénye 500-700 m magas-
ságban.

- Pyrrhocactus paucicostatus F. Ritter 1959;
A Pyrrhocactus Backeberg & F. M. Knuth 

= Neoporteria Briton & Rose 1922, vagy más 
források szerinti a legmegfelelőbb:

- Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata (F. Rit-
ter) Kattermann 1994

A vadvilág kaktuszaira leselkedő veszé-
lyek
A Chile az 1990-es évektől Latin-Ameri-
ka egyik leggyorsabban növekvő gazdasá-
ga. Erőforrásainak egyik fontos összetevője 
a bányászat. Az északi sivatagban található 
hatalmas ásványi vagyon, elsősorban a réz 
és a foszfát. Az ország rézbányái még ma 
is a világ termelésének egynegyedét adják. 
Chuquicamata a világ egyik legnagyobb kül-
színi rézbányája. Aki már látta ezt a hatal-
mas sebhelyet, annak bizonyára maradan-
dó látványt nyújtott. Annak ellenére, hogy 
a kitermelhető készlet kimerülőben, ma is 
(2014) mélyül a bányagödör, a kitermelés 
nem szünetel. Belátható időn belül csak re-
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17. kép: „Lángoló” tűzvirágok.

16. kép: Eriosyce paucicostata.

mélhető, hogy a közeli bányászvárosokhoz 
hasonlóan egy elhagyott képződménnyé vá-
lik. A természet szempontjából ez az elkép-
zelt változás is csak ideiglenes lehet, mert a 
kutatások szerint óriási rézérc készletet ta-
láltak La Escondida városánál a jelenlegi bá-
nya közelében. Az országban napjaink leg-
aktívabb kitermelése a jód-nitrát bányásza-
ta az Antofagasta régióban. A gyorsan fejlő-
dő Elena Maria és Pedro de Valdivia városok 
környékén hatalmas területeken salétrom 

bányák és finomítók is működnek. Salar de 
Atacama rejti a világ legnagyobb lítium tar-
talékát. Mind ezeken kívül jelentős kőolaj, 
földgáz, kén, szén, vasérc, mangán, arany, 
ezüst lelőhelyek is találhatók az ország te-
rületén. A mezőgazdaság fő színtere egy ter-
mékeny központi völgy. Ez a terület a népes-
ség nagyobb részének az otthona és egyben 
az ország történelmi, kulturális és politikai 
központja. Magába foglalja a három legna-
gyobb nagyvárosi területeket Santiago-t, 
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17. kép: „Lángoló” tűzvirágok.

16. kép: Eriosyce paucicostata.
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hasonlóan egy elhagyott képződménnyé vá-
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talékát. Mind ezeken kívül jelentős kőolaj, 
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ezüst lelőhelyek is találhatók az ország te-
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mékeny központi völgy. Ez a terület a népes-
ség nagyobb részének az otthona és egyben 
az ország történelmi, kulturális és politikai 
központja. Magába foglalja a három legna-
gyobb nagyvárosi területeket Santiago-t, 
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18. kép: Eriosyce odieri.

Valparaiso-t és Concepción-t. Dél-Chile er-
dőkben és legelőkben gazdag volt, különösen 
a 19. század második feléig. Napjainkban is 
tovább folyik az ország érintett területeinek 
és  tengervizeinek kegyetlen kizsákmányolá-
sa az évről-évre növekvő élelmiszer és mező-
gazdasági exporttermékek keresletének ki-
elégítése érdekében (búza, szőlő, dió, hal, pa-
pír, cellulóz és vegyipari alapanyagok).

Kétségtelen, hogy a természet kitartó el-
lenállása ellenére az elmúlt évszázadban az 
ember sok pusztítás végzett Chilében is. Le-
gyünk pontosak, Chile északi része, valamint 
az Altiplano ma is szinte érintetlen. Termé-
szetesen a bányászati területeket, valamint 
az ezekhez kapcsolódó úthálózat és urbani-
záció kialakításához szükséges természeti 
pusztítást leszámítva Chile számos helyen 
őrzi eredeti természeti megjelenését. A part 
menti sivatagi területek, az északi Magas-
Andok mindkét oldalán, valamint néhány 
nagy foltban a Chile északi- és középső terü-
letén lévő Nemzeti Parkok nagyrészt érintet-
lenek. Ide kívánkozik az alábbi megjegyzés. 
Mint ismeretes, a rendkívül ritka Eriosyce 

lauinak Tocopillától 5 km-re a tengerpart-
tól található az élőhelye igen kicsi területen, 
ahol évekkel ezelőtt hatalmas mértéket öl-
tött a növények illegális gyűjtése. Ennek is 
köszönhetően az egyik legveszélyeztetettebb 
illetve kritikusan veszélyeztetett faj lett az 
élőhelyén. Egyes becslések szerint ma már 
csak néhány száz növényre becsülik állomá-
nyát. Van néhány jó példa is. Az Antofagasta 
ill. az Atacama régió nemzeti parkjaiban vé-
dett területeket alakítottak ki. Itt az ere-
deti élőhelyükön élnek fajok, mint például 
a Copiapoa grandiflora, a Copiapoa columna-
alba, vagy a Copiapoa serpentisulcata és más 
taxonok, amelyeket próbálnak megőrizni.

Szerencsére él a reményünk, hogy sokáig 
gyönyörködhetünk ezekben a szép és titok-
zatos növényekben. És ha a természet is úgy 
akarja, minden év szeptemberében vagy ok-
tóberében, Atofagasta-tól egészen La Serena-
ig pompázhat a virágzó sivatag. Néhány éve 
történt meg, hogy húsz éve nem látott gaz-
dagságú, fehér, sárga, kék, vörös és narancs-
színű virágszőnyeg borította az észak-chilei 
Atacama-sivatagot.

A tudósoktól kapott új névvel, besoro-
lással, vagy azt figyelmen kívül hagyva to-
vább lángol vöröses, sárga vagy tűzpiros vi-
rágaival a friss levegő és a napfény virága, a 
Pyrrhocactus. Talán még ott is virítanak, ahol 
ők alkotják szinte az egyetlen növényzetet.

Nagy Sándor
Jászberény

Képek: www.geogarific.com: 2, Nagy Sán-
dor: 1, Zora, J.: 5, Sarádi Gyöngyi: 17 (mon-
tázs), az összes többi kép a Club de Cactus y 
Suculentas en Chile jóvoltából.

Irodalom:
Kattermann, F. (1994): Eriosyce (Cactaceae): 
the genus revised and amplified. Succulent 
plant research. Band 1, David Hunt, Rich-
mond, 1994
Dr. Nemes Lajos, Szabó Dezső (1981): Kaktu-
szok
R. Subik - L. Kunte (2004): Kaktuszok Encik-
lopédiája. 
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Zusammenfassung: Der Artikel sucht Antwort auf die interessanten morphologischen Erscheinungen bei den Kakteen. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass eine Meinung, die Fehlerhaftigkeit, die Feststellung der nicht entsprechenden Anwendung, die 

Argumentation der gewohnten Praxis auch ein ernsthaftes Ergebnis ist.

Abstract: The article tries to find explanation of interesting morphological phenomena can be observed on cacti. Don’t forget that 

confuting an opinion or a widespread bad practice can be also a real result.

Szabó Gábor

Kaktuszoknál megfigyelt érdekességek

Ha valaki növényekkel vagy állatokkal fog-
lalkozik, az rendszerint megfigyeli ezek fej-
lődését, „táplálkozási szokásaikat” - igénye-
iket, a környezet és tartási lehetőségek adta 
behatásokat, valamint betegségekkel, kárte-
vőkkel szembeni ellenálló- és tűrőképessé-
get, és ezeknek „gyógyítási” lehetőségeit és 
módját. Talán nyugodtan mondhatom, hogy 
naponta fog az ember észrevenni érdekessé-
geket. A megfigyeléseket, tapasztalatokat jó, 
ha feljegyezzük és fényképekkel, mint bizo-
nyítékokkal, a megfigyeléseket alátámaszt-
juk. Mindenki másképpen viszonyul a hal-
lott, vagy látott információk iránt, de a látot-
tak meggyőzőbbek. Nagyon szükséges, hogy 
ezeket az észrevételeket, tapasztalatokat és 

védekezési módokat időnként a többi ismert 
és ismeretlen hasonló „hobbival” megfertő-
zöttek megismerjék. Ha valakinek a vélemé-
nye nem a legtudományosabb megfogalma-
zású, az nem jelent esetünkben sokat. Min-
denből tanulhatunk és meglehet, hogy egy-
szer lesznek szakemberek, akik a miáltalunk 
észlelt dolgokat tudományos szinten fogják 
tanulmányozni és a véleményt, a tanulmány 
végeredményét közzéteszik mindenki oku-
lása végett. Ne felejtsük el, egy vélemény, a 
megszokott gyakorlat hibásságának, nem jó 
irányú alkalmazásának a megállapítása, bi-
zonyítása is komoly eredmény.

E bevezető után közzéteszem néhány meg-
figyelésemet, amelyek szerintem különlege-

1. kép: Gymnocalycium sp. (?) összes areolájából új hajtások (sarjak) képződtek?
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sek és általában nem találok magyarázatot, 
és az úgy mondott normális fejlődéstől elté-
rőnek találom.

I. Az 1. képen látható növény összes 
areolájából új mammák (podáriumok) nőt-
tek, areolával és tövissel. A növény tulajdo-
nosa nem mondta meg, hogy milyen fajta nö-
vényről van szó, de határozottan állította, 
hogy a növény semmilyen kezelést nem ka-
pott. Szerintem egy Gymnocalyciumról lehet.

II. Az Echinocactus grusoniit (2. kép) egy 
kerti növényeket forgalmazó kereske-

dő üvegházában láttam. Nem volt eladó és 
nem lehetett tudni honnan származik. Saj-
nos csak ez az egy, olyan genetikai mutációt 
szenvedett növény volt, ami valószínűleg sok 
gyűjtőt érdekelne. Feltételezhetően gyorsan 
megvásárolták volna a kereskedőtől.

III. Egy Mammillaria candidát ábrázol a 
3. kép, amely olyan ferde hajtással kezdett 
nőni, mint a Brasilicactus graessneri. A nö-
vény direkt napfényen és a cserép forgatása 
nélkül nő magonckora óta, a ferdeség a nap-
fény irányában jelent meg. Tudtommal nor-
mális gömb alakúnak kellene lennie, mint a 
többi mellette növő M. candida példány, ame-
lyek szintén gömb alakúak.

IV. A 4. képen látható Sulcorebutia 
albissimák kereskedőtől lett véve. Egy mag-
vetésből származnak. Olyan 3 cm nagyságú 
korukban, kb. 6 éve mikor beszereztem, még 
teljesen egyformák voltak, legalábbis szabad 
szemmel ránézésre egyformán fehér tövisű-
eknek látszottak. Ugyanolyan ültető közeg-
ben él mind a két növény. Egymás mellett 
nőttek, egyformán öntözve, egyforma tar-
tási körülmények között. A bal oldali növény 
tövisei végig fehérek, és nagyjából egyforma 
vastagságú az egész növényi test. A jobb ol-
dali tövisei az alsó 2-2,5 cm-en fehérek és in-
nen felfelé kávébarnák lettek. A tenyészcsúcs 
táján kb. 15 mm hosszú kávébarna tövisek 
fejlődtek. A növény teste felfelé enyhén vas-
tagszik, és már köpcösebb, mint a baloldali. 
A baloldali tavasszal hozott egy virágot, a 
jobb oldali még nem virágzott. A magyaror-
szági barátomnál lévő növény, mely egyszer-

2. kép: Echinocactus grusonii különlegesen fej-
lődött bordái.

3. kép: Balra a megszokott gömb formájú, jobbra torzult gömbként növő Mammillaria candida.
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re lett beszerezve az enyémmel, csak olyan 
4 cm-es gömb formájú, fehértövisű növény 
„előírásszerű” kinézettel. A magasságbeli kü-
lönbség szerintem annak tudható be, hogy 
nálam a természeti viszonyok miatt nehe-
zebben és ritkábban virágzanak azok a nö-
vények, melyeknek a virágzáshoz hosszabb, 
nagyobb melegre lenne szükségük. Az ener-
giájukat nem virágzásra használják fel, ha-
nem növekedésre, melynek inkább megfe-
lelnek a természeti adottságok. Nálunk a tél 
hideg és hosszú, -30 °C van 
telente 2-3 hétig, hosszú és 
nedves a tavasz és az ősz is. 
2014. szeptember 25-ikén -5 
°C volt a padláson lévő üveg-
ház ablakának vázára szerelt 
hőmérőn, míg 2013. október 
1-jén délben mindent 5 cm-es 
hó fedett. A többi különbség-
re nem tudok magyarázatot 
találni.

V. A 5. képen látható két 
Thelocactus schwarzii négy év-
vel ezelőtt, amikor vettem, 
egyforma 2 cm nagyságú kis 
növény volt. Egyforma körül-
mények között, egymás mel-
lett nevelkedtek. A balolda-
li kimondottan szép formás, 
2014-ben virágzó, míg a jobb-

oldali kicsi, megcsökött növésű, de hajtáso-
kat hozó növény lett.

VI. A 7. képen látható Echinocereuson elvá-
gás után látszott, hogy a belső részét meg-
támadta a Fusarium gomba, ezért nem fej-
lődött, és betegséggyanús volt, bár kívül-
ről semmi konkrét jel nem utalt betegségre. 
A vágott részt betadinnel kezeltem. Kis idő 
múltával kitelt és hajtásokat növesztett. Az 
elhalt, beteg középső részt kivágtam, beszá-
rítottam és szintén a 7. képen látható formá-

4. kép: A Négyfaluban (Sačele) és a Magyarországon fejlődött Sulcorebutia albissima.

5. kép: Két Thelocactus schwarzii. Az egyik már virágot hoz, a 
másik fejlődése visszamaradott, de sarjat nevel.
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ban elültettem. Kis szerencsével meggyöke-
resedik.

VII. Feloltottam egy Mammillaria roczekii 
és egy Mammillaria luethyi hajtást erős Cereus 
alanyra (7. kép). Az M. roczekii oltványt meg-
hagytam magasan az alanyon. Alig indult fej-
lődésnek, az oltvány elkezdte felhasználni az 
alany teljes kéregtartalmát (7. kép). Mielőtt 
az alany elpusztult volna a nemes részt le-
vágtam, és letettem gyökerezni, mert erre a 
célra szükséges méretet elérte. Meggyökere-
sedett és jövőre jól fejlett növénnyé válik (7. 
kép). Az M. luethyit úgy ültettem át, hogy az 
alany teljesen földben legyen. Nem fejlődött, 
ezért két hónap után kivettem a földből. Nem 
csoda, hogy nem fejlődött, mert az alany ké-
reg részét a nemes teljesen felhasználta, és 
az alanyból csak az alany bőrének (epidermi-
szének) és a központi henger fa-háncs edény-
nyalábjának kiszáradt, törékeny része ma-
radt meg (8. kép). A földfeletti nemes rész 
viszont már elkezdett gyökereket hajtani (8. 
kép). Végül ezt is letettem sajátgyökéren nö-
vekedni.

VIII. Egy alkalommal növényeim átvizs-
gálásakor feltűnt, hogy az egyik cserépben, 
amelyben Mammillaria albiflora gyökerezett, 

az egyik sarj eldőlt. Mikor jobban megnéz-
tem, látom, az egyik dugványt nem tettem 
elég mélyen a földbe, és eleinte a dugványok 
köré helyezett kavicsok tartották egyene-
sen. Amikor a gyökerek nőni kezdtek a talaj-
ban, valami keményebb összetevőbe kapasz-
kodva, ahogy nőtt, féloldalasan eldöntötte a 
dugványt és a sok kicsi gyökérkezdemény a 
levegőben maradt (9. kép). Kézbe véve a dug-
ványt, ellenőriztem a gyökérkezdeményeket, 
és láttam, hogy a gyökerek kezdtek bezöldül-
ni (9. kép). Természetesen a dugványt újra, de 
most már normális módon elültettem.

IX. Egyik kaktuszgyűjtő barátomnál lát-
tam mutációt szenvedett Leuchtenbergia 
principist (10. kép), amely egy Leuchtenbergia 
magvetésben jelent meg.

X. A 11. képen a Ferocactus emoryi növeke-
dő csúcsrésze valamilyen módon megsérült 
és nem fejlődött tovább normálisan. Egy évig 
tartó „pihenés” után kezdett hajtást növesz-
teni (11. kép), majd megjelent egy második 
hajtás is (11. kép).

XI. A 12. képen a két Leuchtenbergia 
principis közül a jobboldalit 1990-ben Ro-
mániából, míg a baloldalit Magyarországról 
2000-ben szereztem be. Mind a kettő vásár-

6. kép: Élet a halál után: fuzáriumos támadás nyoma a Betadin kezelést követően. A cserépbe 
ültetett növényi roncsolt alakzaton az egészséges hajtások képzeletbeli egyenlő oldalú há-
romszög csúcsain képződtek!  
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lásakor 5 cm nagyságú magonc volt. Egy-
forma körülmények között nőttek, utoljára 
2005-ben egyszerre lettek átültetve 25 cm 
mély cserepekbe. A képen jól látszóan, kü-
lönböző módon nőnek. A jobboldali mammái 
tömött sorokat alkotnak, két egymás fölöt-
ti mamma éle között a távolság 5 mm, míg 
a baloldali jóval levegősebb, ritkább sorokat 
alkotnak 10 mm-es sorközökkel. A baloldali 
rövidesen magasabb lesz a jobboldalinál.

XII. A kolozsvári botanikus kertben 2014 
nyarán láttam egy öreg cereust, olyan helyen 
virágbimbót növeszteni, ahol szerintem kü-
lönlegességnek számít. A 13. képen a már 
öreg cereus testéből nő ki a bimbó.

Személyes véleményem a fentebb leírt 
érdekességekről.

Az I, II, IX. esetekben valamilyen külső ha-
tásra a magokban jött létre olyan genetikai 
mutáció vagy mutációk, melyeknek az ered-
ménye a fenti növényi érdekességek. A 2. ké-
pen látható Echinocactus grusonii nagyon tet-
szik nekem is, de a szívem mélyén örvendek, 
hogy nem terjedt még el a gyűjteményekben. 
Az I. és IX. eseteket én nem kedvelem, jó hogy 
még nincs belőlük több. Az biztos, ha egyszer 
megtörtént ilyen mutáció, máskor is megtör-
ténhet az idő múltával. Máskülönben nem 
tudom feltételezni, hogy a nagy kaktuszmag 
kereskedőknél, mert a magok ilyen helyekről 
származnak, a sok száz magból csak egyet-
egyet érintett a mutációt létrehozó külső ha-
tás. Valószínűleg a Föld különböző pontjain 

még találhatók hasonló mutánsok. Ezeknek 
nagyon kicsi az esélyük ilyen mutáns utódok 
létrehozására. A tudomány már olyan fejlett, 
hogy valamely növényből akármilyen meny-
nyiséget képes „gyártani”, gondoljunk csak a 
Superkabuto feltételezhetően milliónyi egye-
dére.

A III.-nak említett példa csak 2014 nyarán 
jelent meg. Eddig a növény fejlődése „normá-
lis” volt, de ezt a növényt is érhette mutáci-
ót létrehozó külső hatás. Talán valószínűbb, 
hogy egy rovar megszúrta, esetleg „tojásait” 
helyezte el a növény testében. Talán az évek 
teltével valami biztosat is megtudok, ha más-
ként nem, a növény elvágása, elpusztítása út-
ján, amivel még egy keveset azért várok.

Az V., IX. eset lehet mutáns eredetű is, any-
nyira kicsiny és kevésbé különleges megje-
lenéssel, hogy legtöbbször észre se vesszük 
őket. Elképzelhető, csak a jobboldali növény 
az egyszerű hajtást növesztő forma. Az 5. és 
a 12. képen lévő növények ha nem lennének 
egymás mellett, fel sem tűnne növekedésük 
módja.

A IV. eseten látszik, hogy a változás csak 
a kb. 2 cm-es növekedés, ami azután jelent 
meg, mikor hozzám került. Érdekes, a mellet-
te tartott, az összeérő cserepekben lévő má-
sik növény „normálisan” növekedett.

A VI. példa egy ritka, beteg növény meg-
mentését jelentheti. Már a 70-es évek-
ben ezzel a módszerrel megmentettem egy 
Echinocereus subinermist. Akkoriban nagyon 
kezdő voltam, és nagyon nehezen tudtam 

7. kép: Erős alanyra oltott Mammillaria roczekii az alanyt kiélve saját gyökerén fejlődött tovább.
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8. kép: Mammillaria luethyi szintén felélte az alanyt, a jobb szélső képen gyökerek képződtek a 
nemesen, ezért talajba lett ültetve, hogy saját gyökerén fejődjön tovább.

9. kép: A kidőlt Mammillaria albiflora rövid gyökerei, amelyek kis idő múltán növekedésnek in-
dultak és kezdtek bezöldülni a szabad levegőn.

valamilyen kaktuszhoz hozzájutni. Végső re-
ménységem a kísérletezés volt, kockázat nél-
kül. És nyertem. Talán a siker feltétele, hogy 
a megmentendő rész hosszabb legyen 5 cm-
nél és a megmaradt kéregrész is legyen leg-
alább 1 cm vastag.

A VII. csoportnál egy pár évvel ezelőtt 
ugyanúgy jártam egy Mammillaria luethyivel, 
ahogy azt a 8. kép mutatja, amelyiken szin-
tén luethyi volt feloltva. Akkor az alany 
Echinopsis volt. Azt hiszem semmi különös 
nincs a történtekben, csak mi még nem tud-
juk, mert sehol nincs eléggé tanulmányoz-
va, leírva és ránézésre nem vagyunk képesek 
megállapítani, melyik feloltandó nemes nö-
vény darabnak milyen nagyságú, milyen erős 

alanyra van szüksége. Azért az először felol-
tandó növények esetében jó, ha erősebb és 
hosszabb alanyt használunk, valamint első 
évben gyakran ellenőrizzük az oltvány visel-
kedését. Ha nem fejlődik, oltsuk újra erősebb 
alanyra. A hatalmas, méteres krisztátákat 
növesztő növények kis darab krisztátái idő-
vel méteres nagyságúra növekedhetnek. Eh-
hez mi nem tudjuk a feltételeket biztosítani 
és emiatt időnként elpusztulnak (14. kép).

A VIII. példánál szerintem a zöld, tehát 
klorofilt tartalmazó gyökér biztosan tud asz-
szimilálni, tehát a növény számára szükséges 
tápanyagot helyben, a nyers tápanyagot fel-
vevő gyökér fel is dolgozza. Ha ez igaz, érde-
kes felfedezés, mert még nem olvastam róla!
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10. kép: Mutációt (?) szenvedett Leuchtenbergia principis.

11. kép: Ferocactus emoryi csúcsi része megsérült és egy év elteltével kezdett az areoláknál újabb 
hajtásokat növeszteni.
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Ami a X. csoportban mutatott Ferocactus
szal történt nagyon sokszor sok növénnyel 
megtörténik, csak a legtöbbször mindenféle 
módon fejlesztenek hajtásokat a növekedő 
csúcsi rész környékén vagy lejjebb, és azért 
nem olyan feltűnő, mint egy nem sarjadó nö-
vénynél. Nagyon gyakran, mint a 11. képen 
láthatók, ezek a sarjak a növekedő elhalt csú-
csi rész regenerálódását oldják meg és a nö-
vény felfelé növekedését. Az ilyen kaktuszok 
újra nőni fognak felfelé, és az egész sérülés, 
regenerálódás helye majdnem teljesen eltű-
nik (15. kép). Természetesen a ferokaktuszok 
esetében a regenerálódás nehezen fog olyan 
fázisba jutni, hogy kevésbé legyen észre-
vehető. A megsérült növekedési csúccsal a 
növény nem tud többet fölfelé nőni, ezért 
szükséges a növekedőcsúcs regenerálódása. 
Sok esetben örvendünk ennek, mint a 16. 
képen látható növényeknél. A XII. példá-
nál a képen látható cereus valószínűleg egy 
régi öreg növényről lett levágva, mikor nö-
vekedésében elérte az üvegház tetejét. Az új 
helyen is már elérte a kb. 4 m magasságot. 
2014-ben a már parásodó részben, a földtől 
kb. 1 m magasságban jelent meg a virágbim-
bó. Kaktuszokkal való foglalkozásom 40 éve 
alatt még soha nem láttam, hogy virágbim-

12. kép: A két Leuchtenbergia principis közül a jobboldali Romániából (1990), míg a baloldali 
Magyarországról (2000) származik. Feltűnő a növekedésbeli különbség.

13. kép: Öreg cereuszon szokatlan helyen nö-
vekvő virágbimbó.



537314. kép: Hatalmasra nőtt Ferocactus gracilis subsp. coloratus f. cristata, Rosarito, Baja California. 
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bó kezdjen nőni valamelyik kaktusznak azon 
a részén, ahol évekkel azelőtt volt a virágzá-
si zóna. A majdnem parásodó részből növő 
hajtás és a rajta is megjelenő bimbó már in-
kább megszokott jelenség. Sokszor lehet ta-
lálkozni idős fákkal, melyek törzsének öreg 
alsó részéből kinő egy-egy fiatal ág, melyen 
idővel virágok is megjelennek. Ez az újonnan 
kinőtt ág normális, virágzik, mint egy szép 
fiatal hölgy. A virágbimbó és hajtástő növe-
kedése talán annak a következménye, hogy 
amikor az idős növény növekedése elérte a 
tetőt, nem volt virágzási szezonja. Levágták 
a tetejét és a soron következő rejtett virág-
rügykezdemény nem tudott fejlődésnek in-
dulni, mert a növénydarab egész energiáját a 
gyökérnövesztésre, megerősödésére és a nö-
vekedés elkezdésére fordította. Azt már ta-
pasztaltam, a virágzási periódusban levágott 
kaktuszdarab gyökér helyett inkább virágot, 
termést és érett magot nevel, és csak a mag 
szétszórása után kezdi a gyökeret fejleszteni. 
Működik a fajfenntartási ösztön. Befejezésül 
még egy gondolat. A Föld ma már több mint 7 
milliárd lakója mindegyikének kivétel nélkül 
vannak személyes, egyéni különleges kíván-
ságai, gondolatai, még akkor is, ha legtöbb 
esetben a különböző a személyt érintő körül-
mények és feltételek miatt ezek rejtve, tudat 
alatti szinten maradnak, és az egyéneknek 
sejtelmük sincs erről. Sokaknál időnként e 
rejtett tulajdonságok, óhajok kiszabadulnak 
és akkor csudálatos, de szokatlan dolgokat 
visznek végbe. Ezért nem maradtunk meg az 
ősember szintjén és jutottunk el a mai civi-
lizáció szintjére. Így elképzelhető, hogy rövi-
desen megjelennek olyan gyűjtők és gyűjte-
mények ezekből a növényi rendellenességek-
ből. Sajnos!

Szabó Gábor
Négyfalu (Sačele), Erdély, Románia

Képek: Tóth Norbert: 14, az összes többi a 
szerző felvétele.

15. kép: Ez a cereusz a csúcssérülést követően 
regenerálódott.

16. kép: A csúcssérülés után újabb hajtások 
képződtek, amelyeket leválasztva és meggyö-
kereztetve új egyedeket kapunk.
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Zusammenfassung: Der Körper von Lithopse ist eigentlich ein zusammengewachsenes gegenüberliegendes Blattpaar. Sie ent-

standen wegen der ganz trockenen Klima. Die Wurzel ist eine gleichachsige Hauptwurzel mit Nebenwurzeln. In der Natur be-

deuten die alten getrockneten Blätter ausgezeichneten Schutz, als Wärmeisolierung gegen Kälte und Wärme.

Abstract: The body of Lithops is essentially a pair of united opposite leaves. Its evolution was caused by the very arid environmen-

tal conditions. The root system is tap root with lateral roots. The old, dried leaves give superb protection as insulation against cold 

and heat in the nature.

Katona József

Lithops nemzetség VI. Alakja, levélváltása, gyökere

A Lithops növények részlegesen a földbe hú-
zódó testük kúp alakú, csúcsrészükkel a föld-
be gyökerezve. Ez a lefelé irányuló csúcsrész 
nem véletlen kialakulás. Ez elősegíti a na-
ponta jelentkező éjszakai harmat és köd ál-
tal a testre kicsapódó kevés víz elvezetését a 
gyökérzónába. A gyökér egy tengelyű főgyö-
kér mellékgyökerekkel. A hajszálgyökerek 
igen gyorsan kialakulnak nedvesség hatá-
sára. Rövid életűek, a talaj kiszáradására el-
pusztulnak. Ez egy kialakult mechanizmus 
a víz gyors felvételére. A gyökérnyomás igen 
nagy ebben a kialakult helyzetben. Ezzel ma-
gyarázható a Lithopsok pusztulása feleslege-
sen sok víz esetén. A sejtek nem képesek több 

vizet felvenni, mivel nagy a gyökérnyomás, 
és ilyenkor leggyakrabban a gyökérnyak re-
ped meg, ami végzetes pusztulást okoz. A 
Lithopsok teste lényegében egy összenőtt 
átellenes levélpár. Kialakulását igen száraz 
környezeti viszonyok okozták. Eredetileg 
egyenes szártagú növény lehetett váltott át-
ellenes levélpárral. A párolgási veszteség mi-
atti redukálódása a levélpárnak oly nagymér-
tékű lett, hogy csupán két levélpárt tartott 
meg, és a szár a gyökérnyakká redukálódott. 
Később a két levélpár is összenőtt. A fejlődés 
következtében kialakult egy szukkulens for-
ma, amiből ezt a régi ősi növényt felismerni 
egyszerű ránézésre lehetetlen. De a „vedlés-
kor” lezajló levélváltáskor a levélpár közötti 
rés helyzetének 180°-os megváltozása jelzi 
az egyedfejlődés előtti ősi állapotot. A külön-
böző Lithops fajok vizsgálatánál is árulkodó 
jeleket találunk. A levélpár közötti rés lehet 
nyitott résű, mint pl. a L. herrei, L. helmutii 
esetében, ami az ősi állapot jelzése. A későb-
bi vagy újabb típusú, nagymértékben redu-
kálódott „modern” fajok levélpárja zárt, és a 
rés diagonálisan még most is látható pl. a L. 
bromfieldi, L. hookeri stb. növényeknél. Ezek-
nél a fajoknál is virágzáskor jobban megnyí-
lik a két levélpár közötti rés.
A két összenőtt levélpár felülete általában 
vese, vagy kissé összenyomott kör alak. Át-
lósan mindenkor rés van rajta. A rés nyitott-
sága vagy zártsága fajra jellemző. Szintén 
fajra jellemző a dekorativ felület. A felszín 
lehet sima, domború, vagy erősen dombo-
rú. Ezen belül a felszínen színes „szigetek” 
és sötét foltok, „ablakok” váltakoznak faj 
specifikusan. Ezek a színek nagymértékben 
hasonlóak a környezet, a kőzetek színeihez. 
Sajnos, a majmokat nem mindig sikerül be-
csapni e mimikri növényeknek, és zabálnak 

1. kép: A Lithops testének tagolódása: gyökér-
zet, az összenőtt levélpár a közöttük lévő rés-
sel. Barnás vékony sáv mutatja, meddig volt a 
talajba húzódva.
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belőlük. A felületen helyezkednek el az ová-
lis légzőnyílások. A felszínen lehetnek apró 
csillogó pontok pl. a L. verruculosánál, vagy 
homályos foltok pl. a L. dinterinél, vagy rán-
cos felszín pl. a L. hookerinél, vagy sötét pon-
tok pl. a L. fulvicepsnél, vagy nagy szigetek, 
mint a L. naureenianánál, vagy rácsos, mint a 
L. hallii fajnál. A sötétebb részek az ablakok, 
ez a tulajdonképpeni energia és fényáteresz-
tő epidermisz. A növény belsejében kocso-
nyás üvegtest helyezkedik el. A fénytörés-
nek megfelelően a fényt ez a kolloid üvegtest 
szétszórja a fotoszintetizáló klorofilt tartal-
mazó, belül a kúp körül elhelyezkedő zöld 
sejteknek. A növénynek így lehetősége van 
részlegesen a földbe húzódva élni. Itt a hő-
mérséklet jó pár fokkal alacsonyabb, és az ál-
latok ellen is védelmet jelent. Az üvegtest, ez 
a különleges kolloid közeg, egyben nagyfokú 
víztároló anyag is. „Vedléskor” a víztartaléka 
ennek a közegnek használódik föl részben, 
vagy egészben az új levélpár kifejlődéséhez. 
A levélpárnak minden esetben egy év az élet 

ciklusa. A virágzás alatt és utána megkezdő-
dik a gyökérnyak fölötti merisztéma növe-
kedése és az új levélpár kifejlődése, amely a 
Lithops új, föld feletti teste.

Azt tapasztalom, hogy ez az átalakulás a 
téli időszakban is folytatódik +6 fok feletti 
hőmérsékleten. Szerintem ezért nem aján-
latos tartósan +6 fok alatti mély nyugalom-
ban tartani szeretett Lithopsainkat. Ebben az 
esetben a „vedlés” ideje túlságosan kitolódik 
a késő tavaszról a melegebb nyári napokra. 
Egyes kövérebb, gömbölyű fajok levélváltá-
sa különben is nehezen megy. /L. francisci, L. 
ruschiorum, L. herrei, L. optica, stb./ Ez a vi-
rágzást késlelteti úgy, hogy az el is maradhat. 
Virágzás után tehát megindul a tápanyagok a 
víz vándorlása a termés és az új levélpár szá-
mára párhuzamosan. Virágzás után követke-
zik a száraz vízmentes évszak. Ezért törté-
nik a régi levelek redukciója. A természetben 
a régi, elszáradt levelek nagyszerű védelmet 
jelentenek, mert hőszigetelők a hideg és me-
leg ellen. Kultúrában ezek az elszáradt papír-

2. kép: Lithops helmutii C 271. Az ősi állapotot jelzi levélpár közötti nyitott rés.
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3. kép: Lithops bromfieldii v. insularis cv. 
Sulphurea. A levélpár közötti rés teljesen 
zárt.

4. kép: Apró csillogó pontok a L. verruculosánál.

5. kép: Lithops hookeri v.susannae C 091 ráncos felszíne.



szerű levelek inkább károsak a rájuk telepe-
dett gombaspórák miatt. Egy nagyobb öntö-
zés után egyetlen éjszaka képes kifejlődni, 
és a növény oldalát megtámadni. Ez esetben 
végzetes, hiszen itt helyezkednek el az asz-
szimilációt végző sejtek. Figyelmesnek kell 
lennünk ilyen esetekben. Én a magam kárán 
tanultam meg, hogy a régi leveleket amint le-

het, elszáradást követően egy csipesszel mi-
előbb el kell távolítani. Egyik vagy a másik 
irányba húzva, érzéssel kiszakítani.

Katona József
Debrecen

Képek: Ficzere M.: 3, a többi Katona József.

6. kép: Virágzó Lithops hallii C 50 rácsos felü-
lete.

7. kép: Lithops werneri völgy-szerű árkokkal.

8. kép: Lithops karasmontana és L. fulviceps. Mindkettő kora több mint 40 év. Jól látszanak az 
elhalt, levedlett levélpárok maradványai.
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