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Tisztelt Olvasónk!
Örömmel nyújtom át Önöknek lapunk idei
második számát, abban a reményben, hogy
a változások, melyeket már első
lapszámunkban is tapasztaltak, elnyerte a
tetszésüket. Szomorú eseményről kell
megemlékeznünk: FARKAS János, izsáki
gyűjtőtársunk, akit növényei, közel 65 év
gyűjtői tapasztalata, valamint nem utolsó
sorban kedvessége, emberiessége miatt a
hazai kaktuszgyűjtő-társadalom – talán
nem túlzás állítani – egy emberként tisztelt
és szeretett, örökre itt hagyott minket… Dr.
NEMES Lajos szavait idézem csak: Emlékét
szeretettel őrizzük! Nyugodjék békében! A
kaktuszok iránti szenvedélyünk azonban
örök, és e nem-múló szenvedélynek
köszönhetjük, hogy újabb, és újabb
taxonok válnak a tudomány számára

ismertté, többet és többet tudunk meg
kedvelt növényeink természetes
élőhelyeiről is. Egy közelmúltban leírt
fajról, a Turbinicarpus nikolae-ről ír
HORVÁTH Ferenc, VARGA Zoltán pedig a
mexikói Cuatro Ciénegas területére
kalauzol el minket, valamint élőhelyén
mutatja be a szintén nem rég óta ismert
Mammillaria saboae subsp. roczekii-t. Azt
pedig, hogy a kaktuszgyűjtés szenvedélye
sem múlandó, mi sem példázhatná jobban,
mint FOGARASI István és gyűjteménye,
akivel JOKHEL Csaba készített riportot.
Lehet életünkben bármekkora kitérő, a
kaktuszok szeretete örök marad! Mindehhez
jó olvasást kívánok!
Dr. S
Á
,
főszerkesztő
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Dr. Nemes Lajos:
In memoriam FARKAS János (1925–2017)
F
János 1925-ben született Izsákon.
Budapesten kereskedelmi középiskolai
érettségit szerzett, majd a Magyar Általános
Hitelbankban vállalt állást. A világháború
után, 1944 végén visszatért Izsákra.
Feleségével két gyermekük született. Az '50es évek elején, Kecskeméten az Izsáki Állami
Gazdaságban helyezkedett el könyvelőként,
m a j d a z I z s á k i S á r f e h é r Te r m e l ő szövetkezethez került, amelynek gazdasági
vezetője volt 25 éven keresztül. Innen vonult
nyugállományba 1986-ban. Kiválóan értett a
gyümölcsfák oltásához is. 1953-ban kezdte a
pozsgások gyűjtését. A kecskeméti piacon
jutott hozzá az első pozsgásokhoz, majd
gyűjteményét G A Á L Józseftől kapott
növényekkel gyarapította. Soha nem feledte
el a kapott segítséget, és mindig segítette a

kezdő gyűjtőket. A hatvanas évek elején
építette első növényházát, amelyet további
bővítések követtek. Felesége, Jolánka
biztatására kezdett magvetéssel foglalkozni.
Gyűjteményében többméteres Cereus-ok
mellett gazdag állománya volt a Parodia,
Notocactus, Echinofossulocactus, Lobivia,
Astrophytum nemzetségekből is. Kiválóan
oltott Peireskiopsis alanyokra, „színes
gyűjteménye” nagyon gazdag volt.
Növényeiről idejében gondoskodott,
valamennyi megbízható, hozzáértő
szakember kezébe került. Nagy értékű
szakkönyv és folyóirat-gyűjteménye
ajándékaként egy hazai botanikai intézetbe
került. FARKAS János 2017. április 3-án hunyt
el, Izsákon helyezték végső nyugalomra.
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Jan HADRAVA:
magyarra fordította: MOTTAJCSEK Péter:
Találkozás a Mammillaria heyderi-vel

LUKOCZKI Zoltán:
Így emlékezem
FARKAS Jánosra
2012 áprilisában találkoztam utoljára FARKAS
Jánossal...
...
Gyűjteményének nagy részét már eladta, de
egy kis fóliaház még tele volt növényekkel,
többnyire hidegtűrő Echinocereus-okkal és
egyéb észak-amerikai növényekkel. Ezeket
nem akarta eladni, azt mondta, hogy ezek
fűtés nélkül kitelelnek, sok gondozást nem
igényelnek, és jólesik néha végigsétálni
közöttük, különösen virágzás idején...
...

Egy látogatásunk alkalmával egy aranysárgában pompázó magonctálra mutatott:
„Nézzetök ide, milyen nagy bolond vagyok! Itt
vagyok majdnem hetven évesen, és grusonii-t
vetettem, ötszáz magot! Mit várok én ettől?!”
NAGY Kálmán válaszolt:
„Most már nincs mit tenni János bácsi, meg
kell várni, amíg virágoznak!”
János bácsi így felelt:
„Hát, mögérné mögérni!”
János bátyám! Majdnem sikerült! Köszönjük,
hogy voltál nekünk, nyugodj békében, akik
ismertünk, halálunkig emlékezni fogunk Rád!
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A Mammillaria heyderi MUEHLENPFORDT
egy nagy kiterjedésű területen előforduló
növény. A szakirodalom szerint a mexikói
Zacatecastól egészen az USA-ig, Arizonától
Új-Mexikón és Texason keresztül egészen
Oklahomáig találkozhatunk velük. Az
észrevételeim szerint úgy tűnik, hogy a
változatoknak nincs behatárolt előfordulási
területe, és egyes körzetekben vegyesen vagy
váltakozva nőnek. Ezt valószínűleg az
élőhelyük nagyon változatos klímája és
geográﬁája okozhatja. A Mammillaria

heyderi mészkőn vagy grániton (M. h. var.
meiacantha) nő. A növények élőhelye Mora és
Brewster megye (var. meiacantha), Greer
megye (M. h. var. heyderi), Coke megye,
Brewster és Pecos megye (M. h. var. heyderi)
és Cochise megye (M. h. var. bullingtoniana).
Nagyon szívósak kultúrában, de fokozott
légmozgásra van szükségük. Télen semmi
gondjuk nincs a -8 °C-os hőmérséklettel, a
Mora és Bernalillo megye, illetve Új-Mexikó
területén élő változatok még fagyállóbbak.
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VARGA Zoltán:
Mammillaria saboae subsp. roczekii RISCHER & KRÜGER 2003
A Mammillaria saboae ssp. roczekii taxon a legújabb tagja
a M. saboae fajnak. Az alfajt német terepkutatók fedezték
fel 2002-ben, mikor Echinocereus fajok után kutattak a
környéken. Az új alfaj természetes élőhelye Mexikóban
található Durangó szövetségi állam középső részén,
Canatlán város közelében. Jellemzően magashegyi faj,
köves tisztásokon, sziklakibúvásokon és repedésekben
fordul elő, gyakran mélyen behúzódik a törmelék közé.
További jellemző vonása még az extrém méretű
zsugorodási hajlam nyugalmi időszakban. A tavaszi, nyári
esőzések hatására viszont gyorsan megtelik teste vízzel és

HORVÁTH Ferenc:
Turbinicarpus nikolae
ŠNICER, MYŠÁK, ZACHAR, JIRUŠE, 2016
A 2016-ban Turbinicarpus nikolae néven közölt faj
egyedeit Jaroslav ŠNICER, Vojtech MYŠÁK, és
Zdeněk JIRUŠE fedezte fel Sierra Gordánál, San
Luis Potosíban 2015-ben. A fajt Jaroslav ŠNICER a
lányáról, Nikoláról nevezte el Rudolf GRYM
gyűjteményében volt korábban Turbinicarpus
roseiﬂorus-ként névtáblázva néhány növény, aki e
névvel szaporította is e növényeket, amelyek
azonban különböztek a T. roseiﬂorus fajtól, és a
megjelölt élőhelyen sem volt ismert annak
populációja. Az élőhelyi adatok alapján azonban
sikerült e növényekre a természetben is rálelni,
melyek a vizsgálatok alapján önálló fajhoz tartozó
populációnak bizonyultak. A Turbinicarpus

nikolae élőhelyén magas reprodukcióval
rendelkező faj, gipszes alapkőzeten tenyészik,
gyakran meredek kőfalakon található meg. A faj
hasonlít a Turbinicarpus alonsoi-hoz, főleg
magonc korban, az idősebb egyedek a T. ﬂaviﬂorus
fajhoz hasonló jegyeket is hordoznak.

virágzásba kezd. Lilás-rózsaszín virágai meglehetősen
nagyok a növény testéhez képest. Legközelebbi rokona a
Mammillaria saboae subsp. haudeana alfaj, de azzal
ellentétben ritkán képez telepeket és sokszor magános
marad.
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JOKHEL Csaba:
Ki kicsoda: Bemutatom FOGARASI Istvánt
A magyarországi kaktuszgyűjtőket bemutató
riportsorozat vendége ez alkalommal az
MKOE tavaszi kaktuszkiállításán a legszebb
kiállított anyagért elismerést kapott
FOGARASI István, aki pályafutását kaktuszok

gyűjtésével kezdte, díszmadarakkal és
orchideákkal folytatta, azonban nyugdíjas
éveinek kezdetén mégiscsak visszatért a
kaktuszokhoz. Tegyünk egy látogatást
növényházában!

A mindig mosolygós Fogi-mester.
A növényház két oldala érintkezik a házzal,
míg a tetőt polikarbonát fedi.

NÉMETH Ottó
Lapszemle

Kiállítási anyag

FOGARASI Istvánnak az MKOE tavaszi kiállításán, 2017-ben
dr. NEMES Lajos adja át a legszebb kiállítási anyagért járó elismerést.

VARGA Zoltán: Kaktuszélőhelyek sorozat
I. rész
Cuatro Ciénegas

Sok gyűjtő preferálja az élőhelyi adatokkal
rendelkező növényeket. Sőt, vannak, akik odáig
mennek el, hogy szinte csak gyűjtőszámos vagy
élőhelyi adatokkal ellátott magokat, növényeket
vásárolnak, gyűjtenek. De vajon mennyire
ismerjük ezeket a területeket, neveket? A szerző új
sorozatot indít, melyben igyekszik bemutatni a
jelentősebb kaktuszlelőhelyeket mexikói útjai
során szerzett tapasztalatai alapján. A sorozat első
számában Coahuila de Zaragoza állam egy

gyöngyszeme kerül bemutatásra, ahol rengeteg
bennszülött állat- és növényfaj él. E táj nagy
fajgazdagsággal bír, és joggal nyerte el a
természetvédelmi terület címet. Megtalálhatók itt
a tiszta vizű meleg vizes tavak, sűrű mocsarak,
fehér homokdűnék, köves hegyhátak és gipszes
síkságok. Ez a sokaság ráadásul egy viszonylag
kis területre koncentrálódik, melyet csak úgy
ismernek, hogy Cuatro Ciénegas.

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő
Fizessen elő Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!
Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

