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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 

 

 

 

 
 

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, összesen 240 oldalon, kiváló színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

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-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 

 

 

 

 

KAKTUSZ és POZSGÁS 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-posta: nogorobert@gmail.com 

Szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Elérhető honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Készíti: Ficzere Miklós 

© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen 
 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink


 

 

 

 

A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 
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Megrendülten tudatjuk, hogy Társaságunk tiszteletbeli tagja, dr. Mészáros Zoltán nyugalmazott 

egyetemi tanár, volt tanszékvezető, az MTA doktora 2017. november 17-én elhunyt. Tisztelettel 

adózunk emlékének a Debreceni Pozsgástár 2016. 3. újságjában megjelent cikkel. 

 

 

KAKTUSZ ÉS POZSGÁSGYŰJTŐK: MÉSZÁROS ZOLTÁN 
 

 

Írta, lejegyezte: Ficzere Miklós 

 

Mészáros Zoltán bemutatásával nehéz feladatra vállalkoztam. Nehéz azért, mert a magyar 

kaktológiának közismert személyisége, aki három kaktuszokkal foglalkozó könyv szerzője, akinek 

életútja, ha röviden is, de olvasható a Kaktuszok között című könyve hátlapján. Nehéz azért is, 

mert nem szeretném az olvasókat olyan ismétlésekkel untatni, amelyek más szakirodalmi 

munkákban megtalálhatók. Hogy a nehézségeket elkerüljem, újra elővettem és átolvastam 

könyveit, és ahogyan ilyenkor lenni szokott, feltűntek azok a kérdések, amelyek megválaszolása 

újdonságát adhatja mostani írásomnak. 

 

- Kedves Zoltán! Rövid önéletrajzi összefoglalód elolvasván, 1987-ben a Kertészeti Egyetem 

Rovartani Tanszékének tanszékvezetője lettél úgy, hogy előzőleg, 1978-ban rovartanból 

készítetted el a kandidátusi értekezésed. A Virágzó kaktuszok c. könyved 1969-ben jelent meg, 

amely, adataim szerint, az első magyar nyelvű összefoglaló monográfia a kaktuszokról. 

Korábban ehhez hasonló mű sohasem jelent meg. E kissé hosszúra sikerült bevezető két kérdést 

fogalmazott meg bennem. Az egyik, hogyan és mikor kezdődött a kaktuszok iránti érdeklődésed? 

A másik: a rovartannal való elkötelezettséged mennyiben befolyásolta a kaktuszokkal való 

foglalatoskodásod? 

 

Erdélyi örmény-magyar családból származom. Nagyapám jogász volt, Trianon után nem írta alá 

a románok számára szükséges hűség-nyilatkozatot, így munka nélkül maradt. Ezért öt lányával 

(közöttük anyámmal) együtt áttelepült Budapestre. Én Budapesten születtem, itt jártam általános 

iskolába és gimnáziumba. Édesapám nagyon korán meghalt, nagyapám nevelt, vagy talán inkább 

tanított. Budapesten nem tudott elhelyezkedni, kapott az államtól egy szerény „kegydíjat”. Sok 

szabad ideje volt, sokat voltam együtt vele. Tanította nekem a növényeket, a rovarokat és az 

ásványokat-kőzeteket. Mindez megtapadt bennem, ma is emlékszem azokra a növényekre és 

rovarokra, amelyeket elsőként ismertem meg. A Városliget környékén laktunk, a háború éveiben 

elsőként a Városliget élővilágával ismerkedtem meg. Érettségi után jelentkeztem az ELTE TTK 

valamelyik szakjára. Nem vettek fel, szóban megindokolták, miért. Az ok: „értelmiségi 

származású” vagyok, azokból pedig van már elég. Édesapám tanár volt, fiatalon meghalt, én nem 

is ismertem, de a bélyeg rajtam maradt. Sikerült elhelyezkednem az Állatkertben, az Akvárium 

és Terrárium Osztályon, valamint a kertészetben is dolgoztam. Ott bekerültem egy viszonylag 

fiatal értelmiségi társaságba, akik később a szakmában ismert személyekké váltak, és akiktől 

sokat tanultam; Schmidt Egon, Országh Mihály, Agócsy Pál és mások. Első kaktuszos 

ismereteim Agócsy Páltól származnak, rögtön meg is szerettem a kaktuszokat. Itt szereztem 

némi kertészeti gyakorlatot is. Körtvély Attilával együtt szorgalmasan tanultuk a növényeket, az 

Állatkert főkertésze csak néha mondta nekünk, hogy „nem lesz jó kertész magukból, állandóan 

kezet mosnak”. Két évig sikertelenül próbáltam felvételizni az ELTE-re, ez után kissé kanyargós 

úton bejutottam a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára, amit végülis egyáltalán nem bántam meg. 
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A Főiskolán megismerkedtem Nemes Lajossal, aki akkor 

már kaktuszos volt és sokat tanultam tőle: önzetlenül 

megismertette velem a korábbi magyar kaktuszos irodalmat, 

főként a folyóiratcikkeket. Abban az időben, 1955-1965 

körül, sokat lehetett tanulni Kondér Pista bácsitól, ő volt az 

első magyar IOS-tag, akinek a Dózsa György úton voltak 

kis ablak-üvegházai, fajismeretet pedig Gaál Józsi bácsitól 

Gyálon, akihez az orchideás Retkes Jóska vitt ki. Kis 

gyűjteményem nagyrészt az ő anyagából épült ki, akitől száz 

forintért lehetett tíz kis kaktuszt vásárolni, és ehhez egyet 

még ajándékba is adott, de azt ő maga választotta. Józsi 

bácsi homokba süllyesztett kis fa ablak-házakban tartotta a 

növényeit, télen azután bevitte őket egy szűk kis üvegházba. 

Volt a Csiliben (Pesterzsébeti Művelődési Ház) egy kis 

kaktuszos szakkör, a vezetője Bartalis Imre volt, egy 

barátságos ember. A tagoknak kis gyűjteményeik voltak. Ebben az időben a magyar kaktuszos 

társadalom, a kaktuszos élet néhány tucat kaktuszkedvelőből és a Csili szakköréből állt. Én is 

közéjük tartoztam. 

 

- Később a Csili megbecsült, népszerű szervezetté vált sok-sok taggal, ahol nagyon komoly 

szakmai munka zajlott. Nem kaktuszos újságok is rendkívül elismerő cikkekben méltatták, szinte 

követendő példaként beszéltek róla. Hosszú ideig voltál a tagja. Milyen okok vezettek a 

felbomlásához? És miért kellett egy másik szervezetet alapítani, hiszen ami volt, az jól, 

mondhatnám kiválóan működött? 

 

Az MKOE alakuló ülésén nem voltam ott, csak azok voltak jelen, akiket Kern Péter és baráti 

köre meghívott. Nem tudom biztosan, hogy az 1971-es nagy debreceni kiállítás idejében már 

megvolt-e az Egyesület. Az alakuló ülésen Kondér Pista bácsi sem volt ott, ő lehetett volna egyik 

esélyes az elnökségre. Az Egyesület megalakult, Kern Péter lett az elnök. Ekkor már néhány éve 

működött a Csiliben a kaktuszos szakkör, amelynek én is tagja voltam. A Csili egy jól működő 

művelődési ház volt, és a korabeli viszonyokhoz képest megfelelő anyagi támogatásban 

részesült. A „Kaktuszos Szakkör” vezetője, Bartalis Imre igyekezett a szakkörbe vonzani a 

budapesti és környéki gyűjtőket, ez többé-kevésbé sikerült is neki. Az MKOE megalakulása után 

a Csili tagjainak egy része lassanként átszivárgott oda, hiszen az a város belsejében volt, a Csili 

akkor még csak HÉV-vel volt megközelíthető. Bartalis Imre is lassanként megöregedett, 

elveszítette aktivitását. Ez a hobbi pedig akkor –véleményem szerint - két egyesületet nem bírt 

el. 

 

Szeretnék segíteni az emlékezésben. A Csili szakkör 1962-ben alakult és 1986-ban szűnt meg. 

1971-ben az MKOE megalakul. Majd 1986-ban Tamás Gyula megalakítja a Magyar Kaktusz és 

Szukkulens Kedvelők Egyesületét és kiadja újságjukat, a Töviseket. Ez utóbbi két szervezet által 

kiadott újságok, a Tövisek és a Kaktusz-Világ megjelenése 1991-ben szűnt meg. Tehát két 

szervezet működött egymás mellett egy városban 20 évig. Tamás Gyuláról mit tudnál mondani? 

Nekem kevés az ismeretem róla. 

 

Köszönöm a kiegészítéseket illetve a helyesbítéseket. Valóban, volt egy időszak, amikor egy 

városban egyszerre két kaktuszos egyesület működött. Csak hát ne felejtsük el, hogy Tamás 

Gyula egyesülete a valóságban egy eléggé eldugott szakkör volt. Amikor először meghallottuk a 

nevét, úgy gondoltuk, hogy Tamás Gyula majd folytatja Bartalis Imre munkáját, de az ő 

társasága lassanként eltűnt. Róla nem tudok mondani semmit. Egyszer volt nálam, én nem jártam 

nála, nincs róla semmiféle emlékem. 

 

- Aki megkedveli a kaktuszokat, az előbb-utóbb elkezdi gyűjteni. Néhány mondatban mesélnél 

kaktuszgyűjteményedről? Meddig tartott az aktív gyűjtés időszaka? 

 

 

1. Utolsó, hozzánk küldött fényképe. 

Készült 2016. áprilisában. 
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Nekem nagy gyűjteményem sohasem volt. Egyrészt nem volt megfelelő helyem, másrészt más 

dolgokat is szerettem csinálni. Két kedves sportom volt: a vitorlázó repülés, ezt oktatóként 

hagytam abba, és a barlangászás. Egy kedves idősebb barátom beíratta velem a naptáramba a 

következő szöveget: „a sokoldalúság jutalma a színes élet, büntetése a biztos középszerűség” – 

igaza volt. A hatvanas-hetvenes években édesanyámékkal együtt Zuglóban, a Gizella úton, egy a 

háborúban erősen sérült bérházban laktunk. Ennek a háznak a háborúban szétlőtt hátsó 

udvarában kialakított kis kertben üvegszekrényekben tartottam kis gyűjteményemet. Ez a 

gyűjtemény akkora volt, hogy amikor 1960-ban Kazincbarcikára „helyeztek” városi 

főkertésznek, azt két kezemben, két nagy szatyorban magammal tudtam vinni. Néhány nagy 

növény Zuglóban maradt. Egy évig voltam Kazincbarcikán városi főkertész. Ahhoz, hogy 

minden feladatomat megvalósítsam, „fekete beruházásokra” volt szükségem, s ennek 

következményei veszélyesnek mutatkoztak, ezért egy év után velem együtt hazajöttek 

kaktuszaim is. Ez után szőlészként dolgoztam, majd 1964-ben hívtak a Növényvédelmi Szolgálat 

illetve a Növényvédelmi Kutató Intézet Identifikációs Csoportjába, ott folytattam munkámat. 

Ettől kezdve foglalkozásom a növényvédelmi rovartanon belül mozgott, s a kis 

kaktuszgyűjtemény a hobbi keretén belül maradt. 
 

 
 

2. Pétfürdőn kártevők keresése az öreg gyümölcsösben. Balra Mészáros Z. 
 

1969-ben a Mezőgazdasági Könyvkiadó igazgatója, Lelkes Lajos, aki a Főiskolán nem sokkal 

utánam végzett, megkeresett, hogy örülnének, ha születne egy „szakkönyv” a kaktuszokról, ők 

rám gondoltak, vállalnám-e?  Vállaltam. Fontos volt számomra, hogy Kondér Pista bácsi vállalta 

a kézirat lektorálását. Így született a Virágzó kaktuszok könyv. 

A kis gyűjtemény a Gizella úton a mindennapi örömhöz kellett. Hozzá kell azonban tennem, 

hogy kaktuszos jó barátom, Szabó Dezső kis üvegháza Rákoshegyen szinte a kettőnk 

gyűjteménye volt. Innen eredt a kettőnk által írt és fényképezett kis könyv, a Törpe kaktuszok, 

amit a Kiadó a Virágzó kaktuszok sikere után szívesen látott. 

A kis gyűjtemény megmaradt 1973-ig, amikor is a növényeket barátaimnak széjjel osztogattam, 

mert feleségemmel elindultunk dolgozni Kubába a havannai Növényvédelmi Központba, s nem 

tudtuk, hogy mennyi idő után térünk haza. Ez a munkavállalás számunkra azért is nagyon fontos 

volt, mert beszálltunk egy társasház építkezésébe a Hűvösvölgyben, s nem tudtuk, hogy a 

szükséges anyagiakat honnan fogjuk előteremteni. Persze Kubába vonzottak a kaktuszok és a 

rovarok is. 
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- Említetted: „a sokoldalúság jutalma a színes élet, büntetése a biztos középszerűség”. Valóban, 

nagyon színes, tartalmas volt életed, de középszerűnek nem mondanám. Egy biztos, olyat 

alkottál, amivel örökre beírtad neved a magyar kaktológia történetébe. Néztem az először 

megjelent két könyved példányszámait. Szinte hihetetlen, az egyik megjelent 9400, a másik, a 

kisebbik, 10.000 példányban. Ma ez egyszerűen elképzelhetetlen! Úgy tűnik, mintha az 1970-es 

évek a tündöklés évei lennének, hiszen akkor jelent meg Debreczy Zsolt könyve 20.000, Nemes 

Lajos könyve 25.000, és N. Szentirmay Terézé 10.000 példányban. Mondd, milyen gyorsan 

fogytak el? Tényleg ilyen hatalmas érdeklődés volt akkoriban a kaktuszok iránt? 

 

Abban az időben a könyvek a jövedelmekhez képest olcsóbbak voltak. A Mezőgazdasági Kiadó 

arra törekedett, hogy a könyvei elsősorban jók legyenek, mint szépek. Persze színes könyvet 

nehezebb volt kiadni és eladni is. Azokat inkább megvették külföldről, főleg az NDK-ból és 

lefordíttatták. A kaktuszos könyvet az is megvette, akinek az erkélyén volt néhány kaktusz. Egy 

ilyen könyvet a megjelenése után egy-két évvel már nem minden üzletben lehetett megvásárolni. 

Ez nemcsak a kaktuszos könyvekre vonatkozott, Debreczy Zsolt könyve nagyobb 

példányszámban jelent meg és a kiadónak így is megérte. Összehasonlításként: a Kaktuszok 

között c. könyvem négyszáz példányban jelent meg, de néhány év kellett ahhoz, hogy elfogyjon. 

A maradékot meg én vettem meg. Igaz, hogy nem került piacra, boltban nem lehetett kapni. A 

másik ok pedig, hogy a fiatalság már nem foglalkozik ilyesmivel. Hasonló a helyzet a 

bélyeggyűjtéssel, vagy a rovargyűjtéssel és más, hasonló hobbikkal is. Ülök a villamoson, 

minden fiatal kezében okostelefon, vagy valamiféle tablet. Ha hazamennek, otthon már nem 

fognak kis kaktuszokat tűzdelni, vagy bélyegeket áztatni. Ha pedig valami érdekli őket, nem 

vesznek hozzá könyvet, hanem megkeresik a neten és meg is találják a választ. Nagyot változott 

a világ! 
 

 
 

3. Mészáros Z. gyűjteménye Budapesten, a XIV. kerületi Gizella út 33. alatti ház udvarán. 
 

- Nem csak a könyveid maradandó alkotások, de örökre beírtad neved a kaktuszok rendszerébe is 

új kaktuszfajok felfedezésével és leírásával. Elkövetkezik 1973, ekkor utaztatok ki feleségeddel és 

más kollégáiddal Kubába. Mi volt az a tudományos feladat, amivel az itthoniak és a kubaiak 

megbíztak? A kubai kaktuszok kutatása is feladat volt, vagy ezt önszorgalomból, érdeklődésed 

kielégítésére tetted? 

 

 

 



 

8 

 

 

Feleségemmel mindketten a Növényvédelmi Kutató Intézetben dolgoztunk Ő mikrobiológusként 

a Kórélettani Osztályon, én rovarászként az Állattani Osztályon. Mellékesen jártam Gödöllőre az 

Agrártudományi Egyetemre rovartani gyakorlatokat tartani. Közben – ha nem is nagy energiával 

– tanultunk spanyolul, készültünk Kubába. Egy idősebb gödöllői kollégám, Pataki Ervin, 

Kubában növényvédelmi rovarászként dolgozott, és abban maradtunk, hogy ha sikerül, akkor 

két-három év után én fogom ott őt követni. Akkoriban Kuba a szocialista államok közül 

Magyarországnak volt kiosztva. A szovjet és csehszlovák szakembereken kívül főleg magyarok 

dolgoztak Kubában; a Ganz hajógyár, az Ikarus szakemberei, és ami nekem a legfontosabb volt: 

magyar geológusok mérték fel Kelet-Kubát, Orientét. 
 

 
 

4. Kubában Gibara vidékén egy „kaktuszfa” mellett Mészáros Zoltán. 
 

A sors azonban másként rendelkezett: feleségem főnökét Klement Zoltánt, aki egy jó nevű 

bakteriológus volt, meghívták Kubába az ottani narancsültetvények baktériumos betegségeinek 

tanulmányozására. Ő nem vállalta, a feleségemet ajánlotta maga helyett. Ő vállalta, így mi fél év 

múlva elmentünk. Feleségem szerződéssel, én munkavállalási engedéllyel. Hamar kiderült, ha én 

nem dolgozom Pezoért, ami nem ér semmit, akkor feleségem kap utánam húsz százalék családi 

pótlékot forintban. Így nekem elég sok szabadidőm lett. Egy cseh mérnöktől hamarosan tudtunk 

venni egy öreg Skodát, aminek ha működött a négy kereke és az indítómotorja és volt benzinünk, 

akkor hétvégeken – ellentétben a többséggel, akik a lerobbant pláyákra jártak – mi terepre 

mentünk botanizálni, rovarokat és csigákat gyűjteni. A csigagyűjtés különösen fontos volt. 1956-

ban, amikor a szovjet tankok a Kálvin térről szétlőtték a Nemzeti Múzeum felső szintjén a 

Széchenyi gyűjteményt, ugyanakkor szétlőtték a Baross utcában a Természettudományi Múzeum 

állattárát is. Az alkoholos gyűjtemények kigyulladtak, és az égő alkohol több nagy gyűjteményt 

és a Könyvtárat is elpusztította. A nagyon értékes, elpusztult csigagyűjtemény kurátora egy 

ferences rendi pap, P. Pintér László volt, aki minket feleségemmel az esküvőnkön összeadott, és 

könnyen meggyőzött minket a kubai csigagyűjtés jelentőségéről. A gyűjtött anyaggal az 

elpusztult gyűjtemény egy kis részét pótolni lehetne, hiszen Kuba mészkő-sziget, nagyon sok 

endemizmussal. Sikerült is körülbelül tízezer apróbb-nagyobb szárazföldi csigát a mészkő 

dombokon és a partokon összegyűjteni, amiket a Kubában vendégszereplő magyar művészek 

(illegálisan) hazajuttattak, és utolsó darabig átadtak a Múzeumnak, ahol feldolgozták az anyagot 

és mindent publikáltak. Kubában a legnagyobb szerencsém az volt, hogy megismerkedtem 

Borhidi Attilával, aki a korszak egyik legjobb botanikusa volt. Ma is az. Mindig a nyakában 

lógott egy távcső, és ha terepen valamelyik dombon látott egy pálmát, amire azt mondta, hogy ő 

ezt nem ismeri, akkor az a tudományra új faj volt. Azóta megírta Kuba flórájának monográfiáját. 

A munkáimat ő már helyben is lektorálta. Sokat tanultam tőle, de nem eleget. 
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- Számodra a ’70-es évek sok szép eredményt hoztak. Megjelent két kaktuszos könyved, leírtál öt 

Melocactus taxont. Különösnek találom, hogy a magyar szervezetek nem jelöltek IOS tagságra. 

Miért történt ez így?  

 

Emlékeim szerint Magyarországon Kondér Pista bácsi volt az első IOS tag. Ő egy szerény ember 

volt, úgy emlékszem németül levelezett, az IOS elnöke is abban az időben német volt. Pista 

bácsinak nem volt jelentős társadalmi élete. Ezzel szemben Kern Péter nagyon törekedett a 

tagságra. Azt hiszem az anyanyelve német volt, amikor már lehetett, sokat utazott és sokat 

levelezett, nem volt gazdag ember, de sok kapcsolata volt. Nekem nem volt törekvésem az IOS 

tagság, annak ellenére, hogy nekem is voltak külföldi kapcsolataim is. Járt nálam Hunt, őt 

elvittem Debrecenbe is, hogy megnézze a botanikus kertet. Én maradtam a hazai kaktuszosoknál, 

de mondhatom, a két amerikai utam, vagy inkább tartózkodásom Kubában és Mexikóban, eléggé 

lefedte az időmet. Kétszer jártam a Kaukázusban is, Csecsen-Ingus földön rovarász 

expediciókban, ezeknek a folytatása azért maradt el, mert kitörtek a csecsen háborúk, vagy 

inkább lázadások. Hazai társadalmi szervezeteknek is többször, több éven át voltam elnöke: 

MKOE elnöksége, a Magyar Rovartani Társaságnak négyszer három évig voltam elnöke. A 

társadalmi életből ennyi elég volt. 

 

- Kubában milyen sugallatra irányult figyelmed éppen a Melocactusokra? Az ez irányú 

kutatásaid be kellett-e jelentened a kubai hatóságoknak, kellett-e engedélyt kérned? Megfigyelték 

mindennapi tevékenységed?  

 

Mielőtt elutaztunk Kubába, átnéztem az ismert 

kubai kaktusz-flórát. Nem sokat találtam, nem 

sokat tanultam belőle. Eléggé egyértelmű volt, 

ha sikerül megfelelő terepre jutni, a Melocac-

tusok között kereshetek újdonságokat, pedig 

szívem szerint például Mammilláriákat is 

kerestem volna. Miután Kubában a vártnál több 

szabadidőm lett és hamar sikerült egy öreg autó-

ra is szert tenni, feleségemmel hamar elkezdtünk 

rovarokat és csigákat gyűjteni és kaktuszokat is 

keresgélni. Spanyol nyelvi alapjaink itthonról 

megvoltak, és volt lehetőség napi egy óra külföl-

dieknek szánt nyelviskolába is járni. Hamar 

megbarátkoztunk a magyar geológusokkal, vagy 

inkább ők velünk. Amikor megtudták a mi 

kaktuszgyűjtési céljainkat, akkortól már ők hív-

ták fel a figyelmemet, ha alig járható helyeken – 

ahol ők jártak – feltűnő Melocactus-formákat 

láttak és esetenként el is hoztak példányokat 

belőlük. Nagyon jó szemük volt ehhez is. Min-

den hónapban három hetet töltöttek Orientében 

(Kelet-Kubában), ott dolgoztak, a családjaik pedig Havannában laktak. Felajánlották nekem, 

hogy egy-egy hetet terepen velük tölthetek. Nekik volt terepjárójuk, nekem az odajutást kellett 

megoldani. Többnyire ebben is segítettek, majdnem minden hónapban az ő buszukkal mehettem 

Orientébe, amely csaknem egy nap volt. Ők többnyire belföldi repülőjárattal mentek, egyszer én 

is megtettem ezt. Egy alkalommal feleségemmel kettesben saját autónkkal is elmentünk 

Orientébe, ez kalandos három nap volt. Kubában nem sokan foglalkoztak kaktuszokkal, örültek, 

hogy éltek. Holguínban megismerkedtünk egy fiatal növénybaráttal, Jacinto Maciques 

Reboredóval, ő vezetett el minket az Escobaria cubensis élőhelyére, nélküle nem biztos, hogy 

megtaláltuk volna. Utólag kiderült, egy „szocialista” főnök is gyűjt kaktuszokat. Neki később 

kérésre Mexikóból küldtünk egy műanyag vödörben kaktuszokat, de amire azok megérkeztek  

 

 

 

5. Melocactus jakusii Mészáros élőhelye Cerro 

Galano környékén. Kuba. 
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Kubába, addigra ő már nem volt a helyén, végleg eltűnt, mi pedig lemaradtunk az új kubai 

meghívásról. Semmiféle gyűjtési engedélyünk nem volt Kubában, több helyről kaptunk 

figyelmeztetést, hogy ebből még baj lehet. De akkor ez még nem volt jelentős, a közbiztonság 

pedig elég jó volt. Ma már nem lehetne legálisan így gyűjteni. 

 

- A kivételektől eltekintve a Melocactusoknál nem olyan nagyok a morfológiai különbségek az 

avatatlan szem számára. Az én szemem is ilyen. Hogyan figyeltél fel ezekre, honnan tudtad, hová 

kell utaznod ahhoz, hogy valamilyen érdekest találj, vagy ez csak a megérzésnek és a véletlennek 

tudható be? 

 

Az egyes Melocactus-populációk közötti különbségek észrevételére Borhidi Attila tanított meg. 

A geológusok pedig felhívták a figyelmemet, hogy hol találok egy „másféle” Melocactust, és ők 

többnyire a lelőhelyre el is vittek. A gyűjtött populációk egyedeit én próbáltam szétszedni, majd 

Havannában az erkélyünkön sokat gondolkodni róluk, Borhidi Attila pedig ott helyben, még 

Havannában lektorálta, és a leírást (a fordítást) lényegében ő tette meg. Ő egy soknyelvű ember. 

Végeredményben Kubában sok szabadidőm és minden szempontból számos segítségem volt. 

Mindez sokat könnyített a munkámban, de azt is mondhatnám, hogy a hobbimban. 
 

 
 

6. Tortuguilla környékén a sziklafalon Melocactus borhidii Mészáros egyedek. Kuba. 
 

-Ha nincs ellenvetésed, közzétenném honlapunkon az összes Acta botanicában megjelent 

leírásod. Magyar nyelven megkaphatnánk ezeket a leírásokat? Létezik-e egyáltalán magyar 

nyelven leírás? 

 

Az Acta-cikkekkel szó szerint egyező magyar nyelvű leírás - tudomásom szerint – nem létezik, 

de több helyen van magyar nyelven „szinte” ugyanilyen precíz leírás. Arra is részben választ 

adnak ezek a cikkek, hogy miért lett a M. jakusii Mészáros-ból M. holguinensis Areces. Mindkét 

leírás 1976-ban jelent meg, mindkét dolgozat fejlécén 1976. évszám látható. De az Acta l976-os 

kötete l977-ben jött ki a nyomdából, a kötet külső hátsó borítójának az alján 1977. évszám 

látható – így eldőlt az elsőbbség ügye. A leírásaimból bármit közzé tehetsz, megtiszteltetésnek 

fogom venni. 

 

 

 



 

11 

 

 

 -Most kicsit elakadtam, mert még szeretnék tőled kérdezgetni a kubai kalandokról. Mivel nem 

voltam ott, nehezen tudnék jól kérdezni. Biztosan akadnak olyan dolgok, amit eddig még nem 

mondtál el, nyomtatásban nem jelent meg. Bízom benne, van ilyen. Ezekről mesélnél nekünk? 

 

Kalandokról Kubában nehéz beszélni, mert a műszaki problémákon (autó) kívül más probléma 

alig volt, a kubaiaknak nagy volt a fegyelme. Mi alig érintkeztünk, érintkezhettünk velük, ez 

mára talán oldódott. A kubai szakemberekkel is Attilán keresztül volt minimális kapcsolatunk. 

Néhány amatőr orchideást ismertünk, ezeket segítettük magyar konzervekkel. A magyarok közül 

egy szűkebb baráti kör tudta, mit csinálunk, azok támogattak is minket. A gyűjtött puhatestű és 

rovar-anyag a TTM Állattárába került, mi pedig a végső hazajövéskor illegálisan hazajuttattunk 

kb. 10 fejlett Melocactust, nem írom le hogyan, azok egyrészt Debrecenbe, másrészt Szutorisz 

Gyulához kerültek. A tanulság: öreg, fejlett Melocactust alig lehet megtartani. Nem tudom 

azonban, hogy él-e még egyetlen példány is az akkor hazahozott Melocactusokból? Egy konkrét 

példány, a M. evae rajza kambodzsai bélyegen is látható, amely egy német fényképész 

Debrecenben készült képe alapján lett bélyeg rajz Kambodzsában. Különös kis történet, hogy 

körülbelül két évvel a mi hazajövetelünk után kaptam egy értesítést a magyar 

Külügyminisztériumtól, amely azt tartalmazta, egy magas rangban lévő kubai diplomata, akivel 

kint egyszer találkoztunk, és volt néhány kaktusza, akar velem találkozni, és hoz nekem egy 

dobozban szép Melocactusokat, talán mást is, amelyeket el akar cserélni másféle kaktuszokért. 

Engem az akkori munkahelyemen, a Növényvédelmi Kutató Intézetben a Minisztériumból 

megkerestek, és ezt közölték velem, és azt is, hogy erről nem kell beszélni, majd jön értem az 

illető diplomata a kaktuszaival, én vigyem el őt egy fajokban gazdag gyűjtőhöz vagy 

kereskedőhöz. Elvittem őt Szutorisz Gyulához, a csere jól sikerült, de többet az illetőt én már 

nem láttam. Gyulánál a hozott kaktuszok néhány év múlva még éltek. Tíz évvel később 

Mexikóból próbáltam megkeresni, tudtam a nevét és a korábbi címét, azzal a titkos szándékkal, 

hogy Mexikóból esetleg Kubán keresztül jönnénk haza, de akkor már nem lehetett megtalálni. 

Kubában ez nem volt meglepő! 

 

 -1984-ben egy évet töltöttél Mexikóban. Mi volt küldetésed célja? 

 

Kubából 1973 nyarán jöttünk haza, feleségemmel 

mindketten visszakerültünk régi munkahelyünkre, a Nö-

vényvédelmi Kutató Intézetbe. Feladatunk a hetvenes-

nyolcvanas évek egy fontos szántóföldi kultúrája, a kuko-

rica, és egy fontos kertészeti kultúra, az alma ökoszisz-

témájának és a kártevők elleni védekezés alapjainak kidol-

gozása, illetve az abban való részvétel volt. Ennek a 

munkának a keretében sokat jártuk hazánk különböző 

vidékein. Miután a Kubából hozott spanyol nyelvvizsga 

bizonyítványt itthon nem tartották érvényesnek, elkezdtük 

itthon tanulni az irodalmi spanyol nyelvet, így egy év múlva 

mindkettőnknek meg lett a felsőfokú spanyol nyelvvizsgája. 

A növényvédelmi szakmában dolgozó kollégáim megkeres-

tek, hogy vállalnék-e néhány spanyol nyelvű növényvédelmi 

témájú cikk magyarra fordítását. Vállaltam. Megbízó az 

Agrober (Agroinvest) nevű vállalat volt, akik Mexikóban 

akartak öntözött szőlőt telepíteni a Kaliforniai-félszigeten. 

Megkérdeztem tőlük, hogy vajon én nem telepíthetnék-e 

öntözött szőlőt, ők igennel válaszoltak, az volt a lényeg, 

hogy sürgősen adjak be egy önéletrajzot. Beadtam. Hama-

rosan kaptam tőlük egy telefonüzenetet, aminek az a kérdés volt a lényege, hogy akkor is 

mennék-e Mexikóba dolgozni, ha a növény nem szőlő, hanem kukorica? Erre is igent mondtam. 

A velük való beszélgetésen kiderült, ők a Mexikói Mezőgazdasági Minisztériummal kötöttek egy 

 

 

 

7. Mexikó. A Totalco északi oldalán 

egy érdekes, hatalmas gyökérzetű 

Mammilláriával. 
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szerződést arra, hogy Mexikóban modernizálják az ősi módon folyó kukoricatermesztést. A téma 

furcsa, de a feladat érdekes volt: Mexikó négy szélső pontján családostól letelepszik mintegy 

negyven magyar szakember, és ott elméleti és gyakorlati órákon tanítja az indián és mesztic 

gazdákat. Hamarosan kiderült Mexikóban, hogy mindenekelőtt nem a szaktudás, hanem a pénz 

hiányzik, a hat-nyolc gyerekes családoknak semmire nem volt pénze, ami a modern 

termesztéshez kellene. A magyar szakemberek túlnyomó része itthon minden szükséges 

eszközzel rendelkező gyakorlati termesztő volt, de voltunk néhányan, akik az elméletibb 

foglalkozásokat is - spanyol nyelven - vállaltuk. Ezek egyike voltam én is. Mivel az óraszámom 

a gyakorlati emberekénél kisebb, csak napi négy óra volt, ezért én két helyen dolgoztam, 

egymástól mintegy ezer kilométerre. Ezt szívesen vállaltam, mert így sokat utazhattam. A két 

hely egyike a Mexikói öbölben Veracruz városa, itt is laktam, később a családommal is. A másik 

hely a Mexikó-USA határán lévő Reynosa város környéke, amely jó kaktuszos helynek is tűnt, 

de a biztonság hiánya miattott nem tudtam barangolni. Kéthetenként hétvégén repülőgéppel - 

Mexikóvárosi átszállással – utaztam Reynosába, majd két hét múlva vissza Veracruzba. Napi 

négy órában tanítottam elsősorban növényvédelmet, de a botanika és a rovartan alapjait is. Volt 

olyan esetem, amikor nem akartak kiengedni a teremből, mert őket nem a kukorica, hanem a 

marijuana növényvédelme érdekelte. Nehéz volt megmagyarázni, hogy ennek milyen következ-

ményei lehettek volna. Esetenként a traktorvezetés tanításába is bevontak. A terv szerint a 

program négy évig tartott volna, ebből két évet mindkét oldalról aláírtunk. Azonban az ottani 

politikai változások miatt a munka egy év után abba maradt és mi hazajöttünk. Az ígéretek 

szerint a családok három hónapon belül utánunk jöttek volna. Ez fél év után nagy nehezen 

megvalósult. Addigra az én öt éves kisfiam már be volt íratva az ottani iskolába, hasonlóan 

mások gyerekeihez. 
 

 
 

8. A Mexikóvárosi Botanikus Kertben 1984-ben. Balról jobbra: Mészáros Zoltán, H. Bravo-Hollis, L. 

Scheinvar, H. Sanchez-Mejorada. 
 

-Indulásod előtt tervezted-e újabb, a tudomány számára még ismeretlen kaktuszok felkutatását? 

A terepet célzottan jártad be, vagy az alkalom határozta meg merre, milyen vidéken végezhetsz 

terepkutatást? 
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Természetesen indulás előtt volt olyan szándékom, hogy meglátogatjuk a kaktuszos élőhelyeket, 

de legális gyűjtésről és hazahozatalról nem lehetett szó, mert ők a repülőtéren látszólag gondosan 

ügyeltek arra, hogy ez ne sikerülhessen. Általában havonta egy hétvégét a családdal együtt 

tudtunk tölteni és akkor vagy terepre mentünk, vagy igyekeztünk meglátogatni az ősi indián 

kultúrák megmaradt városait. Óriási különbség volt Kuba és Mexikó között, hozzátéve tíz év 

különbséget is. Kubában a közbiztonság viszonylag jó volt, de nagyon nehéz volt a közlekedés 

autó és benzin hiánya miatt. Mexikóban a közbiztonság sokkal rosszabb volt. Mexikóvárosban 

feleségemmel együtt egyszer mentünk le a metróba, ahol mindkettőnket durván kiraboltak, de 

járművet kapni csak pénz kérdése volt. Ha Mexikóvárosban nekem valaki reggel taxit hívott, 

akkor felírta az autó rendszámát, így biztosítva, hogy engem este az autó vissza is hozzon. Az 

illegálisan gyűjtött kaktuszokat Mexikóból legálisan indítottuk haza. Hazainduláskor 

decemberben minden magyar család kapott egy 1m
3
-es faládát, ezt tele pakolhattuk mindennel, 

és a vámos előttünk lezárta. Ebbe a ládába kerültek cipőkbe, csizmákba a kaktuszok, és a kis 

indián szobrok is. Azt már nem tudtuk, hogy miután a ládákat elvitték, ezeket felbontották, és 

mindent, ami kellett nekik, azt kiszedték. Ezek persze nem a kaktuszok és a szobrocskák, hanem 

a cipők, a csizmák és a ruhaneműk voltak. Itthon márciusban, házunk kertjében a hazai vámos 

előtt kibontottuk a ládát, - akkor érkezett meg - és akkor derült ki mindez. Ezen kívül számomra 

a legszörnyűbb, a kaktuszok elfagyva voltak szétszórva a ládában. A láda ugyanis Hamburg 

kikötőjében a szabadban töltötte a telet. Mind meghalt. Csak azok a kaktuszok maradtak élve egy 

kis műanyag vödörben, amelyek illegálisan velünk a repülőgépen jöttek haza. Tudományra új 

fajok nem voltak közöttük, de érdekes Mammilláriák és Coryphanthák is kaptak magyar 

állampolgárságot. 

 

- Mexikóban a kaktológia három kiváló személyiségével sikerült találkoznod, a nagy nevek: H. 

Bravo-Hollis, A. Lau és H. Sánchez-Mejorada. A tudomány számára mindegyikük több új fajt írt 

le, Lau különösen sokat. Mennyire fontos a kaktuszok kutatása, ha az egész Cactaceae család 

gazdasági jelentősége szinte egyenlő a nullával? Mennyire fontos ez a növénycsalád a képzett 

botanikusok körében? Mi erről a véleményed? 

 

Kissé rosszmájúan azt mondom, annyira, amennyire egyéb növénycsaládok, vagy állatok 

(rovarok) leíró jellegű tudománya. Néhány évtizeddel ezelőtt talán még fontos volt, ma talán 

még egyes botanikus kertekben vagy természettudományi múzeumokban lehet jelentősége, de ott 

is inkább a bemutatás, mint a kutatás. Ma ez már hobbi, akinek van pénze, az gyűjt, aki elég 

vagány, az terepre is utánuk megy és megpróbál gyűjteni, de legálisan azt sem szabad. Nagyon 

sok olyan növény és rovar pusztul ki, ami nincs leírva és nem is lesz. Van egy barátom, 

villamosmérnök, korombeli, évtizedek óta hobbija a kabócák kutatása. Nyugdíjazása óta bejár a 

TTM-be, és fizetés nélkül határozza a múzeum anyagát és rendezi a gyűjteményt. Többen 

hordják neki a lámpaburákba berepült és ott elpusztult apró rovarokat, ebben a törmelékben sok 

apró kabóca is van. Az elmúlt évben egy újpesti lakótelep (!) hetedik emeleti lakás erkélyének 

lámpaburájából az apró rovarok közül előkerült egy tudományra új (!) és két, a magyar faunára 

új (!) faj. Ha ennyire ismerjük önmagunk közvetlen környezetét, vajon mennyire ismerjük a 

világot? 

 

- Végezetül mit üzennél a jelen és jövő kaktuszkedvelői számára? 

 

Legyen sok örömük a kaktuszokban! Akár tíz, akár néhány száz példányuk van, akár mástól 

vették, akár a terepen gyűjtötték. Ne a TV-t vagy az okosabbnál okosabb(?) telefonokat 

nézegessék, hanem társalogjanak a növényeikkel. Igénylik!!! 

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

Képek: Mészáros Zoltán. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 
Decemberben-januárban virágzanak 

a Conophytumok. Fotó: Katona József 

 

1. Kaktuszaink a mélynyugalom 

állapotában találhatóak, amennyi-

ben az eddigi gondozási tanácsokat 

betartották. Életjelenségeik lénye-

gében nincsenek. Ha kissé megtö-

pörödött, esetleg ráncos lett egyik 

másik, ne jelentsen gondot. Ezen a 

tüneten a tájékozatlanok öntözéssel 

próbálnak segíteni, mely gondos-

kodás a növény halálához vezet. 

Legyenek irgalmatlanok és semmi-

képpen ne locsoljanak! 
 

 

2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e valamilyen kártevő, vagy valamilyen gomba 

nem telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a megfelelő szerrel csak azt az egyedet kezeljük, 

amelyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen ügyeljünk a gyapjas tetvek és a szövőatkák 

megjelenésére. 
 

3. A karácsonyi kaktusz és a hozzá hasonló más levélkaktuszfélék még virágozhatnak. Ezeket 

időnként mérsékelten öntözzük meg, a tartási hőmérséklettől függően. Talajuk csak éppen 

nedves legyen. Ha a teleltetési hely megfelelően világos és hőmérséklete magasabb, úgy egyik-

másik kaktuszon már megjelenhetnek a bimbók, de ez a tény külön tennivalót nem igényel. 
 

4. Ha korábban vetettünk, úgy a csírázás is elkezdődhet, amennyiben a vetést magasabb hőfokon 

tároljuk. A vetésünket a korábbi hírleveleinkben leírt módon kezeljük. 

5. Legfontosabb teendőnk azonban a szakirodalom tanulmányozása, ismeretterjesztő könyvek 

beszerzése. Belőlük nyerhetünk olyan ismereteket, amelyek elgondolásainkban, elképzeléseink 

megvalósításában segíthetnek. 
 

Ficzere Miklós 
Gyapjas tetvek  (Planococcus citri) 

        Szövőatka (Tetranychus telarius) 
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HARALD JAINTA: WILD LITHOPS 

 

Dr. Harald Jainta 1963-ban Adolf városában Német-

országban született. Még 1980-ban kezdett érdeklődni a 

succulens növényekről, és volt egy pici gyűjteménye, 

köztük Lithopsok. Az Egyetem elvégzése után bioké-

miával és gyógyszerészettel foglalkozik Német-

országban. 1988-ban 25 éves korában csupán privát 

passzióból kezdett a Lithopsokkal foglalkozni, de azok 

elbűvölték őt. 2003-ban elhatározták feleségével, hogy 

Dél-Afrikában felkutatják a természetben az összes leírt 

Lithops fajt és alfajt. Óriási munkát vállaltak, a Dél 

Afrikai Köztársaság és Namibia közötti hatalmas 

távolságok miatt. Repülő utakkal és terepjárókkal kutat-

ták föl az élőhelyeken szétszórt, rejtőzködő Lithop-

sokat. Öt évi többszöri terep munkával, szabad idejük 

feláldozásával elérték, hogy a terv sikerült. Egy 

Unikális monográfia lett a „vad Lithopsok” tanulmá-

nyozásából. Az előszóban az amerikai közismert 

szaktekintély Steven Hammer méltányolja a kitartó sok 

munkát és így folytatja: „Harald nem gyüjtő, ő felkeresi élőhelyén a Lithops fajokat, fényképezi, 

tanulmányozza, részletesen leírja, és történeti ismertetést is ír azokról. Meglátván a sok értékes 

jegyzetet, fotókat, javasoltam neki kiadását könyv formában. A könyv úgymond bizonyos taxo-

nómiai gondolatokat is ébreszt az emberben. Ez a könyv rendkívül sokat ad, hogy megismerjük 

azt a Lithopsot, ami kint a zord természetben él. Meggyőződésem, Lithopsok még akkor is 

lesznek, amikor az emberek mohóságuk miatt már a földön nem fognak élni.” A dél-afrikai 

Ronnie Uijs botanikus Cape Town-ból szintén értékeli a könyvet. Írja, hogy megismerkedésük 

követően rögtön a Lithopsokról beszéltek. Vázolták a fő célkitűzéseket. Az egyik terep 

eléréséhez a kétórai repülő út első öt percében megegyeztek a Lithops helmutii megtalálásában, 

valamint az itt már négy alkalommal nem talált L. hookeri var susanne élőhelyét ismét sikerült 

meglelni Herald és Anja segitségével. Csodálta azt a bátorságot, amit a farmok bősz kutyáival 

vívtak, fáradságot nem ismerve kutattak a forróságban. A sikeres terepmunka után a kedves 

étteremben jólesett nekik a finom dél-afrikai bor. 

Ez a különleges monográfia ötévi munka eredménye. Összesen 488 oldal, mind a 91 Lithops faj 

az élőhelyén 2000 képpel bemutatva. A terepen 13 térkép segíti az eligazodást, 60 portréfénykép 

és életrajzi leírás ismerteti a szerzőket, valamint közel 700 hívatkozás mindarról, ami eddig 

Lithopsokról megjelent. Tartalmaz még 

14 táblázatot, és 10 db diagramot. A Li-

thopsokat elterjedési területük és 

rokonságuk alapján 12 csoportba sorol-

ja, melyek tanulmányozása valóban 

elgondolkoztató. Megjelent 2017 szep-

temberében angol nyelven 488 oldalon, 

kemény kötésben, méret 21×29,7 cm. 

Ár 85,00 EUR+ Postaköltség. 

Megrendelhető: www.wild-lithops.com 

 

Katona József, Debrecen 

katonalithops@gmail.com 
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Az 1. rész a Kaktusz és Pozsgás újság 89. 2017. februári, a 2. rész a 91. 2017. áprilisi, a 3. rész a 97. 
2017. októberi számában jelent meg. A mostani 4. rész előkészítője, bevezetője a kábító kaktuszokról 
szóló cikkeknek. (szerk.) 
 

Írta: Fábián László 

 

Eddig sikerült több száz oldalnyi szöveget leírni A. V. Frič-ről, az ígéretemet már régen 

túlteljesítettem. Magam is azt hittem, hogy hamarosan elfogynak forrásaim és ennyi! Hála 

Istennek, vagy inkább a megbízható társaimnak, újabb és újabb Frič-től származó könyv és cikk 

kerül a kezembe. Nemrégiben kaptam Prágából két, számomra nagyon értékes könyvet. Az egyik 

Čerwuiš-ról, arról az indiánról szól, aki kénytelen volt Frič-csel egyetemben Prágába jönni, ahol 

rengeteg kalandot élt át. Ebből a könyvből is szívesen idéznék, de mivel napjainkban jelent meg 

8. kiadásként és Frič unokája, Yvona engedélye nélkül ezt nem tehetem meg, de talán idővel lesz 

erre is mód. A másik könyvben Frič narkotikus növényekkel foglalkozik, ebből idézek néhány 

sort, ha a magyar olvasók körében van rá igény. A fordítást nem dőlt betűkkel fogom leírni, 

hanem a szokványos betűtípussal. 

„BEVEZETÉS 

Mexikóba 1923-ban azért mentem, hogy a kaktuszok gyógyító hatásai iránt tájékozódjak. 

Ezek nyomára 15 évvel korában akadtam, dél-amerikai etnografikus megfigyeléseimnél. A 

mitológia, a szertartások és a természetben elő indiánok különféle szokásainak megfigyelése 

közben, akik Gran Chacó-ban éltek Bolívia és Paraguay határvidékén, ott észleltem, hogy az 

indiánok a gyógykezeléseikhez erjesztett kaktusz fajokat alkalmaztak. Ezek, ahogy azt az otthoni 

vegyész barátaim később megállapították, narkotikus alkaloidákat is tartalmaztak, amelyek 

sokban hasonlítanak azokhoz az észak amerikai, vagy mexikói kaktuszok testnedvében 

előforduló hatóanyagokhoz, csak gyengébb formában. Sejtettem, hogy az indiánok ezekkel a 

gyógyszerekkel kezelik a szklerózist, szívelégtelenségeket és más betegségeket, melyektől a 

vadak magas koruk elérte után szenvednek a civilizált embertől eltérően, akiknél ezek a 

betegségek jóval korábban jelentkeznek a természetellenes életük következményeként. Sokszor 

feltűnt, hogyha évek múlva visszatértem valamelyik törzshöz, véneiket frissebbeknek láttam, 

mint annak előtte, mintha „megfiatalodtak” volna. 

E primitív emberek világnézete, politikai és társadalmi élete, beleértve gyógyításukat és a 

növények felhasználását, természetesen összefonódnak hiedelmükkel és a papjaik 

spekulációival, melyeket a ceremóniák alatt felhasználtak. Többségében nem volt más feladatuk, 

mint a nyerészkedés, vagy legfeljebb szuggesztíven hatni a betegre. Nagyon körülményes 

meghatározni, meddig terjedt ki az orvosságok hatékonysága és hol kezdődött a pozitív hatású 

autoszuggesztív hiedelem, vagyis milyen mértékben volnának ezek az orvosságok hatásosak 

kultúránkban. Az eredmények azonban annyira lenyűgözőek voltak, hogy továbbra is 

kutakodtam.  

Elveim szerint sohasem fogadom el még azt a dolgot sem, mely értelmezhetőnek 

mutatkozott addig, amíg azt nem bizonyítom be saját kísérleteimmel. Valójában nincs orvosi 

képzettségem, de a növények gyógyhatásának megfigyelése, melyeket a kultikus ceremóniák 

alatt láttam az „írástudatlan vadembereknél”, már negyedszázada foglalkoztat és rengeteg 

érdekes felfedezésre jutottam. Az indiánok megtanítottak minket a dohány, kokain, kinin, 

pepszin, sztrichnin és más hasznos orvosságok használatára, de minden esetben falakba 

ütköztem, ha be akartam mutatni a hazai orvosainknak az „indián hiedelmeket”. Tudom, 

külföldön már sokan elindultak ezen az úton, de már a kezdeteknél megállásra kényszerültek, 

egyrészt az elégtelen mennyiségű 
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alapanyag hiánya miatt, másrészt azért, mert megijedtek azoktól a veszélyektől, amelyek sok 

esetben megmutatkoztak a pszichoaktív anyagok hatásaként. Jómagam rugalmas vagyok és az 

összes akadály ellenére abban a reményben dolgozom, hogy egy lépéssel előbbre juthatok, 

amikor úgy döntettem, hogy a tudósokat ellátom elégséges anyaggal, ezáltal is hozzájárulva a 

jövőbeni tanulmányokhoz és kísérletekhez, melyek jóval hatásosabb eredményeket hozhatnak a 

farmakológiának, pszichiátriának és magának a tudománynak. 

Valamikor ezek a mexikói növények a kertészek körében ritkának számítottak, de 

hozzáférhetőek voltak. Azonban Európát gyilkos háború rengette meg, míg Mexikóban a 

forradalom testvérharcot okozott. A kaktuszok útja meg lett szakítva Európa felé. A mexikói 

exportőrök ugyanis csak viszonteladók voltak, nem ismerték a lelőhelyeket sem, és a bennszülött 

gyűjtőiket a forradalom alatt meggyilkolták. Ezt az anyagot, ahogy az amerikai kutatók 

munkáiban is olvashatjuk, nagyon nehéz volt még a szomszédos Egyesült Államoknak is 

beszerezni. Tehát a növények többségét újra fel kellett fedeznem a magas hegyek ormain és be 

kellett tanítanom saját gyűjtőimet, mert bizonyosan néhány helyre már személyesen nem fogok 

tudni eljutni a jövőben. A munkám jóval nehezebb lett, mint azt elképzeltem és jóval több időre 

és pénzre volt szükségem, de másképpen jártam el, mint az elődeim, ezért hat hónap alatt 

nagyobb eredményt értem el, mint ők évek alatt. Nemcsak azokat a fajokat fedeztem fel újra, 

melyeket már elődeim le is írtak, hanem jóval többet, melyekre az indiánok hívták fel a 

figyelmemet, vagy logikus következtetésekkel jutottam nyomukra. 

Ahhoz, hogy ezt az anyagot egyáltalán megszerezhessem, gyűjtői munkát is kellett 

végeznem, mert hazám, a sok száz éves Osztrák kizsákmányolás után, nem tudott, még 

napjainkban sem, számomra elegendő pénzmennyiséget felkínálni. A csehszlovák tudós ezért 

kénytelen az anyagiakat saját maga előteremteni, nem számíthat a hivatalokra. Át kell hasonulnia 

a természet gyümölcseinek gyűjtésére, hogy a hatalmas kiadásait legalább részben fedezni tudja. 

Rosszul és elégtelenül van ellátva, hiányolnia kell a jó és drága műszereket, s az egzisztenciális 

létének létrehozatásához rengeteg időre van szüksége és nem tud kellőképpen összpontosítani 

munkája eredményeire. Nem versenghet a gazdag államok tudósaival, valójában nagyon 

szerénynek kell maradnia. Előnyeiként említhetem azonban szorgalmát és határozottságát, és 

ezért gyakran előfordul, hogy tovább és mélyebbre jut el, mint a szerencsésebb vidéken élő 

kollégái. A szegénység kényszere miatt minden munkálatot neki kell elvégeznie, nem tud 

felvenni megfelelő személyzetet, minden a kezei között halad át, ezért gyakran észrevesz 

jelentéktelennek tűnő dolgokat is, az expedíciókban ezek sokszor elsiklanak a nagy dolgok 

mellett. Így néha jó és hasznos dolgokat fedezhet fel. A tudósnak, aki egyben begyűjtő, munkás, 

teherhordó és növénycsomagoló is, a természetben nagyobb lehetősége van közelebbről 

megfigyelnie a növényeket, virágokat, terméseket, gyökereiket, vagy az éppen akkor kikelt 

növénykéket. Megfigyelheti a talajfajtákat, klimatikus viszonyokat és a fajok biológiai eltéréseit 

és sokféleségeit, mindegyik fajt több ezer példányban láthatja, felismeri azokat a formákat, 

melyeken egy növény átesik születésétől felnőtt koráig, vagy a kortól elpusztult vén példányokat. 

Sok olyan megfigyelésre tesz szert, melyek a botanikus kertek tudósai előtt rejtve maradhatnak. 

Főleg a Cactaceae félék gyűjtésével foglalkoztam, mivel erre a botanikai családra 

specializálódtam az évek során, és szívesen járulnék ahhoz, hogy a kaotikus tudományos 

klasszifikációjukat végre logikus rendbe soroljam, ezért hamarosan nyilvánosságra hozom 

meghatározó kulcsukat. Általában lakatlan helyeket, hegyeket és sivatagokat jártam be, és 

közben láttam az ottani emberek életét és szokásaikat, hogy a megszabott időmben megismerjem 

ezeket a különleges növényeket, melyek túlélték az ottani barátságtalan klímát, ellenszegültek az 

összes természetes ellenségeiknek, melyek elöl képesek voltak elbújni a legelhagyatottabb 

helyeken is, addig a pillanatig, amíg rájuk nem lelt az ember-ragadozó. Nehezen hozzáférhető 

helyeken gyűjtöttem nagyon ritka fajokat, ahol a természet pazarolta a növényfajok 

sokszínűségét, melyek a gyűjtemények díszei lehettek volna, s ezekért a gyűjtő hajlandó sok 

pénzt áldozni, miáltal ezzel elősegítik tudományos munkásságomat. Ilyen alkalmakkor 

lehetőségem volt újra felfedeznem olyan fajokat, melyek már régóta kipusztultak az európai 

gyűjteményekből, ezeket már csak az irodalomból ismerhettük és nagyon nagy mennyiségű, 

eddig nem ismert fajt és nemzetséget. 
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Arra a meggyőződésre jutottam, hogy az elődeim szorgalmának és a híres botanikusgyűjtők 

ellenére Mexikó még ma is a felfedezetlen vidékekhez tartozik és a jövőben még hatalmas 

felfedezéseket fogunk megélni. 

A meglelt, orvosi vizsgálatokra szánt növényeket szerettem volna felajánlani elsősorban a 

tudományos intézeteknek, annak ellenére, hogy sok negatív tapasztalatom volt ez irányban, azért 

hogy ne maradjanak el a világszínvonaltól. Mexikóból három alkalommal küldtem haza nagy 

mennyiségben különféle növényeket, de a legnagyobb küldeményem, úgy 30.000 növényem, 

melyet Prágába irányítottam, a hamburgi kikötőből 1923 októberétől egészen 1924. január 10-ig 

utazott. A ládák nyitott állapotban érkeztek meg fagyott állapotban, a papírcsomagolásuk el volt 

távolítva és mindent hó fedett. A Németországba küldött mintapéldányok rendben megérkeztek, 

annak ellenére, hogy -15-os fagyok voltak. Nem az aggasztott, hogy hatalmas anyagi kár ért, 

csak a közvetlen kiadásaim elérték a négyezer dollárt, vagy a több hónapos munkám 

hiábavalósága, hanem a cseh tudomány elsőbbségének ellehetetlenítése. Abban az időben sok 

befolyásos embernek szálka voltam a szemében és ezt az ártalmatlan természeti ritkaságok 

szenvedték meg. Mostanában csak az a tudományos alapom maradt meg, melyet Németországba 

küldtem. A növényekből egy egyetem elkért tőlem néhány példányt kísérletekre, e növényekkel 

szerették volna kezelni az idiotizmust. 

Mindezek ellenére utammal elégedett vagyok és a további vizsgálatok talaja legalább 

külföldön biztosítva van. Az eredmények, melyeket most felkínálok, csak valós, de nem 

egységesített vonásokat hordoznak magukban, melyeket a kevés időm és csak az egy irányba 

koncentrálódott figyelmem hozott létre. 

Ez a tanulmány, a saját megfigyeléseimen kívül tartalmazza az általam ismert más 

szaktanulmányokat, úgymint a botanikus-farmakológus, pszichopatikus és gyógyászati 

kísérleteket, melyek – ahogy az már a kezdetekben megmutatkozott – messzemenő 

eredményeket hozhat létre. Ahhoz, hogy ezek az eredmények először nálunk jelenjenek meg a 

Sfinx kiadó segítségét vettem igénybe. 

 

A LOPHOPHORA NEMZETSÉG LÉTREHOZÁSA (1894) 
[Frič fordítása John Merle Coulter nyomán: Preliminary Revision of the North American Species 

of Cactus, Anhalonium and Lophophora. Contributions from the United States National 

Herbarium. Washington 1894, 3. kötet, 2. szám, 91-132. oldal. (A szerző megjegyzése)] 

 

Lapított gömbölydedek, sarjadzóak és csoportosak, dudorosan bordázottak tövisek nélkül: a 

dudorok eleinte kónikusak és a csúcsukon virágképző udvart (areola) hordoznak, sűrű pamaccsal 

vagy rövid sűrű, egyenes sörtékkel. Ha elérik az ivarérett kort, kiszélesednek és lekerekednek, 

bordák összekapcsolódnak széles konvex alakzatban. A virágok a legfelül keletkezett dudorokon 

fejlődnek ki, a magház csupasz, nem tartalmaz pikkelyeket, gyakran azonban pillás lehet, a 

termése és a magva ismeretlen. 

Különféle formái eltérő megjelölést kaptak, mint Anhalonium vagy Echinocactus, azonban 

úgy tűnik, hogy a Lophophora különleges nemzetségbe tartoznak. Extrém formái feltehetőleg 

külön megjelölést igényelnek, azonban a Missouri Botanikus Kertben elhelyezett példányai úgy 

hatnak, mint összefüggő faj, itt a határok létrehozása szinte lehetetlen. Egy fajtájuk állítólag 

fontos vallási cikknek számít az indiánok szertartásainál. 

 

BOTANIKAI ÉS FARMACEUTIKUS LEÍRÁSUK (1896) 
[Frič fordítása Hobart Amory Hare, Charles Caspari Jr., Henry H. Rusby: Cactaceae /A 

kaktuszok családja/ művének fordítása. (A szerző megjegyzése)] 

 

A Cactaceae család általában kiszikkadt és terméketlen talajon él, leveleik tövisekké 

alakultak át, szártagjuk zöld, pozsgás és nedvdús. Sok fajuk, melyek nincsenek tövisekkel 

felfegyverezve, mérgező anyagokkal védekezik, főleg alkaloidákkal, a sivatagi állatokkal 

szemben, melyek azért keresik fel őket, hogy velük oltsák szomjukat és éhségüket. Termésük 

bogyó és sokuk, főleg az opunciák esetében, fogyasztható. 
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Eddig kevés fajukat használták fel gyógyításra, annak ellenére, hogy erre valószínűleg 

hamarosan sor kerülhet. Figyelmet érdemelnek főleg ezek a fajok: 

Anhalonium (mescal gombocskák, pellota), a Lophophora williamsii (Lem.) Coulter 

(Anhalonium williamsii Lem.) növény felső részének szárított formája és a L. lewinii (Henning) 

Rusby (Anhalonium lewinii Henning); Mammillaria lewinii Auct.; Lophophora williamsii lewinii 

Coulter. 

E fajok nehezen hozzáférhető helyeken élnek, főleg mészkőszirteken, észak Mexikó magas 

vidékein, Rio Grande környékén. Nagyon kövér gyökérzetet nevelnek, gyakran sűrűn 

elágazódva. Magányosak, vagy sarjadzók, alacsony bordákkal és jelentéktelen dudorokkal, ezek 

közepén filccsomókkal (areolákkal). Fehéresen vagy rózsaszínben virágoznak. Elvétve 

találhatunk rajtuk kissé kiszikkadt termést, mazsola méretben. Kis hengeres vagy tojásdad alakú 

szártaggal, mely néhány hüvely hosszú és csaknem hasonlóan széles, de csak a felső része van a 

talaj felett, mint egy lapított vagy egy kissé konvex zöld korong. E szabadon lévő korongokat 

metszik le és szárítják, úgy 2-2,5 cm magasságban. Szárítással sokat veszítenek szélességükből 

és vastagságukból, így jön létre a gomb formájú korong (mescal buttons). 
 

 
 

1. A Lophophora nem geografikus elterjedése 
 

Ezek a növények nagyon erős hatásfokú alkaloidát tartalmaznak, úgy, mint, pellotint 

(Lophophora williamsii), anhaloniumot, meskalint, anhalonidint és lophophorint (Lophophora 

lewinii). Az állatokon elvégzett kísérletek is bizonyítják, hogy az Anhalonium nagyon erős 

mérgeket tartalmaz. Kisebb adagban, emberbe beadva, eleinte megnöveli az érzékenységi 

reakciókat, végül a beteg nyugodtan elalszik. Lélegzete eleinte csendes, majd szabályossá válik. 

Kezdetben a vérkeringés is gyengébb, majd felgyorsul, a szívverésének gyorsasága csökken, a 

vérnyomás viszont megnövekszik, a pulzus szabályos és erőteljes. Az erősebb adagok hirtelen 

görcsöket okoznak, főleg has tájékon és a rekeszfalon, ezután tetanikus görcs következik be, 

mint erős sztrichnin túladagolásnál. A halál a lélegzet leállásával és a szív kitágulásával 
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következik be. Ez a drog szívélénkítőként használható és állítólag a digitálisz rendkívül kiváló 

segédeszköze lehet. A légzészavarok gyógyítására is felhasználható a sztrichninhez hasonlóan. 

Azt is megállapították, hogy hasonló narkotikus tulajdonságai vannak, mint az ópiumnak. 

 

ETNOGRAFIKUS LEIRÁSUK (1902) 

 

Az összes kistermetű mamilária és echinokaktusz fajhoz a tarahumara indiánok különféle 

szertartásokat alkalmaznak és mindegyikükhöz egy különleges lélekbeli értékelést tulaj-

donítanak. Általában jículí néven említik őket (Cseh átírásban használja a kifejezést Frič, mint 

čikulí, ejtsd: csikulí,– Fábián). A földből való kiemelésük után képesek hónapokig életben 

maradni, és ha elfogyasztják, bizonyos fokú extázist szítanak, s ezért lehet nekik áldozni, mintha 

félistenek volnának. 

A legfőbb fajaik, melyeket jículí huanamé (a legfelsőbb čikulí) néven neveznek, tudományos 

nevükön Lophophora williamsii és a Lopho-phora lewinii taxonoknak. Az Egyesült Álla-mokban 

mescal buttons és Mexikóban pellotes a megnevezésük. J. B. new-yorki ezredes me-sélte el 

nekem, hogy a texasi polgárháború alatt az elfogott rangerek az elégtelen alkohol meny-nyiség 

miatt a botones de mescal növényt víz-ben áztatták, hogy lerészegedhessenek az oldat-tól. (A 

mezkal nem azonos a mescal-lal, a mezkal agavé fajok nedveinek erjesztéséből ke-letkezik, 

enyhén alkoholos ital, a két kifejezés sehogyan sem függ össze. Fábián) 
 

 

   
 

3. Lophophora williamsii a természetben.                                4. Lophophora williamsii v. pluricostata, a williamsii egyik 

                                                                                                                növekedési formája, talán Anhalonium lewinii. 
 

Úgyszintén a huicholo (wicsoló) indiánok is, akik sok száz mérföldre laknak a 

tarahumaráktól, kedvelik a čikulít. Érdekes, hogy ugyanazt a megnevezést használják, pedig a 

két törzs között nincs rokoni kapcsolat. A szertartásaik is sokban megegyeznek. E növényeket az 

élet legfontosabb részének tartják és féltve őrzik őket. 

Az emberi testben a pellote örömet okoz és csillapítja az étel és víz iránti igényt. Előfordulhatnak 

színes látomások is. Az élő növény állaga savas, de nagyon utálatos ízű, azonban frissítőileg hat 

a nagy megterheléseknél. Használatakor minden fáradság elmúlik, sőt az erő újra visszatér, amit 

saját tapasztalatból is tudok bizonyítani. E téren a perui kokára emlékeztet, azonban használata 

után nem fájdul meg a fej, s a depresszió is elmarad. 

A čikulí használatakor az indiánok úgy tűnnek, mintha részegek volnának, az az érzésük, 

hogy a fák körülöttük táncolnak, ők ekkor sem tántorognak, sőt, jóval biztosabban lépkednek 

még a szakadék szélén is anélkül, hogy rosszul éreznék magukat. Az éjszakai ünnepségeiken, 

amikor túl sok čikulít fogyasztanak, felváltva nevetnek vagy sírnak. A drog másik fontos hatása, 

hogy elnyomja a szex utáni vágyat, ami az indián logika szerint úgyis felesleges a 

szertartásoknál. 
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                              5. Meszalin kristály.                                                                        6. Meszalin molekula. 
 

A tarahumarák ezért az érzésért annyira hálásak a növénynek, hogy azzal a hatalommal ruházzák 

fel, hogy képesek az emberek egészségét visszaadni, meghosszabbítani életüket, valamint 

megtisztítják a testet és a lelket. A friss vagy szárított kaktuszokat megőrlik kőmalmokban, majd 

a pépet vízben áztatják, a kilúgozódott folyadékot megisszák. Külső használatra is alkalmazzák a 

čikulít. Például kígyómarásra, égési sebekre, különféle 

sebekre és reumára. Ez okból csak megrágják vagy 

nyállal nedvesítik (A nyálban élő élesztőgombák miatt. 

Frič megjegyzése) és a fájó részre helyezik. Nemcsak a 

gyógyítás elősegítése végett csinálják ezt, hanem a test 

megerősítése miatt is. Halottaiknak a szert nem teszik a 

sírba, mivel nekik erre már nincs szükségük, de a 

halottak tiszteletére rendezett ünnepségeken minden 

alkalommal használják. A čikulí a törzs védelmezője, 

minden esetben segít és boldogságot hoz. Az, aki 

övében hordja, biztos lehet benne, hogy a medvék nem 

tépik szét, és a szarvasok nem fognak elmenekülni tőle, 

inkább ellenállás nélkül hagyják levadászni magukat. Ha apaccsal találkozik, annak kézifegyvere 

csődöt mond. Szerencséje lesz a szerencsejátékokban, versengésekben, a fára mászásban, stb. A 

čikulí, aki maga is nagy varázsló, megvédi az embert a rossz szellemekkel szemben, s mivel jobb 

asztrológus, mint az emberek, megvédi a boszorkányoktól, akik valami rosszat szeretnének az 

ételébe keverni. Aki bárányt szeretne feláldozni neki, a növény megtisztítja őt. A gyilkosságtól 

azonban a čikulí sem képes megvédeni. A megkeresztelt tarahumarák hisznek abban, hogyha 

čikulít fogyasztanak, a gyomrukból eltávozik az ördög. Ha a növény mellett haladnak el, minden 

alkalommal keresztet vetnek. Jómagamat is minden alkalommal kényszerítettek, hogy levegyem 

kalapomat előttük, mert a čikulít személyként kell köszönteni. Hiedelmük szerint a növény 

minden alkalommal válaszol nekik a köszöntésükre. A čikulí azonban nem akkora nagyúr, mint a 

Tata Dios (a Nap Atyja – Padre Sol), de az oldalán foglal helyet. Ikertestvére, ezért bácsikámnak 

nevezik. Palásttal takarják le a növényt és szivart kínálnak neki. Senki sem érintheti meg, csak a 

varázsló, (akinek előtte kezet kell mosnia) és segédei, akik segítenek megőrölni. Néha még a 

varázslók is pálcák segítségével emelik fel. Néhány indián, akik velem egy tányérból ettek, evés 

után azonnal siettek kezet mosni és kiöblíteni szájukat, nehogy a čikulí megharagudjon rájuk, 

mivel olyan ételt fogyasztottak, melyet egy idegen készített el. A čikulít sohasem tárolják az 

otthonukban, mivel nagyon tisztességes és megsértődhetne valamilyen igazságtalanságon. Kint 

tartják őt egy különleges edényben és mielőtt kivennék belőle, hússal és itallal kínálják. 

 

 

 

 

7. A meszkalin kémiai képlete 
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                 8. Lophophora caespitosa.                                        9. Lophophora jourdaniana hatalmas példány, 

                                                                                                                                átméroje 25 cm. 
 

Azt, aki megfeledkezik erről, a čikulí felzabálhatja a lelküket. Ha azonban tiszteletlen egerek 

rágják szét, a tulajdonost azzal a tudattal bünteti, hogy felelőtlensége miatt megőrülhet. Az 

eltulajdonító biztos lehet benne, hogy hamarosan az eszét veszti, ha azonnal nem adja vissza 

tulajdonosának. Ezen felül még ökröt is fel kell áldoznia és a falut kellőképpen megvendégelnie, 

hogy a hatalmas urat kielégítse. Négy év után a čikulí kiöregedik, megpenészesedik és elveszti 

készségeit. Az indiánok ilyenkor elássák a házuk vagy egy barlang sarkában, esetleg visszaviszik 

az eredeti élőhelyére, ahol friss példányokat gyűjtenek be. A nagyon régi mondák szerint a 

čikulít Tata Dios hagyta meg népének, amikor visszatért a világ megteremtése után az égbe. A 

čikulínak négy arca van és mindent lát. A hatalmát bizonyítja ez a rege is: Egyszer a Medve a 

Čikulí barlangjában ezt mondta: „Elszívunk egy pipát, ezután birokra kelünk”. És rágyújtottak, 

majd birkóztak és a Čikulí erősebb volt, mint a Medve. A Medvéből kiszorította a szuszt, de ő 

ezt mondta: „Pipázzunk és birkózzunk meg újra” Ahogy mondta, úgy is történt, de Čikulí újra a 

földhöz teremtette a Medvét. A Medve ráült egy sziklára és sírni kezdett. Majd felállt és elment, 

és soha többé nem tért vissza. 
 

Az általános jículí huanamé 

tarahumarák további fajokat is 

ismernek: 

1.) Mulato. A szem megnagyob-

bításával segít leleplezni a varázs-

lók rossz indulatát, meghosszab-

bítja az életet és felgyorsítja a 

versenyzőket. 

2.) Rosarapa. Ez egy kissé na-
gyobb változat, mint a fent em-

lített, mivel fehér és tövises és 

már kinézet is eltér. Csak a morá-

lisan tiszta ember érhet hozzá, ez 

alatt azokat értik, akik meg lettek 

keresztelve. Ő maga is buzgó ke-

resztény és nagyon feldühödik, ha 

tisztességtelen dolgokat lát. Eb-

ből a szempontból nagyon harag-

vó a rossz emberekkel, főleg a tol-

vajokkal és az apacsokkal szemben. 
10. Epithelentha micromeris – mulato. 
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11. Epithelantha greggii – rosarapa.                                                                12. Ariocarpus fissuratus – sunami. 

 

3.) Sunami. Nagyon ritka faj és hatalmasabbnak vélik, mint a huanamét. Felhasználása hasonló, 

de jóval kábítóbb. Előtte a tolvajok teljesen tehetetlenek, mivel azonnal kihívja ellenük a 

katonaságot. 

4.) Jículí huálula saelíami. Mindközül a 

leghatalmasabb és megnevezése jelentése „a 

legnagyobb tekintéllyel rendelkező čikulí”. 

Feltehetőleg a legritkább is, mivel az ott 

tartózkodásom ideje alatt nem láttam a 

tarahumarák birtokában. Csak megmagya-

rázták nekem, hogy hasonlít a huanaméra, de 

az átmérője 8-10 hüvelyk széles és a 

környezetében nagyon sok kisebb növendék 

van jelen. Az összes többi čikulí az ő szolgá-

latában van. A tarahumara indiánok nem 

engedhetik meg tartását, mivel nagyon éhes: 

nem elégszik meg egyszerű kecske vagy 

bárány feláldozásával, hanem marhahúst 

követel magának. Ha nem kap ökröt, embert 

is elfogyaszthat. Mindig lehajtott fővel jár, 

mert így figyelemmel tudja kísérni az összes 

szertartást, melyeket a tarahumarák földjén 

végeznek el, és mindig azon töpreng, hogyan 

tudná megvédeni gyermekeit. Jómaga sohasem pusztul el. Ha valaki súlyosan megbetegszik és a 

čikulínak ez a fajtája nincs közelben, a varázsló ökröt áldoz fel és lélekben arra a helyre repül, 

ahol a „nagyúr” él és felajánlja a feláldozott marha lelkét. Ha a čikulí elfogadja az áldozatot, 

elküldi valamelyik segítőjét, aki minden esetben szépen fel van öltözve és olyan szalmakalapot 

hord, mint az „amerikánusok”. Megérkezésük és az a módszer, ahogyan gyógyítják a szívet és a 

beteg lelkét, ezt csak a varázslók és a jövendőmondók láthatják. 

 

Képek a szerzőtől. 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

 

 

 

 

 

13. Lophophora fricii - jículi huálula saelíami. 
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Írta: Szabó Gábor 

 

Az 1970-es években egy pár vállalati kollegám elment egy Bulgáriai kirándulásra. Mikor 

hazajöttek az egyik hozott egy Opuntia "zöld termést", amit megmutatott és a következőket 

mondta: - Sok kaktuszt láttunk. Az egyik helyen egy gondnoktól megkérdeztem: - Hogy lehet 

szerezni egy kisebb, úgy 30 cm-es levelet, hogy haza vigyek, még akkor is, ha nagyon megszúr, 

de legyen nekem is egy kaktuszom? - A gondnok elmosolyodott, és leszedett egy termést és 

ideadta nekem a következő útbaigazítással: - Egy jó hét múlva tegyem földbe, cserépben. 

Rendesen tartsam, mint bármilyen cserepes növényt, csak ne fagyjon meg. Én csodálkozva a 

következőket mondtam neki: - Próbáld meg, de nem hiszem, hogy lesz belőle valami, mert ez egy 

még meg nem érett magház. Ha megérett volna a mag, hogy növény lehessen belőle, a magház 

száraz és felrepedt kéne legyen. Nem tudom mit csinált a kollega, mert elment a városból. Néha 

eszembe jutott, hogy én is kipróbáljam, de sose sikerült szereznem egy termést. Igaz, nem is 

nagyon törtem magam. Most májusban a székesfehérvári kaktuszkiállításon csodát láttam. 
 

     
 

                                        1. kép                                                                                     2. kép 
 

Egy cserépben egy darab Cylindropuntia imbricata, melyen zöld termés - magház - van, friss 

szártőhajtásokkal (1. kép). A 2. képen jól látszik a magház felső részén a hely, ahonnét leváltak 

az elhervadt virág sziromlevelei. Tehát az Opuntiákat és ezt a Cylindropuntiát termésről - 

magházról is lehet szaporítani. Nem hiszem, még nem hallottam, hogy valamilyen más növényt 

is lehessen ily módon szaporítani, hogy az elültetett magház hajtást növesszen. Nem hinném, 

hogy a magházban a magok hajtottak volna ki és nőttek volna a képen látható méretre. Ebben az 

esetben egy "önfeloltásnak" kellett volna történnie, vagy a mag a magházban gyökeret hajtva az 

eredeti nővény táprendszerébe hatolva, parazita módon szerzi be táplálékát. Hogy bizonyos 

legyek mi történt, a növényt szét kellett volna vágni, de más gyűjtő tulajdona lévén maradok a 

feltételezéseim mellet. Ha valaki tud hasonló esetről valamit, nagyon jó lenne, ha közzé tenné, 

hogy ne a sötétben tapogatózzunk, kétes elméleteket kitalálva. 

 

Szabó Gábor 

Brassó-Négyfalu 
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Írta: Nagy Endre 

 

A zászlóaljunk Sibi-Bar-Kashbá-ban állomásozott, 

amikor egy görög bajtársammal, Zamaikopouloszszal 

elhatároztam, hogy megszökünk a légióból. Ünnepélyes 

alkalmakkor ugyan a parancsnokaink szép szónok-

latokban magyarázták meg nekünk, hogy mi a francia 

trikolór nyomán a fölszabadítást és a fölvilágosítást 

visszük az emberiségnek és ahányszor egy-egy átlőtt 

arabus bennszülöttet láttam, mindjárt megértettem, 

hogy az ő lelke már valóban felszabadult a földi rabság 

alól és a lelke is megkapta az örök világosságot, amit 

Mohamed helyezett kilátásba minden igazhitű muzul-

mán számára, - de azt nekünk senki meg nem magya-

rázta, hogy abban az istenverte Marokkóban miért kell 

nekünk a természetadta kínokon kívül még a durva 

szitkokat, a kikötéseket, magányos börtöncellákat és a 

kényszeredett halál-masírozásokat is elszenvednünk. A görög agyafúrt fickó volt, de műveletlen, 

mint a bocskortalp. A térképen nem tudta megkülönböztetni a hegységet a zsírfolttól. A szökés 

eszméje tehát tőle eredt, de már a kivitel gondja rám szakadt. Maga a szökés nem volt nagy föl -

adat; mikor egyszer előretolt őrszemnek állítottak ki bennünket, egy kicsit tovább kellett men-

nünk, mint ahogy a napiparancs kijelölte volt. Ezzel már mi meg voltunk szökve. 

(Cholnoky ráförmedt haragosan: - Hallod-e, ha így beszélsz, én köttetlek ki és az elől ugyan meg 

nem szököl! "Meg voltunk szökve!" Ilyen germanizmus! Lukits a mellére tett kézzel 

mentegetőzött: - Ott mind így beszélt! Azért hívták idegen légiónak!) 

A nehezebb föladat még csak azután kezdődött. A térképen kimértem, hogy körülbelül 

háromszáz kilométert kell megtennünk a sivatagban, amíg a Riff-hegyekbe értünk. Hát én úgy 

számítottam, hogy ha a zsidók negyven évig el tudtak lenni a sivatagban, mi is elleszünk 

valahogy benne egy hétig. A legnagyobb probléma a szomjúság volt. Én tehát mindenesetre úgy 

intézkedtem, hogy ami kulacsunk csak volt, azt mind megtöltöttük vízzel, rummal és keményen 

megfogadtuk egymásnak, hogy ezzel csöppenkint fogunk csak élni, amíg a hegyekbe nem érünk. 

Ez elméletben nagyon szép volt, de az átöröklési elmélet nélkül számoltunk. Én olyan somogyi 

gyerek vagyok, akinek a dédapja még dalmata tengeri rabló volt, a görög pedig olyan görög volt, 

akinek az ősapja már kétezer év előtt degenerált athéni kéjenc volt. Ennek folytán mindjárt az 

első este, amint a sivatagban leheveredtünk, szerencsés megszökésünk örömére mind a ketten 

megittuk a rumot, amit magunkkal hoztunk volt. Nagyon jó kedvünk lett tőle. Én megtanítottam 

a görögöt arra a nótára, hogy "a lámpában ecet ég, hej de ecet ég", - ő pedig arra a hangulatos 

görög dalra tanított, hogy: "Kalipelosz szamerosz..." Úgy ordítoztunk, hogy a sakálok tíz 

kilométeres körzetben elszaladtak tőlünk. 

Ennek aztán másnap reggel az a sajátos következménye lett, hogy amikor fölébredtünk, úgy 

éreztük magunkat, mintha a Sahara forró homokja mind a mi hasunkban lett volna. Ez bizony 

szabályos "Katzenjammer" volt, aminek pokoli kínjait minden rendes ember ismeri. Bizony, ami 

vizünk volt, mind megittuk, aztán elszántan nekivágtunk a sivatagnak; lesz, ahogy lesz. Azt nem 

volt nehéz kitalálnunk, hogy hogy lesz. A dolog úgy kezdődött, hogy amint diskurálva 

vánszorogtunk a süppedős homokban, ami úgy eszi az ember bakancsát, mint a választóvíz, - a 

beszélgetésünkbe mind gyakrabban és mind konokabbul tértek vissza bizonyos motívumok. 

Például a görög arról kezdett elérzékenyülten mesélni, hogy az ő hazájában a márványhegyekből 
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különös források fakadnak, amelyek savanykás ízűek és úgy pezsegnek, mint a francia pezsgő. 

Én viszont elmondtam neki, hogy Somogyban az utak szélén vannak furcsa magányos kocsmák, 

ahol a gyönge vinkóhoz kútban hűtött szódavizet kapni. Aztán minden átmenet nélkül 

fölelevenítettem neki ifjúkori emlékemet, hogy Pesten néha egy-egy utcasarkon megjelenik a 

hatósági személy egy nagy T-alakú vasfúróval, megnyitja az utcai vízvezeték csapját, a víz 

emberderék-vastagságban szökik fel és a gyerekek mezítláb fürdőznek a rögtönzött folyóban. 

Emlékszem, akkor mi sehogy se tudtuk megérteni ezt az esztelen pocsékolást. Eleinte még csak 

ilyen kedélyesen játszadozott velünk a szomjúság, mint a délibáb, amelynek ködképeit 

szórakozva nézegeti az utas. De aztán a délibáb helyett jött a valóság és dühös fenevadként 

kezdett mardosni bennünket. A harmadik napon már csak a gondolat és remény nélkül való vis 

inertiae vitt előre bennünket. Dühösen fújva, lihegve vánszorogtunk és ha egyikünk lerogyott 

volna, a másik okvetlenül rögtön odarogyott volna melléje. Már nem is szóltunk egymáshoz, de 

tudtuk, hogy menthetetlenül végünk van. Ekkor jött a csoda! 

Amint a kifogyhatatlanul ismétlődő homokbuckák egyikén túljutottunk, sötétzöld színű, 

zömöktestű kaktuszokra találtunk. De ilyen kaktuszt ezen a vidéken még sose láttunk. 

Mindösszesen három darab volt belőle, akkorák voltak, mint egy-egy söröshordó és csak itt-ott 

meredt ki belőlük egy-egy tüske darabja. Én szórakozottan, mint ahogy a gyerek szokta az 

útszéli katángkóró fejét kaszabolni, beledöftem a bajonétomat az egyikbe és persze nem 

mulasztottam el a gesztusomhoz mellékelni 

ama somogyi káromkodások egyikét sem, 

amelyeket a magyarok minden bizonnyal a 

Kaspi-tó partjáról hoztak magukkal. De a 

következő pillanatban mindketten üdvözült 

röhejjel hördültünk fel. Képzeljék csak, a ba-

jonétom nyomán vastag sugárban szökkent ki 

a kaktuszból valami tejszínű folyadék és 

amint néhány csöpp a kezemre hullott, 

éreztem, hogy itt, a szaharai forróságban is 

olyan hűvös az, mint a forrás vize. A görög 

eszeveszett mohósággal odahajolt már, de én 

az utolsó pillanatban visszarántottam. Nem 

sok erőm volt, de szerencsére a görög is alaposan elgyengült volt már, így hát sikerült őt 

valahogy legyűrnöm és amint a mellén térdepeltem és két kezét hátracsavartam, szépen 

megmagyaráztam neki, hogy nagy balgaság lenne ebből a gyanús nedvből úgy vaktába 

teleinnunk magunkat. Hátha ez is csak olyan folyadék, mint a kutyatej, akkor aztán a kínok 

kínjával kell elpusztulnunk. Különös vita kezdődött kettőnk között. A görög azt mondta, hogy ő 

nemcsak a farkastejet, de az ördög öreganyjának a tejét is megissza, csak folyadék legyen a 

hasában. Én viszont azt magyaráztam, hogy a szomjúság is öl ugyan, de lassan és mindig marad 

egy picike reménységünk, hogy valami csuda megmenthet bennünket; ellenben ha telezabáljuk 

magunkat ezzel a maszlagos folyadékkal, egész bizonyosan belebetegedünk és nincs az a csuda, 

ami segíthetne rajtunk. Persze, akármilyen fogas probléma volt ez, sokáig nem vitatkozhattunk 

rajta, mert közben a szomjúság veszejtett volna el bennünket. De szerencsére nekem eszembe 

jutott magyar voltom, hogy tehát született politikus vagyok és egy közvetítő indítvánnyal 

állottam elő. Azt indítványoztam, hogy vessünk sorsot és akire a sors esik, az föláldozza magát. 

Iszik a kaktusz nedűjéből és a másik legalább kitapasztalhatja, hogy mérges-e, vagy ártalmatlan. 

Ezt az indítványt a görög is elfogadta. "Pile ou face"-t dobtunk egy húszfrankos arannyal. A 

görögre esett a "face". Meg kell adni, nem ellenkezett, hanem hősiesen odahajolt a kaktuszhoz és 

olyan mohón kezdte szopni, mint egy kétnapos malac az anyja emlőjét. Én meg irtózó 

elmélyedéssel néztem, hogy mi lesz. Borzasztó dolog lett belőle. A görög, mikor már jól 

teleszívta magát, hirtelen nagyot bődült, mint a letaglózott barom, a szeme fehérjével kifordult, 

az arca eltorzult, az ajkán habos tajték ütött ki; előbb elkezdett őrjöngve körbe futni, aztán 

lerogyott a homokba, görcsösen rángatózott, gyötrődve üvöltözött, aztán az üvöltés halálos 

nyögésbe gyöngült, már csak a foga vacogott és a teste néha-néha rándult egyet. Azt én már 

elmondani se tudom, hogy milyen érzéssel ültem ott mellette. Tessék elképzelni köröskörül 
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azokat a kopár homokbuckákat, amelyekből még a messzi perspektívák lágy kéksége is 

hiányzott; sehol semmi élet, csak a fejünk fölött kerengett néhány keselyű, ami azonban csak úgy 

hasonlít az élethez, mint egy "pompes funébres" alkalmazott egy huszárhoz. Én nem szerettem 

különösképpen azt a görögöt, de mégis csak bajtársam volt, veszedelmeimnek és remény-

ségeimnek osztályosa és mindenekfölött az egyetlen ember kívülem ez egész nagy pusztaságban. 

Hallgattam egyre halkuló nyögdécselését, néztem egyre inkább torzuló arcát és csüggedten 

megláttam benne az én életemnek, bizakodásomnak, küszködésemnek hiábavalóságát. Halálos 

szomjúságtól mardosva, kimarjult lábbal, elgyöngült inakkal mi reménységem lehetett még e vég 

nélküli sivatagban? Eh mit! A legokosabb, ha magam is végét vetem mindennek. Együtt kezdtük 

úgyis, hát végezzük is együtt! Nem okoskodtam tovább, a bajonétommal meglékeltem a másik 

kaktuszt, mint ahogy a hevesi dinnyét szokás, halálra szántan, kicsücsörített szájjal odahajoltam 

a sebhez és nagyot hörpintettem a kizuhogó nedűből. Mindjárt az első kortynál leírhatatlan 

paradicsomi gyönyörűség szaladt végig rajtam. Olyan íze volt ennek a folyadéknak, mint a 

cukrozott, jégbehűtött mandulatejnek. Olyan bizakodva, hogy úgy mondjam: olyan otthonosan 

szaladt le a gyomromba, mint ahogy az anyatej szivároghat a maszületett csecsemő-

be.Teleszívtam magamat és vártam. De csak az édes jóllakottságot éreztem, más semmit. És az 

orrom még most is tele volt ennek az isteni italnak az édes illatával, a szám az ízével. Előbb még 

arra gondoltam, hogy ez talán másfajta kaktusz volt, mint az első, amelyet a szerencsétlen görög 

ízlelt meg. Megkóstoltam hát óvatosan azt is. De annak is pontosan olyan volt az íze, szaga. 

Hogy lehet ez? Csak ránéztem a görögre és egyszerre megértettem. Ez a cudar Herostrates-

ivadék arra spekulált, hogy én csak menjek tovább egyedül; neki ez a három kaktusz elég lesz 

néhány napra, amíg a hegyek közé elvergődik. Mit csináltam volna vele? Szükségem volt még 

egy darabig a gazemberre. Nem csináltam hát kázust az esetből, a harmadik kaktuszt tövestül 

kivágtam, beletettem a hátizsákomba és kurtán rámordultam a görögre: - Elég volt a lustál-

kodásból! Gyerünk tovább! Ellenkezés nélkül föltápászkodott és kullogott utánam. Útközben 

hebegve kezdte magyarázni, hogy neki különleges gyomra van, ezért árt meg neki, ami másnak 

nem árt. Hagytam, hadd makogjon. És nagyokat röhögtem magamban, hogy mikor a harmadik 

kaktuszt meglékeltem, ő csak félreállott és nem merte a maga porcióját követelni belőle. 

(Cholnoky nevetve mondta: - Szóval a folyadék kétharmad részét te ittad meg. Ez legalább igaz 

történetnek látszik.) 

Nagy Endre 

Nagy Endre: Különös úti élmények - A dinnye-kaktuszok. Nyugat, 7. szám, 1926. 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2018. I. félévben 
 

Január – Téli szünet 
 

Február 24. szombat 

Sérült növények túlélése. 

Előadó: Szászi Róbert 
 

Április 14. szombat 

KÖZGYŰLÉS 
 

Április 28. szombat 

Látványos pozsgás növények. 

Előadó: Rácz László 
 

Május 26. szombat 

Látogatás a Botanikus Kertben. 

Szervező: Rácz László 
 

A programok 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! 
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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. 
 

L 
lactea milchweiss, auch milchsaftig tejes, tejnedvű, tejfehér 

lactiflora milchweiss blühend tejfehér virágú 

laetevirens lebhaft /waschend/ élénk növekedésű 

laetus lebhaft gefärbter élénk színű 

laevigatus glatter sima, egyszerű 

laevis glatt sima 

lafaldensis, lafaldense aus La Falda Sierra del 

Cordoba/Argentína 

La Faldából való 

/Argentína, Cordoba/ 

lagenaeformis kalebassenförmige palack alakú 

lageniformis  palack alakú 

lagopus die Hasenpfote, hasenpfotig, 

hasenfuss 

nyúllábú, nyúllábas 

lagunaense, lagunae aus Leguna de Jojo stammend Leguna de Jojóból /Kuba/ 

lagunillasense aus Lagunillas, Bol. Lagunillasból való 

lamellosus blättchenartig, lamellenreicher lemezes, lemezszerű 

lamprochlora  fénylő zöld 

lamprochorus glänzengrün fényes zöld 

lamprospermus  világos magvú 

lamprospina gläzend bedornte fényes tüskéjű 

lanata wolig, wollige gyapjas 

lanceolata lanzelig, lanzenförmig lándzsaszerű 

lancifolia lanzenblättrig lándzsalevelű 

lancifer lanzentragend, lanzentragender lándzsát viselő, lándzsát 

hordó 

laneossuma vollbewollte teljesen gyapjas (bolyhos) 

langsdorfii benannt nach G. I. Langsdorf Langsdorf-féle 

lanianuligera  gyapjas gyűrűt képező 

laniceps wollkopf gyapjas fejű 

lanifera wolle tragende gyapjút viselő 

laniflorus  gyapjas virágú 

laniger wollig gyapjas 

lankesteri benannt nach: Lankester Lankester-féle 

lanosus wollig gyapjas 

lanssensianus benannt nach: Lanssen Lanssen-féle 

lanuginosus kurzwollig rövidgyapjas, pihés 

lanuginosior weichhaarig puha hajzatú 

lanugispinus wollflaumig bestchelter gyapjúbolyhos tüskézetű, 

piheszőrös tüskéjű 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Kósa Bence 5. o. tanuló, Mátyás Király Általános Iskola, Berettyóújfalu. 

 

 
 

Rajzolta Galgóczi Zsófia Dóra, Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló. 
 


