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„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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4.
Írta: Ficzere Miklós
A pesti füvészkertben 1867-ben virágzó Agave americana
képét, a róla készült rajzot ez alkalommal mutatom be. A
füvészkert üvegházában a virágzásról készült rajz és a
hozzátartozó ismertetés egy évvel később a Magyarország és
a nagyvilág című folyóiratban jelent meg 1868. március 1-én.
A kép eredeti rajzról készült, de rajzolója és a cikk írója nem
ismeretes.
AGAVE AMERICANA.
(Képpel a 106. lapon.)
Ezen nevezetes növény a pesti egyetemi füvészkertben múlt julius hóban virágzott, és mint
a kert királya a csinos üvegház kupolás teremében lépcsős állványtól környezve, hogy
magasan felnyúló virágja közel is megtekinthető legyen, a közönség szemléletéül ki volt
állítva. Néha óriási nagyság által tűnik fel. Linnéé rendszere szerint a hatporodások
seregébe tartozik. Eredetileg Amerika forró égöve alatt honos, hol vadon találtatik. A többi
meleg tartományokban és déli Európában is meg van már honosulva. Európa minden
kertjeiben 100 esztendős Aloe név alatt ismeretes, noha az aloe egészen más természeti
rendhez tartozik, s az agavétól alsó leple által könnyen megkülönböztethető. Levelei
lándzsások, húsosak, tövises fogasak, 4-7 láb hosszúra növők. Virágzata nagy, gúla alakú
3-4000 virágot hordó buga; virágai csomókban felállók, zöldes sárgák. Déli Amerikában
néha már 8-10-dik évében virágzik, kerteinkben azonban ritkán jut virágzásra, s csak igen
vén korában, ezen okból nevezik 100 esztendősnek. Ha egyszer virágzott, elhal.
Amerikában a legjövedelmezőbb növényekhez tartozik, hol a lent és kendert pótolja,
minthogy több agave faj levelei oly finom száluak, hogy azokból szép erős szövetek és
különféle ruházatok készíttethetnek. Spanyolországban pedig szilárdságuk és tövises
leveleiknél fogva sövényeknek használtatnak. Ezen növény különféle részei gyógyerővel
bírnak. A virágzást megelőzőleg tőkocsánya nyolcz nap alatt 20-25 lábnyi magasra
fejlődik, úgy hogy a szó teljes értelmében nőni lehet látni. És így a görögből vett nevét,
mely csodálatraméltót jelent — megérdemli. A rokon fajok közül különösen megemlítendő
a mexikói agave, mely ezen tartományra nézve nagy beccsel bir. A mexikóiak előtt kedves
részegítő italt szolgáltat, melyet igen frisitő, erősítő és tápláló italnak tartanak. Leveleit
eledelnek szokták készíteni, ugyszinte épületek födésére használni, töviseit pedig szeg és
tű gyanánt, és nyílhegyekre. Az egyetemi füvészkertben még a mocskos agave (A. lurida)
neme találtatik, melyekből egyik mintegy 7 év előtt virágzott. Ez nagyon hasonlít az
amerikaihoz, virága zöld. Az ismeretesebb agave fajokhoz tartozik még: a Sital, Ijasfija
(vivipara), az iszákosak Agavéja (potatorum), a fürtös (Spicata Cav.), a rövid fürtü
(brachystachis), a yuccalevelü Agave. Az agavét az aloéval szokás lévén összetéveszteni,
megjegyzendő: hogy az ettől lényegesen különböző aloénak mintegy 170 különféle
nagyságú száratlan és száras faja van, melyek közt igen kicsinyek is találtatnak. Évenkint
virágzik. Hazája nagyrészt a Jóreménység foka. Találtatik azonban több világrészben.
Egyetlen egy faja a közönséges aloénak Európában is vadon nő. Részben szép viráguak.
Sokféle kinézésüek. Szobai dísznövényeknek alkalmatosak. Ablakok közt minden gond
nélkül vígan nőnek. Az aloe nedve megkeményedve hathatós orvosszer.
Magyarország és a Nagyvilág. 1868. márc. 1, 4. évfolyam, 9. szám, 106. o.
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1. Az egyetemi Füvészkertben 1867-ben virágzott Agave americana egyetlen hiteles ábrázolása. Megjelent a
Magyarország és a Nagyvilág című folyóiratban 1868-ban. A képen jól látható az a létra, amelyen felmászva
közelről is megszemlélhették az érdeklődők a virágokat.
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Mind a virágzásról, mind a füvészkertben látottakról elismerő sorok jelentek meg a Pesti
Naplóban, amelyben azt is kiemelik, hogy az „értelmes, udvarias fiatal emberek”, akik
ismertetést tartottak a látnivalóról, nem fogadtak el borravalót.
Tegnap délután mi is megnéztük az agave americana-t az egyetemi füvészkertben; a
várakozásunkat teljes mértékben kielégítő a csodálatos növény, mely egy nagy virágházi
terem közepén mintegy 18 lábnyi magasra emelkedik. A növény — mint mondják — 70
éves lehet s hazája Dél-Amerika. Leírását szakférfiakra bízzuk, de megtekintését minden
laikusnak ajánljuk. Annyival inkább, hogy a kert egyike Pest legszebb parkjainak. Az igaz,
hogy ez év nagyon kedvező a dús növényzetnek, de az is igaz, hogy munka, gondosság és
jó ízlés nyomai tünnek fel minden lépten. Értelmes, udvarias fiatal emberek
magyarázhatnak meg mindent, s midőn végre pénzzel megkínáltuk — nem fogadták el,
nyájasan megköszönték s azt mondák, hogy ők kötelességüket teszik! Ez már csakugyan
ritkaság. Az egész látogatás kellemes benyomást hagyott hátra Nem tudjuk, az egész kinek
az érdeme; de az elismerés nyilatkozatát szívesen teszszük.
Pesti Napló. 1867. augusztus 6, 5188. szám, 2. o.

Legközelebb 1870-ben több újságból is értesülünk a temesvári agávé virágzásról. Igaz, a hírek
megrövidültek, többnyire elmaradnak a hosszabb ismertető cikkek, de az elmondható, ebben az
időben már sokfelé elterjedt az agávé tartása, nem túlzás az a megállapítás, divatnövény lett
belőle, főleg a tehetősebbek körében, akik a téli elhelyezésüket is biztosítani tudták, és a nehéz
növények mozgatásához segítséget is tudtak hívni. Egy-egy hír már gyakorta többféle újságban
is megjelent. Legszorgalmasabbak a Fővárosi Lapok voltak e téren, de mások, köztük a vidéki
újságok is igyekeztek olvasóik kedvében járni.
Temesvárról írják, hogy a bánát-komlósi uradalmi kertben egy agave igen pompásan
virágzik.
Fővárosi Lapok. 1870. augusztus 25, 185. szám, 799. o.

Valamivel bővebben ír ugyanerről a Budapesti Közlöny:
A botanika kedvelőit figyelmezteti a „Temesv. Ztg.”, hogy a bánát-komlósi uradalmi
üvegházban egy agave épen most virágzik. Magassága 12 láb, maga a virágtő 18 láb magas
és 3 láb teriméjü. Virágai sárgák.
Budapesti Közlöny. 1870. augusztus 27, 194. szám.

A megadott méretek kerekítve, cm-ben kifejezve: magassága 3,6 m, virágtő (virágzat)
magassága 5,5 m, a levélrózsa átmérője 1 m.
Egy rendkívül szép agave americana van Bánátkomlóson virágzásban. 21 láb magas;
virágja 18 1. magasban áll; átmérője tövénél 5, középett 3 l. A most nyíló virágon kívül
még 30 van fejlődésben, s ezek közül egyen 207 bimbót számláltak meg. Aug. végén és
September elején legérdemesb lesz megnézni.
A Hon. 1870. augusztus 25, 200. szám

Az utókor számára hasznos, hogy olykor több újságban is megjelent egy virításról cikk, mivel
ezek segítségével lehet a növényről több szempontból tájékozódni, ill. így válnak teljessé a
virágzáshoz fűződő adatok, még akkor is, ha a méretre vonatkozó adatok nem mindig vágnak
egybe. Következik hat évnyi csend az agávék körül, úgy látszik e több mint fél évtizedben nem
történt említésre méltó esemény egészen 1877-ig. Ekkor három helyen is virított. Egerben,
Somlóváron és Tornallyán. Egerben a nagyprépost tulajdonában és kertjében lévő „száz éves
aloe” virágzott, és figyelmeztetik az érdeklődőket, ez közelebb esik, mint a tornallyai, főleg a
pestieknek.
Egy száz éves aloé virágzása fog legközelebb városunkban megtörténni, figyelmeztetjük rá
a virág kedvelő közönséget. Az aloé a nagyprépost úr tulajdona s annak kertjében van, s
úgy hisszük hogy ha Pestről valaki látni óhajtana ily nevezetességet, közelebb érné, mint a
Tornaalján hirdetett aloé-virágzást. A növény fejlődését különben figyelemmel kisérjük és
referalandunk róla.
Eger. 1877. július 12, 28. szám, 221. o.
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A Gömör megyei Tornallyán ügyesen kihasználták az agave virágzást, mert a látogatóktól
jótékony célra adományt gyűjtöttek. Az agavé emlékkönyvébe, mert ilyet is vezettek, szeptember
végéig 631 látogató írta be nevét, és közel 200,- Ft gyűlt össze. Feltételezhetően ezer fölött
lehetett a látogatók száma a virítás teljes idején. A Békés megyei közlönyből megtudjuk, a
növény tulajdonosa Tornallyay Zoltán szolgabíró. Novemberben már azt is hírül adják, mennyi
az összegyűjtött adomány, amelyet a szolgabíró kérésére a Fővárosi Lapoknak kell eljuttatnia a
török konzul részére.
A virág is a töröknek virit. Tornallyán Tornallyay Zoltán szolgabíró kertjében egy áloe
fog most virítani. Figyelemre méltó, hogy a mig e déli növényt ki nem vitték az
üvegházból, a virágzás szándokát nem lehetett rajta észre venni; de alig volt künn a szabad
levegőn pár napig, közepéből rögtön kezdett kinőni a virág szára még pedig oly gyorsan,
hogy két-három nap alatt másfél ölnyire nyúlt. Tervben van, hogy csekély belépti díjért a
török sebesültek javára fogják mutogatni. A virágzás kezdetét nyilvánossá teszik.
Békés megyei közlöny. 1877. július 5, 53. szám,

Egy agavé viritását Tornallyán jótékony czélu adományok forrásául használják ki.
A 4 öl, két láb és két hüvelyk magasra nőtt óriási növénynek összesen 34 karja van,
mindenik kar végén több mint 300 bimbó, s igy az egész növény legalább 7000 virágot
produkálna, ha a felsőbb, fejletlen csoportoknak is idejük lenne a teljes kifejlésre. Eddig az
agavé emlékkönyvébe 631 látogató irta be nevét (közöttük Damjanich Jánosné, Irányi
Dániel s több országos és gömörmegyei nevezetesség), kiktől a testvér török nemzet hős
sebesültjeinek javára begyült összeg megközelíti a 200 frtot.
Magyarország és a Nagyvilág. 1877. szeptember 30, 39. szám, 622. o.

A tornallyai áloe, mely e nyáron és őszön át virított Tornallyay Zoltán ur kertjében,
bankjegyben kétszázegy forintot, továbbá egy db ezüst forintost, egy magyar húszast, egyegy db régi ezüst öt- és háromkrajcárost jövedelmezett a török sebesültek javára. Ezt az
áloe virágzásának látogatói tették a perselybe, melyet e hó 4-dikén nyitottak fel s ennyit
találtak benne. A látogató könyv tanúbizonysága szerint nemcsak Gömörmegyéből, hanem
az ország számos távolabbi pontjáról is voltak sokan, kik a ritka virágot megnézve, ez
alkalommal is szívesen adóztak a török sebesültek javára. Tornallyay Zoltán ur az összeget
még aznap postára tette, hogy mielébb a török konzul kezébe jusson. Lapunk
szerkesztőségét kérte föl a jelentékeny összeg átadására.
Fővárosi Lapok. 1877. november 10, 257. szám, 1231. o.

Százéves virágzó aloe. — Somlóvárról aug. 3-iki kelettel írja lapunknak Jamrich Sándor
uradalmi várkertész úr, hogy a dobai somlóvári várkertben egy szép példány agave
americana vagyis a közönségesen ismert százéves aloe cactus virágzik. A virág szára
három öl és három láb magas, közepétől felfelé huszonhárom felé ágazik és mindegyik
ágán száz bimbóval is meg van rakva. A virágzás aug. hó végéig tart és több szakértő
kertész állítása szerint a szép példány páratlan a maga nemében. Akik virágkedvelők, ne
sajnálják a csekély útiköltséget, nézzék meg és gyönyörködjenek a ritka szép látványban.
Veszprém megyei hivatalos heti közlöny. 1877. augusztus 12, 32. szám.

A somlóvári agávét Pápára is elvitték az ott megrendezésre került kiállításra, ahol szintén sok
csodálója akadt. Az óvoda gyerekei azonban játékszernek vették és tönkretették a virágzatát.
Egy igen sajnálatra méltó esemény foglalkoztatá továbbá a választmányt, mely az őszi
kertészeti kiállítás alkalmából jött elő, és melynek nemcsak a társulat tagjait, hanem még
azon kívül állókat is méltán felháborította. A kiállításon be lett mutatva a dobai nagyszerű
agavé, mely mivel a kiállítás után azonnal elszállítható nem volt, még néhány nap maradt
volna felállítatása helyén. Azonban az óvodavezető meggondolatlansága folytán a
gyönyörű növény az udvarra került, ahol az éretlen gyermekek vad pusztításának kitéve,
azok által vandál módon szétromboltatott, minden gallyától megfosztatott. A társulat
választmánya kénytelen volt határozott rosszalását fejezni ki jegyzőkönyvileg e
meggondolatlan tény fölött, és egyúttal nyilvánosságra hozni e határozatát.
Pápai Lapok. 1878. november 24. 47. szám, 193. o.
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Alig észrevehető hír a Fővárosi Lapokban 1879. július 5-én: „Az egyetemi növénykertben egy
százéves agave kezd virágzani.” Majd néhány nappal később már aloéról írnak, mint afrikai
növényről. A szövegből azonban kiderül a növény valójában agave.
Aloe virágzása. Pár nap múlva érdekes látványban részesül, ki a füvészkertbe megy. Az
áloe virágot hoz, a mi nem mindennapi dolog. Nálunk ötven évben egyszer szánja rá magát
Afrika e rendkívüli növénye, hogy megmutassa csodaszép virágait. Három méter magas
tőkocsán emelkedik szemlátomást nőve a szétnyíló pozsgár levélzet közepéből s tetején,
mint egy élő kandeláber, a szétágazó bimbók, melyek fakadását figyelemmel várja minden
növénybarát.
Fővárosi Lapok. 1879. július 13, 160. szám, 776. o.

A Hon hasonló szűkszavúsággal tájékoztat:
Az egyetemi növénykertben egy 100 éves agave kezd virágzani. A ritka virág
megtekintésre érdemes.”
A Hon. 1879. július 4, 161. szám.

A Hon július 10-én már Yucca filamentosa és kaktuszok virágzásáról is ír:
Az egyetemi növény kert jelenleg valódi paradicsomhoz
hasonlít. Teljes virágában áll a növényház előtt a két
virággal elöntött gránátalmafa. Azonkívül a sokféle kaktus, akácz, különféle fenyő, délszaki növények s az isten
tudja, mi minden, mi ott virágzik, melyeket, ha csak
kevéssé akarunk is megtekinteni, eltelne belé egy nap. A
növényházban csupa platán, ananász, agave stb. van, melyek a mi napunkat szabadban soha sem látják. Itt virágzanak: liliaccae yucca filamentosa. Ennek Carolina és
Virginia a hazája, azután leptotus bicolor Mexikóból,
ciprépedium villosum sajátságos papucs alakú halavány
kék virágával. Szóval, ki e kertet meglátogatja, igen élvezetes napot szerzett magának s az ott töltött időt soha
sem fogja megbánni.
2. Yucca filamentosa
A Hon. 1879. július 10, 166. szám.

Kép: Ficzere M.

A nagyszetmiklósi gróf Nákó Kálmán nagy kedvelője lehetett az agavéknak, mert az elkövetkező
években több tudósítás említi virágzó növényeit, amelyek kiállításra is eljutnak.
Bécs-Újhely mellett gróf Nákó parkjában néhány nap óta százesztendős aloé virít teljes
pompában; a vendégeket, kik e csodát nézni jönnek, maga a gróf fogadja.
Fővárosi Lapok. 1880. szeptember 3, 202. szám, 1002. o.

Innen kezdve egyre gyakoribbakká váltak az agávé virágzások. A Füvészkertben több agávé
volt, s ezek közül hol az egyik, hol a másik bontott virágot.
A f'üvészkert nagy üvegházában pár nap múlva ritka virágokat láthatunk. Egy vén agave
lurida már négy méter magas szárat hajtott s a csúcsa most kezd ágazni a bimbózásra.
Hazájában (Vera-Cruz) e növény már nyolc-tiz éves korában virít, míg nálunk ehhez
hatvan-nyolcvan évre van szüksége. Tehát ritkaság, melyet sokan meg fognak nézni.
Fővárosi Lapok. 1882. április 28, 97. szám, 614. o.

Majd kevéssel egy hónap múlva, június legelején:
A füvész-kertben megint virít egy agave, az úgynevezett »mocskos agave«, mely
voltaképp veracruzi növény. A hosszú szár négy hó alatt fejlődött ki, hosszabb négy
méternél. A. végén vagy húsz ágon nyolcszáz kis virág látható. Virágzás után e hatvan
vagy hetven éves növény el fog veszni.
Fővárosi Lapok. 1882. június 6, 128. szám, 810. o.

A szövegből, úgy érthetjük, egy másik növény is virágzásba kezdett, de ezt a félrehallást
pontosítja A Hon ugyanez év június 5-én megjelent cikke.
Virító Agave látható jelenleg a bpesti tud. egyetem növény kertjében.
Ámbár nevezett kertben az utóbbi időben már két ízben — 1867 és 1879 — is virított
Agave, nem véljük feleslegesnek a közönség figyelmét erre is felhívni. A most virító
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Agave az úgynevezett mocskos Agave — A. lurida tit., mely Vera Cruzban honos. A
példány 60-70 éves s 4.35 m. hosszú virágzati kocsánát ez év februárának elején kezdé
hajtani, tehát teljes 4 hóra volt szüksége, míg teljesen kifejlődött. A hatalmas kocsán 20
ágán 40-40 zöld, aránylag kis virág ül vagyis összesen 800. Az Agavek az egyszikűek
osztályába s az Amarillisek rendjébe soroztatnak, jellemző sajátságuk a rövid törzs, a
rózsásan álló levelek, a feltűnő hosszú virágzati kocsán s az, hogy évek hosszú során csak
levelet hoznak létre s egyszeri viritás után elhalnak, ez utóbbi tulajdonságukért
»százesztendősöknek« mondatnak. Az Agavek nem tévesztendők össze az Aloekkal,
melyek évenként virítanak, s eltérő virágszerkezettel bírnak s a Liliomfélék rendjébe
soroztatnak. Az egyetemi növénykertet hétköznapokon dijtalanul lehet megnézni.
A Hon. 1882. június 5, 153. szám,

A három cikk egybevetéséből valószínűnek tűnik, hogy ugyanazon növény virágzásának
lehetünk tanúi. Az előzőleg említett két újság, a Hon és a Fővárosi Lapok cikke lehettek az
ihletői a Magyarország és a Nagyvilág 1882-ben megjelent Az egyszervirító című
ismertetőjének, mivel ennek megjelenése is azokra a napokra esik. Érdekes adatokat közöl az
agave Európába kerüléséről, és az első európai virágzásokról.
Az egyszerviritó. Az agavék hazája a tropikus Amerika, kiválólag pedig Mexikó.
Hazájukban a legfontosabb és jövedelmezőbb növényekhez tartoznak. Tenyésztik a forró
földöv számos tartományában s déli Európában néhol el is vadult, különösen
Spanyolországban és Szicziliában. Még nagyobb elterjedést nyertek azonban az
üvegházakban s alig van a föld kerekségén valamire való üvegház, melyben 1-2 agavéval
ne találkoznánk. Az agavék bizonyos évek során át csak levelet hoznak létre s csak azután
nyúlik meg törzsük igen rövid idő alatt. Ezen megnyúlt törzsön, illetve virágzati kocsánon,
mely csak pikkely idomú levelekkel bír, találjuk a gazdag virágzatot: a bugát. A bugában
megjelenő virágok száma igen különböző s a fajok szerint változó, a különböző észlelők
500—14 ezerről beszélnek. Virágai a hosszú kocsánhoz képest kicsinyeknek mondhatók.
Éltük folyamán az agavék csak egyszer virítanak s viritás után elhalnak. Hazájukban 8-10
év alatt érik el a virágzási kort, az üvegházakban tenyésztettek azonban csak hosszabb idő
múltán, 30-70 év múltán virítanak. Ezen hosszú idő miatt nevezték el „százesztendősnek.”
Az amerikai agave, melyet különösen százesztendős áloénak neveznek, a legnagyobb
valamennyi közt, kocsánja 5-10 m. magasságot szokott elérni. A mexikói agave nem oly
nagy, de jóval hasznosabb s Mexikóra nézve kitűnő becscsel bír. Értékéért nagy
ültetvényekben művelik. Kifejlődni kezdő kocsánját kivágják s a keletkezett sebből kifolyó
nedvet felfogják. A sebből 2-3 hónapig naponkint 200-300 köbhüvelyk nedv foly ki, a
mely a hatalmas buga képzésére volt szánva. Ezen kellemes savanyuságu nyálka s czukor
tartalmú nedv erjesztése által nyerik a mexikóiak kedvenc mámorító italukat, a pulquet,
melyet igen kedvelnek frissítő, tápláló s erősítő tulajdonságaiért, büdös hushoz hasonló
szagának daczára. A változó illat, iz, czukortartalom szerint különböző értékű pulque van
forgalomban. A pulqueból készül a mexical név alatt ismeretes pálinka is. Leveleit frissen
és szárítva eledelül, sebek gyógyításánál stb. használják. Általában az agave levelek igen
különböző czélokra használtatnak, így épületfedésre is, levéltövisei szeg, tű, nyílhegyekül,
levélrostjai szövetek készítésére. Az agavefajokat Európába már 1561-ben áthozták
Amerikából. Az első 1625-ben virított Florenczben. A legelsők egyike volt az is, melyről
S'einhofer (württembergi krónikás) következőleg ír:
„1658. virított azon amerikai Aloé (!) mely 75 év előtt — 1583 ban — hozatott Stuttgartba
s más külföldi növényekkel együtt a herczegi kertben tenyészett. Ezen pompás, hősi virág
csudálatosan rövid idő alatt májustól szeptemberig erősen nőtt, úgy hogy magassága
alapjától szivéig 7, szivétől a virágig 6 és a csúcsig 14 láb volt, összesen 30 láb, 40
ágacskája volt, melyek mindegyike 300-400 sárga szinü virágot hordott, ezek kellemes és
édes nedvet adtak; a virágok összes száma 12,000 volt.” 1797-ben ismét virított egy másik
Stuttgartban 8000, 1847-ben egy 2500 virággal
Magyarország és a Nagyvilág. 1882. június 18, 25. szám, 403. o.

Ficzere Miklós
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
Decemberben-januárban virágzik a
Conophytum marginatum subsp.
littlewoodii
Fotó: Katona József

1. Kaktuszaink a mélynyugalom
állapotában találhatóak, amennyiben az eddigi gondozási tanácsokat
betartották. Életjelenségeik lényegében nincsenek. Ha kissé megtöpörödött, esetleg ráncos lett egyik
másik, ne jelentsen gondot. Ezen a
tüneten a tájékozatlanok öntözéssel
próbálnak segíteni, mely gondoskodás a növény halálához vezet.
Legyenek irgalmatlanok és semmiképpen ne locsoljanak!
2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e valamilyen kártevő, vagy valamilyen gomba
nem telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a megfelelő szerrel csak azt az egyedet kezeljük,
amelyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen ügyeljünk a gyapjas tetvek és a szövőatkák
megjelenésére.
3. A karácsonyi kaktusz és a hozzá hasonló más levélkaktuszfélék még virágozhatnak. Ezeket
időnként mérsékelten öntözzük meg, a tartási hőmérséklettől függően. Talajuk csak éppen
nedves legyen. Ha a teleltetési hely megfelelően világos és hőmérséklete magasabb, úgy egyikmásik kaktuszon már megjelenhetnek a bimbók, de ez a tény külön tennivalót nem igényel.
4. Ha korábban vetettünk, úgy a csírázás is elkezdődhet, amennyiben a vetést magasabb hőfokon
tároljuk. A vetésünket a korábbi hírleveleinkben leírt módon kezeljük.
5. Legfontosabb teendőnk azonban a szakirodalom tanulmányozása, ismeretterjesztő könyvek
beszerzése. Belőlük nyerhetünk olyan ismereteket, amelyek elgondolásainkban, elképzeléseink
megvalósításában segíthetnek.
Ficzere Miklós
Gyapjas tetvek (Planococcus citri)
Szövőatka (Tetranychus telarius)
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Írta: Fábián László
Az előadásom címe: Miért kavicsnövények a kavicsnövények? Fejlődéstörténetüket nehéz
megérteni és elmondani néhány sorban. Az őseik biztosan nagyon hasonlítottak a mai
törpecserjékre. A dél-amerikai kontinens leválása után Afrika legdélebbik részén elkezdett
szárazabbá válni az időjárás. A rendszeres esőzéseket fokozatosan lecserélte az időleges
esőzések folyamata, ez idővel annyira megváltozott a déli hideg tengeráramlatok miatt, hogy
csaknem teljesen elmaradtak. Szerencsére a növényzetnek és az állatvilágnak néhány millió év
állt a rendelkezésére, hogy ezekhez a változásokhoz alkalmazkodjanak és fennmaradjanak.

1. Lithops marmorata C163.

2. Lithops marmorata C305.

A növényvilágban számos módját fejlesztették ki a növények a száraz környezethez való
alkalmazkodáshoz, adaptációhoz. A változó alkalmazkodóképességre való hajlam jelen van a
kristályvirág-félék családjában is. Többségük levélrendszere, szártagja elcsökevényesedett,
megduzzadt és alkalmassá vált a nagy mennyiségű folyadék tárolására és megtartására. A
szárasság leküzdéséhez nagyon jó megoldásnak számított, hogy csak egy levélpár maradt meg
nagyon sok fajnál. Volt azonban hátránya is ennek a megoldásnak, mivel, ha a növény olyan
módon megsérült, hogy elvesztette testének nagyobb hányadát, a regeneráció számára már
lehetetlenné vált, ami a bokros növekedésnél nem jelent gondot. Az ikerleveles módszernek volt
azonban még egy nagy előnye. A legelésző állatok nehezebben vették észre a mimikrivel
rendelkező példányokat, persze ilyenkor azok voltak nagyobb biztonságban, amelyek képesek
voltak formájukkal és méretükkel a talaj felszínével azonos helyzetben maradni. Következő nagy
találmányuk a felszíni bőrszövetük különféle rétegekkel való bevonása, főleg különféle
gyantákkal, esetleg növényi szőrökkel, pillákkal (Muiria hortenseae), melyek megakadályozták
a felszíni párolgást. A kavicsnövények felső részén egyáltalán nincs légzőnyílás, ezek teljes
mértékben lehúzódtak a növény földalatti kutikulájába, ahol a vízmolekulák is nagyobb számban
fordulnak elő, mint a talaj felett. Az előző évi kiszáradt és elhalt bőrszöveti rétegek is segítik a
vízháztartást és a növények védelmét.
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1. Schotia brachypetala, szembenálló
levélpár.

2. Cheiridopsis peculiaris idővel megduzzadó levélpár.

3. Cheiridopsis sp.,
a külső peremükkel
összenőtt levélpár

4. Lithops naureeniae a
csaknem összenőtt és lerövidült levelekkel, melyek a
test fordított kúpos formáját hozták létre.

Néhány faj olyan mértékben le tudta csökkenteni térfogatát, amely már a lehetetlenséggel
határos. Testük a csaknem szabályos gömbformát vette fel, és a testnedvek térfogata nem haladja
meg az egyetlen emberi könnycsepp térfogatát sem. A litopszoknál ezt a formát leginkább a
magoncoknál figyelhetjük meg. Csak az apró gömbforma legtetején találhatunk egy kis
hasítékot, repedést, különben a levélpár teljesen szorosan össze van olvadva egy egységet
alkotva. Idővel a levélpár közti hasíték fajoktól függően különféleképpen megnyúlik, kiterjedhet
akár a növények gyökérzetéig. Ahogy azt már említettem, növényeink legfontosabb védelme az
állatokkal szemben a mimikri. Ezt olyan tökélyre fejlesztették, hogy száraz időszakban még a
legtökéletesebb látással rendelkező személyek sem képesek megtalálni őket a hasonló kinézetű
kavicsok, kövek, zúzalékok között. Bőrszövetük felső része elképesztő színeket, formációkat és
mintázatokat hozhat létre, általában nagyon hasonlókat a környezetükhöz, így alkalmazkodva
ahhoz. Minden populáció olyan mértékben volt képes beolvadni a térbe, hogy mindegyikük
olyan sajátságos képletet alkotott, amely legjobban megfelelt a környezeti adottságoknak. Ezért
nagyon nehéz őket megtalálniuk még a legéhesebb vagy legszomjasabb növényevőknek is.

1. Conophytum burgeri csaknem gömböly2. Conophytum obcordellum var. mundum, a levélpár átmérője nem
ded formájú.
éri el a 10 mm-es átmérőt, a virág alig 3 mm átmérőjű. Ezt a típust én
csak egyszerűen könnycsepp növényeknek nevezem.
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3. Lithops magoncok. Néhányuk felszínén jól megfigyelhető az apró hasíték, amely fejlettségük arányában
kiszélesedik.

Mivel a levelek felső része légmentesen lezárult és a növény teljes mértékben a föld felszíne alá
szorítkozott, megoldást kellett találniuk az asszimilációra. A levélfelszín csaknem áttetszővé
vált, legalábbis azokon a területeken, ahol a mintázat nyitott, ablakszerű képződménynek adnak
lehetőséget. Az asszimilációs szövetek a növény oldalsó részén helyezkedtek el, s mivel az
áttetsző levélfelszín képes lencseként működni, a fényt szétszórja a növény belső oldalára, ahol
végbemennek a biokémiai folyamatok, vagyis az asszimiláció. Ahhoz, hogy a fény eljusson a
klorofill sejtekhez a testnedveknek teljesen áttetszővé kellett válniuk. Növényeink gyökere
egyszerű karóforma, sohasem répaszerű, ez a forma nem engedné meg a litopszoknak a minden
évben bekövetkező átalakulást, átvedlést. A kavicsnövények további hatalmas túlélési megoldása
az úgynevezett CAM (Crassulacea Acid Metabolism) folyamat, amely lehetővé teszi a
növénynek, hogy a felvett széndioxidot más időpontban tudja felhasználni, esetünkben éjjel. A
felvételüket is áttehetik akkorra, amikor a légzőnyílások nyitva lehetnek, vagyis éjjel, vagy borús
időben. Abban az esetben, ha az időjárás vagy más események ezt nem teszik lehetővé, a
litopszok erre is találtak megoldást. Felhasználják azt a széndioxid mennyiséget, amelyet ők
hoznak létre az asszimiláció idején, majd újra hasznosítják azokat a savakat, melyek a sejtekben
képződtek, s azonnal képesek ezeket a fotoszintézisnél felbontani. Azonban ez a megoldás nincs
jelen az egész kristályvirág-félék családjánál. Sok nemzetségük gyakran nem is használja fel a
CAM folyamatokat, de szükség esetén gond nélkül átmehetnek erre a megoldásra is. Mi a
helyzet virágzáskor? Ilyenkor a növények elárulják magukat a nagy és messzire virító
virágaikkal. A megoldás itt sem véletlen. A szlovák nyelvben ezt a családot poľudníkoviténak
hívják, ami szabad fordításban délutánit jelent. Vagyis a virágok csak a délutáni, a legmelegebb
órákban nyílnak ki, amikor a legelésző állatok elbújtak vagy nem kóborolnak. Bizonyos
rovarfajok is alkalmazkodtak ehhez az időponthoz, úgyhogy egyetlen virág sem marad
megtermékenyületlen. A faj túlélését biztosítják speciális terméseik és magjaik. Az érett magtok,
ami a megtermékenyítést követő 5-6 hónapban fejlődik ki, adaptálódott a következő esős
időszakhoz. További rendkívüli tulajdonságuk, hogy csak akkor nyílnak ki, ha megfelelő
mennyiségű eső hull alá. A vizet kapó magtok felfelé kinyílik és a felülről bombázó esőcseppek
mossák ki fokozatosan a magvakat. Abban az esetben, ha nincs megfelelő mennyiségű csapadék,
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4. A magas fejlettségű szukkulens fajok
néhány különlegessége a Lithops turbiniformis fajon bemutatva. Jelmagyarázat: A:
a növény hosszanti keresztmetszete. (a:
asszimilációs szövet, b: edénynyalábkör, c:
vegetációs központ, d: lerövidült szár az
elszáradt öreg levélmaradványokkal, e:
főgyökér, felszínén parafásodott réteggel).
B: a test felső részén levő bőrszövet felépítése, E: a magoncok formája (3 hónapos
korukban), amely tipikus a többi sárgán
virító litopsz fajnál is. A összehasonlítás
miatt bemutatjuk a fehér virágú csoport
magoncformáját is (F: Lithops salicola).

5. A virág keresztmetszete a magtok zárt és nyitott állapotában
a Lithops salicola fajnál a kép baloldalán. A jobboldali részén a
Cheiridopsis pillansii faj hasonló szervei. Jelmagyarázat: a:
sziromlevelek, b: kehelylevelek, c: porzószálak, d: bibe, e:
magház magkezdeményekkel, f: fedőhártya, g: szilárd listák,
h: a magházat befedő fedőhártya, i: a magház kitüremkedése,
j: magvak, k: a billentyű hártyás pereme.

a magtok újra bezárul, újra csak a következő esőzéskor nyílik ki, így tartalékolva akár évekig is a
magvak bizonyos mennyiségét. A litopszok magjainak mérete fajonként változhat, ebből a
szempontból létrehoztak kategóriákat, aszerint, hogy egy köbcentiméterbe hány ezer mag fér el,
néhányuknál akár több tízezer szem is elfér ebben a térfogatban. Gyakorlatban nyugodtan
kijelenthetjük, hogy magvaik aprók vagy porszerűek. Ez a besorolási módszer is csak egyike volt
azon próbálkozásoknak, hogy létrehozhassanak valamilyen jól áttekinthető rendszert, de a
gyakorlatban ez sem vált be. Az érett magvak rendkívül jól csíráznak, valamikor az volt a nézet,
hogy a friss magvak rosszul csíráznak, az idősebb magvak állítólag jobban csíráznak. Az
egészből csak az az igaz, hogy a magvak megőrzik csíraképességüket akár 20 éven át. A kikelt
magoncok nagyon aprók, de hamarosan elérik a néhány milliméteres átmérőt, amikor már első
alkalommal átvetkeznek. A magoncok egy szezonon belül ezt még néhányszor véghezvihetik.
Tapasztalatom szerint a néhány hónapos magoncok is átvészelik a leghosszabb telet is.
Virágzóképessé, tartásmódjuktól függően, az életük 3-4. évben válnak. Mióta nem szegreálom
magjaikat, vagyis ugyanúgy járok el a vetések elkészítésénél a vetőközeg (lignocel = kókuszrost)
és a körülmények megválasztásában, nincs semmi gondom. A vetések egyszerre kapnak vizet a
többi faj vetésével, tehát akkor, amikor már a talajuk teljesen kiszáradt.
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6. Lithops optica ,Rubra’

7. Lithops otzeniana egyik szép formája.

8. Lithops salicola C320.

9. Lithops schwantesii var. urikosensis,

Abban az esetben, ha észreveszem a vetkőzésre való hajlandóságukat, addig nem kapnak újabb
csapadékot, amíg ezt tökéletesen meg nem teszik. Pikírozni csak akkor kezdem el, amikor már
teljesen kifordulnak cserepükből, eleinte még lapos tálcába kerülnek. A következő évben lesznek
egyénileg kiültetve. Gyakran hallottam, olvastam, hogy mély edényt követelnek, ez sem igaz!
Nagyon jól elvannak a normáledényekben is. Átültetéskor egy kicsit érzékennyé válnak, ezért ne
siessünk az első vízzel. A téli hónapokban, amikor a legtöbb szukkulens pihen, az élő kavicsok
éppen a legnagyszerűbb és a leggyorsabb életfolyamatukat végzik. Mivel testük életaktivitása
most a legnagyobb, ezért ilyenkor speciális körülményeket igényelnek. Mindenekelőtt minél
több fényt, mivel az elégtelen fénymennyiségben az új bőrszövet nagyon felnyurgulhat és
elvékonyodhat, ami a tavaszi alkalmazkodásukat sokban befolyásolhatja, sőt, a vízre is
érzékenyebbé válnának. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy testük formája is eltérhet a
normálistól, valamint a felső bőrszövet sem fogja tudni elviselni a kívülről érkező
megpróbáltatások. Az irodalom szerint a természetben gyakran kénytelenek elviselni a -10 C°-ot
is. Angliában állítólag áttelelnek a -9 C° fokig.
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10. Lithops verruculosa C129

11. Lithops terricolor C254.

12a.

12b.
12c.
Hihetetlen, de a 12a, 12b, 12c képeken a Lithops
aucampiae növény változatai és formái láthatóak.
12a: Lithops aucampiae subvar. euniceae
var. fluminalis C54.
12b: Lithops aucampiae var. koelemannii C16.
13c: Lithops aucampiae cv. Betty´s Beryl C389.

Érdekességnek számít, hogy az ilyen alacsony hőmérsékletek éppen az esőzések alatt
következhetnek be. Láttam fotókat, melyeken
a litopszok a szó szoros értelmében a jég fogságában voltak. Azonban a túl hosszú ideig
tartó lehűlések a növény pusztulását okozzák.
Tehát a kavicsnövény megnevezés nagyon is
találó kifejezés. Ezek a növények képesek
voltak fokozatos evolúcióval átalakulni olyan
módon, hogy teljesen azonosultak a környezetükben előforduló kavicsokhoz. Méretük,
színezetük, elhelyezkedésük teljes mértékben arányos az ott előforduló ásványi anyagokhoz.
Virágszínükkel kapcsolatban azonban tartozom egy kis magyarázattal. A sárgán és a fehéren
kívül más színű virág is előfordulhat, a Lithops verruculosa faj esetében feljegyeztek rózsaszín,
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13. Lithops geyeri SB1098.

15. Lithops francisci ’Haalenberg’.

14. Lithops francisci C140.

16. Lithops meyeri „Hammeruby”.

16-17. A Lithops meyeri ’N. Brekfontein’ két eltérő formája.

piros, narancs és narancsvörös színeket. Itt azonban van egy lényeges tudnivaló, ezek a színek,
bár gyakran előfordulnak, de nem konstansak, nem örökletesek és egy növényen belül is
megváltozhatnak az évek során. Elszínezésüket inkább a körülmények hozzák létre, de mint faji
bélyeg nem mérvadó.
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17-18-19. Három Lithops lesliei subspec.
lesliei változat.
A felső képen L. l. subsp. l. burchelli
C308.
A középső képen L. l. subsp. l. var. minor.
Az alsó képen L. l. subsp. l. var.
rubrobrunnea C17.

Úgy gondolom, sikerült egy kissé
bepillantást adni e növények rendkívüli megjelenésére és életmódjába.
Nagyon sok növény pusztulása
tanított meg arra, hogy valóban mit
is igényelnek. A sok elpusztult növény néha lelkiismeret furdalást
okoz nálam. Egyetlen vigaszom,
hogyha annak idején Zoli nem hozza
hozzám azt a sok szerencsétlen példányt, már egyikük sem élne. Tapasztalással, s nem másoktól megszerzett hibás tudással, sikerült életben tartani a litopszokat, melyek
azóta már sokszor virágoztak és
éppen ezeken sikerült megtanulnom,
kidolgoznom beporzásukat. A sok
fiatal magonc a fizetség ezért a kitartásomért. A sikerem nem lehetne
teljes, ha nem lennék képes kiismernem magamat taxonjai között.
Rengeteg időt szenteltem, szentelek
arra, hogy minél gazdagabb diatékát
hozzak létre, mely nélkül a nemzetségen belüli eligazodás lehetetlen
lenne. Ezek a növények annyira
formagazdagok, hogy lehetetlen biztosra menni meghatározásuknál, még
ugyanaz a példány is képes rövid
időn belül megváltozni a változó
körülményekhez igazodva. Ezt a
metamorfózisukat gyakran megfigyelhettem, és ez által még jobban
lenyűgöztek. Sok vásárlóm van,
azok, akik betartják az utasításaim és
élőlénynek tartják őket, sikeresek. A
többiek fegyelmezetlenek és pusztítók, nekik a következő alkalommal a
halott ásványokat szoktam ajánlani.

Végül az aktuális igazmese: Furcsák vagyunk mi Emberek. Azt hisszük mi vagyunk mindenek
felett, cselekedeteink visszásságait és hibáinkat sohasem akarjuk elismerni és megbánni. Van egy
élőlény, melynek az emberiség nagyon sokat köszönhet, úgy is mondhatnánk, nélkülük nem
lennénk még mindig sehol. Ez az élőlény az Equus asinus, mi őt egyszerűen szamárnak hívjuk.

19
Nem is a megnevezéssel van a bajom. Sokunkra sokszor ráfogják, hogy ember, pedig nem is
tartoznak ebbe a kategóriába. Szegény szamár nevét azonosítják a butaság, a lustaság és
semmirevalóság szavakkal. Miért is? Mert szegény pára még sohasem ártott senkinek,
mindenkor ott volt mellettünk, hordták helyettünk az elképesztően nehéz terheket. Ha véletlenül
már képtelen volt lépni a tehertől, amely 2-3-szorosa is lehetett teljes súlyának, mivel ha lépne,
összerogyna és eltörnének lábai. Fizetsége: ütlegelés, káromkodás és megaláztatás. Egyáltalán
nem érdekel minket, hogy mindennek és mindenkinek van egy bizonyos tűrő határa, amíg ki tud
tartani, képes menni és teljesíteni. Ezt a tényt a szamárnál miért nem akceptáljuk? Miért is
hoztam elő ezt a mesét? A tulajdonunkban levő növényekkel is ugyanezt tesszük. Ha valamilyen
okból elpusztul, vagy elsatnyul, kijelentjük: túl érzékeny! Egyáltalán nem érzékenyek, nagyon is
alkalmazkodó képesek, csak mi megyünk a mások hibái után és nem tapasztaljuk ki személyesen
növényeink igényeit. Nemrégen azt olvastam, az egyik kaktuszos kolléga agyonpanaszkodta
magát az Astrophytum asterias faj kényességére hivatkozva. A cikkből azonban kitudódott, hogy
a nevezett fajt túlárnyékolt, fülledt és levegőtlen üvegházban tartja, mert valaki azt mondta neki,
hogy ezek tropikus növények, ezért nála az ilyen bánásmód a helyes. Nem, Kedves Barátom!
Ezek nem őserdei növények, hanem a nyílt és huzatos prérik élőlényei. Nálam legjobban a
szabad ég alatt érzik jól magukat. Magoncaik ezreivel rendelkezem, még ebben a korukban sem
tartozik a nebáncsvirágok közé. Le az árnyékolókkal, az elégtelen szellőzéssel ellátott
üvegházakkal és a vízspórolással!

20. Teherrel megrakott alázatosan várakozó csacsi.

21. Ebben az esetben ki a nagyobb szamár?

A következő értekezésem a talajról és a talajtípusokról fog szólni, itt majd kitérek a litopszok
„ideálisnak” mondott ültető közegeiről is. Ahhoz, hogy ezt a sorozatomat folytatni tudjam,
szükségem volna az Önök részéről néhány gondolatra, kérdésre. Addig is a viszont olvasásra!
Képek a szerzőtől.
Fábián László, Udvard, Szlovákia

ALOE PENDULIFLORA
Ez az új fajta, mely nemrég Kewben virágzott Zanzibárból került Európába, s az A. ronsobrina,
spicata és Hildebrandtii fajokkal rokon. Fürtje sűrű, egyszerű, felálló, fél láb hosszú, a felső
levelek egyikének tövéből fakadó kocsánya lelógó.
Kertészeti Lapok. 1888. január, 1. szám, 303. o.
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Márföldi Dóra (Nyíregyháza) papírból készített pozsgás növényei
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DORNER JÓZSEFTŐL
A NÖVÉNYVILÁG ÉS AZ EMBER
(Olvastatott a természettudományi társulat 1853. évi májusi ülésében)
Részletek
A levélhullató fák és cserjék helyett örökké zöld tölgyek és pisztácok lépnek fel, megjelennek az
olajfa-berkek, a borostyánfa, a gránát, a myrthus, s int az arany ashesperid gyümölcs. Ezen
növények jellemzik Itália boldog egét, melynek flóráját a bájos trópusi növényzet néhány
képviselője dicsőíti. A sajátságos áloe növényeket, az óriási amerikai Agave képviseli, a törpeés datolyapálma előízét adják a forró földöv csodálatos pálmanövényzetének, míg az Arundo
donax, a közönségesen ismert spanyolnád ama forró vidékek fa nemű füveit, a Bambusaceákat
ábrázolja. Így változik a növényzet alakja egy területen, melyen jelenleg gőzszárnyakon röpülő
kocsikon néhány nap alatt átfutunk.(…)
Nagy szárazság jellemzi jelenleg hajdani Görögország egét. Dr. Landerer közleménye szerint
Athén tájékán nyaranta sokszor három-négy hónapig sem esik, sőt téli időben is az ég hónapokig
felhőtlen marad. A bő harmat igen gyéren pótolja a hiányzó esőt 2). Berghaus az évenkénti
esőmennyiséget körülbelül 18-20 hüvelykre becsüli, míg Rómában 9 hüvelyken túl megy. E
mennyiség felosztásáról egyes évszakokban – mi főtény az efféle meghatározásoknál – mitsem
tudunk, miután Landerer adatai hiányosak. A növényzet azonban eléggé jellemzi Görögország
belsejét. A hegytéreken (Tafellander) az új világ fáklyabogácsa, Cactus Opuntia, a kiszáradt
hegyhátak legjellegzetesebb növénye, bujálkodik. A hajdani mívelési földek nagyrésze sivataggá
lőn, melyen csak kemény füvek és bogácsok tenyésznek, egyéb helyeket pedig a hegyi patakok
gátolt lefolyása posványba boríta.(…)
Legszembetűnőbb azonban a Földközi-tenger partjain az Agavok és Opuntiák idegen alakja, mik
közül itt-ott egyes datolyapálmák nyúlnak ki. Azok pedig negyedfélszáz év óta Spanyolhon déli
tengerpartjától Itálián s Görögországon keresztül egész Syriáig terjeszkedének, letelepedének
Afrika északi partjain s onnan benyomulának a szárazföld belsejébe. Itt a nép ezen idegen
növényeket egészen magáévá tevé. Míg t.i. az Opuntia az araboknál, kik ezt elég jellemzetesen
keresztyén figének nevezik – tápnövénynyé lőn, az Agave rostjait különféle technikai célokra
használják. Ők abból köteleket, takarókat, gyékényeket s több efféléket készítenek szintúgy, mint
a mexikóiak, kiknél e növény nélkülözhetetlenné vált. A régi mexikóiak rostjaiból papírost is
készítének, melyekre hieroglyphe képeiket festék.(…)
[Kiemelés a szerkesztőtől]
2

) Idézett munkája II. köt. 3. rész, 67. l.
Dorner József: Rajzok a növények életéből. I. A növényvilág és az ember. Új Magyar Muzeum.
1853. 3. évf. VIII. füzet, 365-385.

Az abissziniai hadjárat a növényísmét egy eddig csak hírből ismert növény tüzetes
megismertetésével gazdagította. Ez egy élősdi növény, mely a mocsárok s vizek partján nő,
húsos és lapos, mint a kaktusz. Különös sajátsága, hogy fényesebb lapjával a nap felé fordul. Az
abissziniai utazóknál mindig láthatni egy szekrényt, melyben burgonya-féléket visznek
magukkal, s egy ágat a kaktuszból. Ha azután ismeretlen helyre jutnak, s az eltévedés veszélyétől
félnek, és ha nincs közelükben mocsár, a kaktuszt a burgonyába dugják. Az élősdi növény egy
óra alatt már megteszi a fordulatot, s ez iránytű nyomán mennek tovább.
Fővárosi Lapok. 1868. október 24, 245. szám, 978. o.
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OROSTACHYS 2. RÉSZ
Kovács Pál (Dorog) Mongol kövirózsák és egyéb télálló pozsgások című előadásának
II. része. Elhangzott a budapesti Csapody Vera Növénybarát Körben 2018. november
8-án. Sokak kérésére adjuk közre az előadás képeit több, egymást követő részben.
A képek Kovács Pál felvételei, a sorszámozása folytatólagos.

27. Orostachys japonica

28. Orostachys japonica ex Tushima

30. Orostachys japonica

29. Orostachys japonica ex Tushima

31. Orostachys japonica ex Tushima
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32. Orostachys spinosa a kertben

33. Orostachys spinosa a kertben

34. Orostachys spinosa a kertben

35. Orostachys spinosa a kertben

36. Orostachys spinosa ex Bongelia

37. Orostachys spinosa ex Sayan
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38. Orostachys spinosa ex Blagoveschensk

40. Orostachys spinosa 'Minor'

42. Orostachys spinosa 'Minuta' a kertben

44. Orostachys 'Kleines Monster'

39. Orostachys spinosa ex Blagoveschensk

41. Orostachys spinosa 'Minuta'

43. Orostachys spinosa 'Mongolei'

45. Orostachys thyrsiflora ex Marko
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46. Orostachys thyrsiflora (?) a kertben

47. Orostachys thyrsiflora ex Budapest

Ruff József orosházi gyűjtő gyűjteményében kivirágzott Ephiphyllum sp. (cv.) termésházán
újabb virágbimbók fejlődtek ki.
Kiss László, Orosháza
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Nem rég Afrikáról szólván, azon építészeti műremekeket mutattuk be, melyekkel Afrika ős lakói
méltán bámulatra gerjeszték a világot: most pedig
az ős természet egyik művének képét nyújtjuk,
melylyel az a pálmák hazáját díszíté, egy növényszörnyeteget, mely a maga nemében épen oly
nevezetes, mint a szintén Afrikából került, sokszor
emlegetett gorilla. E különös növény, melyről
szólunk, egész 1860-ig ki tudta kerülni a minden
ismeretlent fölkutató emberi kíváncsiság figyelmét.
Dr. Welwitsch, egy Afrikában járt természettudós,
Welwitschia mirabilis a valóságban.
az említett évben akadt reá Dél Afrika nyugati
Kép: dr. Gellén János
partjain, Benguela lapályaiban, a Negro foknál. E növény, — mely föltalálója nevéről
„Welwitschia mirabilis” vagyis „Welwitsch csodavirága” nevet kapott, — a legszárazabb
homok-sivatagon tenyész, mely hónapokon át nem lát esőt. Törzsét, mely alig emelkedik ki pár
hüvelyknyire a föld felett, barna és összerepedezett kéreg borítja. E törzs körülete néha a 14 lábat
is meghaladja. Közepén mintha ketté volna metszve, csekély bemélyedés látszik, melyből mint
valami széles szalag két óriási levél nyúlik kétfelé, melyeknek mindegyike egy lábnál szélesebb,
egy ölnél hosszabb, s szilárdságra nézve a bőrhöz hasonló. E levelek a vénebb növényeknél
majdnem egészen szétrepedeznek; de a mi legkülö-nösebb, e két levélen kívül többet nem hajt,
hanem e kettőt kora ifjúságától késő vénségéig megtartja. Nem kevesbbé különös azon mód,
melylyel e leveleknél az idő folytán szenvedett csonkulásokat a természet viszszapótolja. A levél
tövénél ugyanis a hajtás mindig uj, mindig ifjú, s így a folytonos növés kárpótolja a megcsonkult
részeket a mindig egy és ugyanazon levelen. A növény, mint gyanítani lehet, száz évig is elél, s e
hosszú időn át, virágán és gyümölcsén kívül, semmi uj hajtást nem hoz, hanem megmarad oly
állapotban, a mint csirájából képződött. Gyökere mélyen nyúlik a földbe, s több ágat képez.
Virágai a törzs fölött mintegy 40 levélből állanak, melyek páronkint kereszt alakot formálnak, s
élénk veres színűek. Ezekből képződnek gyümölcsei, melyek alig egy-két hüvelyknyi, csapos
ágacskákon függnek. Vajjon a növény, vagy bogyója fölhasználható-e, azt még a későbbi
vizsgálódások fogják kideríteni. Képünkön a főábrázolat magát az épen gyümölcsöt hozó
növényt mutatja gyökerével együtt. A mellette levő egy ifjabb növény gyökerének átmetszetét
ábrázolja, míg a baloldalon érett gyümölcsei láthatók.
Vasárnapi Ujság. 1864. október 16. 42. szám, 440-441. o.

A Vasárnapi Ujság
eredeti rajza 1864ben.
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, TISZACSEGE,
2018. OKTÓBER 17.
ŐSSZEL A TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN JÁRTAM
Októberhez képest szép napos idő volt. Az igazgató
asszony mint mindig, nagy szeretettel fogadott. Idén
ez az iskola kapja meg az oklevelet, amit évek óta
annak a sulinak adunk, akivel az együttműködés
sikeres. Megbeszéltük, hogy másnap a tanórák előtt
kerül sor az átadásra. A szokásos terembe kezdtem
bepakolni, nem győztem elhárítani a sok segíteni
akaró diákot. Rendezgetés közben megjelent a
számítógépes szakember, aki beállította a projektort
az előadásokhoz. Mire nagyjából berendezkedtem,
meg is jelent az első két osztály. Majd később kicsik,
nagyok ültek be egész délelőtt folyamatosan.
Általában csendben hallgatták az előadásokat. Meg is
dicsértem minden osztályt. Ilyenkor szoktam
mondani: az itt ülők nagyon rendes gyerekek vagy
érdekes volt az előadás esetleg mindkettő. Az egyik
Az oklevél átadása…
tanár néni meg is jegyezte, néha bemehetnék egy-egy
órát megtartani. Előadás végén tengernyi kérdés közepette megnézték a gyerekek a növényeket.
Úgy gondolom, a diákok sok-sok kaktuszos élménnyel
távoztak a teremből. Késő délután, kellemesen
elfáradva indultam haza. Másnap reggel félnyolc körül
érkeztem, jó pár gyerek már várt az ajtóban, szintén
ezernyi kérdéssel: Meddig tetszik ma lenni? Amit
tegnap kinéztem meg van-e még? Holnap is lehet
kaktuszokat vásárolni? A kérdések közepette
összeszedtem az oklevelet és azt a pár kiadványt,
amivel gazdagszik a suli könyvtára. Az udvaron már
felsorakoztak a gyerekek. Igazgató asszonnyal
…és nagy számú közönsége
megbeszéltük, nem ő, hanem az egyik kislány fogja
átvenni az oklevelet, akinek sok kaktusza van és imádja őket. A kolomp hallatán elcsendesült a
diáksereg. Az igazgató asszony bemutatott, megemlítve jó pár éve járok már ide, és mindig
szívesen fogadnak. Mint kiderült a negyedikesek már elsőben is találkoztak velem. Kis
fejszámolás, négy éve bizonyára jó a kapcsolat az Iskolával. Ezután átadta a szót, pár mondatban
megköszöntem az eddigi lehetőséget, bízva abban, hogy továbbra is folytatódik eme
gyümölcsöző kapcsolat. Felhívtam a gyerekek figyelmét, hogy érdemes kikölcsönözni majd a
kiadványainkat, mert rengeteg érdekességet olvashatnak, illetve láthatnak benne. Ezt követően
átadtam a kislánynak az oklevelet és néhány kiadványunkat. Az együttműködésért az Igazgatónő
köszönetét fejezte ki, és nem felejtette el hozzátenni, tavasszal újból várnak. Ezt természetesen
megígértem.
Nagy József, Mikepércs
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Mint azt a felvételek is tanúsítják, most nem a nagy sikerű és híres filmről, „A kaktusz virágá”ról lesz szó, hanem igazi, szúrós-bökős, gyönyörűséges és egzotikus növényekről. Méghozzá
olyan, egyébként Észak-Amerikában honos kaktuszokról, melyeket Tiszasason lehet
megtekinteni. Ráadásul nem üvegházban, hanem szabadföldön. A kert tulajdonosa szerint ez
Európa egyetlen ilyen nagyságú áttelelő kaktuszkertje. Balogh László kaktuszkertész nem
tiszasasi. Budapesten él és dolgozik, ám mégis van valami, ami immár egy teljes évtizede ehhez
a tiszazugi településhez köti. Nevezetesen: itt alakította ki az ország, s valószínűleg egész Európa
egyetlen olyan kaktuszkertjét, ahol a növények télen-nyáron szabadföldön vannak. Tíz éve még
kisebb volt a terület, ám ma már 700 négyszögölön lehet megcsodálni a különleges és ritka
növényeket. Mint a gazda elmondta, körülbelül száz fajta kaktusz van a kertben. Ebből mintegy
negyven fajta tartozik az opuntiák, vagyis az úgynevezett medvetalpfélék közé.
- Évekig küzdöttem a talajvízzel. Évente több tíz kocsi földet hordatok ide, hogy magasítsam a
területet - mondja a kaktuszkertész. - Rengeteg energiámba kerül ez a kert. Hetente három
napot, általában a hétfőt, keddet és a szerdát töltöm Tiszasason.
Mi lesz ezekkel a növényekkel? Eladja?
- Van, amit eladok, ez természetes. Szaporítással is foglalkozom, meg hát próbálgatom, milyen
fajták maradnak meg nálunk. Mert itt, ugye, olyan fajtákat telepítettem, amelyek hazánkhoz
hasonló éghajlatú területről származnak. Tudja, az embereknek a kaktuszról csak Mexikó jut az
eszükbe, pedig máshol is megtalálhatók.
Ezt a kertet, minimális belépődíj fejében, amit ráadásul le is lehet vásárolni, bárki meglátogathatja. Sokan jönnek?
- Nézze, itt az Isten háta mögött vagyunk. Ha Pesten lenne ez a kert, akkor nagyobb sikere lenne,
többen ismernék.
De akkor miért csinálja? Azt mondja, ebből nem lehet megélni.
- Nem is. Ha gerberával foglalkoznék, talán jobban megérné. De hát mit csináljak, ha én a
kaktuszokba szerettem bele?
Új Néplap. 1996. július 17, 166. szám, 7. o.

31

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

M
micro
microcarpa,
microcarpus
microcladus
microdaysis
microdiscus,
microdisca
microchelia
(microhelia)
microheliopsis
micromeris
micropetalus
Micropuntia
microspermus,
microsperma
microsphaerica,
microsphaericus
microstigma
microthele
mieckleyanus,
mieckleyi
miegiana
mieheana
miguillensis
mihanovichii
Mila
militaris
millaresii
millefolium
millspaughii
minensis
miniata
miniatiflora
minimus, minima
minor
minutim conscissus

klein
kleinfrüchtige

kis, kicsi
kistermésű

kleinborstig
kleinhakig, kleinscheibig

kis fényű (halvány?)
apró sörtés, kis sörtés
kiskorongú, kis szeletű

kleinblättrig, klein Sonnen
(nach dem Dornenkränzen)

kis nap alakú

kleine Opuntia
kleinsamig

kicsi nap alakú
kis részekből álló,
kis magányos fejű
kicsi koronásan
virágzó
kis Opuntia
kismagvú, aprómagvú

kleinkugeliger

kis gömb

kleinnarbig
kleinwarzig
benannt nach W. Mickley

kis bibéjű
aprószemölcsű
Mickley-féle

benannt nach Charles E. Mieg
benannt nach Mihea
benannt nach Herkunft:
Miguilla-Le Planzuela
benannt nach N. Mihanovich
Anagramm von Lima
bewaffnet, stark bestachelt
aus Millares, Bolívia
vielblättrig
Eigenname. Millspaugh
aus Mines Gerais, Bolívia

Mieg-féle
Mihea-féle
Miguilla-ból való

aus kleinen Teilen
(Einzelköpfen) bestehend
kleinkornblättriger

mennigefarbene
sehr winzig, klein steir
kleinere
kleingeschmitten, gehackt

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Mihanovich-féle
Lima anagrammája
fegyveres, erősen tövises
Millaresból való
ezerlevelű, soklevelű
Millspaugh-féle
Mines-ből való
cinóber (mínium) vörös
cinóber virágú
nagyon kicsi
kisebb
apróra vágott

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Szabó Szilvia, Bólyai János Általános Iskola, Debrecen.

