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Tóbiás Zoltán

Tapasztalatok a kertben nevelhető jukkákról
Beszerzési nehézségek
Télálló kaktuszokat a ’90-es évek végétől kezd-
tem gyűjteni, majd 2004-ben kezembe került 
Dr. Debreczy Zsolt, 1976-ban megjelent „Tél-
álló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok” című 
könyve, amely a kaktuszok mellett kitért a 
kertben nevelhető társnövényekre, köztük a 
jukka fajokra, más néven pálmaliliomokra is. 
Az 1990-es években évről évre megcsodáltam 
a gyulai buszpályaudvar közelében található 
egyik kertes ház udvarán nyárra kitelepített 
törzses jukkáját, akkor még nem tudtam, 
hogy ez egy Yucca recurvifolia. 

1999-ben szereztem be első télálló jukká-
mat, amely az általánosan elterjedt, ’kerti 
jukka’-ként ismert Yucca filamentosa volt. 

Az említett könyv közel harminc fajt neve-
zett meg fagytűrőként és télállóként 1976-
ban. Megjelenése után csaknem 30 évvel, 
2004-ben is, és immár 40 évvel 2016-ban még 
alig lehetett hallani, találkozni más fajokkal 
az átlagos kertekben, illetve közterületen, 
mint az előbb említett két fajjal. 

Kivétel volt ez alól Szeged, melynek közte-
rületére volt néhány Yucca glauca kitelepítve a 
2000-es években a város több pontján, ame-

1. kép: Virágzó Yucca baccata.
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lyek sajnálatos módon néhány éve eltűntek. 
Ezek a tövek a Dugonics tér és a Kálvária su-
gárút találkozásánál, a Petőfi Sándor sgrt. és a 
Tisza Lajos körútnál található  körforgalmak-
ba, és a Szegedi Színház melletti virágágyás-
ba voltak telepítve. 2005-ben a budapesti 
füvészkertben sikerült vásárolnom egy Yucca 
baccatát és egy Yucca baileyi-t, 2006-ban egy 
Yucca gloriosát. A Yucca baccata kinti telelésé-
hez annyi információt kaptam, hogy „nem 
vált be”. Szerencsére, a Kelet-Békésben talál-
ható kert száraz klímája alatt viszont bevált, 
így mind a mai napig megvan ez a három első 
beszerzésemből származó növényem! 2006-
ban kaptam két sarjat, a korábban megcsodált 
gyulai Yucca recurvifoliáról, amelyet minden 
évben a fagyok elől féltve, becipelt gazdája 
télire a szobába. Az egyik sarjat a kertbe ül-
tettem ki, a másikat a szobába mentettem 
be. A sors iróniája, hogy a kertben 
hagyott sarj túlélte a telet, a házba, 
télire bementett sarj viszont elpusz-
tult.

Sajnos, volt negatív tapasztalatom 
is a pálmaliliomok telelését illetően, 
részben információ hiány miatt. 
2005-ben vásároltam még egy Yucca 
torreyi-t és Yucca faxonianát, ame-
lyekről azt az információt kaptam, 
hogy klímánkon teljesen télálló, 
csak azt az apróságot nem fűzte hoz-
zá az eladó, hogy csapadékvédelem-
mel kombinálva igaz az állítás, mert 
ez a két faj fagytűrő, de nem télálló, 
sajnos ki is pusztultak a 2005/2006-
os télen.

2008-ban kedvező áron Yucca 
elataként vásároltam három kis juk-
ka magoncot, és egy Yucca strictát, 
egy ma már nem létező cégtől, 
mindkét faj teljesen télálló növény, 
mindenféle csapadékvédelem nélkül 
jól telel. Sajnos a 2008/2009-es té-
len kipusztultak az elataként kapott 
növények, akkor még nem láttam 
magonc elatákat, így el is hittem, 
hogy azok voltak, amit küldött a cég. 
Utólag visszanézve a képeket, látha-
tóan húsosabb leveleket növesztet-
tek, mint az igazi elaták. Már nem 

tudhatom meg, hogy szándékos félrevezetés 
volt, vagy a szakértelem hiánya miatt kaptam 
mást, mint amit hirdettek eladásra.

2009-ben egy ismerős kaktuszgyűjtőnél 
tett kirándulás folytán kaptam egy kis ma-
gonc jukkát, amelyről azóta kiderült, hogy 
élőhelyen gyűjtött magból nevelt Yucca elata.

A 2000-es évek közepétől egyes növényba-
rát fórumokon (pl. az Index fórum) működött 
egy lelkes kis csoport, amelyben többen pró-
báltuk megosztani a kertben nevelt jukkákról 
tapasztalatainkat, itt ismeretségek kötettek 
és különböző jukka fajokat tudtunk cserélni 
egymás között. Egy ilyen csere folytán ju-
tottam a növények mellett néhány jukka faj 
magjához. A világhálón kerestem információt 
a vetésüket illetően, akkor még megtalálható 
volt Janakidisz Demeter vetéssel kapcsolatos 
leírása, amit azóta már sajnos nem lehet meg-

2. kép: Yucca gloriosa bordós árnyalatú bimbós virágza-
ta.
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3. kép: A Yucca baccata virágzata.
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4. kép: A Yucca baccata nálam megtermékenyült virágából fejlődött éretlen és érésben lévő, 
uborkához hasonlatos termése. 

5. kép: Yucca baileyi.

3. kép: A Yucca baccata virágzata.

találni, ez sokat segített. 2009 nyarán elvetet-
tem a magokat, amelyek edényét a kertben 
helyeztem el. Egy csapadékos időszak után a 
magok nagy örömömre „megmozdultak”, el 
kezdtek csírázni. Sikerült is belőlük felnevel-
nem a kis jukkákat, így szereztem egy kis ta-
pasztalatot a nevelésüket illetően.

2011 végén vásároltam néhány jukka faj 
magjából magyar forrásból. Ezeket lakáson 
belül keltettem, és sajnos nagyon rosszul kel-
tek, majd lehetőségem volt a külföldi mag-
beszerzésre. 2012 elején vettem néhány faj 
magjából, és a márciusban megépült „keltető 
gépemben” szinte 100%-os keléssel keltek 
a külföldi beszerzésű magok. A kis magon-
cokat először próbáltam kertbe kitelepíteni 
homokkal lazított kerti talajba, ahol renge-
teget nőttek az őszig. Kicsi, néhány centis, 
fűszerű növényekből, fajtól függően, 10-25 
centiméter magas, fajukra jellemző kinézetű 
növények lettek. Az első időkben még télire 
becserepeztem ezeket a jukkákat, de hamar rá 
kellett jönnöm, hogy teljesen felesleges, mert 
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6. kép: Yucca elata

a télálló fajok közül a megerősödött növények 
magoncai jól viselik a tél megpróbáltatásait. 
De itt is igaz, hogy idősebb növények ellen-
állóbbak a télen. Az Egyesült Államokban élő 
gyűjtőtárstól is kaptam jukka magokat, ame-
lyeket edzett növényekről szedett, ezek a ma-
gok jól keltek és kiváló télálló növények lettek 
belőlük.

Az utóbbi néhány évben több új fajjal gya-
rapodott a gyűjteményem a magbeszerzések 
következtében. A legtöbb faj magoncait gond 
nélkül tudom hazai körülmények között ne-
velni. Így a kertemben több élőhelyről szár-
mazó fajok nőnek:

Yucca glauca formák,
Yucca (glauca var). albertana,
Yucca (glauca var.) baileyi,
Yucca elata formák,
Yucca neomexicana,
Yucca pallida,
Yucca baccata formák, sajnos ezek közül né-

hány élőhelyi változat nehezen tolerálja a sok 
téli csapadékot, legalább is fiatalkorban kite-
lepítve. Ezért legalább az első néhány évben 
téli csapadékvédelmet igényelnek a

Yucca angustissima,
Yucca harrimaniae formák, de ezek között is 

vannak csapadékra érzékeny egyedek, mint a
Yucca nana.
Kísérleti fázisban 2015/2016-os télen ne-

veltem kiültetve csapadékvédelemmel ellátva 
több fajt, amelyek közül idén többet csapa-
dékvédelem nélkül kint tesztelni fogok, ezek: 
Yucca reverchonii, Yucca rupicola, Yucca schotii.

Sajnos a Yucca schidigera nem vált be. A két 
élőhelyről származó egyedemet a párás téli 
időszak a takarás alatt is elpusztította, még 
a Yucca brevifolia var. jaegeriana is jobban te-
lelt ennél a fajnál. Van néhány hibrid eredetű 
fajtám is, ezek sokszor a jukka szülők előnyös 
tulajdonságait egyesítik.

Tóbiás Zoltán
Csongrád

Képek a szerző felvételei saját gyűjteményé-
ből.
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Ficzere Miklós

Az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztálya története
Írásomban felhasznált idézetekben 
megtartottam az eredeti írásmódot és 
szóhasználatot, azokon nem változtat-
tam.
Magyarországon a kaktuszgyűjtés kezdete 
nem állapítható meg, de az igen, hogy a kak-
tusz- és pozsgáskedvelés első nagy korszaka a 
19. század elejétől a közepéig tartott, amint 
erre következtethetünk a század első felében 
megjelent hirdetésekből, és az emberek ké-
sőbbi írásos megemlékezéseiből. A hirdeté-
sekből néhány eredeti formában és szöveggel 
már közreadásra került Társaságunk inter-
netes Kaktusz és Pozsgás Magazinjában. 1, 2 

A második nagy korszak a 19. sz. második fe-
lében kezdődött és a 20. század ’40-es éve-
iben fejeződött be a II. világháború Magyar-
országra egyre súlyosabb eseményei miatt. 
A kaktuszgyűjtő kifejezést a 19. sz.-ban nem 
használták, nem kaktuszgyűjtők voltak, ha-
nem „cactus kedvelők”, majd később „kak-
tusz kedvelők”, hol külön, hol egybe, hol kö-
tőjelesen írva. A „cactus kedvelők”3 kifejezést 
1888-ban, a „kaktuszkedvelő”-t4 1897-ben, a 
„cactusgyűjtés”-t 5 1927-ben, a „kaktuszgyűj-
tő”-t 6, 7. 1931-ben találjuk először. A kaktusz-
gyűjtő ilyen kései felbukkanását nem tartom 
véletlennek, mivel nehezen meghatározható, 
ki a kaktuszgyűjtő, hány darab növény szük-
séges ahhoz, hogy valakire azt mondják: kak-
tuszgyűjtő. Kaktuszkedvelő ellenben az én 
értelmezésem szerint az is lehet, akinek nin-
csen egyetlen kaktusza sem, de mégis foglal-
kozik pl. ezen növények szakirodalmával, stb. 
Napjainkban a kaktuszkedvelő vagy pozsgás-
kedvelő kifejezést egyáltalán nem használ-
juk, holott sokkal jobban kifejezik az ember 
kapcsolatát e növényekhez. Az 1800-as évek 
második felében a kaktuszkedvelők száma 
egyre szaporodott, majd az 1920-as évektől 
szinte divattá vált a kaktuszokkal és az egyéb 
pozsgásokkal való foglalatoskodás. A 19. és 
20. század fordulóján azonban megjelent né-
hány olyan írás is, amelyek érdekes módon, 
a kaktuszkedvelést idejét múltnak tartják. A 

kaktuszkedvelők körében már 1917-ben fel-
vetődött valamilyen szerveződés megalakítá-
sa. Erről a Mauthner Ödön tulajdonában lévő 
A Kert újságban Elnay László így írt „Sch. J. 
urnak”: »Nagyon dicséretes az a szándékuk, 
hogy a kaktuszkedvelőket egy kis társasággá 
akarják tömöríteni és eszmecserére összehoz-
ni. Mi csak a legnagyobb örömmel üdvözöl-
hetjük ezt a törekvésüket és előre is biztosít-
hatjuk, hogy lapunk szívesen fog eszmecse-
réjük és megfigyeléseik számára helyet adni. 

1. kép: A kiváló „cactustenyésztő”, Zednik Kál-
mán Cereus grandiflorus-a 1912-ben.    
Kép: Magyar Gyula.
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Tanáccsal és útbaigazítással szívesen állunk 
rendelkezésre. Felelős szerkesztőnk a kért 
kis alapszabálytervezetet szívesen készíti 
el. (…) Tudtunkkal ma már hazánkban na-
gyon sokan vannak, akik a kaktusztenyész-
téssel foglalkoznak és egyesek valóságos ra-
jongással foglalkoznak ezekkel az érdekes 
és sajátságos növényekkel. Legközelebb né-
hány érdekes nagyvirágú kaktuszt fogunk 
ismertetni.« 8 Elnay írásából az is megtudha-
tó, hogy „A főszerkesztőnk üzletében besze-
rezhető miniatur-kaktusz, valamint a keres-
kedelemben egyáltalán előforduló kaktusz-
fajok”. A főszerkesztő üzlete alatt Mauth-
ner Ödönt és üzletét kell érteni, de ki lehet 
a titokzatos Sch. J. úr? A megfejtés sikerült, 
nem más, mint Schneider József, akinek 9 év 
múlva nagy szerepe lesz a Kaktuszkedvelők 
Szakosztály létrehozásában. A szerveződés 
1917-ben sajnos nem sikerült az I. világhá-

ború Magyarországra nézve tragikus esemé-
nyei miatt: polgárháború, antant megszállás, 
az ország kifosztása, trianoni feldarabolása, 
stb. Megszűnt A Kert újság is. Az OMKE (Or-
szágos Magyar Kertészeti Egyesület) lapja a 
Kertészeti Lapok már 1912-ben megszűnt, 
és csak 1924-ben indult újra. A magyar kak-
tuszkedvelők számára 1919 és 1924 között 
egyetlen szaklap sem állt rendelkezésükre, 
ahol megnyilvánulhattak volna, s ez termé-
szetesen az egész kertész társadalomra igaz.

A hosszan tartó hallgatás 1926 decemberé-
ben tört meg, ekkor adták hírül az új szak-
osztály megalakulását. „A budapesti Cactus-
kedvelők Schneider József m. kir. kertészeti felü-
gyelő buzdítására egyesületünkben önálló szak-
osztályba tömörültek, önmaguknak adva ezzel 
alkalmat, hogy a Cactus termesztését fellendít-
sék, annak újra elterjesztését, divattá emelését 
előmozdítsák, fajokat, fajtákat cserélgessenek, 

2. kép: A Budapesti Állat- és Növénykert üvegházának belsejében a kaktusz és egyéb 
szukkulensek gyűjteménye 1916-ban. Kép: Rade Károly kertigazgató.
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szakkérdésben vitatkozzanak és tisztázzák a 
homályos kérdéseket. Az új szakosztály ala-
kuló ülését november 18-án tartotta, amelyen 
Czobor László, az egyesület elnöke üdvözölte a 
nagyszámban megjelent új tagokat és az alap-
szabályok rendelkezése alapján felhívta jelenle-
vőket, hogy nyilvánítsák a szakosztály alakítása 
iránti óhajukat és válasszák meg az új szakosz-
tály elnökségét. Miután egyhangú lelkesedéssel 
a szakosztály megalakult, annak elnökévé lelkes 
felkiáltással Maros Imre m. kir. főgeológus, jegy-
zőjévé pedig Dorschner János kertész választa-
tott meg. Az új szakosztály minden hónap első 
szerdáján este 7 órakor tartja ülését, amelyre 
külön meghívót nem küld szét. Az alakulás és vá-
lasztás után Cactus-bemutatás volt. A szakosz-
tálynak minden kaktusz-kedvelő tagja lehet.9.

Fentiek értelmében a Kaktuszkedvelők 
Szakosztálya 1926. november 18-án jött lét-
re, „amely minden hónap első hétköznapos szer-
dáján, este 7-kor összejöveteleket tart az egye-

sület hivatalos helyiségeiben (Dohány-u. 20. 
II. em.)” 10 Czobor László az OMKE elnöke, 
Schneider József pedig az, aki már 9 évvel 
korábban felvetette a szerveződés gondola-
tát, a Dohány utcában az OMKE központja 
és helyiségei voltak. A Szakosztály foglalko-
zásait, előadásait kezdetben a Kertészeti La-
pokban, majd a Kertészeti Szemlében tette 
közzé. Ezekből néhány az alábbiakban olvas-
ható.

1927: A Cactus-kedvelők Szakosztálya már-
cius 2-án tartott rendes havi ülésén dr. Földi 
Ferenc a Cactusok magról való nevelését is-
mertette és beszámolt a kísérleti eredménye-
iről, főleg a melegtalp szükségét fejtegette. 
A tanulságos előadást élénk eszmecsere kö-
vette, amelyben Magos Imre elnök, Schnei-
der József és Dorschner János ismertették 
tapasztalataikat különösen a magvetéskor 
figyelembeveendő tennivalókat.11. (Maros 
Imre nevét elírták. A szerző)

1928: A „Cactuskedvelők szakosztálya” fo-
lyó évi január hó 1-én tartotta meg szokásos 
havi ülését, dr. Maros Emil elnöklete alatt. 
Az ülésen több Cactusfélét mutattak be és 
azok kezelése és ápolása körül élénk eszme-
csere folyt. A szakosztály ezúton értesíti az 
érdeklődőket, hogy a legközelebbi ülését fo-
lyó évi Február 1-én, szerdán este 7 órai kez-
dettel tartja meg. 12  (Maros Imre nevét elír-
ták. A szerző)

1931: A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” f. é. 
február hó 4-én tartotta meg dr. Maros Imre 
elnöklete alatt rendes havi ülését, amely ülé-
sen érdekes növények bemutatása volt. En-
nek során a Tudomány-Egyetem növény-
kertjéből származó, ritkaságszámba menő, 
virágzó Cotyledon pulminatum keltett nagy 
érdeklődést és feltűnést. A szakosztály elha-
tározta, hogy legközelebbi ülését március hó 
4-én, szerdán este 7 órakor tartja meg. 13 

1932: A „Kaktuszkedvelők Szakosztálya” f. 
hó 2-án tartott a meg rendes havi ülését, ez-
úttal a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egye-
tem Herbáriumában, mely ülésen dr. Man-
ninger Vilmos tartott igen élvezetes, érdekes 
előadást a növények téli ápolásáról. Tanulsá-
gos előadását magas színvonalú vita követte. 
Majd ezután a Növénykert egynéhány kiváló, 
szép pozsgásnövényét mutatták be. A Szak-

3. kép: 1932. Kaktuszállvány a télikertben. Az 
oszlop Cereus jamacaru. A kép egy ismeretlen 
kedves olvasótól származik.
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osztály elhatározta, hogy a legközelebbi ülé-
sét április hó 6-án, szerdán este 7 órai kez-
dettel tartja meg ugyancsak az Egyetemi Nö-
vénykert Herbáriumában. 14.

1935: A kaktuszkedvelők szakosztálya 
decemberi ülésén dr. Seenger Gyula a kak-
tuszok és egyéb pozsgás növények orvosi 
vonatkozásait ismertette. Különösen hazá-
jukban nagy a gyógyszerként használt kak-
tuszok száma, újabban pedig már az európai 
gyógyászatban is mind nagyobb szerepet ját-
szanak. A szakosztály januári ülésén (2-án) 
d. u. 6 órakor Domokos János tart előadást 
az egyetemi füvészkertben (Romanelli-u. 25) 
a balkonládák beültetésére alkalmas pozsgás 
növényekről. A szakosztály ülésein vendége-
ket is szívesen lát.15 

Az OMKE Dohány utcai központjából a 
szakosztály foglalkozásai 1935-ben átkerül-
tek az Egyetemi Füvészkertbe, a Romanelli 
u. 25 alá, ahol továbbra is változatos és ér-
dekes foglalkozásokat tartottak. A foglal-
kozások, előadások egyik kedvelt programja 

volt a magvak és növények sorsolása a meg-
jelentek körében. Ezzel is a szakosztály nép-
szerűségét igyekeztek erősíteni. Az Egyete-
mi Füvészkertben hangzott el Domokos Já-
nos előadása a „Kaktuszkedvelés története 
Magyarországon” címmel.16. Előadása írott 
formában megjelent Társaságunk interne-
tes Kaktusz és Pozsgás Magazinjában, (2016. 
február, 77. szám, 11-19. o.), ahol Domokos 
Jánosról is olvasható ismertetés.

A Magyar Távirati Iroda 1937. május 15-
én adja hírül, hogy „Konyhai és kisbotskói 
Maros Imre m. kir. főgeológus, tartalékos 
tüzérszázados, életének 55. évében hosszas 
szenvedés után Budapesten május 14-én el-
hunyt…”17. Elhunyt elnökükről szakosztályi 
ülésen emlékeztek a szakosztály tagjai.

1937: A „Kaktusz kedvelők” szakosztálya f. 
hó 2-án tartotta meg rendes havi ülését az 
Egyetemi Füvészkertben. Dr. Földi Ferenc al-
elnök megható szavakkal emlékezett meg a 
szakosztály elhunyt elnökéről, Maros Imre 
m. kir. főgeológusról, akinek ravatalára a kak-
tuszkedvelők nevében koszorút helyezett. 

4. kép: 1935. Részlet Maros Imre növényeiből. Balról jobbra hátulsó sor: Gasteria acinacifolia, 
Mammillaria és M. elongata. Elülső sor: M. pusilla, Agave kerchoviana, M. plumosa, Saintpaulia 
jonantha és Aloe variegata. Kép: Dömök T.
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Maros Imre 10 éven át vezette a szakosztály 
ügyeit. Ezen idő alatt sok tartalmas előadás 
és jó tanács hangzott el ajkáról. Lakásában 
nevelt sok szép kaktuszát nagy szeretettel 
ápolta, amelyekből három kedvencét, özve-
gye az egyetemi füvészkertnek ajándékozta, 
— miáltal az Ő emléke és szelleme minden-
kor köztünk él. A szakosztály Schneider József 
indítványára elhatározta, hogy özvegyének 
írásban is kifejezésre juttatja a tagok őszinte 
részvétét, — továbbá az általa ajándékozott 
növényeket minden év június havi ülésén be-
mutatja a szakosztály tagjainak. Ezek után 
Kulcsár Rezső okl. kertész tartotta meg elő-
adását a kaktusz-félék és succulens növények 
gondozásáról. Végül a szakosztály elhatároz-

ta, hogy legközelebbi ülését, a nyári évad 
után, október első szerdáján tartja, melyről 
lapunk e helyén annakidején a tagokat és 
kedves vendégeinket értesíteni fogjuk.18.

Maros Imre halála miatt a „Kaktuszkedve-
lők szakosztálya október 6-án tartotta meg 
rendes havi ülését, mely alkalommal megvá-
lasztotta a szakosztály új tisztikarát. Elnök: 
Dr. Földi Ferenc, alelnök: Dr. Sida Károly, jegy-
ző: Kulcsár Rezső.”19.

1938: A kaktuszkedvelők szakosztálya 
febr. 9-én tartott szokásos havi ülésére be-
jelentett előadás az előadó elfoglaltsága mi-
att a következő ülésre halasztódott. Ugyanis 
a „Magyarhoni Földtani Társulat” közgyűlésén 
dr. Horusitzky Ferenc tartott emlékbeszé-
det, a mult esztendőben közülünk elköltö-
zött és közszeretetnek örvendő elnökünkről, 
Maros Imre főgeológusról. Erre a közgyűlés-
re a szakosztályt is meghívták, ahol dr. Földi 
Ferenc, továbbá Schneider József és Schneller 
Lajos jelentek meg a szakosztály képvisele-
tében. A szakosztályi ülésen megjelentek ré-
szére rövid ismertetést tartott Kulcsár Rezső, 
az Aizoaceae családjához tartozó szukkulens 
Mesembrianthemumokról. Az előadás szem-
léltetésére az előadó saját fénykép gyűjtemé-
nyéből mutatott be néhány jól sikerült fel-
vételt. Az előadás végén elhangzott aktuá-
lis kérdések és feleletek után azzal zárult az 
ülés, hogy a szakosztály legközelebbi össze-
jövetelét március 2-án d. u. 7 órai kezdettel 
tartja az Egyetemi Füvészkert előadótermé-
ben (VIII. Romanelli-u. 25.) amikor dr. Föl-
di Ferenc elnök bejelentett előadására kerül 
sor.20.

A szakosztályi közlemények sorában egy 
igen figyelemre méltó hír jelent meg a Kerté-
szeti Szemlében. Az 1938. nov. 9-én tartott 
rendes havi ülésen „Dr. Földi Ferenc a szakosz-
tály elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd 
nagy örömének adott kifejezést néhány ke-
resetlen szóval azon alkalomból, hogy a Fel-
vidék visszacsatolásával az ungvári kaktusz-
kedvelő társasággal könnyebben találunk a 
jövőben kapcsolatot.”21  Ez a néhány sor azt 
jelenti, hogy az ország második legrégebbi 
szervezete az ungvári kaktuszkedvelő társa-
ság volt. A szövegből valószínűsíthetően már 
1938 előtt is tartottak kapcsolatot a csonka-

5. kép: 1935. Őszapó és fiai. Kép és gyűjte-
mény: Stubna Valér, Sopron.
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magyarországiak az ungváriakkal. Az egyre 
jobban terjeszkedő háborús események kezd-
ték éreztetni hatásukat. Földi Ferenc elnököt 
áthelyezték Kassára, az irányítást dr. Sida 
Károly alelnök vette át. A Kertészeti Szem-
le megjelenése is egyre jobban akadozott. Az 
1939. június 7-i összejövetelükön jelezték, 
hogy legközelebb október első szerdáján ta-
lálkoznak az Egyetemi Füvészkertben. E ta-
lálkozóra sor került, vagy nem, arról nincsen 
tudomásom, mert innentől kezdve nincsen 
híradás a szakosztályról. 1940. februártól a 
terjedelem-csökkentő rendelet értelmében 
az Egyesületi élet rovatot kiemelték, és min-
den hónap közepén körlevélben értesítet-
te tagjait az OMKE az egyesületi élet neve-
zetesebb eseményeiről. Megmaradt körlevél 
mindeddig nem került elő. Egy évvel később, 
1941-ben már gyűléstilalom is életbe lépett, 
amely nyilvánvalóan akadályozta a kaktusz-
kedvelők összejövetelét. Mindez együttesen 
a Kaktuszkedvelő Szakosztály széthullásá-
hoz vezetett. A megszűnés dátuma pontosan 
nem állapítható meg, de 1939 ősze valószí-
nűsíthető.

A szakosztályban igen magas színvonalú 
munka folyt, amely a jelen kaktuszkedvelő-
inek is példaként szolgálhat. Írásomban csak 
néhány olyan szakosztályi ülésről szóló tudó-
sítást emeltem ki, amely történeti szempont-
ból fontosabbnak ítélt adatot, ismeretet tar-
talmazott, azonban Társaságunk internetes 
Kaktusz és Pozsgás Magazinjában teljes egé-
szében, minden szakosztályi ülésre vonatko-
zó közlés megjelentetésre kerül, teljessé téve 
az OMKE Kaktuszkedvelők Szakosztálya tör-
ténetét. Itt  olvasható Horusitzky Ferenc em-
lékbeszéde is.

Ficzere Miklós
Debrecen
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Lothar Diers és Volker Schädlich

Frailea angelicana – egy új faj Dél-Brazíliából
Amikor az ifjabb szerző /Volker Schädlich, A 
ford./ első útján Észak–Paraquay-ban és a 
brazíliai Mato Grosso do Sulban mindenek 
előtt Fraileák és Gymnocalyciumok után ku-
tatott, egyre nőtt az óhaj, hogy felkeresse a 
Gymnocalycium matoense, a Frailea melitae és a 
Frailea matoana típusélőhelyeit is. Ez később 
sikerült, amint a három faj felfedezéséről a 
pontosabb adatok rendelkezésére álltak. A 
Gymnocalycium matoense és a Frailea melitae 
keresése közben véletlenül rábukkant egy 
Fraileára, amely habitusában mindkét emlí-
tett Frailea fajtól teljesen eltért. A lelet olyan 
rendkívüli volt, hogy szükségesnek tűnt a 
pontosabb feldolgozása. Az elhozott magvak-
ból növényeket neveltek fel és behatóan ta-
nulmányozták őket. A növények megjelené-
séből adódóan kizárható volt a Frailea melitae 

és a Frailea matoanaval való közelebbi rokon-
ság. A szomszédos kelet-bolíviai tartomány-
ban Chuiquitosban előforduló Fraileákkal, 
mint a Frailea chiquitana, F. larae, F. atrobella 
és F. uhligiana, a teljesen eltérő külalak miatt 
ugyancsak nem jöhetett szóba a közelebbi ro-
konság. Mivel a fellelt növények sarjadzásra 
való hajlamot mutatnak ugyanúgy, mint az a 
Frailea amerhauserire jellemző, ezt egy fajok 
közötti lehetséges kapcsolatnak lehet tekin-
teni. Ezért a Helmut Amerhauser által felfe-
dezett növénnyel egy beható összehasonlí-
tásra került sor.

Frailea angelicana Diers & Schädlich új faj.
Típus: A faj típusát Volker Schädlich (VoS) 

találta meg 2006 szeptemberében a braziliai 
Mato Grosso do Sul szövetségi államban, 

1. kép: A hosszú szárazság után a Frailea angelicana összetöppedt és kissé sápadt példánya.
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Porto Murtinhotól keletre, 160-180 m ten-
gerszint feletti magasságban.

Leírása: A növénytest többnyire sarjadzik, 
részint erősen, a csoport max. 8 cm átmérőt 
képez, egy fej max. 4 cm széles és magas, a 
bőrszövet zöld-olajzöld, az erősen napsugár-
zásos száraz évszakban halványzöld matt 
megjelenésű. A gyökere ágas-bogas, egy fo-
kozatosan keskenyedő, rövid, megvastago-
dott, megközelítőleg kúpos résszel, répával, 
és az abból szétágazó többé-kevésbé (továb-
biakban: + a ford.) lapos kiterjedt oldalgyöke-
rekkel. A bordák alig kivehetőek, számuk kb. 
14-19. A teljesen kiemelkedő kúpos szemöl-
csök 3-5 mm magasak, alapjuk 6-8 szögletű 
és max. 8 mm széles. Az areola a szemölcs fel-
ső csúcsán + kör alakú vagy kissé ovális, max. 
3 mm átmérőjű, sárgásfehéres-fehér, később 
szürkésfehér rövid gyapjúval, ami idősebb 
korban lecsupaszodik. Az egyazon spirálsor-
ban levő areolák közti távolság 3-5 mm. A tö-
visek 7-10 mm hosszúak, egyenesek vagy kis-
sé íveltek, megközelítőleg halványvöröses-
halványbarnás színűek, az alapjuknál sárgás-

fehérek, később fokozatosan elszürkülnek. 
Középtövisek száma 0-3, + egyenes, előre irá-
nyuló, 3-6 peremtövise oldalra sugárirány-
ban, és gyakran kissé ferdén áll. A virágok 
a csúcshoz közel helyezkednek el, azok csak 
elegendő meleg és talajnedvesség esetén nyíl-
nak ki, különben bimbó állapotban marad-
nak, zártan, önbeporzással (kleisztogámia)* 
következik be a megtermékenyűlés. A virág 
kinyílva 1,5-1,8 cm hosszú és 2,5-3,5 cm szé-
les, színe a világossárgától a sárgáig változik. 
A magház + kúpos, serleg alakú, 3,5-4 mm 
hosszú és 3-5 mm széles, zöldestől a halvány 
vöröses-barnáig változhat. A magházon – an-
nak is a felső részén –, magas sötétpirosas, 
0,3-1,0 mm hosszú, 0,3-0,8 mm széles pikke-
lyek vannak, 0,5 mm magas, zöldes pajzzsal. 
A pikkelyvállat (pikkelyhónaljat) nagyszámú 
fehér göndörödő gyapjas haj, és 1-2 vöröses-
világosbarnás, 4-11 mm hosszú sörte borítja. 
A felső pikkelyen kevés, vagy csak 1 sörte ta-
lálható. A virágtorok világoszöldes-sárgás. A 
nektárkamra vagy a nektár hiányzik. 4-5 felső 
sziromlevele /takarólevél/ + lándzsás – széle-

2. kép: Az esős időszakot követően a Frailea angelicana újból megduzzad és élénkzöld külsőt ölt.
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3. kép: Frailea angelicana sarjadzó telepe.

4. kép: Ilyen erdőben és annak a szélén él a Frailea angelicana. 
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sen ovális, sárga, matt pirosas kö-
zépsávval. A 19-27 db külső szirom-
levél világossárga-sárga színű, 2-3 
sorban helyezkednek el, + lándzsa 
vagy hosszasan lekerekítettek, kissé 
lapát alakúak, továbbá fönt lekere-
kítettek, vagy kissé hegyesek. A kül-
ső sor sziromlevelei 8-12 mm hosz-
szúak és 3-5 mm szélesek, gyakran 
halvány, kissé vöröses középcsíkkal 
és vöröses heggyel. A belsők 8-12 
mm hosszúak, 3-5 mm szélesek. Az 
50-70 porzó 3-4 sűrű, egymás fölött 
fekvő sorban rendeződik el, 2-3 mm-
es sávban erednek. A porzószálak fe-
héresek, elhelyezkedésüktől függet-
lenül 4,5-7 mm hosszúak. A portok 
0,8-1,2 mm hosszú, kb. 0,5 mm szé-
les, világossárga-sárga színű. A por-
tok régió magassága 2-4 mm. A bi-
beszál fehér-krém színű, 7-10 mm 
hosszú, alul 0,9-1,0 mm, felül 0,7-
0,8 mm vastag, fehér bibével. Az 5-8 

5. kép: A kiásott Frailea angelicana hajtása megvastago-
dott átmeneti résszel csatlakozik a kúpos gyökérrész-
hez, melyből elágaznak az oldalgyökerek.

6. kép: A Frailea angelicana alkalmanként szorosan együtt él a Frailea melitae-vel. 
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7. kép: A Frailea angelicana egy pél-
dánya kevés sziromlevéllel és por-
zóval.

8. kép: A Frailea angelicana sok szi-
romlevelű példánya.
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bibeág többnyire szélesen szétterül, gyakran 
lefelé görbülő, erősen szemölcsös, 2,5-3,5 mm 
hosszú és 0,4-0,6 mm vastag, + henger alakú, 
a csúcs felé keskenyedik, a felső portokok el-
érik vagy 1-3 mm-rel fölé magasodnak. A 
magházüreg (magkamra) többé-kevésbé ová-
lis – fordított szív alakú, 2,5-3,0 mm hosszú 
és 1,5-2,5 mm széles, mintegy 0,5 mm hosz-
szú és 3,3-0,4 mm széles magkezdeménnyel, 
és kopasz, 0,7 mm hosszú köldökzsinórral. A 
virágzás után kifejlődő termés 5,5-8,5 mm 
hosszú, 5-6 mm széles, + gömbölyű-tojásdad 
alakú, kezdetben zöldes, majd elszürkülő. A 
pikkelyek pirosak, elszáradva fokozatosan 
elszürkülnek. A pikkely nagyszámú göndö-
rödő fehér gyapjas hajjal és 1-2 barna sörté-
vel fedett. A termésen rajta marad az elszá-
radt, 9-11 mm hosszú virágmaradvány. Az 
érett magházfal kiszárad, végül szabálytalan 
módon felreped, és a magok akár ki is pereg-
hetnek. 50-70 mag fejlődik ki termésenként, 
azok + sisak alakúak, 1,2-1,85 mm hosszú, 
függőlegesen a HMR-re (Hilum-Micropylár-
Régió), 1,15-1,55 mm széles, halványbar-
na-barna színű, erősen fénylő, gyakran mu-
tatkozik rajta taréj. A maghéj (teszta) cellái 
hozzávetőlegesen kör alakúak, a tarajrégió 
irányába szabálytalanul meghosszabbodnak, 
ikresen összenövő külső fala rovátkolt, kissé 
domború, jellegzetesen a HMR és a tarajrégió 
irányába mindig terebélyesedő gömbölyű - 
félgömbölyű és kupola formájú, mindig sima. 
Sok cella egy, részben jelentős hosszúságú, 
többnyire excentrikusan elhelyezkedő, mint-
egy 45-60 mikrométer hosszú, 14:7 hosszú-
ság : szélesség arányú szemölccsel rendelke-
zik. A gyakran szélesen ovális HMR mélyen 
besüpped, magas alapja felett egy fehéres-
sárgás, törékeny, bőrszerű és köldökzsinór-
ból származó szövet található. A HMR széle 
kifelé kivehetően előregörbül, sokszor dudor-
szerű; gyakran a taréj meghosszabbításában 
rövidebb vagy hosszabb, lefele irányuló nyúl-
vánnyal.

Előfordulása: A növény sík terepen él er-
dőszéleken és laza bokros, fás erdőrészeken. 
A talaja homokos, gyakran jelentős iszapos és 
agyagos frakcióval. A feltalaj magas arányban 
tartalmaz duzzadó agyagásványokat, mely he-

ves esőzések után gyakran vízzáróvá válik, 
így a vízelvezetés hiányában pangóvizek és el-
árasztások alakulnak ki. Így az itt leírt növény-
faj, kiváltképp kis talajmagaslatokon található 
meg, ahol a pangó vizek kialakulásának ve-
szélye nem áll fenn. Kísérő fajként a Frailea 
melitae, Gymnocalycium anisitsii (K. Schumann) 
Briton & Rose, Echinocactus rhodotricha K. 
Schumann, Cleistocactus horstii P. J. Braun, és 
a Harrisia bonplandii (Pfeiffer) Britton & Rose 
lettek meghatározva. A kis számú ismert élő-
hely mind 160-180 m tengerszint feletti ma-
gasságban található elszórtan, mintegy 40 
km2 nagyságú területen, Porto Murinhotól ke-
letre, Brazília délnyugati részén, Mato Grosso 
do Sul államban, melyet a hosszú ideje tartó 
intenzív mezőgazdasági művelés jelentősen 
megváltoztatott. Az eredeti vegetáció növény-
földrajzilag a tropikus, félig örökzöld erdők-
höz tartozó, már csak maradékaiban fellelhe-
tő, és egyre jobban visszaszoruló részben sűrű, 
részben ritkás monszun erdő.

Nevezéktan (etimológia): A faj a fiata-
labb szerző felesége, Angelica Schädlich után 
lett elnevezve, a férj kaktusztanulmányai tá-
mogatásának elismeréséül.

A különbségek mellett a Frailea angelicana 
és a Frailea amerhauseri közös tulajdonságok-
kal is rendelkezik. Mindkét faj kitűnik virág-
zási készségével, amennyiben a külső feltéte-
lek adottak. Ez érvényes az ebben a régióban 
honos másik két fajra, a Frailea melitae-re és 
a Frailea matoanara is. Kultúrában tavasz-
tól késő nyárig virágzanak több szakaszban, 
jóllehet a fényviszonyok itt lényegesen ked-
vezőtlenebbek, mint brazíliai hazájukban. 
E tekintetben különösen a Frailea matoanat 
kell kiemelni, mivel valamennyi Frailea kö-
zül ő bontja ki elsőként a szirmait. Ez a ko-
rai virágzás akár faji jellegnek is tekinthető: 
ha egy Frailea matoana címkével jelölt növény 
nem első Fraileaként virágzik, akkor az nem 
is Frailea matoana!

Az itt leírt faj egy másik okból is figyelem-
re méltó. Sok Frailea nemzetségnél található 
egy jellemző ismertetőjegy, az areola alat-
ti gyakran félhold alakú mintázat, amely-
nek színe ibolyától vöröses-barnáig terjed. 
A Frailea angelicana ugyanazon populációjá-
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ból származó növényeknél, sőt még 
egyazon növény sarjainál is előfor-
dul, hogy függetlenül az adott fény-
viszonyoktól ezek az areola alatti, 
olykor csak gyengén észlelhető min-
ták vannak vagy hiányoznak. Ebben 
is megmutatkozik, hogy mennyire 
változékony lehet ez a jellemző bé-
lyeg a szóban forgó fajnál.

Ha a Frailea angelicana hazájától 
távolabbi környékről keresünk más, 
többé-kevésbé hasonló Fraileát, ak-
kor az eddig csak Prestlé (1997) 
által érvénytelenül leírt Frailea 
klinglerana említhető meg a kelet-bo-
líviai Chiquitos tartományból. A nö-
vények intenzíven sarjadnak, rajtuk 
mindig megvan az areolák alatti sö-
tétvöröses barna mintázat, de ezek 
nagyon keveset virágoznak. Hason-
ló vonatkozik a bolíviai Chiquitos 
tartomány és a paraguay-i Alto Para-
guay határvidék további Frailea po-9. kép: A Frailea angelicana virágának külső képe.

10. kép: Frailea angelicana virágmetszete.
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pulációjára is. Az ifjabb szerző Alto Paraguay 
északi vidékén még több Frailea taxont fede-
zett fel, amelyek némi hasonlóságot mutat-
nak fel a F. klingleranaval és a F. angelicanaval 
is, bár ezzel nem olyan nyilvánvaló módon. 
További vizsgálatoknak kell tisztázni, hogy 
ezek a leletek alkalmasint az itt leírt faj vál-
tozatainak tekinthetők-e? A Frailea angelicana 
ismertető jegyei annyira eltérnek az eddig is-
mert Frailea taxonoktól, hogy ez a Mato Gros-
so do Sulból származó lelet önálló fajnak te-
kinthető.

Prof. Dr. Lothar Diers      Volker Schädlich
Bad Neuenahr                 Spremberg

A képeket készítette Volker Schädlich.

Fordította: Ruff József és Kiss László, Oros-
háza.

Magyarázat: Kleisztogámia /cleistogamia/ = 
zárt beporzás a virág kinyílása nélkül.
HMR – Hilum-Micropylár-Régió = Köldök 
csírakapu régió

11. kép: A Frailea angelicana tipikus világosbarna és barna magjai a gyakran széles HMR-rel, 
melynek pereme jelentősen kifele és előre dudorodik.  
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Budai Ferenc

Néhány érdekesebb selyemkóró (Asclepiadaceae) 
EchiDnoPsis bihEnDulEnsis P. R. 
O. Bally (Cact. Succ. J. Gr. Brit. 19: 58, 60. 
1957). 

Típuslelőhelye: Somalia (Bally S125 [K, 
ZSS]). 

Elterjedési területe: Somalia
Hajtása szürkészöldtől zöldig változik, 

vaskos egyenes, sokbordás, a bordák sze-
mölcssorokba rendeződtek, 12 cm hosszú és 
1,5-2,5 cm átmérőjű.

Pikkelyszerű virágcsücske durva, érdes 
felületű, mindkét oldalán finoman papil-
lás, pereme élesen visszahajló. A virág színe 
a bársonyos kénsárgától a gesztenyebarnáig 
változhat. Mérete kisebb 1 cm-nél.

Nálam a nyár második felében és koraősz-
szel virágzik. Teleltetése 12 °C felett ajánlott.

staPElia flavoPurPurEa Marloth 
(Trans. South Afr. Philos. Soc. 18: 48, t.5: fig. 
1, 1907) 

Típuslelőhelye: Dél-Afrikai Köztársaság 
Northern Cape (Marloth 4227 [nincs pon-
tosabb adat]) Elterjedési területe: Namí-
bia, Bostwana, Dél-Afrikai Köztársaság 
(Northern Cape)

Szinonímái: Gonostemon flavopurpureus 
(Marloth) P. V. Heath (1992); Ide tartozik 
még a Stapelia fleckii A. Berger & Schlechter 
(1909); Ugyanaz mint a Stapelia flavopurpurea 
var. fleckii (A. Berger & Schlechter) A. C. 
White & B. Sloane (1937), de megegyezik a 
Gonostemon flavopurpureus v. fleckii (A. Ber-
ger & Schlechter) P. V. Heath (1993) leírás-
sal is.

2. kép: Stapelia flavopurpurea.1. kép: Echidnopsis bihendulensis.

Szomália

Szomália
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Budai Ferenc
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A növénytest 5-6 cm magas 12-14 mm  
átmérőjű, 4 élű. A hajtásfogak pikkelyszerű-
ek és kicsik. Virágja 3 cm átmérőjű, mélyen 
hasított, szétterülő. A  csücsök lándzsa ala-
kú, 15 mm hosszú és 7 mm széles A cső la-
pos, rövid, fehérespiros szőrökkel. A csücsök 
szomorúsárga, szabálytalan keresztvonalak-
kal. Az élei erősen visszapödrődnek. Külön 
említem az összevonás előtti “fleckii” válto-
zatot, melynek virágai többesével is nyílhat-
nak, a szőrök a cső szájadékánál sűrűbbek. A 
csücsök színe az okkertől a zöldessárgáig vál-
tozik. A virág mézillatú.

Viszonylag rövidebb ideje van birtokom-
ban ez a faj. Eddigi tapasztalatok alapján 
könnyen tartható. Nyár vége felé virágzik, 
1-2 hónapig több hullámban. Teleltetése 10-
12 °C-on ajánlott.

staPElia PraEtErmissa L. C.Leach 
(SAJB 3(3): 170-172, ills., 1984) 

Típuslelőhelye: Dél-Afrikai Köztársaság, 
Eastern Cape (Leach & Bayliss 15651 [PRE, 
K, MO, Z]). Elterjedési területe Dél-Afrikai 
Köztársaság

3.kép: A Stapelia flavopurpurea más színű vi-
rággal.

4. kép: Stapelia preatermissa 

5. kép: A Stapelia preatermissa virága közelebb-
ről.

A növénytest 5-6 cm magas 12-14 mm 
átmérőjű, hajtása 4 élű. A hajtásfogak pik-
kelyszerűek és kicsik. Virágja 3 cm átmé-
rőjű mélyen hasított, szétterülő. A csücsök 
lándzsa alakú, 15 mm hosszú és 7 mm szé-
les. A cső lapos, rövid, fehérespiros sző-
rökkel. A csücsök halványsárga, szabály-
talan keresztvnalakkal. Az élei erősen 
visszapödrődnek. Külön említem az össze-
vonás előtti „fleckii” változatot, melynek 
virágai többesével is nyílhatnak, a szőrök a 
cső  szájadékánál sűrűbbek. A csücsök színe 
az okkertől a zöldessárgáig változik. A virág 
mézillatú.
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Szinonimája: Gonostemon praetermissus (L. 
C. Leach) P. V. Heath (1992).

Szártagjai legalább 12 cm hosszúak és 
kb. 1 cm vastagok, tömött bokrot alkotnak. 
Hajtásai fényesek, karcsúak, rendszerint 

szőrtelenek. Hajtásfogai alig láthatók. A vi-
rágzatok a szártagokon elszórtan helyez-
kednek el, egy-egy erőteljes virágszáron 2-3 
virág jelenhet meg. A virágok határozottan 
kihegyesedők, tartósak és gombszerűek. A 

6. kép: Huernia tanganyikensis.

Hajtásai
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virág felálló, színe vöröses bíbortól a gesz-
tenyebarnáig változik, a szirmok élei kicsit 
bolyhosak. A virágkocsány legfeljebb 6 mm 
hosszú. A csücskök nem nagyobbak 2 cm-
nél, külső oldalukon simák, szőrtelenek. Be-
lül, különösen a cső pereménél fehér hajjal 
borítottak. A finom, hosszú szőrzet fehéres, 
ritkán sötétbíbor színű, ezek általában befe-
lé állnak és egy részük kis buzogányformá-
ban végződik.

Közeli rokona a Stapelia baylissi, de hason-
lít a Stapelia asterias-ra is. Könnyen nevelhe-
tő, nyár vége felé virágzik.

huErnia tanganyikEnsis (E. A. 
Bruce & P. R. O. Bally) L. C. Leach (BT 10 (1): 
54, 1969)
Típuslelőhely: Tanzánia, Arusha Distr. 
B(Bally S19 [K, PRE [fotó]]). 

Elterjedési területe: Északkelet-Tanzánia

Szinonimája: Duvalia tanganyikensis E. A. 
Bruce & P. R. O. Bally (1941).

Kúszó törzse ritkán elágazó, hengeres, 
tömött szalmafonatot formáz. Mérete álta-
lában 20 x 1-1,8 cm, de a hossza akár a 85 
cm-t is elérheti. A hajtások ötbordásak, a 
bordák tompák. A hajtásfogak 1-2 cm-esek, 

7. kép: Huernia tanganyikensis virága.
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hegyesek. A virágzatot alkotó néhány vi-
rág felfelé néző. A virágszár nem nagyobb 2 
cm-nél. A csésze 1,2 cm, a párta kívül zöldes 
krémszínű, belül rózsaszínű, 3-3,5 cm át-
mérőjű, lapos, vékony. A gyűrű fényes, sö-
tét gesztenyeszínű, mintegy 1 cm átmérőjű, 
kidomborodó. A pártalebenyek 12 x 8 mm-
esek, háromszögűek, hegyesek, bársonyo-
sak, szőrtelenek. A korona 3 mm-es, a belső 
korona átmérője 3,5 mm, lebenyei egy meg-
vastagodott, kör vagy tompa-ötszög alakú 
lemezzé forrtak össze. 

Főleg nyár derekán, és a nyár második fe-
lében virágzik, viszonylag gazdagon. Köny-
nyen tartható növény.

irodalom 
H. Jacobsen: Das Sukkulenten lexikon.  VEB 
Gustav Fischer Verlag Jena 1970
Focke Albers, Urlich Meve: Illustrated 
Handbook of Succulent Plants Asclepiadaceae   
Springer Verlag 2002
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.

Minden fotó a szerző felvétele.

Budai Ferenc

8. kép: A Huernia tanganyikensis egy másik egyede.
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Focke Albers, Urlich Meve: Illustrated 
Handbook of Succulent Plants Asclepiadaceae   
Springer Verlag 2002
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.

Minden fotó a szerző felvétele.

Budai Ferenc

8. kép: A Huernia tanganyikensis egy másik egyede.

29

1. Caralluma lugardii, Délnyugat-Afrika (ma Namíbia); 2. Decabelone grandiflora, Délnyugat-
Afrika, 3. Hoodia bainii, Délnyugat-Afrika; 4. Caralluma lugardii, Délnyugat-Afrika; 5. Huernia 
oculata, Délnyugat-Afrika, 6. Stapelia pedunculata, Délnyugat-Afrika, 7. Stapelia sp., Francia 
Szomália.
Gyűjtemény: Anonymus: 7, Gonda István:1-6.

Ficzere Miklós

Filatélia: Selyemkórók

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.
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Dr. Erostyák Mihály és Kiss László

Mammillaria peninsularis
Ez a Mammillaria faj sokáig ritka „kincsnek” 
számított a hazai gyűjteményekben, tekin-
tettel arra, hogy növényként nem nagyon 
volt kapható, másrészt a magról szaporítá-
sa nem problémamentes. A magok vagy nem 
keltek ki egyáltalán, vagy a kikelt magonco-
kat - mivel lassan növekednek - nehezen le-
hetett felnevelni. A gyűjteményemben egy 
ajándékba kapott növény van Papp László-
tól, egyet Köhres magból tudtam felnevelni, 
és a Mesa Gardentől származó magvetésem 

jól sikerült és ebből kialakult egy törzsállo-
mány, melyből 2006-ban már termést is ne-
veltem.

Magának a fajnak az elnevezése a követke-
ző: A Mammillaria nemzetségnév jelentése 
szemölcsös, a peninsularis fajnév pedig a Ka-
liforniai-félszigetről való származásra utal, 
mivel azt jelenti, hogy félszigetről szárma-
zó. A fajt N. Britton, a New Yorki Botanikus 
Kert igazgatója, és J. N. Rose, a Washingto-
ni Nemzeti Múzeum Professzora fedezte fel 

1. kép: Mammillaria peninsularis virágok oldalról nézve.
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1923-ban. Néhány évvel később C. R. Orcutt 
kaktuszkereskedő írta le 1926-ban.

W. Reppenhagen Mammillaria rendszeré-
ben a Mammillaria alnemzetség Galactochylus 
(tejnedves) fajcsoport, Macrothelae faj-
sor, Petrophila csoportjába tartozik. Szo-
ros rokonságban van a csoporton belül a 
M. pacifica, arida (baxteriana, marshalliana), 
petrophila (gatesii), johnstonii (var. sancarlensis), 
evermannii (nolascana) és tayloriorum fajokkal.

John Pilbeam Mammillaria kéziköny-
vében ismertetett Hunt által 1987-ben 
kidolgozott rendszerben a nemzetsé-
gen belül a Mammillaria alnemzetség, 
Mammillaria (syn.: Galactochylus) fajcso-

port, Mammillaria (syn. Macrothelae) fajsor, 
M. petrophila csoportjába tartozik, együtt a 
M evermanniana, johnstonii, petrophila (ssp. 
arida, ssp. baxteriana) fajokkal. Csak az ér-
dekesség kedvéért az ugyanitt ismertetett 
Lüthy által 1995-re datált rendszerben a 
Mammillaria alnemzetség Mammillaria faj-
csoport, Mammillaria fajsor M. brandegeei 
csoportjába lett besorolva együtt a M. 
brandegeei (inc.* lewisiana, glareosa), johnstonii 
(inc. evermanniana, tayloriorum), petrophila 
(inc. arida, baxteriana, gatesii, marshalliana, 
pacifica) fajokkal.

A fenti három rendszer számos rendszer-
tani eltérése ellenére az megállapítható, hogy 

2. kép: Mammillaria peninsularis kinyílt virágokkal és bimbókkal. 
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mindegyikben megkapta az elismert faj stá-
tuszát. A CITES Cactacae Checklist 2. kiadá-
sában továbbra is az elismert Mammillaria 
fajok közé tartozik.

Maga a növénytest lapos, egyedülálló, a 
virágzóképes egyedek 20-50 mm magasak, 
35-70 (100) mm átmérőjűek. Jellegzetes ka-
rógyökérrel rendelkezik. A növény teteje in-
kább lapos, benyomott, gyapjúval sűrűbben, 
tövissel ritkábban fedett. A szemölcsök kö-
zepesen sűrű állásúak, kissé szabálytalanul 
elrendezettek, gúla alakúak, 10-11 mm hosz-
szúak, 7-10 mm szélesek, tejnedvesek, kö-
zép-, vagy sötétzöld színűek Az axillák kez-
detben csupaszok, majd világosszürke gyap-
jasak. Az areolák az igen vékony szemölcs-
hegyekre harántirányban mélyen benyomot-
tak, kerekek, 1-1,5 mm átmérőjűek, kezdet-
ben világosszürke gyapjasak. A peremtövisek 
száma (4-6) 5-8 darab, hosszuk 3-8 (4-12) 
mm, tűszerűek, merevek, egyenesek, felüle-
tük sima, sugarasan szétterülnek, üveges fe-
hértől üveges sárga színűek, sötét heggyel. A 
középtövisek gyakran hiányoznak, ha akad 
egy, úgy az alig vastagabb a peremtöviseknél, 

5-8 mm hosszú, 
egyenes, sima, vi-
lágosszürke hegy-
gyel. A virágok 
élőhelyükön má-
jus-június hónap-
ban és szeptem-
berben, - nálam az 
üvegházban csak 
április-május hó-
napban - nyílnak 
a csúcs közelében. 
Egyidejűleg kevés 
(1-3) virág nyílik. 
Tölcséres alakú-
ak (15)25-30 mm 
magasak és átmé-
rőjűek, (más iro-
dalomban 18 mm 
magasak és 20 mm 
átmérőjűek), hal-
ványsárga, (zöl-
des-sárga) színű-
ek. A terméskez-
demény kerekded, 
mintegy 4 mm át-

mérőjű, jellegzetesen mélyen ülő, fehéres-
zöld. A virágcső rövid, olajzöld színű. A külső 
sziromlevelek ék alakúak, vagy lándzsásak, 
fogazott vagy pillás szélűek, rövid hegyűek, 
barnás rózsaszínűek világosabb szegéllyel. A 
belső sziromlevelek lándzsásak, kb. 14 mm 
hosszúak, 2,5 mm szélesek, rövid hegyűek, 
selymes halványsárga (sárgászöld) színűek, 
gyakran jelentéktelenül halvány rózsaszín 
(barnáspiros) középcsíkkal. A bibeszál 12-14 
mm hosszú, a porzókat alig meghaladó és fe-
hér színű. A bibelapok száma 4-6, hosszúsá-
guk 2 mm, meglehetősen vaskosak, színük 
zöldes. A porzószálak a nektárkamra felett 
4-5 mm-re nőnek ki a virágcső falából, ösz-
szehajlóak, fehér színűek. A portok világos-
sárga. A termések kb. 10 hónappal a virágzás 
után jelennek meg, körte alakúak, 2-3 mm-
es beszáradt virágmaradvánnyal, 12-20 mm 
hosszúak, 7-10 mm átmérőjűek, zavaros pi-
ros színűek, jellegzetes zöldes heggyel. Gyűj-
teményemben a Mesa Gardentől származó 
növények már augusztusban kihozták a ter-
méseket, s néhány már szeptemberre beszá-

3. kép: Mammillaria peninsularis körte alakú termései.
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radt. A Köhrestől származó növények termé-
se szeptember közepére fejlődött ki, ami nem 
nagy eltérés. A termés 400-600 szem magot 
tartalmaz. A magok kicsik, barnák, kerekded 
vagy tojás alakúak, 0,8 mm hosszúak és 0,5 
mm szélesek. A magköpeny ráncos, a köldök 
kicsi, kerek. A faj önsteril, azaz idegen meg-
porzású.

A típus-élőhelye a Baja Kalifornia-fél-
sziget legdélebbi részén Cabo San Lucas 
környékén található, 10-200 m tenger-
szint feletti magasságban, száraz, sziklás, 
az időjárás kedvezőtlen hatásainak erő-
sen kitett vidéken. Az élőhelye kiterjed egé-
szen Todos Santos környékéig. A növény-
társulásban az Agave capensis mellett az 
alábbi kaktuszok lelhetők fel: Cochemiea 
poselgeri, Echinocereus barthelowanus, sciurus, 
Ferocactus townsendianus, Lophocereus 
schottii, Machaerocereus gummosus, M. 
armillata, capensis, fraileana, schuman-
nii, Opuntia burreana, cholla, Pachycereus 
pringlei, Peniocereus johnstonii, Stenocereus 
(Marshallocereus) thurberi, thurberi var. 
littoralis. Közvetlen kísérői a Stenocer. thurberi 
var. littoralis, Jatropha cuncata, Cercidium 
peninsulae, és a Bursera hindsiana.

A M. peninsularis többnyire a nagyon mere-
dek (függőleges) gránitsziklákon, azok észa-
ki falain, az árnyékos oldalon nő. Itt is leg-
inkább ott, ahol a szikla lábánál található át-
menet van. A növény a sziklahasadékokban 
telepedik meg, ahol a talaj gránittörmelékkel 
(homokkal), keveredett humuszból tevődik 
össze.

Az élőhelyi klímára jellemző, hogy az a te-
rület, mely a dombok, hegyek tenger felé te-
kintő oldalán van, különösen száraz. Hosszú 
évekre visszavetítve itt csak júliustól-októ-
berig várható csapadék, amely azonban egyes 
években akár el is maradhat. Ez utóbbi eset-
ben a növényünk töppedten visszahúzódik 
a talajba. Leírás szerint ez esetben a tartós 
vízhiány miatt a szemölcsök a teljes elhalás 
határára jutnak, és csak a mélyen a talajban 
ülő növényrész van életben. A növények napi 
2-4 óra közvetlen napsütést kapnak ezen az 
élőhelyen. Az éves középhőmérséklet 24 °C, 
január közepén és februárban 19,5 °C, július 
és augusztusban 29 °C a havi középhőmér-

séklet. Az átlagos éves csapadék mintegy 300 
mm. Megállapítható, hogy ez az élőhely egy 
meleg, száraz, közepes évszakonkénti hőin-
gadozású terület, rövid nyári, ősz eleji esők-
kel.

Maga a növény a gyűjteményekben szerin-
tem jól tartható, és a többi növénytől nem 
szükséges eltérően kezelni. Az öntözésére, 
általános szabályként célszerű betartani az 
inkább ritka, de alkalmanként teljesen át-
nedvesítő öntözésben részesíteni. Ha szabad-
téri tartást alkalmazunk fóliával takart nyá-
ri állásban, akkor a locsolás gyakorisága nö-
velhető. Talaja legyen jó vízáteresztő, ásványi 
anyagban gazdag, humusszal mérsékelteb-
ben ellátott. Magról történő szaporításánál 
célszerű a Mesa Garden magvetésre vonatko-
zó tanácsát betartani, majd a pikírozás után 
2-4 mm szemcsenagyságú kő (sóder) törme-
lékkel egy rétegben letakarni.

*inc. jelentései: 
1. incidencia = mennyiségi egybeesés, illesz-
kedés
2. incidentalis = esetleges, véletlen, mellékes
3. incidentaliter, incidenter = mellesleg, köz-
bevetőleg.

Dr Erostyák Mihály, Orosháza
Kiss László, Orosháza

A képek Kiss László felvételei.

Irodalom
Dr. Nemes Lajos, Szabó Dezső (1981): Kaktu-
szok
Walther Haage (1983): Die Kakteen von A bis Z
Edward F. Anderson (2001): The Cactus Family
John Pilbeam (1999): Mammillaria
Werner Reppenhagen (1991): Die Gattung 
Mammillaria
Rod & Ken Preston-Mafham (1993): Kaktu-
szok képes lexikona
Bakos Ferenc szerk. (1967): Idegen szavak 
kéziszótára, Terra, Budapest
R. & R. Wolf (1999): Baja California und Seine 
Inseln
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Fábián László

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 8. rész.
Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Al-

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

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

kommen immer mehrere in den Systematisierungen zum Vorschein.

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

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

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

Frič végül úgy döntött, feladja csomagként 12 
ládányi begyűjtött anyagát és elküldi ezeket 
Assunciónba. Frič ugyanis elhatározta, hogy 
útközben felkeresi régi lelőhelyeit, melyeket 
25 évvel korábban meglátogatott. Nem akart 
ott növényeket gyűjteni, inkább felkerekedett 
benne az újságíró és megfelelő anyagot akart 
szerezni további cikkeihez. Az egyik szerkesz-
tőség is felkérte, nézzen körül alkalmas terü-
letek után, ahol majd az új telepesek otthonra 
találhatnak. Tudta, csak a növények begyűjté-
se és eladása nem hoz neki annyi jövedelmet, 
hogy haszonnal el tudja azokat adni. Minden 
lehetőséget megragadott, hogy megélhetését 
bebiztosítsa és kiadásait enyhítse.

Egy héten át őserdőben utazott, keresve 
a termékeny területeket és tanulmányozta 
az átfolyó patakok vízmennyiségét. Ezen az 
útján is lelkesen szemlélte a gyönyörű ter-
mészetet, ezután éjszakánként dicsérő cik-
keket írt csodáiról, melyek teljes mértékben 
szíve legmélyéből fakadtak. Kaktuszfélék-
ből csak néhány Rhipsalis egyedet látott, de 
az orchideák és a broméliák megszámlálha-
tatlan mennyiségét. Szeretett volna begyűj-
teni belőlük, de végül letett szándékáról, 
mert tudta, hogy postai költségei sem té-
rülnének meg. Az egyik segítőjét előre küld-
te, mert hallotta, kissé északabbra a táj szá-
razabb és sziklásabb, aki talált ott néhány 
Frailea és Notocactus ottonis példányt, melyek 
csak kisebb eltéréseket mutattak a már álta-
la ismert, Encarnación környéki növényekkel 
szemben.

Sikertelensége miatt vonatra ült és északra 
a Villa Rien (Gazdag Város) városba utazott, 
melyet az akkori világ úgy ismert, mint Pa-

raguay második fővárosa. Nevével ellentét-
ben nagyon szegény és elmaradott telepü-
lésről volt szó. Mivel ehhez a városhoz közel 
helyezkednek el a Kordillerák hegyláncai, 
terepmunkát akart ott végezni, de még pén-
zért, sőt, felárért sem tudott élelmet besze-
rezni. A közelinek ható hegyvonulat azonban 
jóval messzebb volt, mint azt látszólag felté-
telezte. Még mielőtt célhoz ért volna, vissza 
akart fordulni, mert megint legyűrték beteg-
ségei és kimondhatatlan fáradság vett erőt 
rajta. Találkozott két fiatal fiúval, akik elve-
zették egy rozoga kunyhóhoz. Itt tudott ven-
ni egy „beijú” nevű kalácsot, amely azonban 
még az éhes ember számára is ehetetlennek 
bizonyult. Szerencséjére kaptak egy kevés 
juhtejet. A két fiút fel szerette volna fogad-
ni kísérőnek, de kibeszélték magukat, később 
tudta meg, a környéken guayaqui indiánok 
portyáznak és garázdálkodnak.

Mivel ismerte az ottani indiánok szokása-
it, tudta, nappal nem támadnak, csak a ko-
rai hajnali órákban, ezért újra útnak indult. 
A hegylánc lába előtt 6 km széles erdősáv 
húzódott, amely olyan sűrű volt, hogy még 
machetával sem tudtak előre haladni. Sze-
rencsére találtak egy irtást, ahonnan az ott 
lakók kihuzigálták az erdőből kivágott fát. 
A csapás egy meredek sziklafal tövében vég-
ződött. Fáradsága miatt szóba sem jöhetett 
a fal megmászása, pedig lentről látta, fent 
Notocactus schumannii fajhoz hasonlatos kak-
tuszok élnek. Az egész fal sűrűn be volt nőve 
rengeteg páfrányfélével, ennyi fajt eddig ösz-
szesen nem látott, hát még így együtt. Szor-
gos keresgélés után találtak a sziklafalban 
egy medret, melyet az időleges esőzések váj-
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tak ki. Fáradságosan és hosz-
szadalmasan küszködtek fel-
felé, mikor azonban felértek, 
az áhított kaktuszok mélyen 
alattuk helyezkedtek el. Se-
gítőjének sikerült kövek do-
bálásával kilazítania néhány 
fejet, melyek azonnal a mély-
be zuhantak. Sietve visszain-
dultak, de a szétroncsolt nö-
vényekből nem tudta megál-
lapítani, vajon a Notocactus 
schumannii vagy a Notocactus 
leninghausii fajhoz tartoznak.

„Nehézkesen haladtam 
egészséges kísérőm nyomában 
és teljesen mindegy volt szá-
momra, hogy megtaláljuk-e a 
visszautat, vagy sem. Víz volt 
itt bőségesen, volt gyufánk is, 
és száraz fa minden mennyiség-
ben. Valahol éjszakáznunk kel-
lene. Nem vágyódom egyáltalán 
a piszkos hotelok szobájára az 
ínséges takaróikkal, mely alatt 
az ember egész éjjel didereg. 
Tűz mellett, még vacsora nélkül 
is kellemesebben érzem magam, 
csak már végre lepihenhetnék. 
Azok, akik átélték katonaként 
a háborút, tudják mit jelent a kimerültség fo-
galma. Ők azonban a fegyelem állandó nyomá-
sa alatt voltak és haladniuk kellett, ha tetszett, 
ha nem. Nálam ez a fegyelem önkéntes lelkese-
désemből fakadt, amely szerint nem lehet előre 
kiszámítani és megmérni erőnket. És végtére is, 
nem akartam nagyon eltávolodni a hegyektől. 
Ha netán mégis sikerülne kötelek segítségével le-
hozni néhány élő példányt – teljesen rögeszmés 
gondolat! Honnan szerzek peónokat? Ki mer ide 
jönni ökrös fogattal egészen az erdő széléig, mi-
kor itt van néhány guayaqui indián? Ehhez ké-
pest nagyon jól ismerem a paraguayiakat. Csak 
felesleges erőlködés és időveszteség volna.” 

Gondolataiba mélyedve házi állatok hang-
ját vette ki a távolban. Végre emberi lak és 
egy kevés táplálék! Ez az érzés még jobban 
felvillanyozta volna, ha hátizsákjában né-
hány kaktusz is lapulna. Csak néhány páf-
rány és egy darab orchidea volt benne, ezért 

súlyát jóval nagyobbnak érezte. Megkérte 
társát, vigye ezt is, mert képtelen volt vele 
lépni. A kunyhóban élő emberek csak vize-
nyős sajttal tudtak nekik szolgálni, mely 
azonban csillapította éhségüket. Megtudta, 
15 km-re van egy város, ahová egészen jó út 
és néhány biztonságos híd vezet. A jó út és 
a biztonságos híd fogalmát természetesen az 
ott élőkhöz kell viszonyítani. A patakokon 
és a folyókon keresztül csak néhány fatönk 
volt lefektetve, ezért aki csak tehette, és ha 
az időjárás is megengedte, inkább az iszapos 
vízen gázolt át. 

A városba érve az első vendéglőben azon-
nal italt kértek. A vendéglős megtöltötte a 
negyedliteres bögréiket folyadékkal, melyet 
mintha víz lett volna, azonnal lenyeltek. 
Nem is tudatosították, hogy nem tiszta vizet 
ittak, hanem cukornádpálinkát. A várt hatá-
sa elmaradt, mert még ahhoz is fáradtak vol-
tak.

1. kép: Frailea dadakii, Frič az egyik hölgyismerőséről nevezte el. 
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Néhány nap múlva folytatta útját Piribiví 
hegyhez, mely az irodalomban tévesen volt 
megadva, mert a hegy lábánál fekvő település 
neve volt Piribiví. A város fölé emelkedő hegy 
neve viszont Serro Naranja (Narancs-hegy). 
Valaki, aki mint gyűjtő előtte itt járt, hely-
telenül jelölte meg a terepet, talán ily mó-
don akarta félrevezetni a konkurenciát. Sze-
rinte a csúcson két kaktuszfaj is él, mégpe-
dig az Echinocactus ottonis és az Echinocactus 
denudatus. Frič tudta, ezek a növénytípusok 
csak sík, vagy enyhén dombos területeken él-
nek és nem a hegycsúcsokon. Ennek ellené-
re felmászott a meredek falon a csúcsig, de 
filokaktuszokon kívül nem talált csak egy 
cereusz-szerű kaktuszt. Letört egy szártagot, 
de mivel nem tudta másképpen megoldani, a 
szájában, fogai között hozta le. Mindent a tu-

dományért! A hegymászás másik hozadéka 
az volt, hogy fentről belátta az egész vidéket, 
így megtudta merre érdemes kaktuszokat ke-
resnie.

A várostól nem messzire felfedezett egy 
sziklásabb területet, ahol élhettek kaktuszok. 
Több órás séta után és a helyi „anamembüré” 
káromkodást gyakorolva, talált néhány 
ottonis példányt. Töviseik teljesen le vol-
tak égve a legutóbbi pampatűz miatt. Éppen 
arra a fajra talált, amelyet Európában már 
sem látni, sem megvásárolni nem akartak. 
Az egyik tűztől védett helyen, termeszfész-
kekbe beágyazódva, sértetlen növényeket 
fedezett fel. Nagyon hasonlítottak az előbbi 
notokaktuszokra, de virágjuk és kusza tövis-
ruhájuk eltérő volt. Emlékei között felsejlett 
egy régi kínálatban közölt Gymnocalycium 

2. kép: Echinopsis paraguayense, kevéssé ismert friči faj.
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faj, melyet a Haage cég Echinocactus denudatus 
var. anisitsii néven kínált. Azonnal úgy dön-
tött, megtölti a rendelkezésére álló hátizsá-
kokat. A növények és virágaik tanulmányo-
zása közben jött rá a megoldásra, melyet 
évtizedekig nem értettek a kaktuszkedve-
lők. Virág nélkül ottoniszra hasonlítottak, 
virágjuk viszont gymnocalyciumszerű volt. 
Ha virág nélkül, itt tanulmányozták őket, 
ottoniszok voltak, Európában a megváltozott 
körülményeknél és virágjukkal Echinocactus 
denudatus var. anisitsii taxonná változtak. Fi-
gyelemre méltó volt az a tény is, hogy ezek a 
növények csak a termeszek társaságában for-
dultak elő. Sikeres gyűjtését követően vissza-
tért az alaptáborába. Boldog volt, mert végre 
a telítettség határáig jóllakhatott, vendéglá-
tói is belefáradtak a kérdezésekbe és aludni 
tértek, és végre a pattogó tűznél hozzáfogha-
tott a jegyzeteléshez. Ezen az éjszakán nem 
volt láza sem, s annak ellenére, hogy tiszta 
ágyban aludhatott, a fáradtságtól képtelen 
volt elaludni. Mégis elégedett volt, mert ezen 
útja során a legszebb fajt fedezte fel, ráadá-

sul volt közöttük egy krisztáta forma is. Ab-
ban biztos volt, nem azonos az Echinocactus 
denudatus valamelyik formájával.

Paraguarí – egy hírneves lelőhely 
Dél-Amerikában

„Annak idején az első levelezéseimet Herman 
Gross úrral folytattam Paraguaríban. Ekkor még 
nem jártam középiskolába és két osztálytársam-
mal elhatároztuk, közvetlenül tőle fogunk nö-
vényeket rendelni. Az ilyen jellegű elhatározás 
könnyen megy, de megvalósítása rengeteg aka-
dályba ütközött. Megrendelésünkre az első vá-
laszt úgy négy hónap után kaptuk meg, melyben 
értesített bennünket, hogy Paraguayból nem le-
het csomagot küldeni utánvétellel. A második, 
a harmadik és a további levelekben reklamálta, 
hogy a növényekért és a postai költségekért, me-
lyek sokszorosan túllépték a növények értékét, 
előre küldjük el a pénzt. Nekünk, iskolaköteles 
gyerekeknek fogalmunk sem volt a banki átuta-
lásokról. Végül felvállaltuk a rizikót és postán 
akartuk elküldeni az összeget, de az osztrák pos-

3. kép: San Tomé, Paraguarí, Paraguay: Notocactus (Eriocactus) schumannianus lelőhelye.
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tai hivatal nem volt hajlandó Paraguayba kézbe-
síteni azt. Teljesen tanácstalanok voltunk. Utol-
só elkeseredésemben a három aranyat levélben 
küldtem el, melyeket vastag kartonlapokkal ál-
cáztam. Elérkezett a teljes várakozás, a remény 
és a bizalmatlanság ideje”

Társai naponta kérdőre vonták, mikor jön-
nek meg a növények? Szűkös anyagi helyzete 
ellenére kárpótolnia kellett őket. Hosszú le-
velekben írt Gross úrnak és hosszú válaszo-
kat kapott. Növények sehol, de megnyugta-
tásként eldicsekedhetett barátainak a para-
guayi posta különleges bélyegeivel. Az öregúr 
rengeteg papírt írt tele és küldött el neki po-
tom 30 koronáért, akkor ennyi volt a 3 arany-
pénz értéke. Minden levelében azon panasz-
kodott, milyen hosszú és poros az út, melyet 
egy pohár sör illúziójával csillapított. Akkor 
még nem fogta fel Gross úr panaszait, úgy 
vélte, ezek csak egy öregember zsörtölődései. 
Útjai során aztán sokszor visszaemlékezett 
ezekre a sorokra, főleg akkor, mikor tőle is 
csaknem ingyen akartak növényeket besze-
rezni.

Már letett a reményről, úgy hitte, három 
aranyának egyetlen ellenértéke a sok hosszú 
levél, és a rajtuk levő bélyeg lesz, ám ekkor 
a vámhivatal értesítette, valamilyen ládát 
kapott Paraguayból. Annak ellenére, hogy 
minden formaság rendben volt, a vámhivatal 
akadályokat görgetett elé. Ez akkor az oszt-
rák hatóság jellegzetessége volt, ha valami el-
tért a szokványostól, belekötöttek. Kétségbe-
esésében panaszlevelet írt a minisztériumba, 
és nemsokára kiválthatta jogos tulajdonát. 
A láda súlyos volt, de nem a tartalma miatt, 
hanem mert keményfából készült. Kibontása 
után vette észre, hogy a növényeket mennyi-
re alacsony áron kapta meg. Az egyik növény 
egy nagyméretű Echinocactus schumannianus 
faj volt, broméliákkal és egy darab termesz-
fészekkel, melyben még mindig életben volt 
néhány rovar. Talán éppen e a társulás miatt 
határozta el akkor, hogy ezt a saját szemével 
is látni akarja. Abban a pillanatban úgy vél-
te, Gross úr direkt ezért választotta ki ezt a 
különleges közösséget. Azonban később a le-
lőhelyen bebizonyosodott, hogy a termeszek 
soha nem fordulnak elő az említett kaktuszfaj 
társaságában.

1903-ban átrándult Paraguayba is, de ak-
kor nem volt szándékában növényeket gyűj-
teni, csak etnográfiai tanulmányokat akart 
végezni. Az ottani kaktuszok abban az idő-
ben olcsóbbak voltak Európában, mint amit 
elkért költségként a posta. Szerette volna 
megfigyelni az ottani kaktuszok előfordulá-
sát és életét. Persze, Gross urat is meglátogat-
ná. Gross úr, azonban már halott volt, és fia 
hallani sem akart a kaktuszokról, mert sze-
rinte apja vagyona és élete ment rájuk. Így 
csak egyetlen hegyet látogatott meg, a fe-
kete sziklás „Serro-Hú” dombot. Elszórtan 
két fajt talált a száraz bokrok takarásában, 
Echinocactus schumannianus és grossei példá-
nyokat. Általában csak nagyon öreg és de-
formálódott egyedre lelt, talán a szebbeket 
maga Gross úr ásta ki és küldött el Európába. 
Annak ellenére, hogy a település, ahol Gross 
élt, nem volt messze a lelőhelytől, nagy mé-
retük miatt egy ember nem volt képes két 
növénynél többet magával vinni. Az akkor 
még fiatal Fričnek is nagy fáradságába került 
megmászni a meredek sziklát, ráadásul lefelé 
még a súlyos terhet is cipelnie kellett. Ekkor 
értette meg Gross úr panaszait, és a pohár sör 
utáni vágyakozását! Csak egyet nem értett, 
Gross úrnak milyen haszna is volt az egész-
ből? Mivel Európában jóval áron alul tudták 
kínálni küldeményeit. Nagyon jól ismerte az 
ottani klímát és növényeket. Ez azonban 25 
év távlatában teljesen megváltozott.

Gross idejében a táj jóval szárazabb volt, 
alacsony bokrokkal fedve, úgyhogy könnyen 
ki lehetett nyomozni az összes kiemelkedő 
dombot. 25 év múltán mindent magas erdő 
takart. A domb gyakran csak néhány lépés-
re volt az úttól, amely az erdőben vezetett, 
mégsem lehetett azonnal észrevenni. Még 
Frič tapasztalata és keményfejűsége sem ho-
zott gyakran sikert. Ha a bennszülötteknél 
érdeklődött az ilyen sziklás dombok után, 
visszakérdeztek, miért akar egy olyan hely-
re felmászni? Ha elárulta, kaktuszokat akar 
begyűjteni, bizalmatlanul tekintettek rá. Mi-
nek egy fehér embernek kaktusz? Bizonyo-
san varázslatokat akar vele végezni, ezért 
gyakran félrevezették.

Egy alkalommal sikerült szereznie egy ök-
rös fogatot, mivel azon a dombon ahol gyűj-
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4. kép: Eriocactus schumannianus finom, sörteszerű tövisekkel.

tött, nem volt sok használható növény, más-
hová akart menni. Az ökrös gazda reggelre 
eltüntette ökreit, Fričnek pedig kitérő vála-
szokat adott, mi is lett velük. Féltette ugyanis 
a biztos jövedelmet, mivel nála volt elszállá-
solva és az elfogyasztott élelmet is jól megfi-
zette. Jogosnak vélte, hogy a Kaktuszvadász 
minél hosszabb ideig nála tartózkodjék. Csak 
most, ebben a helyzetben irigyelte Gross 
urat, mert neki volt egy szamara és nem füg-

gött senkitől sem. Át kellett szellemülnie az 
indiánok mentalitására és türelmesen kivár-
ni az eseményeket, mert minek az a nagy si-
etség? Idejét a környék bebarangolásával töl-
tötte, de nem lelt semmi különlegességre. De 
mi lenne, ha mégis találna egy új fajt? Több 
helyen is megfigyelte, hogy az elmúlt 25 év 
alatt a bokros, sziklás és száraz tájakon min-
denhol átvette az uralmat a sűrű és nedves 
erdő. Egy másik, távolabb elhelyezkedő dom-
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5. kép: Echinopsis brasiliensis (oxygona) hatalmas, fehér virága.

bon is próbálkozott, annak idején ott is ren-
geteg Echinocactus schumannianus példány 
élt. A nehézkes és körülményes hegymászás 
után szomorúan tapasztalta, a csúcs egészen 
a szakadék széléig erdős volt, nem hagyva le-
hetőséget a kaktuszoknak.

Az egyik nap beutazott Villa Rica város-
ba, hogy az ott áruló kofáktól tudakozódjék 
olyan vidékekről, ahol élhetnek kaktuszok. 
Ezek a kofák naponta portékájukkal több 
tucat kilométert is legyalogolnak, útközben 
mindent megfigyelnek és megjegyeznek. Be-
mutatott néhány növényt, melyet azonnal 
felismertek, sőt még arról is tudtak, hogy 

Don Germano (Herman Gross) sokszor olya-
nokat gyűjtögetett. Sok megnevezés hang-
zott el, de az ottani guarani tájszólást nem 
ismerte, és nem értette a helyi neveket sem, 
mivel azokat spanyolul nem tudták megmon-
dani, ezért nem ment velük semmire. Sok 
olyan kaktuszról is beszámoltak, melyek el-
térőnek tűntek, de Frič nem ismerte őket. 
Ekkor az egyik kofa megkérdezte: „Minek kel-
lenek ezek a növények a fehér embernek?” Ezt 
követően minden kérdésére a válasz az volt: 
„Ndoi kwai” – nem tudom. Még magas juta-
lom ellenében sem mondtak neki ezentúl 
semmit. 
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Végre megkerültek az ökrök, az egyik pár 
a ház mögötti sűrűben, a másik pár kissé tá-
volabb, egy épületben volt elrejtve. Azonnal 
indulni akart, de a gazda újabb kifogásokat 
talált. Kénytelen volt elkövetni azt a legna-
gyobb sértést, amelyet a paraguayiak el sem 
tudtak képzelni, hogy valaki ilyet tenne. 
Visszautasította az ételt, erre az egész család 
abbahagyta az evést. Rádöbbentek, baj van, 
és a gazda azonnal befogatott. Az úton egy 
kleisztokaktuszt talált, amely sokban eltért 
az ismert Cleistocactus grossei fajtól, ezért le-
metszett jó néhány szártagot belőlük.

Másnap a Santo Tomé hegyen észrevett 
néhány kiugró, csupasz sziklát, tudta, bizo-
nyosan élnek ott is kaktuszok. Egy fiatal pa-
raguayi felajánlotta segítségét, aki ügyesen, 
liánokba kapaszkodva felmászott a peremig. 
Ott is sok schumannii példány élt. Mivel nem 
volt kötele, kezdte lehajigálni a növényeket, 
amelyek azonban ahogy talajt értek, szét-
freccsentek. Az egyik ilyen szörnyű véget ért 
egyeden magtokot talált néhány szem mag-
gal. Elmagyarázta a fiatalembernek, mikép-
pen kell begyűjteni a már megrepedt tokokat. 
Elégséges mennyiségű maghoz jutott. Sajnál-
ta, hogy senki sem tud ott fenn fényképeket 
készíteni a hely dokumentálásához. Vásárolt 
egy hosszú, jó minőségű lasszót, melynek se-
gítségével feljutott. A lasszóra kötött növé-
nyek a saját súlyuktól fogva kettétörtek, csak 
néhány kisebb példányt tudott épségben le-
juttatni. Bebizonyította, Paraguayban min-
den hasonló dombon él valamilyen schuman-
nii alakkörbe tartozó növény. Örült, hogy ez 
a szép faj újra látható lesz majd gyűjtésének 
köszönhetően Európában.

A közeljövőben szó szerint fájdalmasan ta-
pasztalta meg, hogy az előtte itt járók gyak-
ran pontatlanul adták meg az útvonalakat, 
vagy a lelőhelyek fekvését. Ez alól még Gross 
sem volt kivétel. Frič útja során Gross fel-
jegyzéseire hagyatkozott és elindult az Acaaí 
és Carapeguá útvonalon, ahol az öregúr sze-
rint nagyon sok sziklás kiemelkedés találha-
tó, és mindegyiken rengeteg gömbkaktusz. 
Több napon át kutatott az út két oldala men-
tén, és csak elvétve lelt sziklás kiemelkedés-
re, de kaktuszt sehol sem talált. Néha az ott 
lakók jó jutalom reményében hoztak egy-két 

kaktuszt, amelyek minden esetben csak az 
Echinopsis paraguayense faj különféle formái 
voltak. Csupán egyszer talált egy helyen né-
hány négyzetméternyi Frailea növényeket, 
melyek oly szorosan voltak egymás mellett, 
mint a kikövezett út gránit kockái. Ezekből 
begyűjtött úgy ezer darabot. A gyűjtést kö-
vetően is úgy nézett ki a populáció, mintha 
nem is dézsmálta volna meg senki. A nagy 
időveszteség miatt mindig késő estig baran-
goltak. Az egyik este a félig vak kocsis az ök-
röket belehajtotta egy mély kátyúba, amely 
az egyik keréknyomban annyira ki volt kop-
tatva, hogy a kétkerekű kordé felborult. Tár-
sával együtt terült el a földön és a rengeteg 
kaktusz rájuk borult. Mindketten súlyosan 
megsebesültek, a társa lába kificamodott. 
Frič fájdalmas és nehezen gyógyuló zúzódá-
sokat szenvedett, de kíváncsisága nagyobb 
volt a fájdalomnál és szerette volna megtud-
ni, mekkora kár érte. Ezért felgyújtotta a szá-
raz növényzetet, a tűz gyorsan fellángolt és 
terjedni kezdett minden irányba. A kaktu-
szokon látta, többségük annyira károsodott, 
hogy nem volt értelme újra összeszedni. A 
tűz fényénél észrevett a közelben egy száraz 
fát, melyről tűzifát akart letördelni. Az egész 
terület egy minden évben kiszáradó mocsár 
volt, amelyben ottlétük alatt sem volt víz. El-
indult a fa irányába, egyszer csak beszakadt 
lába alatt a felszín, és nyakig elmerült a bű-
zös, iszapos lében. Társa és az öreg kocsis 
nem volt képes segíteni neki, mert az ő bajuk 
sem volt kisebb Fričénél. Nagy nehezen ki-
mászott a keményebb részre. Átázott ruhája 
volt a legkisebb gond. Minden nála levő pénz, 
elfényképezett filmek, üres tekercsek, papír-
jai, fényképezőgépe és minden más tárgya 
vagy tönkre ment, vagy erősen károsodott. 
Hiába, a baj nem jár egyedül!

Másnap nyolc erős férfi segítségével sike-
rült felállítani a szekeret. Az ökrök megint 
eltűntek, de most önként mentek el, mert a 
kiszáradt mocsárban nem találtak megfele-
lő táplálékot. Tulajdonosuk másnap talált rá-
juk, félúton hazafelé. Mire felrakták a meg-
maradt növények felét, eleredt az eső. Újabb 
félelem szorongatta, ha a felrakott és sérült 
növényekre víz kerül, biztosan elpusztulnak. 
Már majdnem úgy döntött, kidobja a mara-
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dék állományt és visszafordul újakat gyűj-
teni. Hátranézve meglátta, hogy a hegyek 
is sűrű, fekete felhőkkel borítottak, ezért 
semmi értelme nem lett volna visszamen-
ni. Pénze is fogyóban volt, így minél előbb 
Assuncióba kellett jutnia. Most már nem 
mert felülni a szekérre, inkább erősen biceg-
ve a menet élére állt. Sérülten, éhesen, bőrig 
ázva elindultak. A város előtti utolsó öt kilo-
métert nem tudták megtenni, mert az út tel-
jesen szétázott és a szekér tengelyig besüp-
pedt. Szerencsére a közelben volt egy rancs, 
ahol megszáradhattak, jóllakhattak és kipi-
henhették magukat.

Szükségesnek látom, hogy itt lefordítsak 
egy részletet az egyik leveléből, melyet 1927. 
május végén írt Draga nevű feleségének és 
Iván fiának. Érdekesen elegyíti benne út-
jai viszontagságait, családja utáni vágyako-
zását, a jövőbe vetett hitét és a feleségének 
adott jó tanácsait:

„Legkedvesebb Dragám – kedves Iván!

Carapeguá környékén a legnagyobb igyeke-
zetem ellenére sem találtam sok kaktuszt. Csak 
Echinopsis paraguayensist és egy Frailea fajt. 
Az elsőt nem ismertem, az már régen, még a 
háború előtt kihalt a gyűjteményekből. Minden 
példánya eltérő kinézetű, ezért az a benyomá-
som, hogy talán természetes hibridekről van 
szó. A Frailea fajt is képtelen vagyok itt helyben 
beazonosítani. Nagyon hasonlít a Te kedvenc 
holdkaktuszodhoz. Azonban a teste jóval több 
apró dudorra osztott, ezért talán megegyezik 
az én kedvelt knippeliana fajommal. Knebel úr 
számára begyűjtöttem nagyobb mennyiséget, 
és szintén a mi részünkre is becsomagoltam töb-
bet, mint amennyire szükségünk lehet. Abban 
a ládában, melyben a Frailea van, találsz egy 
gyönyörű szőtt faliszőnyeget. Szintén ugyanitt 
vettem két érdekes hímzést, primitív szarvas 
ábrázolással. Az itteni Ñanduti csipkék nagyon 
méretesek és durván megmunkáltak. Csak ágy- 
vagy asztaltakarónak lehet őket majd használ-
ni.

6. kép: Középen Notocactus grossei az Acaaí hegységből.
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Pillanatnyilag a tűz mellett fekszem, melyen 
egy darab marhahúst sütök egy lándzsa hegyé-
re tűzve, és a gyér fénynél írom levelem. Az éj 
teljesen sötét, ennek ellenére jól kivehetőek az 
ökrök és a szekér, mely púpozva meg van töltve 
kaktuszokkal, ugyanúgy, mint a háttérben az 
Acaaí magas csúcsainak sziluettje. Az éj sötét-
jében a csillagok is halványabbnak tűnnek és tá-
volabbinak a megszokottnál – nincs egyáltalán 
fénycsóvájuk – csak apró fénylő pontként hat-
nak. Ma nagyon fáradt vagyok, de ez más fárad-
ság, mint ezen utam során tett kirándulásaim 
utáni fáradságok voltak. Ezeknél minden eset-
ben gyenge és beteg voltam – jelenleg újra egész-
séges vagyok – erőm hamarosan visszatért, tele 
vagyok energiával úgy, mint sok évvel ezelőtt, 
amikor itt éltem. Kár, hogy az állapotom csak 
most javult fel, amikor már a visszaútra gon-
dolok. Ha az utamon végig így éreztem volna 
magam, az eredmény sem lett volna ilyen szá-
nalmas. Nem voltam olyan eredményes, mint a 
mexikói utam során, de azért nincs okom a pa-
naszra. Most 55 faj és változat magját birtoko-
lom. Általában jó és nagyon jó fajokról van szó, 
főleg a Gymnocalycium nemzetségből van né-
hány új és érdekes faj. Ez a számodra azt jelen-
ti, hogy rengeteg munkád lesz. Takaríttasd ki a 
nagy üvegházban a fali polcokat és mindet jól 
fertőtleníts le. Ezt követően teríts rájuk két cen-
timéter talajt az asztalok alatt levő humuszból, 
melyet lucernából készítettem. A további mun-
kálatokat ne bízd senkire se és végezd el egye-
dül. Egyengesd el a felszínt, hogy sima legyen, 
és naponta öntözd meg csapvízzel. Úgy 10-15 
nap múlva, amikor már a föld eléggé porózus-
sá válik, és ha nem kezdtek el fejlődni a mosza-
tok, vékonyan elvetheted bármely dél-amerikai 
faj magjait, hogy a talajba beoltódjanak a szim-
biotikus penészek, és ezt követően is szabályos 
időnként permetezd a felszínt. Ha netán hazai 
moszatfajok jelennének meg vagy más penészek 
és kártevők, az egész üvegházat gázzal fertőt-
lenítsd, ezt követően újra öntözd meg a talajt, 
és oltsd be újra a szimbiótákkal, hogy hazatér-
tem után azonnal vetni tudjak. Számíts azzal, 
hogy 40 faj magját akarom elvetni. Ehhez szük-
ségem lesz három polcra, a negyediket, ahol a 
meszembrianthémák vannak, hagyd érintetle-
nül. A talajba vethetsz itt-ott sivatagi bokrokat 
vagy határold el velük a vetési parcellákat.

A dél-amerikai fajok nem nagyon érzékenyek 
az európai penészekre, de szeretnék elvégezni 
néhány kísérletet, melyekkel alátámaszthatom 
majd a természetben tett felfedezéseimet. Egy-
előre ez minden, végezd munkádat a megszokott 
gondossággal.

Mennyire vágyódom utánatok, úgy szeretném, 
ha itt lennétek velem a tűz mellett. Milyen szép 
is volna emlékeznünk a napi élményeinkre – de 
tegnap és ma reggel örültem, hogy nem hozta-
lak el benneteket. Az elmúlt események túltettek 
erőmön és idegrendszeremen – de most már még-
is olyan gyönyörűnek hatnak.”  

Ebben a levelében még jó néhány oldalon 
beszámolt felfedezéseiről és kalandjairól. 
Továbbiakban saját szavaimmal adok közzé 
részleteket ebből a levélből.

Az Acaaí felé vezető úton sűrű erdőn át ha-
ladt. A sziklákon mindenhol ismerős és is-
meretlen orchideákat talált. Az egyik faj ha-
sonlított a Laelia fajokra, de virágja alapján 
a Lycasta nemzetségbe tartozónak vélte. Vi-
rágja színe piros volt, de olyan árnyalatban, 
melyet azelőtt még nem látott soha, ezért 
nem volt képes leírni azt. Egyik magas kiszá-
radt fán Miltonia flava orchidea tömege élt, 
talán több ezer álhagyma is jelen volt. Ez a 
növénytömeg biztosan hamarosan elpusztul, 
mivel az elkorhadt fát az első erőteljesebb 
szél kidöntheti. Lelkiismeret-furdalás nélkül 
begyűjtötte az összes elérhető példányt, ezt 
nem értékesítés szempontjából tette, hanem 
mint csomagolóanyagot akarta felhasználni. 
Kissé távolabb viszont a broméliák elképesz-
tő mennyiségű, formájú, színű és méretű te-
lepére bukkant. Ezekből is összeszedett úgy 
köbméternyi mennyiséget, csomagolóanyag-
nak. Jó tapasztalata volt az ilyen természe-
tes anyagokkal. Kiszárítva is megtartják ru-
galmasságukat, s ha véletlenül a ládában el-
pusztul egy-két kaktusz, azonnal átveszik a 
felszabadult nedvességet. Nedvességtartal-
muk növekedésével megnövekszik térfoga-
tuk is, és így teljesen kitöltik a keletkezett 
űrt. Ha mégis túlélik a szárítást és a szállí-
tást, jól fogja tudni alkalmazni az üvegházát 
tartó magas betonoszlopok befedésére.

Mivel az Acaaí hegységben sok minden 
megtalálható, ezért nem volt számára meg-
lepő, hogy rálelt a Notocactus grossei fajra, 



44

amely akkor már nem volt jelen az európai 
gyűjteményekben. A faj olyan mennyiség-
ben élt ott, hogy az még Fričet is meglepte. 
Az apró magoncoktól kezdve a méteres pél-
dányig minden méret jelen volt. A hegy má-
sik érdekessége, hogy Paraguay területén itt 
él a legtöbb kígyó, máshol csak elvétve lehet 
velük találkozni. Acaaí hegyeiben minden lé-
pésre vigyázni kell, mert gyakran rájuk lép-
het az ember. A meredek sziklák sem tömö-
rek, főleg a csúcs közelében nagyon sok a la-
bilis szikladarab, amelyek a legkisebb moz-
gásra is a mélybe zuhanhatnak, magával 
sodorva a figyelmetlen személyt és a többi 
sziklát. Ezek aztán hatalmas robajjal érnek 
talajt a hegy lábánál. Az ott tartózkodás és 
mozgás minden esetben hatalmas lélekje-
lenlétet és fizikai erőnlétet kíván. Az akkor 
alkalmazott peónjai között volt két gyermek 

is, akiket segédmunkára alkalmazott. A két 
srác teljes odaadással és megbízhatóan vé-
gezte munkáját. Az elvégzett gyűjtést köve-
tően mindenkit egyenlően fizetett ki, még 
a fiúk is annyit kaptak, mint a felnőttek. Ez 
hatalmas port vert fel, mert nem értették, a 
gyermekek miért is kaphattak velük egyen-
lő bért?

A szikla megmászását kényszerűségből 
tette meg. Emberei általában nagyon öreg 
és göcsörtös példányokat hoztak le. Szere-
tett volna felvételeket is készíteni a fenti ál-
lapotokról, de gépét nem tudta rábízni sen-
kire sem. A harmadik ok a magvak begyűj-
tése volt, ami szintén tapasztalt személyt 
igényelt. Ott fenn a magasban csak egyetlen 
módszerrel lehetett magvakat kinyerni a tö-
visek sűrűjéből és a csúcsgyapjú fogságából. 
Megnedvesített fűszalmával emelte ki las-

7. kép: Notocactus ottonis v. stenogonus, a változékony faj egyik változata.
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san a magvakat. Peójai azonnal össze is ha-
sonlították az ott honos hangyásszal, amely 
hasonló módszerrel, hosszú nedves nyelvével 
húzza ki a hangyákat és a termeszeket fész-
kükből. Nem elég a türelem, azt is tudni kell, 
mely tokokban vannak beérett magvak.

További idézet ebből a levélből:
„Ráleltem néhány éretlen termésre és egy-

két virágzó egyedre. Ahogy figyelmesen tanul-
mányozni kezdtem őket, elgondolkoztam azon, 

talán ezt a három fajt (Notocactus schuman-
nii, grossei és nigripinus) nem lehetne e átcso-
portosítani a Malacocarpus nemzetségbe. Éles, 
számos bordájuk, a csúcson elterülő sűrű gyap-
jú, amely pseudocephalium-szerű, a tiszta sárga 
viráguk, ezeket hervadást követően azonnal le 
tudjuk választani a termésről. Azonban e három 
növény teste a valódi Malacocarpus növényekhez 
képest nagyon puha, és végezetül teljesen hiány-
zik a puha, csupasz, nedvdús termés (ez a termés 

8. kép: Notocactus herteri, Frič Notocactus rubriflorus néven jegyezte.
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nagyon hasonlít a Mamillaria (egy m-mel) és a 
Melocactus fajok termésére). Malacos = nedv-
dússág, puhaság, carpus = termés.

Az említett fajok termése megegyezik az 
ottonis, concinnus, mammulosus stb. fajoké-
val, csak ezeknél tövisek és hajzat is jelen van, 
a termésük vagy száraz tok, vagy félszáraz tok. 
Emiatt Schumann alnemzetségét Notocactus 
nemzetségnek kellene venni. Küldök Neked né-
hány éretlen termést. A megérkezett növénye-
ket azonnal vizsgáld át, és vedd figyelembe meg-
jegyzéseimet, amelyeket a ládákra írtam, hogy 
véletlenül se téveszd össze az Echinocactus 
schumannianus fajt az Echinocactus grossei 
fajjal. Fiatalon teljesen azonosak, és még nekem 
se lesz könnyű őket elkülönítenem. A fiatalabb 
példányokat anyanövénynek szeretném majd 
nevelni. A felnőtt példányokat könnyen elkülö-
nítem egymástól. A grossei kevesebb bordájú és 
szélesebb testű, a tövisei is jóval erőteljesebbek, 
de mivel mindkettő tövisei úgy törnek, mintha 
üvegből volnának, mindkét faj feltehetőleg tövis-
telenül érkezik majd meg.

Abban az esetben, ha minden épségben meg-
érkezik, főleg azok, melyeket tegnap és ma gyűj-
töttem, irigyelni foglak a kicsomagolásnál. Szá-
momra ez nagyon lebilincselő munka volna.

A tüzem már kevés fényt szolgál és jómagam is 
már fáradt vagyok. Azonban ki szerettem volna 
élvezni a szabad időm minden pillanatát, ahhoz, 
hogy megosszam veletek örömömet, néhány sze-
rencsés pillanatomat, melyeket ezen az úton átél-
tem. Gyorsan csomagolnom kell, amíg a száraz idő 
tart, és ezt követően azonnal tovább kell mennem.

Itt minden olyan gyönyörű, ma egészségesnek 
érzem magam, ezért elégedett vagyok. Mégis fá-
radságot érzek és nincs kedvem aludni, de mivel 
már nem látok írni, ábrándozni fogok rólatok. 
Még eltelik egy kis idő, hogy a hold felkeljen és 
tovább haladhassunk.

Csókol benneteket apátok!”

1927. május 5. Assunción, Paraguay.

Két nap elteltével kapta meg az egészség-
ügyi igazolványt. Útja során igyekezett ta-
karékoskodni, de ott akkor ki kellett fizet-
nie az igazolásért 8 arany pesost az argentin 

konzulátusnak. Az argentinok ilyen módon 
is igyekezték megalázni paraguayi szom-
szédjukat. Az innen érkező összes gyümöl-
csöt és növényt csak ilyen igazolással en-
gedték át határaikon. Ez az igazolás jócskán 
megdrágította az árut, ezért azt Argentí-
nában nem tudták olcsón eladni, az egész 
csak a konkurenciát segítette. Az inspekto-
rok munkájukat nagyon komolyan végez-
ték, ezért kinyittatták vele az egy hónappal 
korábban feladott ládáit, hogy meggyőződ-
jenek tartalmuk valóságáról. Frič legalább 
megkönnyebbült, mert látta, növényeit ed-
dig nem viselte meg a hosszú bezártság. Lel-
kében azonban nehezményezte ezt az eljá-
rást, mert az állami alkalmazott nem csi-
nált mást, csak ránézéssel megállapította, 
minden rendben van. Ha a vizsgálásokat va-
lóban komolyan vennék, mintákat kellene 
venniük és azt elküldeni laboratóriumi vizs-
gálatokra. A folyamat lényege nem a beteg-
ségek terjedésének megakadályozása, ha-
nem a biztos bevétel.

A fenti költségein kívül még kifizetett 8 
dollárt a vízumokért, 400 dollárt a vasútnak 
a szállításért. A hajótársaságnak további 50 
dollárt, de ebben az összegben még nem volt 
benne a hazaszállítási díj. Ez is egy nyomós 
ok volt akkoriban, hogy ezeket a tájakat nem 
lepték el a kaktuszvadászok. A növények 
olyan drágává váltak, hogy csak egy egészen 
kis réteg engedhette meg magának a kaktu-
szok gyűjtését. Szerencséjére még megvolt az 
a tartaléka, melyet Knebel úrtól kapott, mint 
előleget, különben sok gyűjtését hátra kellett 
volna hagynia.

Egészségileg teljesen le volt robbanva, eh-
hez még hozzájárultak külső sebei és sérülé-
sei. Nem maradt más számára, mint miha-
marabb kezeltetnie magát. Már nem maradt 
ereje az út folytatásához. Minél előbb gyógy-
fürdőbe szeretett volna eljutni, vagy ott, 
vagy otthon. A begyűjtött növények listáját a 
hajón hazafelé jegyezte fel, csak a kaktuszo-
kat katalogizálta, mert az egyéb növénycso-
portokat nem ismerte olyan jól, mint a kak-
tuszokat, és nem akart helytelen elnevezések 
alatt terjeszteni fajokat. Beszámolója utolsó 
mondata ez volt: „Mindezek ellenére az utam 
csodálatos volt”. 



4747

Frič bizonyosan elkészítette az említett 
jegyzéket, de jelenleg ez nem áll rendelkezé-
sére senkinek. Az sincs kizárva, hogy a régi 
jegyzékeit egészítette ki ezekkel a friss fa-
jokkal. A kaktuszokat nemcsak eladás mi-
att gyűjtötte, a legszebb példányokat mindig 
meghagyta saját božinkai üvegházának dí-
szítésére. Talán, ha nem lett volna folyama-
tosan anyagi szorultságban, akkor az életé-
ből kimaradt volna a kereskedés, mert ehhez 
a szakmához egyáltalán nem értett. Egyszer 
ki is jelentette: „Ha elkezdenék kalapot árulni, 
a legtöbb ember inkább fej nélkül járna.” Azon-
ban az őt ért támadásokkal szemben minden 
esetben ügyesen tudott védekezni. A konku-
rencia gyakran szemére vetette, kimeríti és 
tönkreteszi a lelőhelyeket. Fričnek azonban 
gyakran gyerekes és meggondolatlan ötletei 
is voltak. Az egyik útja elején Prágában nagy 
mennyiségben felvásárolta a különféle hazai 
virágmagokat. Ezt Dél-Amerikában akarta 
fokozatosan szétszórni, hogy a következő lá-
togatásaikor örvendezhessen a hazai színek-
nek és illatoknak.

Utazásai során hatalmas területeket járt 
be, és minden növényfaj iránt érdeklődést 
mutatott. Végül arra a következtetésre ju-
tott, hogy a természetben soha nincs a növé-
nyek között állandósult faj, ezt főleg a kak-
tuszoknál tapasztalta. Elvetette az ide vo-
natkozó magyarázatokat, hogy ez azért van 
így, mert a rovarok keresztezik a kaktuszfa-
jokat. Véleménye szerint ez lehetetlen, mi-
vel az egyes populációk között gyakran több 
száz kilométernyi távolság van, ami kizárja 
a rovarok migrációját akkora térben. Fonto-
sabbnak tartotta a földrajzi, klimatikus és 
talaj összetételi tényezőket. Kijelentette, a 
természetben nincsenek állandósult fajok, 
és hogy mindegyikük folyamatosan fejlődik. 
Abban az esetben, ha a faj fejlődése megáll, 
kipusztul. Ezek a mondatok abban az időben 
forradalminak hatottak és nagyon sokan el-
vetették.

Haza betegségei és utóhatásaik következ-
ményeivel érkezett meg. Ennek ellenére Prá-
gában nem bírt ki csak 15 hónapot, majd újra 
útnak indult a kaktuszok nyomába és az úti cél 
megint Dél-Amerika lett. Nem is sejtette, hogy 
ez lesz az utolsó expedíciója az óceánon át.

Lábjegyzet:

Ebben a részben és néhányszor más esetben 
is Frič gyakran megemlítette, hogy sok tájon, 
ahol előző útjai során megfordult, jelentő-
sen átalakult a természet. Jómagam Fričhez 
mindig pozitívan viszonyultam, de az általa 
említett rövid időn belül bekövetkezett vál-
tozások kissé zavarba ejtettek, Úgy véltem, 
ilyenkor a szerző elengedte magát és írói fan-
táziáját is bevetette, vagy már negyed század 
elteltével nem emlékezett pontosan vissza az 
általa meglátogatott helyek fekvésére. Sokat 
elmélkedtem ezen a dolgon, mikor eszembe 
jutott egy német utazó cikke, melyet az ál-
tala ismételten látogatott lelőhelyek tapasz-
talatai alapján írt meg. Sajnos nem sikerült 
megtalálnom azt a folyóiratot, melyben ez 
az írás megjelent, biztosan kölcsön adtam, 
és, mint sok egyéb irodalmamhoz hasonló-
an, még nem került vissza hozzám. Ebben 
az útleírásban a szerző nem egyszer taglal-
ja, hogy egészen rövid idő, 10-15 év leforgása 
alatt néhány területen Argentínában annyira 
megváltoztak a körülmények, hogy az ott élő 
növények és állatok életközössége átalakult. 
A kaktuszoknál ez a változás olyan mértékű 
volt, hogy az eredeti fajok eltűntek, és telje-
sen újak jelentek meg. Ezeken a vidékeken a 
hőmérséklet változott meg drasztikusan, az 
addig ismeretlen éjszakai fagyok rendszeres-
sé váltak.

Az egyik notofilos (notokaktuszt kedve-
lő) barátom, Stanislav Stuchlík megjelen-
tetett egy cikket a Notocactus herteri fajról, 
a Kaktusy 2015 folyóirat első számában. 
A szerző ebben az írásában gyakran meg-
említi a helyi változásokat, melyeket 20 év 
tapasztalatából szerzett. Megdöbbenten 
adta hírül, hogy sok populáció veszélyben 
van, vagy már el is tűnt. Az eredeti pampa-
növényzetet felváltották az agresszívabb, 
gyorsabban fejlődő fafélék. Egy kis idézet 
ebből a cikkből:

„Trangueras és Mossoller közti lelőhelyet a leg-
szebb általam meglátogatott élőhelynek tartot-
tam, ahol előfordul a Notocactus herteri faj. De 
néhány év elteltével ezt a véleményemet kényte-
len voltam megváltoztatnom – az a terület már 
nem volt ugyanolyan gyönyörű. A változást nem 



az emberi beavatkozás okozta, hanem maga a 
természet – minden növekedésben volt, még a 
kaktuszokat kísérő növényfajok is. Már az út-
ról, messzebbről is észrevehető volt a változás. 
Az első látogatásom idején jól kivehetőek vol-
tak a sziklás kiemelkedések, melyeket általában 
csak kaktuszok foglaltak el. Hat évvel később 
ezek már elvesztek a magas növények sűrűjé-
ben. Ahogy ezek fejlődtek, gyarapodtak, benőt-
ték a kaktuszok közötti területeket is. Így már 
lehetetlenné válik számukra az egészséges fejlő-
dés, szaporodás és életben maradás. Mindenhol 
a konkurencia válik győztessé. Kérdéses, hogyan 
fognak tudni alkalmazkodni majd a kaktuszok, 
köztudott, hogy ők nem tartoznak a „vérszom-
jas” fajok közé.”

Más, nyíltabb területeken a faj még sikere-
sen tenyészik, mint Santana do Livramento 
környékén. Azonban 5 kilométernyire in-
nen egy másik élőhelyén (Rincão da Bolsa) 
eltérőek a körülmények. Itt a herteri példá-
nyok már erdőben élnek. Ezen a területen 
is 7 év alatt megváltozott minden. A kaktu-
szok száma tragikusan lecsökkent, mert a 

fák ágai és levélzete besűrűsödött, elfogva 
az éltető napot. Az ott bekövetkezett válto-
zásokat Stuchlík úr nem tudta nekem meg-
magyarázni. Azt azonban kizárta, hogy a 
gyűjtők vagy a helyi emberek tevékenységei 
okozták volna a negatív változást. Erre utaló 
jeleket nem talált. Érdekes az a megfigyelése 
is, ahol állattenyésztéssel foglalkoztak, ott a 
területek megőrizték régi tulajdonságaikat, 
a kaktuszok is jobban túlélnek a kiemelkedő 
sziklákon. Az állatok csak ritkán fogyaszt-
ják el őket és a sziklás talaj sem felel meg pa-
táiknak. Lehet, hogy ez a megoldás?

Fábián László, Udvard
e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com,

www.kaktusyfabian.webnode.sk

Képek a szerzőtől.

9. kép: A Sierra Acaai Paraguay: a Notocactus (Eriocactus) grossei lelőhelyén.
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Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Kiss Csaba

Ha emlékezetem nem csal, akkor Csabával 2006-
ban találkoztam először Kecskeméten, egy otta-
ni kaktuszkiállítást kísérő, a közös jövő távlatai-
val foglalkozó megbeszélésen, amelyen több más 
gyűjtő társaságában vett részt fiával, Árminnal 
együtt. Emlékezetes azért is, mert a mindannyi-
unk által tisztelt néhai Molnár Imre bácsink ezen 
a megbeszélésen lett oly rosszul, hogy ki kellett 
kísérnünk a friss levegőre, ahol megkönnyeb-
bültével mondta a számomra soha nem feledhe-
tő szavakat: – „Valami egészen furcsán éreztem 

magam, ha így jön az elmúlás, könnyű 
lesz véle megbarátkozni.” Csabában 
olyan embert ismertem meg, akivel jól 
el lehet beszélgetni, sőt, nemegyszer 
jókat vitatkoztunk is, anélkül, hogy 
egymásra megharagudtunk volna, és 
ezt a „nincs harag” magatartást min-
dig is becsültem benne. Ennyit a rég-
múlt emlékeiből, amelyek fölött már 
tíz év vonult tova, szinte észrevétlenül.

Csaba! Te miként emlékszel az akkori 
eseményekre? Mivel foglalkozol, ho-
gyan váltál kaktuszgyűjtővé és mikor 
kötelezted el magad végképp a kaktu-
szok mellett?
Mielőtt válaszolnék a kérdéseidre, 
elsőként nem kerülhetek meg egy 
tényt, miszerint az elmúlt 13 év so-
rán Te vagy az első, aki valóban kí-
váncsi arra – és úgy gondolja, hogy 
a kedves Olvasó is –, hogy mi is zaj-
lik körülöttem. A másik, hogy még 
a kecskeméti találkozónk előtt én 
már megismertelek egy debreceni 
csoportlátogatás alkalmával, ami-
kor is néhány gyűjtőtársunk gyűj-
teményét tekinthettük meg. Talán 
az utolsó programpont lehetett a 
gyűjteményed bemutatása, és érde-
kes, hogy az egészből a Te kaktusz-
kerted hagyta bennem a legmélyebb 
nyomot. Most elárulom, hogy ilyen 
szépen megtervezett és kivitelezett 

pozsgáskultúrát azóta sem láttam!

Így, hogy említed, már eszembe jutott az a ta-
lálkozás. Külföldi vendégetek volt egy kaktu-
szos rendezvény keretében, akit az ország több 
részébe is elvittetek látogatóba, és ha jól emlék-
szem, aki a tokaji városnézés alkalmával hamar 
elálmosodott, amit a nemes penésszel borított 
pincék látványa, de inkább a borkóstolás okoz-
hatott. Igen, nélküle érkeztetek hozzám, köztük 

1. kép: Kiss Csaba koros kaktuszaival.
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Lukoczki, Rigerszki, Békefi és mások. Kérlek, 
folytasd!
Ez már nagyon régen volt, még 2004 au-
gusztusában. Háromnapos nemzetközi kak-
tuszos találkozó volt, amelyen a külföldi-
ek közül Gérard Delanoy francia, Andreas 
Hofacker német, Dr. Zsupán Iván ukrajnai 
magyar gyűjtő vett részt, melyet több MKOE 
tag: Dr. Mészáros Zoltán, Bodorkós Zsolt, a 
Porubszky házaspár, Sas István, Halmi Lász-
ló és személyem egészített ki. Még többen is 
voltunk – talán 20-an –, de sajnos minden-
kire nem emlékszem, mert ez idő tájt csöp-
pentem bele a nagy magyar kaktuszos élet-
be, és nem győztem a kaktuszok és a gyűjtők 
nevét is tanulni! Arra sem emlékszem, hogy 
a külföldiek ott voltak-e Nálad vagy sem. Bu-
dapestről indultunk Kazincbarcikára, onnan 
Tokaj, Tarcal volt az úti cél, majd Debrecenbe 
vettük utunkat. A szépen gondozott, egzoti-
kus növényekkel díszített kerted gyöngysze-
mét, a kaktuszokkal és egyéb pozsgásokkal 
látványosan dekorált sziklakertedet csodál-
hattuk meg a szakmai felkonferálásoddal. 
Mire hazaindultunk, jó késő volt, már a nap 
is búcsút intett a horizont peremén.

- A lényeg, hogy Tokajból egyik külföldi vendég 
sem érkezett meg hozzám.
Visszatérve az első kérdésedre – ami a kecs-
keméti „társulási” megbeszélésre vonatko-
zik – már eléggé elhalványultak az emléke-
im. A fő célkitűzés, hogy a magyarországi 
két egyesület majd fokozatosan egyként mű-
ködjön tovább – nem sikerült. Ma már lá-
tom, hogy talán nem is fog ez megtörténni, 
hacsak valami helyrehozhatatlan dolog nem 
történik egyik vagy másik, esetleg mindkét 
egyesületnél. Hogy a kedves Olvasó is értse, 
ha mindkét szervezet ragaszkodik a nevé-
hez, a legfőbb kiadványa címéhez, és ebben 
nem találnak kompromisszumot, nem is le-
het a kettőből egy! Ezzel egy kicsit utalok is 
az eseményt követő összegző cikkedre. Be-
vallom, nehezményeztük a tárgyalás sikerte-
lenségét, és egy kicsit befelhősítette az addigi 
nagyon jó, sőt, baráti kapcsolatot, de egy idő 
után túltettük magunkat rajta. Az élet megy 
tovább, új tettek sarkallják a két egyesületet 
és a tagokat is, a harag pedig nem jó tanács-

adó. Egyet azért leszögezhetünk: egyik egye-
sület sem akart a másiknak rosszat! Talán 
nem volt jól előkészítve ez a nagy falat a le-
nyeléshez!!

- Csaba! Az említett cikkemet nem a kecskemé-
ti, hanem a bogácsi találkozót követően írtam. 
Véleményem azóta sem változott, eddig igazolt 
az élet. A hazai kaktológia nem szegényedett, 
hanem soha nem látott mértékben gazdagodott 
és színesedett. Szerintem sokakat meglep, ha 
elmondom, Budapesten 20, nem tévedés, húsz 
éven keresztül állandóan két szervezet tényke-
dett egymás mellett, kiadva saját újságjukat. 
Sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk, ha ez 
nem így történik. De ne én beszéljek, tiéd a szó.
A második kérdésedben három újabb lapul 
meg, ezért sorban tárnám fel. Mivel foglalko-

2. kép: Részlet a gyűjteményből.
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zom? Ezt én úgy értelmezem, hogy manapság 
és a kaktuszgyűjtés vonatkozásában. Esze-
rint próbálom kibontani a gondolataimat.

Ha csak kizárólag a jelent és a közeljövőt 
nézem, egy sokrétű, színes kaktuszos ma-
gazin életben tartásán fáradozom. Rögtön 
hozzá is teszem, nem egyedül. A Kaktusz-
kör-kép 2012-es indítását követően 2015 
végén jelent meg évenkénti sorrendben a 4. 
szám, amit február elejére sikerült az érdek-
lődőkhöz el is juttatni! Az Érdi Kern Péter 
Kaktuszkör égisze alatt indult a magazin, de 
mára magunkra maradtunk annyira, hogy a 
teljes nyomdai- és postaköltséget is a felesé-
gem biztosította. A nem szigorúan szakmai 
vonatkozású alkotásaim egy idő után nem-

kívánatossá váltak az MKOE kiadványaiban, 
ezért új lehetőséget kellett találnom a publi-
kálásukra, mivel személy szerint nekem so-
kat jelentettek. Ezek az alkotások is a kaktu-
szokról szólnak, csak kicsit másképpen. Úgy 
gondoltam, hogy egy más megvilágításban 
is be lehet mutatni a bizarr külsejű, a maguk 
nemében egyedülálló, nagyon is szemrevaló 
növényeket, így azok is felfigyelhetnek rájuk, 
akiket csak a szépirodalom és a nyelvi játé-
kok oldaláról érinthetünk meg. Így születtek 
sorban a keresztrejtvények, a lírai és bökver-
sek, rigmusok, nyelvi sziporkák, humoros 
anekdoták a szigorú szakmai cikkeken túl. 
Ha ez a más aspektusú írás nem jelenik meg, 
haszontalan fáradozás maradt volna. Nem 

3. kép: Egyik szépség az Echinocereus penthalophus.
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lett az, mert már 260 oldalnyi „mű” szüle-
tett. Mű, mert a fotók, a montázsok, grafikák 
és a kaktusz-szépirodalom igen fontos kiegé-
szítői a magazin szakmai részeinek. Hogy si-
került-e ily módon a kaktuszkedvelők tábo-
rát gyarapítani? – azt nem tudom, de biztos, 
hogy az Olvasó különleges élményekkel gaz-
dagodhatott! 

A kaktuszgyűjtővé válásom több fokozaton 
át történt meg. 1961-ben, a vakáció kellős kö-
zepén pingpongoztunk az udvarunkon. A há-
zunk déli oldalában méretes Opuntia szívta 
magába a rekkenő hőséget. A játék hevében 
egy hatalmas kaktusztövis fúródott a bal hü-
velykujjam fél körme alá és tövig beletörött. 
A szomszéd néni a tövis fölött „v” alakban 
egy borotvapengével kivéste a körmömet, tűt 
szúrt a tövisbe és úgy tolta ki. Én verítékben 
úsztam, de nem a melegtől. Valami a szúrá-
son túl is „megérinthetett”, mert nem hara-
gudtam senkire, még a kaktuszra sem! 

A ’70-es évek végén, építőanyag beszerzé-
se közben lettem figyelmes az áruházban, 
közvetlen a főbejárat közelében, egy szépen 

adjusztált, színes kaktuszcsoportra (ma már 
tudom, hogy feloltott klorofilhiányos, színes 
Gymnocalyciumok voltak). Teljesen belefeled-
kezve csak álltam és bámultam őket, már az 
sem érdekelt, amiért jöttünk. Feleségem sür-
gető szavára tértem magamhoz. Úgy lenyű-
gözött a látvány, hogy a mai napig nem felej-
tettem el egyetlen momentumot sem, azért 
tudom, hogy milyen kaktuszokat láttam! 

A ’80-as évek közepén a szomszédom 
Echinopsis sarjakat adott a két (4 és 5 éves) 
gyermekemnek. Elmondta, mit csináljak 
velük. Úgy is lett. Mind megeredt és évekig 
növekedett, de nem virágzott, sőt, az újabb 
sarjakat leválasztva tovább gyarapítottam a 
„gyűjteményt”! Az ablaktisztítás miatt min-
den évben útban voltak, ezért egy alkalom-
mal másik, nyugodtabb helyre vittem a kb. 
20 db kaktuszt, egy csoportba rendezve. Rá 
3-4 évre a két legnagyobb több, valami fur-
csa, szőrös dudort növesztett, ami sem sarj-
nak, sem bimbónak, pláne virágnak nem né-
zett ki! Természetesen egyáltalán nem ér-
tettem hozzájuk, hiszen a család ellátása és 

4. kép: Virágzó Parodia csoport.
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a házépítés finise effajta kulturálódást nem 
engedett meg. Néhány nap múlva a hosszú 
szárak végén – már sejtettem, hogy bimbók 
– estefelé kitárulkoztak a leplek (akkor még 
szirmoknak hittem). A rózsaszín és a fehér 
keverékének valami festői árnyalatából on-
tották a friss házi krémeshez hasonló illatu-
kat. Fényképezőgépem akkor még nem volt, 
így csak az emlék maradt meg, amely egy 
életre megragadott (a krémest nem véletle-
nül említettem!). Én addig nem láttam kak-
tuszvirágot és nem éreztem ilyen fenséges il-
latot! 

Megállíthatatlanul kutakodtam szakköny-
vek után. Ma már több mint 100 kaktuszos 
könyv sorakozik az elkülönített polcaimon. 
Ezek egyikében megtaláltam az MKOE cí-
mét, és Kern Péter magángyűjteményére is 
ráleltem Érden. Az óriási kaktuszgyűjtemény 

valósággal elkápráztatott! Ké-
sőbb döbbentem csak rá, hogy 
Kern Péter már tudta azt, amit 
én ezután döntöttem el: kaktusz-
gyűjtő leszek! Akkor még nem is 
gondoltam, hogy ez mekkora ki-
hívás. A történetem innen már 
nyitott könyv!

- Ha olvassák, nyitott könyv. Én 
sem ismerek minden részletet, azt 
sem tudtam, Kern Péter gyűjte-
ménye indított el a kaktuszgyűjtés 
útján. A mostani gyűjteményed ve-
gyes, vagy már lehorgonyoztál né-
hány számodra kedves nemzetség-
nél?
Az eddigi kaktuszgyűjteményem 
vegyes, de nem annyira, ahogy ez 
ebből kihallatszik. A kezdetek-
kor mindenféle kaktusz megta-
lált, és illendőségből nem utasí-
tottam vissza a jó szándékú ado-
mányozókat. Így jórészt ezek is 
megvannak, mivel nincs szívem 
kidobni egyetlen élő kaktuszt 
sem, de a perifériára szorultak. 
Sokan tudják rólam, hogy csak 
a kaktuszokat, azon belül is a 
gömbkaktusznak nevezetteket 
gyűjtöm, semmilyen más pozs-
gás növényt nem, noha mindig 

„keletkezik” egy-két ragadványpéldány. Ki-
mondottan kedves nemzetségem nincs, ha-
bár néhány prioritást élvez. Csak néhányat 
említek ábécében: Ariocarpus, Astrophytum, 
Aztekium, Copiapoa, Discocactus, Ferocactus, 
Gymnocalycium, Obregonia, Parodia (Noto-
cactus), Thelocactus, Uebelmannia. Inkább ked-
venc kaktuszokat említenék. Nem is a konk-
rét fajok, hanem a kirívó habitusok fognak 
meg. Például: ha nincs tövise, vagy ha na-
gyon tövises, a tövis nagysága, formája, el-
rendezettsége, színe. A virág nagysága, szí-
ne, tartóssága, sokasága és főleg az illata, 
ami mindig csodálatra késztet. Példaként a 
Discocactusokat említeném. 

Összegezve: kiszúrom, ami a legszebb kak-
tuszok között is feltűnően különleges.

5. kép: Astrophytum ornatum.
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6. kép: Ferocactus pottsii virággal, bimbóval és terméssel.
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- Az évek során hogyan alakultak 
növényeid tartási, elhelyezési kö-
rülményei?
Nálam csak egyetlen télen vol-
tak pincében a kaktuszok. Ak-
kor talán még 100 db sem volt. 
Irdatlan tempóban vásároltam, 
hogy minél hamarább a birto-
komban gyönyörködhessem 
bennük. Ezért az elején több is 
a tapasztalatlanságom áldoza-
ta lett. Ezután a kaktuszgyűjtés 
90%-a a kaktuszirodalom állan-
dó tanulmányozásában teljese-
dett ki. Jöttek a könyvvásárlá-
sok! Olyan szintre jutottam az 
olvasás révén, hogy a kb. 2000 
db-ból a pusztulás ma már té-
len is elhanyagolható. A követ-
kező tavasszal építettem egy 
üvegházat, amelynek bemuta-
tása épp a legutoljára megjelent 
Kaktuszkör-kép 2015. IV. évf. 4. 
számában jelent meg. Röviden: 
három kisebb modulrendsze-
rű üvegházat építettem össze, 
melyet automatikus gázfűtéssel 
melegítek télen. A nyári hőség 
ellen sokszor heroikus küzdel-
met folytatok. Kívül az üvegház 
tetejét, oldalait, valamint a kör-
nyező veteményes és betonos 
részt 2-3 óránként (néha belül is) vízpermet-
tel hűtöm.

A területe 22,5 m², de télen több mint két-
szeres kapacitású, mert az asztal alatti részt 
is kihasználom. A periférikus növények to-
vábbra is a földalatti garázsban vannak, csak 
a fényviszonyok nem a legkedvezőbbek szá-
mukra. Az itt teleltetett növények tavaszi 
hozzászoktatáson esnek át, és a ki-be hordá-
son kívül más probléma nincs velük.

- Többször említetted a könyvek, a szakirodalom 
fontosságát. A Kaktuszkör-kép is egy üde szín-
foltja lett szakirodalmunknak. Hogyan jött lét-
rehozásának az ötlete?
Szakirodalom, azaz ismeret nélkül nem lehet 
növénykultúra, tehát kaktuszgyűjtés sem. 
A tapasztalt nagy elődök: terepkutatók, nö-

vényfelfedezők, biológusok, botanikusok, 
stb. évszázadokat átívelő stafétaszerű mun-
kássága és az eredmények publikálása nélkül 
nem tartana itt sem az elmélet, sem a gyakor-
lat. Tudtam, hogy a kaktuszok megismerésé-
hez lehetőleg minden elérhető írást olvasnom 
kell! Minél többet olvasok, annál mélyebb lesz 
a tudás beágyazódása. Ez persze nem ilyen 
egyszerű, ehhez sok idő, pénz, kitartás, és el-
hivatottság szükséges. Sokszor igen fárasztó 
még a legkevesebb ismeret elsajátítása is, mi-
vel az anyanyelvemen kívül mást nem beszé-
lek. Ugyan gyermekkoromból maradt némi 
szlovák és ukrán szókincsem, 8 év orosznyelv 
tanulása is talán adott valamit, a felszedett 
német és a zene által talán leginkább megis-
mert angol szavak is segítettek, ezekhez tár-
sult a latin. Mindez azonban vajmi kevés egy 
igazi, pl. angol nyelvű szakirodalom megis-

7. kép: Sarjadzó Gymnocalycium horstii subsp. buenekeri.
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meréséhez. Eddig mindig akadt valaki, aki se-
gített. A legtöbb angol nyelvi segítséget Varga 
Zoltán tájépítészmérnök barátomtól kaptam. 
A stilizálás meg már valahogy a zsigeremben 
van.

Örülök, ha Te is úgy látod, hogy a Kaktusz-
kör-kép is immár elnyerte létjogosultságát. A 
gondolat megszületése és a megvalósulás egy 
évet vett igénybe. Valójában nagyon hamar 
összeállt a magazin képe a fejemben, de a 
legnagyobb kihívást a kivitelezése jelentette. 
Erre kellett a közel egy esztendő. Ármin fiam 
minden akadályt legyőzött, annak ellené-
re, hogy bárkihez is fordultunk segítségért, 
mindenki elutasított. Saját kútfőből tanulta 
meg a szakmát! Az első kiadványon még lát-
szottak a gyermekcipő nyomai, de a további 
három önmagáért beszél. Ezt az olvasók visz-
szajelzéseiből tudjuk. 

A Kaktuszkör-kép létrehozását a Kaktusz-
Világ körüli események gyorsították fel. Köz-
vetett módon értesültem, hogy az addig min-
den számban megjelenő rejtvényrovat meg-
szűnik, a kaktusz-szépirodalom minden ága 
is nemkívánatossá vált. Javaslatot tettem az 
MKOE vezetésnek, hogy a Közleményekben 
szerepelhetne tovább minden ilyen típusú 
alkotás. Elvetették. Nem volt más választá-
som, mint egy új magazin megjelentetése, 
amelyben ezek az írások, alkotások méltó 
szerephez jutottak. Publikálás nélkül ér-
telmetlen alkotások maradtak volna, pedig 
egyesek szerint, többre hivatottak. Az Érdi 
Kern Péter Kaktuszkör tagjai egyként álltak 
mellém, így az első szám kiadása némi anyagi 
támogatással még 2012-ben meg is valósult. 
Azóta – igaz, már külső támogatás nélkül – a 
4. szám is az érdeklődők birtokába jutott.
- Már régen észrevettem prózai, verselő, rigmus-
teremtő hajlamod. Néha akaratlanul is eszembe 
jutottak Örkény István egypercesei. Igaz, a te 
sziporkáid rövidebbek, de nem ez a lényeg. Na-
gyon érdekelne, hogyan jön az ihlet, az érzés, 
amikor azt mondod, most jó gondolatok sorjáz-
nak fejedben?
Sokszor magam sem tudom, hogy mi kész-
tet az írásra. A rejtvény kiötlését sokszor az 
aktualitása adta, adja, a megvalósítása már 
izgalmas, de gyötrelmes feladat. A szép gra-
fika, a szimmetria, a frappáns elrejtett gon-

dolatok, igazi kihívást jelentettek. A formába 
öntése mindig Ármin feladata volt, de sok-
szor együtt alkottuk meg a színharmóniát, a 
grafikai megoldásokat és egyéb apró finom-
ságokat. Minden az agyamban született meg, 
számítógép segítsége nélkül.

Példaként említenék egy szellemes szójáté-
kot. Az egyik rejtvény kérdése és megfejtése 
a következő volt: 

Mi a különbség az „Echinocactus grusonii és 
a boszorkányégetés között? Semmi, mert mind-
kettő anyósülés!” Nem tudom, hányan vették 
észre a szóban megbúvó szellemességet, az 
igazi csattanót. A viccek kiötlése maga a szó 
játékosságának felfedezése, és frappáns fel-
vezetése. Amikor ráálltam ezekre, csak a kak-
tuszok és a csattanók összehozásán töpreng-
tem, általában késő éjszakába nyúlóan, mert 
a csend az alkotás bázisa. Napközben meg 
cetlikkel és tollal közlekedtem, és az alapöt-
leteket azonnal leírtam, ma sincs ez másként.

A versekhez kellett ún. ihletés, de előbb-
utóbb megcsapott és csak az induló sort 
kellett megérezni. Volt úgy, hogy egyet-
len kulcsszó köré alakítottam ki a verset. A 
2005-ben írt Kaktusz egyed c. versem is ilyen. 
A szó: „egyed”. Utánanéztem, hány ilyen 
végződésű szavunk van, a többi meg ment 
magától. A Kaktusz himnusz c. vers ötletét a 
Himnusz megírásának 200. évfordulója su-
gallta: miért ne legyen a kaktuszoknak is 
himnusza? A Kaktuszrigmusok egy évig tartó 
grandiózus munka eredménye, minden ak-
kor ismert fajról született egy kétsoros! Sok 
(kecskerímes) bökverset is írtam, a Kaktusz-
kör-kép 5. számában találkozhat velük a ked-
ves Olvasó, ahol különleges meglepetés lesz 
a fókuszban!

Nagyon szeretem a humort, de csak ott, 
ahol helye van. A humor nagyon fontos az 
ember életében, mert kedvező hangulatot te-
remt szinte mindenhez. Ha valaki utánanéz-
ne, mennyi perce telik nevetéssel, meglepőd-
ne, milyen kevés! Ezeket a perceket kell gya-
rapítani, érdemes!

Van egy nagyon régóta dédelgetett tervem. 
Szeretnék egy ún. nonszensz irodalmi alko-
tást megjelentetni. Nagyjából 3-400 oldalas 
könyv lesz, szó szerint elképesztő szójáték-
kal. A szójáték lényege, egy harmadik jelen-
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8. kép: Echinocereus triglochidiatus.
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téshordozás, ami sosem jelenik meg a szöveg-
környezet miatt, de szótárjelleggel adja ma-
gát, igaz, egy kis trenírozással.

- Hogy milyen talajba ültetsz, mikor ülteted át 
növényeidet és a többit nem kérdezem, mert ki-
elégítő választ kap, aki fellapozza a Kaktuszkör-
kép 3. újságját. Inkább érdekelne, mi a vélemé-
nyed a magyar kaktológia helyzetéről? Milyen 
következtetésekre jutsz, ha összehasonlítod a 
nemzetközi kaktológiával?
A két kérdést egyként próbálom kifejteni, de 
nagyon sok területet érint. Azzal kezdem, 
hogy kevés a szervezett gyűjtő, talán ösz-
szesen 500 fő a két egyesületben, miközben 
Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában 
ennek több mint a 10-szerese, és még ez sem 
sok. Ezen sürgősen változtatni kell. 

A felső szintű oktatásban is mostoha-
gyerekként kezelik a dísznövény jellegű 
szukkulenseket, szinte csak érintőlegesen em-
lítik, csak mint szárazságtűrő növényeket. A 
kaktuszokról alig tud az átlagember valamit. A 
köztudatban pl. az Aloe, az Agave, az Euphorbia 
és a kaktuszok sokszor összemosódnak. 

Az idegen nyelvű szakkönyvek nagy ritkán 
jelennek meg magyarul, alig-alig találhatók a 

kereskedelemben és főleg csak a szerényeb-
bek. Szerintem a kaktusz-szakirodalmi ki-
adások csak a két egyesület valamelyikének 
szakfelügyelete mellett történhessenek, el-
kerülendő a téves tanok terjedését. Az egye-
sületek kiadványairól kevés referencia érke-
zik, talán az olvasókat meg kellene kérdezni, 
milyen témákról olvasnának szívesen. Kevés 
a jó tollú cikkíró. 

A kaktuszkedvelők közül kevesen beszél-
nek idegen, főleg angol nyelven. A kaktuszok 
tökéletes megismeréséhez nem elég néhány 
hét saját finanszírozású élőhelyi terepkuta-
tás, szakképzett botanikusoknak évekig vagy 
évtizedekig ott kellene élni és kutatóként dol-
gozni. Akár államközi szerződésekkel is le-
hetne ezen segíteni. A kaktuszkiállítások és –
vásárok hírverése elég szegényes, szinte csak 
belterjes. A vásári kínálat sem bőséges, és fő-
leg nem olcsó. Itt lehetne a legtöbbet tenni, 
akár egy nagyságrenddel is csökkenteni kelle-
ne az árakat. Ne ez legyen a gyűjtő számára a 
megélhetési (kiegészítő) forrás! Megjegyzem, 
a cikkírók, főszerkesztők sem kapnak semmilyen 
ellenszolgáltatást, mégis teszik a dolgukat! Min-
den eladott növény mellé 1-2 soros nyári-téli 
használati útmutatás szükségeltetne. Fontos-
nak tartom megemlíteni, hogy a kaktuszok 
tartásával kapcsolatos téves (babonás) közhi-
edelmeket is fel kellene számolni.

- A csoportok működésének gerincét adó is-
meretterjesztő előadásokat rögzíteni kellene 
és az interneten teljes egészében elérhetővé 
tenni. 

- Az áruházláncokban kínált kaktuszok 
túldekoráltak, giccses kivitelűek, és a szakér-
telem szinte teljes hiánya árulkodik róluk. Itt 
is lenne feladata a két egyesületnek. 

- Nemzetközileg elismert magyar kaktusz-
tudós vagy kaktuszos szaktekintély jelenleg 
nincs, és az IOS-ben sincs képviselőnk, pedig 
vannak nagy tudású szakembereink, pl. Dr. 
Nemes Lajos vagy Papp László. 

A fentiekből talán átszüremlik, hogy a ma-
gyar és a nemzetközi kaktológia között óriá-
si különbség van, de nem a mi javunkra. Sok 
tennivalónk van!

- Mindazzal, amit felsoroltál, szinte teljes egé-
szében egyetértek. Néhány esetben olyan intéz-

9. kép: Virágzó Thelocactus bicolor.
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kedéseket sürgetsz, ami kormányzati beavatko-
zás nélkül nem valósítható meg, ha mégis, amire 
persze semmilyen esély nincsen, elveszne a sza-
badság gyönyörűséges bája. IOS tag is könnyen 
lehet valaki, csak megfelelő pénzösszeggel támo-
gassa meg az IOS-t. Ma ez a módi! De ezt nem 
részletezzem tovább. Nekünk van IOS tagsággal 
rendelkező tiszteletbeli tagunk, de erről mélyen 
hallgatunk, ki tudja, miért? Befejezésül még egy 
kérdés. Láttam az üvegházad, a növényeid. Min-
denhol tisztaság, rendezettség, nincs szanaszét 
hajigálva mindenféle kacat. A növényeid is sze-
met gyönyörködtetően elrendezve. Milyen terve-
id vannak a jövőt illetően?
Hosszú távra nemigen szoktam tervezni, 
mert egy esztendő alatt is rengeteg dolgot le-
het elvégezni. A Kaktuszkör-kép 5. számának 
anyaggyűjtésén és a hiányzó cikkek megírá-
sán dolgozom. Lehet, hogy ez lesz az utolsó, 
mert a ráfordítható kiadás véges, bevétel pe-

dig nincs. A szerkesztői munkára csak a tél 
elején tudunk Árminnal időt szakítani, mert 
jó időben a kaktuszok körüli tevékenységre 
van szükség. A gondozáson túl az Általad is 
megjegyzett rend és tisztaság rendkívüli mó-
don emeli a kaktuszok esztétikai megjelené-
sét, és ebben nagy része van a feleségemnek, 
Bettynek. Korábban említettem egy vidám 
témájú könyv megjelentetését. Ezen már leg-
alább 50 (!) éve dolgozom, és idén, de inkább 
jövőre el is készül, ha minden jól alakul. 

Természetesen a családi ház körüli javítást 
és korszerűsítést is el kell végezni, a nyaralót 
sem szabad elhanyagolni, és Edina lányom 
házában is elkel a segítség. Tehát a követke-
ző két évben még biztosan nem fogok unat-
kozni.

Ficzere Miklós
Debrecen

A képek Kiss Ármin felvételei.

10. kép: Gyűjtemény részlet.
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