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így a virágok nem tudnak ilyen szélesre nyíl-
ni. Nem találom nehezen tartható növény-
nek. Laza talajra van szükségük, ami gyorsan 
kiszárad, és ha télen teljesen szárazon tarjuk, 
gond nélkül elviselik, ha néhány fokkal fagy-
pont alá süllyed a hőmérséklet.

Tephrocactus alexanderi 
var. geometricus

Mindig úgy hallottam, hogy a Tephrocactus 
alexanderi var. geometricus csak a T. alexan-
deri egy formája, mely alig, vagy egyáltalán 
nem tövises. A legtöbb növény, mely tövise-
sen kezdi életét, idővel elveszíti azokat. A T. 
alexanderi var. bruchii és var. geometricus nö-
vényeim közötti különbség a hajtások mé-
retében és a tövisek számában, illetve hosz-
szúságában figyelhető meg. A var. bruchiin a 
tövisek 3 cm hosszúak és a hajtástól elálló-
ak. A var. geometricusnál a tövisek csak kb. 10 
mm hosszan ölelik a hajtást, és sokszor ezek 
kihullanak a hajtás kétéves korára. Élőhelyen 
a növények kistermetűek, legfeljebb 15 cm 
magasak, a hajtások pedig 2,5-3,5 cm átmé-

rőjűek. A legnagyobb növényem 8 évesen 17,5 
cm magas és a telep átmérője 30 cm. A növé-
nyeimnek csaknem hengeresek a hajtásai, az 
egyiken 3 cm keresztmetszetű a legkisebb 
hajtás, míg 7 cm átmérőjű és 7,5 cm hosszú-
ságú a legnagyobb szártagú példányomon. A 
virágok 5-7 cm szélesre nyílnak, melyek fe-
hérek némi rózsaszínes árnyalattal, vagy vi-
lágos rózsaszínűek egy sötétebb középcsíkkal 
a lepleken. Mint a legtöbb kaktusznál, ha egy 
növény sok virágot hoz, akkor a virágai kiseb-
bek lesznek annál, mint amelyik csak egyet-
len egyet fejleszt. A termések 3 cm átmérő-
jűek, felületükön serteszerű glochidákkal. A 
virágmaradványok között 1 cm hosszú tövi-
sek vannak. A magokkal óvatosan kell bánni, 
mivel a glochidák a magokra is kerülhetnek. 
A magok kb. 1 cm-esek, szögletesek, 5 mm 
vastagok, formájuk kissé egy kiszáradt kuko-
ricamagra hasonlítnak. Én szabadban tartom 
növényeimet, eső elleni takarás alatt, és laza, 
gyorsan száradó talajban. Így akár 15 °F (-9,5 
°C) hideget is kaphatnak, bár talán még ennél 
kevesebbet is kibírnának.

7. kép: Glandulicactus uncinatus.
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Kiss László

Mammmillaria tezontle
Abstract: A plant is introduced with stoutly questioned species status, which lives in a very small, only few square meters area. 

Several standpoints say it is only a different form of some other species. Its spreading area is almost similar to that of M. crinita.

Ez a nálunk még újnak számító mammillária 
az elnevezést onnan kapta, hogy vulkanikus 
talajon él, és ez alapján a spanyol nyelvben 
a tezontle jelentése „vulkáni, vulkanikus”. 
Számos cikkben történt már utalás arra a 
szomorú valóságra, hogy az egyes növény- 
és állatfajok élőhelyükön cseppet sem 
részesülnek megfelelő védelemben az emberi 
beavatkozás miatt. Ennek köszönhetően 
számos faj és fajta pusztult már ki, és annál 
is több került kihalás közeli helyzetbe. 
Mivel az állami védelem rendszere nem 
kialakult és nem hatékony, ezért nemzetközi 
összefogás bontakozott ki megmentésük, 
esetleges újra felfedezésük érdekében. Ilyen 
összefogás teremtett anyagi és szervezeti 
bázist az USA Hal és Vad Mentő Szolgálata 
és a Mexikói Környezettani Intézet által 
megalapított „Együttes Bizottság a Kihalással 
Veszélyeztetett Növények és Állatok 
Megőrzésére” szervezet működéséhez. 
Ennek a bizottságnak a működésével hozható 
összefüggésbe a jelen cikkben ismertetésre 
kerülő M. tezontle második felfedezése is. 

A növény első felfedezése 1989-re 
datálódik, mikor is San Luis Potosi városától 
északra lejegyezték WAF 1983-as gyűjtőszám 
alatt. A növényt vulkánikus működés 
nyomán kialakult sziklákon találták meg. 
A kis kiterjedésű élőhely mintegy 15×40 
m-es területre korlátozódott. Mivel az 
élőhely közel feküdt egy útépítéshez, rövid 
időn belül annak „áldozatává” vált, mert 
anyaglelőhelyéül szolgált az épülő útnak. 
Az esetleges további élőhely felfedezésére 
irányuló kutatás során két orvvadász nyújtott 
információt és két általuk begyűjtött növényt 
az újabb populációra vonatkozóan. W. A. és 
Betty Fitz Maurice ezen a nyomon indult el, 
és a megsemmisült élőhelytől nem egészen 
10 km-re találta fel a keresett M. tezontlet. 
A faj itt is vulkanikus talajon, valószínűleg 

vulkáni tufán fordult elő, egy alacsony 
hegyen, dombon. Ennek az új élőhelynek 
a kiterjedése még kisebb, mint az eredeti, 
tekintettel az 1,5×2,5 m-es, mint egy 4 m2-
nyi nagyságára. Ezen a piciny területen kb. 
200 egyedét találták meg a fajnak, beleértve 
a magoncokat is. Ennek alapján W. A. és Betty 
Fitz Maurice készítették el az első leírását, 
mely a Cactaceas y Succulentas Mexicanas XL 
(1) 1995-i számában jelent meg.

A M. tezontle rendszertani besorolása 
természetesen több megközelítésben lelhető 
fel a különböző források és szerzők szerint. 
Többek között eltérés van W. A. és Betty 
Fitz Maurice által a Cactus and Succulent 
Journal (U.S.) 1997. No. 4. számában 
leírtakkal, miszerint Hunt Mammillaria 
rendszerében a Mammillaria alnemzetség, 
Hydrochylus fajcsoport, Stylothelae fajsor 
Wildii csoportjába tartozik. Hunt 1987 évi 
rendszerében az előzőekben leírtakhoz képest 
Wildii csoport helyett a Crinita csoport 
az érvényes. Mellesleg ebben a csoportba 
még nem nyert besorolást az időbeli eltérés 
miatt ezen vizsgált faj (1987 és 1995), de 
Hunt álláspontja alapján oda tartozik. Ez 
azért kapott teret az 1997-ben megjelent 
cikkben, mert leíróival ellentétben mások 
vitatják önálló faji státuszát, és csupán a M. 
crinita szinonimájaként fogadták el. Lüthy és 
John Pilbeam: Mammillaria kézikönyvében 
egyaránt a Stylothelae fajsorba sorolás 
mellett foglalnak csupán állást. D. Hunt: 
CITES Cactaceae Checklist 2. Edition 1999 
kiadványában a M. crinita ssp. leucantha 
szinonimájaként elfogadott, amit Edward 
F. Anderson a The Cactus Family (2001) 
című könyvében szintén elfogad. A faj leírói 
és egyben felfedezői, mint említettem, 
vitatják a két faj, a M crinita és a M. tezontle 
összemosását az eltérő paramétereik alapján. 
Egyébként a M. tezontle adatainak a M. crinita 
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ssp. leucantha adataival való összevetése is 
jelentős eltéréseket mutat. John Pilbeam is 
az önálló faji státuszt ismeri el, amikor külön 
fajként ismerteti monográfiájában.

W. A. és Betty Fitz Maurice leírása szerint a 
faj egyedül álló, a növénytest nyomott gömb 
alakú, 10-15 mm, másutt 20 mm átmérőjű, 
ritkán nagyobb is lehet, de rendszerint kicsi. 
A nálam Köhres és Pavlíček magból nevelt 
növények átmérője eléri a 30-35 mm-t. 
Gyökere sűrű, fonálszerű. Maga a növény 
vizes testnedvű. A szemölcsök hengeresek, 
oszloposak, felül tompák, 4 mm hosszúak és 2 
mm átmérőjűek, zöldek. Az axillák gyapjúval 
ritkásan fedettek, a bolyhok száma 0-10 között 
változik, sárgásfehér sörtével. Az areolák 0,7 
mm átmérőjűek, kezdetben ritka gyapjúval 

fedettek, melyek később lehullanak és 
csupasszá válnak. Középtöviseinek száma 1-4 
db, ezek közül 1-4 horgas, 4(5) mm hosszúak, 
0,2 átmérőjűek, áttetszőek, felületük 
bolyhos, színük sárgásfehér. A peremtövisek 
száma 14-20 között változik, egyenesek, 
3-4(5) mm hosszúak, 0,09 mm átmérőjűek, 
felületük szintén bolyhos, ezek is áttetszőek, 
sárgásfehér színűek. A virág harang-tölcsér 
alakú, 10 mm hosszú és 15 mm széles, a belső 
sziromlevelek (lepellevelek) sárgásfehérek, a 
külső sziromlevelek szintén sárgásfehérek, 
barnás vöröses (sötét) középcsíkkal. A bibe 
1-3 ágú, a bibekarélyok néha nem különülnek 
el egymástól, a bibeszál és a bibekarélyok 
átmérője 0,5 mm, színük sárgásfehér. A bibe 
alig emelkedik a portokok fölé. A porzószál és 

1. kép: Virágzó Mammillaria tezontle a szerző gyűjteményében.   
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a portok szintén sárgásfehér színű. A virágzás 
ideje júniusra esik. A termés kezdetben 
tojásdad alakú, 3 mm hosszú, 2 mm átmérőjű, 
zöld színű, s nem emelkedik a peremtövisek 
fölé. A virágzás után 4-5 hónappal a termések 
kezdenek beérni, bepirosodnak, hosszuk 
elérheti a 15(20) mm-t, átmérőjük a 3 mm-t. 
A terméshéj 0,1mm vastag. A mag 0,7-0,8 mm 
hosszú, és 0,6-0,7 mm széles, barnás-fekete, 
a köldök (hilum) világos (fehéres) színével 
élesen elkülönül. A testa (maghéj) sűrűn 
pontozott illetve gödrözött.

Élőhelye Mexikó San Luis Potosi szövetségi 
államának azonos nevű fővárosától északra 
helyezkedik el, így alig különül el a M. crinita 
elterjedési területétől.

Élőhelye 1300 m magasan található. Az 
éves középhőmérséklet 16 oC, a havi átlag 
decemberben 13,5 oC, május-augusztus 
hónapokban 18,5 oC. Az éves csapadék 280 
mm, amely zömmel a június- szeptember 
közti esős évszakban esik. Megállapítható, 
hogy élőhelye meglehetősen száraz, és 
nagyobb hőmérsékletingadozástól mentes.

A növény magról 
eredményesen sza-
porítható, a kikelt 
magoncok sikeresen 
felnevelhetők az álta- 
lános nevelési felté-
telek betartása mel-
lett. A talaj összetétele 
iránt nem különösen 
kényes, mert az álta-
lam használt és Al-
ginitot tartalmazó ke-
verékben probléma-
mentesen tartható. 
A 2-3 éves magoncok 
már virágoznak, igaz 
a termés beérlelésére 
ebben a korban még 
nem képesek. Az ön-
tözéssel szemben nem 
különöse érzékenyek, 
ha az általános ön-
tözési szabályok be-
tartásra kerülnek, és 
jó szellőztetési körül-
mények között tart-
juk. Teleltetésük 5-10 

oC között eredményesen biztosítható.

Köszönet lányomnak, Kiss Gabriellának a 
fordításban nyújtott segítségért.

Kiss László
Orosháza

A felvételeket Kiss László készítette.

Irodalom
John Pilbeam: Mammillaria, 1999
Edward F. Anderson: The Cactus Family, 2001 
David Hunt: CITES Cactaceae checklist 1999
W. A. & Betty Fitz Maurice: Fieldnotes. 
Mammillaria tezontle - a long-term study. 
Cactus and Succulent Journal (USA) Vol. 69 
(1997), No. 4.

2. kép: Mammillaria tezontle kifejlődött termésekkel.     
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Helmut Walter és Wendelin Mächler

Veszélyeztetettként besorolva!
Ritter Copiapoa longispina puzzle-ja és a 

Copiapoa megarhiza egy új alfajának a leírása.
Abstract: A habitat of Copiapoa can be found eastward to Caldera, which was deemed to be a northern population of the legendary 

Copiapoa longispina. Whit their analysis the authors revealed that this hypothesis cannot be held. They described the found plants 

as Copiapoa megarhiza subsp. parvula, a new subspecies.

Copiapó tartományi fővárostól valamelyest 
északnyugatra fekvő kikötővárostól Calderától 
kissé keletre a partközeli dombokon 
szórványosan található egy Copiapoa. Ezek kis 

szürkésbarna-zöldesbarna, sűrű tövisezettségű 
és többnyire magányos növények, amelyek 
az esőnélküli nyarakon szemmel láthatóan 
hőstressztől szenvednek. Valójában csak azért 
keltették fel a figyelmet, mert gyakran, ahogyan 
mi is, a legendás Copiapoa longispina F. Ritter 
egy északi populációjának tartottuk. Csak 
miután mi a típuslelőhelyén 2005 márciusában 
találtunk egy Copiapoa longispinát, a két taxont 
pontosan össze tudtuk hasonlítani, és vált 
világossá, hogy ez a feltevés nem tartható. 

Ritter (1980) C. longispinájának élőhelyeként 
Copiapótól délre fekvő Sierra Hornillost 
írta le és hozzátette, csak onnan ismert. 
Kaktuszkedvelők és kutatók generációi 
keresték, de csak kevesüknek sikerült a 
típuslelőhelyen megtekinteni. A C. longispina 
viszonylag a sokkal északabbra, Antofagasta 
tartományban Paposo mellett élő Copiapoa 
humilishoz hasonló. Ritter ugyan külön fajnak 
tekintette, de ugyanabba a csoportba helyezte, 
mint a C. humilist. Konzervatívabb szerzők, 
mint Hoffmann (1989) és Charles (1994) a C. 
humilis változatának, Ferryman és Hunt (1999) 
(a Preston-Mafham-ban 1991) csak a C. humilis 
szinonimájának tekintették. Doweld (2001) ezt 
Copiapoa humilis subsp. longispinavá kombinálta 
át, és ezt a véleményt Honey (2004), majd 
Hoffmann és Walter (2005) is helyeselte.

Mégis hogyan jutottak arra a gondolatra, 
hogy Ritter Copiapoa longispinaját Copiapótól 
északabbra is feltételezzék, amikor ő 
élőhelyként leghatározottabban mégiscsak 
Sierra Hornillost írta le, és hozzátette, 
hogy csakis onnan ismert? A rejtély 
megoldása Santiago de Chilében a Nemzeti 

1. kép: A Copiapoa humilis subsp. longispina a 
típusélőhelyen. A nagy kúpalakú dudorokra 
teljesen felbomlott bordák jellemzőek erre az 
alfajra.
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2. kép: Sziklahasadékban élő Copiapoa humilis ssp. longispina csoport.
3. kép: Virágzó Copiapoa humilis ssp. longispina.
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Természettudományi Múzeumban található, 
amelynek herbáriumában tárolják az 
úgynevezett „Ritter gyűjtemény” legnagyobb 
részét. Ezt a Ritter anyagot dolgozta fel 
kitűnően és tette a nagy nyilvánosság számára 
is hozzáférhetővé Eggli és társai 1995-ben. 
Ők kifejtették, hogy a Copiapoa longispina 
(FR 505) holotípusa Utrecht-ben található U 
117755B szám alatt, és idézik Ritter eredeti 
leírásából az élőhely adatait, úgymint „Sierra 
Hornillos, Copiapótól délre”. Egy további, 
tisztázatlan státusú Santiagóban található 
herbáriumi lapon (SGO 124868) azonban két 
lelőhelyként is „Sierra Hornillos, Copiapótól 
északra” szerepel, ami meglepőnek tűnik. 
Ha eredetiben nézzük meg a herbáriumi 
anyagot (SGO-ban) feltűnik, hogy mindkét 
ellentmondásos helymeghatározás kivágott 
cédulára készült, az egyik kék, a másik piros 
tintával Ritter kézírásával és egy herbáriumi 
lapra vannak felragasztva. Mint azt Eggli és 
társai (1995: 48) kifejtették, Ritter a neveket 
többnyire arra az újságpapírra írta, amibe a 
gyűjtött anyagot becsomagolta, és a csomag 
belsejében elhelyezett egy második cédulát 
is. Az a véleményünk, hogy Ritter a mellékelt 
cédulán szereplő ”Copiapótól északra” földrajzi 
megjelöléssel csak tévedett, és nem akart 
második lelőhelyadatot kreálni. De nemcsak 
Ritternek ez a kétértelmű helymeghatározása 
vezetett ahhoz, hogy a Copiapótól északra, 
Caldera környékén előforduló Copiapoa 
taxonokat C. longispinanak tartották, hanem 
a típuslelőhely „valódi longispina-jának” 
nem ismerete is bizonyosan elég jelentősen 
hozzájárult ehhez a tévedéshez. A bevezetőben 
Calderától keletre említett nemzetség nem 
az egyetlen volt, amelyet C. longispinanak 
tartottak, mivel Ferryman (RMF 11, dátum 
nélkül) a még északabbi Flamenco/Obispito 
partmellék növényeit is C. longispinaként 
határozta meg, sőt Anderson (2001) a C. 
longispinat az ugyancsak Calderától északra 
előforduló faj, a Copiapoa mollicula F. Ritter 
szinonimájaként könyveli el.

Végeredményben azonban a három 
fentnevezett taxon egyike sem hasonlít a 
C. humilis subsp. longispinara, ami azonnal 
világossá válik, ha ezeket Ritter herbáriumi 
anyagával, és a típuslelőhely élő anyagával 

összehasonlítjuk. A három taxon egyike sem 
rendelkezik a jellemzően nagy, kúpalakú 
dudorokkal és a vad tövisezettséggel. Őket 
inkább más fajokhoz kellene hozzárendelni. 

Ezért:
- A Calderától kissé északabbra előforduló 

félgömb alakú, durván bordázott C. 
mollicula a jelenlegi vélemény (Hunt 1999) 
szerint inkább a még északabbra előforduló 
C. montanaval van rokonságban, mint a C. 
humilis komplexum tagjaival.

- A Flamenco/Obispitói nemzetségek a 
Calderától keletre tenyésző növényekkel való 
némi rokonságra utaló jelek ellenére inkább 
a Copiapoa megarhiza subsp. echinata (F. 
Ritter) alakváltozatai, mint azt a hamvasság 
nélküli zöld epidermiszük, tövisezettségük, 
sűrűn álló areoláik, sarjadzási hajlamuk és 
a hegyes, vöröses külső sziromlevelű rövid 
virágaik tanúsítják.

4. kép: C. megarhiza, C. humilis, C. montana és 
alfajaik ismert elterjedése.
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- A Calderától keletre élő taxon ugyancsak a 
C. megarhiza Britton & Rose alakkörbe tud-
ható be. Mivel azonban bizonyos mértékig 
a Copiapoa megarhiza subsp. megarhizatól is 
különbözik, e taxon részére az alábbi alfaj 
státus tűnik célszerűnek:

Copiapoa megarhiza subsp. parvula 
Mächler & Helmut Walter új alfaj.

Holotípus: Chile, Copiapo tartomány, 
Calderától keletre, 2005 március, Helmut 
Walter & Wendelin Mächler, HW 391 (SGO)

Elterjedés: Chile, Copiapo tartomány, part-
közeli dombláncolat Calderától keletre. Innen 

terjedt keletre és északra.
Nevezéktan (etimológia): parvu- 

lus (lat) nagyon kicsi, jelenték-
telen.

Diagnózis: A Copiapoa megarhiza 
subsp. parvula különösen a lénye-

5. kép: Copiapoa megarhiza ssp. parvula élőhelye.      

6. kép: A Copiapoa megarhiza subsp. 
parvula száraz időszakban a tí-
pus élőhelyen: a szürkésbarna 
epidermisz enyhén hamvas, a kis 
növénytestek határozottan bor-
dázottak. A zsugorodás következ-
tében a választóbarázdák nagyon 
mélyek, a dudorok erősen kidom-
borodnak. A tövisek finomak, rö-
videk és egyenesek.
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gesen kisebb termete (4-6 cm átmérő), idő-
sebb korára többnyire az átmérő duplájáig 
megnyúlt teste, és a szárazságstressz hatá-
sára vöröses-szürkére színeződő epidermisze 
által különbözik a Copiapoa megarhiza subsp. 
megarhizatól. Több (max. 22), vékony, mere-
dek és dudoros bordája van, amelyek válasz-
tóbarázdái csavarodók, areolái kisebbek (3-4 
mm), kerekek. Tövisei sokkal finomabbak és 
rövidebbek (max. 25 mm), a C. megarhizaval 
ellentétben valamennyi tövise egyenes. A C. 
megarhiza subsp. parvula külső sziromlevelei 
nem vörösesek, vagy vörös hegyűek, hanem 
zöldes-barnák. A belsőkön soha sincs közpon-
ti vöröses sáv, mint ahogy az a C. megarhiza 
subsp. megarhizanál gyakran előfordul. A je-
lentősen kisebb (10 mm) termés éréskor zöl-
des-sárgás, pikkelyei nem hosszúak és húso-
sak, hanem kicsik és vékonyak. A C. megarhiza 
subsp. parvula magjai lényegesen kisebbek 
(kb. 1,2 mm), mint a C. megarhiza-é, amelyek 
elérik a max. 2 mm hosszúságot és nem csip-
kézett a hilum-micropylar terület felett.

A C. megarhiza subsp. parvula elterjedési 
területe Calderától keletre levő partközeli 
dombláncolattól kissé keletre és északra 
nyúlik, ahol a C. megarhiza subsp. echinata 
populációhoz csatlakozik. A délkeleti irányban 
Copiapo környékén előforduló C. megarhiza 

subsp. megarhizatól egy nagyobb 
elterjedési rés választja el.

A gyakran borult ég és a haj-
nali parti köd ellenére a csekély 
nedvesség csak a túléléshez tűnik 
elégségesnek. Egy évtizeddel ez-
előtt a C. megarhiza subsp. parvula 
még együtt élt az Eriosyce confinisel 
és a dombok alján Tillandsiákat 
(Tillandsia landbeckii) hordott ösz-
sze a szél. Ma ott már csak kemény 
Copiapoákat lehet találni, de az ő 
számuk is folyamatosan csökken, és 
egyre gyakrabban láthatunk fekete, 
elhalt példányokat. A C. megarhiza 
subsp. parvula szaporodási képes-
sége csekély. Mivel mi csak idősebb 
példányokat találtunk, úgy tűnik, 
hogy az egyre szárazabb klímá-
ban a magoncoknak nincs esélyük. 
Kedvezőbb években a növények 
decembertől márciusig virágoznak, 

azonban sok termés üres, ami az ökológiai 
egyensúly zavarára utal. A C. megarhiza subsp. 
parvulat veszélyeztetettnek kell besorolni.

Helmut Walter                            Wendelin Mächler           
 Németország                                         Svájc

Képek: Wendelin Mächler
Fordította: Ruff József, Orosháza.

7. kép: Virágzó Copiapoa megarhiza ssp. parvula gyűjte-
ményben.

8. kép: Copiapoa megarhiza ssp. parvula virág-
maradvánnyal az élőhelyen.
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Ficzere Miklós

Új adatok, kiegészítések a magyar kaktológia történetéhez.
II. Rész.

Ködbe veszett közelmúlt? Elfeledett emlékek?
1959-2001. január

Abstract: New data and amendments to history of the Hungarian cactology. Part two. Recent past is perished in the mist? Forgot-

ten memories? 1959-2001 January.

A közelmúlt történeti írásait olvasgatva bizo-
nyossá vált az a feltételezésem, hogy a törté-
net több részlete homályos, vannak elejtett 
szavak, mondatok közti utalások, amelyek azt 
sugallták, valaminek kell lennie, amiről nem 
nagyon beszélünk, vagy csak egészen érintő-
legesen, míg más részletek mintha végleges 
felejtésre lennének ítélve, köztük egyes sze-
mélyek is. Ezeket az elfeledett(?) részleteket 
kívánom boncolgatni, szigorúan a tényekre, 
az évszámokra hagyatkozva, amelyek a ko-
rabeli, nem is olyan régi dokumentumokból 
kiolvashatók. Feltételezésemet megerősítette 
többek között Epresi László 2014/15 telén ré-
szemre megküldött egyik fényképe, amelyen 
szervezeti igazolványok láthatók. Az egyik 
egy olyan egyesületé, amelyről alig lehet hal-
lani, olvasni valamit. Nem sokkal később ke-
zembe került egy 90 oldalas kis könyvecske, 
címe: A Csili története. Szerkesztette: Várhal-
mi András, aki jelenleg is a Csili igazgatója. 
Megjelent a Csili fennállásának 90 évforduló-
ja alkalmából 2008-ban. Ebben írja Várhalmi 
András, idézem:

„A Kaktuszgyűjtő Szakkör (1962-1986)

A szakkör 1959-ben az ELTE-n alakult Tamás 
Gyula vezetésével. A Csilibe 1962-ben költöztek 
nagyobb termet keresve, mivel a tagság száma 
folyamatosan nőtt, rövidesen a 400 főt is elér-
te. Az első szakkörvezető Kern Péter lett, majd 
Kondér István vette át az irányítást. 1970-től 
Bartalis Imre volt a közösség első embere, aki-
nek megromlott egészségi állapota miatt a ’80-as 
évek elején ismét Tamás Gyula lett a szakkörve-
zető. A kultúrtörténetileg is maradandót alkotó 
közösség rendkívül komoly tudományos munkát 
végzett, kiállításaik a szakág legfajsúlyosabb 
rendezvényei voltak az országban. Nemzetközi 
elismertségüket külföldi meghívásaik és kapcso-
lataik is fémjelzik. 1984-ben az intézmény ak-
kori vezetése előbb az anyagi támogatást, majd 
’86-ban a helyiséget is megvonta tőlük. Ekkor 
megszűnt a szakkör, de rövidesen megalakították 
a Magyar Kaktusz és Szukkulens Kedvelők Egye-
sületét, mely az egykori szakkört jogelődjének te-
kinti, de a közösség és a tevékenység kikerült a 
Csiliből.” 1.

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 kaktuszgyűj-
tés 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 felté-
telezhetően 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.
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Az idézetben leírtak cáfolni látszanak több, 
eddig ismert állítást. Kitűnik, hogy a II. vh-t 
követően Tamás Gyula indította újra a szerve-
zett kaktuszgyűjtést 1959-ben, amikor létre-
hozta az ELTE-n a Kaktuszkedvelők Szakkört 
(Csoportot) 2., mely névben következetesen 
vitte tovább az 1926-ban alakult Kaktusz-
kedvelő Szakosztály nevének első tagját. Nem 
igazolt állítás, hogy az „1950-es évek végén jött 
létre egy kaktuszos csoport a TIT-en belül” 3., 
és az sem, hogy „a második világháború utáni 
években a TIT növényvédő szakkörében hangzott 
el szép számú előadás” 4. A TIT-ben növényvédő 
szakkör nem létezett! Bartalis Imre alighogy 
átvette a Szakkör vezetését, megindult egy 
kiválási folyamat, melynek eredményeként 
1971-ben Kern Péter vezetésével megalakult 
az MKOE, egyben megkezdte szakmai újság-
ja, a Kaktusz-Világ kiadását. A kiválás okai 
a két szervezet korabeli kiadványaiból meg-
ismerhetők, de ennek taglalása nem képezi 
írásom tárgyát. A kiválással az MKOE volt az 
első szervezet, amely bizonyította, hogy két 
szervezet is képes egymás mellett szolgálni a 
kaktológia ügyét, mivel 1971-től kezdődően 
egyetlen városban két szervezet, az MKOE és 
a Csili Szakkör működött egymással párhuza-
mosan egészen 1986-ig, azaz 14 éven keresz-
tül. 1986-ban megszűnt a Csili Kaktuszkedve-
lők Szakköre, melynek oka, idézem Várhalmi 
András sorait: „1984-ben az intézmény akkori 
vezetése előbb az anyagi támogatást, majd ’86-

ban a helyiséget is megvonta tő-
lük.” Vajon miért indította be a 
vezetés a megszűnéshez vezető 
folyamatot? A válasz sejthető. 
Egyedül még ekkor sem ma-
radt az MKOE, mivel 1986-ban 
„megalakították a Magyar Kak-
tusz és Szukkulens Kedvelők Egye-
sületét, mely az egykori szakkört 
jogelődjének tekinti, de a közösség 
és a tevékenység kikerült a Csili-
ből.” 1. A Csili Kaktuszkedvelők 
Szakkör jogutódja lett a Magyar 
Kaktusz és Szukkulens Kedvelők 
Egyesülete, alapítója és elnöke 
Tamás Gyula. Ez az egyesület 
papíron máig sem törölt szerve-
zet a következő adatokkal:

„Magyar Kaktusz- és Szukku-
lenskedvelők Egyesülete, 1119 Budapest, Zsom-
bor 24. Képviselő: Tamás Gyula” 5. 

A Magyar Kaktusz és Szukkulens Kedve-
lők Egyesülete (MKSZKE) már 1986-ban 
megjelentette a Tövisek című saját szakmai 
lapját, amely az évfolyam jelölésben is, pl. VI 
(XXIII. évf.), kifejezésre juttatta, hogy a Csili 
Kaktuszkedvelők Szakkör és lapja jogutódja 
és követője. Tamás Gyuláról (1914-2001) az 
alábbiakat tudhatjuk:

„Az 50-es években a TIT Budapesti Növény-
kedvelő Szakkörének tagja, ahol 1959-ben »kak-
tuszkedvelő csoportot« hozott létre. 1962-től a 
Pesterzsébeti Vasas Szakszervezet Művelődési 
Házba, a Csili székházba költöznek (Alapító tag-
ja a Csili Kaktuszkedvelő Körnek). 1980-1984 
között a szakkör vezetője. 1986-tól a MKSZKE 
(a Csili jogutódja) elnöke. 1990-ben lemond 
tisztségéről. 1990-től a MKOE örökös tisztelet-
beli elnöke. Jelentősen közreműködött a MKOE 
külföldi kapcsolatainak kiépítésében. 1996-ban 
Anisits János Dániel Emlékéremmel kitüntetve.” 
2. Az 1. és 2. forrásból vett idézetekben szem-
beötlő ellentmondás az egyikben az ELTE, a 
másikban a TIT említése. Valahol nem jó az 
emlékezet.

A Tövisek legutolsó, 1991. VI (XXIII. évf.) 
összevont 3-4. számának szerzői: Cserhá-
ti György, Norbert Gerloff, Tomkovics Lajos, 
Renate Fischer, Dr. Mag. Helmut Antesberger, 
Helmut Amerhauser, Lipniczky József. Az előző 

1. kép: A Magyar Kaktusz és Szukkulenskedvelők Egyesüle-
tének tagsági igazolványa.
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újságok szerzői is hasonlóan impozáns nevek 
voltak, a hazaiak közül Dr. Mészáros Zoltánt, 
Dr. Nemes Lajost említem. A cikkekről rövid 
összefoglalót is lehetett olvasni orosz, német 
és angol nyelven. Megszűnésével nyert vagy 
veszített a magyar kaktológia? A választ az 
olvasóra bízom, de saját véleményem nem 
hallgathatom el: veszített, nagyon sokat.

A hazai kaktológia történetében sorsdöntő 
dátum 1991. Ekkor megszűnik az MKSZKE 
tevékenysége és a Tövisek, de megszűnt az 
MKOE Kaktusz-Világ c. lapjának kiadása is. 
Összegezve a fenti adatokat megállapítható, 
hogy 1971-től kezdődően egészen 1991-ig 
állandóan két szervezet működött egymás 
mellett 20 (húsz) éven keresztül egyetlen 
városban, Budapesten, és ezen idő alatt 
mindegyik szervezet töretlenül kiadta a maga 
szakmai újságját. Az, hogy két évtizedig 
két szervezet működött, ebben élenjáró és 
példamutató szerepe volt az MKOE-nek. A 
Kaktusz-Világ 1991. évi megszűnését így 

indokolta 1996-ban a Kertészeti Egyetemen 
az MKOE jubileumi közgyűlésén Kern Péter: 
„A politika sajnos beleszólt az egyesület életébe 
és a kormány Tájékoztatási Hivatala betiltotta 
a Kaktuszvilágot.” (sic!) 6. Az indoklás alig hi-
hető, hiszen az 1989-es rendszerváltás után 
két évvel az új kormánynak a legkisebb gond-
ja is nagyobb volt annál, minthogy egy poli-
tikamentes, igen kis példányszámú, súlyos 
pénzügyi problémák miatt már rendszerte-
lenül megjelenő újságot betiltson. Érdekes, 
hogy a Tövisek ugyancsak 1991-ben szűnt 
meg, talán ezt is „a kormány Tájékoztatási Hi-
vatala betiltotta”? Megjegyzem, a „kormány 
Tájékoztatási Hivatala”, helyesebben a Mi-
nisztertanács Tájékoztatási Hivatala az 1987. 
évi VII. törvény értelmében megszűnt, ezért 
anakronizmus 1996-ban egy 1987-ben meg-
szüntetett szervezett 1991. évi döntéséről, a 
betiltásról beszélni. Tudomásom szerint 1989 
után már semmilyen újságot nem tiltottak be. 
Ha bizonyítható dokumentumokkal a betil-

2-3. kép: A Tövisek 1989. 4. száma és a legutolsó Tövisek 28 oldalon. 1991. 3-4. szám.



tás, úgy természetesen ezen állásponton vál-
toztatni szükséges. Magyarországon 1991-től 
1996 végéig semmilyen kaktológiai újság nem 
jelent meg. A változást az 1996 októberében 
megjelent Alba-Flora hozta, amely a 2. oldal 
impresszuma szerint „a székesfehérvári kak-
tuszgyűjtők kiadványa”. Idézet Az Olvasóhoz 
cikkből: 

„…A lap megjelentetéséhez az ötletet a szük-
ség adta. Azt gondoljuk, minden kaktuszgyűjtő 
ugyanazzal a problémával küszködik az ország-
ban, amellyel mi, székesfehérváriak: nincs elég 
magyar nyelvű szakirodalom. A MKOE Tájékoz-
tatója az egyetlen igazi szaklap, de a mennyiségi 
igényeket ez egymagában nem tudja kielégíteni. 
Ezért gondoltuk Elhart Zsolt barátommal, hogy 
a hiányt csökkentendő, lapot készítünk magunk-
nak. Szándékunk elsősorban a székesfehérvári 
csoport igényeinek kielégítése – a lap neve is ezt 
kívánja kifejezni – mivel meggyőződésünk, hogy 
a helyi csoportoknak kell felvállalni azt, ami or-
szágos szinten akadozik.” 7. 

Megemlítendő, hogy az „MKOE Tájékoztató-
ja az egyetlen igazi szaklap” ebben az időszak-
ban nem is jelent meg. Az újság életében 1998 
hozott változást, amikor az Alba Flora febru-
ári 11. újságja egyben a Kaktusz-Világ XXII. 
évfolyamának 1. újságja is, amint ezt hirdeti 
a címlap. Ezt követően az Alba Flora fokoza-
tosan változott át Kaktusz-Világgá. Az utolsó 
Alba Flora 2000 novemberében jelent meg, 
mint az újság 28. száma. A Kaktusz-Világ 
1991-től tartó szünetelés után 1998-ban je-
lent meg ismét, majd új köntösben 2001 ja-
nuárjától, már csak Kaktusz-Világ néven, el-
hagyva az Alba Flora nevet.

Ficzere Miklós
Debrecen

4. kép: Volt egyszer egy AlbaFlora. Az 1. újság 
1996-ban.
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Fábián László

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 6. rész.
Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Al-

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

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

kommen immer mehrere in den Systematisierungen zum Vorschein.

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

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

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

1923. július 29-én vonaton utazott Oaxacába, 
menet közben ezt írta: „Ha a tudományos 
művekben a növények földrajzi elterjedéséről 
olvasok, főleg a kaktuszokról, gyakran találkozom 
Pueblo államban a Tehuacán, Zapotitlan, vagy 
más megnevezésekkel. Régi megnevezései he-
lyeknek és városoknak, amelyek hangzásukban 
a gyermekek selypítését juttatják az eszembe, 
pedig minden kaktuszosban tiszteletet ébresz-

tenek. A hírneves cseh gyűjtő, Roezl (Rőzl, a 
csehek Rézl-nek ejtik, FL) is így áradozik fel-
jegyzéseiben: „Három nap járásra Tehuacán 
városkától sós tavacskák vannak, ahol a sós 
lejtőkön tenyésznek a…

Csak ritkaságok, az európai gyűjteményekből 
már régen kihalt fajok, amelyek a háborús idők 
folyamán tűntek el, ezek már az én gyermekko-
romban is ritkaságnak számítottak. A legtöbb 
olvasóm tudja, zsenge korom óta foglalkozom a 
kaktuszok tanulmányozásával és termesztésével, 
és azonnal megérti gyermeki álmaim Mexikóját, 
főleg Tehuacánt és környékét, amely akkor még 
számomra elérhetetlen ideának számított. A tér-
képek fölött gyakran elmerengtem a hatalmas 
távolságokon, a szállítási nehézségeken, a 
gyűjtők szenvedésein, akik közé a mi Roezlünk 
is tartozott, s aki mostanáig megőrizte világelső-
ségét.”

Dél-amerikai útjain gyakran járt lehetet-
len helyeken, nem egyszer még a mocsaras 
vidékeken is vízhiányban szenvedett. Itt 
Tehuacán sós területein a víz még nagyobb 
hiánycikknek számít. Bizonyosan ez a tény 
is szerepet játszott abban, hogy amikor még 
Európában nem voltak anyagi gondok, csak 
elvétve gyűjtöttek e helyen kaktuszokat. Az 

Szeretném az olvasó elnézését kérni, hogy a Frič fordításokban a kaktuszok botanikai el-
nevezéseit gyakran fonetikusan írom és kis betűvel. A cseh nyelv ezt lehetővé teszi, és fő-
leg a növénykedvelők körében ez egy bevett szokás. Ez nem tiszteletlenség a növényekkel 
szemben, hanem éppen ellenkezőleg, így mutatják ki szeretetüket feléjük, sokukat becé-
zik is. A csehek viszonya a természet iránt más, mint az egyéb nációké, ezért értek el olyan 
magas szintű eredményeket a kaktológiában, a díszállat tartásban, és a különféle növény-
csoportok termesztésében. Az elnevezések ragozása így egyszerűbbé válik. Személy sze-
rint ezt én helyeslem, de a magyar nyelv helyesírása erre nem ad egyértelmű szabályozást, 
ami a köznevesítést illeti.

1. kép: Frič Coryphantha heyei fajt gyűjt be.
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akkori irodalom viszont hatalmas kaktuszer-
dőkről áradozott, ahol a fatermetű példányok 
akár a 18-20 méter magasságot is elérték. 

      „A hírhedt Cañon de Tolliman! El tudja 
az európai olvasóm képzelni ezt a tájat? Nem 
hiszem. Mivel én még leírni is képtelen vagyok. 
Sehol a világon sem találkoztam hasonló képződ-
ményekkel, és nem is tudom, hogy mihez lehet-
ne ezeket a hegyeket hozzáhasonlítani. Ezeken 
a sziklákon fél-trópusi erdők élnek, helyenként 
csak csupasz bálványokkal, barna, piros, fekete, 
máshol krétafehér területekkel, és minden repe-
désben broméliák színes rozettái, hamvas aloék 
(Frič így írja, szerintem ezek agavék, FL) hosz-
szú sárga virágú füzérei láthatóak. A sziklához 
tapadva Agave verschaffeltii lédús, bársonyosan 
zöld levelei kontrasztot képeznek a halálosan 
meredek merőleges falakkal, és köztük elszórtan 
sötétebb pontokkal, amelyekről csak feltételez-
hetjük, hogy kaktuszok is lehetnek. A vonat abla-
kából helyenként a szemem sarkából megpillan-
tok ilyen pontokkal beszórt helyet, ahol emberfej 

nagyságú, a legszebb és a legritkább mamilária 
faj a Coryphantha pycnacantha példányait 
ismerem fel. Ezt követően kimeresztem a sze-
mem, és feljebb is rengeteg ilyen pontszerű fol-
tot érzékelek. Könnyű kimondani, hogy meredek 
sziklafal, de megmászni egy falat! Sajnos, csak 
egy rovar, vagy madár képes oda feljutni.

Talán találhatnánk egy hozzáférhetőbb 
útvonalat, és biztosan elég ilyen hely van ott, de 
órákig eltartana, amíg sikerülne felmásznunk, 
azonban ehhez ki kellene szállnunk a vonatból, 
átkutatni az erdőket és a sziklákat, megkeresni 
az őzek csapásait, megkeresni a párducok nyoma-
it – bizony, nagyon hív ez a vad vidék. Hívogatja 
a hegymászót, aki a romantikát keresi, hívogatja 
a botanikust növények sokaságával, de főleg a 
kaktuszkedvelőt azok a fehér vagy sárgás borzolt 
fejek, amelyek a Pilocereus chrysacanthus fajt 
díszítik és kimagasodnak a fák koronái fölé.

Mindezt csak gondolatban teszem, elég, ha a 
vagon ajtajára téved tekintetem. A kinti peronon 
hármasával állnak a felfegyverzett katonák. A 

2. kép: Pelecyphora asseliformis JM 16, SLP.
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kanyarulatokban is látom, hogy a tetőn tucatnyi 
katona foglal helyet, még a mozdony fülkéjében is 
van belőlük néhány és figyelmük lankadatlan, uj-
juk mindig a ravaszon. Minden állomáson katonai 
erődítmény, és az eszkort mindig lecserélődik, hogy 
a következő szerelvénnyel hazautazhassanak.”

Fegyver nélkül nem volt ajánlatos elindulni, 
a jó felszerelés viszont mindig vonzotta az el-
lenfeleket. Ha sikerül kijátszani a bűnözőket, 
mindig ott van az eshetőség, hogy a kormány-
csapatok fogják el az embert, akiknek éppen 
védelmeznie kellene őt. Ha az egyik vörös, a 
másik pöttyös. Ha az egyik tizenkilenc, a má-
sik egy híján húsz. Tolliman kanyon bejáratán 
kétszer is átutazott, elsősorban Tehuacán 
környékét tanulmányozta, amit valódi kaktu-
szos Eldorádónak nevezett. Az anyagi helyze-
te megint rossz volt, ezért nem gondolhatott 
a nagybani szállításra. A begyűjtött, kisebb 
mennyiségű kollekcióit a chapultepeci bota-
nikus kertnek küldte el, ahol a kaktuszokat 
igazságosan szétosztották, egy részüket meg-
tartották, néhány példányt Európába küld-
tek, a maradékot ahhoz a készlethez tették, 
amelyet Frič nagy nehézségek árán gyűjtö-

getett, és amely a „felsőbb hatalmak” miatt a 
cseh-német határon megfagyott. 

A vonaton első osztályon utazott, de a ka-
lauzok nem akarták megengedni neki, hogy 
a kosarakban raktározott kaktuszokat is ott 
tárolja, mert szerintük veszélyes szállítmány-
nak számítanak. Azonban abban a háborús 
időszakban nem akart megválni az értékes 
csomagjaitól, nem volt hajlandó a csomag-
szállító vagonba átrakni őket. Mindig parázs 
vita alakult ki közöttük, általában Frič jött ki 
győztesen.

Sok fajjal találkozott, de általában nem szá-
mítottak újdonságnak. A régi gyűjtemények 
megszokott fajai voltak, csak idővel kihaltak. 
Annak idején a Seitz-féle gyűjtemény marad-
ványain tanulta meg őket elkülöníteni. 

„Mindaz, amit innen elhoztam, elfért egy fél 
melegágy területén, de ezek csupa ékszerek vol-
tak. Ilyen volt a Coryphantha retusa Pfeiff. faj, 
amelyet Mitla szent templomainál gyűjtöttem, és 
az egyik példányát, amely középtövises változat-
nak számított, valamint a legszebb és legritkább 
koryfanta faj, a Coryphantha pycnacantha 
Mart. növény. Csak néhány példányukat tud-

3. kép: Mammillaria herrerae szép, hófehér faj.
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4. kép: Echinocereus sp. Frič, egy taxon, amely még mindig nem lett beazonosítva.

5. kép: Mammillaria candida v. rubrispina (M. ortisrubiona).
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tam begyűjteni, mert többségüket valamilyen 
hernyó furkálta át, de találtam egy gyönyörű 
krisztáta formát és sok magvat, amelyek annak 
ellenére, hogy aratásuk idején még nem voltak 
teljesen érettek, szépen csíráztak. A magoncok 
életerősek, úgyhogy hamarosan újra az európai 
gyűjtemények díszévé válhat.”

Barangolásai során talált egy hatalmas 
Echinocactus flavovirens Scheidw. krisztátát 
és egy normális növekedésű példányt, amely 
méreteivel bármely botanikus kert díszére 
válhatott volna. A Cephalocereus columna-
trajani faj kefáliumos fejrészét is magával hoz-
ta, amely Hamburgban még rendben volt, de 
Prágáig elpusztult. A faj nálunk sohasem vi-
rágzik, mert elég hatalmas méretet kell elérnie 
a virágzáshoz, állítólag legalább tíz métert. Két 
agavé fajt is elhozott, amelyek jól akklimatizá-
lódtak, ezek az Agave applanata és Agave stricta 
fajok voltak. Az Echeveria fajok is honosak itt, 

de felfedezett egy Cotyledont, amely addig csak 
Afrikában volt ismert. A Mammilláriák közül 
egy hófehér Mammillaria elegans típusra lelt, 
amelyet aztán Mammillaria conspicua néven 
leírtak. Egy másik a madárfészekhez hason-
latos, a Mammillaria mystax - mutabilis faj, el-
képesztő tövisruhával és az általa a legszebb-
nek tartott kaktuszfaj a Pelecyphora pectinata 
példányok élnek erre. A legritkább fajokból 
csak néhányat hozott, nem is szerepeltek kí-
nálataiban soha.

Az utolsó tehuacani látogatása során meg-
látogatta az ottani radioaktív fürdőket, mert 
a túlhajszolt munkától teljesen kimerült, és 
a betegségei is kiújultak. Kifárasztotta az a 
tény, hogy egyszerre több munkát vállalt el 
a kelleténél. Az egyik alkalommal szolgálatba 
kellett lépnie az emigrációs hivatalban, mint 
tolmács. A főnöke kifizette szolgálatait, majd 
később visszakérte az összeget azzal a kifo-

6. kép: Korabeli felvételen a Mammillaria eshaussierii (eschaussierii) San Luiz Potosi környékéről.
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7. kép: Escobaria fobei, egy másik friči 
növény, amely még mindig névtelen.
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gással, hogy azt csak kölcsönként adta neki, 
pedig kormánypénzről volt szó. Szabad idejé-
ben kaktuszokat gyűjtött főnöke nagy bosz-
szúságára. Éjjelente és utazásai alatti idejében 
magvakat tisztított, levelezett, cikkeket írt és 
védekezett. Rengetek intrika érte otthonról, 
ami ellen felvette a harcot. A feleségét is kor-
dában kellett tartania, mert egyesek különfé-
le ürügyek alatt el szerették volna eltulajdoní-
tani ritka, hazaküldött példányait.

A pihenése szükséggé vált, de mit tehet egy 
kaktuszos, ha Tehuacánban pihen? A hajnal 
többnyire már a hegyekben találta, és este, 
amikor visszatért a hotelbe, csak hideg vízben 
tudott zuhanyozni, meleg víz csak délelőtt állt 
rendelkezésre. A Cerro Colorado vizsgálatánál 
több agavé fajjal találkozott, amelyekről magva-
kat gyűjtött, otthon sikeresen kikeltette és fel-
nevelte jó néhány példányukat. Ezek az Agave 
purpusorium, salmiana, applanata és kerchovei 
– ghybei fajokhoz tartoztak. Valamikor itt élt 
a Pelecyphora pectinata növény is, de még azzal 
a segítőjével sem lelte meg, aki annak idején 
begyűjtötte a fajt az európai cégeknek. Frič így 
ezt a populációt kihaltnak vélte.

„A pihenésből újra hajsza lett. Míg végre az 
egyik visszaúton Zimapan környékén megleltem 
a növények egyik csoportját. A nap már leme-
nőben volt, alig tudtam felvételeket készíteni. A 
zseblámpám segítségével úgy 50 példányt sike-
rült összeszednem. A teherhordó állataink üres 
kosarakkal tértek vissza, az egész értékes zsák-
mány elfért az agavérostból font oldaltáskám-
ban, de megelégedésem a tetőfokon volt. A to-
vábbi gyűjtést másnapra kellett hagynom, mert 
a sötét visszafordulásra késztetett, és a hotel 
volt az egyetlen hely, ahol mindig volt víz. Körös-
körül a táj teljesen ki van száradva, a forróság 
olyan erős, hogyha köpünk egyet, a talajra csak 
egy száraz sós pehely hullik. Hotelunkba éjfélkor 
érkeztünk, de reggel 5-kor már megkezdtük a ro-
mantikus költözködésünket és menekülésünket 
észak felé. A tehuacani erőd legénysége Maicotte 
ezredes vezénylete alatt fellázadt, és átállt az 
amerikai milliomosok által finanszírozott csapa-
tokhoz. Az amerikaiakat csak egy dolog vezérelt, 
Mexikó kimeríthetetlen természeti kincsei, és 
ezeket minden áron meg akarták szerezni. 

A begyűjtött példányokat tisztességesen meg-
osztottam a Haage jr. céggel, de ő nem volt elé-

gedett, mert megszokta, hogy az értékesebb fa-
jokból ezrével küldök neki. A kapott példányokat 
olcsón eladta, vagy reklámként használta fel, ab-
ban a hiszemben, hogy jön a többi. Nem is csoda, 
hogy a nehezen megszerzett porciómat féltéke-
nyen őrzöm, és nem hagyom magam befolyásolni 
a szédítő összegekkel sem, amit nekem külföld fel-
kínált. Hiszen, nekünk is lehetnek ritkaságaink.”

1923-ban az amerikaiak a növényt átne-
vezték Solisia pectinata névre, Frič a saját 
kaktuszfelosztásában az új Lactomamillaria 
Frič n. n. nemzetségbe tette, aselliformoides 
Frič n. n. fajnévvel. A növény tövisruhája két-
oldalt fésűsen rendeződik el, ezért az újszülött 
pince ászkára hasonlítanak, ez a hasonlóság 
még feltűnőbb, mint a Pelecyphora esetében. 
Éppen e tulajdonsága miatt sokan ide sorol-
ták, mert közeli rokon fajoknak tartották 
őket. Frič ezért adta neki az aselliformoides 
a „pince ászkához hasonlatos” elnevezést. 
Megjósolta, hogy a legszebb kaktuszokhoz 
fog tartozni, és hogy a természetben csaknem 
kipusztul, ezért mindig ritkaságnak fog szá-
mítani.

Egy másik faj, amely nagy népszerűségnek 
örvendett, a Pelecyphora aselliformis Ehrenb. 
volt. Még Frič háború utáni munkásságát 
megelőzően az európai piacon nagy mennyi-
ségben volt kapható. Az egymást követő bő 
szállítmányok a közvetítőket helytelen üzleti 
politikához vezették. Egymáson túllicitálva 
leverték az árakat, néhányuk olcsóbban adták 
az import példányokat, mint amennyibe egy 
otthon magról felnevelt átlag növény került. 
A piszkos konkurenciának csak egy kárval-
lottja volt, a megrendelő.

„A növénykedvelő olcsón hozzájutott, ez igaz, 
de csak kevesen örülhettek nekik egy-két hó-
napnál tovább, jó volt, ha az első teleltetésig 
megmaradt. Ekkor már biztosan elment. Ha a 
következő évben újra vásárolni akart, ekkora 
már az árak is felmentek, mert a kereskedők sem 
tudták tartani azokat. Végezetül, pénzért már 
nem lehetett hozzájuk jutni, esetleg csere útján 
egy másik ritka fajért. Eljött a háború és a fajnak 
annyi. Talán egész Európában, ha fél tucat élte 
túl a pusztulást. Egy doboznyi értékes növényért, 
köztük aseliformiszokkal, cserébe kaptam egy 
feloltott turbiniformis magoncot. Olyan értékes 
volt, hogy még a névtáblája is elefántcsontból 
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készült. Sokáig kényeztettem, végül az egyik éjjel 
megette egy egér.”

„Pelecyphora aselliformis Ehrenberg 1843. 
Nincs is olyan messze. San Luiz de Potosíból 
vonattal elindulsz Tampico irányába. Úgy 60 
km-re van egy kis állomás Pellotillo néven, és 
már a neve is elárulja, hogy a közelben él, vagy 
a „pellote” (Anhalonium), vagy a „pellotilla” 
(Pelecyphora). Mindkettő ott él, és még hozzá 
a „chaute” (Ariocarpus) is, s egyéb gyönyörű 
kaktuszfaj. Csak egy gond van, a vonat éjfél-
kor ér oda, ha felülről érkezel, és éjjel egykor, 
ha alulról jössz. Az állomás egy kis helyiség-
ből áll, ahol az őr lakik. Az éjszakázáshoz csak 

egyetlen hely alkalmas, az a birtok, amely 18 
km távolságra fekszik a hegyek lábánál elterülő 
kiterjedt homokos pusztaságtól. Hát ott élnek. 
A tulajdonost nem ismertem, a leveleimre nem 
válaszolt, és tudásom szerint, sok birtokos nem 
engedi meg az idegeneknek a növények gyűjtését 
birtokán. Háború volt, és nem tudtam, hogyan 
reagálna a kormánytól kapott menlevelemre. Fő-
leg a gazdag földbirtokosok utálják az igazságos 
kormányt, és Obregon kormánya ilyen volt.” 

Az utat ezért másképpen tervezte meg. Ez 
hosszabbnak és nehézkesebbnek tűnt, de biz-
tonságosabb volt. Elhagyta a vasútvonalat, egy 
autót bérelt és keletnek fordult, addig haladt 

8. kép: Anhalonium fl. rosea Frič (Lophophora fricii Habermann).
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így, ameddig a terep ezt megengedte, majd ott 
megfelelő helyen letáborozott. A legfontosabb 
az ivóvíz volt, mert e nélkül nem tudta volna 
kellőképpen ellátni személyzetét sem. Az utat 
aztán a körülményekhez igazította. Meg akarta 
látogatni az ottani indiánokat is, de nem tud-
ta, hogyan fogadják. Az irány adott volt és ott 
nem okoztak neki akadályt a birtokosok sem, 
így indult a távoli „Pellotillo” hegyhez. Most 
már nem akart kudarcot vallani, mint az első 
alkalommal, amikor a növényt nem találta 
meg. Menekült San Luizból is, mert éppen vá-
lasztások voltak, és az európaiak nem képesek 
megszokni a mexikói „modern” demokráciát. 
Ez minden alakalommal „pulque” vedeléssel és 
kitartó lövöldözéssel járt. 

Fárasztó volt az útja, de agavé ültetvények-
kel találkozott és két fajjal, a Mammillaria 
uncinata és az Echinocereus corniger 
példányaival. Az utóbbiból nem gyűjtött, 
mert mindegyik példány férges volt. A 
kiterjedtebb homokos terepen a bokrok 

között csak Opuntia frutescens, kleiniae, 
tunicata és Echinocereus polypus Frič fajokkal 
találkozott. A „polypus” faj nem számított 
újdonságnak, mert Európába nagy mennyi-
ségben behozták, és teljesen jellegtelenné 
vált az akkori kultúrákban. Több néven is for-
galmazták, a belgák Echinocereus stramineus-
ként, a németek dubius-ként. A természetben 
hatalmas telepekben él, az egyes szártagjai 
könnyen letörnek, és nyálkás nedvet szivá-
rogtatnak ki, amely hosszú időre megmarad 
a cipőn és a ruházaton is. Polypus-nak azért 
hívta, mert hosszú, polipkarszerű szártagja 
van, és ha egy ló belegázolt, lovasával együtt 
elvágódott, és mindketten sérüléseket szen-
vedhettek. Termése keserű, ehetetlen, nem 
gyűjtött magvakat sem, amíg meg nem látta 
virágozni. Európában addig nem virágzott 
senkinél sem, de otthon el tudta képzelni 
több tucatnyi, gyönyörű virágával.

„Rosszkedvűen érkeztünk meg az első szik-
lákig, amelyek a hegy lába előtt emelkednek ki 

9. kép: Strombocactus turbiniformis (disciformis) balra, var. seidelii jobbra.
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a talajból. Éppen most robbant szét az egyik 
gumiabroncsunk, és ez számomra jó jelnek 
bizonyult, mert hasonló balesetnél fedez-
tem fel az obregóniát és más ritka fajokat. A 
sziklákon elektrakanthuszok, Echinocactus 
coptonogonus, Mammillaria decipiens, 
Thelocactus fossulatus, hexaedrophorus 
var., stb. éltek. De valódi lelkesedést belőlem, 
az Európában eddig nem ismert, Mammillaria 
eshaussieri Coult, és a teljesen új Mammillaria 
herrerai Frič sp. n. növények váltották ki. Eddig 
nem sikerült elérnem a teljes szépségüket, de 
bizonyos vagyok benne, hogy túlszárnyalja a 
Mammillaria schiedeana fajt már abban is, 
hogy jóval kisebb termetű, és akár a 3 mm-es 
példányok is virágoznak, a termésük viszont elér-
heti a 2 cm-es hosszúságot. A faj magjait sajnos 
nem tudtam elhozni. Fekvőhelyünk környékén 
hemzsegtek a patkányok, és az addig begyűjtött 
magjaimat egyetlen éjszaka alatt felzabálták. 
Mihamarabb le szeretném írni, hogy meglegyen 
a prioritásom.” 

Szűkebb útszakaszokon az autójuk csak 
nagy nehezen tudott haladni. A kiszáradt 
folyók medrében szép Coryphantha-k voltak, 
főleg pectinata, uncinata sp. n. és echinus egye-
dek. Sok kosarat töltött meg növényekkel, 
amelyeket a kocsi sárhányójára rögzítettek, és 
az egyik társa, Hey úr elindult a leletekkel a 
botanikus kertbe és megígérte Fričnek, hogy 
táviratilag küld majd pénzt neki. Könnyelmű-
en, csak 20 dollárral a zsebében indult el az 
egyik legnagyobb útjára. 

Találkozott az ottani indiánokkal, akik-
nek azt ígérte, hogyha sikerrel jár, jól 
megfizeti őket, akik elfogadták feltételét, 
nem is sejtették, hogy az eredményes út után 
négyszeres jutalomban részesülnek majd. A 
Sárga- a Disznó-, meg ki tudja milyen nevű 
hegységeken keltek át, de a Pelecyphorá-t sen-
ki sem látta vagy ismerte. A Sárga hegységben 
egy alkalmasnak tűnő helyen letáboroztak, a 
meredek sziklákon csak Mammillaria herrerai 
faj tenyészett. Mikor elkezdte tanulmányoz-

10. kép: Astrophytum asterias egyik érdekes hibridje.
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ni azt a laposabb helyet, ahol letáboroztak, 
feltűnt neki valami. Nem látta tökéletesen a 
helyzetet, de észrevette, hogy a szikladara-
bok összevisszaságát megtörik körnek ható 
alakzatok. Ez volt az első Pelecyphorá-ja, és 
a környezetében több száz további. Olyan 
jól voltak álcázva, hogy az emberek tábort 
vertek felettük, tüzet raktak rájuk és sok nö-
vénybe közvetlenül verték be a tartó rudakat. 
Ezek az indiánok, akik itt éltek, itt játszot-
tak gyerekként, itt legeltették az állataikat, 
nem tudtak arról, hogy ilyen növény van 
a környezetükben. Elszégyellték magukat, 
hogy egy idegennek kellett megmutatnia, mi 
minden fordul itt elő, amiről eddig nem tud-
tak. A növényeket nem lehetett egyenként 
kihúzgálni, mert gyökérzetük tökéletesen ki-
használta a repedések kínálta szűk helyeket. 
Feszítővassal egész asztalnyi lapokat emeltek 
fel, majd a példányokat egyenként apró kala-
páccsal szabadították ki. A zsákmányt kosa-
rakba rakva vitték le a faluba, ahol ládákba 
lettek átrakva. A küldeményt több részre osz-
totta fel és küldte a címzetteknek.

2400 példányt szedtek ki a mészkőszikla 
fogságából, szegény indiánok minden alka-
lommal részvéttel néztek azokra a példányok-
ra, amelyek annyira megsérültek, hogy nem 
lehetett őket szállítani. A természet minden 
életformáját tiszteletben tartják. Frič úgy 
gondolta, hogy ebből a mennyiségből fedezni 
tudja majd a jövendőbeli útjait, de azon a két-
száz példányon kívül, amit az egyik barátjá-
nak küldött, a többség megfagyott a határon 
egy vagonban. 

„Ez a mennyiség bizonyosan kevés lesz annak 
a sok „humusz gyárosnak”, akik Európában min-
den nemzetet képviselnek, azonban a „felsőbb 
hatóságok” sem voltak e szempontból különbek, 
de néhány példányuk mégis fennmaradt a gyűj-
teményem számára.”

A Pelecyphora aselliformis akkor önálló 
és monotipikus nemzetséget képviselt. A 
Mammillariákhoz sorolták, de később áthe-
lyezték virágjuk alapján az Echinocactusokhoz. 
Frič a Coryphantha, Thelocactus és a 
Strombocactus nemzetségekhez csatolta. 

„A következő hírhedt növény a Strombo-
cactus n. n. Rose & Britton turbiniformis 
Pfeiff. faj. Én a „turbiniformis” elnevezést hasz-

nálom, annak ellenére, hogy a pedáns prioritásos 
(elsőbbségi, FL) szabályok szerint a régebbi és 
állítólag helyesebb neve a „disciformis”, ahogy 
azt Rose használja. Személyem szerint, én nem 
vagyok pedáns, és inkább adok a logikus és gya-
korlatiasabb megoldásokra. Elsősorban nem va-
gyok benne biztos, hogy De Candole által leírt 
Mammillaria disciforme 1828-ból azonos a mi 
növényünkkel, másodsorban csak fiatal korban 
diszkosz alakú, később oszlopos növekedésű és 
ferdelefutású bordázatot alkot, vagyis inkább 
hasonlít a turbinák lapátjaihoz. Végül, ezt az el-
nevezést már 80 éve így használják, és a kezdők 
is tudják, hogy mit takar, mivel minden árjegy-
zékben e néven szerepel. Nem érdekelnek a régi 
szerzők hibái, amelyeket az archívumokból bizo-
nyítékként bányásznak elő. A polgári büntető tör-
vényekben is elavulttá nyilvánítanak 30 év után 
ki nem derített ügyeket, ezt miért nem lehetne a 
nevezéktanban alkalmazni? E célból szeretnék 
kiadni egy többnyelvű folyóiratot, amely szabad 
lapokból állna, tartalmazna illusztrációkat és 
az adott nyelven leírásokat. Folyóiratunk popu-
láris módon tartalmazna gyakorlati és elméleti 
tapasztalatokat, főleg azonban, hogy kinél, mely 
fajok érzik jól magukat.”     

A háború előtti időkben ez a faj közismert 
volt, nem hiányozhatott egyik gyűjteményből 
sem. A behozott példányok azonban nem bír-
ták ki az első teleltetésig sem, még az oltott 
egyedek is hamarosan elpusztultak. Ennek az 
volt oka, hogy a természetből behozott nö-
vények eredetileg a merőleges palasziklákon 
éltek olyan magasságban, hogy csak kevesen 
mertek felmászni értük. Mivel a palarétegek 
fokozatosan leválnak a meredek felületről, 
ezért magukkal ragadják a repedésekben elő 
növényeket is. Ezek 40-50 métert zuhan-
nak, és a kanyon alján levő keskeny patakban 
kötnek ki. Ezeket a példányokat aztán ösz-
szeszedték, a látható sérüléseket elszenve-
dőket azonnal eltávolították, a többit elküld-
ték a megrendelőnek. A külsérelem hiánya 
még nem biztosíték arra, hogy belsőleg sem 
sérültek meg, ez a tény senkit sem érdekelt, 
éppen ezért nem bizonyultak tartós fajnak.

„Megfigyeltem, hogy a többi kaktuszfajtól el-
térően leginkább a keleti, esetleg a délkeleti ol-
dalon tenyésznek. Ahol a kanyon északnak vagy 
nyugatnak fordul, kevés példányt találtam, vagy 
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egyet sem, annak ellenére, hogy a geografikus 
formáció ugyanaz volt. Ezt azzal magyarázom, 
hogy az az oldal, ahol a turbiniformiszok élnek, 
védettebb az esőtől. Azon a tájon, ahol nőnek, 
nagyon ritkán esik az eső. Gyakran 2-3 évig sincs 
csapadék, és ekkor sem minden esetben nyugat-
ról hozza ide a szél a felhőket. Azonban a ka-
nyonon keresztül állandóan száraz hegyi huzat 
fújdogál, és az egyetlen csapadékforrás, amelyet 
a gyökerek elérhetnek az, amely a porózus sziklá-
kon átszűrődve a merőleges palarétegekbe kerül. 
De ha egyszer elkezd esni, a turbiniformisz fel-
mereszti töviseit és kitárulnak pórusai, amelye-
ken keresztül is képes felvenni a vizet. Az időleges 
harmatból is tud inni. E tények miatt kultúrában 
is igényli a pala tartalmú talajt, de az öntözést 
nagyon kimérten kell végezni. Télen elégséges, ha 
forró vizes edényt helyezünk a közelébe, vagy fel-
locsoljuk vele az üvegház talaját.”

Kihasználta hegymászó tudományát, és 
a meredek sziklán kötelek és hegymászó 
kalapácsa segítségével elérte a növényeket. 
A fél kilós példányoktól kezdve a néhány 
milliméteres magoncokig begyűjtött úgy 
3000 darabot. A vonatban ezek többsége el-
pusztult, csak azok maradtak meg, amelyeket 
más címekre küldött.

Seidl akadémiai festőnek is küldött pél-
dányokat, akinél hamarosan kivirágoztak. 
Érdekes felfedezést tett. Két, eltérő jellegű 
növénycsoportba tudta őket felosztani, sze-
rinte különálló fajokról volt szó. Főleg virág-
juk jellegében, formájában és színében tértek 
el egymástól, ezért Frič a nem tipikus példá-
nyokat Seidl elnök tiszteletére Strombocactus 
turbiniformis var. seidelii Frič n. n. néven leírta. 
Azonban, Frič a virág nélküli egyedeket csak 
nehezen tudta elkülöníteni egymástól.

Nagyon sok fajjal találkozott, amelyek már 
hiányoztak a gyűjteményekből, de voltak 
olyanok is, amelyeket előbb fel kellett kutat-
nia, hogy elhozhassa őket haza. Ilyen faj volt 
a Mammillaria senilis Lodd., amely 1850-ben 
lett leírva, s amely Britton és Rose könyvé-
ben, mint Mamillopsis senilis Weber jelent 
meg. A Život v přírode (Élet a természetben) 
folyóirat kaktuszos részlegében így ír róla: 
„Nagyobb mennyiséget hoztam belőle, hogy meg-
figyelhessem és megbizonyosodjam arról, tényleg 
a mamiláriákhoz tartozik, vagy el kell e fogadni 

a Weber által ajánlott Mamillopsis nemzetsé-
get. Másrészt, szerettem volna akklimatizálni a 
mi körülményeinkhez. Az irodalomból köztudott 
volt, hogy hazájában télen hóval van befedve, 
ennek ellenére nem volt bátorságom ezekkel a 
kényes növényekkel kísérletezni addig, amíg meg 
nem győződtem a természetben arról, hogyan is 
élnek. Felmentem utána egészen az örök hó ha-
táráig, az „Anya hegyig”, a Sierra Madre-ra. Bár 
a bennszülöttek állították, hogy ott fenn élnek 
kaktuszok, de amíg nem láttam őket a saját sze-
memmel, nem hittem nekik. A hegyet homokkő- 
és mészkősziklák képezték, de a táj sokkal bizar-
rabb volt, mint néhány svájci hegy, mindenhol 
magas fenyők éltek, amelyek árnyékában ned-
vesség és vastag moharéteg van, néhol sokszínű 
Penstemonia tisztásokkal. Az árnyékban erede-
ti, Roezl által nálunk meghonosított és nagyon 
igényes Dahlia fajjal, ilyen helyen bizonyosan 
senki sem keresne kaktuszt.

Ennek ellenére itt élnek. A sziklákon min-
denhol megfigyelhető a lecsúszó hó pusztítása, 
és tessék, a teljesen csupasz sziklákon a mohá-
ba ágyazódva ott vannak. E sziklákhoz tapadó 
mamilária társaságában él egy új, eddig le nem 
írt Echinocereus faj is. A fajt csak akkor írom 
le, ha nálunk virágot bont, és ha nem túlságosan 
fogja megváltoztatni a habitusát, ami arra utal-
na, hogy egy már leírt faj hegyi változata. Abban 
a formájában, ahogy rátaláltam, az ismertektől 
teljesen eltérőnek tűnik.”

Weber, és őt követőn Rose is, az új nemzet-
ség létrehozását az eltérő virágszerkezettel 
magyarázták meg. Frič szerint a virágoknál 
nincs sok eltérés, de ennek a magja jó-
val nagyobb, fekete színű és peremmel 
rendelkezik. A további tanulmányokat ké-
sőbbre tervezte, mert a behozott növények 
Csehországban nem virágoztak, annak 
ellenére, hogy az Erfurtnak ajándékozott 
egyedek rendszeresen nyíltak. Néhányukat a 
sziklakertbe kiültetve nevelte, ezek itt jobban 
érezték magukat, mint a bent tartott növé-
nyek. Szerinte jobban illett volna rá a hógolyó 
név, mint a szürke, szenilis megnevezés. 

Lebilincselően értekezett az Ariocarpus fa-
jokról is: „A texasi amerikaiak az Ariocarpus 
fissuratus fajt „liwing stone”, élő sziklának ne-
vezik. Mindegyik fajuk rendkívül mérgező. Soha-
sem találtam bennük alsóbbrendű kártevőt, úgy-
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mint bogár vagy légy lárvákat, amelyek viszont 
jelen vannak a mérgező asztrofitumokban.

Az olvasó már látott tengerfeneket? Talán el 
tudja képzelni fényképek vagy tengeri akvárium 
alapján, amely manapság divatba jött. A tengeri 
szirtek kisebb, tagoltabb síkokra oszlanak fel, a 
feltúrt talajukban bizarr formájú tengeri rózsák-
kal. Minden mozdulatlan, látszólag halott, míg 
egyszerre csak kitágul a rózsa közepe, és szétte-
ríti gyönyörű tapogatóit, amelyek áttetszőek és 
villogó színűek. És csak halálos csend mindenhol.

Elképesztő extrémitás, de a sziklás mexikói 
sivatagban hasonló érzés fog el, ahol előfordulnak 
ariokarpuszok. Egyetlen eltérés azonban van, a 
napsugarak merőlegesen tűznek és átforrósít-
ják a sziklákat, szinte égetik az ember szemét. 
De ugyanaz a csönd, ugyanaz az érzés, mintha 
itt semmi sem élne. A törmelék között a repedé-
sekben és a sziklák peremén úgy trónol, mintha 
oda volna ragasztva, mozdulatlanul, látszatra 
élettelenül, és teljes mértékben alkalmazkod-
va a környezetéhez, annyira, hogy még a gyűjtő 
gyakorlott szemét is megtéveszti hasonlósága a 
sziklatörmelékhez. A rózsa közepén levő gyapjú 
habnak tűnik. Nem hisznek a saját szemüknek, 
amikor a gyapjú meg-
mozdul, olyan a lát-
szat, mintha maga a 
növény elevenedett 
volna meg, azt remé-
li, hogy kitárul, mint 
a tengeri rózsa a ten-
gerfenéken és teljes 
szépségében fog meg-
mutatkozni. De tuda-
tosítják, hogy ez lehe-
tetlen, mert itt ilyesmi 
nem fordulhat elő, és a 
látványt optikai csa-
lódásnak vélik, vagy 
csak valamilyen kukac 
vagy lárva keresi az 
élelmét? Közelebb hú-
zódik és figyelmesebb 
lesz. Semmi kétség, 

a növény közepén a gyapjú mozog. Egyszer csak 
valami igyekszik áttörni a gyapjún. A gyapjú-
pelyhek felmerednek, utat engednek és köztük 
megjelenik egy hegyes zöld csúcs. Bizony ez nem 
bogár és nem is kaktuszevő féreg. Olyan élettelen 
szilárd tárgynak hat, de ennek ellenére megállás 
nélkül gyarapodik, a sötétzöld színt felváltja a 
fénylő kármin rózsaszín, fehér szegéllyel és egy-
szeriben a szemük láttára kitárul a gyönyörű, 
bársonyos virág, amely annál is inkább csodála-
tos, mivel látszólag a halott anyagból, kőből, a 
sziklanövényből keletkezett.”

Meddig tarthat, amíg a bimbó teljes mér-
tékben kitárul? Frič sem tudta megmondani, 
pedig két alkalommal is figyelemmel kísérte a 
folyamatot, talán fél napon át? Annyira képes 
volt összpontosítani a dolgokra, hogy elvesz-
tette közben az időérzékét. Gyermekkorában 
is gyakran megfigyelte a rovarok átalakulását 
és születését. Türelme határtalan volt. Eze-
kért a ritka pillanatokért képes volt időt és 
pénzt feláldozni. 

A mexikói és texasi útja jóval hosszabb ideig 
tartott, mint azt eltervezte és sokkal fáradsá-
gosabb és haszontalanabb lett, mint az előző 

11. kép: Astrophytum 
COSEN F2 az A. 
coahuilense és az A. 
senile hibridje.
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útjai. A hazatérte után ért nagy vesztesége 
kitörölhetetlen nyomot hagyott benne. Meg-
ragadott minden alkalmat, hogy ezt a kese-
rűségét kiadja magából, főleg a politikában. 
Sokáig csak sejtette, hogy a háttérben látható 
és láthatatlan ellenségei voltak, akik mindent 
elkövettek, hogy ártsanak neki. Arra vártak, 
hibázzon, és azonnal lecsaptak eredményeire, 
és saját hasznukra használták fel azokat.

Néha a konkurencia kárörvendő vicceket 
terjesztett róla, mert nem volt hajlandó meg-
osztozni velük a ritka és új fajokkal, ezért 
minden módot elfogadtak, hogy ártsanak 
neki. Előfordult, így megsértett ártatlan em-
bereket is, de ezek soha nem gondoltak a visz-
szavágásra. A „viccelődésben” Frič sem maradt 
alul. A vele való üzletelés sem volt egyszerű. 
Drágábban és kompromisszum nélkül adta 

12. kép: Astrophytum senile a mai napig Frič megnevezését viseli.
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el növényeit és nem engedte meg, hogy nagy 
hasznot húzzanak le róla. A feltüzelt klubta-
gok, viszonteladók és más üzletemberek elé-
gedetlensége magasra hágott.

Mexikóban tartózkodása idején felesége 
képviselte az üzleti dolgait. Szegényt, annak 
ellenére, hogy energetikus nő volt, néhányan 
idegileg teljesen kikészítették. Ha Frič útját 
hirtelen nem szakítja meg a mexikói forra-
dalom miatt, biztosan komoly egészségügyi 
gondjai lettek volna. Nem is sejtette, hogy fér-
je utazása során nem egyszer sokkal rosszabb 
helyzetekben volt, mégis minden esetben ki-
vágta magát.

Eleinte alábecsülte ellenfeleit. Prágából hí-
rek kezdtek érkezni hozzá, hogy küldeményei 
vagy nem érkeztek meg, vagy a ládák ürese-
sek voltak. A dolog nem izgatta volna, ha nem 
az Astrophytum asterias fajról lett volna szó. 
Európa nyál csurgatva várta őket, mert ez a 
szerencsés lelet előre be lett harangozva. A 
reklamáció 400 Astrophytum asterias példányt 
és rengeteg magot érintett. Elképzelhetjük, 
milyen hatással volt Fričre az a hír, hogy 
asteriast más konkurens cég is kínál. Csak 
most tudta meg, mekkora a hatása az int-
rikának, és nem is tudatosította, mennyire 
belegabalyodott hálójukba, a mai szóhaszná-
latban mondhatnánk, hagyta magát megve-
zetni. Megvádolta a szállítókat és a vámhi-
vatalt, hogy kirabolják küldeményeit. 5000 
korona jutalmat ígért annak, aki megtalálja az 
elkövetőket.

Frič legnagyobb felfedezéseiből szárma-
zott a legkevesebb haszna, és ez a tény az 
asteriasra még jobban ráillett. Gyakran kény-
szerült titokban tartani felfedezéseit, de a le-
lőhelyüket általában közzétette. Azonban az 
asterias leírásánál elhallgatta, hogy a növényt 
először a botanikus kertben találta meg, mint 
ismeretlen fajt, és a névtáblán levő cím alap-
ján, amely a csomagfeladási helye volt, kinyo-
mozta a valódi lelőhelyét. Frič a faj megtalá-
lásának történetét 1926-ban jelentette meg: 
„Astrophytum asterias Zuccarini. Erről a fajról 
bővebben szeretnék beszélni, mivel az ismételt 
felfedezése hatalmas érdeklődést keltett. Eltelt 
már 80 év attól az időtől, amikor Karwinsky 
báró küldött néhány példányt a fajból Európába. 
Nemsokára az Astrophytum asterias teljesen 

eltűnt, és azt hitték, a természetben is kihalt. Sok 
gyűjtő nekiindult, hogy megtalálják, de minden 
esetben kudarcot vallottak. Nekem végül mégis-
csak sikerült. Amikor Haage úrnak meggyőző-
déssel azt állítottam, hogy újra elhozom, hitet-
lenkedve kinevetett. Viszont tudtam, az egész 
dolog bizonyos nehézségekkel fog majd járni, 
mivel az Astrophytum myriostigma faj megta-
lálása is nehéz, mert annyira alkalmazkodott a 
környezetéhez, hogy nagyon nehéz észrevenni. 
Ez az asteriasra többszörösen érvényes, amely 
képes teljesen behúzni magát a földfelszín alá 
úgy, hogy a felfedező előbb taposta szét a nö-
vényt, mint azt észrevette. A magvacska vélet-
lenül egy sziklára került, így a magonc a felszí-
nen maradt, és hamarosan a gyűjtő áldozatává 
vált. Nagyon ritkán került a szemünk elé. Ennek 
ellenére Tamaulipas állam háromnegyede a szó 
szoros értelmében ki van kövezve Astrophytum 
asterias példányokkal. Mivel az ember nem látja, 
így nem is találja meg. Csak az esős időszakban, 
amikor kinyomja a bimbóit és virágait, amelyek 
jóval kisebbek, mint a nálunk virágzó egyedek 
esetében, vehetjük könnyebben észre. A nedves 
talajból való begyűjtésük azonban rizikós, mert 
ilyenkor túlzottan érzékenyek a kiásásra. A szá-
raz időszakban azonban behúzódnak a talajba, 
és a szél betakarja őket gallyakkal, levelekkel, 
porral és apró kavicsokkal. A hosszas kutatások 
során, amikor már a szemünk kezdte megszokni 
a körvonalakat, nagy segítségünkre voltak a han-
gyák, amelyek minden növény körül kört képez-
tek, mert éppen beértek a magtokok.

Természetes, hogyha a kaktusz vadász rátalál 
ilyen növényekre, amelyek értéke fedezhetné az 
eddigi kiadásait és az esetleges veszteségeket, 
de egyben elősegíthetnék a jövőbeli felfedezéseit, 
számít minden eshetőséggel. A begyűjtött példá-
nyok a szállítás miatt is elpusztulhatnak, mint az 
velem is megtörtént Podmoklynál, amikor meg-
fagyott 54 ládányi kaktuszom, továbbá azzal is 
számolnia kell, hogy a felhalmozott mennyiségre 
nem lesz elegendő megrendelés, miképpen lesz-
nek képesek a növények az alkalmazkodáshoz és 
mekkora lesz a vesztesége. Az asterias esetében 
a veszteségeket 60%-ra becsülöm, amit a növé-
nyekben élő láthatatlan lárvák okoznak. A fertő-
zött kaktuszok eltávolítása után a többit egész-
ségesnek tarthatjuk. Ezért az előrelátó kaktusz 
vadász a nehezen meglelhető, annak ellenére, 
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hogy nagy mennyiségben fordulnak elő, valahol 
a pusztaságban ültetvényt hoz létre, és megbízza 
az egyik barátját, gyűjtse be a magvakat, és szük-
ség esetén küldjön néhány élő növényt. Azonban 
gyakran előfordult, az ilyen „barát” a növényeket 
a konkurenciának adta el, és azok, mivel semmi 
okosabb nem jut az eszükbe, leverik az árakat, 
mert az álnokul beszerzett egyedeket árulhatják 
olcsóbban is.

Biztosan érdekli az olvasót, hogy mi mindenen 
kell a kaktusz vadásznak átesnie, ha egy ilyen 
„kincsre” talál.

Azt mondom „kincs”, mivel mindegy, mit le-
lünk meg, talán valamilyen nagyon hiányolt nö-
vényt, vagy aranyat, petróleumot, esetleg bármi 
egyebet, amivel megjutalmazza a természet a 
kitartó embert, és amivel fedezheti kiadásait. 
Azonnal akad jó néhány ember, aki elkezd neki 
hízelegni. De hamarosan jelentkezik az irigység 
is. Legelőször a tudomány nevében felszólítják, 
pontosan jelölje ki a lelőhelyet. Ezt követően 

mindazok, akik képtelenek saját maguktól vala-
mit is létrehozni, irigységüket hamarosan más 
módon is kimutatják. Az irigység minden fegy-
vernemet felhasznál.

Többször is megadatott nekem, hogy rátalál-
tam szép, új és ritka növényekre. De mi is történt 
akkor, mikor megtaláltam az asteriast? Azt meg-
előzően, hogy visszatértem volna Európába, az 
egyik cég asterias magvakat kezdett kínálni, ame-
lyek még mindig a kofferom aljában voltak elhe-
lyezve, elképesztően nevetségesen alacsony áron. 
Az egészben az volt a legszebb, hogy abban az idő-
ben az a cég még nem foglalkozott mageladással.”

Ma már a növény nem számít ritkaságnak, 
azonban hiába keresnénk azokat a formákat 
és Frič szerint jó változatokat, amelyeket be-
hozott és leírt. Az érdekesség kedvéért felso-
rolom őket Frič-től idézve, hogy a magyar ol-
vasó a továbbiakban is képben legyen.

„Astrophytum asterias var. asterias. A nor-
mális növények hasonlítanak a nagyon kiszáradt 
és tüskétlen tengeri sünre, amíg a var. asterias 
Frič, inkább hasonlít a bemetszett karú tengeri 
csillagra.

Var. roseiflora, piros virágú egyedek.
Var. multipunctata, mint azt a neve is elárul-

ta, sok és nagyméretű pelyhet tartalmaz. A töb-
bitől eltér a nagyon apró magvaival is.

Var. seminuda, alig látható pelyhek takarják, 
néhol alig észrevehetőek vagy hiányozhatnak is. 

Var. nudicarpa, a normális egyedeknél a ter-
més színtelen tok, gyapjúval befedve. Az egyik 
példánynak fényes, piros, puha és teljesen csu-
pasz tokja volt. Magvai jóval nagyobbak, mint 
ahogy azt a többieknél ismerjük.”

A további Astrophytum fajok, amelyeket 
Mexikóban megtalált, semmivel sem érdek-
telenebbek, mint az asterias volt. Legjobban 
annak a növénynek örült, amelyiknek hosszú, 
sűrű és összekuszált tövise volt. C. A. Purpus 
találta 1903-ban meg először, de húsz éven 
belül megfeledkeztek róla. Ezek, a Frič által 
újra felfedezett kaktuszok az Astrophytum 
capricorne (Dietr.) Br. & R. változatának voltak 
elkönyvelve, de később elismerték önálló faj-
ként. Az Astrophytum senile Frič a mai napig 
azokhoz a fajokhoz tartozik, amelyek Frič 
megnevezését hordozzák. Később megbánta 
ezt a nevet, amelyet az általa talált, kifakult 
egyedek alapján írt le, mert hamarosan meg-

13. kép: Don Octavio Solis Fričet gyakran el-
kísérte útjain. A képen Cephalocereus senilis.
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jelentek a piacon jóval élénkebb tövisű formái 
is. Voltak köztük állítólag piros, barna, sőt fe-
kete színűek is, és az egyik formánál gyakori 
volt az aranysárga színű példány. Ma már csak 
a fekete és aranysárga tövisruhájú növényeket 
ismerjük. 

Érdekes felfedezése volt azon völgyek 
megtalálása, ahol az „őszapó kaktusz”, a 
Cephalocereus senilis faj él. Annak ellenére, 
hogy az amerikai botanikus kert dolgozói és 
a helybéli, mexikói gyűjtő, Mac Dowel is egy-
behangzóan azt állították, hogy a faj már ki-
pusztult a természetben. Mexikóban azonban 
megtudta, hogy ezek a híres begyűjtők csak a 
vasútvonal mentén tevékenykedtek, és soha-
sem egyedül járták a vidéket, a növények be-
gyűjtését általában a helyi lakosokra bízták. 
Frič máshol találta meg az „öregek völgyét”, 
mint elődje Benedikt Roezl. Olyan méretű 
hegységre lelt, mint amekkora Csehország 
volt, a vidék telve volt „a hallgatag völgyekkel”, 
és lejtőiken ezen elképesztő növények erdősé-
gei. A nedves, mohával és páfrányokkal benőtt 
környezetben csak nagyon öreg és hatalmas 
példányokat talált, amelyek úgy 6 méteres 
magasságban kezdték nevelni kefáliumukat. 
Otthon, az egyik ilyen feloltott kefáliumon 
tudta megfigyelni a virágok fejlődését. Még 
egyéb érdekes és ritka fajt is hozott Mexikó-
ból. Ide tartozott pl. az új Haagea schwarzii Frič 
faj is, amely a Mammillaria és az Ariocarpus 
nemzetségek között volt fejlődésileg, továbbá 
a Napina (Gymnocactus) mandragora és a Fobea 
viridiflora növény, amelyeket Torreón környé-
kén találta meg Frič barátja, Dr. Theo Schwarz.

A mexikói útja elnyúlt és talán még jóval 
hosszabb lett volna, ha nem tör ki teljes erő-
vel az ellenforradalom. Tehuacán-ból még si-
került elmenekülnie az utolsó vonattal.

„Az Egyesült Államokba való visszatérésem 
előtt még elidőztem Coahuila államban, ahová 
San Pedro városába meghívott a mexikói politi-
ka egyik személyisége, Don Gabriel Mader, és itt 
kaptam híreket, hogy ezen a vidéken valahol él a 
„peljote” egy másik formája. San Pedróban ka-
pott el az esős időszak, amely teljesen járhatat-
lanná tette az utakat. Megkerültem ezért délről 
a Sierra de la Bola hegységet, ahol a mésztartal-
mú terület szárazabb és magasabb fekvésű volt. 
Néhány hónappal ezelőtt itt szétesett a híd, és a 

vonat, amelyben éppen tartózkodtam a patakba 
zuhant. Azt a négy napot, amit a vonat kimen-
tésére fordítottak, kihasználtam a terep felku-
tatására, és ott találtam meg azt a nagyon ritka 
növényt, amelyet Leuchtenbergia principis-nek 
neveztek. Később ebben a fajban is kimutattam 
különféle, eddig nem ismert alkaloidát. Kevés 
példányt találtam, ezért bejártam a környéket, 
utána kutatva. Azonban néhány napon át hiába 
kerestem, nem volt több a környéken. Másrész-
ről szerencsém volt, „peljote” fajokra leltem. A 
Cephalomamillaria micromeris Eng. néhány 
példányát fedeztem fel, amelyet Lumholtz 
„mulato” néven említ, és néhány száz nagy 
csoportot képező Cephalomamillaria Frič 
nom. n. micromeris v. greggii Eng. növényt, 
amelyet itt „rosarapa” néven ismernek. Ezt a fajt 
a tarahumarák szerint csak „tiszta kézzel” sza-
bad megfogni. Volt itt néhány száz Ariocarpus 
lloydii Br. & R. faj is, amely rokona Lumholtz 
„sumaní” növényének, és végezetül kb. három 
száz példány a „chikulí, a Nagy Úr” fajból, amely 
eredeti Anhalonium fl. rosea.”

Közeledett az év vége, és Frič eredeti terve, 
hogy még karácsonyra hazatér, dugába dőlt. 
Teljes mértékben ki szerette volna használni 
az ingyen vonatjegyet, amely az év végéig volt 
még érvényes. Ezt teljes mértékben teljesíte-
ni tudta, mert 1923. december 31.-én lépte 
át a mexikói határt. A hat hónapos, tropikus 
vidéken eltöltött ideje alatt sok betegséget 
szerzett, és ezek mély nyomot hagytak az 
egészségén. Feleslegesen sok időt töltött el 
pénzkereséssel. A Haage jr. cég hozzájárulásai 
sem voltak olyan nagymértékűek, hogy fedez-
ték volna költségeit. A beígért amerikai segít-
ség is elmaradt, amelyet Dr. Rose ajánlott fel a 
Carnegia intézet nevében.

Szerencséjére a betegségek már barátja 
házában, Eduard Klabochnál vettek erőt raj-
ta. Két hétig a házat sem tudta elhagyni. Az 
utolsó szakaszban még ellátogatott a Franklin 
hegyekbe és Hueco Mountain-ra. Az itt élő 
növényekre megrendelése volt, de csak kevés 
mennyiséget sikerült belőlük begyűjtenie.

Fábián László
Udvard

Képek a szerzőtől.
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Katona József

A Lithops nemzetség IX. 
Kártevők, betegségek, abnormális növekedés

Abstract: In the 9th part of the genus Lithops the author describes the pests and diseases threatening the collections. He specially 

writes about the abnormal growing forms which sometimes are made by the Lithops traders under artificial conditions.

Dél-afrikai hazájukban tücskök és más rova-
rok rágcsálása károsítják a Lithopsokat. Pusz-
tító halálos tevékenységet az úgynevezett 
Baboons majmok okozzák. Az egyik farmer 
mondta el Lüderitz környékén: - „alig maradt 
Lithops a farmon, a majmok mind felzabálták”. 
A Magyarországi gyűjteményekben majmok 
hiányában az egerek okozhatnak kárt. A jól 
szellőzött gyűjteményben, ami szükséges a 
Mesembeknek, az éjszakai bagolylepke földbe 
petézett és kikelt lárvája okoz kárt. Sötétben 
kimászik a földből és megrágja az asszimiláló 
oldalát, de véletlenül sem a tetejét. Ez halá-
los a Lithopsnak. Előfordult nálam egy le-
vélsodró darázs. Ez a földbe lyukat készít és 

odaviszi egy sodrott levélen a petéit. Az igen 
száraz Lithops földben szerintem rossz lóra 
tesz, mert aligha tud kikelni. A levél és a pete 
is elszárad, mert a tálcák és cserepek földje is 
átveszi a 36 °C fokos hőséget. Veszedelmes 
kártevő a főleg kaktuszokról átterjedt fehér 
gyapjas tetű, amely főleg a gyökereken élős-
ködik. A vásárolt növényeket minden esetben 
cserépből kiütve a gyökereket vizsgáljuk meg. 
Nagy meglepetésben lehet részünk, ha fehér, 
mészhez hasonló elszíneződést látunk, ez a 
gyökértetű jele. Kukába vele mindenestül! A 
nagyon értékes növény gyökerét levágva és 
fertőtlenítve újra gyökereztessük meg. To-
vábbi élősködő a Lithops gyűjtemények szá-

1. kép: Lithops hookeri v. elephina C92. Penészesedés a gyökérnyaknál.
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3. kép: Balra 5 fejes Lithops verruculosa v. glabra C160, jobbra 9 fejes Lithops bromfieldii var. 
insularis C362 ’Sulphurea’.

raz klímájában az atka. Nem látható, csak 
nagyítóval vehetjük észre. Szívásuk követ-
keztében nem fejlődik a növény. Nálam csak 
a fiatal veteményben észleltem. Nehéz ellene 
védekezni, csak jó atkatojás irtó szer lehet 
eredményes. Szerencsére elég válogatós, nem 
minden fajt szeret egyformán a veteményben. 
Az egyéves vedlett növényeket már nem sze-
reti, legalábbis az én gyűjteményemben ezt 
figyeltem meg. Legyünk azért óvatosak, és az 
atka és gyapjastetű elleni felszívódó vegysze-

rekkel évente legalább két alkalommal perme-
tezzünk. Speciális Lithops betegségről elterje-
dési területükön Dél-Afrikában, nem tudok. 
Legtöbbször szinte gombáktól mentes steril 
ásványi összetételű kevés agyaggal szennye-
zett talajban élnek. A nálunk gyakori gomba 
okozta rothadás ott nem fordul elő normál 
esetben. Mérsékelt éghajlatunk alatt lévő hu-
musz gombák ellen nem tudnak védekezni. 
Betegségnek nem nevezhető tartási hibáktól 
szenvednek a legtöbbet Lithopsaink. Egyik 

2. kép: Napégette Lithopsok.
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4. kép: Lithops fulviceps v. fulviceps ’Aurora’ C363 trivergens példánya.

hiba a tömör agyagos, lassan kiszáradó talaj. 
Másik hiba a nem növekedési periódusban 
kapott nagyobb öntözés. Viszonylag nagyobb 
öntözés ugyan szükséges, de csak levélváltás 
után és a bimbóképzés előtt. Az öntözés után 
egyik napról a másikra megjelenő penészese-
dés, rothadás a mi hibánk! Megmagyarázha-
tatlan számomra az időnként fellépő elszára-
dás jelensége. Szemmel látszólag ép gyökerű 
példány a tálcán jó kondícióban lévő testvérei 
között nem növekszik, elszárad. Próbáltam 
átültetni, újra gyökereztetni, nem sok siker-
rel. Másik tartási hiba nem betegség, inkább 
a rosszul teleltetett, kevés fényben, pincében 
megnyúlt Lithopsok problémája. Ezeket a nö-
vényeket helyes neveléssel, teleltetéssel leg-
jobb esetben is évek alatt lehet helyrehozni. 

Még egy gond a főleg kora tavaszi napégés. 
Csúnya hegeket okoz, nagyobb mértékben 
pusztulást is. Jelenleg megmagyarázhatatlan 
abnormális növekedésű egyedek is előfordul-
nak a felnövekvők között. Egyesek éveken ke-
resztül életképesek, de előfordulnak csúnya, 
nyurga, résnélküli Lithops egyedek, amelyek 
évről évre így élnek. Ezeket selejtezzük ki. 
Előfordulhat háromlevelű Lithops is. Szokat-
lan forma. Egyszer csak vedléskor csinál egy 
trükköt, és kétfejűvé válik. A többfejű forma 
természetes jelenség, rendszeresen virágza-
nak. A Lithops karasmontana sp. bella C 259 
alighanem a rekordot viszi el, mivel 60 fejes 
öreg példányt is találtak. Leginkább 2-6 fejes 
az általános. Még érdekességként megemlí-
tem a L. dorothea-át 7 fejjel, amely általában 
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5. kép: Lithops fulviceps ’Aurora’ C363 elszáradásban.

6. kép: Abnormális Lithops julii.

csak 2-5 fejes, a L. gesinea-át 10 fejjel, amiből 
leginkább csak 1-2 fejes példányok találhatók 
a lelőhelyen. A természetben hosszú évtize-
dek elmúltával fejlődnek sokfejű egyedekké. 
Újabban a kertészek sorozatban készítenek 
Lithopsokból viszonylag rövid idő alatt sok-
fejű példányokat. Azt, hogy hol és hogyan 

csinálják, számomra rejtély. Előfordulnak 
krisztáta növekedésű formák, amelyek szá-
momra elfogadhatatlanok, kiselejtezendők.

Képek a szerző felvételei.
Katona József, Debrecen
katonalithops@gmail.co
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Elton Roberts

Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei
Zusammenfassung: Der Autor sammelt seit mehreren Jahrzehnten Kakteen, wobei er viele praktische Erfahrungen beim 

Züchten erwarb. In der jetzt beginnenden Artikelserie gibt diese den Lesern/Leserinnen bekannt, und seine Meinung weicht in 

vielen Fällen von den in den Fachbüchern Beschriebenen ab.

Abstract: The author collects cacti for decades so he has lots of growing and practical experiences. He delineates these experiences 

in the series starting just now, and in many cases his opinion differs from those are written in the books.

Érdekes válogatás a magas hegységi, 
hidegtűrő opuntiafélékből 

és egyéb furcsaságokból
1. rész

Puna clavarioides
Termesztésben a Puna clavarioides sokkal el-
térőbb karaktert vesz fel, mint a természet-
ben. Ha úgy akarjuk nevelni a növényt, mint 
az élőhelyén, akkor magról kell keltetnünk és 
szükségünk lesz egy mély konténerre, ugyan-
is ez a különleges és gyönyörű növény ugyan-
azt csinálja, mint néhány más kaktusz. Ami-
kor a magok kicsíráznak elsőként gyökeret 

ereszt lefelé, és amikor a gyökér elég mélyre 
hatol, egy gumót kezd fejleszteni a vízraktá-
rozáshoz a nehezebb időkre. Az élőhelyi lét 
mindig keményebb! A gumó fölött kezdődő 
gyökér rész, amit gyökérnyaknak neveznek, 
csatlakozik a gumós, dudoros gyökerekhez 
és a növény talaj feletti hajtásához. Számos 
új tölcséres, kúpos alakú hajtás jelenik meg 
és növekszik minden évben a gyökérnyak te-
tejéből. Nyár végén a növény földalatti része 
összehúzódik, és ezért a hajtások nem érint-
kezve tovább a talajjal, letöredeznek, össze-
száradnak, majd a szél tovafújja. Termesz-
tésben relatíve sekély termesztőedényeket 

1. kép: Ridegen tartva gazdagon virágzó Puna clavarioides.
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használunk, így a növények nem fejlesztenek 
a termőhelyi példányokhoz hasonló hosszú 
gyökérnyakat és ráadásul „lombhullató” ter-
mészetük nem valósul meg, mert a termesz-
tésben biztosított körülmények túlságosan 
bőségesek. Hajtása legyökereztethető egy ki-
sebb edényben, de légy óvatos, hogy a talaj 
ne maradjon hosszú ideig nedvesen, mert a 
dugvány elrothadhat. Meggyökeresedés után 
nem szükséges újból átültetni addig, amíg a 
termesztőedény el nem deformálódik, kipú-
posodik a benne fejlődő gyökérzet nyomásá-
ra, bár ekkor már szükség lehet a régi cserép 
szétvágására annak eltávolításakor azért, 
hogy a gumó meg ne sérüljön. Ha gyakran 
öntözöl, a hajtások soha nem fognak lehulla-
ni, és idővel egész nagy csoportot alkotnak. 
Az én legnagyobb növényem 25 cm átmérőjű 
a saját gyökerén, bár már láttam még ennél 
is nagyobb oltott példányokat is. Hajtása 1-6 
cm átmérőjű, habár a nagyobbak monstrosa-
szerűek, és nagyon apró, fésűs tövisekkel 
borított. A virágok teljesen kinyílt állapot-
ban 4 cm átmérőjűek, általában a hajtások 
oldalából bukkannak elő, bár előfordult ná-
lam olyan virág, amely a lapos vagy homorú 
részből fejlődött. Ezek a növények szeretik a 
sok fényt, azonban szükségük van a megfele-
lő légmozgásra, így nem forrósodnak fel túl-
ságosan. Odakint takarás alatt elviselik a 20 
°F (= -6,7 °C) vagy nagyobb fagyot is. Télen 
tartsuk őket szárazon és nyáron se öntözzük 
bőkezűen, hagyjuk teljesen kiszáradni az ön-
tözések között.

Austrocylindropuntia rauhii KK 393
Ez a növény idén először virágzott nálam, 
de szerintem át kell címkéznem. Backeberg 
a Cactus Lexikonában bemutat egy 
Austrocylindropuntia rauhii képet Tephrocactus 
rauhii néven, de ennek a növénynek 25 cm 
hosszú és 8 cm átmérőjű hajtásai voltak. 
Hosszú és rövidebb hajtásokból álló csoport-
tá fejlődött és mindenütt sűrű, fehér haj bo-
rítja. Neki ez volt a legnagyobb és legteste-
sebb hajas faja. Anderson elutasította a A. 
rauhii nevet, és hozzácsapta sok más névvel 
együtt az A. floccosához, bemutatva azt két 
fotón, melyek sűrű, kerekded A. floccosa tele-
peket, csoportokat ábrázolnak, melyek sem-

mi hasonlóságot nem mutatnak a Backeberg 
képén látható növényhez. A növényem meg-
felel az A. floccosa egyik formájának leírásá-
val, de nem úgy néz ki, mint a Backeberg-féle 
növény. Az én növényemnek 10 cm hosszú 
hajtásai 2,5 cm átmérőjűek, a teljes kereszt-
metszete pedig 25 cm. Így feltételeznem kell, 
hogy a növényem rosszul lett felcímkézve 
és végeredményben A. floccosa. A 3 cm-es, 
sárga, narancssárga virág passzol a leírás-
hoz. Akárhogy is, télen ezek a nagy magas-
ságban élő növények –15 °F-ig (-26 °C) bírják 
károsodás nélkül teljes szárazon tartás mel-
lett a hideget. Addig is remélem, hozzá ju-
tok egy olyan növényhez, mielőtt elmegyek 
a nagy égi kaktuszültetvényekhez., mint ami 
Backeberg képén látható, 

Glandulicactus uncinatus
A Glandulicactus uncinatus mindig személyes 
kedvencem volt. Habár ahogy most is látha-
tó, soha nem volt belőle sok példányom. A 
hosszú, horgas tövisek az egyik oka, hogy né-
hány ember szereti őket, mások pedig egye-
nesen gyűlölik. Szerencsére a horgas végek 
jóval távolabb állnak, mint néhány más hor-
gas tövisű kaktusz esetében, ezért sokkal 
könnyebb kihúzni, ha beleakadsz. A növény 
általában magányos, bár egyszer az egyik nö-
vény két, vagy több hajtást hozott, melyet 

2. kép: Puna clavarioides kinyílt virága.
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valószínűleg még magonckorban 
elszenvedett sérülés okozhatott. 
Élőhelyen a növények legfeljebb 
27 cm magasak és 12 cm átmé-
rőjűek. Azt nem tudom, ezek az 
adatok a tövisekkel együtt érten-
dők, de ha beleszámítjuk azokat, 
akkor az én legnagyobb növénye-
im 35 cm magasak és 22 cm át-
mérőjűek. Minden töviscsomó az 
areolák tetején fejlődik, melyeken 
szintén van egy nemezes rovát-
ka, ahonnan nektárium mirigyek 
bújnak elő, innen kapta nevét is a 
növény. A mirigyek édes nektárt 
választanak ki körülbelül abban 
az időben, amikor a magok meg-
érnek, és ez vonzza a hangyákat. 
Mivel a nektár kis mennyiségben 
van jelen, a hangyák kárpótolják 
magukat a magokkal, amelyeket 

3. kép: Virágzás után kialakuló termések.
4. kép: Austrocylindropuntia rauhii KK 393

40
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magukkal visznek. Feltételezhe-
tően a magvakat elfogyasztják, de 
sokat szanaszét hagynak, és ezek 
biztosítják új növények születé-
sét. A virágok 5 cm átmérőjűek, 
először nyílva sötétvöröses bar-
nák, de idővel a virág színe fakul, 
és sokkal világosabbá válik, ahogy 
az alábbi illusztráción látható. És 
még jobban is elhalványodik, mint 
ez! Könyvben lévő leírás szerint a 
virág mérete 2,5-3 cm. Én kizárt-
nak tartottam ezt, és lemértem: a 
kis növényeken lévő virágok 4,5-5 
cm átmérőjűek, de a nagyobb nö-
vényeken sokkal több tövis van és 

5. kép: Austrocylindropuntia rauhii KK 393

6. kép: Glandulicactus uncinatus.
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így a virágok nem tudnak ilyen szélesre nyíl-
ni. Nem találom nehezen tartható növény-
nek. Laza talajra van szükségük, ami gyorsan 
kiszárad, és ha télen teljesen szárazon tarjuk, 
gond nélkül elviselik, ha néhány fokkal fagy-
pont alá süllyed a hőmérséklet.

Tephrocactus alexanderi 
var. geometricus

Mindig úgy hallottam, hogy a Tephrocactus 
alexanderi var. geometricus csak a T. alexan-
deri egy formája, mely alig, vagy egyáltalán 
nem tövises. A legtöbb növény, mely tövise-
sen kezdi életét, idővel elveszíti azokat. A T. 
alexanderi var. bruchii és var. geometricus nö-
vényeim közötti különbség a hajtások mé-
retében és a tövisek számában, illetve hosz-
szúságában figyelhető meg. A var. bruchiin a 
tövisek 3 cm hosszúak és a hajtástól elálló-
ak. A var. geometricusnál a tövisek csak kb. 10 
mm hosszan ölelik a hajtást, és sokszor ezek 
kihullanak a hajtás kétéves korára. Élőhelyen 
a növények kistermetűek, legfeljebb 15 cm 
magasak, a hajtások pedig 2,5-3,5 cm átmé-

rőjűek. A legnagyobb növényem 8 évesen 17,5 
cm magas és a telep átmérője 30 cm. A növé-
nyeimnek csaknem hengeresek a hajtásai, az 
egyiken 3 cm keresztmetszetű a legkisebb 
hajtás, míg 7 cm átmérőjű és 7,5 cm hosszú-
ságú a legnagyobb szártagú példányomon. A 
virágok 5-7 cm szélesre nyílnak, melyek fe-
hérek némi rózsaszínes árnyalattal, vagy vi-
lágos rózsaszínűek egy sötétebb középcsíkkal 
a lepleken. Mint a legtöbb kaktusznál, ha egy 
növény sok virágot hoz, akkor a virágai kiseb-
bek lesznek annál, mint amelyik csak egyet-
len egyet fejleszt. A termések 3 cm átmérő-
jűek, felületükön serteszerű glochidákkal. A 
virágmaradványok között 1 cm hosszú tövi-
sek vannak. A magokkal óvatosan kell bánni, 
mivel a glochidák a magokra is kerülhetnek. 
A magok kb. 1 cm-esek, szögletesek, 5 mm 
vastagok, formájuk kissé egy kiszáradt kuko-
ricamagra hasonlítnak. Én szabadban tartom 
növényeimet, eső elleni takarás alatt, és laza, 
gyorsan száradó talajban. Így akár 15 °F (-9,5 
°C) hideget is kaphatnak, bár talán még ennél 
kevesebbet is kibírnának.

7. kép: Glandulicactus uncinatus.



Austrocylindropuntia shaferi
Austrocylindropuntia shaferi ritkán látható ki-
állításokon, én még egyszer sem láttam. Ne-
hezen beszerezhető (?), talán mert kb. 50 cm 
magas is lehet. Még a másik neve alatt - A. 
weingartiana – sem igazán ismert és némiképp 
szégyen, hogy ilyen szép növényekről nem ve-
szünk tudomást, csak mert az Opuntia alcsa-
ládban vannak. Bizonyára néhány Opuntia 
ocsmánynak mondott növény, de az nem az ő 
hibájuk, ha megszúrnak valakit. Nem hitvá-
nyabbak sok más kaktusznál. Inkább szeret-
nék kihúzni a kezemből egy Opuntia tövist, 
mint akár 10 percet eltölteni egyenes vagy hor-
gas végű Mammillaria tövis eltávolításával. No 
de vissza növényünkhöz. A saját példányaim 
51 cm magasak 5 cm átmérőjű szártagokkal, 
de élőhelyen méteresnél is nagyobb csoporto-
kat alkotnak. A fényképen három növény lát-
ható, 3-féle termesztő edényben. Érdekes mó-
don az elvirágzott terméseken még hónapokig 
megmaradnak az 1,4 cm hosszú levélkék. A 
csodálatosan vörös gömböcök hónapokig dísz-
lenek. A virágokat követő termések éretten 
vörössé válnak. Backeberg A. weingartianája 
tövis nélküli, A. shaferié fehér filces és fehér 
glochidájú. Anderson-nál hajas és glochidás, és 
most továbbhaladva a növényen a terméseken 
glochidák, szőrök, és tövisek, kb. 1 cm hosszú-
ak vannak, de nem filcesek. Természetesen lé-
tezik néhány változat, és gyanítom, a fajok ösz-
szevonása zűrzavart okozott a leírásban. A nö-
vények az én általános talajkeverékemben nő-
nek, és télen többé-kevésbé szárazon tartom, 
kivéve, ha szép napos időszak köszönt ránk, 
ez esetben kevéske öntözést kapnak. Voltak 

olyan évek, amikor a növényeim -20 fokos fa-
gyot is átvészeltek, károk nélkül.

Austrocylindropuntia lagopus 
var. aureopenicillatus

Biztos vagyok benne, hogy ez egy másik név, 
mely selejtként eltűnik a „mindent bedaráló” 
kaktuszkönyv írók között. Például Anderson 
könyvében sem találok róla említést. A dél-
amerikai kistermetű Opuntiákat gyűjtők köré-
ben a névnek jelentősége lesz sok év múlva. Tu-
lajdonképpen csak úgy lehet igazán megszaba-
dulni egy elnevezéstől, ha eladnak egy növényt 

8. kép: Tephrocactus alexanderi variety geo-
metricus sok-sok bimbóval.

9. kép: Tephrocactus alexanderi variety geo-
metricus virágok.

10. kép: Austrocylindropuntia shaferi.
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így a virágok nem tudnak ilyen szélesre nyíl-
ni. Nem találom nehezen tartható növény-
nek. Laza talajra van szükségük, ami gyorsan 
kiszárad, és ha télen teljesen szárazon tarjuk, 
gond nélkül elviselik, ha néhány fokkal fagy-
pont alá süllyed a hőmérséklet.

Tephrocactus alexanderi 
var. geometricus

Mindig úgy hallottam, hogy a Tephrocactus 
alexanderi var. geometricus csak a T. alexan-
deri egy formája, mely alig, vagy egyáltalán 
nem tövises. A legtöbb növény, mely tövise-
sen kezdi életét, idővel elveszíti azokat. A T. 
alexanderi var. bruchii és var. geometricus nö-
vényeim közötti különbség a hajtások mé-
retében és a tövisek számában, illetve hosz-
szúságában figyelhető meg. A var. bruchiin a 
tövisek 3 cm hosszúak és a hajtástól elálló-
ak. A var. geometricusnál a tövisek csak kb. 10 
mm hosszan ölelik a hajtást, és sokszor ezek 
kihullanak a hajtás kétéves korára. Élőhelyen 
a növények kistermetűek, legfeljebb 15 cm 
magasak, a hajtások pedig 2,5-3,5 cm átmé-

rőjűek. A legnagyobb növényem 8 évesen 17,5 
cm magas és a telep átmérője 30 cm. A növé-
nyeimnek csaknem hengeresek a hajtásai, az 
egyiken 3 cm keresztmetszetű a legkisebb 
hajtás, míg 7 cm átmérőjű és 7,5 cm hosszú-
ságú a legnagyobb szártagú példányomon. A 
virágok 5-7 cm szélesre nyílnak, melyek fe-
hérek némi rózsaszínes árnyalattal, vagy vi-
lágos rózsaszínűek egy sötétebb középcsíkkal 
a lepleken. Mint a legtöbb kaktusznál, ha egy 
növény sok virágot hoz, akkor a virágai kiseb-
bek lesznek annál, mint amelyik csak egyet-
len egyet fejleszt. A termések 3 cm átmérő-
jűek, felületükön serteszerű glochidákkal. A 
virágmaradványok között 1 cm hosszú tövi-
sek vannak. A magokkal óvatosan kell bánni, 
mivel a glochidák a magokra is kerülhetnek. 
A magok kb. 1 cm-esek, szögletesek, 5 mm 
vastagok, formájuk kissé egy kiszáradt kuko-
ricamagra hasonlítnak. Én szabadban tartom 
növényeimet, eső elleni takarás alatt, és laza, 
gyorsan száradó talajban. Így akár 15 °F (-9,5 
°C) hideget is kaphatnak, bár talán még ennél 
kevesebbet is kibírnának.

7. kép: Glandulicactus uncinatus.

8. kép: Tephrocactus alexandri v. geometricus 
sok-sok bimbóval.

9. kép: Tephrocactus alexandri v. geometricus vi-
rágok.



új néven minden vevőnek. Éppen most törté-
nik ilyen átnevezés a következőkkel: Islaya, 
Neochilenia, Helianthocereus és most már a 
Trichocereus esetében is. Mindez nem kis vesz-
teség! Add hozzá az összes további fennmaradt 
nevet és rájössz, egész sok neved van, amiket az 
„út szélére nyomtak”. Szerencsére a növények 
megmaradnak sokféle változatukban. Szomorú 
dolog, hogy mikor jön egy gyűjtő és növényeket 

11. kép: Austrocylindropuntia shaferi.

12. kép: Austrocylindropuntia lagopus var. aureo-
penicillatus

13. kép: Austrocylindropuntia lagopus var. aureo-
penicillatus
szeretne, tanácstalanabb lesz, mint gondolná. 
Olyan, mintha a könyvekben szereplő neveket 
Isten önmagára hagyományozná. Voltak olyan 
emberek, akik azt mondták nekem, növénye-
im többségének rosszak a nevei, de tulajdon-
képpen a nevek jelentéssel bírnak a botanikai 
megkülönböztetésen túl is. A lényeg: ha a bo-
tanikusok az Austrocylindropuntia lagopus var. 
aureopenicillatust csupán az A. floccosa egyik 
formájának akarják tekinteni, az rendben van, 
de én nem változtatom meg a címkéjét. Ez a nö-
vény nagyon kócos kinézetű, eltérően más ha-
jas növényektől; a hajtások könnyen leválnak, 
gyakran minden érintés nélkül. A 3,5 cm-es vi-
rágok több napig tartanak, és saját példányo-
mon a hajtások 3 cm átmérőjűek és 10 cm hosz-
szúságúak, bár láttam olyan növényeket, me-
lyeken kissé nagyobbak voltak. Az új hajtáso-
kon levélkék láthatók, melyek idővel lehullnak, 
és a nem túl sűrű haj között ugyanolyan színű, 
hegyes tövisek bújnak meg, bár évekkel ezelőtt 
volt olyan példányom, melyen a haj megszúrt 
volna (!), ellenben a tövisei tompák voltak. Ez 
a faj értékeli a szokásos kaktusz talaj keveré-
ket, és mivel 4700 m magasról származik ko-
moly hideget képes elviselni, ha szárazon tart-
juk télen.

Elton Roberts, USA, Kalifornia
Képek a szerző felvételei.
Forrás: Cactus and Succulent Journal, 2006.
szeptember-október
Fordította: Tóth Norbert, Debrecen

talajkeveré-
,
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Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Vasas István
Ez alkalommal olyan növénykedvelőt mutat-
hatok be, aki ötletekben és érdeklődésében 
nagyon gazdag, szakmáját tekintve kővel 
foglalkozik, mint kőfaragó mester. Több éve 
rendszeres résztvevője a debreceni kiállítá-
soknak. Kiállított növényeire és a köréjük te-
lepített díszletre a látogató közönség mindig 
felfigyelt, mert nem lehetett nem észrevenni 
látványos és szokatlan bemutatóját, amelye-
ken a növényeken kívül szakmájához híven a 
kő is uralkodó szerephez jutott. Jómagam is 
észrevettem a megszokottól eltérőt, ami arra 
ösztönzött, hogy felkeressem, és bemutassam 
a Pozsgástár olvasóinak. István Miskolchoz 
közel, Felsőzsolcán lakik, ahol a portára be-

lépve az idegen ismerkedő körbetekintésével 
azonnal tudtam, bőven lesz látnivaló, csak idő 
legyen elegendő.

- Most, hogy megérkeztem, az első benyomásom 
alapján azt kérdezem, mi mindennel foglalkozol? 
Láttam kisállatokat, növények ilyen-olyan cso-
portjait. Kérlek, részletezd!
Kora gyerekkorom óta mindig is érdekelt a ter-
mészet. Java részük ugyan csak irodalmi szin-
ten, de az évek során sok mindent tartottam, 
neveltem is, hörcsögtől kezdve, a vízibolhán 
át egészen a vándorsáskákig. Állatok közül a 
halak, hüllők, kétéltűek állnak legközelebb 
hozzám. Teknősöket nevelek nagy számban. 

1. kép: Vasas István és Delosperma gyűjteménye.
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Több mint 30 példány van, többféle 
taxonból, jelenleg is itthon. Többsé-
gük másoktól befogadott, megunt 
jószág. Tavacskákat is készítettem 
a portán, melyben a teknősökön és 
a szokásos díszhalakon kívül a ha-
zai fauna is elég jelentős számban 
és sokszoros hangerővel képvisel-
teti magát. Nyaranta a kuruttyolást 
még több utcával lejjebb is hallani 
lehet. Növényekből is elég széles az 
érdeklődési kör, de természetesen 
nem gyűjtök mindent. Ragadozó nö-
vények közül nevelek mérsékelt övi 
fajokat. Kizárólag olyanokat, melyek 
ha védve is, de áttelelnek odakint. 
Van pár darab Tillandsiám, szintén 
azzal a kritériummal, hogy legalább 
a kisebb fagyokat bírják és áttelelje-
nek a kaktuszokkal. Természetesen 
pozsgásokból van a legtöbb. Elég 
vegyes a társaság, de legnagyobb 
számban a kövirózsák, Haworthiák, 
kristályvirágfélék és kaktuszok kép-
viseltetik magukat. Kaktuszokon 
belül főleg északi taxonok, de nem 
ragaszkodom ilyen téren semmilyen 
irányvonalhoz. Alapvetően kritéri-
um, hogy ne legyen melegigényes, 
ne nőjön túl nagyra, és kinézetre 
tetszen nekem. Nem célom szak-
gyűjtemény létrehozása, vagy nagy különle-
gességek beszerzése, pusztán egyéni öröm-
szerzés, amit a szemem megkíván, és belefér 
a tartási körülményeimbe. Ezek alapján szok-
tam válogatni. Sajnos nagy hibám, hogy imá-
dok magot vetni, mely elég káros hatással van 
a rendelkezésre álló hely méretére.

- Sok mindent felsoroltál. Kezdjük talán a kak-
tuszokkal. Emlékszel-e arra, amikor megkaptad, 
vagy megvásároltad az első kaktuszaid? Mi indí-
tott el azon az úton, melynek során kaktuszgyűj-
tő vált belőled?
Azt kell mondjam, ilyen téren sosem voltam 
normális. Emlékszem nagymamám kibu-
kott, mikor általános alsóban békákat akar-
tam nevelni a kertben. A növényezést anno 
édesanyám szobanövényeivel kezdtem. Kö-
zöttük voltak az első, mindenki által ismert 

pozsgások. Sok fiúnál, akit érdekel az élővilág, 
van kaktuszos korszak, talán azért, mert ezek 
olyan „vagány” növények. Nálam a betegség 
idültnek bizonyult. Ha elmentünk valahova, 
ahol árultak kaktuszokat, ritkábban piacon 
vagy boltban, rendszeresen vásároltam ma-
gamnak. Volt amolyan könyvesbolti, mond-
hatni nagyon alapfokú kaktuszos irodalmam 
is, de igazából csak a lelkesedés volt meg, a 
hozzáértés és a kapcsolatok hiányoztak. A 
fordulópontot az jelentette, mikor az egyete-
men megismerkedtem Papp Lászlóval, illetve 
ajánlása után Molnár Imrével és a Debreceni 
Pozsgástár kiadvánnyal. Ez egy - „hű, ezt így 
is lehet csinálni?” - pillanat volt. Megvettem 
az összes kapható példányt, több könyvet 
és rendszeres látogatója lettem a Botani-
kus Kertnek is. Ez már hozta magával a töb-
bit: kiállításokat, ismerkedést gyűjtőkkel, 
taxonokkal, módszerekkel.

2. kép: István a pince-üvegházban.
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- Kezdetben hol tartottad kaktuszaid? Mikor jött 
a pillanat, amikor üvegház építését határoztad 
el, és milyen elgondolások mentén készítetted el?
Eleinte nyáron az udvar egy része volt az 
enyém, télen az ablakpárkány, majd a spájz. 
Próbálkoztam a pincében teleltetni, de vagy 
meleg volt, vagy vizes. Mikor kezdett a dolog 
komolyabbra fordulni, szükség lett egy állan-
dó helyre. Még az átkos korszak óriási anyag-
hiánya miatt apám rengeteg régi, bontásból 
származó síremléket, széllapokat, tömböket 
halmozott fel a kertben. Ezeken, illetve mel-
lettük egy betonplaccon alakítottam ki az első 
asztalokat, majd az első műanyag tetőt. Ide 
kerültek a teknősök is egy régi meszesgödör 
átalakításával. Amikor elkezdtem magot vet-
ni, valami rejtélyes oknál fogva hirtelen ez a 
hely is kevésnek bizonyult. Régi vágyam volt 
az üvegház, ekkorra már szükségesnek bizo-
nyult. Ha egyszer rászántam magam, nem 
szeretném elaprózni, ezért úgy döntöttem, 
letakarom egybe az egész placcot, beleértve a 
teknősöket, a köveket és a korábbi műkő táro-
lót is. Hatalmas mennyiségű követ hordtunk 

ki, kialakítottunk egy mélyített pince részt, 
és így lett egy kb. 40 m2-es üvegházam. Fon-
tos volt a passzivitás, a passzív hőháztartás. 
Eredetileg a pince részben fűtés nélkül telel-
tettem. Most inkább felrakok egy plusz szi-
getelést, vizet helyeztem el az asztalok alatt 
kannákban hőpuffernek, így minimális fűtés-
sel fagymentesen tudom tartani az egészet. 
Nincsenek melegigényes növényeim, illetve 
viszonylag durva ásványi közegeket haszná-
lok, melyek könnyen kiszáradnak télire, így 
nem okoz gondot, ha nulla fok közelébe süly-
lyed a hőmérséklet hajnalonként. Persze van-
nak kültéri taxonok, elsősorban kövirózsák, 
de szép számmal télálló kaktuszok is. Mint 
láthattad, a kövirózsák a kertben a rossz talaj 
miatt kiemelve kerültek elhelyezésre. Sajnos a 
kaktuszoknak jelenleg nincs jó helyük. A szik-
lakertet évekkel ezelőtt szét kellett szednem 
építkezés miatt. Éppen most gyártottam le az 
első tartót, amelyet nekik szánok. Még cirka 
ötven darab, és már egész tűrhetően fogok 
állni.

3. kép: Tavacska teknőcökkel az üvegházban.
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- Valóban egészen egyedi az üveghá-
zad. Ilyet még sehol sem láttam, ahol az 
üvegházban egy kis tavacska van, benne 
teknőcök, körülöttük pedig kaktuszok és 
a többi pozsgás növény. Télen mennyire 
szükséges fűtened, és ezt hogyan oldod 
meg és milyen hőfokot tartasz?
A fűtés minimális. Gyakorlatilag csak 
fagymentesítek. A szakirodalmak 
többsége ugye tíz celsius környéki téli 
hőfokot ajánl. Nálam ez nagyjából a 
nappali felmelegedés alatti maximum 
szokott lenni. Éjszakánként kettő-
három, hajnalban nulla körüli, néha 
kicsit az alatti hőmérsékletek is van-
nak. A fűtést egy időkapcsolóra ra-
kott elektromos radiátorral oldottam 
meg. Tavalyelőtt mértem a fogyasz-
tást, akkor nagyjából 20.000 forint-
ból úsztam meg a telet. Tavaly nem 
volt tél. Összesen ha két órát ment a 
radiátor. Az idei sem ígérkezik költ-
ségesnek. Ezzel hideg pihentetéssel 
nagyon jók a tapasztalataim. Amikor 
fűtés nélkül voltak az üvegház pincé-
jében 5-10 kaktuszt veszítettem. Mi-
óta odafenn fagymentesítek, azóta 
talán egyet sem.

- Az üvegházban télen párásodás is ke-
letkezik, főleg ilyen nyílt vízfelület mel-
lett. A keletkező pára okoz-e valamilyen problé-
mát, pl. gombásodást?
Nem teljesen várnánk, de a vízfelület miatt 
általában egyáltalán nincs több pára, pedig én 
is számoltam rá. Nyáron azért, mert a vízre 
nem süt a nap és tárva-nyitva minden. Télen 
pedig mert a pára kifagy a levegőből. Egyedül 
az ősznek az az időszaka problémás, mikor a 
talaj és vele a víz még viszonylag meleg, de a 
levegő már lehűlt. Ilyenkor nagy a páralecsa-
pódás a tető belsején, ezért ha az idő engedi 
folyamatosan szellőztetni kell. Sajnos itt a 
Sajó völgyében e tájra jellemző a ködös 97-
98%-os páratartalmú időjárás, mikor a szel-
lőztetés sem ér semmit. Tavaly hetekig volt 
ilyen. Az ásványi talajaim gyengén higroszkó-
posak, így a növényeknek nem lett bajuk, de 
a holt szerves anyag, virágmaradványok, el-
száradt gyomok darabjai megszívták magukat 

és penészedni kezdtek, így pepecs munkával 
össze kellett szednem az összes pici darabkát.

- A sokféle növényed közül melyek azok, ame-
lyek különösen kedvesek számodra? Van olyan, 
amelyhez maradandó emlék fűződik?
Nincs igazi kedvenc, de ha választanom kel-
lene, akkor a kövirózsákat, a Haworthiákat, 
kaktuszokból pedig az Epithelanthákat mon-
danám. A kövirózsák gyerekkori kedvenc. 
A tectorumot az udvaron mindenfelé ültet-
tem és az összes ismerősnek széthordtam. 
A Haworthiák adták az első ásványi talajos 
sikerélmény. E korábban viszonylag jelenték-
telen növényekből hirtelen gyönyörű kom-
pakt pozsgások lettek. A másik siker az első 
micromeriszem jelentette, csak ellentétes 
kémhatáson, mészkövön. Bár igazi gyomkak-
tuszok, de nagyon szépek és nagyra sem nő-
nek. Sose hagyom ki, hogy ne vessek belőlük.

4. kép: Haworthiák gyűjteménye 1.
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- Említetted, legyártottad a kaktuszoknak az 
első kőtartót. Ez is szokatlan megoldás. Hogyan 
néz ki, hogyan ülteted be? Milyen talajkeveréket 
használsz?
Mindig problémám volt, hogy a kapható edé-
nyek mérete, formája nem olyan, mint ami-
lyenre nekem szükségem lenne. Kültéren a 
műanyag tartósságával és teherbírásával is 
problémák voltak. Kő-, műkőtermékek gyár-
tásával foglalkozunk, így magától jött az öt-
let, hogy miért ne gyárthatnám le magamnak, 
ami kell. Több kísérleti termék is készült, nem 
mind vált be. A kültéri növényeim mostanra 
szinte kivétel nélkül ezekben vannak. Az év-
szakos jelleggel hurcolt bentieknél többnyire 
nem alkalmazom. Mostanra jó két tucat gyűj-
teményi és díszedényhez van sablonom. A 
készetermékeket eladásra is kínálom. 
Akik ismernek tudják, hogy talajról vigyázva 
kell engem kérdezni, mert elég mélyen ástam 
magam e témába. Alapvetően az ökológiai 

gazdálkodás híve vagyok, ami azt jelenti, hogy 
a taxon vagy élőhely ökológiai tulajdonsága-
inak, mint környezeti igények, környezettel 
és más élőlényekkel folytatott interakciók fi-
gyelembe vételével igyekszik az ember olyan 
mesterséges környezetet teremteni, melyben 
az adott taxon maximálisan jól érzi magát, 
illetve a végbemenő természetes folyamatok 
révén a rendszer részben önfenntartó. A cél 
a munka, üzemi, vegyi anyag, műtrágya költ-
ségek minimálisra csökkentése a legkisebb 
produkcióveszteség mellett. Ha logikusan 
végiggondoljuk a dolgokat, akár egy vízszűrő, 
akár egy kert építésekor, kártevőproblémák 
kezelésekor, akkor nagyon egyszerű módsze-
rekkel, esetenként rendkívül jó eredményeket 
lehet elérni. A figyelembe veendő környezeti 
tényezők egyike a talaj. Mivel a teknősök mel-
lett a permetezés csaknem kizárt, így ebből 
is meg kellett találnom azt, ahol a növények 
vegyszerek nélkül maximálisan egészségesek. 

5. kép: Haworthiák gyűjteménye 2.
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6. kép: Részlet a kövirózsa gyűjteményből.
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A hagyományos virágföld-homok keverék a 
lazább szántóföldi talajok leutánzása. Ez so-
kuknak tökéletes, hisz a bokros, gyorsan növő 
taxonok, az Opuntiák Agavék, Delospermák és 
néhány más faj, mint Echinocactus grusonii, 
Astrophytum asterias, számos Escobaria, 
Echinocereus eleve hasonlón találhatóak meg. 
Az erősebben szukkulens fajok többsége 
azonban nem ilyenen él, és nem is optimális 
számukra, bár kevés olyan van, ami egyálta-
lán nem tartható rajtuk. A taxonok többsége 
különböző váz-ásványi talajokon, illetve az 
alapkőzeten és annak málladékában lelhető 
fel. Náluk ásványi talajokat használok. Ezek-
nél alapvetően úgy ültetek, hogy ki van ne-

kem gyűjtögetve mi, min él. Van három bö-
dön előttem: egy finom homok, egy savanyú 
ásványi keverék, mely főleg riolittufából, és 
egy bázikus, mely főleg mészkőből áll. Van-
nak benne még adalék anyagok, illetve, mikor 
mihez jutok hozzá egyebek is, mint faszén, 
1-4-es finom gyöngykavics, tégla, cserép, be-
ton, szilikát stb. Sajnos, bár a gyakorlati alkal-
mazása meglepően egyszerű, a bonyolult el-
méleti háttér, az alkalmazható anyagok nagy 
száma miatt, a téma erősen túlmisztifikált, 
rosszul értelmezett. A talaj is csak ugyanolyan 
környezeti tényező, mint mondjuk a fény. Ha 
valakinek azt mondom, hogy ez a növény 
bokrok alatt mély árnyékban él, nem biztos, 

7. kép: Haworthia ’Lime Green’.
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hogy tűző napra kellene tenni, akkor ezt nem 
kell tovább ragozni. Ha viszont azt mondom, 
hogy ez a növény nyílt karszton él, nem biz-
tos, hogy egy savanyú vulkáni zúzalékból álló 
közeget szeretni fog, akkor többnyire csak a 
pislogás van. „De nekem azt mondták, hogy 
ez jó talaj!” Persze, hogy jó. De melyik nö-
vényhez? Még mindig az az elképzelés, hogy 
az ásványi közegek azért működnek jól, mert 
magas az ásványi anyag tartalmuk. Ez ugye a 
mikrotápelemek egyik fedőneve. Ha viszont 
így lenne, akkor egy egyszerű teljes értékű 
tápoldattal el lehetne érni ugyanazt az ered-
mény. Valójában inkább szabályozók: az egyes 
talajok tápanyag szolgáltató képessége ugyan-
is eltérő. Vagyis azonos egységnyi tápanyag 
bevitel esetén abból az egyes talajtípusokon 
más és más az adott tápanyag hozzáférhető-
sége, felvehetősége a növény számára. Ehhez 
az eltéréshez a növények alkalmazkodtak. 
Minél erősebb a specializálódás, annál rosz-
szabbul érzi magát az attól eltérő talajokon. 
Ez nem azt jelenti, hogy hajszálra le kelle-
ne utánoznunk az élőhely talaját, hiszen 

pozsgásoknál a savanyú-bázikus és ásványi-
szerves ellentétpárok mentén szinte minden 
kikeverhető három, négy alapanyagból, csak 
azt, hogy az alaptulajdonságai hasonlítsanak, 
vagy ne legyenek drasztikusan mások, mint 
az élőhelyé. Egy nyílt karszton élőnél bázikus 
ásványit használok, egy kvarchegyen élőnél 
savanyút, síkságinál homokos-ásványit, vagy 
humuszos-homokost, leveles pozsgásoknál, 
kövirózsáknál pedig a saját komposztomat, 
vagy annak homokos keverékét. Egyébként 
messze a legtöbb macera a komposzttal van.

- Azt is említetted rossz a kerted talaja, a köviró-
zsák sem bírják bele ültetve. De mi a baj a kert ta-
lajával? Emiatt láthattam hát kőtartókban a kö-
virózsa gyűjteményed is! Nagyon egészségesnek 
találtam a bennük tenyésző növényeket. Ismer-
tetnéd részletesebben a kövirózsa gyűjteményt, 
amely azért is érdekes, mert kevesen foglalkoz-
nak ezekkel a szép és igénytelen növényekkel?
A népnyelv csak fekete agyagnak hívja ezt a 
talajt. Valójában a Sajó-Hernád öntésterüle-
tén létrejött agyagos réti talaj. A Hortobágy-

8. kép: Haworthia planifolia f. variegata
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9. kép: Sempervivum marmoreum fa. robustum kora tavasszal.

10. kép: Mammillaria egregia teljes pompában.
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nak ugyanez a hordaléka, csak ez nem szikes. 
A tápanyag tartalma elég jó, különösen a nit-
rogén magas. A probléma az agyag. Nyáron 
betonkeménységűre szárad, így nem csak a 
gyomlálás öröm, de a kapa is szabályosan pat-
tog rajta. Ilyenkor a vizet is nehezen veszi fel. 
Hosszabb nedves időszakoknál, így ősszel és 
olvadáskor tavasszal viszont a felületén, a fel-
ső néhány centiben megáll a víz. Ezt a hóna-
pos hideg lábvizet szinte semmilyen pozsgás 
nem viseli el. A komposztálót is kénytelen vol-
tam lábakra tenni, mert károsan befolyásolja 
a komposzt tulajdonságát.

Sajnos valóban viszonylag kevesen foglal-
koznak komolyabban kövirózsákkal, bár azt 
hogy igénytelenek lennének már nem feltét-
len írom alá. Az, hogy hazai klímán is meg-
élnek és többségük jól is érzi magát, nagy 
könnyebbség. Vannak szinte agyonüthetetlen 
taxonok. Vagy tíz-tizenöt éve felhajítottam 
egy tectorumot a tetőre. Az ott megakadt és 
az évek alatt kis csoporttá nőtte ki magát, 
mindenféle talaj, vagy locsolás nélkül. Hason-
ló a hirta és társai, mely akár a téglafal réseibe 
benyomkodva is képesek megmaradni. Ezzel 
szemben ott a ciliosum vagy a heuffeli cso-
port, melyek olyan sebességgel növekednek, 
mint egy mozgássérült csiga. Ugye a heuffeli 
az egyetlen, mely nem fiókrozettákat képez, 
hanem rozettaosztódással szaporodik. Nem 
elég, hogy viszonylag kevés felé válik szét, 
de két-három év is kellhet, mire szétválaszt-
ható lesz. A „párnarothadás” is nagy problé-
mát jelent. A szorosan záródó növények ki-
öregedő, sok elhalt levelet tartalmazó részei 
nyáron fülledt, párás idő mellett eszményi 
lehetőséget biztosítanak a gombás és bakté-
riumos betegségeknek, így ilyenkor hajlamos 
nagy foltokban kidögleni. A virágzás is lehet 
gond. Virágaik gyönyörűek. Nem hatalma-
sok, de trópusi növényeket idéző formájuk, 
viszonylag nagy számuk miatt igen dekoratí-
vak. Azonban utána elpusztulnak, és amikor 
van valamiből harminc, és ebből huszonöt 
úgy gondolja, hogy ő most virágzik egyet, 
már nem akkora az boldogság. Ettől függetle-
nül sok örömet okoznak és csak ajánlani tu-
dom mindenkinek, akinek van egy kis helye 
a kertben. Ami saját tapasztalat: sose legyen 
egy taxonból kevés, legyen mindig tartalék. 11. kép: Kőből épült Lithops-toronyház.
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Az üde, humuszban gazdag, laza talajokat 
kedvelik. Hogy ne tudjon a párna kiöreged-
ni, én kb. két évente ültetem át őket. Nem 
szedem szét, hanem van két trabant oldalból 
készült, hólapátszerű valamim (~ 40×40 cm), 
amit alá nyomok és felemelem az egész pár-
nát. Leöntök egy vödör komposztot és visz-
szateszem. Így sokkal kisebb a gyomosodás, 
mitha szétszedném az egészet. Az égető nyári 
hőségben, még ha nem is gyakran, de kötele-
ző a locsolás, mert eredendően többségében 
hegyi növények, és hajlamosak a nálunk jel-
lemző hirtelen melegektől megégni. Ezt nem 
érdemes locsolóval öntözni, mert azzal csak 
nedvesítünk, és a már említett párnarotha-
dást segítjük elő. Sokkal jobb áztató jelleggel 
slagra rakott locsolófejjel. A legtöbb munka a 
gyomlálásuk, ezért úgy érdemes ültetni, hogy 
körberakni a növényt deszkával, tetőcserép-
pel, lapos kövekkel, amiken nem tud feljönni 
a gaz. Ahogy a párna növekszik, ezt úgy lehet 

eltávolítani, szétnyitni. A gyűjthető taxonok 
száma óriási. Az alapfajokból is meg lehet töl-
teni a kiskertet, de az élőhelyi formákból már 
komoly gyűjtemény is összehozható. A nagy 
genetikai változékonyság, hibridogén hajlam 
és stabil vegetatív szaporíthatóság kombiná-
ciója miatt mára a kertészeti változatok szá-
ma is hatalmasra, több ezres nagyságrendűre 
duzzadt. 

- A Lithopsaidat is sosem látott módon, emele-
tenként egymás fölött elhelyezett kőtartókban 
termeszted, olyan, mint egy Lithops-toronyház. 
Hogyan vált be ez a módszer?
Sajnos rosszul. A Lithopsok Dél-Afrika 
több klímaterületén is előfordulnak. Ennek 
megfelelően nem teljesen egyformák az 
igényeik. A taxonok kb. fele téli növekedésű, 
bár néhány faj kivételével ez nagy tartási 
különbséget nem jelent. A különbség 
leginkább abban mutatkozik meg, hogy más 

12. kép: A toronyház egyik lakója a Lithops aucampiae.
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13. kép: Trichodiadema densum.

14. kép: Sempervivum ciliosum ex Ali Botush téli képe.
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időre, hőmérsékletre esik a növekedésük, 
vedlésük súlypontja. Ez külön cserepekben 
kezelhető. Sajnos, beültetéskor nem figyeltem 
erre. Ha csak nyári fajok lennének benne, 
mondjuk csupa lesliei forma, valószínűleg 
nem lenne gond, de így elég macerásan 
használható a dolog, mivel a locsolás egyben 
történik, tehát felül beöntöm, az végigmegy 
az egész tartón és alul kijön. Ettől függetlenül 
biztos, hogy még fogok valamilyen egymás 
fölé történő ültetési rendszert kitalálni. Most 
is vannak falra csavarozható edényeim.

- Ilyen sokféle növény tartása szerintem igényli 
a szakirodalom beszerzését és gyakori olvasga-
tását. Hogyan állsz ezen a téren, sok időd aligha 
juthat rá, és még valamennyit foglalkoznod kell a 
honlapoddal is, ahonnan az érdeklődők sok isme-
retet, tapasztalatot szerezhetnek saját növénye-
ikhez. Honlapod milyen címen látható?
Szakirodalmazni mindig muszáj. Sajnos kis 
hazánk ezen a téren is erős hiányosságokkal 
küzd. Általában háromféle anyaghoz lehet 

hozzájutni: 1. A teljesen laikus, gyakran lejárt 
külföldi licenszeken alapó képes kiadványok, 
könyvek. Ezek kedvcsinálónak jók, de alig tar-
talmaznak érdemi, használható adatokat. 2. 
Egyetemi kiadványok. Ezek között vannak na-
gyon jók, de a többségük híre, köszönhetően 
az egyetemi élet borzasztó belterjességének, 
a szomszéd tanszékig sem jut el, nemhogy az 
intézményen kívülre. 3. Hazai nagy formátu-
mú, igényes, szakmai alapművek. Két hátrá-
nyuk van. Egyrészt a magas színvonalhoz, a 
nyugati felé tendáló, de azt még így is jelentő-
sen alulmúlók, amelyeknek viszonylag magas 
az áruk. Másrészt, hogy általában nem lehet 
kapni őket. Ha éppen van is eladó belőlük, ak-
kor is csak bizonyos boltokban, csak egy ideig, 
csak korlátozott példányszában. Van olyan 
könyv, amire kb. 15 éve vadászom és nem túl 
jók az esélyeim. Ezen a téren is ritka üdítő ki-
vétel a két hazai nagy szaklap. Rajtuk kívül 
maradnak a külföldi irodalmak, amikhez vagy 
hozzájut az ember, vagy nem, vagy meg tudja 
fizetni, vagy nem. 

15. kép: A kőedényekben kiültetett kövirózsák.
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16. kép: Sarracénia purpurea × minor hibrid a rovaremésztő növények gyűjteményéből.
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Olvasgatni, a saját írásaimat toldozgatni álta-
lában telente van csak időm. Nyáron rengeteg 
a munka, mind a megélhetésben, mind a hob-
biban, így estére többnyire már nem marad 
elegendő agykapacitásom az ilyesmire. Őszin-
tén szólva őszre sokszor már nagyon tele van 
mindenem. A honlap barkácsolása szintén 
téli elfoglaltság. Azt is évek óta át kellene 
alakítanom, mivel egy borzasztóan primitív, 
instabil alapot használok, ami egy idő után 
egyszerűen önmagától szétesik. Ettől függet-
lenül mindig kerülnek fel új adatok, illetve a 
tapasztalatok alapján finomítások. Egy nem 
régi beszélgetéssorból sikerült megállapíta-
nom mi az, ami még mindig „nem megy át”, 
így a talajos írásomat is jó lenne egy általános 
használati utasítás jellegű résszel kiegészíte-
ni. Mivel minden gyűjtő alapanyagokhoz való 
hozzájutása, termesztéstechnológiája más és 
más, így receptleírások továbbra sem lesznek, 
csak a kiindulási alapot akarom gyakorlati 

szempontból jobban kidolgozni, a módszer-
választást megkönnyíteni, hiszen minden-
kinek magának kell eldöntenie, neki mi felel 
meg, illetve hogy egyáltalán hasznos-e szá-
mára, amit leírtam. A tavaly megkezdett 
ecerkáknak idén értem a végére és belekezd-
tem a Mammilláriákba. Végeztem egy taxonó-
miai frissítést, ami eddig teljesen hanyagolva 
volt. Nem tudom, meddig fogok eljutni, mivel 
rengeteg dologgal kellene foglalkozni.

Vasas István
Felsőzsolca

http://vasasi.extra.hu/
http://vasasi.extra.hu/kaktusztalajtan.htm

Képek: Ficzere Miklós: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 
15, 16.
Vasas István: 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18.

17. kép: Teleltetésre bepakolt növények az üvegházban.
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