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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, kik sok tapasztalatot 

hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték s magukkal vitték a 

másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, mert az emberi fejlődés 

eredményét, saját tudásukat, önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” 

(1927) 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Fábián László 

 

FRIČ HERBÁRIUMA 
 

Frič genetikai munkásságának egyes részletesebb kielemezéséhez egészen a múlt század elejéig, 

a második világháború előtti időszakba kell visszamennünk. Egy fontos tevékenységét ebből az 

időszakból azonban nem volna szabad figyelmen kívül hagyni. Az akkori napilapok, 1934. 

június 14.-én is beszámoltak erről az eseményről, igaz kicsit sajátos újságírói stílusban, mely a 

be nem avatottnak semmitmondó volt, de ennek ellenére az emberekben kiváltotta az érdeklődés 

szikráját. Tulajdonképpen ez is volt a cikkek célja, mert elsősorban meghívóként szerepeltek egy 

rendkívüli kiállításhoz. 

 

„LEHET A KAKTUSZOKAT RÖNTGEN ALATT MEGFIGYELNI? 

 

Frič utazó egyedi felfedezése. A 15 négyzetméternyi virágok pompázatja. Mindez a Karolina 

vendéglátó támogatásával. 

      Mindaz aminek Prága városa tanújává válik, e hónap 16-án lesz látható, amely a botanikus 

kert egyedülálló kiállítása, ahol „röntgenezett” kaktuszvirágokat fognak bemutatni, mindez A. V. 

Frič utazó két hónapos erőfeszítésének része. Az egész 60 álmatlan éjszaka eredménye, amikor 

szemei a fáradságtól voltak nedvesek és tüdeje rendkívül szenvedett a maró, savas 

kigőzölgésektől, de mindez szükséges volt ahhoz, hogy létrejöjjön a természet e páratlan csodája. 

Ez a kiállítás minden eddigi hasonló vállalkozástól merőben eltérő lesz. Nem a kereskedő célját 

képviseli, hanem egy kaktuszvadász kiállítását, aki a nagyméretű és tisztán csak szenvedélyes 

gyűjtéseire feláldozta élete kétharmadát. Az, amit láthatunk majd az üveg mögé szorított 15 

négyzetméteren, csak színek, virágformák és jellegzetességeik, káprázat, ahogy azt a le nem 

igázható természet megalkotta. Ez nem a halott, a herbáriumok fekete színe, ezek a virágok 

eleven színűek, minden hozzátartozójukkal, úgymint porzószálak, bibék, tövisek, mégis puhák, 

hajlékonyak maradtak, mint akkor, amikor még kihívóan és fenségesen a vadonban élő kaktuszok 

zöld szárain virítottak. A 15 négyzetméternyi, a természetből kivont titok bemutatja a kaktuszok 

rokoni kapcsolatait és modern tudományos felosztását. Ez a hatalmas élő herbárium a londoni 

brit múzeum tulajdona lesz. Amire az amerikaiak nem voltak képesek, teljes sikerrel lett elérve 

itt, Prágában.” 

A. V. Frič herbáriumán sok éven át dolgozott és később azt fokozatosan kiegészítette. 

Hasonlókkal néha találkozott külföldön, azonban csak nagyon elvétve, mivel a kaktuszok 

feldolgozása ebből a célból nagyon munkaigényes és drága volt. 

A 30×47 centiméteres kiállított tárgyak fő témája a virág volt. Néha a növények keresztmetszete  
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és a bordák részei is be lettek mutatva, valamint areolák tövisekkel, magtokok, áttetsző 

zacskóban magvak, továbbá a növények felvételei, akár fénykép, avagy a nyomtatott 

szövegekből kivágott formában. Sok esetben az oda vonatkozó irodalmi utalásokat is feljegyezte 

rajtuk, néha megjegyzésekkel és rajzokkal színesítette az adatokat. Herbáriumát a saját maga 

által kidolgozott rendszer szerint osztályozta. A virágok preparálásakor saját maga által 

kidolgozott folyamat szerint járt el, amely attól volt rendkívüli, hogy a kikészített virágok nem 

voltak törékenyek és megtartották az eredeti természetes színüket, csak elhanyagolható 

mennyiségben fakultak ki az évek során. Elvétve, több évtized után kezdtek a virágok 

megbarnulni, de még ma is léteznek lapok, melyen a virágszínek hamvasnak hatnak. A barnulás 

okát később felismerték, ez a celofánnal való tökéletlen szigetelésnek tudható be, amelybe a 

virágokat helyezte. 

 

  
 

                          1-2. Frič herbáriumi anyagából néhány lap 

                          Balra: Pragolobivia (200)                                           Jobbra: Cleistocactus aureispinus Frič n. nud. 

 

A szárításhoz csak kissé elhervadt virágokat használt, mivel a frissek a prés nyomása alatt 

megrepedeztek. A készítményeket szivacsos szerkezetű papírba csomagolta, amelyet előzőleg 

parafinos olajba áztatott be, egy kis idő után kicserélte a papírlapokat, addig tette ezt, amíg a 

bennük levő víz helyét át nem vette az olaj. Ezután az ilyen készítményeket könyvbe rakta és 

lepréselte őket. A folyamat legutolsó fázisában az olajt ozminsavra (H2OsO4) cserélte le. 

A legkiterjedtebb herbáriumát, úgy ezer oldalnyit, főként a dél-amerikai kaktuszokból készítette. 

Ez a műve, néhány ritka könyv mellett a legértékesebb dolgaihoz tartozott, melyet haláláig 

megőrzött. Eredetileg a londoni Kew-i botanikus kertnek szánta. A későbbiekben bekövetkező 

politikai események miatt ezt nem tudta véghezvinni, bár remélte, hogy ilyen módon majd 

letudhatja hatalmas tartozásait a „birtokáról”, ahogyan Božinka villáját és a hozzá tartozó 

akklimatizációs kertjét nevezte. 

A nagy herbáriumán kívül volt egy kisebb 7×10,5 cm-es kézi herbáriuma, melyben a 

legfontosabb hibridjeit rögzítette. Ezeken csak diapozitívok és preparált virágok voltak, és mint  
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segédeszközt használta a további keresztezéseinél. A Prágai Múzeum 1935-ben megrendelt tőle 

egy kaktuszos herbáriumot, amely a botanikai részlegén a mai napig megtalálható. 180 tételt 

tartalmaz, kivitelezése, és állapota a mai napig kifogástalan. 

A gyűjteménye elfagyása előtt készítette el az utolsó herbáriumát Josef Vaňko építésznek 

Chrudimba, melyet 1942 márciusában fejezett be és 544 lapot tartalmazott. 

 

 
 

3. Andenia (Lobivia) kuehnrichii Frič × Hymenorebutia herbáriumi lapon. 

 

Frič idejében ezek a herbáriumok voltak világviszonylatban a legkiterjedtebbek és kivitelükben a 

legtökéletesebbek. Azonban nem tekinthetünk rájuk, mint olyan műre, amelyben minden benne 

találtatik, amit a növényeinkről tudni szeretnénk. A mexikói kaktuszokból csak keveset sorolt be, 

bár az egész munka nagyon terjedelmes, de sohasem lehet minden tételt maradéktalanul, de még 

csak információként sem feldolgozni. 
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Frič és munkatársai felvételeit ma már nehezen tudjuk jól reprodukálni, mert a diapozitívokon, 

az idő során foltok és hiányosságok mutatkoztak a rossz tárolásuk miatt. Azonban lemásolt 

példányaik talán mégis segíthetnének néhány homályosságot és félreértést tisztázni. A 

titokzatossággal körülvett ritka vagy már eltűnt fajt szintén azonosítani tudnánk az elhelyezett 

magvaik alapján. Herbáriuma használati utasításait maga Frič adta meg, még a régi időkben, 

amikor még nem is sejtette, hogy herbáriumát mások is használatba veszik. 

 

SOKAT FOGLALKOZOTT EGYÉB DOLGOKKAL IS, AZ EGYIK ÉRDEKES 

KÍSÉRLETÉRŐL ÍGY ÍRT: 

 

      „Már kisfiúként is mindig növényekkel játszottam és különféle kísérleteket végeztem velük. 

Sok faj magját pénzhiányában nem vehettem meg és bizony sokukat szívesen birtokoltam volna. 

Kutattam utánuk, ahol csak mód nyílt erre. Engedélyt kaptam a múzeumtól a növényi múmiákból 

kibányászni a magvakat. A külföldről megrendelt magvak általában túl öregek voltak és ezért 

nem keltek ki. Igyekeztem tehát ebből a kevésből minél többet kihozni. Bár a magvak nem 

csíráztak, ezért különféle vegyi behatásoknak tettem ki őket. Ez volt az analitikus vegytanom első 

évfolyama és ebből a szempontból talán Němeček kántor volt az egyetlen tanárom, akire szívesen 

visszaemlékezem. Az anyagok közül legjobban a kálium vált be, melyet tanárom segítségével egy 

kémcsőbe beforrasztottunk. Kálium petróleumba helyezve nem váltott ki semmilyen változást sem 

a magvaknál – de tiszta, üvegbe zárt állapotban felébresztette a magvak csírázóképességét, 

melyek egyébként nem akartak kikelni. Ez maga a csoda volt. Ezután jöttek egymás után az 

utjaim, s annak ellenére, hogy néhány köztes időszakban visszatértem a növényi kísérletekhez, 

ekkor már volt elég pénzem és magvam is, ezért nem számított, hogy mennyi kelt ki belőlük. A 

magvak kikelési százalékát gyakran vetésekkel ellenőriznem kellett, és annyi magoncom volt, 

nem tudtam mit kezdjek velük. – Néhány évvel ezelőtt megkezdtem a hibridizációs kísérleteimet. 

Néha sikerültek, főleg a kezdetekben. A növények, bár magvat kötöttek, ezek gyakran meddők 

voltak, vagy a kikelt magoncok mindenre nagyon érzékenyek lettek és elpusztultak. A káliumom 

azonban felébresztette csírázásukat és behatásának köszönhetően a magoncok egészségesek és 

életrevalók lettek. Hogyan is hihettem valami ilyesmiben? Az ember-gyermek annyi mindent 

elhisz és sok mindent magába szuggerál. Hogyan is fejthetné ki hatását egy légmentes üvegbe 

zárt kálium? No, persze, ha ez rádium lett volna – de kálium volt!  

     Ennek ellenére mégiscsak szerettem volna megpróbálni a dolgot újra. Régen elfelejtettem, 

hogyan forrasztottuk be Němeček professzor segítségével a káliumot. Talán nitrogénben 

csináltuk az egészet, de soha nem jutottam már el odáig, hogy új csövecskét hozzak létre és a mai 

napig nem tudtam ezt végrehajtani. Egyszer, kutakodtam a gyerekkori tárgyaim között és 

megleltem a behegesztett végű csövecskémet – teljesen üres volt! Harminc vagy még több év 

múltán a káliumom elszökött. Állítólag az üvegcse rosszul lett beforrasztva – így és hasonlóképen 

vélekedtek azok, akiknek ezt elmondtam – de akkor ott kellett volna maradniuk az oxidoknak 

vagy a hidrátoknak. 

     Négyszegletes edénykékbe szórjunk magvakat, ügyeljünk arra, hogy mindegyikük földkeveréke 

és nedvessége azonos legyen, takarjuk le őket üveggel, az üveg egyik oldalára helyezzünk 

kálium-kloridot (KCl) a másik felére hamuzsírt (kálium-karbonát, K2CO3). A hamuzsír felén levő 

magoncok hamarabb kikelnek és a növények a későbbiekben ellenállóbak lesznek. 

      A dolgot még nem igyekeztem megmagyarázni. Azonban bizonyos vagyok benne, hogy a 

növények nem a földből a gyökereiken keresztül veszik fel a káliumot. Részecskéit vagy az egész 

testén keresztül gyűjti, vagy a testén belül más anyagok lebontásával jut hozzá. Az tény, hogy a 

kálium katalizációs hatása nélkül nem volna képes cukrot, s így fehérjéket létrehozni – azonban 

elég nagy ostobaságnak tartanám, ha káliumsókkal trágyáznák a földeket. Az első eső kilúgozná 

és elsodorná őket, kloridokból a növények képtelenek kibányászni maguknak a megfelelő 

mennyiségű káliumot. Több haszon származna abból, ha a földekbe beásnának üvegcsébe zárt 

zsírhamut. Feltehetőleg a kálium szerves sóinak még nagyobb hatása lenne, de az ilyen irányú 

kísérletekhez még nem jutottam el.” 

Hasonlóképpen nem tért vissza sok más kísérletéhez sem. Ez idáig még senki sem igyekezett  
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megismételni ezeknek a kísérleteknek az eredményeit. Talán az idő és a hozzáférhetetlen 

információk, valamint a speciális cikkek beszerzése voltak annak okai, hogy eddig nincs 

követője. Bizonyosan nem lenne könnyű dolga, mivel Frič legkisebb eredménye mögött is 

hatalmas munka van, amely gyakran a szerző különleges természetével volt fémjelezve. 

 

NÉHÁNY BETEKINTÉS FRIČ MAGÁNÉLETÉBE 

 

A. V. Frič jellemének könnyebb megértéséhez térjünk vissza arra az időszakára, amikor 

utazgatott. Mindannyian utazgatunk, s talán így majd megértjük Frič módszereit és véleményét, 

főleg, ha megkérdezhetnénk, hogyan készüljünk fel utazásunk előtt, miképpen küszöböljük ki a 

felesleges komplikációkat. Mit válaszolna kérdésünkre: mit tegyünk azért, hogy eljussunk a vad 

indiánok közé, messze a civilizációtól? Mivel hasonló témákról és kérdésekről sokat írt, Frič 

néhány tapasztalatát így adná át nekünk: 

      „Húzattassák ki az összes fogukat! Legalábbis azokat, melyek még nem szuvasak, de mégis 

legjobb, ha mindegyiket eltávolítják, mivel nekem is a fogaim okozták a legtöbb kellemetlenséget. 

Az indiánok ugyanis nem kezeltetik vagy húzatják ki fogaikat. Egyszerűen, az ő fogaik soha nem 

romlanak meg. Változásra a természetben még akkor se számítsanak, ha áttérnek az ő 

étrendjükre. Nagyon téves az a vélemény, hogy a primitív emberek jórészt vegetáriánusok. A 

primitív par exellence (kiváló, elsőrendű) húsevő. Az érés időszakában elfogyasztott néhány 

gyümölcsöt, elvétve, de csak táplálék kiegészítőként, cany gyökeret vagy a pálmák „lelké”-t 

eszik, ezeket is csak az ínséges időkben. Éppen ellenkezőleg, a primitívek étrendjében nagyon 

kevés a keményítő vagy a szénhidrát. Még olyan helytelen véleménnyel is találkoztam, hogy ezek 

az emberek fertőzött ételt is elfogyasztanak. Európába visszatérve indián kísérőm nem egyszer 

megszégyenített, hogy mi csak romlott tejet (sajtot) és romlott húst (raktározott, feldolgozott húst, 

döglött fácánt vagy siketfajdot) eszünk. A primitív csak a teljesen friss húst fogyasztja el. A 

megölt állat vérét azonnal kiissza, és inkább éhezik, minthogy olyan húshoz nyúljon, amelyik már 

kissé bűzlik. A primitív sokat ad a szájhigiéniára is. Az indián nem nyel le addig egy falatot sem, 

amíg evés előtt és utána ki ne öblítené a száját. Ezt a vizet sohasem nyeli le, hanem minden 

esetben kiköpi, még akkor is, ha vízhiány van. Ez sokszor oka volt annak, hogy miért nem tudtam 

magamnak kísérőket szerezni sivatagi útjaimra. A teherhordóim vízfogyasztása többszöröse volt, 

mint az enyém, pedig én sokkal több vizet ittam meg. Az indián nem képes alkalmazkodni 

azokhoz a körülményekhez, melyek számunkra természetesek. Főleg életmódunk és táplálkozási 

szokásaink okoznak nekik nehézséget, ezek előbb vagy utóbb kiütköznek náluk. Otthon ezekről 

nyugodtan kimondhatjuk, hogy túlzottak, de a vadonban elhagyva, tragikus következményekkel 

járhatnak. 

      Sokszor kutakodtam az expedíciók gyakori sikertelenségeinek okain. A mesékben és a rossz 

indiánokban sohasem hittem, ezen már túljutottam a vadonban eltöltött néhány hét után. Arra a 

véleményre jutottam, hogy a vezetők alkalmatlanságán kívül, akik sohasem vették figyelembe az 

indiánok szokásait, amiért ezt általában társaik életével fizették meg. Sikertelenségük legfőbb 

oka az éhínség és az édesség utáni vágyuk volt. Túlnyomórészt az ottani méhek mézére alapozták 

édesség éhségüket és ez lett a végzetük. A kis cukorkészletükkel elég messzire eljutottak, de az 

általában hamarosan elfogyott. Mégis tovább haladtak, de még mindig nem szenvedtek a húsétel 

egyoldalú fogyasztásától. Akkorra olyan messze voltak a kiindulási pontjuktól,hogy már nem 

lehetett újabb tartalékért elküldeni. Vadból mindenhol bőségesen volt és akkor még a mi 

korunkban nagyon szelídek voltak, mivel még nem ismerték a tűzfegyvereket; a mocsarakban a 

halak hemzsegtek, melyeket akár kézzel is ki lehetett fogni vagy be lehetett kergetni őket a parti 

sűrű növényzetbe, ahonnan velük együtt a partra dobhattuk őket. Azonban a liszt- és a 

cukorkészletek, még ha nem is voltak addig felhasználva, hamarosam megromoltak és 

bekövetkeztek a nehézségek. A legnagyobb fegyelem mellett is megtörtént, hogy eltűnt egy 

személy. Vele együtt a táborból eltűnt egy szekerce is; elment vadméhek mézét felkutatni. A 

chakói vadon azonban nagyon kiszámíthatatlan – könnyű itt eltévedni és az elkóborolt ember a 

sűrűben, ahol lehetetlen körülnézni, elkeseredetté válik. Legelőször is elhagyja a fejszét, amely 

most már akadályozza a haladásban, ezt követően néhányszor a levegőbe lő a revolverével, s a  

 

 

 



4. Frič Paraguayban egy bennszülött kislánnyal. 
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jelzőrakétáival, és már a meder legalján van, ha a lövéseket senki sem veszi figyelembe, a 

rakéták pedig nappal alig láthatóak – elkezd üvölteni és segítségért kiáltozni addig, amíg be nem 

reked, végezetül kidől valahol a rézsúton, és reménytelenül eltájolódottá válik. Egyszer Bahia 

Negra közelében történt meg, hogy a folyó partján táboroztunk le. Egyikünk, kinek mestersége 

földmérnök volt, egy pillanatra betévedt a sűrűbe, csak a szélére, s mivel vissza akart térni, 

megfordult és elindult az ellenkező irányba. Másnap nyomait követve elindultunk, csak a 

harmadik napon találtuk meg a mocsárban, össze volt vagdalva a sástól, jaguárharapásoktól és 

eszét vesztette. Pedig geodéta volt, csak nem vitte magával az iránytűjét. 

     Ha estig nem találjuk valamelyik társunkat, azonnal tábort kell verni és a keresésére indulni. 

Lépésről lépesre kell haladni, mert már a keresett ilyenkor olyan állapotban van, hogy nem 

képes válaszolni kiáltásainkra és jelzőlövéseinkre. Ha közben az eső elmossa nyomait, talán csak 

néhány lépéssel megyünk el mellette, s a keresett nem sejti, hogy a közelben járunk, jelenlétére 

többnyire már csak a keselyűk figyelmeztetnek. A felfedező utunkat ez több napra is visszaveti, s 

közben eltűnt egy újabb tagunk és vele együtt egy másik szekerce. Senki sem hagyja magát 

befolyásolni társa halálával, mert azt hiszi, hogy ő 

más és okosabb, mint előde volt. A vadonban 

azonban nem lehet pótolni az expedíció tagjait és a 

fejszéket, főleg azoknál a küldetéseknél, melyeknél 

a vezető nem hajlandó együttműködni a benn-

szülöttekkel. Még rosszabb a helyzet, ha hadilábon 

áll velük. 

     Éppen ezért vittem magammal az útjaimra két, 

jól fedett ökrös szekeret, melyeken néhány zsák 

kétszersült és két zsák cukor volt. A szekerek miatt 

gyakran kivágattam az erdőben azokat a fákat, 

melyek útban voltak, vagy hatalmas kitérőket tet-

tem, és így minden esetben célhoz értem, még oda 

is, ahol Ibarret-et meggyilkolták, és még tovább, 

egészen Bolívia határáig. Azért sikerült nekem ezt 

elérnem, mert a „rossz indiánok” és Ibarret gyil-

kosai mindig a segítségemre voltak. Abban az 

esetben, ha utam meghosszabbodott volna – az e-

gész 11 hónapomba került – s ha a készletek mégis 

megcsappantak volna, megtanultam a „rossz” 

indiánoktól hogyan keressem meg a cany szárait, 

melyben keményítő volt, mézet fogyasztottunk, me-
lyet l´hichiguana colorada méhek gyűjtenek 

mérgező füvekből, melyek éppen akkor virágoztak. Az indiánok pont ebben az időszakban csak a 

lárváikat fogyasztották és a mézet eldobták. Nekünk, túl okosoknak, ez nevetségesnek tűnt, ezért 

mérgezést kaptunk, mely rosszulléttel, hidegleléssel és csaknem őrültséggel járt, aminek hatása 

alatt lövöldözésre került sor és sokan megsérültek. A visszaúton szahariddal csaptuk be 

magunkat, melyből több kilót is beszereztem.” 

Természetesen a pampákon azóta sok minden megváltozott. Ott, ahol sok expedíció az életéért 

küszködött, ma vasút van. És a „vad” indiánok? Hát ezek után nagyon messzire kellene 

elindulnunk, de minél előbb, mielőtt eltűnik az a világ, melyről még Frič gyakran írt.  

További kalandok ezreit élte át. A. V. Frič útjain s kémcsöveivel és kaktuszaival a felfedezések 

százait tette meg, ezekkel az emberiségnek szeretett volna segíteni. Foglalkozások tucatjait 

próbálta ki, de mégiscsak írói ambícióinak köszönhetően szereztünk mindezekről tudomást, bár 

csak elenyésző mértékben maradtak fenn ezek. Mindezt egyetlen élet alatt volt képes 

megvalósítani. Sohasem volt könnyű életmódja, még az írás sem hozott neki jobb sorsot. Írásai 

iránt nagy volt az érdeklődés, azonban mindegyik korszaknak megvannak a maga igényei és Frič 

ezekhez nem tudott, vagy inkább nem akart alkalmazkodni. Ezért a legtöbb írása külföldön jelent  
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meg, és ha mégis valamelyik műve otthon jelent meg, akkor inkább szórakoztatóbb volt ezeket 

elolvasni eredetiben, mert a cenzúra mindig jelentős változtatásokat hajtott végre rajtuk. A 

kiadókkal nem volt könnyű dolga Fričnek, de a szerző sem adta meg magát könnyen, soha nem 

veszítette el közben humorát. 

 

 
 

5. A Božinka villa az üvegházakkal Frič korabeli képeslapján. 

 

Levelezéseiből kitűnik, hogy az írás sem hozott neki javulást, annak ellenére, hogy sok időt 

kellett erre fordítania. Minden esetben rosszabbodott a honorárium is, főleg az időszakosan 

megjelenő nyomtatványoknál, ahol soronként 1,20 koronát kapott. Sok szerző ezt a korszakot 

úgy oldotta meg, hogy írásaikat egyszerre több lapban is megjelentették. Frič helyzete még ennél 

is rosszabb volt, mert a legtöbb szerkesztőség nem volt hajlandó eredeti formájában 

megjelentetni írásait, mert azok ellentétben 

álltak az akkori tudománnyal. Frič néhány 

nézetén vitatkozhatunk, de nem volna szabad 

elvesztenünk irántuk és eredményei utáni 

érdeklődésünket. Ennek ellenére a legtöbbjük 

elveszett, de ezt érthetjük úgy is, mint indián 

barátainak szokását, ha meghalt valaki, az 

összes értéktárgyát összetörték és eltemették 

vele együtt. A legtöbb saját kezűleg 

megfogalmazott és leírt munkáját magával 

vitte a sírba. Az indiánok hite szerint azokra a 

tárgyakra ott is szüksége van az elhunytnak, 

Frič műveinek lelke talán most együtt van 

gazdájukéval. A régi értesítők, újságcikkek és 

más írások sem értelmezhetőek egyértelműen. 

Mivel ma már nem vagyunk képesek ezek 

értelmezésére vagy a hibák kiküszöbölésére, 

sok akkori adat változatlanul került a Fričről 

szóló mai cikkekbe. Például a Česká flora (A 

cseh flóra) nevű folyóirat 1903-as egyik  

 

 

 

6. Lobiviopsis (Pseudolobivia) sp. Frič, eltünt fajként 

kezelhetjük. 
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7. Az elhagyott villában évekig őzek legeltek 

 

8. A Božinka villa 2001-ben. Ma már nem létezik. 
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számában, az állt, hogy az év június 28-án a klubtagok meglátogatják ifjabb Vojtěch Frič 

„Boženka” villáját Kosířban. A névtévesztés a „Boženka” női név egyik változata, azonban a 

megnevezést a terület régebbi megnevezéséből következtetik, melyet „Boží vinice” (Isten szőlői) 

néven tartottak nyílván IV. Károly uralkodása alatt. Ez a magyarázat talán elfogadható, azonban 

„Božinka” villát 1911-es évek körül kezdték el építeni, ekkor Frič még a negyedik útján volt 

Dél-Amerikában, az indiánok nyomában tett utolsó expedícióján. Ha már akkor kész lett volna 

villája, nem kellet volna neki és Čerwuiš-nak bérelt házban lakniuk 1908-ban. Bizonyított, hogy 

akkor a Náplavní utcába volt bejelentkezve és a szülei a Hodkovička utcában laktak. Hivatalosan 

1910 januárjában kapta meg az építkezési engedélyt. 

Azonban a folyóirat közlését sem volna szabad figyelmen kívül hagyni. Nem csak azért, mert 

akkoriban még senkinek sem állt érdekében hamis híreket közzé adni, de leginkább azért, hogy 

tulajdonképpen ez a hír olyan eseményt közölt, amely csak tíz év múlva következett be. 

Ilyen és hasonló eset nagyon sok van, de ezek néha segíthetnek feltárni a valós tényeket. Hogyan 

is értelmezhetjük azt a tényt, hogy az 1869-1929-es években megjelenő „A cseh 

természettudomány fejlődése” című könyvben akár öt Fričet is megtalálhatunk, de A. V. Fričről 

itt nem esik egy szó sem.  

Az emberiség már kigondolt sokféle ranglétrát, iskolákat minden fokozatban, politikai, szakmai 

szervezeteket, a hatalmasok iránti tiszteletadást, s más szokásokat, melyek elősegíthetik a 

felemelkedésünket. Ezeket Frič sohasem vette figyelembe vagy csak egyszerűen nem mutatott 

érdeklődést irányukba. A főiskolát korán otthagyta, alig kezdte el látogatni, politikailag sohasem 

volt elkötelezve és a kaktuszos klubokban való tagsága sem nagyon vonzotta. Az első 

világháborút követően a kaktusztermesztők egyesülete megválasztotta dísztagjának, de innen is 

hamarosan kiutasították. Nem érezte szükségességét, hogy passzív tagja legyen valamelyik 

természettudománnyal foglalkozó szövetkezetnek. Ezzel szemben az ilyen irányú egyletek 

létrejöttét támogatta, vagy akár saját maga is létrehozta. 

Csak az Osztrák-Magyar monarchiában volt tagja egy nemzetközi szervezetnek a „Volná 

myšlenka” a Szabad Gondolatok Szövetségnek, mely alapprogramja a vallásellenesség és 

Csehországban úgyszintén a németellenesség volt. A Csehszlovák állam megalakulása előtt 

harcolt a cseh nyelv elismeréséért, a cseh iskolák létrehozásáért és a nemzeti elnyomás ellen. 

Frič, mint küldött, részt vett a szervezet Buenos Aires-i kongresszusán. A szervezet befolyását 

kihasználva szerette volna megalapítani a vallások múzeumát, de otthon nem talált támogatókra. 

Külföldön sok elismerést kapott, otthon a róla alkotott véleményt még az sem változtatta meg, 

amikor 1909-ben megkapta a Szentpétervári Tudományos Akadémia levelező tagsági címét. Azt, 

hogy Frič sajátos természetével hogyan viszonyult ezekhez az álláspontokhoz és 

sikertelenséghez, ma már nehéz megmondani. Biztosan tudta, miért nem választotta az általános 

elismerés útját és inkább előnyben részesítette szabadságát és függetlenségét, mint azt a 

barátainál, a dél-amerikai vadászoknál, az indiánoknál megismerte. 

 

U. i.: Mivel Frič hagyatékát és a Božinka villát elfelejtették műemlékké nyilvánítani, hosszas 

elhanyagoltság után, 2006-ban kiadták a lebontási engedélyt. A villa helyén ma egy 16 lakásos 

épületkomplexum áll. Kertje része lett a Troja nevű botanikus kertnek. Az üvegházak 

közvetlenül a II. világháború után tönkrementek. 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

Képek a szerzőtől. 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

       
 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 

240 oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Az előfizetés 

történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

Közhasznú Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

 

 

 

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 

 
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez 

szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával, 

amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. 

Ezen felajánlást 2017 tavaszán lehet megtenni a 2016. évi jövedelmek bevallása alkalmával.  

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező nyilatkozat méretét 

csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a 

borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége 

nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
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Írta: Herédi Gusztáv 

 

Máramarost a Gutinon át hagytuk el — nem számoltam, de azt mondják, a 

szerpentin százegyszer kanyarodik —, s miután fenn a tetőn kötelező 

szertartásképpen ittunk a Pintye Gligor kútjából, beereszkedtünk az ország 

egyik legszebb völgyébe. Ha nem tartanék tulajdon elfogultságomtól, 

minthogy egy sereg gyermek- és ifjúkori emlékem való innen, azt mon-

danám: a világ legszebb völgye ez, amely Felsőbányánál nyílik, aztán 

kiszélesedve belevész a Lápos síkjába. Érzem a kísértést, hogy bizony-

gassam ezt, soroljam fel, bár csak leltárszerűleg, ami a nagybányai tájat annyira széppé teszi, s 

íme, nem tudok ellenállni; — a síkság asztalára helyezett kúpos hegyek, a Fernezelyi tó, a 

hegyek között ívelő kötélpályák az érccel teli csillékkel; a gyümölcsösök, a szelíd gesztenye s a 

Jonathán-alma, a legelőkön értelmes tekintetű borzderes marhák; karbidlámpa-csillagok a 

bányák éjében, és színes patakok, piros, sárga, fekete vizűek, aszerint, hogy miféle ércet 

mosnak... Meddig soroljam? Egy életműre való mondanivalóm van Nagybányáról, az édes 

éghajlatú városról, románok, magyarok és sokféle más nemzetiségű ember barátságának 

kohójáról. Régebbi és újabb emlékek, bányász és festőarcok, fel-felbukkanó képek ilyen gaz-

dagságában nem tudok válogatni; elmondom legutóbbi bányai élményemet, látogatásunkat a 

szobrásznál, a nép művészénél, akit már 

fennebb, majszini műve kapcsán illett 

volna név szerint említenem. De hát ha ott 

nem tettem — a szerkesztő a kép alatt 

feltüntette —, itt, hogy nem szobrairól, 

hanem inkább kaktuszairól írnék, már 

szégyellem megtenni; elvégre nagyobb 

szobrász, ha meg nem sértem vele, mint 

amilyen nagy kaktusz-tenyésztő. Beko-

pogtattunk hozzá, Pusztai Jánossal, a 

Nagybányán élő íróval együtt, s három 

szakaszban jártuk be az otthonát. Először 

a műtermét mutatta meg. „Ez van“ — 

mondta. Mindössze öt-hat percig ültünk 

itt, beszélgetésünk kissé akadozott, tapin-

tatlan tolakodóknak éreztük magunk, s a 

mester éppoly félszeg volt, mint mi; az ő 

fába faragott drámáit, balladáit kritikusok 

falkája értékeli-méltatja, őneki nincs szó-

beli hozzáfűzni valója szobraihoz. Ez után 

átvitt lakásába. Itt, ha szűkén számítom, 

ültünk egy óra hosszat, amíg mindent 

megnéztünk — avasi csergéket és kor-

sókat, faeszközöket, szőtteseket s régi 

bányamécseket —, amíg a hozzájuk fűző-

dő történeteket meghallgattuk, s amíg az 

Európa-hírű szobrász elmondta, hogy és mint fogják megszervezni, felkarolni a máramarosi és 

avasi szőnyegszövő, faragó, fazekaskorongot forgató népi tehetségeket, hogyan fog kibontakozni 

a közeljövőben a népművészet „új reneszánsza”; nem részletezem, azóta ő maga megírta a  

 

 

 

 

1. Vida Géza kaktuszai között 
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2. Vida Géza kaktusz szemlén. 

3-4. Vida Géza szabadban tartott kaktuszai a szobrász élő szobrai. 
 

   
 

Contemporanul hasábjain.  Legvégül mentünk ki a kaktuszok közé, a híres kaktuszházba. Ez a 

mester második gyűjteménye; az elsőt, amit még kertészinas korában szedett össze, az édesanyja  
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5. Gyűjteményének egyik részlete. 

 

olyan buzgón öntözte, amíg ő katona volt, hogy egy szálig kirothadt; — a második alapját aztán 

Spanyolországban vetette meg, a polgárháborúban, mikor egy nagy udvarház télikertjében 

szállásolták el a köztársasági harcosokat, s ő, az önkéntes, két ütközet közt leszüretelte az érett 

kaktuszmagvakat, bekötötte a zsebébe, és öt esztendei front, pokol, láger után elvetette őket 

Nagybányán. Már ez maga bizonyos rendkívüliséget kölcsönöz a szép gyűjteménynek. Ha pedig 

hozzávesszük, hogy állománya ma mintegy ötezer faj, hogy kolozsvári tenyésztők, a botanikus 

kert szakemberei tanulmányozzák, és hogy a gyűjtő szobrász, aki a kaktuszokban a természet 

alkotta térformákat, hogy úgy mondjam, „bio-szobrokat“ érzékeli — szinte megilletődve lépünk 

az üvegházba. És nem jövünk ki órák hosszáig, s mikor negyedszer köszönünk el, a mester 

visszaszólít, mert még nem láttuk a Burbank-féle tüskétlen Opuntiát; épp most virágzik. 

Egyetlen növény-egyed van az egész tágas környéken, amely nevezetesebb ezeknél a 

művészettörténeti jelentőségű kaktuszoknál: a koltói kastély kertjében a malomkő-asztalt 

beárnyékoló, irodalomtörténeti jelentőségű somfa. 

 

Herédi Gusztáv 

 

Irodalom 

Herédi Gusztáv: Máramarosi nosztalgia - kaktusz es somfa. Korunk. 1967. 7. szám, 905-906. o. 

 

SAJTÓHÍR CSEHSZLOVÁKIÁBÓL 

 

Állandó kaktuszkiállítás nyílt Baia Mare városban, Románia északnyugati részén. A kiállítás 

anyagát több mint 6 ezer féle kaktusz képezi. Ezek közül 4 ezer Vida Géza romániai magyar 

szobrász gyűjteményéből való. A nemrég elhunyt szobrász több mint 40 évig gyűjtötte a 

kaktuszokat az egész világból. 
 

Forrás 
Csehszlovákiában megjelent magyar nyelvű Új Szó, 1981. szeptember 23. 34. évf., 225. szám, 8. 

o. 
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HÚSZ LEJJEL A ZSEBÉBEN! 
 

ELTŰNT EGY BAIAMAREI FIATAL SZOBRÁSZMŰVÉSZ! 
 

Érdekes szenzációja van a baiamarei művész-városnak. Több mint két hónapja eltűnt a városból 

Vida Géza fiatal tehetséges szobrászművész, aki fiatal kora ellenére regényes múltra tekinthet 

vissza. Vida Géza szegény hadiárvaként nőtt fel. Édesanyja keservesen, két keze munkájából 

nevelte fel a gyermeket, aki már gyermekkorában is feltűnő hajlandóságot árult el a 

szoborművészet iránt. Puha fából lovakat, kutyákat mintázott. A kisfiú faragásai bámulatba 

ejtették a szomszédokat, de nem akadt pártfogó, aki a szegény gyermeket taníttassa. Csak a 

középiskola alsó osztályait tudta elvégezni. 

Vida töprengő, önmagának élő diák volt. Feltűnően érdeklődött a munkások élete iránt s ha 

meggörnyedt bányászokat, vagy szénégetőket látott, hazasietett és fába véste megkínzott 

figurájukat. 

 

S z é n é g e t ő k  k ö z ö t t 

 

Diákkorában egyszer elszökött hazulról és hat hétig nem tért haza. Egy ideig a közeli erdőkben 

bújkált, majd beállott a szénégetők közé dolgozni. Hetekig málékenyéren élt, míg annyira 

lesoványodott, hogy kéntelen volt visszatérni a szülői házhoz. 

Azóta volt már kertész és fogtechnikus is, de elhivatottsága sehol sem engedte nyugodni. 

Elhagyta a rendes mesterséget és teljesen a művészetnek szentelte az idejét. Pár évvel ezelőtt 

szinte tökéletes fafaragványokkal lepte meg a baiamarei művészeket. A baiamarei tefan vendéglő 

nagytermében rendezett képkiállításon nagy feltűnést keltett egyik sikerült faragványa. A föld 

mélyébõl bányásszák a kincset tartalmazó kőzetet. Meztelen felsőtestük izzad, izmaik feszülten 

erőlködnek s arcukon az örök bányásznyomor kifejezése. 

Két hónappal ezelőtt Vida húsz lejt kért édesanyjától és elment hazulról. Azóta nem tért vissza. 

Édesanyja hiába keresi és keresteti. Senki sem látta az eltűnt művészt Baiamare környékén. 

Vida Géza valószínűleg elindult azon a titokzatos úton, mely a művészi magasságok felé visz. 

Talán, mint annyian mások, úgy tér vissza Baiamaréra, mint ünnepelt, hírneves művész. 

 

Irodalom 

Sajtó, 1937. december 16. 

 

Balogh Béla ny. levéltáros közlése 

A Nagybányáról 1937 őszén eltűnt ifjú Vida Géza útja - sokkal később tudtuk meg - titokban a 

Halmi közeli határtól Csehszlovákián át Spanyolországba, a Franco tábornok csapatai ellen 

küzdő nemzetközi brigádok táborába vezetett, a demokrácia megvédése céljából fogott fegyvert 

és viszonylag később, csupán a második világháború befejezése után tért vissza szülőföldjére. 

 

Megjegyzés 

A Sajtó a Szatmárnémetiben megjelent Szamos c. napilap folytatása. 

Románia 1935-ben hozott törvényt arról, hogy a földrajzi neveket magyarul nem, csak románul 

lehet írni, ezért a Baiamare név. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. A melegebb és naposabb időjárás beköszöntével egyre inkább életre kelnek kaktuszaink. 

Egyeseknél láthatjuk a kezdődő virágrügyeket. Egyre több növényen, a növény tetején friss, üde 

elszíneződést tapasztalhatunk. Itt található a hajtáscsúcs a tenyészőcsúccsal. Ez változás 

növényünk téli nyugalmi állapotbóli ébredezését, de egyben azt is jelzi, az öntözés elkezdhető. A 

hónap elején még mindig csak az esővízzel történő permetezést javaslom a derűsebb napokon, 

majd a hónap közepétől a melegebb, naposabb időben kis vízadagokkal be is locsolhatjuk 

talajukat. Öntöző kannánk csőre legyen hosszú és a vége max. ujjnyi vastag. Ez azért lényeges, 

hogy ujjunkkal a végét be tudjuk fogni, és ujjunk nyitásával, zárásával szabályozhatjuk a kifolyó 

víz mennyiségét. Az előbbiek a már szabadba kihelyezett növényekre vonatkoznak. Akik benn a 

lakásban, pl. ablakban vagy ablak közelében tartják kaktuszaikat, azok lehetnek bátrabbak az 

öntözéssel, hiszen a lakás kedvezőbb mikroklímájában az éledezési folyamat legalább 3-4 héttel 

előbbre tart. Ez a bátorság azért legyen visszafogott, óvatos! A növények testét ne nedvesítsük 

be, ha vannak kinyílt virágok, azokra se öntsünk vizet. A legtöbb kinyílott virágra a ráöntött 

öntözővíz nincs jó hatással! 

 

 
 

Kiválóan kezelhető öntözőkanna. Újabban retró kanna a neve. 
 

2. Néhány leírás az áprilist tartja az átültetés legkedvezőbb idejének. Ez így lehet azoknál, 

amelyek virágzási időszaka nem erre az időszakra esik. De ne ültessük át azokat a növényeket, 

amelyek most hozzák bimbóikat, és készülődnek a virágzásra, vagy már virágoznak! Most 

legfeljebb azokat ültessük át, amelyek nyáron, nyár végén, esetleg az ősz elején virágoznak. Az 

átültetés legoptimálisabb időszaka a növény nyugalmi állapotának időtartama. Ez a legtöbb 

növény esetében, beleértve a kaktuszokat és a többi pozsgás növényt is, a mi éghajlatunkon a téli 

nyugalmi állapot. Ekkor éri a növényt a legkevesebb „megrázkódtatás”, nekünk pedig ekkor 

lehet a legtöbb szabadidőnk. Az átültetés most is száraz földbe történjen. A cserepéből kivett 

növény gyökérzetéről laza rázogatással, vagy ütögetéssel a föld nagyját távolítsuk el. Mivel a 

gyökérsérülések elkerülhetetlenek, ezért árnyékos, száraz helyen hagyjuk a sérüléseket 2-3 napig 

beszáradni. Ezt követően ültessük be az új földbe, majd 3-4 nap múlva óvatosan kezdhetjük 

öntözni. 
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3. A hónap vége felé már minden növényünket kitehetjük a szabadba esőtől védett helyre. A 

napsugárzás veszélyeire még mindig figyeljünk oda, elkerülve a nap-égés lehetőségét. Már dug-

ványokat is vághatunk, ill. leválaszthatunk. A sebzett felületet ezeknél is be kell szárítani, és 

csak a teljes beszáradás után ültessük be, és gyökereztessük. 

 

 
 

Szokatás a napsütéshez félárnyékos helyen. Szabó Gábor felvétele. 
 

4. Elkezdhetjük a megelőző növényvédelmet a hónap közepétől. Ha lehetséges, felszívódó 

hatású rovar-, és gombaölő szerekkel védekezzünk, mivel hatásuk tartósabb a kontaktszerekénél, 

a felszívódás ugyanakkor biztosítja a növényvédőszer eljutását a növény minden részébe, habár 

ez a mechanizmus ma már kissé vitatott. Ne felejtsük ki a nedvesítő szert sem a jobb hatás 

elérése érdekében! Ha a permetlét mikrocseppek formájában juttatjuk ki, akkor a nyíló virágokra 

sem lesz kedvezőtlen hatással védekezésünk. A mikrocseppeket a permetező legnagyobb 

megengedhető nyomásra való felpumpálásával állíthatunk elő kisméretű fúvóka használatával. 

Ilyen permetezést csak teljesen szélcsendes időben végezzünk, mert az alig látható cseppeket a 

legkisebb légmozgás is elsodorhatja nem kívánt irányba. 

 

5. Az úgynevezett „levélkaktuszokat”, mint Schlumbergera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis, 

Epiphyllum, Nopalxochia és egyebek, tartsuk vándorló árnyékban. A céljainknak leginkább 

megfelelő vándorló árnyék lehet egy fa árnyéka, ahol az árnyékos és a napsütötte helyek a nap 

mozgásának megfelelően változnak, és sok a szűrt fény is. 

 

6. És eljött a télállós kaktuszos sziklakert beültetését már türelmetlenül várók ideje is! 

Elkezdhetik az összegyűjtött növények és dugványok szabadföldbe való kiültetését. 

Leghasznosabb szerszámuk egy hosszú fémcsipesz, egy keskeny, vékony lemezű és hegyes 

kislapát, valamint egy tömködő fácska, amivel a behelyezett növény köré tömörítik a földet. 

Azért jó, ha tövisálló bőrkesztyű viseletéről sem feledkeznek el! 

Ficzere Miklós 
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Írta: Nagy Sándor  

 

Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj 

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

A Gymnocalycium buenekeri 
 

Így is nevezik: Gymnocalycium horstii Buining. Megjelent: Kaktus és 

Sukkulent, 21: 162-165. o. 1970. Ezt megelőzően is megjelentek ugyan leírások, mint különböző 

G. horstii változatokként, de ezek technikailag érvénytelenek maradtak. Az viszont tény, hogy a 

Gymnocalycium buenekeri és Gymnocalycium horstii nagyon hasonló, ha nem is azonos, de 

mindkettő hasonló, nagy rózsaszín virágokat és általában öt bordát és sárga töviseket viselnek. 

Sok szerző ugyan tagadja, de általában a következő szinonimáikkal találkozhatunk: 

Gymnocalycium buenekeri, Gymnocalycium denudatum v. pentacanthum, Gymnocalycium 

horstii v. buenekeri. 

Ez a „kövér fickó” éppen úgy, mint 

néhány társa a Gymnocalycium 

nemzetségen belül már felfedezése óta 

sok vitára adott okot a tudós 

botanikusok számára. A történet úgy 

kezdődött, hogy Albert Buining (1902-

1976), holland kaktuszgyűjtő és 

terepkutató, valamint Leopoldo Horst 

(1918-1987), német származású, brazil 

kaktuszgyűjtő, kutató és kereskedő 

találta meg a növényt 1970-ben 

Brazíliában, Sao Francisco de Assis 

városánál. Ez mintegy 200 kilométerrel 

távolabb, nyugatra fekszik Rio Grande 

do Sultól. Ez pedig, a Gymnocalycium 

horstii és a Gymnocalycium danudatum 

élőhelye is. Azt meg tudjuk, hogy az 

utóbbi a Macrosemineum alnemzetség típusfaja. Valószínűleg a G. horstii leírója is így 

okoskodott, amikor nem tudta eldönteni a kérdést. Nem is tudta érvényesen leírni a növényt, így 

került a szakirodalomba a G. horstii var. buenekeri néven 1970-ben. Úgy gondolom, mivel akkor 

a „keresztszülők” a helytelen leírás, meg a két növény, a G. horstii és a G. horstii var. buenekeri 

közötti azonosságokban és különbözőségekben nem tudtak megegyezni, ezért mindketten önálló 

faji rangot kaptak. Megjegyzések a szerzőktől: 

Buining: 

A G. horstii általános megjelenésével kapcsolatban: 

- eltérő abban, hogy vastagabbak a tövisek, 

- sötétebb zöld a bőr, 

- sötét rózsaszín a virág. 

Geoff Swales egy tanulmányban a mag-és gyümölcs vonatkozásában kijelenti, hogy a G. 

buenekeri, illetve a G. horstii faj meglehetősen különbözik. A bőr színével kapcsolatban jelzi, 

hogy a G. buenekeri nem csupán sötétebb színű, hanem matt és szinte bársonyos megjelenésű. 

Edward Anderson The Cactus Family könyvében 2001-ben írja a G. horstii-ról: „Kezdetben a  
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növények magányosak, majd csoportot alkotnak. Szár gömbölyű, fényes, zöld, 20 cm átmérőjű. 

A bordák száma 5-6, szélesek, lekerekítettek, mély keresztirányú barázdákkal. A tövisek száma 

általában 5, világossárgák, az egyik lefelé, a másik, az oldalán, egyenes vagy enyhén ívelt, 

elérheti akár a 3 cm hosszúságot. A virágok hosszúak, krémszínűek vagy halvány lila-rózsaszín 

árnyalatúak. Termése tojásdad, sötétkék-zöld.” A G. buenekeriről ezt írja: „A növények 

csoportot alkotnak. A szár a lapított-gömbölyded rövid-hengeres, sötétzöld, matt, legfeljebb 15 

cm magas és átmérője 10 cm vagy annál nagyobb. A bordák száma általában 5, széles, kerek, 

sekély barázdákkal, a bordák tetején helyezkednek el az areolák. A 3-5 darab tövis merev, 

enyhén ívelt, halványsárga. A virág halvány barack vagy rózsaszín, körülbelül 4,5 cm hosszú és 

6,5 cm átmérőjű. A gyümölcsök hengeresek vagy tojásdad alakúak és zöldek. 

 

 
 

Nézzük, hogy Graham Charlesnak 2009-ben és Detlev Metzingnek 2012-ben mi a véleménye a 

kérdésről. Nemzetségen belül mind a két szakértő elismeri a faj önállóságát, ezzel együtt 

besorolja őket a Macrosemineum alnemzetségbe. 

G. Charles az alfajok kérdését is rendezte: 

- G. horstii ssp. horstii, 

- G. horstii ssp. buenekeri, 

- G. horstii ssp. megalanthum. 

Már megint itt vannak ezek az alfajok. Ezekről annyit tudok, hogy egy fajhoz tartozó egyedek 

olyan csoportja, amelyek önálló földrajzi elterjedéssel és ökológiai jelleggel bírnak. 

Saját véleményem szerint, mert még nem dőlt el a kérdés, illetve nem egyértelmű, hogy az 

érintett fajokat, alfajokat, változatokat és formákat együtt vagy külön-külön tekinthetjük-e faj- 

vagy populáció-komplexumnak? Lassan tudatosul, hogy a biológiai rendszertanban ezt a 

kategóriát azokra a fajokra használják, amelyek külső vizsgálat alapján nem különböztethetők 

meg egymástól, azonban nem képesek szaporodni egymással, és a genetikai összehasonlításuk 

szerint külön, vagy „átmeneti” fajnak tekintendők. Ugye milyen egyszerű? Ugyanakkor továbbra 
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is azt mondom, nem könnyű megkülönböztetni a G. horstii-tól a G. denudatumot sem. Valahol 

azt olvastam, ez a két fajt gyakran megkülönböztethetetlen, különösen bizonyos populációkban. 

Ez a terület a Rio Grande do Sul. Az itt élő mindkét faj növényeit egyáltalán nem lehet 

azonosítani, csak akkor, ha beérnek a magok. Még szerencse: egy magcsoportba vannak sorolva. 

 

 
 

A szerény gyűjteményemben készült első és második fotón a legalább 20 éves G. horstii 

szerepel, melyet Albertirsán élő Szigetvári József barátomtól kaptam. A „kiöregedett” példány 

nálam nagyon jól érzi magát. Mint érdekesség, az első fotó az elmúlt év nyarának végén készült. 

Jól látszanak az „anyát” körülvevő korcsoportok, de minden gömb úgy néz ki, mint egy éretlen 

paradicsom. A második fotó most márciusban készült az „indulás” előtt. Csak emlékeztetem az 

olvasót, mit mondott Geoff Swales? „A G. buenekeri nem csupán sötétebb színű, hanem matt és 

szinte bársonyos megjelenésű.” 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

Képek a szerzőtől. 

 

Források és szakirodalom 
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A hazai kaktusz szakértők többsége szegény kaktuszoktól sok mindent megtagadnak, letagadnak. 

Letagadják a levélalapot, a hajtást, a levelet, a fás szárat és még sorolhatni néhány más, kevésbé 

feltűnő apróságot. Az említettekből most csak a levelet, a valódi levelet és a fás szárat, a valódi 

fás szárat adjuk vissza az utóbbi néhány év külföldi kutatásai alapján olyan kutatóktól, akik 

szembe mertek szállni a begyöpösödött nézetekkel, a tekintélyelvűséggel, az ipse dixit 

uralmával. Ahogyan Fábián László is írta: „A változáshoz soha sincs későn, le kell ülni és a 

bizonyítékokat keresni, és nem az ipse dixit elvét alkalmazni.” Sajnos a magyarországi szakértők 

az ipse dixit béklyójából képtelenek kiszabadulni, eddig legalábbis nem beszélhetnek sikerről, de 

még csak próbálkozásról sem. 
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Illő és kellő szerénységgel szeretném megjegyezni, hogy a hazai szakirodalomból táplálkozó, a 

kaktuszok morfológiájáról írott cikkeim nem állnak ellentmondásban az említett szerzők 

megállapításaival, sőt egyes összehasonlítások és következtetések majdnem ugyanazok. 

 

Ficzere Miklós 

 

 

MINDEN KAKTUSZKEDVELŐT VÁR BARIZS DÁNIEL FACEBOOK OLDALA 
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BASCH ANDOR (1885. Budapest – 1944. Budapest) 

 

Basch Andor (1885-1944) asszimilált, vagyonos zsidó családban 

született. Édesapja Basch Gyula neves festőművész volt. Anyja Krausz 

Róza, az ugyancsak dúsgazdag, 1882-ben nemesített megyeri Krausz 

családból származott. A budapesti katolikus főgimnáziumban érett-

ségizett, 1914-ben kikeresztelkedett. Művészeti tanulmányait 1904-ben a 

budapesti Mintarajziskolában kezdte, majd Párizsban, a Julian Akadé-

mián folytatta, ezután egy évig Henri Matisse magániskoláját látogatta. 

1908-tól a nagybányai festőiskolában dolgozott, Ferenczy Károly mel-

lett. Első kollektív kiállítását Ernst Múzeumban rendezte 1919-ben. 

Utolsó korszakában, 1935 körül vált igazán jeles festővé, amikor szálkás 

technikájú, izgatott hangulatú szobabelsőit és csendéleteit festette. Magyarország német meg-

szállása után, 1944. június 24-én Budapesten öngyilkos lett. Pontosan tisztában volt azzal, hogy 

mi vár rá a kikeresztelkedett világhírű alkotóra, akit a kor már csak egy egyszerű elpusztítandó 

zsidónak tartott. 

 

BASCH ANDOR GIRGENTI -- KAKTUSZOK 
 

Méret: 24×33 cm 

Készült: 1923 

Technika: Olaj, fára 

 

 
 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 
 

 

 

Az Egyetemes magyar encyclopaedia VI. kötete ismerteti az Aloe nemzetséget, amelynek az 

akkori rendszertanban hét alnemzetséget állapítottak meg, köztük a Gasteria, a Haworthia, de 

Aloe alnemzetség is volt. Mivel a kiadás körüli pénzügyi nehézségek még nem jelentkeztek, igen 

részletes, több oldal terjedelmű írást találunk az Aloe nemzetségről. Összesen 172 növény került 

bemutatásra néhány mondatban. Külön érdekesség, hogy mind a 172-nek magyar nevet adtak, 

amelyek a magyar növényneveket kutatóknak érdekes olvasmány. A magyar neveket vastag 

betűkkel külön is kiemeltem. Az Aloe szócikk szerzője: Kaucz Gyula, egyetemi tanár, Budán. 

 

Ficzere M. 

Megjelenés éve: 1860. VI. kötet 

 
Aloe Endlicher rendszere szerint a liliom-félék természetes rendébe az Aloe-félék alrendébe tartozó növény-

nem. Linnénél a hadporodások seregében, az egytermésüek rendében áll (VI. 1.). Leple bokréta nemű, egyenes 
vagy görbe, néha tövön hasas, fenekén méztermő, lehulló, hatmetszetü; lepelmetszetei nyelvformák, a külsők 
tövön púposak a belsők vékonyabbak, közönségesen a belsők a külsőket fedelékesen borítók, egymással 

különféleképen részben összenőttek, a lepel karimája szabad, szabályos, szétálló vagy visszahajlott, kétajkas. 
Porodája 6, alsó, a lepelnél hol hosszabbak hol rövidebbek, szálcsái felegyenesedők, portokjai kétrekeszüek, 

befeléállók, hegyein és tövén kétmetszetüek. Maghona szabad, kocsántalan, háromrekeszű, magcsái számosak, 
kétsorosak. Bibeszára háromoldalú, bibéje egyszerű vagy háromkarélyú. Tokja aszottashártyás, gömbölyded 
vagy háromoldalú, háromrekeszű, éréskor három kopácsra oszló. Magvai számosak, laposan összenyomottak 

vagy szegletesek, feketék, korszovála kártyás, a mag szegletein szárnyba átmenő; maghéja kérges, fekete; 
belhéja (Eudopleura) vékony, a fehérnyéhez ragadott. Csirája hengerded-egyenes, a húsos fehérnyénél alig 
rövidebb, a mag tengelyében fekvő. Száratlan vagy száras növények, — mintegy 170 faj — legnagyobb részt a 

Jóreménység fokán, (nehány faj Afrika forró égalja alat,t nehány Ázsiában és Amerikában honos; egyetlen faja 
a közönséges A. (A. vulgaris Lam., A. barbadensis Mill.) Európában is vadon nő; erről ugyan Kunth (Enumer. 

plantar, omn. IV. p. 523.) azt mondja, hogy Amerikából ered, s déli Spanyolországban, Siciliában, 
Görögországban, Cyprus szigetén és északi Afrikában csak elvadult, de Dioskorides, ki az első század közepén 
Nero uralkodása idején élt, már említi ezt az aloet, mint olyan növényt, mely Euboea mellett Andros szigetén 

vadon nő. Galenus (Facult. simpl. 1. VI. p. 73.) pedig Syriát említi, mint hazáját. Az aloek gyökere csomósan-
rostos; rostjaik vastagok; száruk cserjésedő, néha fa-forma, ritkán ágas; leveleik sűrűek, száröbleik 3—5 vagy 
sok oldalra állók, néha kétsorosak, vastagok, húsosak, merevek, simák, ránczosak, bibircsósak, tövisesek, 

ritkán tövises-fogasok vagy prémesek; kocsánaik ágasak vagy ágatlanok, a száratlanoknál tőkocsán-formák; 
virágaik fürtösek, felállók vagy csüngök; kocsánkáik egyesek, tövön egymurvások. — Ezen szép és gazdag 

nem számos fajai annyira tenyésztetnek, hogy alig van kert, melyben nehány faj ne találtatnék, sok helyt pedig 
egész gyűjtemények neveltetnek. Nyáron éghajlatunk melege tökéletesen megfelel igényeiknek, télen azonban 
5—10 foknyi meleget kívánnak, és igen száraz helyet, mert különben könnyen elrothadnak, szeretik a durva 

homokkal kevert gazdag korhany-talajt, nyáron mérsékelt, télen felette kevés öntözést kívánnak. Könnyen 
szaporodnak dugványok és gyökérhajtások által, de mindkettőt az anyanövénytől történt elválasztás után 10—
14 napig száraz, levegős helyen kell tartani, míg sebök egészen beheggedt. A kényesebb és könnyen rothadó 

fajoknál jó az elültetésnél a dugványok végét homokkal körülrakni, s addig, mig meg nem gyökereznek, épen 
nem öntözni. Kedvessé teszi az aloekat sajátságos és sokféle kinézésükön, részben szép virágaikon és könnyű 
szaporításukon kívül azon körülmény is, hegy egyszersmind szobai dísznövényeknek is igen alkalmasok, s 

ablakokban minden különös gond nélkül vígan nőnek, némelyeket hajtani is lehet, ha azokat január- vagy 
februárban a melegházba teszszük. Többen a Linné által felállított Aloe-nemet több nemre osztották, de 

amelyeket a legjelentékenyebb füvészek, mint Endlicher, Salm-Dyck, Kunth csak mint alnemeket fogadtak el. 
Ilyen alnem hét van, melyek egy része: (Apicra Haw., Haworthia Duv. és Bowiea Haw.) apróvirágu 
(Parviflorae), virágaik csövesek s felállók. Ezek inkább sajátságos alakú leveleik, mint virágaikért 

tenyésztetnek, melyek nem igen szépek, közönségesen piszkos-fehérek, sárgásak, zöldesek vagy szürkések. 
Más része (Aloe Haw., Pachidendron Haw., Rhipidodendrum Willd. és ,Gasteria Duv.) nagyvirágú (Grani 
florae). Ezeknek virágai hosszú-csövesek, bókolók, színesek. — Lássuk most az egyes alnemeket a hozzá 

tartozó fajokkal: 
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I. Apicra Haw. (Sup. pl. suc. p. 61.), virága szabályos, hengerded, karimájának metszetei rövidek, egyformák, 

szétállók; nagyon merev, jóreményfoki félcserje, levelei kemények, felette sűrűk és hegyesek, virágai felállók. 
A kilencz ide tartozó fajt Salm-Dyck az Aloe-nem magániratában két falkára (§) osztja; a fedelékesek (1. §.) 

szára leveles, levelei kunkorosan öt-oldaliak, felállók, lándsáson-kihegyzettek, merevek, alul gyakran 
kétormosak és fehér-pettyesek, épélűek, virágkocsánja leveletlen, ágas. — Öt faj tartozik ide: 
1.) a fedelékes A. (A. imbricata Haw.), levelei tojásdad-hegyesek, pettyetlenek, kopaszok, melyek a lepel 

szegleteinél összefolynak; virága zöldes fehér, szömölcsös, karimája sárgás. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 1. §. 
f. 1.; 
2.) a hólyagcsás A. (A. bullulata Jacqu.), levelei tojásdadok, háromoldalúak, hegyesek, fölül simák, alul nagy 

szömölcsökkel, virága kénsárga, zöld-csíkos. Rajza; Jacguin Fragmenta botan. t. 109.; 
3.) a kunkorkás A. (A. spirella Salm-Dyck), levelei lándsáson kihegyzettek, eleven-zöldek, alul kiálló 

fehéres-pontosak, virágai zöldesek, szegleteik fehéresek, karimája fehéres-zöld. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 1. 
§. f. 3.; 
4.) az ötoldalú A. (A. pentagona Haw.), levelei kitűnően ötoldalra állók, lándsáson kihegyzettek, hegyök 

háromélü, virága eleven-zöld, szegletei simák, karimája fehéres-zöld. Rajza: Jacquin frag. bot. t. III., Salm- 
Dyck Monogr. 1. §. f. 4.; 
5.) a kunkoros A. (A. spirális Haw.), az ötoldalútól alig különbözik, csak hogy nagyobb. Rajza: Salm-Dyck 

Monogr. 1. §. f. 5. 
A második falkához: a levelkésekhez (2. §.) négy faj tartozik. Ezeknek szára leveles, leveleik ötoldadalúak, 

szétállók, kerekitett-tojásdadok, szálkavégűek, merevek, alul simák vagy nagy-szömölcsösek; virágkocsánjaik 
murvátlanok, ágatlanok. Ide tartoznak: 
6.) a levelkés A. (A. foliolosa Haw.), levelei simák, fényesek, fölül laposak, alul kissé domborúak, leveleinek 

gerinczei és éle porczos-csipkés, virága zöld, karimája igen rövid, fehéres-zöld, középcsíkú. Ezen faj alig 
csinál mellék- vagy gyökér-hajtásokat; s ezen okból még ritka, de könnyen szaporítható, ha leveleit a szárról 
szépen lebontjuk, s a seb be- heggedéséig (8—14 nap) valami száraz szellős helyen tartjuk; ekkor homokba 

ültetvén, hamar gyökereket s később tövön fiatal hajtásokat fog nevelni. Ilyen módon más húsos növényeket is 
lehet szaporítani. Rajza: Botanical Magazin XXXIII. t. 1352., Salm-Dyck Monog. 2. §. f. 4.; 
7.) a fekete A. (A. nigra Roem. et Schult.), levelei szíves-hegyesek, szömölcsös-redősek, sötét-zöldek; 

8.) az érdes A. (A. aspera Haw.), levelei fölül laposak, simák, alul félgömbösek, hason-színü szömölcsöktől 
érdesek, éle szömölcsös-csipkés, hegye ormos; virága mocskos-rózsaszín, karimája fehéres-rózsaszín, közepén 

sötétebb rózsaszín csíkkal. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 2. §. f. 2.; 
9.) a kétormos A. (A. bicarinata Roem. et Schult.), levelei szívesek, kétormosok, fölül simák, alul emelkedett 
sötétzöld szömölcsökkel behintve, éle és gerincze nagyon szomölcsös, érdes. II. Haworthia D. (Pl. suc. hort. 

A. p. 7.), virága felálló, csöve egyenes, karimája visszatüremlett, kétajkas. Szálcsái a lepel tövéhez nőttek. 
Tokja bordás. Alig szárasodó jóreményfoki cserjécskék, melyek főleg különös alakjok végett tenyésztetnek, s a 
szobákban is jól nőnek. — Az ötvennyolcz ide tartozó fajt Salm-Dyck tizenegy falkára (§.) osztja. A 

háromélüekhez (Triquetrae §. 3.) hat faj tartozik. Ezek leveles száruak, leveleik háromsorosak, fölül öblösek, 
alul háromszegü ormosak, ránczosak, virágkocsánjok leveletlen, ágatlan, fonálforma; jelesen: 

10.) a szivlevelü A. (A. cordifolia Roem. et Schult.), levelei háromoldaliak, fedelékesek, széles tojásdadok, 
nagyon vastagok, sötét-zöldek, fölül laposak, alul domborúk, mindkét oldalon ránczosak, porczos-élüek. 
Virága halvány-zöld, zöld-csíkos, karélyai fehéres rózsaszínűek, középen tövön zöld, fölül rózsaszín csíkkal. 

Rajza: Salm-Dych Monogr. 3. §. f. 1. 
11.) az érdeske A. (A. asperiuscula Roem. et Schult.), az előbbihez nagyon hasonló, melynél sokkal kisebb, 
levelei mocskos-zöldek, tövön verhenyesek. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 3. §. f. 2.; 

12.) az enyves A. (A. viscosa L.), a két előbbihez nagyon hasonlít; levelei fölül kivölgyeltek, alul nagyon 
összenyomott-ormosak, nem olyan húsosak. Virágja fehér, halvány-zöld csíkos, karélyai fehéresek, tövön 
zöldesek, barna középcsikkal. Levelei a kertekben ritkán enyvesek. Rajza: De Candolle plant. grass. t. 16., 

Salm-Dyck Monogr. 3. §. f. 3.; 
13.) a csinos A. (A. concinna Roem. et Schult.); levelei mint az enyves A.-é, de kétszer olyan hosszúk, nagyon 

sűrűn fedelékesek, virága mocskos-rózsaszín, halvány zöld-csíkos, karélyai rózsaszín-fehéresek, tövön 
zöldesek, barna közép-csíkkal; 
14.) az áltekergős A. (A. subtortuosa R. et Seb.); levelei tojásdad hegyesek, alól nagyon összenyomott-

ormosak, virága fehéres, zöld-csíkos, karimája fehéres, tövön zöldes. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 3. §. f. 5.; 
15.) a tekeredett A. (A. torquata R. et Sch.), az áltekergőstől, melyhez virágai is egészen hasonlítanak, 
lándsás, kihegyzett, elnyúlt levelei által különbözik, melyek tömötten kunkorosak, s élük kissé csipkés. Rajza: 

Salm-Dyck 3. §. f. 6. 
A tekergősök falkája (Tortuosae 4. §.) négy fajt számlál. Ezek szárasok vagy alig-szárasok, leveleik 

kunkorosan 3 vagy 5 sorosak, lándsásan kihegyzettek, fölül laposak, alul domborúak, ránczosak vagy 
szömölcsösek; virágkocsánja leveletlen és többnyire ágatlan is; 
16.) az álmerő A. (A. subrigida R. et Sch.), száras, levelei kunkorosan 3-sorosak, keskeny lándsáson 

kihegyzettek, virága fehéres, zöld-csíkos, karélyai rózsaszínűek, sötétebb közép-csíkkal. Rajza: Salm-Dyck 
Monogr. 4. §. f. 1.; 
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17.) a tekergős A. (A. tortuosa Haw.), az előbbitől szélesebb és sokkal simább levelek által különbözik. Rajza: 

Salm-Dyck Monogr. 4. §. f. 2.; 
18.) a merő A. (A. rigida De Cand.), alig száras, levelei ötsorosak, felette merevek; virága fehéres, 

halványzöld csíkos, karélyai fehérek, barna-zöldes közép csíkkal. Rajza: De Candolle plant, grasses t. 62., 
Salm-Dyck Monogr. 4. §. f. 3.; 
19.) a korcs A. (A. hybrida Salm-Dyck), alig száras, levelei ötsorosak, zöld bibircsósak, virágai zöld és 

rózsaszín-csíkosak, karimája fehér. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 4. §. f. 4. 
A fehérlők (Albicantes 5. §.) falkájok csak három fajból áll, leveleik sokoldaliak, tojásdad - kihegyzettek, 
merők, vékony, porczos kéreggel bevontak, simák vagy kevéssé fehérlő-bibircsósak, virágkocsányai 

leveletlenek, ágasak. Ide tartoznak: 
20.) a fehérlő A. (A. albicans Haw.), levelei fehérlők, éle és gerincze porczos; virágai fehérek, zöld övesek, 

hegyök rózsaszín. Rajza: Botanical Magazin t. 1452.; 
21.) az ágas A. (A. ramifera R. et Sch.) és 
22.) a zöldellö A. (A. virescens R. et Sch.), az elsőnek fehéres, a másiknak zöld levelei vannak, mindkettő nem 

eléggé ismert faj. 
A gyöngytermök (Margaritiferae 6. §.) falkája 17 fajt számít. Ezek száratlanok vagy alig szárasok, leveleik 
sokoldalúak, tojás-dad-hegyesek, vagy hosszan kikeskenyedők, kihegyzettek, sertébe végződők, fehér porczos-

bibircsósak, tőkocsánjok ágas, leveletlen, vastag vagy fonalforma. Ezen falka kétfelé oszlik; némelyeknek 
levelei tojásdad-hegyesek, kocsánjok vastag, lepelmetszetei rövidek, kevéssé visszahajlottak, zöldek; 

másoknak levelei hosszan kikeskenyedők, kocsánjok fonalforma, lepelmetszetei hosszak, nagyon vissza- 
göngyölödöttek, fehérek. Az elsőkhöz a 23—29. faj; az utóbbiakhoz a 30—39. faj tartozik; 
23.) a féligkopasz A. (A. semiglabrata R. et. Sch.), száratlan leveleinek hegye háromoldalú árforma; alul-fölül 

bibircsós, keresztben széles, sima helyekkel, virága halvány-zöldes, sötétebben csíkos, lepelmetszetei 
fehéresek, zöldes-barna közép-csíkkal. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 2.; 
24.) a féliggyöngyös A. (A. semimargaritifera Salm-Dyck), alig száras, levelei hegyesek, hegyök éles, ormos, 

merevek , vastagok, bibircsói a levél-gerinczen összefolyók; 
25.) a bibircsós A. (A. papillosa Salm-Dyck.), száras, levelei tőrhegyűek, mindkét felől nagyon széles 
bibircsósak, melyek a gerinczen nem folynak össze, virága zöldes, sötétebben csíkos, lepelmetszetei fehéresek, 

zöld közép-csíkkal. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 4.; 26.) a gyöngyös A. (A. margaritifera Ait.), alig 
száras, levelei fölül laposak, alul domborúk, mindkét felöl nagy, egymástól távol álló bibircsókkal fedettek, 

murvái a kocsánkánál hosszabbak, virága mint a bibircsosé. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 6.; 
27.) a szemcsés A. (A. granata E. et Sch.), száratlan, gyökérhajtásos, levelei aprók, gyakran összefolyó 
bibircsókkal, hegye tompán háromszegű, murvái szélesek, tövön hártyások, fodrosak; virágai mint a két 

előbbié. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 6.; 
28.) a rövid A. (A. brevis E. et Sch.), levelei két hüvelyknyi hosszúk, bibircsói felette nagyok, murvái nagyon 
szélesek, a kocsánkáknál hosszabbak; 

29.) a felálló A. (A. erecta E. et Sch.), alig száras, leveleinek hegye tompa, háromszegű, csoportosan apró-
bibircsós, murvái a kocsánkával egyenlő hosszúk; virága zöldes, sötétebb csíkos; lepel-metszetei fehéresek, 

zöld középcsíkkal, hegyök rózsaszín. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 7.; 
30.) a ráspolyos A. (A. Radula Jacqu.), száratlan, kevés-levelű, leveleinek mindkét oldala számtalan, igen 
apró, egyforma bibircsókkal fedett. Rajza: Jacquin Schönbrunn. IV. t. 422.: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 8.; 

31.) a redős A. (A. rugosa Salm-Dyck.), az előbbihez nagyon hasonlít, de kisebb, levelei számosak, 8-sorosak. 
Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §.f. 9.; 
32.) az árhegyű A. (A. subulata Salm-Dyck.), nagyon hasonlít a ráspolyos aloéhez, de levelei nagyon hosszúk, 

három-élű hegybe végződnek. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 10. ; 
33.) az álkeskenyített A. (A subattenuata Salm- Dyck), levelei fölül simácskák, alul gyöngyforma, majdnem 
sorban álló bibircsókkal rakottak. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 11.; 

34.) a keskenyített A. (A. attenuata Haw.), levele fölül apró, alul nagyobb gyöngyforma bibircsókkal rakott, 
melyek alól haránt-szalagokba folynak össze. Virága egészen rózsaszín, sötétebb csíkokkal. Rajza: Salm-Dyck 

Monogr. 6. §. f. 12.; 
35.) a kopaszított A. (A. glabrata Salm- Dyck), levelei fölül simák, fénylők, alul kissé gyöngyös-bibircsósak, 
a bibircsók majdnem sorban állók, a levél-gerinczen és élén fehér, porczos vonalba folynak össze. Rajza: 

Salm- Dyck 6. §. f. 13.; 
36.) az álszalagos A. (A. subfasciata Salm-Dyck), levelei fölül simák, alul felette apró bibircsók haránt-
szalagokba folynak össze. Rajza: Salm-Dyck 6. §. f. 14.; 

37.) a szalagos A. (A. fasciata Salm-Dyck), levelei fölül simák, alul inasan-karczoltak, erős bibircsói haránt-
szalagokba folynak össze. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 6. §. f. 15.; 

38.) A Reinwardt-féle A. (A. Reinwardtii Salm-Dyck), száras, levelei sűrűk, fölül simák, alul 
inasankarczoltak, hosszára és haránt sorban állók, igen apró gyöngybibircsói nem folynak egybe. Rajza: Salm-
Dyck Monogr. 6. §. f. 16.; 

Folytatása következik! 
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Beküldte Nagy József, Mikepércs, akihez nemrégiben érkezett az alábbi levél. 

 

 

Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület Kaktusz Köre 2016-ban is sikeres évet zárt. Az 

Egyesület megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelhettük. A jubileumi ünnepségsorozat 

keretében a földesi piacon megrendezésre került egy villámcsődület, ahol szép, magunk által 

feliratozott cserepekbe ültetett kaktuszokkal, pozsgásokkal ajándékoztuk meg a szerencséseket. 

A növényeket saját gyűjteményünkből válogattuk és ültettük el. 

Ez év nagy eseménye volt az augusztus 19-20-21-én megrendezett jubileumi kiállításunk. 

Kiállítók voltak: Imre Istvánné, Lőrinczné Horváth Erzsébet, Gál Judit, Szabó Irma, Kemecsei 

Gyuláné, Nagy Zoltánné, Szőnyi Gabriella, Balázsi Panni, Szabó Imréné, Oláh Tünde és Tóthné 

Domokos Irma. 

A kiállításon elhangzott  Dutka Ákos „A kaktusz” című verse. 

 

A KAKTUSZ 

 

Merev, kemény, szúrós csillagok 

Rendszerbe foglalt, szívós ős dacok. 

Hiába tör rájuk kő és sivatag, 

Hiába gyötri gyökerük a nap. 

 

Duzzadt kövéren mégis élnek ők, 

Nem is sápadtak, nem is szenvedők. 

Csodás viráguk csak egy éjszakán 

Pogány istennő kósza álma tán. 

 

Furcsa játékba tévedt értelem 

Álmodta meg egy ősi éjjelen, 

Mikor képzelme meg nem nyughatott 

S kaktuszvirágból ivott harmatot. 

 

A rendezvényt nagy örömünkre sok érdeklődő látogatta meg. Totót állítottunk össze a 

kaktuszokról, nyertese pedig boldogan vitte haza az általunk készített szép pozsgás tálat. Gál 

Judit biomérnök tagunk előadást is tartott az érdeklődőknek A kaktusz virága címmel. Érdekes 

információkat kaptunk – egyebek mellett arról –, hogyan bírjuk virágzásra kaktuszainkat. Az 

előadóteremben a megjelölt székek gazdái meglepetés ajándékot kaptak. Ennek egy részét is a 

Kaktusz Kör ajánlotta fel. Lehetőség volt magon-

cok ültetésére, ezt a programot elsősorban gyere-

keknek szántuk, de örömünkre a felnőttek is 

önfeledten palántáztak és boldogan vitték haza a 

szép virágokat. Az ősz utolsó programja volt egy 

közös látogatás Mikepércsen, Nagy Józsefnél, ahol 

Gál Judit megvásárolta Kaktusz Körünk legna-

gyobb trófeáját. 

A jövőben is ezen az úton tovább haladva szeret-

nénk bővíteni programjainkat. 
 

Tóthné Domokos Irma, 

a Kör vezetője. 
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A gazdagon berendezett kiállító terem. 
 

  
 

                                 Kaktusz ki mit tud?                                                                               Élményültetés felnőtteknek.  

                                 Kaktusz nyeremény a tombolán.                                                                        Kiállítási nézelődés.  
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

H 
heterotrichus veränderlich változóan szőrös 

heterozygot mischerbig keverék öröklésű 

hexacanthus seschstachelig hattövisű 

hexaedrophorus sechseck-tragend,  hatszögletű 

hexagonus sechskantig,sechsrippiger hatélű, hatbordájú 

hexispina seschstachelig hattövisű 

heyderi banannt nach dem 

Kakteenfreund:Heyder 

Heyder-féle 

hibernaculum die Gipfelknospe csúcsrügy 

hibernicus aus Irland stammend Írországból származó 

hibernus winterharter téltűrő 

hidalgensis aus Hidalgo /Mexico/ stammend Hidalgóból való 

Hickenia, hickenii benannt nachProf. Dr. C. Hicken Hicken-féle 

hidalgensis benannt nach herkunft: Hidalgo, Mex. Hidalgo-ból való 

hiemalis winterlich téli 

hierrense aus Hirre /Kanari-Insel/ stammend Hieróból való /Kanári szig./ 

higginsiana benannt nach Mrs. V. Higgins Higgins-féle 

hildegardiae benannt nach Hildegard Winter Hildegard-féle, Fr. Ritter 

testvére 

Hildewintera benannt nach Frau Hildegard Winter Hilde(gard) Winter- féle 

hildmannianus benannt nach H. Hildmann Hildmann-féle 

hilum  rostocska, szálacska 

himantocláda riemenzweigige elágazó szíjas 

himenium fruchtbare Schicht termelőréteg /gombáknál/ 

hintonii, hintoniorum benannt nach George Hinton Hinton-féle 

hippocastanum die Rosskastanie lógesztenye 

hippoglosum rosszungig lónyelvű 

hipohydrogamia Unterwasserbestäubung víz alatti megporzás 

hirschii benannt nach F. Hirsch Hirsch-féle 

hirschtianus benannt nach K. Hirscht Hirscht-féle 

hirsuta rauhhaarig durvaszőrű 

hirsutissima sehr rauhhaarige nagyon durva szőrű 

hirta kurzhaarig rövidszőrű 

hispanica spanisch spanyol 

hispida steifhaarig merevszőrű 

hispidula steif-, und kurzhaarig merev-, és rövidszőrű 

hitchcockii benannt nach: Hitchcock Hitchcock-féle 

hoelleri benannt nach: Höller Höller-féle 

hoferi benannt nach: Hofer Hofer-féle 

hoffmanniana, 

hoffmannii 

benannt nach W. Hoffmann Hoffmann-féle 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. I. félévben 
 

Január 28. szombat 

Az Aztekium valdezi nyomában. II. rész 

Előadó: Tóth Norbert 

 

Február 25. szombat 

Elnökségi ülés. 

Majd kötetlen beszélgetés a pozsgásnövényekről. 

Levezeti: Dr. Csajbók József 
 

Március 25. szombat 

Közgyűlés 
 

Április 29. szombat 

Ahová nézek, mindenhol szukkulens! 

Előadó: Fábián László 

 

Május 27. szombat 

Látogatás az Egyetemi Botanikus Kert Kaktusz és Pozsgás Házába. 

Szervező: Szászi Róbert 

 

Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 

 

 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a 

Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék 

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni 

a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két kézbe-

sítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e tényről 
értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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Rajzolta Mányák Annamária 4/d oszt. tanuló. 

 

 
 

Rajzolta Tóth Bálint, 3/b oszt. tanuló, Szoboszló úti Iskola, Debrecen. 

 


