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Fábián László

Mindenki másként csinálja
Zusammenfassung: Der Verfasser des Artikels möchte seine mehr als 50-jährige Erfahrung der Generation der Zukunft übergeben. Er macht vieles anders, als gewöhnt. Die vom ihm angewendeten Zuchtmethoden sind individuell, was das Einsammeln
von Samen, den Saat, und vieles andere betrifft. Seine Methoden wurden vor allem wegen Zeitmangel entwickelt.
Abstract: The writer would like to transmit his more than 50 years’ experience to the next generation. He follows different ways like
others do. The methods he uses are unique also in the seed collection, sowing, grafting and many other things. He developed his innovative methods mainly because time constraints.

Bevezető
A több mint 50 éves tapasztalataimat szeretném átadni e cikkemben. Bizony sok mindent másképpen csinálok, mint azt sokan teszik. Az általam használt termesztési módszerek egyediek, ezeket főleg időhiány miatt
fejlesztettem ki. Csak így vagyok képes kevés
energia- és időbefektetéssel üzemeltetnem
a csaknem 500 négyzetméteres gyűjteményemet. Sok esetben a látogatóim fejcsóválva hitetlenkednek, mert ők az irodalomból
mindent másképpen tudnak. Mivel mindenkinek más körülmények állnak rendelkezésére, hogyan lehet alkalmazni ugyanazt a módszert? A módszerem lényege, megtapasztalni
adottságaimat, lehetőségeimet, helyzetemet
és a növények igényeit és ezt venni alapul, s
nem azt, hogy másoknál az hogyan is működik. Én biztosan nem tudnám használni még
a legjobb termesztő eredményeit sem, mert
nálam minden más, mint nála.

számot, a termés begyűjtésének idejét, stb. A
fecnik bekerülnek a pohárba a termésekkel
együtt. Minden növényről egyénileg gyűjtöm be a termést, még fajazonosság esetében
is, ennek is megvan a gyakorlati háttere és
előnye. A termések állaga nemzetségenként
eltér, de még a fajokon belül is lehetnek bizonyos eltérések. A termés lehet száraz tok,
lédús bogyó vagy ragadós, nyúlós gyümölcshöz hasonlatos bogyó. Minden típus esetében a szárítást is másképpen kell elvégezni.
A száraz tok csak enyhe szárítást igényel. A
bogyós termések esetében a termés falát éles
zsilettel bevagdosom, hogy a nedvesség gyorsabban tudjon kiszáradni. A harmadik eset a
legbonyolultabb, mert a termések itt nagyon
sok édes, cukros nedvet tartalmaznak, melyek csak nagyon hosszú idő elteltével tudnak kiszáradni, néha több évig is eltarthat ez
a folyamat. Példaként az Echinocereus nemzetséget tudom felhozni, sok fajuk termése
bizony nagyon édes és rendkívül nehezen veszítik el nedvességtartalmukat, magvak csak

A magvak begyűjtése
A termesztés e része nagyon fontos, mert a
fajtiszta és a jó minőségű magvak egyre ritkábbak. Csak az olyan növényekről aratok,
amelyeknél tisztában vagyok a beporzás
előzményeivel. Bizonytalan terméseket inkább semmisítsünk meg, hogy még mint önvetés formájában se keljenek ki az elszóródott magvak. A kultúrákban keletkezett hibridekből úgyis már több van, mint elég.
A termésgyűjtéshez ezeket az eszközöket
használom: vékony, hosszú csipeszt (pinzetta), üres és tiszta(!) joghurtos poharakat,
egyszerű ceruzát és papír fecniket, melyekre
azonnal feljegyzem a növény nevét, származását, személyem által jegyzett gyűjtemény- 1. kép: A vetéshez szükséges kellékek

2-3. kép: Magvak szórás előtt, majd a magvak szórása a lignocel felszínére.

fokozatosan szabadulnak ki ebből a fogságból. Ezt úgy oldom meg, hogy a terméseken
szintén bemetszéseket végzek, és ezután berakom őket egy kisebb pohárba, majd az egészet felöntöm egy kevés vízzel. A poharat ezután meleg, árnyékos helyre rakom. Egy-két
héten belül ellenőrzöm az anyagot, ha megszagolva kellemes alkoholos illatot érzek, a
folyamat befejeződött és a cukor lebomlott.
Az egészet átöntöm egy sűrű szövésű szitára (teaszűrő) és folyó víz sugarában óvatosan
átmosom. A maradékot, beleértve azt a maradékot is, amely a termésből megmaradva a
magvakra van tapadva, kiterítem egy darab
nedvszívó papirosra, itatósra. Mikor már ez
az agyag is kiszáradt, ujjaim között szétmorzsolom minél apróbb részecskékre. A termések szárítását úgy végzem, hogy az egyik szobai radiátorra hosszában egy deszkát helyezek el, erre sorakoztatom fel a poharakat. A
feláramló meleg gyorsan, megbízhatóan és
költségmentesen végzi teendőjét. A tapintásra is száraznak tűnő tokokat az ujjaim között

szétmorzsolom és az egészet nagyobb lyukbőségű szitán átrostálom, hogy a méretesebb
szennyeződéstől megszabaduljak. Ezt a méretet mindig a magvak átmérőjének megfelelően választom ki, ezért tartok több méretű
szitát. Az apróbb részektől is hasonlóan szabadulok meg, ilyenkor a lyukbőség kisebb,
mint a magvak átmérője. Sajnos, még ezt
követően sem szabadultam meg minden piszoktól. A következő fázisban két papírlapot
veszek igénybe. Az egyikre rászórom a munkaanyagot és kezemmel gyors oldalirányú
mozgást végzek és a lapot lassan lefelé irányítom a másik lap közepe felé. Mivel a magvak
többsége gömbölyded, ezek legurulnak és a
könnyebb piszok nagy része ott marad. Ezt
leszórva a papírról, kicserélem őket és a folyamatot addig végzem, míg a magvak csaknem teljesen nem tiszták. Az eredményt beszórom a pohárba és még egy kissé belefújok.
A fújás erősségének megszabása egy kis tapasztalatot igényel, hogy a magvak bennmaradjanak, de a könnyű részek kiperdüljenek,

4-5. kép: A felcímkézett friss vetés, és a vetéshez használható régi akvárium.

6-7. kép: Frissen kelt magoncok néhány nap után.

ne feledkezzünk meg ilyenkor becsukni a tudok a hűtőben való magtárolásról semmit
szemünket, mert a pelyva biztosan beleszáll. sem mondani, mert minden évben kivetem
Minden munkafolyamat során a papírfecnit az előző évi termést, így nincs mit tárolnom
igyekszem azonnal visszahelyezni a pohár- hosszabb ideig.
ba. Eredeti joghurtos göngyölegben tartom
a poharakat, 100 darab van egy rekeszben A vetés
(20×5). A magvakat lehetőleg száraz és hűvös A fenti folyamatok után készen állnak a maghelyen tárolom. Vannak ismerőseim, akik a vak a vetésre, amihez Lignocelt használok.
magvakat hűtőben, 5-10°C-on tárolják, így Ez a közeg Magyarországon is beszerezhető,
a magvak nagyon hosszú ideig megtartják sőt, személyesen én is innen szerzem be. Dacsíraképességüket. Még az Uebelmannia és rált kókuszhéjból áll, rostos szerkezetű, és
Melocactus fajok magjai is tovább csíraké- préselt téglákban hozzák forgalomba. Előpesek. Az olyan híreszteléseknek nem kell nye a 100%-os sterilizáltság, ahogyan árulhitelt adni, miszerint ezek a meleg vidékek- ják, egy az egyben használható vetéshez,
ről származó magok a hideg hatására káro- nem tartalmaz semmiféle vegyi anyagot és
sodnak. Éppen ellenkezőleg, ha a magvakat semleges kémhatású. A vetéshez 4×4×4-es
hideg és meleg hatásoknak teszünk ki vál- műanyag cserepeket használok, ezek tisztítakozóan, átesnek az ún. jarovizáción. Ek- tása egyszerű, többször is igénybe lehet venkor olyan anyagok válnak semlegessé, ame- ni őket és pontosan belefér 40 darab egy nalyek gátolták a csírázást. Ha az ilyen mag- gyobb tálkába, melyet szükség esetén takarvak megfelelő körülmények közé kerülnek, ni tudok üveglappal. A cserepeket egyenként
szinte 100%-osan kicsíráznak. Magam nem megtöltöm lignocellel, kissé az ujjammal
8-9. kép: Neonfény alatt keltetett magvak és a kipikírozott növények szintén neonfény alatt
nevelve.
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megtömködöm, hogy aztán az áztatáskor a mennyiségű magonc, mint amennyi magmár ne essen össze. Szintén az ujjammal el- vat elvetettem, mellőzöm az üvegtakarást.
simítom a peremmel azonos magasságban és Innentől fogva a magoncok ki vannak téve
a hosszabb szálakat kihúzom, hogy a további mindazon körülményeknek, mint az asztamunkák közben ne legyenek útban. A vetésre lon levő szüleik. A következő, tökéletes ázhasznált magvakat sohasem csávázom, vagy tatást csak akkor kapják, ha már a lignocel
készítem elő valamilyen formában. Közvetle- teljesen porszáraz. Ilyenkor már a magonnül a pohárból szórok a lignocel tetejére úgy cok is egy kissé betöppednek, de a szívatás
50-100 szemet, ezután a cserepet néhányszor hatására azonnal tovább fejlődnek. Ha az
hozzáütögetem az asztalhoz, hogy a magvak első ellenőrzések alkalmával megjelenik vaaz ültetőközeg réseibe potyogjanak. A vetést lamilyen penész, egyszerűen tiszta vízzel leazonnal ellátom cetlivel, melyen rajta van- permetezem, a gomba azonnal eltűnik. Ha a
nak a legfontosabb adatok, de minden eset- következő napon is megjelenik, akkor azt az
ben a taxon neve. Mehet a nagyobb tálkába. edénykét már kiveszem a tálkából és nem feMinden alkalommal 40 porciót vetek, így ki dem le. A napfény minden esetben megteszi
van használva a közös tálka teljes terjedelme. a hatását. Ingyen van, mégsem használja ki
A tálka alján lyukak vannak, ahol az öntöző senki sem kellőképpen ezt a mindent gyógyívíz bejut majd a cserepek közé. Az egészet tó orvost! Ezért nem kell csáváznom, mert a
egy nagyobb és magasabb edénybe helyezem, lignocel steril a jól kitisztított magvak kevés
és annyi vizet adagolok, hogy a cserepek is szennyeződést tartalmaznak. A rajtuk levő
megemelkednek, nem kell félni, nem borul- spórák megfelelő körülmények között jóténak fel, vagy mosódnak ki a magvak. A faj- konyan hatnak. (Ezt a témát részletesen lesúlya valamivel kevesebb, mint a vízé, ezért írtam az A. V. Fričről írt hosszabb terjedelmű
a cserepek lebegnek a felszínen. Ezt azért cikkemben, amely 2014. februártól 12 vagy
teszem, hogy minden egyes edényke telje- több folytatásban jelenik meg a Debreceni
sen átázzon. A nyomaték kedvéért a magva- Pozsgástárban). Csak a nem megfelelő helykat felülről még tiszta vízzel megpermete- zetben válnak kórokozókká.
Régebben neonfénnyel világítottam vetézem, hogy azok is teljesen átitatódjanak. Egy
óra múltával kifolyatom a felesleges vizet és seimet, de nagyon sok negatív tapasztalat
egy megfelelő méretű üveglappal letakarom. miatt áttértem a fenti módszerre, ami nálam
A kész vetést az üvegházamban olyan hely- 80-90 százalékban jól vizsgázott. A mesterre rakom, ahol napjában kétszer is éri a nap. séges fénynél való csíráztatásnak sok előnye
Első adagot úgy 10 óráig kapják,
a másodikat egész délután, nap- 10. kép: Mammillária magoncok a 2. pikírozás előtt.
lementéig, csak a legnagyobb hőségben vannak árnyékban. Hallom a kérdést! Nem, nem főnek
meg, mert nem közvetlenül éri
őket a nap ereje. Két-három nap
múlva ellenőrzöm az eredményt.
Sok faj már kicsírázik ennyi idő
alatt, pl. az Astrophytum és a
Frailea fajok akár 24 órán belül is
kelhetnek. Minden ellenőrzésnél
180 fokot fordítok egyet az üvegen, hogy a rajta kicsapódott vízcseppek ne hulljanak a vetésre és
egyben már ennyivel kevesebb
víz vesz részt a rendszerben. Ha
már kikelt minden faj és kb. az

11. kép: Melocactus magoncok.

12. kép: Néhány éves magoncok

van, de talán több hátránya.
Előnyök: az év bármely szakában vethetünk, be tudjuk állítani a megfelelő hőmérsékleteket, a fény mennyiségét úgy szabályozzuk, ahogyan az a növényeknek megfelel, pl. a megvilágítás ideje 12-24 óra, stb.
Hátrányok: a penészfélék könnyen és gyorsan terjednek a cserepek között, gyakran
már késő védekezni, mire észrevesszük a
bajt, a növénykék felnyurgultak, testszövetük nagyon ritka, ezért érzékenyek minden
fertőzéssel szemben, időbe telik, amíg átszoktatjuk őket a termesztési körülményeinkhez, gyakran megtámadják a tőzeglegyek,
melyeket aztán lehetetlen kipusztítani. Magoncok nem fejlődnek gyorsabban, mint a
szabad vetéseknél, tehát nem nyerünk sem
időt, sem egészségesebb magoncokat. Maga
a berendezés is nagy befektetést igényel és
még nem beszéltünk a magas villanyfogyasztásról. A tőzeglegyek ellen kipróbáltam rengeteg vegyszert, de csak ideig-óráig volt hatá-

sos a beavatkozás. A kinti vetésmódnál, amikor minden esetben hagyom teljesen kiszáradni a vetéseket a lárvák, a peték, és a bábok
nedvesség hiányában azonnal elpusztulnak.
Mivel a legyek életciklusa több mint egy hónap és a vetések ennyi idő alatt biztosan kiszáradnak, idővel mind kipusztulnak. Ezért
tudok magas százalékos eredményt felmutatni. Magoncokat először akkor pikírozom,
amikor már kitolják egymást az edénykéből,
ehhez ugyanazt a talajkeveréket használom,
amit a nagyobb növények esetében is és már
nyugodtan kirakhatom őket az erősebb fényre. A lassabban fejlődő vagy későn vetett
növénykéket ugyanúgy teleltetem, mint az
öreg példányokat, a tél folyamán egyszer sem
kapnak vizet. A veszteség = 0%!
Az oltás
Sok faj magoncait oltani szoktam, főleg azokat, amelyek fejlődése lassú vagy a ritkább fajokhoz tartoznak, esetleg előbbre szeretném
hozni virágzásukat. Az általam használt ve-

13. kép: Az alany elmetszése.

14. kép: Az oltás segédeszközei.

15. kép: Nemes ráhelyezése, itt excentrikusan, 16. kép: Különböző magasságú alanyok már
hogy az edény nyalábkörök találkozzanak.
nemessel feloltva.

tésmódszernél az apróbb magvakból kikelt
magoncok is egy év után elég nagyok ahhoz,
hogy feloltsam őket. Mivel méretük már megfelelő, nem használom a Peireskiopsis vagy
Selenicereus fajokat, mert ezek használata
úgyis csak átmeneti volna. Szerintem legjobb
alanyok az Echinopsis fajok, Myrtillocactus
geometrizans, Eriocereus fajok, esetleg néhány Trichocereus faj.
Az oltáshoz használatos kellékek: jó minőségű alany, egészséges nemes, különböző méretű és erősségű gumigyűrűk, egy darab tiszta rongy, éles, hosszú pengéjű kés, vagy szike,
denaturált vagy tiszta szesz (ez patikában is
beszerezhető). Számomra a legmegfelelőbb
alanynak az Echinopsis felelt meg, mert általában minden más nemzetséggel könnyen
affinál, tehát kapcsolatot létesít. Különböző
termesztési módszerrel elértem, hogy az alanyok különbözően nézzenek ki, az oltandó
17. kép: Frissen feloltott növények.

nemes igénye szerint. Az árnyékban nevelt
példányok oszloposak a teljes napon tartottak zömök gömbölyűek. Előkészítem a megfelelő mennyiségű alanyt és nemest, magoncok vagy sarjak formájában. A tiszta rongyot
bőségesen átitatom az alkohollal és ebben
megtörlöm az oltáshoz alkalmazott vágóeszközt. Nem baj, ha a kés nedves marad a szesztől. Kezembe veszem az alanyt és megfelelő
magasságban, kb. felülről 1/3-ad részénél és
egyetlen metszéssel levágom ezt a részt. Fontos figyelemmel kísérni, hogy a metszéslapon
az edénynyalábkörök jól kivehetőek legyenek. Ha túl magasra oltunk, idővel a tenyész
csúcs, mivel nem távolítottuk el, a rossz metszés miatt, letolja magáról a nemest. A kést
újra törlöm, majd a nemesen végzek egy vízszintes metszést, lehetőleg a legszélesebb
részén, hogy az alanyra helyezve a rögzítésnél ne dőljön el a szorító gyűrű ráhelyezése18. kép: Feloltott magoncok a gumigyűrű eltá-

volítása után.
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kor. A két rész egymásra helyezésénél ügyelnünk kell arra, hogy az edénynyalábok minél nagyobb felületen érintkezzenek, esetleg
metsszék egymást, mert csak így biztosított
a két eltérő egyed közti anyagcsere. A megfelelő átmérőjű és feszességű gyűrűt először
a cserép alján vezetem át, majd egy mozdulattal, úgy, hogy a gumit két újammal szétfeszítve átemelem a nemesen és ráengedem.
Mindig ügyelek arra, hogy a gumi mindkét
oldalon csaknem egyformán „húzzon”, mert
ellenkező esetben parittyaként kirepítheti a
nemest. Annyi gumit használok, amíg úgy látom, hogy a szorítás már megfelelő. Nem kell
attól tartani, hogy a nemes károsodik. Az
oltványt még egy erőteljes nyomással hozzányomom az alanyhoz, hogy a kettejük között
ne maradjon levegőbuborék, mert idővel ez
is okozhatja a nemes leválását. Sokszor előfordul, hogy a nemes túlzottan magas, ilyenkor azt félbevágom és az alsó részt is feloltom, éspedig fordítva, így nem kell új metszést csinálni és nem marad szabadon a nyílt
felület. Általában hamarosan megjelennek
rajtuk a sarjak. Ha magas alanyra oltok, valamilyen oszlopos fajra, a hagyományos rögzítés nem jöhet számításba, nagyon sok ok
miatt, pl. nehéz gumival rögzíteni az alanyt.
A helyzetet úgy oldom meg, hogy megfelelő
magasságban az alanyba két, hosszú tövist
vagy fogpiszkálót szúrok és a gumikat ezekre rögzítem. Egyszerűen a gumi egyik részét
beakasztom és átvezetem a nemesen, persze
ügyelve a már a fentiekben említett okokra.
A gumik eltávolításával egy időben a pálcikákat is kihúzom, az általuk okozott hegek
hamar beforrnak. Az oszlopos alanyoknál is
fontos, hogy milyen magasságban vágjuk át,
mert ha nagyon alul próbálkozunk, az a rész
már elfásulhatott és nem képes egybeforrni
a nemessel. A kész oltványt azonnal ellátom
cetlivel, sohase támaszkodjunk az emlékező
tehetségünkre, tapasztalatból tudom, hogy
másnap bizony gondot okozhat a meghatározás, főleg ha sok hasonló taxont, esetleg
klónt használtunk fel. Bizonyosan sokan felfigyeltek, hogy nem „hegyeztem” ki a nemest
oltás előtt, sőt még az Echinopsis esetében
sem, amely köztudottan idővel besüpped a
vízveszteség miatt és szintén letolhatja a ne-

mest. Itt jön a trükköm. Az oltványokat belehelyezem egy tálkába, melyet vízzel töltök
fel, hogy az oltványok talaja teljes mértékben megszívódjon és az alany azonnal pótolni tudja vízveszteségét. Az egész tálat ezután
kihelyezem a tűző napra, hogy a metszés felületek minél hamarabb behegesedjenek, ezzel meggátolják a vízveszteséget. Egy-két óra
elég. Nem tartok attól, hogy a Nap kárt okozna bennük, mivel én semmit sem árnyékolok, így a növényeim teljes mértékben hozzá
vannak szokva a teljes fényhez. Szerintem
inkább a közvetlen napsütés nagyon is pozitív hatású, mert minden fertőzést csírájában
pusztít el. A következő fázisban az oltványokat árnyékos, de meleg és páradús helyre helyezem, hogy azért legyen idő a két eltérő organizmus teljes egybeforradásához. Harmadik vagy a negyedik napon eltávolítom a gumikat és a növényeket elhelyezem oda, ahol a
továbbiakban majd nyugodtan fejlődhetnek.
A munka sikerét egy-két héten belül megtapasztalom, ekkor már növekedésben kellene
lennie a legtöbb oltványnak. A friss oltványokat nem szabad felülről öntözni, mert a
nagy felületű heg sokáig nem lesz olyan vastag, hogy ellenálljon a tartós nedvességnek.
A nemes gyakran nem képes azonnal felhasználni azt a mennyiségű tápanyagot, amit az
alany biztosít a számára, ezért az sarjakat
képez. Ezeket igyekezzünk eltávolítani, mert
idővel a sarjak teljesen elvonhatják a nemestől az életet adó energiát.
Myrtillocactus fajokra főként melegigényes fajokat oltok, mint pl. a Melocactus és
Discocactus fajok, de ezt az alanyt kedvelik a
Sulcorebutia fajok is. A Myrtillocactusról elterjedt az a nézet, hogy nem tűri a fagyot. Nekem más a tapasztalatom. A Sulcorebutiákat
nagyon korán, már februárban elhelyezem a
nyári helyükre, ilyenkor gyakran még éjjelente nagyon lehűlhet. Az oltott példányaim,
ugyanúgy, mint a saját gyökérzettel rendelkező egyedek több éven át is kibírták az ilyen
lehűléseket. Három évvel ezelőtt a -17°C-os
lehűlést is átvészelték. A titok most is egyszerű, a növények száraz talajban vannak, a
tél folyamán sok testnedvet vesztenek, így be
van az sűrűsödve, tehát fagyállóként viselkednek. A vízzel telített alanyok, természete-
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sen másképpen reagálnak mindenre. A több
éves oltványokat idővel teljesen besüllyesztem a talajba, így az saját gyökérzeten élő példánynak hatnak. Hamarosan a nemes is kifejleszti saját gyökereit, ezért jobban fejlődik.
Sok faj feloltva sokkal hosszabb életű, mint
saját gyökérzeten, pl. törpe Mammillaria
és Turbinicarpus fajok. A régebben kényesnek tartott fajokat is csak ritkán oltom fel,
főképpen csak azért, hogy felgyorsítsam az
életciklusaikat. Már évek óta saját gyökéren nevelem az Ariocarpus, Strombocactus,
Obregonia és egyéb fajokat, melyekről sokáig úgy tartották nem lehet saját gyökéren
megtartani őket. Eddig csak egyetlen nemzetség fogott ki rajtam, ezek a Blossfeldia fajok, vannak azonban cseh kollégáim, akiknek
még ez sem gond, csak kínszenvedés kivárni,
hogy elérjék az első egy centimétert.

gisztrálok, úgy saccolom, hogy néhány 10000
darabból áll. A termesztésükhöz létrehozott
berendezés is sokrétű, van polikarbonátos
üvegházam, lábakon álló vitrinjeim, fóliasátraim és szabad kultúrás lépcsőzetes teraszaim. Minden évben úgy két hónapig tart
a növények kihordása és ugyanennyi időt a
behordásuk. Ezért dolgoztam ki a következő rendszert. Már február 15-e után megkezdem a kaktuszok kitelepítését. Természetesen olyan sorrendben, ahogy azok tűrik az erősebb fagyokat is, pl. Echinocereus,
Echinopsis, stb. fajok. Ezeket követik a
Sulcorebutia és a Mammillaria fajok, majd
fokozatosan a többi. Minden esetben a már
kihelyezett példányok védve vannak a csapadéktól, esetleges hideg elleni védelmüket egy vékony papírréteggel oldom meg. Ez
még a legnagyobb hidegben is bevált! Március közepe táján jönnek ki a szukkulensek
(ezek többségét szabad kultúrás nevelésben
Gyűjteményem
A bevezetőben már említettem, gyűjtemé- tartom), legvégül a kényesnek és melegkednyem nagyon kiterjedt, rengeteg növényt re- velőnek kikiáltott Melocactus, Discocatus
19. kép: Oltványok néhány hónap múlva.
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és Uebelmannia fajok (8-10 foknál teleltetem ezeket is). Ezeket esőtől védett helyre
helyezem el, a hideg elleni védelmüket most
is csak papírlappal oldom meg. Mire végzek,
már jócskán benne vagyok az áprilisban, ekkor viszont már kezdődnek a különböző kaktuszos akciók. Általában a kihordott növényeket nem szokom árnyékolással szoktatni a napfényhez, mert kora tavasszal a Nap
ereje még elhanyagolható. Máskülönben
napközben és éjjel is teljes szellőzésük van,
tehát szártagjaik között szabadon áramlik a
levegő, amely így hűti azokat. Az első öntözést akkor kapják, amikor már biztos vagyok
benne, hogy készek a vegetációhoz. A vizet
vagy a vízgyűjtő medencéből, vagy közvetlenül a kútból vízpumpa segítségével nyerem,
és szórófejes slanggal adagolom felülről rájuk. A kútvíz hőmérséklete lehet úgy 8-10°C,
még nyáron is ezt használom. Nem tapasztaltam, hogy a növények panaszkodtak volna. Nincs időm arra, hogy egyenként, kannából öntözzek. Ekkora mennyiségnél a teljes gyűjtemény megöntözése így is egy egész
napot vesz el tőlem. Tápozást ritkán végzek,
nem látom szükségét, a természetben is csak
azt kapják, ami jelen van. A teljesen szabadon
tartott növényeket rábízom az időjárásra,
semmilyen módon nem védem őket. Ha esik,
ha fúj, eltűrik azt. Szabadon nevelem pl. az
Adenium példányokat is. Kinti tartás mellet
elviselték három napon át a hajnali -5 °C-os
lehűlést is, a fóliasátorban tartott példányok
elfagytak!
Októberben megfordul a helyzet. Fordított sorrendben kezdem behordani növényeimet. Minden esetben egyenként átvizsgálom őket, ha baj van, azonnal intézkedem.
Téli helyükre csak jól előkészített és fertőzésmentes, egészséges példányok kerülnek.
A teleltetésnél is több lehetőséget használok
ki. A legtöbb egyedet egy fűtetlen helyiségben, zöldséges göngyölegbe elrakva tárolom.
A téli fényt igénylőket egy üvegezett verandán helyezem el. A sok fényt igénylő fajok,
mint pl. a legtöbb szukkulens a polikarbonátos üvegházamban van, amelyet a padlás
átépítésével nyertem. Itt vannak a télen virágzó növények is. Éjjel a hőmérséklet úgy
8 fok körüli, de nappal, napsütésnél akár 25

fok is lehet. Csak a nagyon vízigényes példányok kapnak egy kevés nedvességet. Ilyenkor
van aztán időm átültetni azokat a példányokat, amelyek már „jogosultak” erre. Talajkeverékem is egyszerű. Mindent felhasználok,
ami a közelemben van, még a feleségem által
kidobott szobanövények talaját is. Mindent
összekeverek és 8-10 mm-es lyukbőségű szitán átrostálom azt. Az átültetéshez kiválasztott növények talaja teljesen száraz, ugyanilyen állagú a friss keverék is. Átültetés után
csak egy-két napig kell kissé melegebb helyen
tartani őket, majd mehetnek vissza a helyükre. Csak a Melocactus fajok nem szeretik a
téli bolygatást, ezeket tavasszal rakom át nagyobb edénybe. A többi nemzetségnél nem
vettem észre ebből eredő veszteséget.
Befejezés
Mindezen munkálatokon kívül még jut időm
cikkeket írni (több tucatot évente), előadásokat tartani (havonta legalább egyet), részt
venni a közösségi életben, barátokkal találkozni és beszélgetni, olvasni és nemcsak
szakirodalmat. Elvégezni minden munkát
a ház és a növények körül, beleértve a 150
négyzetméteres üvegház megépítését (a
munkálatok 90%-át egyedül végeztem el),
stb., stb. Ezért nem értem azokat, akik mindig időhiányra hivatkozva mentegetőznek a
lehetetlenségre és a tehetetlenségükre. A jövőre is gondolok, rengeteg ötletem van, melyeket minden áron meg akarok valósítani,
természetesen a gyűjteményem gyarapítása
is köztük van.
Fábián László, Udvard
Elérhetőségek:
e-mail ladislav.fabian.sk@gmail.com,
honlap www.kaktusyfabian.webnode.sk
E-shop www.kaktusy-fabian.webnode.sk
Ladislav Fábián, Bešeňovská cesta 37.
941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko.
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Hansjörg Jucker

Egy ördögien szép Aylostera keserű története
Zusammenfassung: Wir können über die bittere Geschichte einer teuflisch schön, bisher noch nicht beschriebene Aylostera lesen. Der Autor stellt mit Bedauern fest, dass es Kakteensammler gibt, die erbarmunglos vorstossen, um zu Ruhm und Ehre zu
gelangen. Dieser Artikel wurde geschrieben, weil diese Aylostera in vielen Sammlungen vorkommt, und besteht das Gefahr, dass
jemand diese Pflanze als eine Neuheit publiziert, dem Entdecker die Präzedenz wegnehmend.
Abstract: TWe can read about the bitter history of a fiendishly nice Aylostera, which is undescribed until now. The author sadly
states that there are cactus collectors who forge ahead relentlessly to reap laurels to themselves. He has written this article, due to
this Aylostera can be found in many collections and there is a risk that somebody publishes it as a novelty.

1. kép: Csodálatos Aylostera sp. HJ 516 két

2. kép: Virázó Aylostera HJ 516a narancsszínű

Mialatt évekig egy VW busszal bejártuk a
Panamericana országutat Alaszkától a Tűzföldig, 1984-ben Dél-Bolíviában Culpina
(Chuquisaca tartomány) területén találtam
egy nagyon sötét Aylosterát. Mivel a testvérem szintén szenvedélyes kaktuszgyűjtő, ezekről az utakról minden alkalommal
küldtem neki magokat Dél-Amerikából,

többek között ebből az Aylostera sp. HJ 516ból is.
1987-ben visszatértünk hosszú utunkról
Svájcba. Természetesen izgatott voltam, hogy
a számtalan magomból mi fejlődött ki. Aztán
amikor 1990-ben az első növények elkezdtek
kivirágozni, ez az Aylostera sp. HJ 516 a fehérpiros viráglevelével különösen feltűnt.

3. kép: Aylostera HJ 516a narancsszínű virág-

4. kép: Piros virágú Aylostera HJ 516a fehér

színösszetételű virággal.

gal.

belső-, és fehér-zöldes külső sziromlevéllel.

bibe szárral és bibekaréjjal.
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5. kép: Aylostera HJ 516a fehér külső és narancsszínű belső sziromlevelű virággal.
6. kép: Aylostera HJ 516a egyöntetűen narancsszínű virággal.
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7. kép: Aylostera HJ 516a virág, a portokok

fölé magasodó bibével.

Akkoriban azt gondoltam, ezt a szokatlan
virágsziromlevél színt a természet egyetlen
növénynél alkotta meg. De amikor minden
növény virága ugyanolyan színű lett, világossá vált, ez már nem kivételes jelenség. Bár a
lelőhelyre még jól emlékeztem, és az utóbbi 20 év alatt többször végig túráztam ezt
a területet, nem találtam meg még egyszer
ezt a növényt. Közeli rokonságát sem tud-

8. kép: Egy rendkívüli Aylostera sp. HJ516a

fehér virágszirommal és halványpiros középcsíkkal.
ták a mai napig leírni. Ez azt jelenti, ennél
az Aylosteránál valószínűleg egy új fajról van
szó. Sajnos eddig nem volt időm egy új leírást
előkészíteni.
Amikor a gyűjteményemben néhány éve
egy fekete, nagyon agresszív gomba megtámadta a növényt, gyorsan kellett cselekednem a teljes kár elkerülése miatt. Szerencsére volt már magoncom a kultúrnövény mag-

9. kép: Piros virágszirmú Aylostera HJ 516a lilás külső sziromlevelekkel.
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jából, az Aylostera sp. 516a, ami kinézetét tekintve kis különbséget mutatott az anyanövényhez képest. Az epidermisz már nem volt
olyan sötét és a lelapuló tövisek nem feketék,
hanem inkább barnák voltak.
A nagy meglepetés mégis később ért, amikor ez a második generáció először virágzott.
Alig volt olyan szín, ami a virágnál ne lett
volna. Érdekes még, hogy a porzószál színe
is nagyon különböző. Kultúrában ennek az
Aylosterának nincsenek nagy igényei. Nyáron
szeretik a napot. A visszavert napfény és az
üveg alá beszorult meleg kerülendő, vigyázzunk a jó szellőzésre. Ehhez a melegágyak a
legalkalmasabbak. A talajnak áteresztőnek
kell lennie, a legjobb az ásványi keverék kevés humusszal. A növényt ne tartsuk túl nagy
cserépben. Növekedési időszakban bőségesen locsoljuk. Október közepétől március közepéig szárazon tartsuk, 8 oC hőmérsékleten.
Rövid ideig elviseli az enyhe fagyot. A növény
ritkán sarjad, de ha igen, csak idős korában.
Probléma nélkül szaporítható magról.
Egyik nap egy közelben lakó kaktuszkedvelő jött el hozzám, hogy megnézze a gyűjteményemet. Ismertük egymást, mert az egyesületében már sok előadást tartottam. Mivel
tudtam, ő sikeres az oltásban, megkérdeztem, tudná-e szaporítani a gombával fertőzött Aylostera sp. HJ 516 növényemet, és később adna belőle nekem vissza néhányat.
Aztán ő is sikeresen oltotta a növényt,
ahogy más gyűjtőktől hallottam, több száz
példánya lett. Mégis ahelyett, hogy néhányat
nekem visszaadott volna, különböző kak-

tuszbörzéken hat frankért adta el mindegyiket. Vissza már egyetlen darabot sem kaptam, és kerülő úton kellett szereznem belőle más kaktuszkedvelőktől, akik már vettek
ebből az Aylosterából. Később tudtam meg, a
növény szépségversenyt is nyert, ami a legszebb „Swiss Mädi” volt. A „Swiss Mädi” fantázianév, amely utal Svájcra és a feltételezett
Mediolobivia nemzetségre.
Egyébként ezt a fantázia nevet ez a „kaktuszbarát” adta neki, anélkül, hogy megkérdezett volna engem. Ehhez jön még, hogy ez
a növény egyáltalán nem Mediolobivia. Sokkal
inkább tartozik az Aylostera csoportba (nemzetségbe).
Sajnos mindig meg kell állapítanom, vannak kaktuszgyűjtők, akik könyörtelenül előretörnek, hogy dicsőséget szerezzenek maguknak. Ezt a cikket azért írtam, mert ez az
Aylostera számos gyűjteményben előfordul,
és fennáll a veszélye, hogy valakinek az a
buta ötlete támad, hogy ezt a növényt, mint
újdonságot publikálja. Mostantól kezdve
nem közlök semmit a növényről és elterjedésének pontos területéről. De reménykedem a
valódi kaktuszgyűjtők további tapasztalataiban és információiban.

10. kép: Az Aylostera sp. HJ516a virágját és

11. kép: Aylostera HJ 516a kultúrában nevelt

bimbóit zöld, gyapjas takarólevelek fedik.

Hansjörg Jucker
Svájc

Képek: Hansjörg Jucker.
Fordította: Koláné Károlyi Andrea,
Hajdúnánás

példánya.
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Ficzere Miklós

Új adatok, kiegészítések a magyar kaktológia történetéhez.
I. Rész.
Adatok a magyar nyelvű örökséghez

1. kép: Benkő József a Nomenclatura Botanica

szerzője.

Írásomban olyan adatokat kívánok ismertetni, amelyeket a magyarországi kaktológia (kaktusztan) történetével foglalkozó korábbi cikkek nem
említettek, vagy ahol a történeti háttér a teljesebb feldolgozást igényelte.
Kaktológia helyett szívesebben írnék
szukkulentológiát (pozsgásnövénytan),
mivel a kaktuszgyűjtés történetével foglalkozó írások legtöbbje kaktuszokon kívül többé-kevésbé az egyéb szukkulens
növényekre vonatkozó történeti ismeretekkel is foglalkoznak. Ugyanakkor a

szukkulentológia kifejezés használata
aggályos is lehet, mivel feltételezhetően
kevesebben ismerik valódi jelentését, és
azt, hogy a kaktológia is része. Valójában eddig egyik kifejezés sem terjedt el
a hazai szakmai nyelvezetben, sem a magyar, sem az idegen nyelvű megfelelője.
Magyarországon a kaktuszokkal való ismerkedés igazából a XIX. század végén, a
XX. század elején kezdődött. A magyar nyelvi örökségünk keresgélése során mutatkozott meg, hogy több kaktuszfélét megnevező
szavunk idézése, adatolása még nyelvészeti munkákban is tartalmaz pontatlanságokat, több olyan szavunk is fellelhető, amelyek még nem kerültek említésre. A XX. század második felében feltűnt szavakból csak
néhány, általam fontosabbnak, vagy érdekesebbnek tartottat említek, mivel ebben
az időszakban már nagyon sok új szó jelent
meg, melyek összegyűjtése, feldolgozása a
jövő feladata. A szavaknál az eredeti írásmódot alkalmaztam, mivel ez tükrözi a történeti valóságot, ahol a kötőjel léte vagy nem léte
is lényeges lehet.
A latin Opuntia ficus-indica utótagjának
tükörfordítása az indiai füge, az első (!) magyar kifejezés, amellyel egy kaktuszféle növényt illettek. Minden ettől eltérő, sajnos
többször és több helyen is felbukkanó későbbi adatra utaló hivatkozás téves. Az elnevezés Lippay Jánostól származik 1664-ből.
Földifige, pyta-haja nevek kibédi Mátyus
István (Kibéd, 1825 - Marosvásárhely, 1802)
székely enciklopédikus, Marosszék első orvostudora, humanistája, polihisztora Ó és új
diaetetica című könyve 1787-ben megjelent I.
kötetében találhatók, de itt találjuk a cactus
szó első említését is a magyarban, így, ebben
a formában. A kaktuszok első „rendszerező-
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je” Joseph Pitton de Tournefort volt, majd
követője Linné fektette le a kaktuszok elnevezésének és rendszerezésének alapját, nála
lett gyűjtőnév a cactus. A görögből származó szó került később a latinba. A magyarba
valószínűleg németből eredeztethető. A görög kaktosz egy szúrós, tövises, bogáncshoz
hasonlatos növényt jelölt. A pitahaya az indián taino nyelvből átvett szó, kissé magyarított átírással lett pyta-haja. Ebből a taino
szóból jött létre a spanyol pitaya. A korábbi kaktológia történeti munkák szinte alig
foglalkoztak Benkő József magyar kaktusz
neveivel, ami nem csoda, mert hihetetlenül
nehéz könyveihez hozzáférni. Középajtai és
árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész, korának erdélyi polihisztora, ősi székely nemesi család leszármazottja.
Kiváló szónoki képességekkel megáldott tudós ember, akit a haarlemi (Hollandia) Tudós Társaság tagjává választotta 1781-ben.
Első volt, aki elkezdte Erdély növényeinek
számbavételét, első volt, aki Magyarországon alkalmazta a Linné szerinti binominális
nomenklatúrát, és elsőként ismertette magyar nyelven a Linné-féle botanikai rendszert. Témánk szempontjából legfontosabb
munkája az 1783-ban, de először 1780-ban
kivonatosan Pozsonyban megjelent magyar
nyelvű „Nomenclatura Botanica. Füszéres
nevezetek. Linneus rendi szerént” Művében magyar, francia, latin, német nyelven
ad névjegyzéket 1000 fajról. A magyar nevek száma kb. 2500. Benkő használta a korában ismert botanikai irodalom szókincsét
növénynév szótárában, de gyűjtötte és alkalmazta az erdélyi népi elnevezéseket, és
nagyszámú saját, magyar növénynevet is alkotott. Említett botanikai könyve még ma is
csak nagyon kevesek számára hozzáférhető. Névjegyzékében kisebb indiaifüge, nagyobb indiaifüge, pogátsa levelű fű, oszlopos tsudatövis és pitahájas szavakat találjuk. Lippay János is említi a Posoni kertben
„Indiai füge csudálatos termés. Egyik nagy, s
másik kicsin.” E megkülönböztetést találjuk
a kisebb indiaifüge, nagyobb indiaifüge párban.
A pogátsa levelű fű, oszlopos tsudatövis szintén

2. kép: Kaktuszfa nembeli peireski szurdáncsa

virága.
Benkő saját alkotása vagy népnyelvi gyűjtése. Ma már nehezen eldönthető. A tsudatövis
kaktuszt jelent. Ismerhette Mátyus István
pyta-haja nevét, amelyet egyszerűen kiejtésünk szerint átírt magyarra és lett pitahájas.
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyvében kisfige Kaktus
(Opuntia humifusa subsp. humifusa) nagyfige
Kaktus az előző hasonló nevek változata, de
már a debrecenies „i” betűző tájszólásban,
ahol először jelenik meg a „k” betűs kaktus
név. Az oszlopos tsuda-tövis és a pogátsalevelű fű átvétel lehet Benkőtől, de kötőjellel. A tsetses Kaktus (Cactus mammillaris
- Mammillaria mammillaris), dinnye Kaktus
(Cactus Melocactus – Melocactus intortus)
négyszegű Kaktus (Cactus tetragonus –
Opuntia tetragonus), hatszegű Kaktus
(Cactus hexagonus – Cereus hexagonus) nevek
előtagjai a latin szaknyelvi nevek utótagjának tükörfordításai.
Márton József fordította le magyarra németből és franciából Bertuch: Bilderbuch
für Kinder…, 12 kötetes könyvét Természethistóriai képeskönyv az ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére…címmel, melynek 12. kötete 1815-ben vagy 1816-ban jelent meg, de

3. kép: Borbás Vince botanikus magyar nevei a Pallas nagy lexikona képtábláján.
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az is lehet, hogy 1813-ban, mivel ez a kötet
évszám nélküli kiadás, emiatt a megjelenés
ideje pontosan nem azonosítható be. Ezért
Márton Bertuch-fordításának megjelenését
és a lefordított kötetek számát szakirodalmunk jelentős része eltérően és tévesen ismerteti. Márton József a Debreceni Református Kollégiumban végzett, ezért írhatta
Kazinczy Ferenc, aki a képeskönyv összetételt kifogásolta imigyen: „Hát Márton József
Ur, a’ Lexicographus,… Ő belőle is Debreczen
zengett,… nem lőtt volna bakot, mingyárt a’
könyv titulusán, ezt Képes-könyv így írván:
Képeskönyv”. Kazinczynak a kötőjel nélküli
írásmódtól lett baja, de végül ez a módi vált
elfogadottá. A 12. kötetben találjuk a din�nyeforma kaktus, pompásvirágú kaktus,
borzas kaktus neveket. A dinnyeforma kaktus
valószínűleg a Diószegi és Fazekas: Magyar
fűvész könyv dinnye Kaktus nevének átvétele lehet az alaki kiegészítéssel. Az 5. kötet 2.
oldalán láthatjuk az Amérikai Agave nevet
és képét, amelyről írja: „Más és az Aloestől éppen különböző nemű plánta az Amérikai Agave”.
Az Agave elnevezés eddigi hibás eredeztetése miatt idéznem kell Rácz János: Növénynevek enciklopédiája: Az elnevezések eredete, a
növények kultúrtörténete és élettani hatása
könyvéből: „A magyarnak nincs külön szava rá;
noha egy időben a szaknyelvben előfordult a manilakender kifejezés, ez nem került a köznyelvbe.
Az agávé a franciából elterjedve nemzetközi szó
lett. Többen latin–görög eredetűnek tartják szómagyarázataikban. Végső forrása azonban csak
látszólag a görög (a görög Agaué, Kadmosz leánya és Pentheusz mitológiai hős anyja, neve a
’nemes, ragyogó, fényes’ jelentésű görög agauosz
szóból keletkezett). Valójában a növény neve –
származásának megfelelően – a mexikói indián
maguey növénynévre vezethető vissza”. (55. o.).
Remélhetőleg, ezután eltűnik a görög mitologikus, teljesen életszerűtlen szómagyarázat,
és legalább a magyar névmagyarázók adják
vissza ezt a szót a mexikói indiánoknak. A
dögfű (Stapelia hirsuta) nevet olvashatjuk a
7. kötet 2. oldalán, és láthatjuk színes ábráját. Mint írja: „Ez a’ plánta különös tulajdonsággal bír, mert ennek a’ természet állati, vagy is a’
rothadó döghöz hasonló szagot adott, a’ honnan
dögfű a’ neve”. Az Amérikai Agave ebben a for-

mában és a dögfű, e két szukkulens növény
neve először Mártonnál bukkan fel.
Oszlop csudatövis írásmód 1845-ben tűnik fel Kováts Mihály: Háromnyelvű fejtő
természethon titoktan… könyve II. részében,
melynek címe: Növénybölcsesség a’vagy, háromnyelvű fejtő növénynév műszótár (lásd:
Irodalom). Ennél érdekesebb a peireski
szurdáncsa nyelvújítási név megjelenése,
ahol az utótag kaktuszt jelent. Máshol nincs
nyoma, csak Kováts Mihálynál.
Tótfalusi Miklós (Aszaló, 1811. nov. 12.
– Bp., 1879. jan. 16.): gyümölcstermesztő
és orvos. A budai egyetemen szerzett 1838ban orvosdoktori oklevelet, majd Miskolcon lett gyakorló orvos, ahol részt vett az
1840-ben megalakult Tudós Társaság munkájában. Szontágh Gusztáv ösztönzésére írta
meg alapvető kertészeti munkáját: A magyar
gazda, mint kertész (I – III., Pest, 1847) címmel. Nála találjuk az oszlop-tüskörcz, fügetüskörcz, fa-tüskörcz neveket Tóthfalusi
saját alkotásaként. A kaktusz szónak kitalált magyar megfelelő a tüskörcz. Névadását ezzel indokolja: „Ezen név, csekély véleményem szerint, igen könnyen ébresztené azon eszmét - mellyet mintegy képviselnie kell, - t.i. olly
alany, melly tüskés, karczol, körmeivel körczöl”
(Tóthfalusi 3. köt. 39. o.).
A fügecs és a közönséges fügecs nyelvújítási növénynevek Gönczi Pál (Hajdúszoboszló, 1817. december 26. – Karácsond, 1892.
január 10.) alkotásai 1852-ből. Az utótag itt
is kaktuszt jelent. Gönczi Pál magyar pedagógus, a magyar oktatásügy kiemelkedő képviselője, az MTA tagja. A Debreceni Református Kollégiumban tanult, diáktársa volt
Arany János. 1845-ben Diószegi Sámuel volt
bécsi kereskedő társaságában Debrecen közelében egy svájci mintára berendezett árvagyermek-nevelőintézetet állítottak fel. Az
említett névkísérletei nem maradtak meg,
nem gyökeresedtek meg a magyar nyelvben.
A korábbi szukkulentológia történeti munkák növényneveinek történeti és etimológiai
feltárásából rendre kimaradt détári Borbás
Vince (1844-1905), egyetemi tanár, a XIX.
század legnagyobb magyar botanikusa, rendszertanásza, a magyar flóra- és növényföldrajzi kutatás korszerűsítője által alkotott, vagy
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– feltételezésem szerint – németből fordított
magyar nevei. Ez különösen érdekes annak
tükrében, hogy még Priszter Szaniszló: Növényneveink: A magyar és a tudományos növénynevek szótára c. könyvében sem található nagy többségük. A kaktusz kiejtés szerinti
„kaktusz” írására az első adat Borbás Vincénél lelhető fel, aki a Pallas nagy lexikona számára vállalta a növénytani írók és növénynevek címszók megírását. Címszójegyzék tervezete a Magyar Természettudományi Múzeum
könyvtárában található 4849. leltári szám
alatt, az évszám 1890 körüli lehet, mivel a
Pallas nagy lexikona első kötetei 1893-ban
jelentek meg. Itt olvashatók először az alábbi kaktusz és egyéb pozsgások nevei, vékony
dőlt betűvel a ma használatos nevek:
Óriás oszlopkaktusz Cereus giganteus Carnegiea gigantea), ahol a német Sälencactus
szószerinti fordítása oszlopkaktusz.
Fügekaktusz szintén tükörfordítás a németből. Később ez a szó vált az Opuntia nemzetség magyar nevévé. Feltételezésem szerint Rácz János a Növénynevek enciklopédiája könyvében Opuntia fulgensnek azonosította a Pallas nagy lexikonban látható ábrát.
Barbadosi egres (Peireskia aculeata Pereskia aculeata) német tükörfordítás, a termés egreshez, pöszmétéhez való hasonlósága
miatt.
Karmintermő kaktusz az Opuntia
coccinellifera (Nopalea cochenillifera), de
ugyanezt jelölik a következők, amelyek ezért
egymás szinonimáinak is tekinthetők: bíborkaktusz, nopálkaktusz kosenillkaktusz.
Ez utóbbi három jelölheti csak a Nopalea
cochenilliferát, de jelölheti a Nopalea nemzetséget is.
Mogyorós kaktusz – Opuntia filipendula –
Opuntia macrorhiza subs. pottsii. A név a földimogyoró gyökerén is képződő, megvastagodó formákra való hasonlóságra utal.
Szögletes levélkaktusz – Phyllocactus
anguliger - Epiphyllum anguliger
Sűrű tüskés éjkirályné – Cereus
dasyacanthus - Echinocereus dasyacanthus.
A magyar név nem azonos a Selenicereus
grandiflora Éjkirályné nevével.
Fésűs bimbókaktusz – Mammillaria
pectinata – Coryphantha echinus

Kaktuszfa – Peireskia – Pereskia nemzetség akkori neve
Vesszőkaktusz – Rhipsalis nemzetség
Sünkaktusz – Echinocactus, Echinocereus
nemzetség.
Bimbókaktusz – Mammillaria nemzetség
Ostorkaktusz - Cereus flagelliformis Disocactus flagelliformis
Kaktuszvirágúak
–
Cactiflorae,
Opuntinae
Berber füge = indiai füge – Opuntia ficusindica
Piros pozsga – Crassula coccinea
Tarka dögvirág – Stapelia variegata Orbea variegata
Szúrós aloé – Aloe ferox
Aranyszínű bojtvirág – Mesembryanthemum aureum (?)
Törpe szúrós agave – Agave horrida nana
– Agave horrida
Celsius agavéja – Agave celsii – Agave mitis
Borbás neveiből Priszter könyvében (1998)
14 nem található, ezek: karmintermő kaktusz, bíborkaktusz, kosenillkaktusz, mogyorós kaktusz, szögletes levélkaktusz,
sűrű tüskés éjkirályné, fésűs bimbókaktusz,
kaktuszfa, berber füge, piros pozsga, tarka
dögvirág, aranyszínű bojtvirág, törpe szúrós agave, Celsius agavéja. Az egyéb pozsgás neveket ilyen szempontból nem vizsgáltam. A XIX. században, különösen a második felében sokféle sünkaktusz özönlött
Európába nagy bőségben. A latin szaknyelvi
név epitetonja a görög echinosz vagy a latin
echinus, mindkettő jelentése sündisznó. A
sün vagy sündisznó jelzővel több kaktuszt is
megneveztek, olyanokat, amelyek más-más
nemzetséghez tartoztak már akkoriban is.
Sündisznókaktusz vagy sünkakas névvel
illették az Echinocactus nemzetséget is, de
az Echinocereust is. Sünkaktusz néven emlegették egy ideig az Astrophytum asteriast.
A növény német neve Seeigelkaktus, ennek
tükörfordításából származott a tengerisün-kaktusz, majd a Sternkaktus német névből a csillagkaktusz, amelyben a csillag az
Astrophytum nemi név latin astro tagjának
fordítása, de ezt jelenti a faji névben a görög
aster is. A Cylindropuntia tunicata a sün-fügekaktusz, ahol az előtag a növény szúróssá-
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gára vonatkozik. Szutórisz
Frigyes névváltozata a kaktuszfüge, amelyet 1905ben említ A növényvilág és
az ember c. könyvében, és a
fügekaktusz tagjainak felcserélésével keletkezett.. A
kaktuszokról, mint növényi szimbólumról írja: „Az
eddig említett növényszimbólumok a növények tulajdonságaiból és előfordulásuk
viszonyaiból
többé-kevésbé
megérthetők, ha azonban a
»Női Lexikon«-ban lapozgatunk, sok olyan jelentést is találunk, a melyet alig, vagy sehogy sem tudunk megfejteni:
így pl. a kaktusz sokatigérő,
gyorsvállalkozású tehetséget
jelent,(…)”. Pávó Elemér: Magyar kertészeti szótárában
fordul elő először a fáklyakaktusz 1940-ben. A név
feltételezhetően a németből
került a magyarba. A német
Fackeldistel jelentése ’fáklyabogáncs’, ahol az utótagot
a magyar a kaktusz gyűjtőnévvel helyettesítette.
A német Schlangenkaktus
tükörfordítása
lehet
a
Natter-Nád Miksa: Új virágos könyv kìgyókaktusz
(Nyctocereus) szava 1942ből. Erdélyben a nyelvjárási adatok szerint Kalotaszegen és környékén
elterjedt dísznövény. A
medvetalpkaktusz
első
említését találjuk a Népszabadság, 1976. szeptember 12-i számában: „Beérett
a Dél-Amerikából származó
medvetalp nevű kaktusz termése”. Ez az Opuntia-félék
gyűjtőneve lett, amely a tenyérnyi vagy annál is jóval
nagyobb szártagokra utaló
4. kép: Carnegiea gigantea az Óriás oszlopkaktusz.
hasonlat.

sünkaktusz
sündisznókaktusz
sünkakas
sűrű tüskés
éjkirályné
fésűs
bimbókaktusz
szögletes levélkaktusz

Echinocereus és
Echinocactus nemzetség

Echinocereus dasyacanthus
Cereus dasyacanthus

Coryphantha echinus
Mammillaria pectinata

Epiphyllum anguliger
Phyllocactus anguliger

oszlopkaktusz

sün-fügekaktusz

oszlop-kaktusz

ostorkaktusz

kisfige Kaktus

oszlop-tüskörcz
oszlop csudatövis
hatszegű Kaktus

Disocactus flagelliformis
Cereus flagelliformis

Opuntia humifusa subsp.
humifusa
Cactus opuntia
Cereus uruguayanus
Cereus repandus
Cereus peruvianus

Cylindropuntia tunicata

Cereus hexagonus
Cactus hexagonus

óriás oszlopkaktusz

XIX.
század
második fele
sünkaktusz
tengerisün-kaktusz
csillagkaktusz

kaktuszvirágúak

négyszegű
Kaktus

XIX.
század első fele

Carnegiea gigantea
Cereus giganteus
oszlopos
tsuda-tövis
pitahájas
Pyta-haja

XVIII.
század

Cactiflorae, Opuntinae

Acanthocereus tetragonus
Opuntia tetragonus (?)
Cactus tetragonus

Astrophytum asterias

XVII.
század

fáklya-kaktusz

fáklya-kaktusz

XX.
század
első fele

XX.
század
második fele

perui oszlopkaktusz

1. táblázat: Az első magyar kaktusz növénynevek és időrendi megjelenésük (Ficzere M. 2016)
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indiai
füge

kaktuszfüge

Selenicereus grandiflorus
Cactus grandiflorus

Rhipsalis nemzetség
pompásvirágú kaktus

vesszőkaktusz

barbadosi egres

Peireskia aculeata
Cactus peireskia

a-tüskörcz,
peireski szurdáncsa

Kaktuszfa

mogyorós-kaktusz

fügekaktusz

Pereskia nemzetség név
Peireskia

Opuntia robusta
Opuntia maxima (?)
Cactus decumanus (?)

Opuntia macrorhiza subs. pottsii
Opuntia filipendula

Opuntia engelmannii subsp.
lindheimeri
Opuntia lindheimeri

Opuntia fulgens (?)

óriás fügekaktusz

Lindheimerfügekaktusz

indiánfüge,
indián
fügekaktusz,
közönséges
fügekaktusz
medvetalp-kaktusz

Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-barbarica (?)
Opuntia humifusa subsp.
humifusa
Opuntia nemzetség
Cactus opuntia
fügecs,
közönséges
fügecs,
fügekaktusz
berber füge

kígyókaktusz

töviskörte

bíborkaktusz
nopálkaktusz
kosenillkaktusz

Bimbókaktusz

Opuntia dillenii

Nopalea cochenillifera
Opuntia coccinellifera

földifige,
kisebb
füge-tüskörcz,
indiaifüge,
nagyobb
nagyfige Kaktus
indiaifüge
pogátsa levelű fű

dinnye Kaktus
dinnyeforma kaktus

Melocactus intortus
Cactus melocactus

Nyctocereus (nemzetség)

tsetses Kaktus
borzas kaktus

Mammillaria mammillaris
Cactus mammillaris

Mammillaria nemzetség
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2. táblázat: Az első magyar egzóta egyéb szukkulens növénynevek és időrendi megje-

lenésük (Ficzere M. 2016)

XV.
század

XVII.
század

Agave americana
Agave mitis
Agave celsii
Agave horrida
Agave horrida nana
Aloe
aloe
Aloe ferox
Crassula coccina
Mesembryanthemum
aureum (?)
Stapelia hirsuta
Orbea variegat
Stapelia variegata

Priszter Szaniszló: Növényneveink (1986)
könyve több új magyar nevet tartalmaz. Ilyen
a perui oszlopkaktusz, ahol az oszlopkaktusz
utótag a Cereus nemzetség gyűjtőneve, a perui
jelző a Cereus peruvianus faji jelzőjének lefor-

XIII.
század

XIX. század
első fele
Amérikai Agave

XIX. század
második fele
Celsius agavéja
törpe szúrós agave
szúrós aloé
piros pozsga
Aranyszínű
bojtvirág

dögfű
tarka dögvirág

dítása. Itt találjuk az indián fügekaktusz és
a közönséges fügekaktusz neveket. Az előbbi az angol Indian fig tükörfordítása. Az angol
előtag kétféle, indiai vagy indián jelentéséből
az utóbbi jelentés került a magyar névbe.

5. kép: Sűrű tüskés éjkirályné változatos virága. (Cereus dasyacanthus) - Echinocereus

dasyacanthus.
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Velich István 1987ben megjelent A déligyümölcsökről
c.
könyvében négy magyar név olvasható. A
töviskörte az angol
prickly pear szószerinti
fordítása, az indiánfüge a korábbi hasonló nevek újabb változata, a Lindheimerfügekaktusz előtagja Ferdinand Jacob
Lindheimer
(1801–
1879) német politikus és botanikus nevét őrzi, az óriás fügekaktusz Opuntia
robustaként azonosítható. Megállapítható, hogy a legnagyobb
változatosságot
a
Lippay János említette indiai füge név előés utótagjának különböző variációi jelentik
az évszázadok során
az Opuntia nemzetségre, ill. legismertebb fajára az Opuntia
ficus-indicára vonatkozóan. Kaktuszgyűjtők körében egy ismeretlen apróságot említek meg, idézve Rácz
János: Növénynevek
enciklopédiája könyvéből: „Az Opuntiakaktusz a legszerényebb 6. kép: Az óriás fügekaktusz. Opuntia robusta Mexikóban San Juan
minden növény közül, del Rio környékén, Queretaro államban.
a legkietlenebb vidéken
nő, és annyira jellemző
gyar irodalmi említését. Debrecen híres kállett a Földközi-tenger keleti partvidékeire,
hogy az Izraelben született zsidók önmagukat vinista püspökének, Melius Juhász Pétercábrének, vagyis fügekaktusznak nevezik. Ön- nek (Horhi, 1536 k. - Debrecen, 1572. dec.
maguk szimbólumának tekintették, mert tüskés 15.) gyógyfüves Herbariuma Kolozsvárt jegyümölcse belül édes. Talán nem is sejtik, hogy a lent meg 1578-ban. Ez az első magyar nyelvű orvosi botanikai munka, ahol megtalálcábre Amerikából vándorolt hozzájuk.”
Nem lehet szó nélkül hagyni az aloe ne- juk az aloe szót. Arról viszont évszázadovet, az egzota szukkulens növény első ma- kig nem volt tudomásunk, hogy körülbelül
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Az egzóta megkülönböztetés azt jelenti, hogy az
Európában honos egyéb
szukkulensek nevei, mint
pl. a kövirózsák, varjúhájfélék nem képezték a kutakodás tárgyát. Domokos
János: A kaktuszkedvelés
története Magyarországon
cikke 1936-ban jelent meg
a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet közleményeiben, amelyben a szerző megemlíti a Gelsei-Bíró
Farkas ajánlotta piklár
nevet a kaktusz helyett.
Gelsei-Bíró Farkas személyét és a piklár szót szak7. kép: Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv, amely Len- irodalmi forrásokra hivatcsés György: Ars Medica kéziratos művét tartalmazza. Jobbra: kozva hitelesen sem Domokos János, sem egyetlen
Az Ars Medica egy oldala.
későbbi hivatkozás nem
ugyanekkor, 1577 körül elkészült egy ak- erősítette meg mind a mai napig, és nekem
kor korszerű orvosi munka, Váradi Lencsés sem sikerült, ezért a piklár elnevezést, mint
György (Gyulafehérvár, 1530–1593), kéz- egyelőre hiteltelent, nem bizonyíthatót, nem
iratos Ars Medica – Egész orvosságról való vettem fel a táblázatba. A táblázatban a vaskönyve, az első magyar orvosi könyv. Len- tag dőlt betűs név egy manapság használt
csés a könyvet magyar nyelven írta, akkor, rendszertanban érvényesnek (?) mondott
amikor Európában még a köznyelvben is a név, a vastag álló betűs név az irodalmi forlatin uralkodott, nem is szólva a tudomá- rásokban is használt régi latin név.
nyok nyelvéről. Ez a bőrkötéses kézirattöA görög eredetű cactus név magyar szóra
meg a marosvásárhelyi Teleki-tékából Tele- való felváltására az utóbbi 2-300 évben több
ki Sándor (1679-1760) hagyatékából került kísérlet is történt, különösen a nyelvújítás
elő. Címe magyarul: Az orvoslás művésze- időszakában. Több kaktusz jelentésű szate (Ars Medica). Az aloe nevet itt is említi, vunk is született, így a tsuda-tövis, csudatöígy ez az első említése magyarban az aloe vis, tüskörcz, szurdáncsa, fügecs és a bizonynévnek. Lencsés kéziratos könyvét Var- talanul adatolható piklár. Az említett szavak
jas Béla adatta ki 1943-ban XVI. századi nyelvünkben nem gyökeresedtek meg, azok
magyar orvosi könyv címen Kolozsvárott. nem terjedtek el. A magyar kaktuszkedvelő
Megjegyzendő, Szentiványi Mártonnál az közönség olyannyira szereti az idegennyelvű
aloe 1689-ben található a „Curiosora et szavakat, hogy főleg napjainkban, elvet minselectiora variorum etc.” munkájában, te- den magyarosított vagy magyar kifejezést
hát időrendben a harmadik, száz évnél is a kaktuszfélék elnevezésére, és ez az elutakésőbbi forrásmunka. Az aloe nemzetközi sítás megmutatkozik az írásmódban és a kiszó lett, magyarban is ezt használjuk.
ejtésben is. Más nyelvekben ez a gyakorlat
Az évszázadok folyamán feltűnt szavakat ilyen mértékben nem figyelhető meg.
megjelenésük időbeni csoportosításában táblázatban is összefoglaltam, külön táblázatFiczere Miklós, Debrecen
ban a kaktuszneveket és külön táblázatban Képek: Ficzere Miklós: 2,3; Internet: 1,7; Szaaz egyéb egzóta szukkulens növényneveket. bó Imre: 5; Tóth Norbert: 4,6.
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Fábián László

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 5. rész.
Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Alberto 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.

A hatodik útja: 1923. 4. 12 – 1924. 2., Közép-Amerika, USA, Mexikó.
Egy olyan gyakorlott utazónak, mint amilyen Frič is volt, nem okozott gondot átugrani kaktuszokért Mexikóba, de anyagi helyzete ekkor talán még rosszabb volt, mint az
előző útjai során. Olyan vidékre készült, ahol
még nem járt, itt szóba sem jöhettek az etnográfiai gyűjtések, és maga a kaktuszgyűjtés is
magában több foglalkozás ismeretét kívánta.
Nem számíthatott az alkalmi munkákból
származó bevételekre sem.
Az otthoni politikai nézetei miatt nem tudott felvenni kölcsönt, ezért nem maradt más
megoldás, mint eladni a féltve őrzött etnográfiai gyűjteményét, amelyet felajánlott a new
yorki Museum of American Indiana intézménynek, így legalább lett indulótőkéje. Szerette volna, ha a csehországi egyesület létre
hoz egy pénzalapot, amelyből finanszírozni
lehetett volna útjait és gyűjtéseit. A tagok viszont első kézből hozzájuthatnak olcsó növényekhez, a többletet el lehetett volna adni külföldnek. Az egyesület végül nem egyezett bele,
és inkább Németországból kezdtek újra kaktuszokat hozni. Később, talán nem is ok nélkül,
megbírálta Ludvík Kozelskyt, aki akkor a szervezet alelnöke volt, hogy ő beszélte le a többieket, ne rendeljenek Fričtől, hanem inkább más
forrásokból. Kozelsky 1923 októberében maga
és klubtársai nevében a Haage & Schmidt cégtől rendelt növényeket és magvakat. Ez a helyzet aztán elindította Frič és a szervezet közti
ellentétek lavináját. A német cégekkel sem tudott megegyezni, mert az infláció odakint még
mindig magas volt, és ők inkább saját, ottani
begyűjtőket kerestek Mexikóban.

Egy ködös hajnalban érkezett meg a „szabadság földjére”, ahol az emigrációs rendőrség
azonnal letartóztatta, azzal az ürüggyel, hogy
Európából jelentést kaptak személyére. Több
napon át tartották egy koszos, férges barakkban, ekkor utálta meg az egész demokráciájukat. Csak az intézményeiket és könyvtáraikat
irigyelte. Megállt New Yorkban és Washingtonban, hogy tanulmányozhassa Britton és
Rose legújabb műveit. Mikor megfelelő men�nyiségű tudásra tett szert, azonnal El Paso
városába ment Texasba, ahol régi jó barátja
fia élt, Eduard Klaboch. Mint Benedikt Roezl
unokaöccse, kiismerte magát az orchideák és
kaktuszok gyűjtésében. Edo pékséget működtetett El Pasóban, ahol cseh péksüteményt
gyártott, de mivel az amerikaiak nem akarják megérteni, hogy egy kis nemzet is képes finom dolgokat készíteni, süteményeit ezért Paris Backery név alatt tudta csak forgalmazni.
Eduard Klaboch nem ütött az édesapjára,
egyáltalán nem érdekelte a növények begyűjtése és szállítása. Teljesen átvette az amerikai mentalitást, amiből nem lehet meggazdagodni, azzal nem is kell foglalkozni. Fričnek
is mindenféle növényt küldött, még abban az
esetben is, ha megkapta a növény pontos előfordulási helyét, annak ellenére, hogy azok
a lakhelyétől csak néhány kilométerre éltek,
egyszerűen csak azért, mert nem látott benne üzletet. Frič odaérkezését követően, mindig nagy nehézségek árán sikerült kimozdítania, leggyakrabban inkább kölcsönadta kocsiját, és az egyik intézőjét, aki ismerte az ottani terepet.
Texasba érkezve nem gondolta, hogy hos�szabban elidőzik, talán az ottani barátai me-
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leg fogadtatása és vendéglátása bírta rá a maradásra. Az idejét azonban nem fecsérelte el,
hanem gyalogosan és autón bejárta a környéket és sok agavét, jukkát és kaktuszt begyűjtött, elsősorban Echinocereus fajokat. Először
járt eredeti lelőhelyükön, ahol tanulmányozta az állítólagos érzékenységüket, mert Európában meleg, trópusi körülmények között
tartották őket, és ezért nem tartoztak a tartós fajok közé. Volt ideje időjárási adatokat is
rögzítenie. Meglepte, a téli hónapokban milyen gyakran süllyed a hőmérséklet 0 fok alá
és a hótakaró sem ritka. A jó eredmény eléréséhez tehát szükségük van a hűvös teleltetésre.
A közeli hegyek tanulmányozása során
megértette, az ottani kaktusz-félék a mésztartalmú kőzeteket igénylik, grániton csak
elvétve fordulnak elő, mint pl. a Mammillaria

grahamii vagy az Echinocereus polyacanthus néhány formája. Ha valamilyen okból átkerültek a növények egy más összetételű aljzatra,
sínylődni kezdtek és hamarosan elpusztultak. A kettévágott példányokban (természetesen csak a természetből származó növények esetében, FL) nem oldható kristályok formájában
csapódik ki a mész a különféle organikus savak jelenlétében. A leveles növények a káros
anyagokat egyszerűen az elpusztult levelekben tárolják és idővel megszabadulnak tőle.
A levéltelen kaktuszok úgy semlegesítik a káros savakat, hogy a mész segítségével oldhatatlan anyaggá alakítják át. E következtetések alapján kezdte Frič otthon tartani ezeket
a fajokat. Cikkei nyomán a kaktuszkedvelők
általánosan e tapasztalatok szerint igyekeztek nevelni minden fajt. Néhányan áttértek
Frič egy másik módszerére az „éheztetésre”,

1. kép: Astrophytum myriostigma. Frič korában ez a faj még hatalmas mennyiségben élt Mexi-

kóban.
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2. kép: Mammillopsis senilis. Fričnek sikerült a 3. kép: Obregonia denegrii, az egyetlen ma lé-

fajt sziklakertben tartania.

tező faj, amelyet Frič nevezett meg, és nem
esett a modern tudósok áldozatává.

amikor a növényeknél a fényen kívül mindent minimalizáltak, hogy jobban hasonlítsanak a behozott példányokra.
A termesztési tapasztalatait így összegezte: „Ezek a növények legjobban a fűtetlen üvegházakban telelnek át. A legmegfelelőbb az erősen lejtős megoldású nyerges üvegtető, amelyről
a felesleges víz könnyen lecsurog, és az esetleges
nappali napfényt teljes mértékben átengedi, ami
által a belső hő alaposan megnövekszik. Télen
csak így tudjuk elérni a nagy hőingadozást, ami
feltétlenül szükséges a jó eredmény eléréséhez.
A növények teljes szárazság esetén akár -15 fok
Celsiust is elviselnek. Az első öntözővizet csak
akkor kaphatják, ha már a bimbók teljesen ki
vannak fejlődve. Nyáron legjobb hely számukra
a melegágy, amelyet nappal le tudunk takarni
és az éjszaka folyamán azt eltávolítani, persze,
ha csak nem esik az eső. A nyár végén és az ősz
elején teljesen fedetlenül hagyhatjuk őket az első
fagyokig. Nem szeretik a humuszt, amely más
növényekből keletkezett és tartalmazza azok káros anyagait. Földjük lehetőleg ásványi anyagokból álljon egy kis oltatlan mész hozzáadásával.
Az építkezési meszet károsnak tartom.”
Annak ellenére, hogy Texas állam csak jelentéktelen részét járta be, elindult Mexikóba, amelyet induláskor a legfőbb célpontjának tekintett. Mivel El Paso közel fekszik
a mexikói határhoz, feltételezte, hogy a növényzet is hasonló lesz a másik oldalon. Ekkor éppen nem érezte jól magát és a Jaumave

környéki hegyekbe ment gyógyítani magát,
ahol a magashegyi levegőnek köszönhetően
hamarosan felépült. A mexikói útján magvakat gyűjtött, de leírta tapasztalatait és a kalandjait is, amelyeket többségében aztán otthon dolgozott fel. Sok esetben levél formájában küldte el a Möllers Deutsche GärtnerZeitung szerkesztőségébe cikkeit. Fogalmazása és írásmódja olyan érdekessé tették
mondanivalóit, hogy a világban hatalmas érdeklődés kezdődött a kaktuszok iránt. Nemcsak száraz szöveget használt, hanem rengeteg képpel is illusztrálta az újságban megjelenteket, ahol sok tájképet is felhasznált,
amit addig nem nagyon alkalmaztak más
utazók. Ez a kaktuszos irodalom nagy áttörésének számított, ahol Frič személyisége is
meghatározóvá vált, ettől fogva kezdte magát „kaktusz vadász”-nak nevezni.
„A gyűjtőnek nagy figyelmet kell szentelnie
a magvak betakarításánál. Természetesen ez
nem mindig könnyű feladat, az embernek pontosan akkor kell jelen lennie, amikor a termések
beérnek. Sok faj esetében a madarak és a rovarok nagyon gyorsan képesek széthordani az apró
szemeket. A hatalmas Echinocactus grandis esetében könnyű a helyzet, de az oszlopos fajoknál,
mint a Cereus pruinosus fajnál, egy közeli magas fára kell felmászni, hogy elérjük a terméseket. Mexikóban a lakosok gyakran fogyasztanak
opuntia terméseket, és a magvakat kiköpik, így
a legkönnyebb elválasztani egymástól a ragadós,

33
húsos részt a magoktól. A magvak gyűjtésekor
sok rossz, de érdekes tapasztalatot szereztem.
Az Opuntia quija faj tele van terméssel, s annak
ellenére, hogy nem a legkellemesebb az ízük, de
helyettesíteni tudják a citromot, ami az itteni
hőségben nagyon előnyös lehet. Amikor először
fogyasztottam, 40 fokos lázban szenvedtem és
csak később tudtam meg, hogy az indiánok is
minden évben az első elfogyasztott gyümölcs
után belázasodnak. Aki továbbra is evett belőlük, annak láza fokozatosan elmúlt. A figyelmeztetések ellenére megkóstoltam az Opuntia
microdasys faj termését is, amely vakságot okozhat. Valóban sokáig attól tartottam, hogy a bal
szememre megvakulok, de szerencsémre idővel
ez is rendbe jött. Ettől fogva a ki nem próbált dolgokkal szemben óvatossá váltam.”
Jaumave környékét részletesen leírta: „A
levegő itt áttetsző, és még a legjobb szemű ember
is idővel rövidlátóvá válik az erős napfénytől, a
síkság fehér, mint a kréta és „éget”, nem kevésbé,
4. kép: Frič az Obregonia denegrii faj lelőhelyén.

mint a nap, de ez alulról érkezik, míg a nap felülről. És ehhez még hozzájárul a „Tuna cegador”
(vakságot okozó nopál), az Opuntia microdasys,
amellyel a magvakat gyűjtő kaktusz vadász minden esetben érintkezésbe lép, szemei vérben
úsznak, ugyanúgy, mint az egész arca. A hangszálakról nem is szólva! Még a legjobb szónok is
néhány óra múlva krákogna a szomjúságtól. A
nyelv beduzzad, olyanná válik, mint egy darab
fa, és hamarosan egymás között is csak jelekkel
lehet szót érteni. Ha a Jaumave csúcsról figyelik
a területet, látni lehet az utolsó kiugrások mögött a Llano del Jaumave széles előhegységeit.
Úgy félúton fekszik a falu, de ha úgy tetszik, hívhatjuk városkának is, amelyet Jaumavének neveznek. Annak ellenére, hogy innen úgy tűnik,
hogy egészen közel van, mégis fél napig tart még
egy jó autóval is, hogy odaérjenek.
A mi autónkból a visszaúton hiányzott a
hűtővíz, neki még jobban, mint nekünk. Bár már
hajnalban elhagytuk a csúcsot, örültünk, hogy
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5. kép: Echinocactus platyacanthus krisztáta és monstruózus növekedéssel. Mexikó, San Luis

Potosi, Las Tablas.
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még a teljes besötétedés előtt megérkeztünk a
városkába. Ha túlmelegedett a motor, ami öt
percen belül bekövetkezett, fél órát kellett várni,
hogy lehűljön az újraindításhoz. Ahhoz, hogy ezt
a ritka öt percet kihasználjuk, teljes gázzal kellett haladnunk árkon-bokron át. A dombról lefelé
vezető utat teljes mértékben kihasználtuk és az
átellenes oldalra a tehetetlenségi erő lendített át
minket. Igyekeztünk a motort minél jobban kímélni. Társaim megállás nélkül szajkóztak, hogy
csak szakaszosan tudunk haladni. Számomra viszont ez az alkalom nagyon jól jött, nyugodtan
szétnézhettem a köves sivatagban, annak ellenére, hogy nem volt vizem. Az ember általában
az ilyen helyeken csak átrobog minden megálló
nélkül.”
Sok gyönyörű agavét látott, sajnos a magvak még nem voltak kellőképpen beérve. A
hosszú agyagos partokon, az ottani elnevezésük barancas, éltek a „papsapkák” az
Astrophytum myriostigma példányai. A talajba
mélyen besüppedve nagy mennyiségben fordult elő az Ariocarpus trigonus faj, amely akkoriban már teljesen kihalt a gyűjteményekből. Feljebb a sziklákon a Mammillaria candida
fehér és rózsaszínű egyedei mutatkoztak. A
terepet időhiány miatt nem tudta átkutatni,
ezért az ígéretesebb részeket memorizálta.
Menet közben is sok új fajt vélt látni, de nem
lehetett megállni. Végre elérték az utolsó
emelkedést, amikor a két első kerék defektet
kapott, kihasználta az így nyert időt, visszament néhány száz métert. Egy teljesen új fajt
fedezett fel, amelyet Coryphantha jaumavei
Frič sp. n. névre keresztelt el. A távolban
Echinocactus ingens var. platyacanthus hatalmas példányai voltak, mindenhol az Agave
stricta zöld és vörös formái együtt fordultak
elő, és a közelben egy másik új Coryphantha
fajt talált a Coryphantha daemenoceras var.
jaumavei növényt, amelyet később önálló fajként írtak le. Az általa legszebb növénynek
tartott Coryphantha stützlei fajt is itt fedezte
fel, és 1923-ban leírta. Később ezt a növényt
Neolloydia orcuttii Rose-nak nevezték át.
Kultúrában érzékenynek bizonyult, csak az
oltott példányait tudták megtartani.
„A felfrissítő leletek ellenére a kutató kitartásának is megvannak a határai. Fáradtan fogadtam el a magas jukkák jótékony árnyékát. Éppen

le akartam telepedni egy hangához hasonlatos
bokorba, amikor minden fáradság elszállt belőlem, a testem fel lett villanyozva és telítve energiával. Ideszólítottam társaimat. Azt hitték, hogy
kígyó mart meg, ezért siettek hozzám. Odaérkezésükkor látták, hogy éppen egy kis termetű növényt bányásztam ki. A növény, amelyet évekkel
ezelőtt már rekonstruáltam, és amely hiányzott
a nemzetségek közti fejlődési genealógiámból, itt
volt. A faj egy összekötőkapocs az Ariocarpus
– Leuchtenbergia és Strombocactus nemzetségek között. Ez a felfedezés a huszonöt éves
munkásságom legkimagaslóbb eredménye. Az új
nemzetség a büszkeségem lett, amelyet az akkori mexikói elnök, Don Alvaro Obregon után neveztem el Obregonia Frič g. n. denegrii Frič sp. n.
taxonnak, a faj a megnevezését a mezőgazdasági
miniszter és a chapultepeci botanikus kert támogatója nyomán kapta.”
A visszaúton sem hagyta el a szerencséje,
az autójukat teljesen megtöltötte növényekkel, még a tetőre is bőven jutott. Mikor már
nem volt hely, találkoztak a „jaumavei vonattal”, amelyet több tucat tehernélküli öszvér
alkotott. Sikerült olcsón kibérelnie őket, így
tehermentesítették az autójukat. Ciudad Victoria városba azonban gyalog és jóval később
érkeztek meg. Az összes gumiabroncsuk teljesen tönkre ment, és a kerekekre agavé köteleket kellett tekerniük, az ottani elnevezésük „iscle”, és így lassabban haladtak, mint az
öszvérek.
Felfedezései sokszor csalódásokat is okoztak számára. Európába való visszatérte után
a dahlemi botanikus kertben két növényre
talált, amelyeket ő ajándékozott nekik, és akkor még új fajnak számítottak. Az ott élő példányokat közben leírták Ariocarpus retusus
néven, ezt, mint első felfedező, ő szerette
volna megtenni.
Anyagi helyzete ismét mélypontra sül�lyedt, nem kapott, vagy csak kisebb összegeket a megbízóinak küldött növényeiért. Azt
azonban tudatosította, hogy a háborút követő években ő volt az első, aki növénygyűjtéssel foglalkozott, és a következő kaktuszőrület még nem kezdődött el teljes lendülettel.
Olyan mellékállást szeretett volna szerezni,
amely elvégzése során a kaktuszok begyűjtését is folytathatja. Abban az időben jelentek
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6. kép: Ariocarpus retusus. A tarahumara indiánok gyakran ezt a fajt is felhasználták kultikus

célokra.

meg Mexikóban az észak-amerikai farmerek,
akik a lehetetlen helyzetük miatt vándoroltak ide. A Ku-Klux-Klan zaklatásának voltak
kitéve, amely az amerikai „szabadság” égisze
alatt terrorizált mindenkit, aki nem felelt
meg nézeteiknek. Ezek a menekültek olyan
háborús és szabadságharctól szenvedő országba menekültek, ahol azonban a szabadság szót komolyan vették. Mivel nem ismerték az ottani vidéket és nyelvet, Fričet felfogadták kísérőjüknek.
Nuevo Leon államban már volt egy német
kolónia, ez volt a „Valle Paraiso” (Paradicsomvölgy), amelyet az amerikaiak alapítottak,
ide igyekezett embereivel. Az ottani kolónia
teljesen a német mentalitás szerint épült fel.
A házak és az épületek tiszták és ápoltak, a
földek rendbe tartva és öntözve voltak, de
nem kapták meg a várt gyümölcsöket. A te-

rületet felmérő bizottság amerikai módszer
szerint járt el, a talajt termőnek nyilvánították, és jó pénzért eladták. Csak egy dolgot felejtettek el elmondani a telepeseknek. Bár a
talajvíz bőségesen jelen volt, de kemizmusa
gyilkos volt. Hamarosan a termő réteget is
tönkre tette, és a terület szikessé vált. Néhányuk igyekezett megszabadulni földjeitől,
és az újonnan érkezőknek agyondicsérve, olcsón felkínálták azt. A kiábrándultak ezután
a völgyet „Valle del Paraiso Perdido”, az „Elveszett Paradicsom Völgyé”-nek nevezték. Frič
azonban kaktuszparadicsomnak tartotta a
vidéket.
Az ott tartózkodása idején tudatosította,
hogy sok faj miért nem érzi jól magát az otthoni gyűjteményekben, hiányzik számukra a
sós talaj és a levegőben telített só mennyisége. Míg a kolónia vezetője igyekezett bebizo-
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nyítani, hogy az egész egy újabb amerikai szélhámosság, Fričnek elég volt
megkóstolni egy pohár vizet, és tudta,
hogy mi a helyzet. Ezért inkább a közeli hegyvonulatokhoz igyekezett.
„Itt leltem arra, amit csak a kaktuszgyűjtő és kedvelő tart igazi paradicsomnak. Hatalmas vérvörös tövisruhájú
Echinocactus pilosus csoportok élnek itt, amelyeken még itt-ott termés is
volt. A madarak, bogarak, lárvák és hangyák már megelőztek, de még elég men�nyiségű magvat tudtam begyűjteni. Arrébb elképesztő méretű hordókaktusz az
Echinocactus ingens v. viznaga példányai voltak gazdag gyapjúsapkával. A
„viznaga” szót arab eredetűnek tartják
és állítólag fogpiszkálót jelent. Szerintem
azonban a név indián eredetű, akik az
összes olyan fajt e névvel illetnek, amelyek cukorba kandírozva fogyaszthatók.
Az összes mérgező fajt „peyote” néven
ismerik, az alacsony és ehető termésűek
az „alicoche” névre hallgatnak, viszont
az oszlopos fogyasztható terméssel rendelkezők a „pitaya”-k, valamint a kúszó,
kígyószerű kaktuszok a „pitahaya”-k. A
viznaga sűrű gyapját puha párnák kitömésére használják és úgy tíz növényről egy kilogrammot tudnak begyűjteni.
Azokon a részeken, ahonnan már begyűjtötték a gyapjút a növények nagyon károsodnak, mert gyakran hegyes fadarab- 7. kép: Frič a Paradicsomi-völgyben, amely csak a
bal végzik a munkát és az élő puha húst szukkulensek szempontjából paradicsomi.
is feltépik. Személyesen is csináltam ezt
a módszert, de én nem a gyapjút akartam
mennyiségben keltek ki. Ugyanúgy a friss magkinyerni, hanem a benne levő nagy mennyiségű vak, amelyekből csaknem háromnegyed milliót
magra pályáztam, az én párnácskám csak a te- gyűjtöttem be, és amelyeket már rég kiárusítotvékenységem mellékterméke volt.
tam és elvetettem, megfigyeltem, hogy három
Az összes Echinocactus faj a csúcs közelében év száraz és meleg helyen való tartásuk után
virágzik, az Echinocactus ingens növénynél csírázásuk jelentősen megemelkedett. Ezt a lega magvak sok éven át a gyapjúba zárva marad- több faj esetében szabálynak tarthatunk, míg az
nak, és csak akkor képesek kipotyogni, ha a to- Astrophytum és a Leuchtenbergia fajoknál áltavábbi növekedéssel a peremre kerülnek. Megfi- lában már két év után teljesen elvesztik csírakégyeléseim szerint ez úgy tíz vagy tizenöt év után pességüket. Ezért számomra érthetetlen volt az
következik be, és csak ezt követően tudnak kicsí- a tény, hogy a kínálatban levő magvak miért nem
rázni. Szüretkor odafigyeltem, nehogy a régebbi keltek ki. Milyen öreg lehetett a készlet, hogy
termés összekeveredjen a legfrissebb magvak- már elvesztették csírázásukat, vagy talán meskal. Európába érve meglepetten tapasztaltam, terségesen voltak csírátlanítva? Múzeumi példáhogy a korosabb magvak gyorsabban és nagyobb nyokból sikerült kinyernem magokat, amelyek
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Az egyik mellékvölgyben felfedezett
egy árnyékban élő
Echinocactus
pilosus
példányt, amely éppen
azért, mert árnyékban
élt, termései még nem
voltak teljesen beérve, a belőlük táplálkozó állatok még nem
kezdték ki. A citromhoz hasonlatos termések teljesen befedték
a növény tenyész csúcsát, több mint százezer szem magvat aratott le róla. Mivel ezek
a magvak is jól csíráztak és a magoncok kellőképpen növekedtek
8. kép: Neolloydia conoidea, Mexikó, San Luis Potosi, Las Tablas.
és jól néztek ki, sokban
hozzájárultak az eurónyolcvan százalékban kikeltek! A több mint 200 pai kaktuszozás fellendüléséhez.
A magasabb régiókban lelte meg az
faj magja, amit annak idején sikerült begyűjtenem, évek után csak az Echinocactus corniger, Ariocarpus furfuraceus fajt, amely ott eltért
Coryphantha pectinata és a Cephalocereus a többi rokonától, a szemölcsök csúcsán szasenilis fajok csírázása volt gyengébb a megszo- bályos areolát nevelt, a legidősebb példányokottnál, amit azzal is magyarázhatnék, hogy a kon még valódi tövisek is jelen voltak. Hatermések nem biztos, hogy teljesen be voltak a sonló körülmények között növekszik a migyűjtés pillanatában érve. A többi faj megfelelő- niatűr Neolloydia conoidea Rose (Mammillaria
conoidea, Mammillaria grandiflora, AVF) faj,
en kelt ki.”
Helyváltoztatásai során rátalált egy óriási a behozott élő növények a kultúrában nem
Echinocactus ingens krisztáta formára, ame- mutatkoztak tartósnak, a magvakból már
lyet szeretett volna elhozni. Mivel a tagolt te- edzettebb magoncokat lehetett felnevelni.
repre nem volt képes még autóval sem oda- A paradicsomi völgy legszebb gömbkaktujutni, lemondott róla. Kisebb példányt kez- szának az Echinocactus smithii fajt tartotta,
dett keresni, de ez sem sikerült. Azonban nagyra értékelte a nagyméretű lila virágait,
nagy felfedezést tett, annak ellenére, hogy az amelyek akár tíz napig is virágozhatnak.
A hatalmas méretű Echinocactus fajok naöreg példányok évente több tízezer magvat
termelnek, a nagy növények mellett sem ta- gyon lekötötték érdeklődését, főleg az foglallált kellő mennyiségű magoncot. Észrevette, koztatta, hogy az anyanövény mellett miért
hogy a nagyobb kaktuszok között mindig ha- nincsenek magoncok, ezek csak egy bizonyos
sonló távolság van, ami azt bizonyítja, a ter- távolságon túl maradnak életben. Biztosra
mészet egyik fajnak sem engedi meg, hogy vette, hogy a különféle penészek és gombatúlszaporodjon és elnyomja a többit. Esőzé- fajok is részt vállalnak ebben. Az élővilág e
sek után millió számra fejlődnek ki a fiatal csoportját két részre szokták osztani, úgymagoncok, de a penészek és az egyéb kárte- mint hasznosakra és károsokra. Frič ezt a két
vők hatalmas pusztítást végeznek köztük. A csoportot nem szívesen osztotta ketté, mert
felnőtt egyedeken csak ritkán talált kártevőt véleménye szerint bizonyos helyzetekben így
is, úgy is viselkedhetnek. A magvak felületén
vagy más betegséget.
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előforduló spórákat inkább szimbiotikusnak
vélte.
„A sivatagi növényeken felfedeztem egy mikroszkopikus szervezetet, amely látszólag kártékony, főleg a termesztőnek árt, de hasznos a
növény számára, mivel e faj segítségével tudja
megtartani a megfelelő mennyiségű egyedek számát. 14 napon át tanulmányoztam mikroszkóppal ezt a teremtményt. Nedves itatósra vetettem
el a kaktusz magvakat és figyelemmel kísértem,
hogyan csírázik a penész. Legelőször egy szép fehér száltömeg jelent meg, amely teljesen befedte
a megduzzadt maghéjat. Később hosszú kocsányt
fejlesztett, amely végén fénylő gömbök voltak,
ezek megrepedtek és a nyelecskék elkezdtek ingaszerűen mozogni, hogy a spóráit szétszórhassa.
A magot később teljesen befedte a penész, és nem
kelt ki. Amikor azonban vízsugárral lefecskendeztem a penészt, ez azonnal eltűnt, és a magonc néhány órán belül kibújt. Ugyan ezt a megfigyelést
tapasztaltam később otthon az Echinocereus fajok vetésénél. Két héten át nedvesen tartottam a
vetéseket, de azok nem csíráztak ki. Ahogy vízsu-

gárral kezdtem permetezni a talaj felületét, amely
ez által meglazult és elpusztította a felületén levő
penészréteget, a magvak azonnal kikeltek.
Feltételezem, hogy ez egy olyan penész, amely
megtartja a magvakban a csíraképességet addig
az ideig, amíg elégséges eső nem hullik le, amely
elmossa őket kellő távolságra az anyanövénytől.
Ezzel elkerülik azt az eshetőséget, hogy túl közel
keljenek ki, ahol nincs számukra elégséges táplálék. Arra is ügyelnek, hogy a magvakat az első
csapadék ne tévessze meg és az ezt követő esetleges szárazság a növénykéket ne pusztítsa el. Csak
az erős záporok biztosítanak annyi csapadékot,
amennyi elpusztítja ezeket a hasznos-káros penészeket és a magoncok fejlődéséhez szükséges.
Az itt említett penészfajokat csak a természetből
származó magokon figyeltem meg, és lehet, hogy
éppen emiatt kárhoztatják sokan az import magvakat.
Ha valakinek nem kelnek ki a magvak, az azért
van, mert állandóan nedvesen tartja a vetőtálkát és letakarja üveglappal, melegebb helyre helyezi, és ezt addig teszi, amíg a magvak teljesen

9. kép: Lophophora williamsii v. pluricostata, a mindenki által ismert pejotl növény.

40
Az évek során sok, néha eltérő nézet alakult
ki, de ez természetes, hiszen a termelők körülményei is nagyban eltérnek egymástól.
Nem minden esetben voltak azonban eredményesek az újabb módszerek, de ahogy az
már lenni szokott, a hibákból is sokat lehet
tanulni. Frič karakteréhez tartozik, hogy addig nem ismert el semmilyen más módszert,
amíg azt gyakorlatban eredményesen ki nem
próbálta. A kaktuszok a természet rendkívüli teremtményei, amelyek nem tartoznak az
egyszerű élőlényekhez, és sok gondot okozhatnak a növénykedvelő számára, de a siker
felé több út is vezethet.
A bevezető részben leírtam, hogyan fedezte fel a titkos fegyverraktárakat, ezt most
nem szeretném újra taglalni. Az eset kapcsán
azonban hozzájutott ingyen vasútjegyekhez,
amit gyakran ki tudott használni. Abban az
időben a szerelvények étkezőkocsikkal is fel
voltak szerelve és a vonaljegyhez ingyen étkezés is járt. Mexikó azonban hatalmas ország, és nem mindenhová vezetett vasútvonal, úgyhogy a lakatlanabb vidékekre csak
gyalog vagy lóháton, esetleg öszvéren tudott
továbbra is eljutni.
Az egyik útja során Frič meglátogatta a
félszabad tarahumara indiánokat, akik eredetileg Karicsik városkánál laktak, de a mexikóiak és a misszionáriusok elűzték őket
a Sierra Madre hegységbe.
10. kép: Epithelantha spp. fajok, gyakori növény, szintén kul- Célkitűzése volt, hogy megtudjon bizonyos dolgokat a
tikus célokat szolgált.
narkotikus növényekről, főleg, hogy milyen alkalmakkor
használják őket és hogyan, s
természetesen a lelőhelyük is
érdekelte. Megtudta, az ös�szes tarahumara indián használja a „chikulí” nevű növényt.
Már az irodalomból tudta,
hogy az indiánok több fajt is
így neveztek, bár csak a megnevezés a Lophophora williamsii
és a Lophophora lewinii fajokra vonatkozik. Ezek szárított
érméit fogyasztják, amelyet
a növény levágott felső szártagjából nyernek. USA-ban
„mescal buttons” és Mexikó-

megavasodnak. A biztosító penészek nem engedik a csírázást. A magvakat hibáztatja, és nem
tudatosítja, hogy a kaktuszok sivatagban élnek,
ahol gyakran évekig nem esik és sok fajuk évekig bezárva tartja őket a csúcsukon levő gyapjúban. Ezért, ha nem kelnek ki két héten belül (az
opuntiáknál 2 hónap is eltelhet), a vetést a legerősebb napfénynek kell kitenni és várni kell,
amíg teljesen ki nem szárad. Ezt követően felülről
slaggal megöntözzük, hogy a talajfelszínen keletkezett kérgesedést feloldjuk, a kikelt magoncokat
ezután rendszeresen öntözzük.
Mások, hogyha nem csíráznak a magvak, a talajt hibáztatják és az átmosott magvakat friss
talajra vetik el. Itt újabb hibába esnek, mert ezzel annyira legyengítik a magoncokat, hogy a továbbiakban képtelenek jól fejlődni. Azért számít
ez hibának, mert az új talajban nem biztos, hogy
volt idejük kifejlődni a hasznos baktériumoknak,
amelyek segítenek a növénykéknek hozzáférhetőbbé tenni a talajban levő tápanyagot. A baktériumok csíráit a magvak magukban hordozzák és
az első öntözés után azonnal életképessé válnak,
azért hogy munkájukat jól végezhessék, a második vetéskor a maghéj már nem tartalmaz olyan
sok csírát, hogy az elég lenne a talaj időbeli előkészítéséhez. Ilyenkor viszont a „rossz” baktériumok és penészek győznek a „jók” felett.”
Frič ilyen és hasonló jellegű tanácsadása
minden esetben saját tapasztalatain alapult.
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ban „peljotes” a nevük. A bennszülöttek istenként imádják és még áldozatot is bemutatnak
neki.
A növényi készítmények vallási ünnepekkor kapnak szerepet, elsősorban, mint orvosság sok betegség ellen. Külsőleg kígyómarás ellen, égési sebek gyógyítására és reuma
kezelésére használják. A szervezetbe kerülve örömérzést okoz, elnyomja az éhséget és
a szomjúságot, színes látomásokat idéz elő.
Az ember úgy látja, hogy körülötte minden
táncol, csak az jár rendkívül biztosan, aki fogyasztott belőle. A chikulí hatása alatt az ember nyugodtan sétálhat a legmagasabb szakadék szélén, mégsem szédül el vagy zuhan
le. Az indiánok a szer túlzott fogyasztásának
hatására vagy sírni kezdenek, vagy nevetni. Frič szerint volt még egy mellékhatása,
elnyomta a szexuális vágyat. Tarahumarák
szerint hosszú életet, rendkívüli egészséget,
a test és a lélek megtisztulását ajándékozza
fogyasztójának. Még egy hasonló, de erősebb
szert is ismernek, „chikulí huanamé” néven
„Mulato” (Mammillaria micromeris =
Epithelantha micromeris). Hisznek abban,
megnagyobbítják a szemet, hogy észrevehessék az ártó varázslatokat, meghosszabbítja
az életet és a futónak nagy kitartást és sebességet biztosít.
A „Rosarapa”, Frič szerint azonos a
Cephalomamillaria micromeris v. greggii fajjal.
Valamivel nagyobb méretű, mint az előbbi
faj, de eltér tőle hosszabb töviseivel. Az embereknek csak tiszta állapotban szabad megfogniuk, ami nemcsak a külső tisztaságra
vonatkozik, hanem a fizikai és erkölcsire is.
Csak a rendesen megkeresztelt ember érintheti meg. Ez a növény a legjobb keresztény,
ezért mindenről tudomása van, azonnal
megharagszik, ha valami igazságtalanságot
lát. A bűnösnek elveszi a józan eszét, és a szakadékba löki. Ezekből az okokból kifolyólag
nagyon hasznos védelmező a gonosz emberekkel és az apacsokkal szemben.
A „Sumaní” (Mammillaria fissuratus =
Roseocactus fissuratus) nagyon ritka faj, de
nagyobb varázslattal bír, mint a huanamé.
Hasonló a felhasználása is, de jóval bódítóbb. Ahol jelen van a sumaní, ott nem lehet
semmit sem eltulajdonítani, mert azonnal

figyelmezteti a katonákat. A „Chikulí huálula
saeliami” (Frič szerint azonos az Anhalonium
florea rosea fajjal). Az összes szer közül ez a
legjobb, amit a neve is elárul, „chikulí a legnagyobb úr”. A tarahumaráknál a legritkábbnak
számít. Személyesen nem látta, de ahogy azt
az elmondásaikból kivette, hasonló módon
él, mint a humané, csak jóval nagyobb átmérőjű, és körös-körül apróbb egyedekkel van
körülvéve. Mindegyik chikulí az ő szolgája, és
az ok, hogy az indiánok miért gyűjtik olyan
ritkán az, mert a legéhesebb istenségnek
tartják. Nem elégszik meg a kecske vagy juh
áldozattal, neki legalább szarvasmarha kell.
Kevés indián engedhet meg magának ekkora felajánlást. Ha az ember nem áldoz fel egy
ökröt, felfalja az embert. Mindig lehajtott fejjel jár, hogy mindent halljon és lásson, ami a
gyermekeivel történik, de ő maga sosem hal
meg. Ha valaki megbetegszik és nincs a közelben a Nagy Úr, a varázsló, aki megfelelő áldozat bemutatása után felkéri őt, küldjön segítséget, amit ő minden esetben meg is tesz.
Az indiánoknál tett látogatásáról és tapasztalatairól egy könyvet is írt „Kaktuszokról és narkotikus hatásukról” címen. Ebből idézek néhány sort: „A lakhelyük tanulmányozása során és a helyi lakosok elbeszéléseiből arra a
következtetésre jutottam, hogy nem ismeretes
köztük az őrültség, az idiotizmus vagy a gyengeelméjűség fogalma, inkább nagyon értelmesek és
természetes intelligenciával rendelkeznek. Néha
azonban a védekező ösztönüknek köszönhetően
örömmel tettették magukat együgyűvé, olyan sikerrel, hogy még a tapasztalt megfigyelőt is megtévesztették. Nem ismernek más betegséget csak
az öregséget. A közelükben letelepedett mexikóiak szerint nagy életkort élnek meg. Ezek a tények
ellentmondanak a chikulí használata károsnak
vélt rossz hírével, de ez csak természetesen a
mérsékelten használt adagok esetében érvényes.
A felhasználásuk mértékét a vallásuk szabályozza, amely jóval hatékonyabb narkó ellenes intézkedés, mint a legszigorúbb törvény.”
A tarahumarák híresek az emberfeletti
teljesítményeikről, főleg futásban és kitartó gyaloglásban jeleskednek. Frič említ egy
esetet, amikor az egyik indiánt elküldték
gyógyszerért és orvosért Chihuahua városba, amely 500 kilométerre volt a lakhelyétől,
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a távolságot pihenés és felfrissülés nélkül 36
órán belül teljesítette.
„Az indiánok egyik megélhetési forrása a vad
lovak befogása a hegyekben és eladásuk, lovanként egy dollár a hasznuk. Nem tudják, hogy a
területükön élő egyedek az ő tulajdonuk és nyugodtan meg is tarthatnák őket. Amikor megláttam ezt a tagolt mészkőhegységet, amely mellett
a svájci Alpok egyhangú tájnak tűnnek, nem értettem, hogyan képesek itt befogni a musztángokat. Mi csak lépésekben, óvatosan az öszvérek
hátán tudtunk előrejutni. Még a kitaposott utakon is gyakran le kellett szállnunk és az állatainkat pórázon kellett vezetnünk. Annak idején,
amikor Dél-Amerikában jártam, az ottaniak, ha
a lovaik a hegyekbe menekültek, inkább lemondtak róluk, de sohasem követték őket. Azonban a
tarahumarák gyalog fogják be a lovakat, addig
üldözik őket, amíg teljesen ki nem dőlnek, ezt követően megbéklyózzák lábaikat. Csak aki ismeri
a vadlovak szívóságát, tudja megérteni az indiánok emberfeletti teljesítését. Dél-Amerikában
gyakran részt vettem a vad lovak begyűjtésénél,
mindig sokan voltunk és rendszeresen cseréltük szelíd lovainkat, ennek ellenére néhányukat
mégis teljesen kimerítettük, míg sikerült a karámba hajtani vad társaikat. Az ilyen hajtóvadászatra a tarahumarák párosan indulnak el.”
A tarahumarák fizikailag nem tartoznak
az erős típusok közé. Alacsony termetűek és
izmaik alig fejlettek. A mexikói állam annak
idején el akart küldeni a párizsi olimpiára néhány indián futót, de aztán kitudódott, hogy
chikulí nélkül nem érnének el eredményeket.
A Kolumbiai Egyetemen, önkénteseken végeztek el kísérleteket, de az eredmény éppen
ellenkező lett, mint ahogy azt várták. A kísérleti személyek lustává váltak, nem voltak
hajlandóak megmozdulni, de 24 órán át képtelenek voltak elaludni. Hasonló eredményeket tapasztaltak, mint a bolíviai indiánoknál, akik a kokaint egészségkárosodás nélkül
rendszeresen használják, míg a fehér emberre károsan hat.
Karicsik környékén csak egy fajt talált a
Coryphantha heyei Frič sp. n. növényt. Az indiánok által használt fajokkal itt nem találkozott. Az egyik ismerőse, aki több évet töltött köztük, árulta el Fričnek a növények eredeti élőhelyét, amely onnan 200 kilométerre

északra fekszik. Számára ez abban a helyzetben nagy távolságnak számított, de az indiánoknak csak egy kirándulást jelentett.
Visszatért a Sierra Madre hegyeibe, de
most Durango állam felől érkezett. Felmászott egészen 3000 méter magasságig, ahol
egy fontos botanikai fajjal találkozott, a
Mammillopsis senilis Britton & Rose példányaival. A tarahumarákkal már soha többé nem
került kapcsolatba, pedig itt is élt egy peljote
faj. Durango állam hegyeiben máshol is előfordulnak, de abban az időben egy mexikói
Rúzsa Sándor, Galindo tartotta ellenőrzés
alatt a vidéket, aki a kormány ellen harcolt.
Fričnek nem volt ínyére találkozni vele, ezért
elkerülte területét. Később, amikor megtalálta a növényeket a természetben, két kísérletet is elvégzett velük sajátmagán.
„Az első alkalommal két nagy friss növényt fogyasztottam el. Az elsőt, amikor rágni kezdtem,
utálatos ízt éreztem. A ragadós nedve ráragadt
a fogaimra, nyelvemre és szájpadlásomra, olyan
érzésem volt, mintha nyálka lett volna rajtuk.
Talán hasonló állaga a nyálkás meztelen csigának van. Az íze savanykásan keserű, összehúzta a szám belsejét, egyszóval, mintha szappant
fogyasztottam volna. A friss növény megevéséhez nagy önuralom szükséges. A másikat úgy
fél óra múlva kezdtem el rágni, de ez már úgy
tűnt, mintha ízetlen lenne. A faj a Lophophora
williamsii volt. A kísérlet eredménye az lett,
hogy a látószögemben levő fák és tárgyak körvonalai színes látomásként jelentek meg előttem,
pontosan úgy, mint azt a tükrös lát-hengerben
észleljük. Az extázis pillanatában elfelejtettem
becsukni a szemem. Egyrészt azért, mert elfelejtettem olvasmányaimat, ahol ezt tanácsolták,
másrészt erre nem volt időm. A vadonban elvégzett munka mindig azt kívánja az embertől, hogy
nyitott szemmel járjon. Az álmatlanság és az éhség, valamint a szomjúság hiányának érzése három napig tartott nálam. A hosszabb ideig tartó
álmatlanság, mint amilyet a laboratóriumi kísérleteknél értek el, azzal magyarázható, hogy én a
meleg vidékeken úgysem vagyok képes aludni.
Az átlagos alvásom, ha egészséges vagyok, napi
három óra vagy még kevesebb. A kevés alvást a
meleg váltja ki belőlem, és az az érzés, hogy az
időmet minél jobban ki tudjam használni munkám elvégzésére, mert minden elvesztegetett
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perc távolabb visz szeretteimtől. A nappalokat
növények gyűjtésére szántam, az esték folyamán
tisztítottam a magvakat, írtam cikkeimet és tanulmányoztam a szakirodalmat.
Sem az első, sem a második kísérletemnél nem
tapasztaltam fizikai fáradságot vagy mozgásképtelenséget, éppen ellenkezőleg.
A második esetben Mexikó déli részén tartózkodtam és a nálam levő növény már félszáraz
volt, amelyet azóta hordtam magammal. Mint
azt feljebb is említettem, most sem volt időm tudományos megfigyelésre. Nem tudtam eldönteni, hogy hogyan juthatnék le egy meredek hegyről, amelyet megmásztam és már nem volt merre mozdulnom. Ha lenéztem, elfogott a szédülés. Hiába kerestem a visszautat, annak ellenére, hogy már eléggé sötétedett. Felfedeztem egy
eléggé biztonságosnak tűnő sziklaperemet és fél
órát elidőztem rajta, amíg a szer hatni kezdett.
Ezt követően határozottan és épen leértem.”

Frič Mexikóban gyakran került veszélyes
helyzetbe, főleg a kedvenc és ritkább fajok
gyűjtése közben. A folytatásban szeretnék
további érdekes momentumokat megemlíteni és lekötni az olvasó figyelmét.
Fábián László
Udvard
Képek: Fábián László: 1,2,3,4,6,7,9,10,11.
Tóth Norbert: 5, 8.
Megjegyzés
A cikkbeli régebbi nevek ma használatos neveinek beazonosítását segíti:
Ficzere Miklós: Kaktusznevek katalógusa - Cactus
Names Catalog (benne a Hunt-féle rendszer.)
Joël Lodé: Taxonomy of the Cactaceae.
Mindkettő megtalálható honlapunkon:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu

11. kép: Ariocarpus fissuratus var. lloydii. Frič órák hosszat képes volt figyelni a bimbók kitáru-

lását, egészen a virág teljes kinyílásáig.
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Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Kádár Csaba
Nem régen ért az a szerencse, hogy eljutottam a
Győrújbaráton lakó Kádár Csabához. Szerencsének azért is nevezem ezt az alkalmat, mert a véletlen folytán, vagy talán nem is véletlenül, igen
kedves társasággal találkozhattam nála. Egy kis
történeti adalék: a szlovákiai Udvardra megérkezve szinte azonnal átszálltunk Fábián László
kocsijába és irány Komárom, ahol rövid nézelődés után felvettük Epresi Laci bácsit és mentünk
Kádár Csabához. A kocsiban még társunk volt
Dr. Csajbók József is. Megérkezve örömmel láttuk a Budapestről érkezett Kajdacsi Jánost. Az
itteni találkozó célja egy rövid beszélgetés, majd
gyűjteménylátogatás után indulás Győrbe, ahol
a győri kaktuszgyűjtőknek volt összejövetelük,
melyen Fábián László tartott előadást. Már ak-

kor elhatároztam, hogy ilyen kellemes előzmények során, be kell mutatnom Csabát a Debreceni Pozsgástár olvasóinak.
- Kedves Csaba! Tudom rólad, Erdélyből kerültél Magyarországra. Ez talán azt is jelenti, már
ott elkezdődött érdeklődésed a kaktuszok és más
pozsgás növények iránt? Mi indított el ezen az
úton, kiktől kaptál ösztönzést?
1984 novemberét írtuk, amikor a déli fekvésű
kollégiumi szobámba átteleltetésre kaptam egy
kaktuszt, visszagondolva talán egy Echinopsis
volt. Kolozsváron jártam egyetemre a villamosmérnöki karon, és a természet szeretete
sok helyre eljuttatott, ahol növényeket találhattam. Ilyen hely volt a kollégium kertészének

1. kép: Kádár Csaba és barátai. Paraguay, Cerro Acahay, Notocactus schumannianus KCS-347.
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2. kép: A kép még a győrújbaráti növényház- 3. kép: Győrújbarát: a gondoskodás eredménye

ban készült.

a gazdag virágzás.

üvegháza ahol megint sikerült kaktuszokat
látnom. Kolozsvár híres gyönyörű botanikus
kertjéről is, és a kollégiumi kertész volt szíves
összehozni a botanikus kertben levő kaktuszos
részleg gondozójával, ahol tovább „fertőződtem” kaktuszos témában. Tavasszal már az ablakpárkány kezdett megtelni kaktuszokkal, így
az irodalom keresése is elkezdődött. Nagyon
nagy szerencsém volt, hogy egy neves fiatal
kaktuszosnak volt egy hirtelen felindulása és
minden kaktuszos könyvét, folyóiratát beadta
az antikváriumba – ezeket megvásárolva egyből egy igen szép kaktuszos irodalomra tettem
szert. A folyóiratokban talált címek segítségével felvettem különböző szervezetekkel, gyűjtőkkel a kapcsolatot, így sikerült már a friss kiadványokhoz is folyamatosan hozzájutnom, a
gyűjtők segítségével pedig magokat is beszerezhettem. Ebben az időben mint minden kezdő
„mindengyűjtő” voltam, mindennek örültem
amit kaptam, mivel egyetemista lévén a zsebpénzem nem volt nagyon sok. Nagybányai lévén a kaktuszos élmények tekintetében további lehetőségeim nyíltak, mivel Vida Géza gyűjteményét rendszeresen látogathattam, ahonnan rokoni alapon sok sarjat, magoncot volt
szerencsém kapni. NDK-s nyári utam során a
Haage kertészet magjaiból is vásároltam bőséggel, ezek többsége Notocactus mag volt. Ugyancsak ebben az időben jelent meg a KaktuszVilág kiadásokban rengeteg Notocactus nemzetséggel kapcsolatos cikk, ahol rátalálhattam

az Internoto-ra (Notocactus nemzetséggel
foglalkozó német nyelvű egyesület), ezáltal az
egyesület vezetőségével felvettem a kapcsolatot. Norbert Gerloff volt a fő kapcsolattartóm,
aki a Notocactus megkedvelése terén egy óriási löketet adott azzal, hogy nagyon sok magot
küldött. Az Internotótól kapott illetve a Haagetól vásárolt Notocactus magok sikeres elvetését követően lassan kialakulóban volt ennek a
nemzetségnek a megkedvelése, gyors Internoto
taggá válást követően ez tovább erősödött.
Több Notocactus kedvelővel vettem fel több országban is a kapcsolatot, így kerültem kapcsolatba többek közt Rácz László debreceni illetve
Fábián László érsekújvári gyűjtővel is, akikkel
ebben a témában történt levelezések, mag illetve növénycseréket követően szoros barátság
jött létre. Gyűjteményemet kezdtem szakosítani, a Notocactus nemzetségen kívüli növényeket kezdtem folyamatosan elajándékozni, mivel gyorsan utolért a kaktuszos betegség – azaz
a helyhiány. Ugyancsak ebben az időszakban
az utazási lehetőségeket kihasználva rendszeresen volt lehetőségem a debreceni kaktuszos
összejöveteleken megjelenni, ahol Dr. Nemes
Lajossal szoros barátság jött létre, ami a kaktuszok szeretetét még tovább növelte. Sajnos Magyarországra költözésem során még a kedvelt
nemzetségem legtöbb növényeitől is meg kellett válnom, jó pár év telt el úgy, hogy az első
magvetésemből származó pár növénnyel kellett beérnem. Szerencsére a gyűjteménymentes
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4. kép: Győrújbarát: szemet gyönyörködtető, pompás virágzás.

időszakot az internetes kaktuszozással sikerült
némileg pótolnom, de pár év elteltével ismét lehetőségem lett gyűjteményt létesíteni. Ekkor
a kapcsolattartás a világ minden táján sokkal
egyszerűbbé vált, így nemzetközi kapcsolatok
segítségével egyre több különleges Notocactus
magokat sikerült beszereznem, mivel a magvetés továbbra is a fő forrása a gyűjteményemnek. Ebben az időben rendszeresen kezdtem az
Internoto éves összejöveteleire elmenni, itt további barátságokat sikerült létrehozni, többek
közt a cseh Notocactus specialistával, Stanislav
Stuchlíkkal, akivel egy közös brazil, uruguayi
kaktuszos túrát sikerült összehoznunk 2008ban, ennek az élménynek hatására pedig 2014ben párommal Dr. Czompó Mártával ismét felkerestük ezeket a vidékeket, kiegészítve egy kis
paraguayi illetve argentin lelőhelyek felkeresésével is. Szerencsésnek vallom magam, hogy
odahaza „eltűrik” a szenvedélyemet, így üvegház építésére is lehetőségem nyílt, ahol kön�nyebben teleltethetem a kedvenceimet.

Szüleim elmondása szerint a kaktuszok
kedvtelése talán akkor oltódott belém, amikor
nagyjából 4 éves lehettem, mivel akkor történt
az meg, hogy beleestem egy kaktusz csoportba, aminek következtében hosszú ideig kellett
tűrnöm, hogy az összes belém szúródott tövist
ki tudják szedni.
- Első találkozásod a kaktuszokkal valóban fájdalmas élmény. Mégis, e kellemetlen emlék nem
eltávolított, hanem idővel megszerettette veled a
hol kicsire, hol nagyra nőtt, szúrós növényeket. Én
a győrújbaráti üvegházad láthattam. Első benyomásom az a pontosság és praktikusság, ahogyan
megépítetted. Gondolom, hasonló elv jellemzi az
újat Győrben is. Hogyan készült el az új, miben
különbözik a régitől? Hívatásodból eredően feltételezem, amit csak lehetett automatizáltál, hiszen elfoglaltságod miatt gyűjteményednek sokszor kell nélkülöznie személyes gondoskodásod.
Győrben az üvegház jobban mondva polikarbonát fedésű növényház az egy ideiglenes tele-
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pítésű, hasonló nagyságú mint Győrújbaráton,
kb. 15 m2. A rendszer ugyanaz ami barátin volt,
a fűtés is villamos fűtés. Nincs sok automatizálás benne, két ponton mérem a hőmérsékletet és ennek függvényében két radiátor kerül
üzembe, ha szükséges. Télen is fontosnak tartom a légmozgást, ezt egy időzítővel működtetett ventilátor végzi el. Télen az összes növényem ebben a növényházban van, ami nyáron
hidegágyba kerül ki, az télidőben beládázva az
asztal alá kerül, sajnos bezsúfolva. Télen a növényház fölé egy buborékos fóliát rakok és azt
egy normál fóliával még bevonom, ezzel igyekszem csökkenteni az energia fogyasztást. Nyáron a növényház három oldaláról a polikarbonát lapok leszerelésre kerülnek, helyébe finom
raschell háló kerül rögzítésre, igyekszem mindent elkövetni, hogy idegen beporzás ne történhessen a gyűjteményemben, a beporzást
saját kezűleg végzem el. A növényházban 3
helyen elhelyezett vezeték nélküli hőmérő se5. kép: Virágzás Győrbe költözés után.

gítségével tudom a lakásban is figyelemmel kísérni az aktuális illetve korábbi hőmérséklet és
páratartalom adatokat, így ha szükséges akkor
be tudok avatkozni, remélhetőleg időben.
A növények tartási módját próbálom az élőhelyen látottakhoz igazítani, ez jellemzően abból áll, hogy a vízmennyiséggel fukarkodom,
illetve a talajkeveréket, amit használok, az
egyre nagyobb százalékban homokot, ásványi
köveket tartalmaz. Igyekszem nem babusgatni, túltáplálni őket, de a napfényt, illetve a levegőáramlást a maximálisan próbálom a növényeknek biztosítani.
- Szavaid alapján a Notocactus nemzetség növényei állnak hozzád a legközelebb, ezek a kedvencek. Más kaktuszok is megtetszettek és bekerültek a gyűjteményedbe? Érdekel-e a kaktuszokon
kívül a többi pozsgás növény?
Mint említettem volt, a kezdetekben illetve az
újrakezdésnél mindengyűjtő voltam, de mos-
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élő fajokat jelenti. Természetesen ezekből az
időkből megmaradt egy-két növény, ami a szívemhez nőtt, illetve személyes kötődésem révén kötelességemnek tartom az ajándékba kapott növényeket is megtartani. Általam érdekesnek tartott növényeknek azért helye van
mindig, mint például a Carnegiea gigantea,
melynek árnyékában idővel szeretnék majd
pihengetni, idén vetettem egy adag magot
a biztonság kedvéért, de természetesen van
Echinocactus grusonii különböző méretben,
Leuchtenbergia principis és pár Astrophytum
is. Idő hiányában nem merek más növényt
tartani, főleg ami plusz gondozást is igényel,
de természetesen pár Tillandsia is van a birtokomban, a sziklakertben pedig pár télálló
6. kép: Köd, eső sosem volt akadály. Brazília, pozsgás – igaz ezt Márti kezeli.
Santa Caterina, Notocactus catarinensis KCS404.
- Emlékszem, néhány évvel ezelőtt a dél-ameritanra a gyűjteményemből mondhatni minden kai utadról cikksorozat jelent meg a Debreceni
növényt továbbadtam, ami nem a Notocactus Pozsgástárban, és egyik alkalommal a címlapon
nemzetséghez, illetve az élőhelyén vele együtt az általad készített Echinopsis élőhelyi fotót lát7. kép: Notocactus megapotamicus KCS-407. Brazília, Rio Grande do Sul, Soledade, út menti

látvány
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8. kép: Impozáns Notocactus neohorstii KCS-115 az élőhelyen. Brazília, Riogo Grande do Sul,

Cacapava do Sul közelében.

hattuk. Az útleírásodban is lelkesen szóltál e növények csodálatos virágairól. Most nem említed
őket, amely véletlen kihagyás, vagy valami ok
miatt nem kerültek be gyűjteményedbe?
Az előző felsorolás az általam érdekesnek
tartott fajokról szólt. Az Echinopsisok közül néhány fajnak az élőhelye megegyezik a
Notocactusok élőhelyével, ezek ennek következtében természetesen helyet kell, hogy kapjanak a gyűjteményemben. Ilyen meggondolás alapján látható a növényeim közt továbbá
a Gymnocalycium, Frailea, Opuntia, Cereus
nemzetségek közül is pár faj.
- Visszakanyarodva a notokaktuszokhoz megállapíthatom, országunkban egyik legavatottabb szakértője vagy e nemzetségnek. A
notokaktuszok rendszertani helye is sokat változott, hol ide, hol oda kerültek. Mi a véleményed
korábbi rendszertani helyük megváltoztatásáról?

Megtisztelő, hogy ilyen jelzőkkel illetsz engem, de távolról se tartom magam szakértőnek, villamosmérnöki végzettségem nem adja
meg a kellő tudásalapot ahhoz, hogy ilyesmiről
álmodjak, ilyen babérokra törjek. Én ennek a
nemzetségnek a kedvelője vagyok, és mindent
megteszek, hogy a tudásom, lehetőségem szerint a maximumot tudjam elérni a gyűjteményem tekintetében. Talán ennek is köszönhető, hogy a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesülete éppen a napokban nyilvánította
szakgyűjteménynek, ami részemre nagyon
nagy megtiszteltetés és természetesen nagyon nagy örömmel töltött el, de ugyanakkor
kötelezettséget is kell magam részéről megfogalmazzak, hogy legalább ezen a szinten fenn
kell tartanom a gyűjteményemet, de inkább
tovább kell azt fejlesztenem.
Botanikai témákban nem vagyok szakavatott, így szakvéleményt nem tudok ebben a
kérdésben megfogalmazni. Az én laikus vé-

9. kép: Notocactus herterii fa. pseudoherterii KCS-240. Brazília, Rio Grande do Sul, Livramento

közelében.
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leményem talán észlelhető abban, hogy nem
parodizálok, hanem a Notocactus nevet használom. Számomra a Havlicek által felállított
rendszerezés közelebb áll, emiatt nálam ezen
rendszertani elv szerint van rendezve a gyűjteményem. Magánvéleményem, hogy az új rendszerben olyan korábbiakban eltérő fajok is egy
új faj alá van összevonva, ami szemre is óriási alaktani, virágformai különbségeket mutatnak, ilyen esetben részemről csak az az egy
kérdés merül fel, hogy ha fajazonos utódokat
szeretnék reprodukálni, mennyire porozhatom össze ezeket a növényeket?? Szerencsére
nem nekem kell megoldanom ezt a kérdést, ezáltal személy szerint maradok a régi rendszernél, ahol a formagazdagság szerteágazóbb, és
igyekszem ezek fajazonosságát megtartani.
Terepen megfordulván nagyon sok változatát
láthattam a különböző fajoknak, emiatt kissé
egyet tudok érteni a gyűjtőszámos kérdéskörrel, természetesen ezt is a kellő józan parasztész határain belül. Ha lehetséges akkor igyekszem gyűjtőszámos növényeket beszerezni, ta-

pasztalatom az, hogy ezek nagyon jól megmutatják a növények változékonyságát.
- Csak furdal a kíváncsiság, pontosan milyen ös�szetételű földkeveréket használsz, mind ugyanazt kapja, vagy nemzetségtől függően van eltérés? Milyen gyakran és mikor ülteted át növényeid?
Jellemzően egy földkeveréket használok, a növényeket pedig műanyag edényekben, csúnya
szóval „cserepekben” tartom. A fő irányelv az,
hogy jó vízáteresztő képességű legyen, relatív
hamar, de ne túl gyorsan száradjon ki, ásványi tartalommal rendelkezzen. Ezeknek a feltételeknek nálam a következő összetétel vált
be: 35-40% Florasca virágföld, 45-35% éles
homok (szürke homok), 5% humusz, 5-10%
apró kőzúzalék és 5% perlit. Pár növénynél pici
agyag, másoknál kevés tőzeg hozzáadásával
próbálom az élőhelyi talajformát biztosítani.
- Említetted, a virágok beporzását saját kezűleg
végzed el. Ebből következően begyűjtöd a mag-

10. kép: Európai gyűjteményekben ritkaság az élőhelyén is gyönyörű Notocactus roseiflorus

KCS-278. Uruguay, El Topador közelében.
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vakat és feltételezhetően el is veted. Ha minden
jól sikerül, bőséges szaporulatra teszel szert. Mi
lesz az „újszülöttek” sorsa? Ajándékozás, értékesítés vagy csak a gyűjteményed bővül velük?
Elmondanád, hogyan végzed a vetést, milyen közegbe, melyik időpontban, milyen környezeti feltételt biztosítasz, és mikor pikírozol?
A gyűjteményemben keletkező magok számomra elsősorban az esetleges vesztességek
biztos pótlására szolgálnak, helyhiány miatt
ezek vetése nem jellemző. Mivel nem kereskedés céllal tartom fenn a gyűjteményemet,
az általam termesztett magokat, esetleg növényeket csakis a gyűjtemény gyarapítására
próbálom visszafordítani. Emiatt van évente
maglistám, illetve a növényházamban van egy
becsületkassza, ahova bárki saját lehetősége,
érzése alapján, annyival támogatja a gyűjteményem fejlődését amennyivel gondolja. Magvetések során keletkezett plusz növényeket elsősorban a Notocactus nemzetséget kedvelőknek ajánlom fel, aztán jönnek azok a kiszemelt

gyűjtők, akiket meg tudok esetleg „fertőzni”
ezzel a nemzetséggel, ami meg fennmarad, az
kikerül az elvihető növények közé egy külön
melegágyba. Jellemzően nem szoktak tőlem
úgy elmenni a látogatók, hogy üres lenne kezük, mindenkinek akad egy számára kedves
formájú, virágú növény.
A magvetéseket korábban a normál talajkeverékből finom szemcsére átrostált és további 20% homokkal dúsított földkeverékbe végeztem, az idén rátértem a kókuszrostra. Egy
normál ültető tálba helyezem az 5 cm átmérőjű műanyag edényeket, ezáltal egy tálba megfelezve a cserepeket 100 adag mag elvetésére
nyílik lehetőség. 10-20 magnál többet nem
szoktam már vetni, ezek a cserép felébe tökéletesen elférnek. Egy cserépbe sose rakok hasonló habitusú fajokat, igyekszem teljesen eltérő habitusúakat összerakni, esetleges magok
elszóródása következtében a korrekt azonosíthatóság miatt. Minden elvetett adag mag mellé a névtábla kötelező jelleggel odakerül, ennek

11. kép: Parlagtűz után újraéledő növény. Notocactus graesnerii var. albisetus KCS-389. Brazília,

Serra Geral.
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a jelzésen kívül olyan
szerepe is van, hogy a
Genotherm fóliát használva, kellő távolságtartást is tud biztosítani a
talaj fölött, ezáltal egy
kellemes mikroklímát
tudok létrehozni. Kelést
követően lassan kis ablakokat hagyok nyitva a
szellőztetés miatt, egy
idő után teljesen ki is takarom a vetést. Nálam a
tapasztalat, hogy a vetések elején a félárnyékos,
szórt fényű környezetet
jobban kedvelik a magoncok, később jöhet
majd szoktatással a teljes napfény. Pikírozás
idő függvénye, de jellemzően akkor, ha már
nem férnek el egymás
mellett a kis magoncok.
- Változatos „műfaj” a
növényvédelem is. Gyűjteményedben mi a gyakori kártétel: a rovaroké
vagy a gombáké? Mikor 12. kép: Notocactus warasii KCS-413 Brazíliában, Rio Grande do Sul,
és milyen szerekkel véde- Ponte Rio Fao - Barros Cassal környékén.
kezel ellenük?
Gondolom ez a kérdés mindenkinek problémát - Tervezed-e a gyűjtemény, az üvegház, esetleg
okoz. Jellemzően ősszel az utolsó locsolásként mindkettő bővítését? Általánosságban milyen
felszívatással alkalmazok egy rovar és gom- terveid vannak a jövőt illetően?
ba elleni kezelést, ez eddig sikeres volt ahhoz, Tervezni természetesen tervezem, kb. egy 40hogy télidőben ne szaporodjanak el a kártevők. 50 m2-es növényház a vágyam, de ennek jelen
Tavasszal a kezdeti, elindítást segítő párásítá- pillanatban még nincs aktualitása. Jövőbeni
sokat követően az első igazi locsolást hason- terveim, hogy a növényeimet egészséges állóképpen felszívatással rovar és gomba elleni lapotban tarthassam, a még hiányzó fajokat,
szerek használatával végzem. Idén sajnos ez változatokat gyűjtsem be, és természetesen,
kimaradt a tavaszi kezelés és ennek eredmé- ha lesz lehetőségem, akkor ismét bejárni új
nyeképpen megjelentek a gyapjas tetvek, ame- élőhelyeket.
lyek ellen intenzíven kellett beavatkoznom, ez
megerősített ismét abban, hogy nem szabad - A notokaktuszok és élőhelyeik, az ott előforfélvállról venni ezt a kérdéskört. Eddigi tevé- duló társult növényi közösségek tanulmányozákenységem során eddig csupán a mostani tá- sa, gondolom, érdeklődésednek állandó tárgyai.
madáson kívül egyszer volt kisebb fertőzésem, E témákban olvashatunk tőled cikkeket az elköaz is idegen helyről behozott növénytől, emi- vetkezendő időszakban? Van-e olyan témakör,
att ha idegen helyről szerzek be valamilyen nö- amit a lehető legnagyobb részletességgel kívánsz
vényt, annak első időszaka a karantén nálam. tanulmányozni?
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13. kép: Első élőhelyi utamon az első Notocactust építkezési törmelékek közt találtam meg.

Notocactus ottonis fa. Lamy KCS-001. Brazília, Riogo Grande do Sul, Colonia Itapua közelében.
Mindez a ráfordított idő kérdése, sajnos a jelenlegi gyűjteményem karbantartása felemészti az erre a témára felhasználható szabadidő keretemet. Emiatt is igyekeztem eddig
is a szakosítással optimalizálni az időkihasználást, és emiatt is sajnos meg kellett húznom
egy határt, ameddig ez a hobbi nem válik terhessé számomra, nem okoz zavart a mindennapi életben.

hetőségei szerint tartson kaktuszokat, a napos
hely elengedhetetlen, ezen hely megléte alapkövetelmény. Ha valaki komolyan kezd foglalkozni ezzel a hobbival, akkor a szakirodalom
olvasását melegen ajánlom, egyesületi életbe
való bekapcsolódás, gyűjtőkkel való kapcsolatfelvételt is javasolok. Növényeket inkább gyűjtőktől vásároljon, ezt részesítse előnybe a különböző áruházakkal szemben, és ha lehetséges már az elejétől a növények mellé a névtáblát tűzze be. Ami talán a legfontosabb tanács,
hogy szeresse és gyűjtse a Notocactus nemzetség növényeit.
- Bemutatkozásod végéhez érkezvén, kívánok további sok sikert kaktuszaidhoz, és minél többször legyen szerencséd elutazni Dél-Amerikába,
kedves növényeid otthonába.

- Befejezésül milyen tanácsokkal, útravalóval
szolgálnád a kezdő gyűjtőket?
Én az én szempontjaimat tudom csak hirdetni,
ezek pedig nem mindenkinek felelhetnek meg.
Általánosságban természetesen a kezdő gyűjtő szeresse a természetet és úgy álljon hozzá,
hogy ez a hobbi nem csak örömökből áll össze,
hanem kemény kötelezettségek is vannak (télre való előkészítés, tavaszi indítás, átültetés,
Ficzere Miklós, Debrecen
növényvédelem, stb.), de ezeket jó tervezéssel
gond nélkül át lehet vészelni. Mindenki a le- Képek a szerző felvételei.
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Katona József

A Lithops nemzetség VIII.
Szaporításuk generatív és vegetatív módon
Abstract: The author describes the vegetative and generative ways of the Lithops’ propagation. Ensuring the sterility and also covering the seeding mixture with charcoal powder or still more charcoal chips is important. The later one gives good protection also
against moss.

A Lithopsokat leginkább magvetéssel szaporítjuk, de dugványozni is lehetséges. Nagyszámú egyedhez magvetéssel jutunk, és azok későbbi magvaihoz vagy nehezen beszerezhető
példányokhoz. Dugványozással nem lesz sem
nagyszámú egyed, sem azok értékes magjai.
Sokszor a kívánt értékes fajok magvait sem
egyszerű beszerezni. Egyik-másik fajból csak
4-5 szemet lehet vásárolni. A Lithops magvetés
és nevelés kissé érzékenyebb feladat, mint a kevésbé érzékeny kaktuszoké, a kivételektől eltekintve. Ezért még nagyobb figyelemmel és precizitással, tisztasággal végzem. Rendkívül fontos az ültető közegek sterilitása, gombák, stb.
miatt. A következő fontos dolog a csírázási hőmérséklet. És még egy lényeges szempont a vetésnél, hogy a magok fényben csíráznak. Meg
kell említenem azt is, hogy én a szobai nevelést
írom le, mert az én kis üvegházam télen nem
fűthető. Nagyüzemi körülmények között fűthető üvegházakban nagytérfogatú párás keltető szekrényekben csíráztatnak. Figyelemmel
legyünk a naptári hónapra is. Pár éve mindenki a melegebb hónapokban vetett. Deli Tamás,
Rácz László és jómagam is a január végi, február eleji vetést találtuk eredményesnek. Hátrá1. kép: A már kikelő kis Lithops magoncok.

nya az ilyenkor szokásos kevesebb szűrt fény,
emiatt kicsit nyúlánkabbak a csíranövények.
Vetés előtt a következő dolgokat készítsük elő,
szerezzük be. Teljesen fertőtlenített vagy tisztított ültető edényeket, ennek megfelelő ültető
közeget és drénnek való kavicsot. Én kimosott
andezitet használok, mert nedves állapotban
zöldes, és szárazon fehér. Óvatosságból átlátszó edénybe vetek! Két hónapra elegendő 1-2
liter forralt lágy vizet vagy esővizet készítek
elő az öntözéshez. Az agresszív desztillált víz
nem a legjobb lehetőség. A föld összetétele lehet felerészben finom, átszitált 1-2 mm szemcsenagyságú kerti föld, és felerészben hasonló finomságú kavics, folyamhomok, Bims, stb.
Kísérletképpen vetettem folyamhomokba és
apró gránittörmelékbe egyaránt. Három évig
a következő átültetésig ebben nőttek! A tiszta
kvarc kavics nem alkalmas.
A kissé nedves keverék földet fertőtleníteni kell hőkezeléssel, és a drénnek való kavicsot vagy zeolitot is. Uzsonnás nejlon zacskókba külön-külön töltjük és egy, másfél percig a
mikrohullámú készülékben hagyjuk. Időnként
mérjük meg a hőfokot. Egy pár ki-be kapcsolás után, ha a hőmérséklet elérte a 80 fokot,
2. kép: A keltető doboz biztosítja a megfelelő

körülményeket.
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3. kép: A Lithops vetemény feltöltése.

4. kép: Az első vedlés kezdete.

kihűlésig a mikróban tartjuk. Vigyázzunk,
az értékes hőmérő elromlik, ha a bekapcsolt
mikróban marad. A hőfokot nem ajánlatos sokkal magasabbra vinni, mert ebben az esetben
a földben káros kémiai folyamatok történnek.

A vizet forralással fertőtlenítjük, majd kihűlés után literenként 1 tabletta Chinosol (0,5 g)
fertőtlenítő szert teszek bele és üvegben vagy
pet palack, stb. tárolom. A tiszta fertőtlenített
cserepet, edényt a drénkaviccsal kb. 1 cm vastagságig töltjük, majd az előkezelt földet
finoman beletöltjük, és elrendezzük, elsimítjuk. De nem tömörítjük, hogy a kikelő aprócska csíranövények finom gyökerei könnyedén befúródjanak a földbe.
Ezen teendők után elvethetjük, rászórhatjuk az ici-pici magvakat. Nem csáváztam soha azokat. Az elkészített víz ezt
is megteszi. A rászórt magokat nem szabad benyomkodni, mert fényben csíráznak. Ezután a veteményt az elkészített
Chinosolos vízzel egy külön edényben
alulról felszívatjuk. De csak addig, amíg
a felszín egy pontja vizesedni-nedvesedni
kezd. Kivesszük a vízből, és felülről a fertőtlenített vízből finoman megpermetezzük. Átlátszó fedővel letakarjuk. De csak
2 napig, hogy levegőzzön, és ne rohadjon
meg, egy gyufaszálat kell a fedő alá tenni.
Csíráztatásnál fontos tényező a hőmérséklet. Fűtetlen üvegházban márciusban
már megfelelő a hőmérséklet. Brian Fern
angol botanikus és szukkulens szakértő
és felfedező, a Lithops-Handbook (1981)
írója. A fényt és a hőmérsékletet vizsgálva
5. kép: Betegségekre érzékenyebb faj:

Lithops otzeniana.
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6. kép: A kitűzdelhető apróságok.

a Lithopsnál ezt találta, amit kivonatosan közlök a táblázatából: A fényben tartott csírázók
kelési aránya 25 °C-on csak 58% volt. Ugyanakkor a 12-20 °C-on tartottak kelési aránya 76%.
Ezeket figyelembe véve, én 20 fokon tartom,
7-8. kép: kitűzdelt kis Lithopsok.

és általában 10-12 nap alatt kikelnek. A nyurgácska növények tövét egy hét múlva igen apró
steril kaviccsal fel szoktam tölteni. Ennek két
oka van. Először lefedi a még felszínen maradt
gyökerecskéket és szilárd támaszt ad. Másod-
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9. kép: A pikírozott 7 hónapos zöld Lithopsok.

szor megvédi azokat a Sciara nevű fekete apró
legyektől. Négy hétig tart a csíra állapot.
Két hónapig vigyázni kell, hogy nyirkos maradjon. A vízzel így felszívatott, félig letakart
föld sokáig nedves marad. Az elpárolgott vizet
finoman permetezve pótoljuk az eltett vízből.
Idő teltével fokozatosan emeljük a védő fedelet vagy több szellőző lyukat fúrjunk azon. Három hónap után már pár napra kiszáradhat.
De vigyázzunk az újabb öntözéssel, mert ha
nagy adag vizet kap, ahhoz hasonlóan, mint
ahogy kezdetben megszívattuk alulról, akkor
az egész elszáll a Lithopsok örök mezejére. Én
inkább permetezem érzékkel, többször vagy
ritkábban. A 10x10 cm-es átlátszó edényben
látni lehet a nedvesség mértékét. Ezen kívül
a drénnek tett zeolit színe jelzi a nedvességet,
de nem a lucskosságot! Kb. hat hónap múlva
megtörténik az első vedlés. A kis törpécske
Lithopsok ekkor már felismerhetők, nagyjából felöltik a fajukra jellemző színt és formát.
Ekkor már egy kicsit fellélegezhetünk. Ha sok
magunk volt és túl sűrű a vetemény, meg kell
kísérelni a kipikírozást, finom fertőtlenített
földbe. Számolni kell a szokottnál több veszteségre. Általános tapasztalat, inkább egy évet
várjunk ezzel a dologgal. A gyenge, nem erősen

meghízottak a sűrűség
miatt teleltetéskor elpusztulnak. Ellenben a megmaradt jól meghízott kiültetettek élve maradnak.
Nagy dilemma ez nekem.
Sajnos, ez egy szükséges
rossz körülmény. Különben nagy öröm a kis tini
Lithopsok sorba ültetett
látványa. A pikírozást és
általában az átültetéseket
száraz állapotban, öntözés előtt végezzük el. Ekkor a száraz állapotban
a növények szénhidrátot
halmoznak fel sejtjeikben.
Átültetéskor ezért hamarabb és gyorsabban kezdenek újra növekedni. A felhasznált talaj se nem száraz, se nem vizes, úgynevezett földnedves legyen.
Vékony, hegyes pálcikával lyukat fúrunk, és a
bele helyezett kis Lithopsot egy ceruza lapos
végével körbe tömörítjük, majd 4-5 nap múlva
felülről jobban megpermetezhetjük. Legyünk
óvatosak, nehogy nagyon eláztassuk a „tiniket”. A további gondozás szinte megegyezik a
nagyokéval. Talán megköszönik, ha időnként
nyári estén kapnak egy-egy langyos permetezést. A magok csírázásával kapcsolatban megeshet, hogy bármennyire is gondosan jártunk
el, nem keltek ki az értékes magvak. Ebben
az esetben egy évre szárazon félre tesszük, és
kezdjük újra vízzel felszívatni. Legtöbbször sikerül így kikeltetni. Az is megeshet, hogy sok
mag nem kel ki. Ez nem jelenti, hogy ezek a magok nem csíraképesek. A fajfenntartás érdekében van ez így. A gyorsan kikeltek kedvezőtlen
időjárás esetén elpusztulnak. Ismét hűvösebb,
nedvesebb körülmények között a lusta „rossz”
magok kelnek ki. Kultúrában ez egy kissé
előnytelen, mert pikírozás után ezek a magok
elvesznek. Többször előfordult a veteményemmel, amelyben több faj volt elvetve, hogy egy
faj visszamaradva vizenyősen elszárad. Évek
alatt rájöttem erős nagyítóval megvizsgálva,
hogy ezeket a fajokat (L. verruculosa, francisci,
otzeniana, julii) nagyon szeretik a vörös takács-
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atkák. Nem találtam jó kemikáliát, ami az atkatojást is elpusztítja. Bizonyára a nagyüzemi
kertészetekben ez nem probléma. Gond lehet
a hosszú ideig tartó nyirkosság miatt megjelenő alga és mohák előtelepeivel. Szabó Imre
mezőhegyesi társunk kaktuszszaporításnál kitalált faszénporos lefedése a talajnak, a lehető
legjobb megoldás ezen esetben, lásd: Debreceni
Pozsgástár 2012. 1. 15. o. Lithopsoknál ne faszénport alkalmazzunk, hanem 1-2 mm nagyságúra szitált „faszénkavicsokat”. Ezzel takarjuk a talajt ez esetben. A kissé ragacsos tini
Lithopsokról a szénport eltávolítani nem lehet,
de a „faszénkavicsokat” igen.
A Lithopsok vegetatív szaporítása hasonló
más pozsgásnövényekéhez. A többfejes tele-

pekről kell vágni egy vagy több fejet úgy, hogy
a gyökérnyakból legalább 1-2 mm maradjon a
leválasztott fejen. A levágott fejeket egy napig
száradni hagytam, majd kb. 1 cm-re a folyamhomokba dugtam. Ezeket véglegesnek szánt
cserepekbe ültettem úgy, hogy a talaj felszínére egy cm vastag száraz folyamhomokot terítettem az enyhén nedves föld fölé. A vegetatív
szaporítást tavasszal március, április, május
hónapban érdemes elvégezni.
Katona József, Debrecen
katonalithops@gmail.com
Képek a szerző felvételei, a 10. kép:
Rácz László.

10. kép: Ez is érzékenyebb a betegségre Lithops julii.
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