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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, 

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

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

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

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

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

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

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

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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A növényvilág egyik legérdekesebb csoportjába 

tartozik a kaktusz. Már külseje is lényegesen 

különbözik minden más növénytől. A növény fel-

építése a szárazságtűréshez idomult, és víztar-

talékra rendezkedett be. A legtöbb kaktusz ere-

deti hazája félsivatagi vagy sivatagi fennsík, ahol 

a csapadék egész éven át roppant csekély, s a 

növények csupán az erősen lehűlő hajnalok dús 

harmatából képesek valamit tüskéikkel felfogni. 

Ez a magyarázata, hogy testük egész felépítése a 

párologtatás minimális csökkentésére szolgál. 

Ezért nincsenek levelei — melyek nagy párolog-

tató felületet jelentenek —, sőt sok kaktusz gömb 

alakja révén teste felületét is a lehető legkisebbre 

csökkenti. A kaktuszok legnagyobb része rendkívül lassan nő, viszont megfelelő kezeléssel igen 

hosszú élettartamú. Népszerűségüket egyaránt köszönhetik különleges formáiknak és csodálatos, 

bár rövidéletű virágaiknak. Néhány kaktuszfajta csak idős korában virágzik: érdekes alakjuk is 

csak jól kifejlődött, nagyra nőtt állapotban érvényesül. A kezelésükre vonatkozó szabályok 

inkább tiltó jellegűek. Lakószobában ne a bútorok egyikére helyezzük a többi növénytől 

elkülönítve, hanem az ablak mellett levő állványra, mert a kaktusz zöme legtöbbször közvetlen 

napfényt kíván. A hideg téli napokon természetesen az állványt beljebb állítjuk. Átteleltetésük 

idején a hőmérséklet 8—12 C fok hőmérsékletű legyen, de elegendő napfényt kapjanak. A 

kaktuszok öntözését a hőmérséklethez, a fényhez és az évszakhoz szabjuk. Hidegebb hóna-

pokban csak igen ritka időközönként kell vizet juttatni számukra. Ha a szoba hőmérséklete 

emelkedik, az öntözés is gyakrabban történjék. A kaktuszok kivételesen gyenge fagyot is 

átvészelnek egy ideig, ha testüket papírral letakarva némileg védjük. Ilyenkor egyáltalán nem 

szabad öntöznünk. Az öntözést egész évben úgy kell végeznünk, hogy inkább ritkábban, de 

bőségesen öntözzük. A következő öntözéssel megvárjuk a föld kiszáradását. A kaktuszok 

ültetéséhez középméretű cserép a legmegfelelőbb. Túl nagy cserép azért nem jó, mert a 

gyökérzet rendszerint kicsi és lassan fejlődik, így a túl sok föld könnyen megsavanyodik. A túl 

kicsi cserép viszont azért nem megfelelő, mert a gyökérzet elnyomorodik, s a növény nem 

virágzik megfelelően. A különösen nagyra fejlődő kaktuszoktól eltekintve megjegyezhetjük, 

hogy a cserép átmérőjének valamivel nagyobbnak kell lennie, mint a növény átmérőjének, 

beleértve a tüskézetet is. 
Somogyi Néplap. 1960. február 12. 36. szám, 5. o. 

 

 

 
 

 

A mexikói Sonora államtól az amerikai Arizona-sivatagig többemeletnyi magas 

kaktuszok nőnek. Az indiánok nagy becsben tartották e méltóságteljes növé-

nyeket, lédús gyümölcsükből lekvárt, szirupot és bort készítettek, a magja kitűnő 

állateledel. A madarak például a kaktusz-ökörszem, a bíborszínű fecske, minden 

tavasszal a szúrós növényeken raknak fészket, itt biztonságban költhetnek. 

Élelemben sincs hiány, a húsos kaktuszgyümölcs és apró magjai fenséges cseme-

gét kínálnak. Az óriás kaktuszok e háromszázezer négyzetkilométernyi térség je-

lentős részében védett növények.                                          Kép: kaktusz-ökörszem 

Vasárnap – szlovákiai magyar családi magazin. 1998. december 16, 50-51. szám, 11. o. 

 

 

Kaktuszvirágzás. Kép: Katona József 
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Írta: Szabó Gábor 

 

Sokan talán el sem hiszik egyes részleteit annak, amit most írok, de lehet nevetni, amikor 

olvassák. 1964-től foglalkozom kaktuszgyűjtéssel. Azért írom, hogy foglalkozom, mert 1988-ig 

csak kínlódtam, hogy beszerezzek egy pár növényt, és hogy meg is tudjam őket tartani, ami nem 

nagyon sikerült. Eleinte, 1988-ig nem volt üvegházam, ahol teleltessem őket. A beszerzett 

növények mind egy-két év után elpusztultak, de lassan sok mindent megtanultam a kaktusztartás 

rejtelmeiből. Eleinte Kolozsváron, majd Brassóban jártam az utcákat, és néztem az ablakokat, 

udvarokat, hogy hol látok valami kaktuszt. Ha valahol láttam valamilyen kaktuszt, bekopogtam 

és kértem. Meglepő módón 90%-ban sikerem is volt, kaptam egy kis darabkát. Nagyon sok 

helyen el is beszélgettünk a gazdával, hogy hogyan, hol tartják, teleltetik, gondozzák a 

növényeket, honnét szerezték be őket. Legtöbben úgy bántak a kaktuszokkal, mint a rózsával, 

szegfűvel, mint a piacon kapható bármelyik kerti növénnyel. Természetesen a növények nálam is 

lassacskán elpusztultak, de valamit csak tanultam a "jó tartási" módból. A nagyobb szerencsém 

az volt, hogy lassacskán beszereztem olyan kaktuszgyűjtők címét, akiktől később már 

gyűjteményt is be tudtam szerezni és eléggé reális útbaigazításokat. A Kolozsvári Botanikus Kert 

régi üvegházainak felelőse jó ismerősöm volt. Ott csak nagyméretű opunciák és cereusok voltak. 

Apró növények csak az új üvegházban éltek. Az ismerősömtől kaptam egy-egy opuncia hajtást, 

és a cereusokból is néhány kisebb hajtást, mindenféle útbaigazítást mellőzve, hogy hogyan 

kezeljem őket. Az új üvegházban jártam, de onnét semmit sem kaptam, nem tudom az okot. Az 

ismerősöm egy régi kolozsvári virágkertészet tulajdonosának a fia volt. A kertészetüket 

megszüntették, és így került a botanikus kertbe. Lassan megértettem, hogy akármilyen jó 

virágkertész volt is, de a kaktuszokhoz nem értett sem ő, sem aki az új üvegházban dolgozott. A 

kapott növénydarabokat otthon elültettem, de semmi nem maradt belőlük. Mikor a kapott 

kaktuszhajtások elpusztultak, megkérdeztem az ismerősöm, mi lehet az oka? A felelet egyszerű 

volt: „Biztos a földben, amibe ültettem őket, találtak valamit, ami nem felelt meg nekik, és azért 

rothadtak el, pusztultak el.” Itt jegyzem meg, hogy ezek a történések az 1960-as évek 

eseményei. Mikor már sikerült beszereznem valami irodalmat magyarul és én is kezdtem már 

valamit érteni a kaktuszok neveléséhez (1980 után), elhatároztam, összeállítok valami útmutatót 

a kaktuszgyűjtő kollegák részére. Több gyűjtőtől érdeklődtem, és jártam a kolozsvári 

mezőgazdasági egyetemen is érdeklődni a kaktuszokkal kapcsolatban. Ennek már talán 30 éve, 

sajnos fogalmam sincs kivel beszéltem, de becsületesen megmondta, hogy a kaktuszokról 

majdnem semmit nem tudnak, semmilyen dokumentációjuk nincs, és ha sikerül valamit írnom, 

nagyon örvendenének, ha hozzájuk is eljutatnom. Kérésüknek nem tudtam eleget tenni. A Brassó 

melletti Négyfaluban (Sacele) 1973-ban saját házat vettem, majd 1984-ben elkezdtem beszerezni 

az anyagot, hogy a padlás egy részéből üvegházat csináljak, mert máskülönben komolyabb 

gyűjteményt nem tudtam megtartani. A házban a feleségem, én, a fiam, a lányom laktunk, 

utóbbiaknak külön szobákat kellett biztosítanom, mert már túlhaladták a 20 éves kort. Nagyon 

nehezen lehetett beszerezni minden építkezéshez szükséges anyagot. Egy konkrét példa: 1974-

ben, hogy a ház javításához cementet kapjak, minden hónapban be kellett menni Brassóba, a 

központi épületanyag raktárba a hivatalos írásokkal, felírtak, és adtak egy sorszámot a következő 

hónap valamelyik napjára, amikor megvehettem 100 kg cementet, ha a kvótába még belefértem, 

ha nem, jöttem a következő hónapban is, de már hamarább. Például T-vasat, amibe az üveget 

kell helyezni, nem lehetett kapni, helyette adtak vaslemezből hajlított szögvasat L30×30×3-ast, 

így véletlen szerencsém volt. Ebből kettőt össze kellett hegeszteni, hogy T-vas legyen belőle. 

Szerencsére egy ismerősömnek volt egy házi készítésű hegesztő transzformátora, mellyel két 

évig hegesztettem a szükséges 25 m T-vasat, nem volt hegesztői szakképzetségem. A 

transzformátor felmelegedett, kicsapta a biztosítékot, és hűlni kellett hagyni. Zavarta a 
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szomszédok villany ellátását, a rádió recseget, a tv vibrált. Sok bajom volt, de elkészült. Üveg 

volt és gitt is, de csak 1 kg-os csomagokban. Az üvegház 1988 őszére elkészült (1, 2, 3. képek). 

Télire az üveg alá egy réteg hungarocellt lehet elhelyezni (4. kép). A fűtés villanyárammal 

történik automatizálva. A +6 
°
C-on tartás a leghidegebb hónapban 25 lejbe, kb. 1800 Ft-ba 

került, az üvegházam alapterülete 12 m
2
. A napos, melegebb téli napokon a hőszigetelő réteget 

leszedem, (6. kép), és éjszakára visszateszem. A kaktuszok nyári üvegházban tartása egy jól 

látható kellemetlen hatással van a növényekre, a szabadtéri, közvetlen napon tartáshoz 

viszonyítva. Megnyúltabbak, vékonyabbak lesznek a növények, egyeseken jól látszik, hogy nem 

olyan erősek, nem olyan tömzsik, mint a közvetlen napon növők, más a tövisezettségük, a fehér 

hajzatuk satnya. 
 

     
                                     1.                                                                                                                 2. 

     
                                              3.                                                                                               4. 
 

A 7, 8, 9. képeken látható változás, az elsatnyulás egy nyáron történt. Sajnos felettem is eltelt az 

idő, és már nem tudom vállalni a növények padlásról az udvarba cipelésüket, majd ősszel 

visszahordásukat vállalni. Ez a padlási üvegház hátránya az udvarival szemben, amire az 1980-as 

években még egyáltalán nem gondoltam. Ez a nem kívánt változás, egyelőre, a látszat szerint 

csak kevés növényt érintett. Talán 500 növény közül 10-et. Ez a jelenség valószínűleg néhány 
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nemzetség egyes fajaira van kihatással. Valakik talán majd 

ezt a jelenséget is tanulmányozni fogják, és a jövő gyűjtői 

talán már ki tudják választani idejében, melyik növénnyel 

ne foglalkozzanak, mert a tartási lehetőségük nem a leg-

megfelelőbb számukra. A 9. képen a Sulcorebutia cso-

portja látszik, melyek közül egyesek jól elnyúltak, de nem 

mind. Ezeket jövőre az üvegház direkt napos ablak-

párkányára fogom tenni. A Sulcorebutia csoport mellett 

vannak az Aylosterák és Rebutiák, (10. kép), ezeken nem 

látszik, hogy üveg alatt nőttek. Máskülönben, amikor én az 

üvegházat készítettem, örvendtem, hogy kaptam 6 mm 

vastag üveget. Az emberiség úgy beszéli, a polikarbonát 

fedés nem nyeli annyira el a napsugarak összetevőit, mint 

az üveg. Ezért lehet, másoknak már ilyen problémájuk már 

nem lesznek, ha polikarbonát fedést fognak használni üveg 

helyett. Ez volt az üvegházam "története", most nézzük 

meg, hogy milyen problémáim voltak a növénytartó 

edényekkel. 1990-ig nagy ritkán lehetett valamilyen 

növényt műanyag cserépben beszerezni. Nálunk az 

országban csak égetett agyagcserepeket lehetett kapni. Ezek nehezek, kerekszájúak, hely 

kihasználási szempontból nem előnyösek, törékenyek és a napon a cserépfalakon keresztül 

hamar kiszárad a föld. Ezért mindenki igyekezett sajátos módon megoldani a növénytartó edény 

problémáit. Abban az időben kezdték a kényesebb árukat, mint az orosz táskarádiók, pontosan 

záró polisztirol dobozokba csomagolni. Rengeteg nagy méretű ilyen csomagoló dobozt lehetett a 

szemétből kimenteni és felhasználni növénytartó edényként.  
 

       
                   6.                                                 7.                                                           8.                                                           9. 

 

Sajnos ezekről nincsenek képeim. Később a spórolásból mind kisebb felületek lettek védve 

polisztirollal. A hűtő és fagyasztó szekrények, gázkályhák élei, csapjai stb. lettek csak védve. 

Ezeket is összeszedtük, felszabtuk a szükséges méretre, a hungarocell vastagságába drótot, 

szeget nyomtunk, hogy a darabokat vassal is összefogjuk, és az összeérő felületeket azzal a 

tejfölszerű ragasztóval összeragasztottuk, amit nálunk Aracet-nek hívtak, és eleinte nagyszerű 

ragasztó volt. Én kb. 1965-ben a vállalatnál a raktárban kaptam 25 kg-ot, amiből "beszereztem" 

magamnak 3 kg-ot. Az utolsó részt 1986-ban használtam el, még ekkor is olyan jó volt, mint 

újkorában. Ma "Aracet típusú ragasztó épitkezésekhez” néven forgalmazzák. A nem régiben két 

fadarabot kellett összeragasszak, de nem sikerült, mert az egy éve és négy hónapja gyártott 

Aracet úgy száradt meg a deszkák között, mintha kimondottan hígabb tejfölt használtam volna. 

Igaz a garancia ideje csak egy év. A szeg viszont megoldotta a problémát. A növények asztala 

alól a cserepek közül még előkerült egy pár kisméretű ilyen régi doboz, ami most a szemétbe 
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került (11. kép). Lassacskán nálunk is kezdtek 

megjelenni a műanyag edények, különböző méretű 

folyadéktároló csomagoló palackok (12. kép), és az 

üdítő italok palackjai (13. kép). Ezeknek már 

örvendtünk, mert jól kimosva, méretre vágva cserépként 

lehetett használni, könnyűek voltak és nem kerültek 

pénzbe. A magasabb edényeket legalább kettőbe lehetett 

vágni, és lett két edényünk. Akkoriban kezdtek 

megjelenni az építkezésben a csatornázási és vízszere-

lési műanyag csövek. Ezekből a műanyag csövekből 

minden építkezésnél került egy csomó, a mi szük-

ségleteinknek megfelelő hosszúságú hulladék, amiket 

könnyen megszerezhettünk. A méretre vágott cső az 

egyik végére kapott egy vékonyabb polisztirol dugót 

(14. kép). Lassacskán nálunk is megjelentek a 

különböző háztartásbeli kellékek műanyagból, egyesek 

nagyon olcsó áron. Vettem egy csomó kis poharat (15. 

kép), melyeknek levágtam a fülét, és így használtam. Ugyanígy vettem egy csomó vizespoharat 

(16. kép). Ezeket a poharakat több mint harminc évig használtam, jók voltak. Megpróbáltam a 

Leika film műanyag dobozát is felhasználni (17. kép), de nem tetszett. 
 

     
                                   11.                                                                            12.                                                    13. 

   
                               14.                                                                                                             15. 

Viszont nagyon megfelelt a különböző sprék műanyag fedele (18. kép). A háztartásbeli cikkek 

között is volt és vannak, amik nagyon megfeleltek akkor és ma is (19. kép). Ami jelenleg ilyen 

tálba van ültetve még, azokat még nem piszkálom, de lassacskán meg fogom szüntetni. Minden 

esetre sokszor olyan a növény, hogy vagy nincsen megfelelő formájú, méretű cserepünk, és 

 

 

 

10. 



 

9 

 

 

     
                       16.                                                     17.                                                                                          18. 

 

     
                              19.                                                               20.                                                                             21. 

 

ilyenkor jöhet egy háztartásban használatos edény, 

mint egy vizes veder vagy tál (20,21,22. kép). 

Ezeknek a növényeknek talán a cserepek nem is 

felelnek meg a legjobban. A Mammillaria prolifera 

(21. kép) mivel párna képző faj, megérdemli min-

den gyűjteményben egy laposabb tálba ültetését, 

még akkor is, ha kevesebb helyet foglal el, amelyet 

egy idő után teljesen be fog fedni. A 20. és 21. 

képen látható tálnak van egy nagy előnye. Ha 

ugyanabba az edénybe két nem klón egyedet 

ültetünk, egész biztosan rövidesen magokat fognak 

érlelni. Megérve lehullnak a magok az anyanövé-

nyek mellé, ahol jól kelnek és jobban fognak fej-

lődni, mint a keltető edényekben. Nincs az a ve-
szély sem, mint a 23. képen látható esetekben, 

amikor az összezsúfolt edények esetében egy szom-

szédos növény magja keljen ki valamelyik másfajta 

kaktusz edényében, és emiatt ezt a kis magoncot 

már tudtunkon kívül hibás néven adjuk majd 

tovább. Minden esetre sokszor szükségünk lehet 

különleges méretű növénytartó edényre, csak éppen 
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23. 

   
                                   24.                                                                      25. 

ilyen formájú cserepet nem tudunk beszerezni. Ilyen cserép az Ausztriában kapható 24. képen 

látható típus. Ha onnét nem tudunk ilyeneket beszerezni, nálunk is kaphatók hasonlók, nem 

éppen úri kinézetűek, de elfogadható műanyag háztartásbeli termékeket, amelyek megfelelnek 

céljainknak (25, 26. kép). Nagybányán 1990 után valaki gyártott fröccsöntéses módszerrel 5, 6, 8 

cm átmérőjű elég vastag falú cserepeket elfogadható áron (27. kép). Azt hiszem, a legtöbb 

romániai gyűjtő innét szerzett be cserepeket és elkezdtük a megfelelő cserépben nevelni 

növényeinket. Én nagyon jó barátságba kerültem Szutorisz Gyulával az 1990-es évek második  
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26. 

   
                                         27.                                                                                        28. 

felében. Ahányszor voltam Magyarországon meglátogattam, és annyi cseréppel jöttem el tőle, 

amennyit cipelni tudtam. Utolsó látogatásom halála előtti tavaszon történt. A növényeit mind 

elajándékozta egy Pest melletti botanikus kertnek. Az udvarán még egy 4 tonnás teherautónyi 

használatlan cserép volt, amiből még hoztam. Amíg nem tudtuk, hogy megoldódik nálunk is a 

cserép probléma, ha valamelyik cserép megrepedt, kitört belőle egy darab, "rekondiciónáltuk" a 

modern műanyag szigetelőszalaggal (28. kép). Időközben még volt egy szerencsém. Egyszer 

csak valaki csenget Négyfaluban a kapumnál. Sajnos a nevét nem tudom, mert a neveket, 

arcokat, akikkel nem találkozom gyakran, hamar elfelejtem és rendetlen vagyok, mert nem is 

írom fel, annyit tudok, hogy érdiek kaktuszgyűjtők voltak, akik megszüntetik a gyűjteményt, és 

ha engem érdekel, amikor jönnek később látogatóba a négyfalusi rokonokhoz, mindig hoznak 

nekem cserepeket ajándékba. Hogyne érdekelt volna. Sokszor jöttek és rengeteg cserepet hoztak, 

amit én mind bedobtam az asztallap alá, amin a növényeim álltak és nagyom szépen köszönöm 

most is nekik a szivességet. Az utóbbi időkben annyira összekeveredtek a különböző méretű, 

minőségű, formájú, nagyságú cserepek, hogy már nem találtam a keresett, megfelelő cserepet, 

amibe az új növényt ültessem, ezért nagytakarítást kezdtem csinálni. Apránként kiszedtem a 

cserepeket a polc alól (29. kép), és ami szerintem használható volt, külön tettem, a többi ment a 
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                                            29.                                                                                           30. 

szemétbe. A hungarocell dobozokkal és kiszu-

perált cserepekkel gyorsan megtelt négy mű-

anyag zsák, amit elvittek a szemetesek. A polc 

alatt viszonylagos rend lett (30. kép). Most már 

bedobálva csak a normál méretű cserepeknél 

nagyobbak kerültek a kisebb cserepek mögé a 

falhoz, ezekkel csak ritkán van dolgom (31. 

kép). Milyen az ember, sok kacatot megtart, 

mert életünkben mindenre vigyáztunk, mert 

amit ma beszereztünk, lehet, hogy később, ami-

kor a készlet elfogyott, soha többet nem tudunk 

újra beszerezni. Mikor a munkám végeztével 

gyönyörködtem művemben, arra a gondolatra 

jutottam, most már a cserepek szempontjából gazdag vagyok, elkezdhetek pazarolni. Lassan a 

kerekszájú, egyszer használható és javított, sérült cserepeket is el kell dobjam. Minden esetre 

többet ilyen nem kerül a polc alá, hanem egyenesen a kukába velük. Lehet, hogy a múlt emléké-

től még teljesen nem szabadultam meg, de már jobban érzem magam. 

 

Szabó Gábor 

Erdély, Brassó-Négyfalu 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

A Veszprém megyei Dobához közeli somlóvári Erdődy-birtokon két alkalommal is volt virágzás. 

Somlóváron gróf Erdődy Ferenc kertjében szép agave kezd virágzani; a környékről 

sokan nézik meg a minden száz évben csak egyszer nyíló ritka példányt. 
Fővárosi Lapok. 1883. augusztus 8, 184. szám, 1181. o. 

A Természettudományi Közlöny 1885. október 1-i 194. füzetéből azt is megtudjuk Kleiszl 

Károly néhány soros megjegyzéséből, hogy Erdődy gróf somlóvári díszkertészetében ekkor és 

1877-ben is az Agave americana fol. var. virágzott. Mindkét egyed kifejlett, 50-60 éves lehetett. 

A fol. var. alatt a levelek sárgás sávozottságát kell érteni. Az egyre gyakoribbá váló agávé 

virágzások miatt merülhetett fel az Ország-Világ újság szerkesztőiben az a gondolat 1883-ban, 

hogy a virágot, annak részeit rajzban is megjelenítsék, magyarázatokkal ellátva. A képek 

tartalmilag nem a növényről szóló szöveg környezetbe kerültek elhelyezésre, ezért azokat 

kivágottan mutatom be a nagy ábrán. 

 

VIRÁGZÓ AMERIKAI AGAVE. 

(Kép magyarázat.)  

 

Amerika fölfedezése után mintegy 70 évvel, 1561-ben spanyol 

tengerészek egy mexicói növényt, melyet a benszülöttek 

maguri-nak neveztek, hoztak hazájukba. E növény ma is nagy 

becsben áll a mexicóiak előtt, mert abból készítik a nemzeti 

italukat — pulque-nevet visel — míg leveleiből köteleket 

fonnak, sőt ruházatra is használják. Az új növényt levél-

csokrával mindenki elragadtatással nézte s innen is kapta 

nevét αγα a pompás (Agave) s mivel Amerikából 

származott: Agave Americana. Kezdték meghonosítani s a 

Középtenger környékén azóta vadon állapotban is tenyésztik, 

különös bájt adva a vidéknek. Európában 1583-ban, tehát éppen 300 év előtt virágzott 

először, még pedig Olaszországban, Pisa egyik kertjében.  

Németországban, Ausztriában, egyszóval a hidegebb tartományokban az agavet — amit 

hibásan hívnak nálunk aloe-nak — már a tél fagya előtt megóvni kellett s azért télen 

melegházakba vitték. Németországban az utóbbi 20 év alatt csak öt agave virult. Az idén 

Lungwitzban egy agave nyílt, melynek éveit 80-ra becsülik. A levél csokrának átmérete 

harmadfél méter. A barna végű, tövisekkel szegélyezett levelek egyikének hossza 1 
    

méter, szélessége 25 és vastagsága 12 centiméter.  

Midőn e növényt ez évben is szokás szerint május havában a szabadba vitték, a középső 

levelek rövidebben fejlődtek, mint ezelőtt, míg junius közepén ezek széthajoltak egymástól 

és a közepében egy hatalmas bimbó tört ki, melynek olyan alakja volt, mint egy óriási 

spárgafej. E bimbót barnás, pikkelyszerű levelek dúsan fedték. E bimbó rendkívül gyorsan 

hosszabbodott, az első napokban 10 c.-méternyit nőtt, míg három hónap múlva 5     mtr 

magasságot ért el. A csaknem félmagasságban elváló, de szintén felnőtt mellékága 2 
    

méter. Az ágak tetején mindegyik 20—80 cmt. hosszú mellékágakat visel. Ezek az ágak 

eleinte sűrűen odasimúlnak a tőkocsánhoz és végükön újjvastagságú 15—20 cmtr hosszú, 

aláfüggő gömbben végződnek, melyek rövid, nyilidomú, száraz, barna fedőlappal vannak 

ellátva. Ezek a körülálló ágak, számszerint 51, függőleges helyzetben vannak és végükön 

ernyős virágú bimbók nyílnak s ezáltal a két főág pyramid alakú korona-alakot ölt fel. 
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De hetek és hetek múltak a nélkül, hogy e bimbók kinyíltak volna. Végre október 12-én 

felpattant az első bimbó, de csak az alsó ernyőnél virult, mi után a növény ismét téli 

lakóhelyére került. Ezután gyors egymásutánban nyiltak a bimbók, s e bimbónyilás abban 

áll, hogy a kezdetben horogalakúlag összekulcsolt hat poroda kiegyenesedik és 

meghosszabbúl. Maga a középen levő bibeszár is meghosszabbodik a nyilas alatt.  

De annak a vanilia illathoz hasonló, kellemes illatnak, mely az agave hazájában szétterjeng 

a levegőben, a lungwitzi agavénál semmi nyoma sincs; ellenkezőleg az egyes virágoknak 

közelről állati szaguk van. A mézsejtekből, melyek minden virágon vannak, annyi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felírat: Virágzó amerikai agave. (Lungwitzban Drezda mellett.) (Ország-Világ. 1883. december 8, 50. szám) 
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mézcsepp pereg alá, hogy a leveleket is benedvesíti. Egy tálba, melyet egy virágernyő alá 

erősítettek, nyolc nap alatt fél liter méz csurgott, mely édes, de kellemetlen utóízzel bír.Az 

agave kimeríti erejét az óriási virág-kocsánja képződése alatt. A virág- és magképződéssel 

e növény is befejezte természeti hivatását. Hervadás vár reá, aztán enyészet. Kétszer nem 

virul, mint a többi növény; nem nyil kétszer, mint az akácfa. Hazájában sokkal hamarább 

áll be a hervadás, ott 4—5 év alatt, Mexicóban 8—10 év alatt, Spanyol és Olaszországban 

20, s az északibb vidékeken 50 év múlva virágzik. E miatt hitték, hogy csak minden száz 

évben virul s elnevezték százéves aloénak. 
Ország-Világ. 1883. december 8, 50. szám, 798. o. 

 

Az egyetemi Füvészkertben virágzásnak indult egy agave 1884-ben, írja a Fővárosi Lapok május 

15-én. Mint kiderül, elsietettnek bizonyult a híresztelés. Erről részletesebben tájékoztat a 

Budapesti Hírlap. 

Virágzó agave lesz rövid idő múlva látható az egyetemi növénykertben. Ez, mint tudva 

van, nagy ritkaság, mert az amerikai agave körülbelöl száz év alatt fejlődik annyira, hogy 

kihajt a magas szár, mely aztán kivirit. Virágzás után a növény rövid idő alatt elhal. Három 

ilyen öreg agave volt a füvészkertben, de kettő már múlt években elviritott. 
Fővárosi Lapok. 1884. május 15, 115. szám, 756. o. 

Az egyetemi növénykertben a száz éves agave, mint egy tanársegéd kijelenti, az idén 

aligha fog viritni; a növénykertnek különben több agave példánya van. 
Fővárosi Lapok. 1884. május 18, 118. szám, 774. o. 

A növénykert agavéja. 

A napokban az a hir járta be a lapokat, hogy az egyetemi növénykertben a legnagyobb 

agave még e folyó május hóban ki fog virágzani. Vándorol is a kiváncsi fővárosi közönség 

az illatos és árnyékos növénykertbe, hogy a szép üvegház délszaki növényei közt 

megbámulja a minden száz esztendőben egyszer nyitó csodavirágot. Hanem aki csak ezért 

fárad ki a tanulságos és üde sétálóhelyre, csalódva tér vissza, mert — mint mi közvetlen 

forrásból értesülünk — a nagy agave virágzása csak három év múlva fog bekövetkezni. 
Budapesti Hírlap. 1884. május 19, 138. szám, 5. o. 

 

Budapesten 1885. május 2-án nyílt meg az Országos általános kiállítás a Margit-szigeten, amely 

az első olyan kiállítás, ahol Magyarország ipara és mezőgazdasága bemutathatta termékeit. Az öt 

hónapig tartó kiállítást jóval több, mint egy millió ember kereste fel, és augusztus 20-án, Szent 

István napján köszöntötték az egy milliomodik látogatót. A növény kedvelő közönséget egy 

virágzani készülő tarka levelű Agave americana tartotta izgalomban. Az Iparcsarnok előtti 

szabad téren elhelyezett agavé virágzását késleltették az aug. közepi hűvös éjszakák, de a hónap 

végére már egészen pompás látványt mutatott. Este „villám bűvös világításánál is”, azaz 

villanyvilágítás fényénél is sokan gyönyörködtek benne. Az elhúzódó virágzás miatt a szatirikus 

heti lap, a Borsszem Jankó pár soros nyilatkozatot is közölt, ezek szerint: „A kiállítási agavé 

hozzánk beküldött nyilatkozatában kijelenti, hogy szemben a lapokban megjelent ellenkező 

hírekkel és tekintettel a kiállítási korzó skandalózus ürességére, csak szeptemberben fog 

virágzani.” Szerencsére, az agavé rácáfolt eme „nyilatkozatára”. 

 

Ritka dísznövény. A kiállítás területén rövid idő óta ritka déli növény látható, mely még az által 

is nyer értékében, hogy pár nap múlva virágozni is fog. A nagy iparcsarnok előtt a szökőkút 

közelében van felállítva Nákó Kálmán gr. által e célra felajánlott agave americana fol. var. vagy 

köznyelven á1oé, melyről azt tartják, hogy száz évben egyszer virít. Volt ugyan agave a párisi és 

bécsi kiállításon is, melyek Monacoból küldettek, de ezek csak úgynevezett zöld agavék voltak s 

nem sok szinüek. Néhány nap múlva ez a sokszínű agave teljesen ki fog virulni s a kiállítás 

látogatóinak alkalmuk nyílik oly látványban gyönyörködhetni, a mely csak ritka embernek 

adatott. 
Budapesti Hírlap. 1885. július 12, 189. szám, 7. o. 
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Az americai agavé, melyet gróf Nákó Kálmán küldött föl, (nem pedig gróf Nádasdy Ferenc, 

mint eleintén hire járt,) már nem sokára virágzani fog, ritka látványt nyújtva a virágkedvelőknek. 
Fővárosi Lapok. 1885. július 14, 164. szám, 1056. o. 

 

Az amerikai agavé, gr. Nákó Kálmán e nagy dísznövénye, az iparcsarnok előtt, már 

bontogatja magas és vastag szárán nőtt virágait. A sok ág bokros bimbói már fehérlenek. De a 

virágzás, mint mondják, csak igen rövid ideig (talán egy huszonnégy óráig) fog tartani. Nézik is 

sokan, reggel este, sőt a villám bűvös világításánál is, hogy mikor nyílik ki a sok bimbó. 
Fővárosi Lapok. 1885. július 19, 169. szám, 1087. o. 

 

Az amerikai agave, Nákó Kálmán gróf e ritka szép növénye, a kiállítási korzón nem oly szép 

látvány ma már, mint eddigelé volt. Hatalmas vaskos szárán a zöld virág burkok sűrű koronája 

büszkén emelkedik ugyan a magasba, mint egy szép Ígéret, mely gazdag virágzással kecsegtet, 

de nagy húsos és csikos levelei, melyek eddigelé nedvtől duzzadtak, megcsappanva hajlottak le a 

tövüket köritő szirtkeretre. Az augusztusi hideg éjek árthattak nekik. 
Fővárosi Lapok. 1885. augusztus 17, 193. szám, 1243. o. 

 

Az agavé, az iparcsarnok előtt, végre nyilófélben van. Az elmúlt hűvös napok s hideg esők, 

úgy látszik, nem ártottak neki, csak virágainak teljes kinyílását késleltették. Nagy koronáján 

most sok a fürtökbe fűződött feslő bimbó. Az alsók már ki is pattantak és csengő alakú, sárgás 

fehér virágok kacsintanak a nézőre. 
Fővárosi Lapok. 1885. augusztus 29, 204. szám, 1310. o. 

 

Különösnek tűnhet, de kaktusz virágzásáról semmilyen hír nincsen, ami nem csoda. A 

nagyközönség nem szerette ezeket a növényeket, azt hogy szúrnak, virágját szinte soha nem 

látják, a formájuktól is idegenkednek. Kevés a gyűjtő, sok a tévhit a virágzásukról, és ha 

virágoznak, az többnyire rövid ideig tart. A pozsgás növények, köztük a kaktuszok 

megismertetésében fordulópontot jelentett az 1886. esztendő. Ez év januárjában látott napvilágot 

a Kertészeti Lapok első száma. Az új kertészeti szaklap gazdája az Országos Magyar Kertészeti 

Egyesület, amely belátta, hogy a dísznövénykertészet, mint a kertészet egyik ága egyre követeli 

önállósulását a kertészet többi ágától, azokétól, amelyeknek már évek óta megvolt a maga 

szaklapja, így a szőlő-, gyümölcs- és zöldségkertészetnek. Az új szaklap már az áprilisi 

számában közöl olyan cikket, amelyben egy Niemetz nevű gyűjtő ad tájékoztatást kaktuszának 

virágzásáról. Az Epiphyllum Russellianum Gärtneri ma a jól ismert Húsvéti kaktusz (Hatiora 

gaertneri), sok szinonim névvel, míg a Cactus speciosus Disocactus speciosus néven ismert. 

Epiphyllum Russellianum Gärtneri nálam először virágzik. A többi fajtól egészen eltér 

s inkább a Cactus speciosus kis virágára emlékeztet; 12-16 szirma ragyogó 

skarlátkarmazsin. Későn virágzik, épen úgy mint a tricolor s a Bridgesi, t. i. februárius-

márcziusban. Mivel dúsan virágzik, nagy a jövője; kötözésre vagy piaczi növényül 

egyaránt szolgálhat. 
Kertészeti Lapok. 1886 április 4. szám 121. o. 

 

Virágzó aloé. Josipovics Imre jelhováci birtokán, Varasd mellett most egy aloé áll teljes, 

pompás virágzásában. Ez a virágzás is megcáfolja azt a sokat emlegetett állítást, hogy 

éghajlatunk alatt az aloé csak minden száz évben nyílik. Ezt az aloét 1852-ben, tehát 35 év 

előtt ültették. 
Budapesti Hírlap. 1887. július 16, 195. szám, 7. o. 

A növénykedvelők körében az 1889. év szenzációja az Agave filifera virágzása volt Szelnár 

József kertjében, aki 1857-ben telepedett le Magyarországon, és 1873-ban önállósította magát, 

megteremtette az ország legnagyobb kertészeti vállalkozását, császári, királyi szállítónak 

ismerték el. Az A. filifera virágzását több lap is említette, a növényről Benes János alapos 

ismertetőt írt a Kertészeti Lapok 8. újságjába, közzétéve azt a fényképet is, amit Szelnár 

készíttetett a virágzó növényről. Ezen az is jól látható, más agavékból, kaktuszokból, jukkákból 

tekintélyes gyűjteménye volt. 
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Virágzó agave filifera. Virágkedvelőknek s botanikusoknak érdekes látvány kínálkozik a 

Szelnár József István-úti kertjében. Egy virágzó agave filifera, a mi nagy ritkaság erre 

mifelénk. Mint Írják, ez érdekes növényből ez az egyetlen példány a fővárosban. Közel egy 

évszázadot kell élnie, mielőtt virágzásnak indul. Ezelőtt pár évvel még két példány volt 

belőle Budapesten. Az egyik akkor elvirágzott s aztán elpusztult; a másik, mely már jóval 

meghaladta a 80 éves tisztes kort, most virágzik s tulajdonosa szívesen megmutatja a 

virágkedvelőknek. 

 

Ritkán virágzó növény. 

Vannak növények, a melyek arról nevezetesek, hogy a «legöregebb» emberek se látják 

virágozni még akkor sem, ha fiatal korukban maguk ültették és folyton ápolták volna; 

ilyenek a többi közt az agave fajok, melyek tropikus hazájukban is tisztességes kort érnek 

el, mire virágjukat kifejtik, nálunk meg éppen néhány nemzedéket élnek túl, míg annyira 

kifejlődnek, hogy virágpompájukat megmutatják. Leglassabban az agave filifera fejlődik s 

igen jó ápolásban kell részesülnie, hogy 100 éven alul virágozzék, s éppen azért, mert 

rendkívül gondos ápolást kiván, csak elvétve találhatni egy-egy nagyobb kertészet 

melegházában. Így Budapesten jelenleg csak egyetlen egy példánya van, Szelnár József 

István- úti kertjében, e rendkívül érdekes növénynek, a mely már szintén nagyon közel jár 

a száz évhez, s most virágzik először és — utólszor; mert az agaveknak az a szomorú 

sorsuk van, hogy elvirágzás után el kell pusztúlniok. A kert tulajdonosa szívesen látja a 

virágkedvelőket és botanikusokat, a kik az érdekes növény iránt érdeklődnek. 
Ország-Világ. 1889 június 15, 25. szám, 402. o. 

Fővárosi Lapok. 1889. június 12, 159. szám, 1182. o. 

 

Virágzó Agave filifera látható napok óta Szelnár József budapesti kereskedelmi mükertész 

István-úti kertjében. A ritka látvány iránt sokan érdeklődnek s a kert tulaj tulajdonosa 

szívesen látja az érdeklődőket. A pompás növényt, milyent csak nagy ritkán lehet látni, 

tulajdonosa lefényképeztette s képét lapunk legközelebbi számában mutatja be. 
Kertészeti Lapok 1889. július 7. szám, 184. o. 

 

AGAVE FILIFERA SALM. DICK. 

Közli: Benes János. 
 

Az Agavek tőkocsányaik különbözősége szerint két csoportra oszlanak; az egyik 

csoportnak a valódi Agaveknak húsos, lapos, aránylag széles, többé-kevésbbé tüskés szélű 

leveleik és többnyire igen nagy virágbugájuk van, ellenben a másik csoporthoz tartozókat 

keskeny, bőrnemű, csak hegyükön tövises, épszélű levelek s hosszú, hengeralakú 

tőkocsány s ezen ülő virágok jellemzik. Ugy az egyik, mint a másik csoporthoz tartozók 

Amerikából, nevezetesen Mexikóból származnak, többnyire rövid törzsük van, mely vagy 

sűrű levelekkel van borítva, vagy az öregebb levelek elhalása következtében alul kopasz. A 

levelek összesége többnyire rózsaalakot képez, az egyes levelek rendesen igen nagyok és 

kardalakuak, de vannak keskenyek, majdnem hengeralakúak is, s valamennyi kemény, éles 

hegyben végződik. Minden Agave évelő, egy termésű (monokarp), minthogy a törzs a 

termés megérlelése után elhal. A valódi Agavek típusa az Agave amerikana L. a mely 

eléggé ismeretes, a második csoportot az Agave geminiflora Gawl. (helytelenül Bonapartea 

juncea) képviseli. A kereskedelmi kertekben az előbbi fajnak különféle fajtáit tenyésztik s 

alig múlik el egy év, hogy a déli vidékekről nevezetesen Olaszországból valami uj 

változattal elő ne állnának. A leginkább elterjedt és legismertebb a már említett A. 

americana, melyet óriási kékes zöld levei, 6-8 méter magas erős tőkocsánya és pompás 

virágzatáért már régi idők óta kultiválnak. Ezt a nagyobb kádakban könnyen nevelhető 

Agavet, főkép lépcsők, udvarok és kertek díszítésére használják. Vannak különböző sárga 

vagy fehér szélű változatai is, melyek azonban nem oly erősek, mint a törzsfaj. Igen nagy, 

körülbelül egy köbméter ürterü edényben, jó tápláló földben ez az Agave annyira  
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A virító Agave filifera Szelnár háza előtt a Budapesti István úton. 

 

 

megerősödik és oly nagyra növekszik, mintha szabad földben állna.E klaszszikus alakkal 

számos más tüskés Agave versenyez, s habár tőkocsányuk nem is fejlődik oly magasra, 

mintemezé, más tekintetben mégis megállják vele a versenyt Valamennyiüek a termete 

(alakja) az Agave americanához hasonlít, s csak a levelek alakja, nagysága, erőssége, a  

tüskék száma, a buga nagysága és színe különbözik. Az e csoporthoz tartozó 

legismeretesebb fajták a következők: Agave ferox, Milleri, potatorum, Scolymus, vivipara, 

heteracantha, Shawii, xylinacantha, stenophylla, xalepensis, az ujabbak közül A. Gilbeyii 

és A. Peacockii; ehhez a csoporthoz sorolhatjuk az A. glauca-t is. Más fajták abban 
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különböznek, hogy lapos leveleik és kalászalakú virágzatuk van, töviseik nincsenek s ezek 

helyét gyakran éles fogak foglalják el s azért ezek a fajták inkább a Yucca-hoz 

hasonlítanak. Ezek átmenetet képeznek a második csoporthoz, melynek fajtáinak 

kákaszerű levelei vannak, mint az Agave geminiflora, striata és recurvatanak. Az 

átmenetet képező s Yucca-hoz hasonló Agave kiválóbb fajtái a többi közt az A. 

chloracantha yuccaefolia, Houllettii schiddigera és filifera. Minket ez alkalommal a 

legutóbb nevezett A. filifera érdekel, melyről lapunk juliusi számában már 

megemlékeztünk abból az alkalomból, hogy Szelnár József fővárosi kereskedelmi 

műkertész istvánúti kertjében egy pompás példány virágzott, a melyet igen sok 

virágkedvelő gyönyörködve megnézett. A tőkocsány fejlődésének első jelei ez évi május 

közepe táján mutatkoztak s a tőkocsány június elejéig 2,80 méter magasra nyúlt, naponkint 

tehát 18 cmtert nőtt. Június közepén a fehér szálakkal díszített fehér csíkos, pompás 

levélrózsa fölött mintegy ½ méter magasságban az első apró liliomszerű virágok kezdtek 

mutatkozni s ettől az időtől fogva a virágzás egy teljes hónapig tartott, s még július 

második felében is voltak a tőkocsány hegyén nyíló virágok, melyeken termés is 

képződött. Az egyes virágok nagyon igénytelenek, barnás vöröses szinüek, sárgás 

porszálaik hosszan kinyúlnak. Az összbenyomás azonban, melyet az erőtől és üdeségtől 

duzzadó pompás tőkocsány az ő virágzatával minden szemlélőre tett, nagyszerű volt. 

Elragadtatással nézték nemcsak a szakemberek, hanem a laikus virágkedvelők is, de volt is 

a kertnek tömérdek látogatója, mert ilyen látványra nagy ritkán nyilik alkalom egy-egy 

városban. A Szelnár kertjében kinyílt Agave most 45—50 éves lehet, úgy látszik, a 

legelőbb behozott példányok egyike, kár, hogy sorsát ez sem kerülheti ki, mert az enyészet 

most már ezen is erőt vesz, valószínű azonban, hogy gyökértörzséből sarjakat fog hajtani, 

de mire ezek virágozni fognak, addig helyünket valószínűleg már más nemzedék foglalja 

el. E növény nem kiván valami különös kultúrát. Szaporítani gyökérsarjakról vagy magról 

lehet; igen előnyös, ha a fiatal növényeket minden évben erőteljes földbe kiültetjük, mert a 

cserepekben oly lassan fejlődnek, hogy alig lehet észrevenni. Amint azonban kellően 

megerősödtek, akkor edényeikben hagyjuk, a melyekben minden különös ápolás nélkül 

tovább fejlődnek és csak az szükséges, hogy midőn kellően meggyökeresedtek, tápláló 

homokos földbe átültessük, nyáron napos helyre állítsuk s a szabadban mérsékelten 

öntözzük, télre pedig szellős hidegházba állítsuk. A túllapon látható képünk a Szelnár 

István úti kertjében virágzott Agave filiferát teljes pompájában mutatja.*) 

*) A sikerült képet Szelnár úr lapunk számára legnagyobb készséggel készíttette; fogadja 

érte hálás köszönetünket. 
Kertészeti Lapok. 1889. augusztus 8. szám, 199-201. o. 

Ficzere Miklós 

 
A Szelnár Kertészet. 

Középen a Szent István út, két ol-

dalán az üvegházakkal. Jobbra 

lent Szelnár lakóháza, ez előtti 

díszkertben készült a felvétel az A. 

filifera virágzásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kép forrása: 

Piványi Ernő: Az ezeréves 

Magyarország és a milleniumi 

kiállitás. I-II. Budapest, 1896. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem 

rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő. 

Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is felmelegedhet. A 

melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi esetre ne kezdjünk el 

az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg növényeink fejlődésének 

beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen erősebb felmelegedést, amely 

ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, hűvös idő veszélyeztetheti a 

növények egészségét, mivel ha a jobb időben öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez 

a kevés víz a lehűlés kezdetére el is párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az 

időszakban rothadást, penészesedést okozhat. 

 

2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb 

felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával könnyen 

kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést természetesen 

fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot. 

 

3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb, 

naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, de 

csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket. 

 

4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy vannak-

e állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. gombák, 

penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a megfelelő 

szerekkel és módszerekkel. 

Ficzere Miklós 

 
Télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert télen és a tavaszi virágzás idején.                         Kép és gyűjtemény: Ficzere Miklós 

 

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Oldřich Fencl 

A biodiverzitás védelme és a kaktuszok I. 
 

Kiss László 

Echinocereus schmollii 
 

Badillo, Cristian Perez  

Utazás a Strombocactus nemzetség élőhelyeihez 
 

Fábián László 

Ülök és (félre)beszélek?! Mit nevezünk talajnak és mik az összetevői 
 

Nagy József 

Texasban jártam 
 

W. G. Z. 

Kevésbé ismert Stapelia-fajták 

(Rajzokkal) 
 

Ficzere; Filatélia: Stapelia 
 

Nagy Sándor 

Rio Grande Do Sul veszélyeztetett kaktusz fajai 
 

Ficzere Miklós 

Kaktuszok és egyéb növény különlegességek herceg Batthyány Fülöp enyingi kertjében 

(1852) 
 

Katona József 

Virágzanak a Tillandsia ionanthák 
 

Herbert Thiele 

Érzékeny asclepiasok magvetése szemenként külön edénybe 

 

          
                                                                             Címlap                                                            Hátsó 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
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A tavaszi kiállítás után 2018. okt. 10 és 14. között került megrendezésre az őszi kiállítás „A 

növényvilág túlélői: a kaktuszok” címmel. Soha nem tapasztalt érdeklődés mutatkozott a serdülő 

korosztály részéről, akik sorban álltak a kisebbekkel és nagyobbakkal, hogy kaktuszt 

ültethessenek. Több ritka növényt most lehetett először látni, pl. az Avonia genus növényeit. 
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Képek: Malompark, Debrecen és Szászi Róbert. 
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1896 

 

Írta: Herczog János, főkertész 

 

Teljesen jogosult lehet, hogy a szőnyeg-

ágyak alkalmazását a csoportnövények 

előnyére lehetőleg korlátozzák. Kis 

díszkertekben, ahol szorongó gondosság-

gal ápolt gyepszőnyeg is látható és az 

épületek sötét közelségében nagy effektust 

csinál a szőnyegágy, olyat, aminőt 

semmiféle virág vagy csoportnövénnyel el 

nem érhetünk. Igaz, hogy az ily szőnyeg-

ágy kissé sokba kerül, fenntartása meg-

lehetős költséggel és munkával jár. Újabb 

időben, köszönet érte néhány vagyonos 

embernek, a kaktusfélék felé kezd a figye-

lem fordulni és ezeket alkalmazni kezdik a 
szőnyegágyakba. Hogy mily pompásan illenek oda, mutatják a kertészeti kiállításokon látható 

szőnyeg-ágyak. Az ilyenek sem valami olcsók, azonban igen kevés, vagy éppen semmi 

gondozásba sem kerülnek. A Mamillaria gracalis-ban oly csinos törpe kaktust bírunk, mely 

könnyű és kiadó szaporítás következtében jelenleg nagy tömegben állíttatik elő és a csinos 

Alternantherák és más szőnyegágyi növényekkel egy csoportba igen szívesen alkalmazzák. És 

minő értékes anyagot nyújt a Mamillaria, minő pompás ezüst fény áramlik szét az ily törpe 

kaktus környezetébe; s éppen ezen ezüst szín az, a miáltal a nagy effektust előidézzük, 

amennyiben két különböző szín elkülönítésére szolgál, melyek különben egymás mellett 

elvesztenék tisztaságukat s nem tűnnének fel. De vizsgáljuk közelebbről a színharmóniát, mert 

ennek ismerete nélkül — habár csak instinctiv ismeret is — lehetetlenség a kívánt színhatást 

elérni. Narancs, sárga, piros a legvilágítóbb színek, és minthogy ezek élénkebben, 

erőteljesebben előtérbe lépnek, a szőnyegágyak közepére, annak főrészében helyezzük el azokat, 

mig a hideg, nyugodt színeket, a kék, zöld és ibolyát az ágy mellék részein helyezzük el, külső 

szegélyül pedig legtöbbnyire a fehér szolgál, hogy az ágy messziről feltűnjék: továbbá azért, 

mert a széleken alkalmazandó hideg színek a környező gyep zöldjében kevéssé emelkednének ki. 

— Egymás mellett legjobban hatnak az ellentétes színek, egy hideg és egy meleg szín, u. m. 

narancs kékkel, piros zölddel, sárga ibolyával. így a világos narancspiros Alternanthera pas. 

compacta aurea, a kék Lobelia mellett üdébben, tisztábban tűnik ki, mint például egy más piros 

Alternanthera mellett. Alapszínek (piros, sárga, kék) keveréke az úgynevezett kevert szinek 

(piros sárgával = narancs, piros kékkel = ibolya, kék sárgával = zöld). — Az alapszínek adják 

meg a szín jellegét, azért jellegző színeknek is neveztetnek, ezek egymás mellett a szemnek 

megnyugtatók; a piros igen jól megállhat a sárga és kék mellett. Ellenben az alapszínek a kevert 

színekkel u. m. piros narancs vagy ibolyaszínű mellett, kék, ibolya vagy zöld mellett, sárga, zöld 

vagy narancs mellett bántó a szemre nézve, a színek egymásba folynak és hatásukat vesztik. Ha a 

szőnyegágyaknál az egymás mellé való helyezés nem kerülhető el, akkor legjobb a színeket 

fehérszín közbe alkalmazása által egymástól elválasztani, miáltal tisztaságukat ismét 

visszanyerik. Többire nézve még megjegyzendő, hogy a fehér majdnem minden más színnel 

egybeköthető, kivévén a sárga szint. A Mamillaria gracalis 3 éves növényei elég erősek és a 

szőnyegágyba alkalmazhatók. Mint miniatűr cserépnövény is igen szép. 

 

Herczog János, főkertész 
A Kert. 1896. május. 1. 9. szám 363. o. 

(A kép nem tartozéka az eredeti szövegnek. Mamillaria gracalis helyesen Mammillaria gracilis) 

 

 

 

Mammillaria gracilis telep. Kép: Dr. Csajbók József 
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EGYÉB TÉLÁLLÓ POZSGÁSOK 1. RÉSZ 

 

 

Kovács Pál (Dorog) Mongol kövirózsák és egyéb télálló pozsgások című előadásának 

III. része az egyéb télálló pozsgásokról. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               46. Phemeranthus brevifolius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             47. Phemeranthus brevifolius                                                                     49. Phemeranthus calycinum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               48. Phemeranthus calycinum                                                                     50. Phemeranthus calycinum 
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                          51. Phemeranthus confeertiflorus                                                               52. Phemeranthus confeertiflorus                           

      
                                53. Phemeranthus sedoides                                                                            54. Rhodiola pachyclados                           

      
                                 55. Rhodiola pachyclados                                                                     56. Rhodiola saxifragaoides [trollii] 

      
                         57. Rhodiola saxifragaoides [trollii]                                                                     58. Rosularia aizoon 

 

 

 

 



 

28 

 

 

      
                                         59. Rosularia aizoon                                                                            60. Rosularia alpestre 

      
                                      61. Rosularia alpestre                                                                           62. Echinocereus reichenbachii 

      
                               63. Rosularia chrysantha                                                                               64. Rosularia chrysantha 

      
                               65. Rosularia hausknechtii                                                                        66. Rosularia hausknechtii 
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                                 67. Rosularia reichingeri                                                                         68. Rosularia reichingeri 

      
                                      69. Rosularia serrata                                                                                 70. Rosularia serrata 

      
                               71. Sedum amplexicaulis                                                                               72. Sedum amplexicaulis 

      
                                73. Sedum amplexicaulis                                                                                   74. Escobaria leei 

 

 

 



 

 

 

 

SEGÍTSEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 

1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! 

 

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek 

megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk 

részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak, 

színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 2019 tavaszán lehet megtenni 

a 2018. évi jövedelmek bevallása alkalmával. 

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a rendelkező 

nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az 

adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár 

Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át 

Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA 

2019. I. FÉLÉVBEN 
 

 

Január 26. szombat 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
 

Február 23. szombat 

Tóth Norbert: Élőhelyi Ariocarpus virágzás testközelből 
 

Március 30. szombat 

KÖZGYŰLÉS 
A közgyűlés után vagy előtte: 

Cséke László: Új-Zéland, utazás a hosszú fehér felhő földjére 
 

Április 27. szombat 

Ficzere Miklós: Szukkulens történetünk ki nem mondott titkai az 1800-as évek elejéről 
 

Május 18. szombat 

Dr. Csajbók József: Mese és valóság: a géntechnológiáról és génmódosított növényekről 

 
A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház 

Debrecen, Süveg u.3. 

(a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál). 

Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! 

Megközelíthető a 19-es autóbusszal! 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

M 
minutus, minuta zwergenhaft, sehr kleine törpe, nagyon kicsi 

minusculus, minuscula sehr winzig, ziemlich kleine nagyon apró, meglehetősen kicsi 

minutiflora, 

minutiflorus 

sehr kleinblütige nagyon kisvirágú 

Miqueliopuntia Op. benannt nach 

Prof. W. A. Miquel 

Miquel Opuntiája 

miquelii benannt nach 

Prof. Dr. W. A. Miquel 

Miquel-féle 

mirabella  csodálatos 

mirabilis wunderbar csodálatos, gyönyörű 

mirubunda wundervolle csodálatos 

mirus seltener ritka, ritkás 

missouriensis benannt nach Herkunft: 

Missouri, USA 

Missouri vidékéről való 

mistiensis vom Gegen von Vulkan Misti, 

Südperu 

Misti vulkán mellől Dél-Peruban 

mitriformis mützenförmig sapka /kucsma/ formájú 

Mitrocereus mützen Cereus sapkás Cereus 

mixtecensis aus Mexico Mexikóból való 

miyagawae Eigenname: Miyagawa Miyagawa-féle 

mizquensis benannt nach Herkunft: 

Mizque, Bol. 

Mizque-ből való 

mocupensis benannt nach Herkunft: Mocupa Mocupa-ból való 

modestum bescheiden szerény 

moelleri, moelleriana benannt nach Dr. H. Möller Möller-féle 

moeller-valdezii benannt nach Moeller-Valdez Moeller-Valdez-féle 

mojavensis  aus Mojave, USA Mojave-ből való 

moldavicus moldauisch moldáviai 

molestus, molesta lästig, unangenehm kellemetlen, terhes, bántó 

molfinoi benannt nach: Molfino Molfino-féle 

molinensis aus Molino, Arg. Molinóból való 

mollendensis aus Mollendo, Südperu Mollendóból való 

mollendorfianum benannt nach H. Mollendorf Mollendorf-féle 

mollesensis aus Rio Molles stammend Rio Mollesből való /Chile/ 

mollicula weichliche lágy, puha 

mollihamata weichhakige fehértövisű, lágy, puha tövisű 

mollis weich, geschmeidig puha, hajlékony, alakítható 

mombergii benannt nach: Momberg Momberg-féle 
monacanthus, 

monacantha 
einstachelig, eindornige egytövisű 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Darvas Petra, Májvásárkerti Általános Iskola, Újfehértó. 

 

 


