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Nagy Sándor

Veszélyeztetett kaktuszfajok Paraguayban,
különös tekintettel a Gymnocalycium nemzetségre
Abstract: Endangered cactus species in Paraguay especially the Gymnocalycium genus. More cactus species became threatened in
consequence of the human activity in the country. Mainly the endangered Gymnocalycium taxa of which protection is set back by
their unclear taxonomic state are referred in this article.

1. kép: Paraguay térképe.

Ha ránézünk a térképre láthatjuk, Paraguaynak nincs kijárata az óceánra, keresztbe-hos�szába nagy folyók szabdalják. Az ország felszínét a Paraguay-folyó mocsarakkal tarkított,
őserdővel borított völgye osztja két részre.
A folyótól nyugatra a Gran Chaco szavannás
alföldje terül el, amely folyamatosan emelkedik az Andok előhegységei felé, keletre pedig
a szubtrópusi erdőkkel fedett Brazil-magasföld déli dombvidéke uralja a tájat. Területe
nagyrészt sík, nincsenek magas hegyek. A
Paraguay-folyótól nyugatra található a Paraná-fennsík, ennek magassága általában 300600 m, de a Caaguazúi-hegységben 700 m-t
is eléri. Igen kevés ismeretünk van erről az
országról és annak népéről. Paraguay földje
ásványkincsekben szegény, de vízenergiában gazdag. A lakosság kétharmada guarani
indián. Dél-Amerika legfejletlenebb, legsze-

gényebb mezőgazdasági jellegű
országa. A társadalmi és gazdasági életben csak lassan csökken
a volt diktátorok, a helyi kiskirályok befolyása, a korrupció és a
kábítószer csempészet. Gazdasági élete minden területére nagy
befolyással van a külföldi tőke.
A Brazíliával közösen üzemeltetett Itaipu a Föld legnagyobb
vízerőműve. Viszonylag fejletlen
a vasúti és közúti közlekedés. Lakói főleg növénytermesztésből
(kukorica, szója, rizs, dohány)
és állattenyésztésből (szarvasmarha, sertés, ló) élnek. Jelentős
a fakitermelés főleg a kemény
lombosfáké.
A brazíliai Mato Grosso-fennsíkról összegyűjtött vizével a földrész közepén hömpölyög végig a hatalmas Paraguayfolyó, vagy indián nyelvű jelentése szerint a
„papagájok vize”. Ahogy elhagyja a hegyeket,
átfolyik a - „felső” vagy Nyugat-Chaco (ejtsd:
csako) szavannás területein, majd egy hatalmas kiterjedésű síkságra, a „mocsaras föld”-re
ér, amely Brazília, Bolívia és Paraguay állam területeit érinti. A XIX. században állattenyésztők jelentek meg Panatnalban, és felfedezték,
hogy a dús füvű legelőkön kitűnően megélnek
a szarvasmarhák. Manapság marhák milliói
legelnek errefelé, ami addig nem okoz gondot,
amíg a rideg tartásnál maradnak, minthogy
ez nem rabolja ki egy-egy terület vegetációját. A Pantanal területét az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Itt körülbelül
650 madár-, 80 emlős-, 260 hal- és 50 hüllőfaj
él. Képzeljünk el egy hazánknál két és félszer
nagyobb óriási belső folyódeltát, amelyben a
brazil fennsíkról illetve az Andokból érkező
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bővizű folyók olvadnak össze, közben lerakják üledéküket, ami feltölti a hatalmas területet. Ezt a szabálytalan alakú mocsárvilágot
a folyók áradása táplálja a nedves évszak folyamán. Ilyenkor szinte az egész vidéket a néhány centimétertől a több méteres mélységet
is elérő víz borítja. Szerencsére a magasabban
fekvő részek ekkor kiemelkednek a vízből,
menedéket nyújtva a szárazföldi állatoknak,
köztük sok különleges fajnak. Becslések szerint területének több mint 80%-a víz alá kerül, így tudja fenntartani a világ leggazdagabb
vízinövény-együttesét. A hatalmas mocsár
lassan engedi el vizét délre, az egyetlen lefolyási lehetőséget adó Paraguay-folyón keresztül az Atlanti-óceán felé. Közben áthalad a
vastag üledékkel feltöltött síkvidéken, kettészeli a róla elnevezett országot, majd az országot elhagyva, annak déli csücskében egyesül a
hatalmas, az alföld nevét adó folyóval, a Pa-

ranával. Végül találkoznak az Uruguay-al és a
három folyó alakítja az óceánra nyíló tölcsértorkolatot. A természettudósok veszélyeztetettnek nevezik azokat az állat-és növényfajokat illetve alfajokat, amelyeknek a kihalási
esélye a természetes élőhelyén nagy, illetve az
ember beavatkozása nélkül nagy valószínűséggel súlyosan veszélyeztetetté válik. Ezeket
a fajokat, a Természetvédelmi Világszövetség
veszélyeztetett kategóriába sorolja. A Vörös
Lista 2010-es változata szerint összesen 5220
faj, (2754 állat, 2464 növény) veszélyeztetett.
A kaktusz családon belül a listán szereplő 141
faj közül 25 faj veszélyeztetettnek és 27 kritikusan veszélyeztetettnek számít. Az említettek között Paraguay-ban jelenleg is nagy
fajszámban élnek őshonos nemzetségek,
mint a Discocactus, az Echinopsis, a Frailea,
a Lepismium, a Parodia (Notocactus) néhány
faja és a Gymnocalycium. Az országot a folyó

2. kép: A dús füvű legelőkön kitűnően megélnek a szarvasmarhák
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3. kép: A Pantal és a Paraná-alföld Dél-Amerikában

két egymástól jól eltérő tájra osztja. Keleten
alacsony, folyók szabdalta dombvidék, szubtrópusi szavannákkal. Nyugati részét a Gran
Chaco északi (boreális) része szinte teljesen
elfoglalja, a hőmérséklet itt kontinentális.
Közeledve a bolíviai határhoz lassan emelkedik a szint, csökken az átlagos hőmérséklet
és a csapadék. A Gymnocalyciumok közül az
első leírások alapján 14+1 fajt találtam. Ezek
között az alábbi 5 faj, és 1 változat státusza
veszélyeztetett, illetve kritikusan veszélyeztetett:
Gymnocalycium fleischerianum
Gymnocalycium paraguayense
Gymnocalycium mihanovichii
Gymnocalycium mihanovichii var. filadelfiense
Gymnocalycium megatae
Gymnocalycium stenopleurum.
Egyes becslések szerint (pl. A. Arzberger)
a Discocactus hartmanii, a Frailea moseriana
és a Frailea ybatense, Parodia fa. linkii és a
Parodia nigrispina valamint a Gymnocalycium
paraguayense valószínűleg már kipusztult. A
leírások valamint a gyűjtő-, ill. terepszámok
tanulmányozásakor sajnos, manapság is előfordul, hogy a kutató a növény pontos lelőhelyét megtartja saját titkának. Ezzel viszont

hiteltelenné válik a lelőhely
megtalálásáról szóló tudósítás. Az viszont tény, hogy
Paraguayban a megtalált
növények tengerszint feletti magassága minden esetben 100-400 m között lett
megjelölve. Változatlanul
keveset tudunk a legtöbb faj
élőhelyének ökológia viszonyairól. Elsősorban a régebbi szakirodalomban ritkán
előfordul, újabban sok esetben jó, ha van ilyen, az adott
hely éghajlatáról, a talaj vagy
a kísérő növényzet összetételéről valamilyen információ. A rendelkezésemre
álló adatok alapján nézzük
az általam talált 15 taxont,
elsősorban az élőhelyeikkel
kapcsolatos viszonyát.

Gymnocalycium anisitsii
Schumann 1900-ban Echinocactus anisitsiiként
írta le. Ezeket a növényeket Anisits János Dániel Paraguay-ban, a Rio Tigatiyama-folyónál
találta. Élőhely: Brazília, Bolívia, Paraguay.
Hatalmas nyílt területen él, az árnyékot adó
alacsony bokrok, cserjék társaságában. Jól alkalmazkodik a gyakori nyári esőkhöz. Gyakran nagy csoportokat alkotnak ott, ahol a talaj
gazdag tápanyagban. Rendkívül változékony
faj, emiatt rengeteg a szinonima, az érvénytelen elnevezés, az ellentmondásos fajok és alfajok. Sajnos, ez jellemző a Buxbaum besorolás
XII. Schickendantzianae fajsorának minden
tagjára, valamint Schütz Muscosemineum
(Fric) alnemzetség fajaira.
Gymnocalycium eurypleurum
Plesnik ex F. Ritter (1979). Élőhelye Paraguay
északi sarkában a bolíviai határ közvetlen közelében a Cerro Leon hegyen, mintegy 120
négyzetkilométeres területen található. Főleg
az agyagos, iszapos terepen, melynek tetejét
egy vékony réteg lösz fedi. A talaj táplálékban
gazdag, pH-értéke 6,8 és 7,2 között van. A
száraz időszakokban a föld kőkeményé válik.
Az éves csapadékmennyiség 500 és 800 mm
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4. kép: Bimbós Gymnocalycium fleischerianum.

között alakul. Télen a hőmérséklet alacsony, a
fagypont alá is süllyedhet, nyáron akár 50 °Cra is emelkedhet. Gymnocalycium eurypleurum
olyan helyeken él, ahol télen, itt júniustól
szeptemberig, a cserjék elveszítik lombjukat,
így a túlélés csak a száraz ciklus során lehetséges.

származású F. Jajo leírását soha nem tették
közzé. C. Backeberg 1936-ban sikertelenül
próbálta érvényesíttetni Jajo leírását, mert
hiányzott az akkor már kötelező latin diagnózis. Hivatalosan és érvényesen 2002-ben M.
Meregalli, D. Metzing, R. Kiesling, és L. Vala
írta le. Élőhelye Pirareta városától észak-keletre, Paraguarí tartomány. A gyűjtőszámos
Gymnocalycium fleischerianum
listán V. Schädlich terepkutató szerepel a
Az első növényeket Hassler találta Paraguay- lista legvégén, aki 2009-ben találta meg a G.
ban. 1895 és 1898 között sok növény érke- fleischerianumot Paraguari észak-keleti részén
zett Erfurtba Ferdinánd Haage kertészetébe. 220 m magasban. (VOS 622).
Ezek közül kilenc fajt azonosítottak és így
kerültek forgalomba. Az újdonságok hamar Gymnocalycium friedrichii (Werdermann)
elfogytak, ugyanúgy, mint az új importból Pazout
érkezettek is. Fric 1929-es katalógusában Pazout leírása hiányos volt, ezért nem fogadezt a növényt Gymnocalycium denudatum var. ták el, mint független taxont 1964-ben, és
anisitsii néven forgalmazták. Később a cseh lett érvénytelen név a G. friedrichii, de a G.
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5. kép: Gymnocalycium mihanovichii var. filadelfiense termésekkel és virággal.

Gymnocalycium marsoneri Fric ex Ito
1957.
Szinonim elnevezései: Gymnocalycium megatae, onychacanthum, tudea, tortuga (utóbbi
nem érvényes), fricianum (nem érvényes),
Gymnocalycium joossensianum
hamatum, matoense. Élőhely: Északi-Gran
(Boedeker) Britton & Rose 1922.
Chaco (Paraguay), Argentina, Dél-Bolívia,
Paraguay. Hivatalos neve: Gymnocalycium Mato Grosso-Plateau, Brazília.
anisitsii ssp.anisitsii.
mihanovichii, a G. friedrichii és a G. stenopleurum
fajok között meglévő taxonómiai zavar miatt
ez az állapot nincs egyértelműen eldöntve. Hivatalos neve Gymnocalycium stenopleurum.
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Gymnocalycium megalothelon (Sencke ex Gymnocalycium mihanovichii
Schumann) Britton & Rose 1922.
(Fric & Guerke) Britton & Rose 1922.
Élőhelye Paraguay, a pontos lelőhely ismeretlen. Élőhely: Paraguayban a Gran Chaco lankás,
északi részén, Philadelphia környékén. Ez a
hely egy ritkán lakott dombos síkság, áthaGymnocalycium megatae
Az első növényeket Adolfo Maria Friedrich ta- tolhatatlan bozótossal. Nyáron (decembertőllálta, aki a paraguayi-bolíviai háborúban, mint márciusig) ez a kontinens legforróbb területe.
haditudósító dolgozott. Asuncionban élt 1933- A hőmérséklet magas, 40-45 °C is előfordul1935 között, így lehetősége volt gyakorlatilag hat. Több hónapig esik az eső, a folyók megfeltáratlan területeken új növények után ku- áradnak, és hatalmas területek kerülnek víz
tatni. Többek között a G. megatae, valamint a alá. Az ősz kezdetére (áprilistól-júniusig) a
nevét megőrző G. friederichii felfedezője. Ké- víz kezd párologni, elszivárogni, az időjárás
sőbb, 1957-ben Y. Ito japán botanikus írta le a változékonnyá válik. A síkságok átalakulnak
G. tudea és a G. onychacanthum társaságában. sós mocsarakká. Télen a fű és az aljnövényzet
6. kép: Gymnocalycium stenopleurum teljes virágzásban.
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7. kép: Gymnocalycium paraguayense eredeti élőhelyén valószínűleg már kipusztult.

kiég, a levelek lehullanak. A folyók és mocsarak kiszáradnak. Gymnocalycium friedrichii és
számos egyéb faj él ilyen szélsőséges körülmények között. A Gymnocalycium mihanovichii, a
Gymnocalycium anisitsii és a Gymnocalycium
damsii egymáshoz szorosan kapcsolódó három növény. Manapság viszont egyes szakemberek hajlamosak úgy ítélni, hogy a Schützféle magbesorolási rendszer Muscosemineum
alnemzetségbe sorolt, G. anisitsii és G. damsii
nem önálló faj.

G. mihanovichii var. stenogonum Származási
hely: Észak-Chaco, Paraguay.

Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton
& Rose1922.
Élőhely: Paraguay-ban az argentin határ
közelében. Lemaire-nál pontosabb helymegjelölés nincs, Argentínában Córdoba,
Entre Rios és San Luis tartományokban. H.
Tilltől tudjuk (1993): „A G. achirasense, G.
brachyanthum, G. horridispinum, G. monvillei
és G. schuetzianum fajok morfológiailag nagy
Gymnocalycium mihanovichii
hasonlóságot mutatnak. Másrészről ezek
var. filadelfiense Backeberg
elterjedése egyértelműen elkülönül egymásNem szabályszerűen közzétett, érvénytelen tól. Javasoljuk tehát, hogy értékeljük a fenti
elnevezés. Lásd: Kakteenlexikon: 170, 1966 taxonokat (kivéve G. schuetzianumot) a G.
= mihanovichii var. stenogonum. Később Pazout monvillei alfajainak...”
által külső leírásra való hivatkozással közzétett név. Lásd: Friciana 5 (29): 10, 1965 =

11
Gymnocalycium
paraguayense
Az első leírást, mint
Echinocactus paraguayensis
1903-ban K. Schumann
készítette el. Majd Hosseus
1939-ben bevezette a fajt
a Gymnocalycium nemzetségbe. Élőhelye a leírás
utáni időszakban gyakorta megtalálható volt
Paraguay-ban. Elsősorban
a Cordillera, a Paraguarí,
és a Chaco régióban 150 és
300 m tengerszint feletti
magasságban, vándorló árnyékban.
Gymnocalycium
paediophilum
Schuetz ex Ritter 1977
Élőhelye
Paraguay-ban,
Bogueron tartományban a
Cerro Leon tetején 220 m
magasban. A szakirodalom 8. kép: A Paraguay-ban veszélyeztetett Gymnocalycium fajok élőszerint élőhelye erősen lo- helye.
kalizált, úgy tűnik, hogy
különbséget mutat a három taxon a virágok
1996 óta nem találtak
egyedeket. A virágok és a magok hasonlósá- színében:
G. mihanovichii: sárga, nem teljesen kinyíló
ga alapján úgy gondolják, szoros kapcsolatG. friedrichii: rózsaszín, teljesen kinyíló
ban lehetnek a Gymnocalycium chacoense és a
G. stenopleurum: fehér, teljesen kinyíló viGymnocalycium chiquitanum fajokkal. Ez utóbrággal.
biak státusza egyelőre stabil.
Fentiek némi támpontot adhat annak, aki
Gymnocalycium pflanzii Werdermann 1935 eddig nem tudta.
Vaupelnél még Echinocactus pflanzii 1923-ban.
Élőhely: Argentína, Bolívia, ÉNy-Paraguay-ban: A tények összegzése
Boqueron, Teniente Encisco, 450 m magasan. Argentína észak-keleti végébe beékelődve, a
Paraguay és a Paraná folyók között egymástól
elkülönülten, speciális mikroklímás környeGymnocalycium stenopleurum
zetben él, vagy élnie kellene a Macrosemineum
Ritter 1977.
Élőhely: Paraguay, Chaco, Bogueron tarto- alnemzetség fajainak, a nagy magvúak kömány. Szinonimái: Gymnocalycium mihano- zül elsősorban a G. fleischerianumnak, a G.
vichii var. friedrichii, Gymnocalycium friedrichii. paraguayensenek, és a G. mesopotamicumnak.
Vita van a Gymnocalycium mihanovichii, a Az első kettő valóban ritka, arról nem is befriedrichii és a stenopleurum fajok státuszáról szélve, hogy az irodalomban egymás szinoniis. Van, aki határozottan külön fajnak tekinti mái. A Paraguay nyugati oldalán, az Alto Paramindhármat. Az biztos, hogy nagyon válto- guay és Boqueron tartományokban a Paraná
zékony fajokról van szó, de sok köztes forma fennsíkon találkozhatunk széles körben terjeis létezik. A leginkább megkülönböztethető dő kaktuszokkal. Ezek a G. pflanzii és három
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alfaja, valamint a zavaros Muscosemineum
alnemzetség fajai. Továbbá itt él a korábban említett G. friedrichii, G. mihanovichii, G.
megatae, G. stenopleurum és a morfológiailag
hasonló G. damsii és G. anisitsii. Véleményem
szerint a vastagított betűvel szedett fajok
veszélyeztetett státusza tehát nem alaptalan! Amerikában, de elsősorban annak is a
középső és déli felén őshonos számos kaktuszfaj már veszélyeztetett, sérülékeny, vagy
a kihalás szélén áll. A „Chile, Vadvilág” és a
„Rio Grande do Sul„ c. írásaimmal is erre a témára próbáltam irányítani a figyelmet. Most
ne beszéljünk az urbanizáció, az útépítés,
a bányászat, az erdőirtás és az ebből fakadó
erózió, vasút vagy a hatalmas gátak, víztározók építése által okozott károkról. Sajnos,
hasonló bőséggel vannak ismereteink az állattartás, az óriási mezőgazdasági ültetvények
kialakításainak, fejlesztéseinek kártételeiről.
Az állat- és növényvilág bebizonyította, hogy
a rendszeresen bekövetkező természetes folyamatokhoz jól tud alkalmazkodni. Számtalan erdő- és szavannatűz vagy folyóáradást
követően a rend előbb- vagy utóbb visszaáll,
legfeljebb idővel kialakulhatnak helyi formák.
A természet tehát az emberi beavatkozást, illetve az emberi tevékenység által keletkezett
zavart képtelen könnyedén kezelni. Magam
részéről ugyanebbe a kategóriába sorolom
az emberi butaságot, a nemtörődömséget, a
felelőtlenséget, a törvények be nem tartását
is. A növény- és állatvilág ezek ellen védtelen,
ugyanolyan csapás részére, mint a rendszertelenül bekövetkező földrengés, vulkánkitörés,
stb. Élőhelyek rombolása, az egzotikus állatok
és növények élőhelyének kifosztása, valamint
ezek hihetetlen illegális változatai a helyi lakosság odaadó támogatásával, együttesen
vezetett nagyon sok fajt a kihalás közelébe.
Becslések szerint az elmúlt 25 évben egyes
fajok esetében az eredeti populáció a 20%-ra
csökkent. Leginkább azokat a fajokat fenyegeti veszély, melyek kicsi földrajzi területeken,
elszigetelt helyeken, dombokon, hegycsúcsokon koncentrálódnak. A kis terület nem tud
több növényt eltartani. Az említettek között
Paraguay-ban is vannak fajok, amelyeknek
kizárólagos élőhelye kisebb, mint 1 km2. Itt

egyre csökkenő egyedszámban fordulnak elő,
sőt külső megjelenésükben, a magok méretében is szembetűnően megváltozhatnak.
Az egyre növekvő emberi populáció, köztük
a nem kevés pazarló életmódot folytatók eltartása közben a tengeri erőforrásokat csaknem teljesen sikerült kifosztanunk. A jövőt
illetően ez a feladat még inkább a szárazföldi
ökoszisztémákra fog nehezedni. Különösen
nagy lesz a fejlődő országokban található trópusi ökoszisztémák várható terhelésére, így
Bolíviában, Paraguay-ban, Uruguay-ban és
Braziliáról nem is szólva, hiszen a ma élő állat- és növényfajok többsége itt él.
A hozzáértő tudósok számtalan figyelmeztetése ellenére vajon az ember mikor érti már
meg végre Borhidi Attila alábbi gondolatainak
lényegét:
„Az emberi társadalom azonban még mindig az erő pozíciójából tekint a növényi társadalmakra. Pedig ha számításba vesszük,
hogy az ember léte alapvetően a növényvilágra van utalva, rá kell ébrednünk arra,
hogy ezt a háborút az ember semmiképpen
nem nyerheti meg, s a tartós hadiállapotból is csak az ember kerülhet ki vesztesen.”
Nagy Sándor
Jászberény
Képek: A szerzőtől: 1,2,3,7,8; Dav Hir: 6;
Mánfai Gyula: 4., Valentino Vallicelli: 5.
Irodalom:
Cacti Guide.com - Interjú: Cactus Conservation
Paraguayban, A. Arzberger
www.gymnocalycium.org
- lengyel Gymnocalyciumos honlap
Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes: A biodiverzitás
jövője
Borhidi Attila: A növények társadalma
Ivan Milt: Rod Gymnocalycium
(Klub Kaktusáru Olomouc - cseh honlap)
Dr. Nemes Lajos-Szabó Dezső: Kaktuszok
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Ficzere Miklós

A „Hungaricus” kaktusz elnevezésének kacskaringói
Abstract: Quirks of the naming cactus „Hungaricus”. The cactus “Hungaricus” in general means the Trichocereus spachianus cv.
’Hungaria’ taxon and its synonyms in Hungary, which was descripted in 1967 and of which precise description published by Horváth
in 1936 nobody took into consideration during decades. The priority of Horváth turned into valid to the xCereopsis description and
in the modern nomenclature the taxon’s name is Echinopsis × hungaricus described by Ficzere in 2015.

Egy szőnyeg alá söpört leírás
Újságunk 2015. 2. számában írtam, hogy a
Trichocereus spachianus (Lemaire) Riccobono
1909 cv. ’Hungaria’ Kondér 1967 elnevezés és
a korábbi társnevek már leírásukkor is helytelenek voltak, mivel a hibrid származásra
nem utaltak, egy kivételével. Horváth iránti
tiszteletből akkor közöltem azokat a kiegészítéseket, amelyekkel az elnevezés megfelelt
volna a nevezéktani szabályoknak a következők szerint:
„×Cereopsis Horváth 1936 = Cereus (L.)
Mill. × Echinopsis Speg.
×Cereopsis hungaricus (Földi) Horváth 1936
= Cereus spachianus × Echinopsis eyriesii
Ezzel a leírással Horváth elfogadható besorolást hozott volna létre, ha leírta volna.
Sajnos, ilyen leírásról nincs tudomásom!” Az
előző mondatban foglalt nem tudásom azonban nem hagyott nyugton, mivel a Cereopsis
hungaricus (Földi) Horváth 1936 elnevezés
Horváthtól származik, és ennek valahol nyomának kell lennie. A nyomozás elkezdődött.
Tudni kell, hogy Földi Cereus hungaricus leírása a Kertészeti Szemle 1936. februári száma
20. oldalán jelent meg. Bartalis Imre 1976ban a következőket írja: „Bár Dr. Horváth
ezt a leírást megvétózta, azonban állítása
bizonyítására nem került sor.” Sokat nem is
kellett lapozni a Kertészeti Szemlében, mert a
szeptemberi újság 115. oldalán megtaláltam a
„vétót”, amelynek szerzője Dr. Horvát István,
címe: A Cereus hungaricus Földi származása,
idézem:
„A Kertészeti Szemle 1936. januári számában jelent meg dr. Földi Ferenc leírásában egy
növényújdonság, amelynek származási adatait kivánom helyesbíteni. Jelzett növény egy,
kertészetemben 1931-ben virágzott, Cereus
Spachianus és Echinopsis Eyriesii mesterséges

hybridje. A termékenyítést magam végeztem,
a termést még az év augusztusában arattam,
ill. vetettem el a magvakat, kb. 300 szemet.
A leírt hybrid ebből a magvetésből származik.
A hybrid első virágát az idén péceli kertemben július másodikán, az Echinopsis Eyriesi
módjára éjjel nyitotta. A virág az Echinopsis
virágjától semmiben sem különbözött. A virágzott növény és annak 10 testvére 50—60
cm magasak és 7 cm vastagok. Mivel kimutathatóan intergenerikus hybridről van szó,
a nomenklatúra szabályoknak megfelelően
(mert se nem Echinopsis, se nem Cereus fajjal
van dolgunk) Cereopsis hungaricus (Földi) Horváthnak nevezem el. Cereopsis Horváth n. gen.
Genus intermedia et hybrida inter Cereus
(Spachianus) et Echinopsis (Eyriesii).”
Ez az a szőnyeg alá sepert leírás, amit 80
éven keresztül senki sem vett figyelembe, és
amelyre soha senki nem hivatkozott. Mit írt
Földi a februári Kertészeti Szemlében a növény származásáról: „Dr. Horváth István és
Dr. Földi Ferenc egyesített péceli kaktuszkertészetében Cereus Spachianus magvetés
közt fejlődött, e Cereus hybridjének kell, hogy
tekintsük.” Homályos mondat. Egy hibridnek legalább két szülőt ad a természet. Horváthnál szó nincs egyesített kertészetről, és
az előzőek rávilágítanak a két ember közötti ellentétre is. Tudnivaló, Földi ekkor már
a Kaktuszkedvelő Szakosztály elnöke. Horváth leírása pontos, lényegre törő, a hibrid
taxonnak a hibridnemzetséget is létrehozta,
s ezt sem Földi, a későbbiekben Kondér István sem vette figyelembe, amikor leírta a
Trichocereus spachianus cv. ’Hungaria’ taxont
„hosszas, taxonómiai és prioritási viták után”.
Az idézet Bartalistól származik. A prioritási csata azonban még nem ért véget, miután
Földi Zárószó a Cereus hungarics (sic!) ügyében
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1. kép: Balra Horváth és jobbra Földi eredeti cikke a Ker-

tészeti Szemlében.

címmel a következő rövid cikket jelentette
meg a Kertészeti Szemle 1936. decemberi
újságjában: »Miután a Cereus hungaricus,
mint a magyar növényújdonságokat bíráló
bizottságnak megállapítása szerint helyesen
meghatározott új fajnak leírását Dr. Horváth
István úr helyesbítette, kérem Önöket, hogy
erre vonatkozó észrevételeimet közérdekből
feltétlenül a decemberi számban közölni
szíveskedjenek. Ezek a következők: A
„Cereus hungaricus”-ra vonatkozó adatokat
a növényujdonságokat biráló bizottság
elfogadta. Ha ezzel a leírással ellentétes
állításait Dr. Horváth István úr e bizottság
előtt be fogja bizonyítani, akkor a bizottságnak
újabb döntését én is el fogom fogadni, de addig
nem.
Kiváló tisztelettel: Dr. Földi Ferenc.«
Egyszerűen érthetetlen, mit kellett volna
Horváthnak bizonyítani, inkább Földi szorult
bizonyításra, mert amit leírásában közölt a
származásról, az semmit sem mond. Horváth
cikkében egyetlen hibát találtam. Ő a

Kertészeti Szemle januári számára hivatkozik,
holott Földi leírása a februári újságban jelent
meg.
Cereopsis leírás 2014-ből
A Cereopsis leírást még abban a hitben tulajdonítottam Horváthnak, hogy valahol megtalálom publikálását. Miután ez a feltételezésem beigazolódott, megnyugodva dőltem
hátra, mindaddig, mígnem szemem elé került
a ×Cereopsis Mottram név (The Cactician 4: 54.
2014). Azonnal világossá vált a homonimitás.
Ezért Horváth prioritásának megőrzése érdekében levelet írtam Roy Mottramnak, aki
a Cactician kiadója, szerkesztője, főleg nevezéktani és rendszertani kérdésekkel foglalkozik. Kivonat a levélből:
„A Cactician 4. kiadványában (2014. márc.
26.) olvastam az általad ×Cereopsis néven leírt
notogénuszt (nothogenera). Ezt a Nothogenerát
ezen a néven Magyarországon 1936-ban leírta
Horváth István, publikálta a Kertészeti Szemle
1936. 8. évf. 9. szeptemberi újságjában a 115.
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oldalon. Ezt az oldalt mellékelem levelemhez,
megjelölve a vonatkozó részt.
Kérdésem, elfogadja-e Horváth István prioritását? 2016. febr. 4.”
A választ február 5-én már meg is kaptam:
„Igen. Nagyon köszönöm, hogy felhívtad rá
a figyelmem. A szakirodalmi hivatkozást és a
benne lévő neveket úgy tűnik, teljesen át kell
tekinteni minden sztenderd kézikönyvben. Én
javítottam a címszót a saját jegyzeteimben a következőképpen:
×Cereopsis Horváth, A Cereus hungaricus Földi
származása, Kertészeti Szemle 8(9): 115. 1936.
Etym. Condensed formula. Par. Cereus (L.) Mill.
× Echinopsis Speg. Mivel a ×Cereopsis hungaricus
(Földi) Horváth = Cereus spachianus Lem. ×
Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiff. & Otto és ma
mind a két szülő az Echinopsis Zucc. nemzetségbe
tartozó, a nothogenust érvényesen írták le.

A ×Cereopsis Mottram (The Cactician 4: 54.
2014) felesleges.
Másolatban elküldöm ezt a levelet Urs
Egglinek, a Repertorium szerkesztőjének, hogy
javítsa ki benne a bejegyzést.
Roy
Ui: Lehetséges lenne, hogy elküldd nekem a
Cereus hungaricus első leírását beszkennelve?”
Az Etym. Condensed formula jelentése: etimológia képzett forma, vagyis a notogénusz
név a két szülő nemzetség nevének rövidített
részeiből képzett összetétel. Par. (parents) =
szülők. Kérését teljesítve megküldtem a kért
elsőleírást. Ez alapján folytatódott levelezésünk a következő javaslatával: „Így a helyes
név Echinopsis ’Hungaria’ a modern nomenklatúrában.”

2. kép: Az egyik szülő: Echinopsis oxygona vagy eyriesii.
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Echinopsis × hungaricus Ficzere 2015.
A végső megoldás?
Eljutottunk ahhoz a névhez, amit 2015ben írtam le: Echinopsis × hungaricus Ficzere
2015. Igaz, van köztünk némi eltérés, ugyanis
a hibrid származást jelölni kell. Ez a jelölés az
általam képzett névben található meg. Nála a
jelölés kultivárt (cv.) jelent, s ezzel nem tudok
egyetérteni, mivel a dőlt kereszt (×) és a cv. jelentése nem ugyanaz.
A „hungaricus” kaktusz elnevezéseinek
kacskaringós útjának végéhez érkeztünk, legalábbis egyelőre, mindaddig, míg a Soehrensia
Backeb. nemzetség valamikor újra érvényes
nemzetséggé válik. Sajnálatos, hogy kaktuszokkal is foglalkozó botanikusaink nem figyelnek fel azokra a változásokra, amelyek a
nevek módosítását igényelnék, és születhetnek hibás lektori megjegyzések is. Érthetetlen, miért nem került a figyelem középpontjába Horváth kifogástalan Cereopsis hungaricus
(Földi) Horváth elnevezése, amely hosszú
évtizedeken keresztül az egyetlen helyes név
volt, és e leírás figyelmen kívül hagyásával
Kondér sem tudott jó nevet alkotni. Mentségként felhozható, hogy a régi magyar
szakirodalom nehezen hozzáférhető, sok utána járást és pénz kiadást
jelent. Összegezve, megőrződött
Horváth ×Cereopsis notogénusz
leírására vonatkozó prioritása, a
„hungaricus” kaktusz minden eddigi elnevezése bekerült az IOS
„nagykönyvébe”, amelyek eddig kizárólag az általam írt Kaktusznevek
katalógusában voltak megtalálhatók, és érvényes név az Echinopsis
× hungaricus Ficzere 2015, az ös�szes többi név pedig ennek a szinonimája. Végezetül szeretném
megköszönni Dr. Csajbók József
angol fordításokhoz adott segítségét.
Ficzere Miklós
Debrecen
Képek: Ficzere Miklós: 1,2; Tóth
Norbert: 3.

Irodalom:
Bartalis Imre: Sorok a magyar kaktuszgyűjtés
történetéből. In.: Csili Kaktuszkedvelő Szakkör
évkönyve, 1976. Szerk.: Bartalis Imre
Ficzere M.: Új hibridnemzetség: ×Soehrenopsis Ficzere & Fábián, 2015 nothogen. nov.
Cactaceae és a ×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, In. Debreceni Pozsgástár, 2015 2. 4-7. o.
Földi F.: Cereus hungaricus sp. nova. Magyar
növényújdonságok. In. Kertészeti Szemle,
1936. 2. 20. o.
Földi F.: Zárószó a Cereus hungaricus ügyében.
In. Kertészeti Szemle, 1936. 12. 151. o.
Horváth I.: A Cereus hungaricus Földi származása. In. Kertészeti Szemle, 1936. 9. 115. o.
Kondér I.: Trichocereus spachianus cv. ‚Hungaria’ Kondér 1967 (Cereus hungaricus Földi
1936 Cereopsis hungaricus (Földi) Horváth
1936. In.: Kakteen und andere Sukkulenten,
1967. 7. 7. 132-133. o.
Mottram, Roy: The generitaxa of the Cactaceae: An annotated index. In: Cactician 4. 2014
3. kép: A másik szülő: Echinopsis (Cereus)
spachianus.
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Fábián László

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 7. rész.
Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Alberto Vojtěch Frič bekannt. Nach unserem Wissen ist Frič der einzige Kakteenforscher, dessen Leben, Tätigkeit vom Geburt bis
zum Tod detailliert dokumentiert ist. Die von ihm entdeckte Kakteen wurden eilig unter den Teppich gefegt, aber neuerlich
kommen immer mehrere in den Systematisierungen zum Vorschein.
Abstract: The author undertook a great task. In his series he introduces the life and work of Alberto Vojtěch Frič. As we know Frič
is the only cactus researcher whose life is documented in details from the birth to death. Cacti discovered by Frič were swept under
the carpet from time to time, but nowadays some of them appear in certain taxonomic systems.

1924. február végén elindult New Yorkba és
egy hónap múlva Prágába érkezett. A március 2-i taggyűlésen már részt vett. Mivel
halálosan fáradt volt, a jelenlevők kérése
ellenére képtelen volt előadást tartani. Csak
jóval később mutatta be a tagoknak a mexikói útja során készített diapozitívokat. Ekkor
láthatták először a legendás asterias-t, amely
sokuk szemében szálka volt. A felvételek vetítése eleinte rendes irányban folyt, de a hallgatók között jelen volt Frič sok ellensége is.
Hamarosan megjegyzéseket tettek személye
ellen. Frič fennhangon ezt válaszolta: „Ismerem azt az embert, aki távollétemben hátba támadott, és aki azt hitte, hogy elveszi tőlem a nehézségek árán megszerzett eredményeimet. Én
azonban nyilvánosan el fogom ítélni a hozzáállását. Nem fog elérni semmit sem. Olyan jellegzetes növényt, mint amilyen az Astrophytum
asterias, nem lehet összetéveszteni semmivel

sem, és ezért nem hagyom magam megtéveszteni cselszövésekkel.”
Azonnal zűrzavar keletkezett. Ugyanis a
jelenlevők többsége kapott egy árjegyzéket,
amely egy hónapig volt érvényben. Ludvík
Kozelský egyéb, átlagos fajokon kívül kínálta az asterias fajt is, 15 koronáért. Amikor az
árjegyzék megjelent, Frič még Mexikóban tartózkodott és ma már nehéz lenne kinyomozni, hogy Kozelský, miért e fajjal helyettesítette. Egy biztos, akkor csak a Haage cégnél, a
De Laet cégnél két példány és néhány darab a
dahlemi botanikus kertben volt jelen Európában. A többi példány sok maggal egyetemben
még Frič poggyászában rejtőzött.
A megrendelt asterias helyett Notocactus
concinnus fajt kaptak az érdeklődők, s mivel a
turpisság hamar kiderült, a további megrendeléseket már nem teljesítették. Kozelský azt
állította, elfogyott a készlete. Frič erre alapoz-

1. kép: Rebutia minuscula. Jó fényiszonyoknál 2. kép: Gymnocalycium gibbosum, amely kellő

erőteljesebb a tövisruha.

mennyiségű napfénynél testszíne pirosas árnyalatot vesz fel.
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3. kép: Bimbós Cereus aethiops, kültéri kultúrában rendszeresen virágzik.

va felszólította a tagságot, Kozelskýt zárják ki
a szervezetből. A vezetőség túlzottnak vélte
az indítványt, és az egész ügyet az asztal alá
söpörte azzal, ez két ember személyes vitája,
és a szervezetnek nincs semmi köze hozzá.
Jaromír Seidl is azt tanácsolta Fričnek, hagyja
az egészet, mert eddig nem érte semmilyen
anyagi kár.
Kozelský cége Kolínban működött és több
külföldi céget képviselt Csehszlovákiában.
Védekezésül erre hivatkozott, ő is asterias név
alatt kapta külföldről e növényeket. A közeljövő sem hozott nyugalmat, sőt a dolog még
jobban kiéleződött. Frič nagyon jól tudta, tollával hogyan fogalmazza meg véleményét. A
vezetőség ezért Frič-cset zárta ki az egyesületből, a választmány legtöbb tagja aláírta a
határozatot, csak Seidl elnök tartózkodott. A
tagok közül sokan nem értettek ezzel egyet,
ezért Seidl és Frič körül kezdtek újra gyülekezni. 1925. január 1-én megjelentették

önálló kiadványukat, amely „A Kaktuszkedvelők Szabad Egyesületé”-nek és a brünni
„Astrophytum” egylet lapjává vált. Fűzetlen oldalakként az „Az élet a természetben”
(Život v přírodě) folyóirattal terjesztették.
Az alakuló gyűlésen nevüket átváltoztatták
„Kaktuszosok Egyesülete” névre. Így tehát
Csehszlovákiában egyszerre három kaktuszos egyesület működött. A brünniek Fričet
támogatták, ezért láthatjuk a mai napig egyesületük címerében az Astrophytum asterias faj
ikonját.
Felfedezéséről a nyilvánosság sokáig nem
tudott semmit. Csak az erfurti társának
küldte el a lelőhely valódi adatait. A főváros
botanikus kertjében ismerte fel a meg nem
határozott növények között az Astrophytum
asterias fajt. A kert irodáiban kapta meg az
információt, hogy Tamaulipasból származik.
Castañeda mérnökkel, akinek birtokán élt
a faj, az indiánok segítségével ismerkedett
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meg. A birtok tulajdonosával ezután megegyezett a kizárólagos gyűjtési joggal.
Amikor 1925 tavaszán Walther Haage
meglátogatta Prágában, szörnyülködve látta
Fričnél milyen sok élő példány található. Bár
kettőjük megegyezésében nem volt szó arról, Frič mennyi növényt tarthat meg, de ez
a tény sokat rontott kapcsolatukon. Haage
viszont arról nem is tudott, hogy Klusáček
úrnál Frič még tartalékba elhelyezett néhány
száz példányt. Üzleti szempontból drágállotta
a centiméterenkénti 80 koronát is, ezért édesapja közvetlenül Castañedához fordult növé-

nyekért, és Frič tudta nélkül küldte a Haage
cégnek nagy mennyiségben ezt a fajt. Az
igazsághoz hozzá tartozik, Castañeda másnak
is küldött növényeket. Az ár gyorsan lecsökkent, és amikor már megjelentek a magból
nevelt egyedek Ján Šuba tynečeki kaktuszos
jóvoltából, a behozott példányok már nem
voltak olyan vonzóak. A feloltott magoncok
csak 3 koronába kerültek és ezzel befejeződött a Mexikóból való behozataluk.
Frič saját üzleti érzékét sosem becsülte le,
hamarosan a külföldi kereskedőknek adta el
feleslegét. Amikor megcsappant az érdeklő-

4. kép: Echinopsis schwantesii rendkívül hosszú virággal.
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5. kép: Chamaecereus silvestrii, igénytelen növény, feltünő virágokkal.

dés, feleségét bízta meg a növények eladásával, ez lett a családi költségvetés alapja. A
kereskedés helyett inkább újra tollat ragadott.
A „Kaktuszosok Egyesülete” eleinte nem engedhette meg magának, hogy saját kiadásban
jelentessen meg újságot. A már említett folyóiratban közölték a legfontosabb tudnivalókat.
Frič nagyon termékeny volt, gyakran egyedül
is képes volt kitölteni egy egész számot. Sokszor itt jelentek meg a tapasztalatai, amelyeket
szerintem még ma is biztonságosan alkalmazhatunk. Az egyik cikkében lebilincselően írt a
kaktuszosok lélektanáról, és négy fázisban ismerteti a fejlődési fokozatokat, amelyen minden növénykedvelő átesik. Sajnos terjedelme
miatt nem tudom e cikkben fordításként megjelentetni. Talán lesz még rá alkalom.
Most, hogy még egyszer átolvastam ezt az
írását, úgy döntöttem, egy részletet mégis

csak átadok az olvasónak. A részlet a Rebutia
minuscula fajról szól, ez a faj oszlatta el azt a
tévhitet, hogy a kaktuszok csak hét évente
virágoznak. Sikeres és gyors szaporulata sok
embert „megfertőzött”, és nagyban hozzájárult a kaktuszozás elterjedéséhez. Ebben az
idézetben a faj történetét vázolta fel.
„Nemhogy évente virágzik, hanem gyakran
ismétel is. Már a két éves magoncok is virágoznak, és a virágjuk, ha nem lett közben beporozva,
akár egy hetet is kitart. Tehát tartásuk nagyon
egyszerű. Akinek nem sikerül ezt a növényt megtartania, az inkább tegyen le a kaktuszok tartásáról. Az ilyen személynél semmi sem fog növekedni, esetleg a pocakja.
A növény felfedezése eloszlatta az összes
legendát a hét évenkénti virágzással kapcsolatban. De a botanikusoknak elejétől fogva sok
gondot okozott. Nem voltak képesek sehová sem
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besorolni. Egyik nemzetség sem illet rájuk. Dr.
Weber eleinte felismerte, új nemzetséget kellene
létrehozni számára, de Weber, annak ellenére,
hogy német neve van, francia volt, és a német
tudomány pánikszerű félelmet táplált minden
újdonság iránt, de főleg nem akartak a dogmatikusan kialakított húsz nemzetségtől többről hallani. Ezért az Echinopsis nemzetségbe rakták,
annak ellenére, hogy növekedésben és csupasz
termésében eltért ettől. Mikor már másként nem
lehetett, hát Schumann átrakta az Echinocactus
nemzetségbe, Echinocactus minusculus K. Sch.
néven és a IX., a Notocactus alnemzetségbe sorolta. Egyáltalán nem zavarta, hogy az összes
Echinocactus a csúcs közeli areolákból virágzik,
míg a Rebutia nemzetség a szártag alsó részéből,
csaknem a gyökerektől. A notokaktuszok termése
sűrű gyapjúval és vékony tövisekkel fedett, míg a
rebúciák termése csupasz, fényes és puha. Ezt a
tényt egyszerűen megoldotta. Az Echinocactus
minusculus egy kivétel. A másik kivételt kevés
porzószálai képezték. Tehát, csak kivételek – ezt
nevezik a nevezéktan leegyszerűsítésének (számomra ez a módszer ma is nagyon aktuálisnak tűnik, FL).

Egyike a jó dolgoknak, amit Britton és Rose
műve adott, hogy felújította ezt a nemzetséget.
Ma, amikor a németek mindenben utánozzák az
amerikaiakat, elismerik ezt a kaktuszos Dawes
tervet, elfogadták minden hibájával egyetemben,
még a Rebutia elismerésével is.”
Frič tanácsai alapján kezdett kaktuszokkal
foglalkozni a pardubicei Vladislav Vojta. Hamarosan szép sikereket ért el, de nem az ő
gyűjteménye volt a legnagyobb. Vojta nagyon
sokfelé levelezett, sajnos halálát követően
ezek az értékes dokumentumok a hulladékban
végezték. Bizonyosan sok dolgot tudhattunk
volna meg belőlük Fričhez való kapcsolatából.
Frič általában a kezdőket kedvelte, mert még
nem érte el őket az egyik csúnya emberi tulajdonság, a dölyfösség.
Már több hónapja tartózkodott Prágában,
és úgy érezte, minden oldalról nyomás éri,
ezért elkezdte az előkészületeket a következő
útjához.
A kaktuszos világ még mindig nem ocsúdott
fel mexikói sikereiből, hiszen a kereskedőket
több mint 12 kg maggal látta el és rengeteg
élő növénnyel. Csak csodálhatjuk, hogy ilyen

7. kép: Gymnocalycium saglionis termésekkel, ez a legnagyobb gimnó faj.
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szeretnének saját nagyméretű gyűjteményt létrehozni. A tag előnye, hogy elsőként választhat
az anyagból, rezsiköltségen, természetesen csak
nagyobb mennyiség esetén.”

6. kép: Trichocereus terscheckii hatalmas példá-

nya. Kép bal oldalán Frič.

rövid idő alatt helyreállította anyagi helyzetét. Hiszen annak ellenére, hogy visszafogottan utazott Mexikóban, ez az útja 300.000
koronájába került. Ez a mai árfolyamon úgy
25-30 millió forintnak felel meg.
Érdekes, ez az út tette lehetővé, hogy megalakuljon egy szervezet, amely finanszírozta
a következő útja nagy részét. Arról nincs tudomásom, milyen eredményes volt ez a szövetkezés, de sok nagynevű ember volt a tagja. Frič erről így ír: „Az egyesület nemzetközi
és segíteni fogja a kaktuszok tanulmányozását.
Mostanáig Prágában van a központja. Néhány
személy képviseli és céljuk, hogy az eladásból
származó haszonból finanszírozza a saját gyűjtőket, akik az eredményeiket saját folyóiratukban jelentetik majd meg. Az egylet tagsága
elsősorban a kereskedőket, botanikus kerteket,
vagy a gazdagabb személyeket szolgálja ki, akik

Hetedik útja: 1927. január – 1927. július:
Dél-Amerika, Brazília, Uruguay, Argentína, Paraguay.
Frič cikkei a mexikói útjáról nagyon sok érdeklődőt vonzottak, jóval többet, mint annak előtte. Mivel a következő útjait az előző
utak bevételéből pénzelte, sok ideje elment az
árusítással. Az első két útját az indián tárgyak
gyűjtése és értékesítése jellemezte, de a továbbiakban a növényekre összpontosított.
A vásárlók köre is megváltozott, amíg eleinte csak a gazdag kereskedők és a botanikus
kertek számára gyűjtött, most az egyszerű
növénykedvelő került az előtérbe. Tudta, e
réteg kiszélesítése nagyobb haszonnal fog járni, ezért még több érdekes cikket jelentetett
meg. Ezek a cikkek sokkal több új érdeklődött
hoztak, mint a fizetett reklámok.
Cikkeiben gyakran elárulta a növények előfordulási helyét, ahová a konkurencia azonnal
elküldte a saját emberét. Mivel ismert helyre
mentek, kisebb volt az önköltségük, és a növényeket áron alul kezdték forgalmazni. Frič
ezekből a jelekből levonta következtetését, és
hetedik útján csak felületesen írja le a lelőhelyeket.
Buenos Airesből az egyik újságnak küldött levelében 1927. július 23-án ezt írta:
„Tucumánba érkeztem meg Patagóniából, Santiagón keresztül az argentínai Chacóba, majd a
Kordillerákon át Assunciónba, és innen Buenos
Airesen keresztül újra vissza Európába. Hatvan
kaktuszfajt gyűjtöttem be, és 88 ládát raktam
meg kaktuszokkal, orchideákkal és broméliákkal.
Az új üvegházam meg is telik velük. Főleg több kilónyi cereusz magvat hozok, hogy ellássam a piacot új alanyokkal, amelyekből sajnos már nálunk
kevés volt. Az új Victoria regia faj magjából is
van három palacknyi, e forma jóval kisebb levelű,
mint amilyent eddig ismertünk. A kaktuszokból
csak 5 új fajt leltem meg, de a régen kihalt fajokból nagyon sokat. Annak ellenére, hogy egész
utam alatt beteg voltam és végigkísért a pech,
elégedett vagyok. Ha minden épségben megérkezik, lesz miben gyönyörködni.”
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8. kép: Gymnocalycium michoga termésekkel.

A hajóútját Lisszabonban kezdte, de előtte
még megállt a Haage-Schmidt cégnél, amely
Victoria regia var. stuckertii magvakat rendelt
tőle. Azonnal visszaemlékezett a húsz év
előtti paraguayi útjára, ahol a faj él. Anyagilag nem érte volna meg neki ide utaznia, de
szerette volna újra meglátogatni a régi lelőhelyeket. Az sem volt számára mellékes, hogy
ez a nemzet úgy van elkönyvelve, mint a világ
legbarátságosabb nemzete. Brazíliában Santosban szállt le a hajóról, régebben már itt
is tartózkodott. Szerette volna meglátogatni
a távoli hegyeket, de az időjárás elromlott és
napokon át esett. Ilyenkor ezen a vidéken lehetetlen a terepen közlekedni, mert a talaj át
van ázva és nagy területek kerülnek víz alá.
Melocactus és hosszúgyapjas Pilocereus fajokat
szeretett volna gyűjteni, mert ezek jól akklimatizálódtak Európában. Santos környékén
tenyészett egy faj, amelyet az esős idő miatt
nem lehetett kiásni, ezért néhány szártagot
vágott le, és ezeket küldte el megrendelői-

nek. A fajt Schumann Pilocereus exerens néven leírta, de Britton és Rose szerint azonos
volt az ő Cephalocereus arrabidae fajukkal.
Európában nagyon hasonló taxonok már voltak, Cephalocereus tilophorus és Cephalocereus
sublanatus néven. Néhány krisztáta formát is
talált, megfigyelte, a növények idővel áttérnek a normális növekedésre, vagy elpusztulnak. Rájött, a túlzott burjánzást bizonyos termeszek okozzák, amelyek a kaktusz gyökerei
közt alakítják ki a fészküket. Bizonyosan hormonálisan befolyásolják a növényt, az elpusztult egyedet ezt követően azonnal otthagyják.
Mivel Brazíliában nem tudott gyűjteni, hajóra szállt és délnek indult. Uruguayban egy
napot vesztegelt hajója, ezért úgy döntött,
meglátogatja azt a hegyet, ahol régebben
az erőd oltalma alatt begyűjthette az ott élő
kaktuszokat. Elképedve tapasztalta, az erőd
már nem lakott, és a domboldalban kecskék
és szarvasmarhák legelésztek. A háziállatok
vagy elfogyasztották a növényeket, vagy szét-
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taposták. Arra a következtetésre jutott, a települések közelében már nincs esélye gyűjteni,
kénytelen lesz fáradságosan újabb lelőhelyeket felfedezni. Argentínába érve örömmel tapasztalta, a régi barátai, annak ellenére, hogy
nagy távolságra voltak tőle, mintapéldányokat
küldtek neki. Köztük egy új Gymnocalycium
fajt, amely hasonlított a mihanovichii fajra, de
virágja méregzöld színű volt.
Elindult Patagones felé, de Bahía Blanca
kikötővárosban időznie kellett a rossz vonat
összeköttetés miatt. Két segítőjével a közelben felfedezett a sós sivatagban egy lagúnát,
amely partja kb. egy méter magas kaktuszsűrűséggel volt benőve. Másnap egyedül ment
oda, hogy az ismeretlen, talán Trichocereus
fajból magvakat gyűjtsön. A vérvörös termések már alig tartalmaztak magvakat. Az
aratás közben egy nagyon kellemetlen dolog érte, erről a Möllers Deutsche Gärtner-

Zeitung 1927. 24. számában írt a 292.-293.
oldalakon.
„Végre találtam néhány növényt, amelyek a
sziget déli, védettebb részén az erősebb nap fényétől árnyékban voltak. Reményem újra felébredt. Azonban azt a néhány félig üres termést,
amit megleltem, fájdalmasan kellett messzire
eldobnom. Kis idő elteltével a gépem állványával
kellett görgetnem őket, hogy az erős rágókkal
ellátott hangyákat eltávolítsam róluk, amelyek a termés édes belsejéből táplálkoztak. Erre
még többen jöttek elő, ezért sokuk bejutott a
hátizsákomba, és kínomban óriásikat kezdtem
ugrálni, mert az egyik mesterük belemart az eleven húsomba, biztosan komikusnak tűnhettem.
Szerencsémre ebben a sós sivatagban csak egyedül voltam, vagy legalább is azt hittem.
Végre, egy félig érett termés, amely átmenetet
képezett a vérvörös és az aranysárga szín között,
és a belsejében úgy ötezer magvat saccoltam meg.

9. kép: A Gymnocalycium knebelii nagyon szép, kevéssé ismert Friči novény.
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A termés már annyira érett volt, mikor hozzáértem nagy ívben elrepült a növényről, és az egyik
közelben levő tatú (örvös állat) üregében landolt.
Amennyire az agyonkínzott ujjaim megengedték, mélyen benyúltam az üregbe, de a szőrös,
napmelegtől izzó termés helyett az ujjaim között
valami hideget és csúszóst éreztem. Még mielőtt gyorsan kihúzhattam volna kezem, ismerős
fájdalmat éreztem, mintha a húsomba két hegyes
varrótű hatolt volna be. A zsákomban levő kötés
csak arra volt elég, hogy a seb fölött elszorítsam
a kezem. A rozsdamentes késem szerencsémre kéznél volt, amellyel kitágítottam a sebeket,
hogy a mérgezett vér minél előbb eltávozzék a
szervezetemből. A nagy vérveszteség azonban
a tűző napon hamarosan megmutatkozott rajtam. Hányinger és lázrohamok biztosítottak abban, hogy napszúrást kaptam, és sehol egy kis
árnyék, ahol elbújhatnék, sehol egy csepp víz. A
telepesek házai látótávolságon belül voltak, úgy
néhány kilométernyire. Mégis annyira messze,
hogy ebben az állapotomban nem mertem elindulni. Egy óra elteltével sikerült magam annyira
összeszednem, hogy visszatérhettem a termésért,
amelyet a dühös kígyó védett. Az érdeklődésem
felcsigázódott, mert szerettem volna megtudni,
milyen kígyó ilyen barátságtalan velem szemben.
Ma már nevetségesnek hat az eset, de abban a
pillanatban tudni szerettem volna, meghalok-e,
vagy még lesz szerencsém látni szeretteimet. Egy
nős férfit az ilyen dolgok másképpen foglalkoztatnak, mint egy szabad legényt.
A termést azután egy bottal kikapartam, de a
kígyó még mélyebbre húzódott, és ezért a tűz sem
vette rá, hogy napvilágra jöjjön, és szemügyre
vegyem. Különben is 10, legfeljebb 12 óra múlva
majd választ kapok. Mivel ezeket a sorokat írhatom, azt jelenti, rendben jöttem. A kezem be sem
dagadt. Ez csak úgy lehetséges, a kígyó vagy nem
tartozott a mérges fajokhoz, vagy sikerült az erős
vérzéssel kimosnom sebeimből a mérget.”
Másnap vonatra szállt, és megérkezett
Patagonesbe. A város az évek során teljesen
átépült, még hotelja is lett. Annak idején birtokolt itt egy telket, amelyen Gymnocalycium
saglionis növények éltek, és még két változata.
A telek eladása után is kapott innen növényeket, mert az új tulajdonos gyomnövényeknek
tartotta a kaktuszokat. A környéken előfordultak még az Echinopsis campylacantha és a

Gymnocalycium gibbosum fajok. Néhány helyen áthatolhatatlan sűrűséget alkottak.
Patagones vidéke régen kietlen sivatag volt,
3 mm-es évi csapadékkal. Az új telepesek
kiépítették a kutak és öntözőberendezések
rendszerét, így az évi csapadék mennyisége
300 mm-re növekedett (természetesen a természetes csapadékról van szó, FL). Ez a kaktuszok szempontjából azt jelentette, hogy
ott nincs mit keresniük. Alig tudott belőlük
összeszedni 50 példányt.
Régebben ezen a helyen előfordultak egyéb
kaktusz-félék, mint pl. a Pterocactus kuntzei,
Opuntia maculacantha, Cereus coerulescens var.
melanacanthus és az Echinopsis campylacantha
fajok. A Gymnocalycium gibbosum rokonságába
tartozó Gymnocalycium gibbosum var. leonensis
és a Gymnocalycium pampeanum taxonok,
amelyek Isle de Leonnál tenyésztek, innen
100-150 km távolságra.
A pampa egyhangúságát a magasba nyúló sziklás hegyek törik meg. A legmagasabb
pontja a Sierra de la Ventana, amely nevét az
egyik hatalmas képződményéről kapta, ami
ablakhoz (ventana) hasonlított, és a szél, valamint a csapadék munkája volt. Frič azért jött
ide, mert annak idején maga Spegazzini doktor
árulta el neki, itt előfordulnak az Echinocactus
pampeanus és az Echinocactus platensis fajok. A
megjelölt helyen csak Cereus aethiops fajjal találkozott. Új növényként talált egy csoportosan
növekedő fajt, amely a Gymnocalycium gibbosum
alakkörbe tartozott. Mivel csak csoportosan élő
példányokat talált, elnevezte Gymnocalycium
caespitosum sp. n. fajnak. A terület figyelmesebb átvizsgálása után arra a következtetésre
jutott, több változatról van szó. Néhányukat bizonyos tulajdonságaik alapján névvel látott el.
Így jöttek létre ezek a változatok, a var. nobilis,
a var. ferox és a var. schlumbergerii. Mai szemmel
nézve csak populációs formáknak tekinthetjük
ezeket, mert azonos lelőhelyről származnak.
Megtalálta a Malacocarpus tetracanthus fajt,
valamint néhány alpesi növényt, amelyek
rendkívül erős mentolos illatot termeltek. Illatuk olyan intenzív volt, hogy több száz méterről is észlelni lehetett ezt az Amaryllis fajt.
Február végén a Parana-folyó partján két új
Echinopsis fajra lelt. Elnevezte őket Echinopsis
schwantesii és Echinopsis dehrenbergii fajoknak.
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St. Jago del Estero argentin városkában a
mexikói „paradicsomi völgyhöz” hasonló kolóniára talált. A sivatag minden színben pompázott az őshonos virágzó növényektől, de a
mezőgazdasági eredmények itt még rosszabbak voltak, mint Mexikóban. Azt tanácsolta
nekik, gyűjtsenek kaktuszokat az európai
cégeknek, így annyi pénzhez juthatnak, hogy
elhagyhatják ezt a vidéket. Egy német család
megfogadta tanácsát, és hamarosan elköltözött. Frič később elképedve tudta meg, maguk
a telepesek tiltakoztak az ellen, amiért szélhámosságnak titulálta az itteni kolónia létrehozását.
A sós sivatagokat Frič nem kerülte el, mert
sok érdekes növény élt bennük. Az esőzések és
az öntözések nagyban hozzájárultak a só koncentrációjának emelkedéséhez. A Cleistocactus
baumannii fajhoz hasonlatos kaktuszokkal találkozott, amelyek tövisruhája aranysárga és a
viráguk vérvörös színű. A Stetsonia coryne fajon sok fénylő, rózsaszínes piros termés talált,
amellyel egy egész hátizsákot megtöltött. Az
útja közeledett a Kordillerákhoz, ezért irányt
változtatott, és a hegyekbe indult.
Tucumanban, a Tafi Viejo felé vezető úton
teljesen az volt az érzése, hogy a mexikói
Pachucában van. Az itteni buja, eső áztatta
vidék teljesen azonosnak tűnt neki. Az európai gyűjteményekben az állítólag innen származó növényeket teljesen szárazságtűrőnek
vélték. Ez bizonyosan azért volt így megadva, hogy az esetleges gyűjtőket eltérítsék az
eredeti lelőhelytől. A lényeg az, itt csak fán
lakó fajok fordulnak elő, mint pl. a Rhipsalis
tucumanensis, lumbrioides és lorentziana egyedek. Tucumanban szerette volna újra megtalálni a Rebutia minuscula és a Chamaecereus
silvestrii taxonokat, mivel ezek már a gyűjteményekben teljesen degenerálódtak, és szerette volna felfrissíteni ezen igénytelen növények állományát.
Santoshoz érkezve azonnal meglepték az
emlékek, mint 19 éves újonc ezen a területen
orchideákat gyűjtött. Azóta eltelt 26 év. Akkor még minden fa egy botanikus kert volt
számára, minden gyökér, ág és fakéreg növényekkel volt befedve. Az üvegházában tartott példányok már teljesen eltértek az itteni
populációtól. Az itt élők sokkal nagyobbak,

teltebbek voltak, de jóval több sérüléstől éktelenkedtek.
Északabbra a hegyláncok lejtőin ritkán esik,
ezért ott több kaktusz fordul elő. Ezt az útját balszerencse kísérte, mert nem volt képes
szállításra alkalmas példányokat begyűjteni.
A növények teljesen telítettek voltak vízzel,
és ilyen állapotban nem bírják ki a hosszadalmas szállítási körülményeket. A magvakat
meg már rég széthordták a rovarok, csak kis
mennyiségben hagytak számára mutatónak.
Egyetlen eredménye rengetek szép felvétele
volt, amelyekkel az útleírásait tudta érdekesebbé tenni.
Az ottani táj jellegzetes domináns faja
a Trichocereus terscheckii. A bennszülöttek „cardon” néven említik, és terméseit
„pasacana”-ként terjesztik. Nem azonos azonban a Trichocereus pasacana fajjal.
„Az ember csak ámul, hogy milyen kiváló botanikusok az indiánok. Az Echinopsis shaferi
faj a „cardon macho”, a gömbölyded Echinopsis
tucumanensis-t a „cardoncilla”néven emlegetik.
Önök is tudják, hogy ezek a fajok közeli rokonok,
és nem látom az értelmét a Trichocereus nemzetség létjogosultságának, mert csak abban tér
el a „vonalas” echinopsziszoktól, hogy oszlopos
növekedésű.
Córdobában az egyik vidéken nem gyűjtögetett, mert úgy tudta, hogy ez egy olyan
terület, amellyel a córdobai Osieus úr rendelkezett, aki szintén gyűjtő volt. Nem volt természete, hogy mások dolgaiba beleavatkozzék, ezért csak tanulmányokat és felvételeket
készített. Bár voltak ott olyan kaktuszfajok is,
amelyek már ritkaságnak számítottak Európában, példaként a Hickenia microsperma fajt
említem.
„Csaknem az összes környező hegység gipsz
tartalmú, amely kisebb-nagyobb mértékben elmállik. Az itteni Gymnocalycium saglionis
populáció óriási méretet ér el, főleg azokon a
területeken, ahol a gipsz nem olyan mértékben
porlad. Találtam 60 cm-es átmérőjű és 80 cm magasságú példányokat is. Az olvasó képzelje maga
elé ezeket a bársonyosan zöld színű növényeket,
amelyeket hajlott fekete tövisek díszítenek.
Sajnos, sem a virágját nem láttam, sem a termését, de bizonyosan a virágok egyszerre több
párhuzamos körben jelennek meg rajta.
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10. kép: Přerovský szabó, a háta mögött Stetsonia coryne faj.

Egy szíriainál laktam. Este métaivás közben
igyekeztem meggyőzni szomszédunkat, hogy segítsen kaktuszokat gyűjteni, mert annyira beteg
és kimerült voltam, hogy alig bírtam el még csak
néhány kisebb példányt is. Megígérte a segítséget
és megegyeztünk a napi bérben is. Másnap egy bádog dobozban hozott egyetlen példányt. Gyönyörű Gymnocalycium saglionis faj volt az igaz, de
csak egyetlen darab. Én ugyanannyi idő alatt kétszer is megjártam a hegyeket teljes rakománnyal.”
Sokan segítettek neki, de csak azzal a feltétellel, hogy a hosszú töviseket vagy letördelik,
vagy leégetik. Mivel más kiutat nem látott,
belement a feltételbe. Az egyik idős indián
megemlítette, a távoli hegyekben él egy szép
kaktusz, és elviszi arra a vidékre. Minden száz
példány után jutalmat kínált fel. Az út úgy
10-15 km-es volt, de sok kaktusszal találkoztak, főleg Trichocereus terscheckii növényekkel.

Annak ellenére, hogy hatalmas a termésük, a
kocsonyás belsejében csak néhány mag rejtőzik. Az öreg segítségével nagy sokára néhány
ezer szemre tettek szert. Megfigyelte, a települések és a vasútvonalak környékén többségében csak kevés és sérült egyed él, feljebb a
zártabb völgyekben pedig erdőket képeznek.
A magyarázat egyszerű, már abban az időben
az emberi tevékenység megváltoztatta a mikroklímát. A valamikor nem ismert fagyok, télen már rendszeresen jelentkeztek, és ennek
következtében többek között e tájon kipusztult a Cereus validus faj.
Mikor végre elértek a „tiento del zorro” lelőhelyére, mert a kísérője ilyen néven illette az
itteni kaktuszokat, csak kb. 20 darab növényt
találtak, de sokukon érett terméssel. Kissé hasonlítottak a Gymnocalycium saglionis fajra, de
tövisruhája inkább a Gymnocalycium michoga
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fajra emlékeztette. Új fajnak tartotta, ezért
leírta, mint Gymnocalycium knebelii Frič sp. n.
taxont, az erlaui Curt Knebel kaktuszkereskedő tiszteletére.
A vissza úton egy fán meglátott egy bőségesen virágzó Oncidium orchidea fajt. Sajnálta,
amiért nem tudja ezt a fát kiemelni, és otthon
az üvegházában elültetni, így csak néhány álhagymát tört le róla. A sötétség közelsége miatt fényképezni sem tudott.
Rose és Britton sok Echinopsis fajt egybevont, mint az Echinopsis sealpingophora szinonimáit. Másrészről újabb itteni fajokat leírtak
új megnevezés alatt. Ilyenek az Echinopsis
spegazzinii és az Echinopsis shaferi fajok. A
shaferi fajt csak azért tartották jó fajnak, mert
állítólag Shafer úr a természetben látott egy
másfél méteres egyedet, ami szerintük a legmagasabb Echinopsis faj volt, és ez elég oknak
számított a leírásához. Frič útjai során gyakran találkozott ennél még magasabb példányokkal is, mégsem tartotta ezt olyan bélyegnek, ami szerint le kellett volna írni.
„Ezen a helyen találtam egy érdekes alfajt,
amelynek erősebb tövisruhája volt, mint az
Echinopsis campylacantha fajnak. A jóval sötétebb töviseivel eltér a világosabb Echinopsis
leucantha fajtól, és ezért úgy ismertetem, mintha az Echinopsis shaferi faj lenne, legalább
ezzel támasszam alá a növény létjogosultságát.
Sajnos, a képek előhívásánál megsérült a tárgylemezem, ezért csak nagyon satnya képet tudok
bemutatni. Remélem, az az egy példány, amelyet
Európába küldtem, épségben fog megérkezni,
és abból a három termésből, amelyet be tudtam
gyűjteni, sok magoncom lesz. Eléggé bizonyos,
hamarosan új fajként lesz leírva.”
Következőkben azok a fajok, amelyeket
megfigyelt és gyűjtött: Cereus validus forma alpina – Cleistocactus sp.? (cola del lean),
Gymnocalycium saglione (cubera del negro),
Gymnocalycium knebelii (tiento del zorro),
Echinopsis shaferi (cardon macho), Echinopsis
tucumanense (cardoncilla), Harrisia tortuosa
(?), Trichocereus terscheckii (cardon, a termése
pasacana), Trichocereus thelegonus (?), Hickenia
microspema (penguita), Opuntia sulphurea –
Opuntia salmiana – Opuntia sp. (llora tigre).
A kitartó esőzések visszahajtották Dora
városába, ahol becsomagolta és ládázta a

szerzeményeit. Az általa megbízott emberek
egész idő alatt, amíg el volt, nem csináltak semmit. Csak régi barátai küldtek számára néhány
Gymnocalycium michoga növényt, amely közeli rokona a Gymnocalycium schickendantzii
fajnak. Ezek a kaktuszok nagyon változékonyak, aszerint, hogy hol tenyésznek. A bokrok árnyékában érzik a legjobban magukat,
azonban ha a bokor elpusztul, hamarosan
az árnyékában élő növények is. Figyelemmel
követte a Gymnocalycium fajok természetes
hibridizációját, a Gymnocalycium saglione és
a Gymnocalycium knebelii gyakran egy lelőhelyen élnek és egyszerre virágoznak, mégsem
talált átmeneti formát. Ezzel szemben mindkét faj rendkívül változékony, gyakran akár
25 formát vagy változatot találhatunk kis távolságon belül. A rendkívüli változékonyságot
nem vélte a két faj egymásra való hatásának.
Mivel emberei nem végezték el a rájuk bízott feladatot, maga ment vissza a sós sivatagba, hogy a Trichocereus lamplochlorus és a sárga
tövisű Cleistocactus fajokból levágott szártagokat hozzon. Az elkészített anyagot egy
helyre rakta és ott hagyta, hogy kissé betöppedjenek a szállítás miatt. Megint eleredt az
eső, így egy szekeret küldött a zsákmányért. A
szártagok többségén a virágok tucatjai voltak
kitárulva. A porcelánfehér virágok kellemes
illatot árasztottak, amelyet nem tudott leírni.
Néhány alkalmas személyt megbízott a magvak gyűjtésével, amit évente kellett elküldeni
részére. Nem nagyon bízott ebben, mert a termések ehetőek voltak, és ezen a kietlen vidéken a has nagyobb úr, mint a barátság.
A Gran Australba érkezve visszaemlékezett
a 26 évvel korábban itt előfordult hatalmas
árvízre. A két folyó mindkét partján úgy 20 kilométerre kiáradtak és a laposabb részeken a
magas fák is víz alá kerültek. A magasabb területeken övig vagy nyakig ért a víz, s így tudta
meztelen talpával kitapogatni a víz alatt levő
kaktuszokat. Mivel az áradás csaknem három
hónapig kitartott, véleménye szerint emiatt
az összes itt élt kaktuszfaj kipusztult, köztük
az eredeti Gymnocalycium mihanovichii faj is.
„Ahogy azt már említettem, az egyik megbízottam gyűjteményében Buenos Airesben, felfedeztem egy növényt, amely a régi Echinocactus
mihanovichii fajomra hasonlított, azonban
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11. kép: Parodia mutabilis, amit Frič Hickenia microsperma név alatt jegyzett.

jóval élesebb barázdái voltak, és még élesebb
bordázata. A növény a megérkezésem napján
virágzott ki, és a virágai sokkal intenzívebb zöldek voltak. Mivel nem volt megfelelő összehasonlító anyagom, nem tudtam megállapítani,
hogy azonosak e. Már biztos vagyok benne, a fajt
nem fogjuk tudni sohasem azonosítani, mert az
Echinocactus mihanovichii kihalt. Amit ezen a
néven Európában nevelünk, csak hibridek, amelyek különböző nagyságúak és a szártagjuk is

egyedenként eltérő színű, amit a természetben
soha sem figyeltem meg.”
Az árvízből kimentett néhány tucat példányt elküldte Európába. Mivel a növények
elég kiszáradt állapotban voltak, habitusuk eltért a normál kinézettől. Schumann
az Echinocactus denudatus fajhoz sorolta
be, mint változatot. Később, Frič az egyik
írásában epésen meg is jegyezte, Schumann
más Gymnocalycium fajt nem ismer, csak a
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denudatust, és a többi számára csak változatnak számított. Csak halálát követően merte
Gürke leírni, amikor megfigyelte zöld virágait
és apró magvait.
Az új növényből a Chaco területén élő cseh
telepesek csak négy darabot találtak, és ők
küldték el Buenos Airesbe. Mivel szerette volna
személyesen megtapasztalni az ottani körülményeket, útnak indult. Betegségei újra vis�szatértek, és olyan reumatikus rohamokban
szenvedett, hogy gyakran elvesztette az eszméletét. Mivel egyedül nem folytathatta az útját,
jó néven vette, amikor hozzá csatlakozott egyik
földije, a szabó Přerovský úr. Nagyon kedvelte a
természetet, ezért kitanította a gyűjtő mesterségre, aki Frič szerint nagyon bevált. Fájdalmai
olyan erősek voltak, még a vonat zötyögését
sem bírta elviselni, ezért kiszálltak és megvárták, amíg földijeik szekérrel eljönnek értük, így
folytatták a megkezdett utat.
Sok helyen nem tudott magokat gyűjteni, mert azokon a tájakon már papagáj-félék
fordultak elő, ezek minden tokot a héjáig kitakarítottak, így csak nagyon keveset tudott
belőlük begyűjteni. Az élő anyag kiásása sem
jöhetett számításba, mert a gyakori esőktől
minden egyed telítve volt vízzel. Annak idején
a toba törzs indiánjaival kóborolt a vidéken,
második útja már gyapotültetvények között
haladt. Minden alkalmas területet kezdtek
mezőgazdaságilag kiaknázni: „Akkor a jaguárok bömbölését hallgattam, valamint a toba és
a pilagá sámánjainak énekét, ma már itt csak a
szlovák emigránsok dalolnak.”
„A fájdalmaimhoz hozzájárult a „chucho”, a
malária is. A lázrohamaim ideje alatt nem tudtam eldönteni, hogy ami akkor velem történik,
valóság, vagy csak a képzeletem dolgozik. Késő
éjjel fektettek le, és reggel kábultan és erőtlenül
ébredtem fel. Tudatosítottam, hogy az én erőm is
véges. Mi van, már így megöregedtem? Tükörbe
néztem és elborzadtam, teljesen megőszültem.
Ez mikor következett be? Nem is emlékszem, mikor néztem utoljára tükörbe. Amikor az ember
rájön, megöregedett, ez a valóság nem nagyon
segít az önbecsülésének.”
A betegség annyira eluralkodott rajta, hogy
megkérte a telepeseket, vigyék el a legközelebbi városba, mert szüksége van gyógyszerekre. Tíz órás kínszenvedéses út után

érkezett meg Presidencia Roque Sáens Peña
városkába, ahol hotelszobát bérelt és végre
puha ágyban aludhatott. A bennszülöttektől
hallott egy csodaszerről, amelyet minden betegségre használtak.
„Tucumanban beszéltek nekem egy állati
eredetű orvosságról, amelyet az indiánok használnak és csodaszernek tartanak. Az összes
reumatikus és légúti betegségre hat. Különben
nagyon veszélyes szer, mert aki használja, az
állítólag elveszti az eszméletét és erősen izzad.
De ha felébred, mintha újjászületett volna. Mosolyogva hallgattam az elbeszélésüket. Akkor is
mosolyogtam, amikor egy orvos számolt be nekem a hatásáról. Annak előtte ő sem hitt benne,
de amikor a gyógyszer rajta lett kipróbálva, megváltozott a véleménye. Nem maga a doktor szedte
be, hanem amikor a halálos ágyán feküdt, titokban a felesége csempészte a gyógyszereibe. Újra
mosolyogtam. A mexikói indiánok eszik az állat
húsát minden károsodás nélkül, és ezért nem
tudtam elképzelni, hogy éppen a szíve lenne más.
„Árnyékban kell sokáig szárítani.” Válaszolta az
egyik barátom. Így már lehet valami értelme. Az
állati hús rothadása közben keletkezhetnek bizonyos mérgek, ezért elhatároztam, alávetem magam az érdekes kísérletnek.
Az elkövetkező napok az állat vadászatával telt
el. Az összes ismerős vadász igyekezett felhajtani
az állatot, de csak egyetlen példányukat ejtették el. Néhány hét múlva a szív már elég száraz
volt. Barátom beadta nekem a szert. Sokan meglátogattak, sokat beszéltek körülöttem, de hogy
miről, azt nem tudom. Csak arra emlékszem, elmúltak fájdalmaim és nagyon izzadtam. Ébredés
után már jól éreztem magam, és sokáig társalogtam földijeimmel. Mostanáig, amikor ezt a cikket
írom, nem tértek vissza azok a tünetek.”
A Grand Chacó-i viszonyok nagyon mostohák, aki nem ismeri ki itt magát, az elvész.
Volt egy esett, amikor az egyik begyűjtője
eltévedt, háromnapi keresése után félőrülten leltek rá. Frič Harrisia fajokat keresett,
mert ezek nagyon jó alanynak számítottak,
és már otthon kihaltak. Két fajuk a Harrisia
bonplandii és a Harrisia martinii állandó alanynak is használhatóak, szívósabbak, mint a
Cereus jusbertii. Virágjuk jóval nagyobb, mint a
Cereus grandiflorus virágja, kellemesebb illatú
és kitartóbb. Mint szobanövények is tartható-
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ak, mert a természetben az árnyékos területeken élnek ugyanúgy, mint a Phyllocactus fajok.
Bármerre indult, mindenhol esett az eső,
visszaemlékezett, hogy az első útja során a hat
hónap alatt egy csepp sem hullott le errefelé. A sok eső sekély lagúnákat hozott össze. A
növénygyűjtésről megint le kellett mondania.
Az egyik sétája közben fedezte fel azt a vizenyős
területet, ahol a Victoria reginae egyik formája
élt. Ezen a vidéken gyakran a - 8°-os hideget is
elviselik. Begyűjtötte 8 darab emberfej nagyságú termését. Az a néhány virág, amit magával
vitt a szobájába, még víz nélkül is kinyílt, elárasztva illatukkal az egész helyiséget. A változatnak eltérő méretű és formájú levelei voltak,
mint az alapfajnak, ezért a Victoria Reginae var.
Taenzerii (ezt így kell írni, FL) néven leírta, mivel ez az úr adott neki megbízást a Haage cég
nevében, hogy hozzon belőlük magvakat. Remélte, a behozott példányok nálunk is el fogják
viselni az alacsony hőmérsékletet.
Uruguayba akart menni, de az újságokból
megtudta, ott is annyi eső esett, hogy 60.000
szarvasmarha fúlt vízbe. Akkor mit csinálnak
szegény kaktuszok, ők még úszni sem tudnak.
Viccesen kijelentette társainak, „akkor megyek
és viszek egy kis esőt Paraguayba!” Hajóra szállt
és elindult sodor iránt.
A Parana-folyón két napig utazott felfelé, amíg el nem érte az argentin kikötőt,
Posadast. A város még mindig nem heverte ki
a forradalmat és egy ciklont. A magával hozott
mintadarabokat bemutatta az ottani lakosoknak, de senki sem látott gömbölyded kaktuszokat, csak oszloposakat és laposakat. Paraguayba érve a jószívű emberek nem akarták
elrontani az örömét, és ezért ellátták tanác�csal, hol talál majd olyan példányokat, amilyeneket megmutatott nekik. A lelőhelyekre érve
megbizonyosodott arról, ez csak egy jóindulatú félrevezetés volt. Kaktuszok ott is nagy
számban előfordultak, csak éppen ezek nem
voltak a Gymnocalycium mihanovichii faj egyik
változata sem. Csak megint oszlopos és lapos
szártagú példányok. Kérdőre vonás után az
volt a válaszuk, gömbölyded kaktuszok csak
akkor keletkeznek, amikor az oszlopos példányok elkezdenek osztódni, és a sarjak sokáig
megtartják formájukat, különben ott olyanok nem léteznek. Sok napot elvesztegetett

a hiábavaló kirándulások miatt, de meg volt
győződve, hogy hamarosan eredményt fog elérni. Terve szerint már rég otthon kellene lennie, de a sok eső miatt nem tudta teljesíteni
megbízói kérését. Cambüreta városnál kapott
egy jó hírt, a várostól elég messze, de élnek
gömbölyű növények. A város közelében talált
néhány Echinopsis turbinata vagy gemmata
fajt, amelyek azonban nagyon sérültek voltak, így nem gyűjtött belőlük. A csoportosan
élő fajok között Frailea egyedeket is talált, de
mivel nem volt nála összehasonlító anyag,
nem tudta azonnal meghatározni, de sejtette, új fajról lesz szó. Jóval nagyobb méretűek,
mint az addig ismert fajok, erősen sarjadtak,
helyenként akár hatvan fejből is állhattak. A
domb tetején felfedezett egy új Notocactus
(Echinocactus) ottonis változatott.
„Rose és Britton, Schumann Notocactus
alnemzetségébe besorolták az összes malakokarpusz fajt. Ezt a tévedést csak azzal lehet
megmagyarázni, hogy egyáltalán nem ismerték
a Malacocarpus nemzetség fajait. Amikor Rosenak megmutattam a diapozitívjaimat, azt állította, azok melokaktuszok. Szükségesnek látom,
hogy Schumann Notocactus alnemzetségét
nemzetség rangra emeljem, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló tévedések.” A vidék
áttanulmányozása során még egy változatot
talált, amelyről az európai telepesek azt állították, bíborszínű virágja van. Néhány helyen
a két változat egymás mellett is előfordult. Az
ott élő növényekből több ládányit begyűjtött,
megint a megérzései győztek a paraguayiak
„jóindulata” felett. Visszatérő maláriája és
egyéb betegségei megint erőt vettek rajta, de
a hátfájása már elmúlt. Haza szeretett volna
utazni, de Knebel úrnak rengeteg gyönyörű növényt ígért. A pechsorozata nem akart
elmúlni. Amerre járt esett, a közlekedés is
gyakran akadályokba ütközött. A paraguay-i
posták sem akarták átvenni a küldeményeit,
mert Argentínán keresztül lehet csak őket
Európába küldeni, és ehhez tőlük kell egy engedély, amelyet csak Assunciónban tud elintézni. Ezért magával vitte ládáit és lehajózott
Assunciónba.
Fábián László, Udvard, Szlovákia
Képek a szerző felvételei.
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Eduart Zimer

Aeonium ‘Rangitoto’
A második Rangitoto-szigeten tett látogatásom alkalmával lehetőség adódott egy csodálatos hibridekből álló Aeonium telep megcsodálására. Ezernyi növény sorakozott fel
pár száz méteren mindjárt az Islington Bay
[11] kikötőtől délre vezető gyalogút mentén.
Ez lett az utolsó alkalom az egész telep megtekintésére, mivel a következő évben a Környezetvédő Osztály csaknem teljesen kiirtotta [12]. Az aznap begyűjtött pár példány
között volt egy érdekes hibrid, amit én kertészeti szempontból érdekesnek találtam
és szaporítása után Új-Zélandban Aeonium
”Rangitoto” néven kezdtem terjeszteni
2010 májusától. Ugyanakkor hoztam egy A.
haworthii × A. undulatum hibridet, ami mint

később látható lesz, szintén figyelmet keltett.
Az első feljegyzéseim az Aeonium
‘Rangitoto’-ról [14] német nyelven az Avonia
News 2009 decemberi számában jelentek
meg, majd 2010 májusában angol nyelven a
New Zeeland Cactus & Succulent Journalban (terv szerint fordítva kellett volna történnie, de nem lehetett) csupán egy rövid ismertető, leírás nélkül, ellenben sokat mondó
képanyaggal. Egy másik írott anyagot szintén sok képpel közöltem később [15] a saját
honlapomon, amiben próbálkoztam kideríteni az Aeonium ‘Rangitoto’ hibrid eredetét.
Mindkét cikk le lett fordítva román nyelvre és megjelent az Aztekium Kaktuszgyűjtő
Egyesület román nyelvű honlapján [14], [15].

1. kép: Aeonium telep az Islington-öböl partján 2008. januárban.
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2. kép: Kilátás Rangitotóról a Hauraki-öbölre. Az első sziget Motutapu.
3. kép: Újonnan nőtt Aeonium telep az Islington-öbölnél 2012 szeptemberben.
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4. kép: Napos cserjés vezet a Wreck-öbölig.
5. kép: Az út kopár lávatörmeléken vezet a Wreck-öbölhöz.
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6. kép: Sós mocsári vegetáció (Avicennia resinifera).

Az Aeonium ‘Rangitoto’ név megjelenése
a Repertorium Plantarum Succulentarum-ban
(LXI 2010) [1] egy nagy meglepetés volt számomra, főként mivel nem volt még egy hivatalos leírás.
Ez a cikk ezt a hiányosságot próbálja pótolni.
Rövid történelmi áttekintés Rangitoto
-szigetről
A vulkanikus eredetű Rangitoto-sziget
(Hauraki Öböl, Új-Zéland) valószínűleg iu.
1200-1250 körül keletkezett egy 10 és 200
év közötti intenzív vulkánikus időszak során, de ez egy vitatott álláspont még ma is,
amikor nagyobb mennyiségű láva került a
felszínre, mint amennyit Auckland összes
vulkánja termelt. A lávakitörés után még pár
évszázadon át folyt a gázok felszabadulása,
ezt Cook leírásainak következő időszakában
még észlelték is, valószínűleg 1780-1790ig. Lehetséges, hogy Cook első utazásainak
időszakában (1769-1770) [3] [9] [15] a vul-

kán még aktív volt. Ez egy fontos szempont,
mivel hozzákötődik a sziget élővilágának a
megjelenése, kialakulása, és egy törékeny
biotópba való emberi beavatkozás kezdete.
Leegyszerűsítve: a vulkáni hegy tetejét salak borítja, míg az alja bazaltos láva [3] [9]
[15].
Rangitoto-szigetet egy keskeny kanális választja el a sokkal idősebb Motutapuszigettől, amit apálykor gyalog át lehet szelni, ami más geológiai múltra tekint vissza.
Érdekes, hogy mind a két sziget sajátos vegetációval bír, még az utóbbi 100-150 évben
is jelentéktelen a közös fajok megjelenése.
Rangitotót nem lakták folyamatosan a maorik, igaz, időszakos jelenlétűk megtalálható a
szigeten. Ellenben a Motutapu szigeten megtelepedett egy kis csoport. Függetlenül attól,
hogy mi vezérelte őket oda, a kezdetben csupán láva által borított Rangitoto-sziget nem
kínált számukra semmilyen lehetőséget.
Az európaiak a 19. század közepe táján jelentek meg a szigeten, és főleg 1880 után
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7-8. kép: Aeonium undulatum nyáron (balra) és a tél végén (jobbra)

gyakoroltak nagy nyomást a fiatal, kialakuló
környezetre: települések, főleg hétvégi célúak, egy kényszermunka börtöntelepek, ahol
különböző cserjéket telepítettek botanikai
kísérletek címén, káros házi állatok, kőbánya, utak, katonai létesítmények jelentek
meg. Ezek mind zavaró hatással voltak a természetes fejlődés útjában. Más szóval az ember által betelepített új növény fajok, utak,
amik mentén ezek az új fajok könnyedén elterjedhetek, beavatkozás a talaj szerkezetébe
befolyásolva ezzel a növényvilág kialakulását, rágcsáló és növényevő állatok (amelyeknek nagy része mára már ki lett irtva) betelepítése mind olyan tényezők, amik negatívan
hatottak a helyi növényvilág megjelenésére
és fejlődésére [3] [7] [9] [15].
A természetes tényezők, amelyek hozzájárultak, befolyásolták a sziget biológiai képének kialakulását, az az édesvíz hiánya, a láva
réteg jellegzetes struktúrája, (lásd főleg [3]),
a madarak kis létszáma a szigeten, ennek köszönhetően ezek egyenlőtlen megoszlása a
Nyugati-szigethez viszonyítva, a magas hőmérséklet, amit a fekete láva réteg kibocsájt,
stb.
Jelenleg háromféle vegetáció típus található a szigeten: az alacsony sík területeké,
amit bazaltláva tömbök alkotnak, (itt domináns a Metrosideros excelsa, Metrosideros
robusta és ezek hibridjei), a salakkal borított domboké (domináns a Kunzea ericoides,
de szép számban vannak jelen más fajok is,
mint a Leptospermum scoparium, Myrsine
australis, Olearia spp., Erica lusitanica,
Hypericum androsaeum, stb.), és a tengerparti övezeté, ahol különféle halofil és xerofil fajok állományai vannak jelen, és domináns a

Avicennia resinifera, Sarcocornia quinqueflora
ssp. quinqueflora, Agapanthus praecox ssp.
orientalis, Suaeda novae-zelandiae, stb.) [3]
[9] [12] [13] [15]. A tengerparti övezet egy
igazi harctér volt, és maradt is a beérkező
új invázív fajok számára. Az összes pozsgás
faj, beleértve az Aeonium spp. is, csak ebben
a tengerparthoz közeli övezetben található.
Miközben a sziget belseje lassan egy fiatal erdővé alakul át, amit a helybeliek buschnak neveznek, a fák lombja beárnyékolván
és visszaszorítván lassan a még csupasz láva
foltokat, addig a tengerparti övezet ritkább
vegetációval bír, és valószínű, hogy ez a környezet nem is fog a közeli jövőben megváltozni. A busch nem ereszkedik le a tengerszintig, szabadon hagyva egy szinte csupasz
lávamező sávot. Igaz, a mangrovék (Avicennia
resinifera) itt-ott, ahol a dagály után vastagabb az üledékréteg vagy ahol a sós mocsaras
felületek vékonyabbak, kezdik lassan birtokukba venni ezeket a részeket is. A pozsgások
nagy része, beleértve az Aeonium spp. is, ehhez a 10-15 m széles sávhoz van kötve.
Az Aeonium telep az Islington Bay kikötő
déli részén tenyészik, és folytatódik délre pár
száz méteren át. Egy keskeny ösvény követi
a tengerpart vonalát. Imitt-amott elvétve,
pár Aeonium található az ösvény sziget felőli
oldalán is, de a többség a part felőli oldalon
volt jelen egészen az apály által megszabott,
láthatatlan határig. Ez a partszakasz keleti fekvésű, ami kedvező a pozsgásnövények
számára, mivel már kora reggeltől teljes napsütésnek örvendhetnek, ez nagyon fontos
főleg a téli időszakban, és valamelyest védve vannak a nyugat felől fújó, szinte állandó
széltől. Zuzmók találhatók a láva tömbökön,

az eldugottabb sarkokban pedig moha fajták
telepedtek meg. Érdekesség, hogy normális
körülmények között epifita, mint például az
Astelia solandri vagy a Metrosideros robusta itt,
mint litofita kezdi életet.
2008 januárjában nagyon sok idős Aeonium
volt található a vidéken, sokuk még viselték a
virágzás nyomat. Sok fiatal növény is volt nagyobb területen szétszóródva, ami arra utalt,
hogy bőséges magtermés is volt az előző
években. Mikor visszatértem egy év múlva,
azt láttam, hogy az összes felnőtt példányt
a Környezetvédő Osztály kiirtotta, imitt-amott hagyván pár fiatal növényt. Időközben a
telep kissé visszaalakult, de nem érte el az
előző forma és szám gazdagságát. 2009 januárjában találtam Yankee Wharftól kissé délebbre egy másik, valamivel kisebb Aeonium
telepet. A terület nyitottabb, tágasabb volt, a
telep pedig szétszórtabb, mint az első, és sok
más pozsgással [13] osztoztak a területen. Itt
az Agapanthus praecox ssp. orientalis kezdte eluralni a területet, elnyomva a többi növényt.
Itt is látszott, az idegen exotikus növények
már voltak irtva a közelmúltban.
Az éghajlat enyhe, szubtrópusi, óceáni hatásokkal, ami azt eredményezi, hogy a téli
minimális hőmérséklet nem csökken 0˚C alá,
de ez az érték is nagyon ritkán fordul elő, talán 10 évben egyszer, a nyári maximumok
pedig normális értékűek. Az évi átlag hőmérséklet 15˚C. Igaz, a csupasz láva tömbök
napközben felhevülnek akár 50˚C-ra, és ezt a
hőt éjjel adják le. Nincs meteorológiai megfigyelő állomás a szigeten, de korábbi felmérések alapján az évi csapadék átlaga 1200-1300
mm/év, ami magasabb, mint Auckland szigetén. Ez lehet, hogy magas értéknek tűnik, de
ha figyelembe vesszük a talaj gyenge vízfelfogó tulajdonságát, és az olykor keletkező erős
szelet, ez a mennyiség nem is elegendő ahhoz, hogy a talaj sokáig nedves maradjon. Az
esők főleg a hidegebb hónapokban esnek, de
az utóbbi években megjelent egy száraz időszak is december-január táján.
Fajok és származásuk
Kivétel nélkül a szigeten élő egzotikus pozsgás fajok mind az elhagyott hétvégi házak
kertjeiből szabadultak ki, vagy az úgyneve-

9. kép: Aeonium haworthii az Islington-öbölnél
nyáron.

10. kép: Aeonium undulatum (jobbra) és A.

haworthii × A. undulatum (balra).

11. kép: Aeonium haworthii × A. Undulatum az

Islington-öbölnél.
12. kép: Aeonium ‘Rangitoto’ élőhelyén.
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13-14. kép: A. haworthii × A. undulatum Rangitotóról termesztésben; részlet a termesztett nö-

vényről.

zett, szintén elhagyott kísérleti telepekről.
Nincsen semmi feljegyzés, hogy a kb. egy
tengeri mérföldre lévő Motutapu- vagy Auckland-szigetekről természetes módon kerültek volna át. Jórészt ezek a növények az elhagyott régi házak környékén élnek. Islington
Bay vidékén, közel a tengerparthoz még léteznek tucatnyi romos, elhagyott hétvégi
házak. Néhány, történelmi jellegük miatt fel
lett újítva.
Rangitoto szigeten feljegyeztek több
Aeonium fajt, [4] [7] [8] [9] [11] [12] de az
Islington Bay telepen csak három fajt láttam,
ritkán az Aeonium ciliatum fajt és gyakrab- 16. kép: Aeonium ‚Rangitoto’. Hasonlítsd össze
ban az Aeonium undulatum és az Aeonium az Aeonium haworthii-val.
haworthii fajokat, és ezeken kívül több hibriAz alábbi leírás egy kultúrában meglévő biodekből álló csoportot.
lógiai anyagon alapszik. Eredeti begyűjtési helye Rangitoto-szigetén a Islington Bay
A leírás
15. kép: Aeonium ‚Rangitoto’.

17. kép: Aeonium ‚Rangitoto’ nyár közepén.
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18. kép: A. haworthii × A. undulatum virágrügyei.
19. kép: A. haworthii × A. undulatum virágzata termesztésben.
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20. kép: Aeonium ‚Rangitoto’ virágzata.
21. kép: Aeonium ‚Rangitoto’ virágrügyei.
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22. kép: A. haworthii virágrügyei.

és Yankee Wharf keskeny partszakasza. A
biológiai anyag szaporítása kizárólag vegetatív úton történt, és a leírásban Aeonium
‘Rangitoto’ E. Zimer 2010 néven van említve.
Leírás: 90 cm magas cserje, 30-60 cm átmérővel, csupasz testű, gazdagon elágazó félgömb alakú koronával. A szár 15 mm vastag,
az ágak 3-10 mm vastagok. Az ágak szinteken jelennek meg, 2-8 ág egy szinten (általában 3-6). A rozetták az ágak végein fejlődnek, és 16-20 cm átmérőjűek, általában
azonban 8-16 cm, akár 180 is egy nagyobb,
kifejlett növényen. Nyitottak, 30 kifejlett,
szélen elhelyezkedő és 10 kifejletlen középen
található levélből állnak. A levél keskeny, 11
cm hosszú. 0,8 mm széles az alapnál, a felső
háromnegyedénél szélesedik 3,5-4 cm szélességig, a szélek pillaszőrösek, a pillák kónuszosak, visszahajlottak, fehéresek, félig
átlátszóak, a levél mindkét oldala csupasz,
csúcsa kissé hegyes. Lehet lapos, enyhén homorú vagy enyhén domború. Színe szürkészöld, zöld. Az erős napfénytől a levelek szélei

vöröses árnyalatúak lesznek. A virágszár 40
cm hosszú, robusztus, sötétvörös vagy barnás, monokarpikus, de rendszerint tovább
fejlődik az alsóbb elágazásokból. A szár közepétől a murvalevelekből megjelennek a kicsi,
kifejletlen virágok. Virágzása nyitott, kissé
lapos gömb alakú, 16 darab 95 mm hosszú
virágszárral, amin 22 virág található. A virágok 10-12 mm átmérőjűek, 7-8 mm hosszúak, azonos számú, 8-9 darab csészelevelekkel
és szirmokkal. Ezek tőben 2-3 mm szélesek,
elliptikus-lándzsa vagy elliptikus-deltoid
formájúak, halvány rózsaszín vagy vöröses
barnás színűek, zöldes-barnás szegéllyel, fehéres-krémszínű porzókkal. A magvak barnásak, aprók, finom porszerűek.
Feltételezéseim a hibrid eredetéről
Aeonium hibridek sok területen vannak jelen
Új-Zélandon, [4] [5] [8] de tanulmányozásuk
hiányos. A létező tanulmányok is inkább a
már ismert fajokról szólnak, ami téves következtetésekre vezethet. Véleményem szerint
az ezen a területeken élő Aeonium fajoknál
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23-24. kép: Aeonium ‚Rangitoto’ virágok.

már fellelhetők bizonyos új karakterek, amik
idővel jelentek meg, mivel közismert, egy nagyon könnyen szaporodó és betelepülési szinten könnyen alkalmazkodó nemzetségről
van szó, beleértve a hibrideket is. Ez az észrevétel érvényes lehet a Rangitoto-szigetén
élő fajokra is, egy kivétellel, ez az Aeonium
× floribundum (= A. × hybridum), ami, ahogy
észrevettem, nem közösködik a területén élő
más fajokkal. A keleti part menti ösvényen
láttam pár Aeonium haworthii és Aeonium
undulatum csoportot, amik együtt alkottak
egy nagy, vegyes telepet. Jelen voltak nagy
számban hibridek is, beleértve a fent leírtat
is. Ugyancsak itt gyűjtöttem be a cikk elején
említett A. haworthii × A. undulatum hibridet
is [6] [11] [14] [16]. Ez valószínűleg hasonló az olasz származású Giuseppe Tavormina
[11] által létrehozott Aeonium ‘Ray Stephenson’ hibriddel, vagy a Flora of New Zealand 4.
számában [8] leírttal. Ez egy nagyon fontos
szerepet játszó növény.
Az Aeonium ‘Rangitoto’ egészen másképpen
néz ki, mint az A. haworthii × A. undulatum
hibrid, amit én Aeonium ‘Islington Bay’ ideiglenes néven forgalmaztam. Átmeneti jeleket mutat ez utóbbi hibrid és az A. haworthii
között. Ez arra a következtetésre vitt, hogy
lehetséges az A. haworthii × A. undulatum hibrid újbóli kereszteződése az A. haworthii-val.
Ez csupán egy feltételezés volt, nem is kapott semmilyen alátámasztást a szakértőktől, csupán szkeptikus megjegyzéseket. Mielőtt közölte volna első feljegyzéseimet az
Aeonium ‘Rangitoto’ hibridről Nick Perrin, a

New-Zealand Cactus & Succulent Journal főszerkesztője, kikérte Rudolf Schulz véleményét, az Aeonium nemzetség jó ismerőjét.
Rudolf Schulz nem tartotta elfogadhatatlannak azt, hogy az A. haworthii × A.
undulatum hibrid az egyik szülő. Ellenben
egy másik elmélettel jött ki: „Feltételezem,
hogy a két megnevezendő nővény lehet két ivarképes F2 formája az említett hibridnek, amiben dominálnak az A. haworthii bélyegek. Az
ilyen növények nem ritkák, sok ilyet lehet találni az út mentén Miramarban, Wellingtonban
[6]”. Tehát Rudolf Schulz elmélete szerint az
Aeonium ‘Islington Bay’ hibrid egy F1 formája az Aeonium haworthii és Aeonium undulatum
keresztezésének, az Aeonium ‘Rangitoto’ pedig az F2 forma, amiben dominálnak az
Aeonium haworthii karakterek. De az egész
csupán egy spekuláció volt, mivel akkor még
nem volt virágzó példány.
Előzetes konklúzió
Közben történt két dolog:
1. 2010-ben az ausztrál tavasz közepén virágzott nálam két Aeonium ‘Rangitoto’ példány. A virágok nagyon is hasonlítottak az A.
haworthii virágjára. Ellenben az A. undulatum
karakterek még ha létezőek voltak is, nagyon
gyengén mutatkoztak a virágnál. Ez tény volt.
2. 2011 végén ültettem az Aeonium
‘Islington Bay’ (a feltételezett F1, A. haworthii
× A. undulatum hibrid) magjaiból, és pár hónap
után az a meglepetés ért, hogy van egy rakás,
inkább az Aeonium ‘Rangitoto’ hibridre, mint
az anya növényre hasonlító apró növényem.
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25. kép: A. haworthii × A. undulatum F2 magoncai.

Lehet, hogy Rudolf Schulznak igaza volt, mikor azt állította, hogy az Aeonium ‘Rangitoto’
egy F2 hibrid, és külsejét az erősebb A.
haworthii génjei dominálják a következő generációknál. Még korai következtetés levonni,
mert a kikelt növények még kicsik. A következő időszakra beterveztem pár kísérletet, újabb
ültetéseket mind a két növényről származó
magokból, és fejlődésük követését pár éven át.
Néhány megjegyzés a végére
Miért ez az érdeklődés egy Aeonium hibrid
iránt?
26. kép: Aeonium ‚Rangitoto’ nyáron.

Elsősorban, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Aeonium ‘Rangitoto’ egy értékes
kertészeti eset, és megérdemli, hogy viselje a
nevét. Míg a Kanári-szigeteken létrejött hibrideknél kompromittálódhat a genetikai csomag, addig a szabadban, új területeken előforduló hibridizálódásoknál ez a veszély nem
áll fent, és ezeknek az egyedeknek a fejlődését inkább követni kell, semmint megakadályozni vagy teljesen kiirtani. Arról nem is beszélve, hogy milyen új hibridek jöhetnek elő.
Könyvében [5] Rudolf Schulz bemutat párat
ezekből a csodálatos hibridekből, amik sajnos
nincsenek se megbecsülve, se elterjesztve.
Tulajdonképpen ezek mind egyedi növények. Egy részlet a Flora of New Zealand 4.
számbeli [8] jelentésből: „Nem lehet biztosan
tudni, hogy ezek a növények Canterburyben létrejött hibridek e, vagy valami import növények.
Valószínűbb azonban, hogy helyi eredetűek, mivel semmi feljegyzés nincs arról, hogy a termesztésben jelen lettek volna hasonló fajok ebből a
nemzetségből.”
A nagy forma gazdagság, ami Islington Bay
környékén található, arra enged következtetni, hogy e hibrid növények mindegyike
hosszú évtizedeken át tartó hibridizálódási folyamat eredményei, olyan növények kö-
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zött, amiknek megadatott, hogy egy közös
helyet osszanak meg egymással.
A képeken látható, hogy az Aeonium
‘Rangitoto’ mennyiben különbőzik az
Aeonium haworthii-tól. Növekedése is sokkal
gyorsabb, és az egész növény robusztusabb.
A test színezete az A. undulatumra utal, míg a
virágzata az Aeonium haworthii-ra.
Remélem, a jövőben többet tudok majd feltárni és nyilvánosságra hozni ennek a növénynek a kialakulásáról.
Eduart Zimer
Auckland, Új-Zéland
Képek a szerző felvételei.
Forrás: Xerophilia – I, nr. 3 (3) –2012, December

Fordította Tar Sándor, Szatmárnémeti
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Ficzere Miklós

Filatélia: Aeonium

2.
1.

3.
4.

1. Aeonium arboreum, Marokkó; 2. Aeonium sp., Spanyolország, Garajonay Nemzeti Park,
La Gomera-sziget, Kanári-szigetek; 3. Aeonium arboreum, Nyugat-Szahara; 4. Aeonium
gorgoneum, Zöld-foki Köztársaság.
Gyűjtemény: Anonymus: 1,2,3,4.
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Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Dr. Mészáros Zoltán
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. Kérem
vegyék figyelembe, hogy a képek 35-45 évvel ezelőtt készültek.

vartani 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 ma- Kedves Zoltán! Rövid önéletrajzi összefoglalód radt. Ezért öt lányával (közöttük anyámmal)
elolvasván, 1987-ben a Kertészeti Egyetem Ro- együtt áttelepült Budapestre. Én Budapes1. kép: Pétfürdőn kártevők keresése az öreg gyümölcsösben. Balra Mészáros Z.
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2. kép: Mészáros Z. gyűjteménye Budapesten, a XIV. kerületi Gizella út 33. alatti ház udvarán.

ten 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
élővilágvilágával 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 származ-

nak, 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. 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, 19551965 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 üveg-
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házba. 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?

3. kép: Tortuguilla környékén a sziklafalon Melocactus borhidii Mészáros egyedek. Kuba.
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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?
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 ro-

4. kép: Melocactus radoczii Mészáros a Rio Jauco mentén. Kuba.
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5. kép: Kuba. Vadregényes táj a Rio Jauco völgyében. A sziklafalon Melocactus radoczii.
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vartanon belül mozgott, s a kis kaktuszgyűjtemény a hobbi keretén belül maradt.
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.
- 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 elsősor-

ban 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!
- 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?
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
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6. kép: Melocactus jakusii Mészáros élőhelye Cerro Galano környékén. Kuba.

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. 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 monográfiá-
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ját. A munkáimat ő már helyben is lektorálta. Társaságnak négyszer három évig voltam elnöke. A társadalmi életből ennyi elég volt.
Sokat tanultam tőle, de nem eleget.
- 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

- 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 Melocactusok között kereshetek
újdonságokat, pedig szívem szerint például
Mammilláriákat is kerestem volna. Miután
Kubában a vártnál több szabadidőm lett és
hamar sikerült egy öreg autóra 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 külföldieknek
szánt nyelviskolába is járni. Hamar megbarátkoztunk a magyar geológusokkal, vagy inkább
ők velünk. Amikor megtudták a mi kaktuszgyűjtési céljainkat, akkortól már ők hívták
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. Minden hónapban három hetet töltöttek Orientében (Kelet-Kubában), ott dolgoztak, a családjaik pedig Havannában laktak. Felajánlották

7. kép: Kubában Gibara vidékén egy „kaktuszfa” mellett Mészáros Zoltán.
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8. kép: A Mexikóvárosi Botanikus Kertben 1984-ben. Balról jobbra: Mészáros Zoltán, H.

Bravo-Hollis, L. Scheinvar, H. Sanchez-Mejorada.

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 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.
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-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 köz- 9. kép: Mexikó. Látogatás A. B. Launál, a botazé tehetsz, megtiszteltetésnek fogom venni. nika misszionáriusánál. A képet Mészáros Z.
készítette.
-Most kicsit elakadtam, mert még szeretnék tő- 10. kép: Mexikó. A Totalco északi oldaled kérdezgetni a kubai kalandokról. Mivel nem lán egy érdekes, hatalmas gyökérzetű
voltam ott, nehezen tudnék jól kérdezni. Bizto- Mammilláriával.
san 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 hazajö-
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11. kép: Mexikó. Koros Echinocactus grandis telep a Tehuacani-völgyben.

helyünkre, a Növényvédelmi Kutató Intézetbe. Feladatunk a hetvenes-nyolcvanas évek
egy fontos szántóföldi kultúrája, a kukorica,
és egy fontos kertészeti kultúra, az alma ökoszisztémájának és a kártevők elleni védekezés
alapjainak kidolgozása, 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 megkerestek, hogy vállalnék-e
néhány spanyol nyelvű növényvényvédelmi
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. Hamarosan
-1984-ben egy évet töltöttél Mexikóban. Mi volt kaptam tőlük egy telefonüzenetet, aminek az
a kérdés volt a lényege, hogy akkor is menküldetésed célja?
Kubából 1973 nyarán jöttünk haza, feleségem- nék-e Mexikóba dolgozni, ha a növény nem
mel mindketten visszakerültünk régi munka- szőlő, hanem kukorica? Erre is igent mondvetelünk 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!
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tam. A velük való beszélgetésen kiderült, ők
a Mexikói Mezőgazdasági Minisztériummal
kötöttek egy 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 miatt
ott 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 következményei 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.

-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?
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 1m3-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.
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- Mexikóban a kaktológia három kiváló
személyiségével sikerült találkoznod, a nagy
nevek: H. Bravo-Hollis, A. Lau és H. SánchezMejorada. A tudomány számára mindegyikük
több új fajt írt le, Lau különösen sokat. Men�nyire 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

12. kép: Mexikó. A Lago Alchichica tónál ismerkedés a Cylindropuntia tunicatával.
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