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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) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

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? 

 

         
 

Debreceni Pozsgástár 

Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, összesen 240 oldalon, kiváló színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

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

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 
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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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Szomorú valóság, hogy a kaktusz és egyéb pozsgás 

növényekkel foglalkozók nagy többsége, megkoc-

káztatom, több mint 95%-ka nem ismeri az 1970 

előtti szakcikkeket. Szomorú valóság az is, hogy 

emiatt az újabb keletű írások szakirodalmi hivat-

kozásai között nincs magyar, csak külföldiek 

találhatók, de az bőségesen. Pedig magyar szerzők-

től is sok szakcikk született, ahol közreadták az 

újabb ismereteket, tapasztalataikat, külföldi útjaik 

ide vonatkozó élményeit. Sajnos ezeket nem ismer-

ték azok sem, akik valamennyire foglalkoztak e 

növények magyarországi megismerésének történe-

tével, tisztelet a kevés kivételnek. Botanikusok és 

kerttörténészek részéről is sok téves adat került 

szakirodalmunkba, amelyek még ma is változat-

lanul tartják magukat. A kerttörténet egyik hazai 

főcsapása a magyar oranzseri házak felkutatása, 

ahol a szenzáció a narancs és citrom, esetleg kevés 

más hasonló, ezért az oranzseris kertek egyhangú 

növényei mellett számos csodás növény és növény 

gyűjtemény maradt az elhallgatás sírjában. Most 

egy régi kert üvegházainak nagyszerű pozsgás 

gyűjteményével ismerkedhetünk Ficzere Miklós A kismartoni Eszterházy-kastély szukkulens 

gyűjteménye című írásában, amely botanikatörténetileg eredendően új, eddig még sehol meg 

nem jelent ismereteket közöl. Hosszú cikk, különösen hosszú az a hét oldalas táblázat, amely a 

gyűjtemény szukkulens növényeit foglalja össze. „Ezúttal egy olyan kertről, pontosabban a kert 

üvegházairól és növényeiről szólok, amelyet a maga korában a világ csodájának neveztek, s ahol 

ez a csoda volt az II. Eszterházy Miklós kismartoni kastélya és kertje. A kastély külső-belső 

építészeti szépségét, a különböző gyűjtemények nagyszerűségét, értékét, és a kastélyt övező 

látványos angolkertet rengeteg írás méltatta, értékelte, de ez nem mondható el a kert növényeiről, 

amelyről mind a mai napig nem jelent meg egyetlen feldolgozás sem. Ez azért is különös, mert a 

kert és a kertben található üvegházak növényeiről a töméntelen Eszterházy iratban a találomra 

való kutatás, valamint a vakszerencse eredményeként Balogh András és Valkó Arisztid 1952-ben 

megtalálta azt az Inventáriumot (leltárt), amely 1823-tól 1826-ig tételesen tartalmazta a kert és az 

üvegházak növényeit, azok számbeli és állapotbeli változását.
2
 Balogh Andrástól azt is 

megtudjuk, noha erre vonatkozó forrást nem közöl, hogy »a kismartoni parknak és 

növényházainak nagy gonddal vezetett kilenc (!) kötetes illusztrált leltára volt«.
3
 A kilenc 

kötetből, mint írja, »nyolc a növényekről festett ábrákat tartalmazta«, és a háború folyamán 

éppen ezek az illusztrált kötetek tűntek el vagy égtek el, de az is lehetséges, hogy valahol 

lappanganak. Mert az mégis különös, hogy az egyetlen, nem illusztrált kötet, az Inventárium, 

érdekes módon sértetlenül, épségben megmaradt. Ez az Inventárium 579 oldalon keresztül 

sorolja a növényeket az akkori tudományos binominális nevük szerint. Az 579 oldalnyi 

terjedelem némileg érthetővé teszi, miért nem került feldolgozásra, miért nem született róla 

egyetlen tanulmány sem 1952-tól a mai napig. Ma sem egyszerű dolog megkeresni, mert nincs 

közvetlenül ráutaló levéltári jelzet. Csak a véletlen segítségével akadtam rá Esterházy Miklós 

iratainak halmazában a számadások, anyagi helyzetre vonatkozó íratok, számvetés Pál herceggel 

elnevezésű aktákban.
4
 A feldolgozást az is hátráltatja, hogy a teljes Inventáriumot digitálisan  
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csak megszabott költségtérítés kifizetése után lehet megkapni a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárából, s ha a fizetést követően megkapjuk, kezdődhet az érdemi munka, 

amelynek egyik fontos eleme az akkori növénynevek meghatározása a ma elismert érvényes 

névre. E munka nagyságát érzékelteti, hogy az Inventáriumban több mint 3.000 taxon található a 

világ minden tájáról. E nehézségek gátoltak meg abban a kezdeti elgondolásban, hogy a teljes 

anyagot feldolgozom, de végül csak a szukkulens növények feldolgozása mellett döntöttem, bár 

ennek megkezdése is komoly költséggel járt.” – írja a szerző.  

Az is elgondolkodtató, miért övezte csend a mai napig, azaz majdnem 180 évig Julia Pardoe 

angol írónő kertbeli látogatását és következő kijelentését: „Bármennyit is hallottam ezekről az 

ünnepelt üvegházakról, teljesen váratlanul ért a valóság. Kiterjedésük igazán rendkívüli, de ez a 

legkevésbé érdekes, mivel bizonyított és vitathatatlan tény, hogy nincs Európában hasonló 

gyűjtemény ritka és egzotikus növényekből…(   ) majd megjegyzi „nem lehet kétséges, hogy 

Eisenstadt
15

 üvegházai a világ csodáinak egyike” – mondja az a Julia Pardoe, aki jól ismerte 

Nyugat, köztük Anglia kertjeit. De hasonló elhallgatásban részesült Ferenc Károly főherceg 

leírása közel 120 évig. Miért? 

Herbert Thiele Érzékeny Asclepiasok magvetése szemenként külön edénybe. 

Az úttörő jellegű írás csak a Debreceni Pozsgástárban jelent meg. Nagyon ritka és igazán 

különleges növények voltak a szaporítási kísérletek alanyai. Az olyan nevek, mint Pseudolithos 

cubiformis és White-sloanea crassa vagy Euphorbia mosaica és Euphorbia turbiniformis a 

szukkulens növények gyűjtőinél nagyon megosztott érzelmeket váltanak ki. A vágyat, hogy 

ezeket a növényeket saját gyűjteményükben tartsák, sok esetben elfojtja azok érzékenysége, az 

ebből erdő nagy veszteség kockázata, és nem utolsósorban az ezzel összefüggő anyagi kár. Az 

első meghiúsult kísérlet okozta csalódottság miatt azt többnyire meg sem ismétlik. A növények 

korai pusztulásának oka feltehetően a különleges talaj és klímaigény, valamint az idegen 

környezethez való nagyon gyenge alkalmazkodóképesség kombinációjában rejlik. Hogy ne a 

drágán vásárolt magvak legyenek az első kísérlethez feláldozva, a Pseudolithos migiurtinus és 

Anomalluma dodsonianus magvakat a szerző saját gyűjteményéből vette. Sikerült 5-5 

Anomalluma mccoyi, Pseudolithos caput-viperae, Pseudolithos cubiformis, Pseudolithos 

eylensis, Pseudolithos sphaericus magot is szereznie. Ezen kívül ismét volt saját előállítású 

Anomalluma dodsonianus és Pseudolithos migiurtinus vetőmagja. Különleges kísérletek 

különleges növényekkel különleges eredménnyel. 

 

  
 

Kiss László Kis növény, nagy virággal - Mammillaria blossfeldiana. Kétségtelenül sok 

hasonló kaktuszt ismerünk, de az biztos, hogy a Mammillaria blossfeldiana az egyik legszebb 

ékessége a gyűjteményeknek. „Élőhelye Baja California dél-nyugati részén található, a 28,5
o
-os 

északi szélesség mentén, a félsziget nyugati partján (Punta Prieta, Santa Rosalillita, Punta Baja, 

Boca Marron, Punta Maria, Mezquital környékén), és az Isla Cedros szigeten. Az élőhelyén 
bazalt törmeléken, vagy kavicsos talajon él, ahol jellemző az 50-150 m tengerszint feletti 
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magasság. Az éves középhőmérséklet 29 
o
C. A havi középhőmérséklet januárban 13,5 

o
C, július-

augusztusban 26,5 
o
C. Az átlagos éves csapadék 110 mm. A fő esős időszak januártól - 

márciusig tart kb. 70 mm csapadékkal. Az év hátra levő hónapjaiban várható a maradék 40 mm. 

Április, május, június és december hónapban elvétve van eső. Tehát élőhelye száraz és meleg, 

jelentősebb évszakonkénti hőmérsékletváltozásokkal. A gyűjtemények féltett növénye, melyről 

széles körben elterjedt, hogy nehezen tartható, mivel a locsolásokra érzékeny.” 

W. G. Z.: Kevésbbé ismert stapelia-fajták (Rajzokkal.) Az 1894-ben megjelent írás több 

történeti adatot tartalmaz, amely nem lehet érdektelen korunk gyűjtői számára. A növények 

tartására vonatkozó útmutató manapság is érvényes. A cikk írójának nevét nem sikerült 

megfejteni. „Miután a kaktuszok ismét kezdenek előtérbe nyomulni, talán nem lesz felesleges 

olvasóinkkal néhány kevésbbé ismert Stapelia fajtát megismertetni. A Stapelia az Asclepiadeae 

családhoz tartozik és rokonságban van a Hoya-val, az általánosan ismert viaszvirággal, melyet 

még 1737-ben Linné nevezett el. A Stapelia hazája a Capföld és Dél- Afrika, — növése alacsony 

bokorszerű, szárai húsosak, többé-kevésbbé bordásak és fogasak, apró egymást keresztező puha 

tövisekkel, melyek azonban későbben sebhelyet hagyva hátra lehullanak.” 

Mircea Crisan Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Nevezi János. Kaktuszgyűjtő társunkról eddig 

csupán néhány sor jelent meg bemutatásként. Ezt a hiányosságot pótolja Crisan úr, melynek 

szívesen adott helyet újságunk, s ez alkalommal köszönjük Ilonczai Gyöngyi magyar fordítását. 

Mircea Crisan írja Jánosról:  

„Nevezi János a „kaktuszok nagykövete”. Ezt bizonyítja a 

Szatmárnémeti Aztékium Kaktuszgyűjtő Egyesülettől kapott tró-

fea, de leginkább a kaktuszok iránti szenvedélye, amely négy évti-

zedre vezethető vissza. A MEK szerint a nagykövet egy olyan sze-

mély, akit valaki egy speciális küldetéssel bíznak meg. Nevezi 

Jánost nem „valaki”, hanem „valami”, a kaktuszok megismerése 

és népszerűsítése küldte erre a speciális küldetésre. Az a 

„valami” pedig nem más, mint a tövises növények iránti szere-

tete, amely imádat közel 40 évvel ezelőtt kezdődött. (…) Nevezi 

János teljes mértékben megérdemli a „nagyköveti” címmel való 

megtisztelést, nemcsak a kaktuszok népszerűsítésére tett erőfeszí-

tései miatt, hanem a szaktudása és nagylelkűsége miatt is. 

Nemcsak ismeretei, hanem növényei megosztására is mindig 

kapható. Emellett eljutott egy olyan szintre, hogy folyamatosan 

képben van az újdonságokkal, igyekszik azokat minél hamarabb 

megszerezni, szaporítani, mind saját, mind pedig a Vida Géza gyűjtemény számára, de a többi 

gyűjtő részére is. Ezt nem pénzért csinálja, pusztán csak szenvedélyből. Arról híres, hogyha 

megszerez egy nemrégiben, akár az elmúlt évben felfedezett növény magját, és ha sikerül 

szaporítania, akkor az már nem számít „ritkaságnak”, hiszen szívesen ad belőle másoknak is, így 

a gyűjtők számára egy különleges forrás, kútfő, ahonnan beszerezhetik az újdonságokat. Nevezi 

János válaszait, történeteit legyen szerencséje elolvasni minden érdeklődőnek a Debreceni 

Pozsgástárban. 

Szabó Gábor Összefüggés a cserépméret, a gyökér és a növekedés között. A szerző nem 

nagyszerű fotókkal akar elkápráztatni, hanem azokkal a megfigyelésekkel, amelyeket hosszas 

tapasztalat és megfigyelés során megszerzett. Mint írja: „A növényeim idei átültetésekor egyes 

esetekben furcsa dolgokat vettem észre (…) Természetesnek látszott, ha a gyökérrendszer ilyen 

„hagymákat – gumókat” növeszt, a keskeny cserép nem felelt meg az idősödő öt éves 

növénynek. Átnéztem minden dokumentációmat, de sehol nem találtam utalást a Wilcoxia 

albiflora ilyenszerű gyökér növekedésére. Lehetséges az is, hogy a gyökerek valamilyen 

betegségben szenvedtek, és azért nőttek ilyen gumósan.” Az érdekességek felsorolása végén 

levonja a következtetést: „Minden esetre eddigi tapasztalataim szerint határozottan állítom, hogy 

a spártai körülmények (kis cserép, kevesebb és ritkán cserélt föld, kevesebb öntőzés, stb.) között 

nőtt növények nálunk sokkal ellenállóbbak, mint a "luxus" körülmények között tartott és jól 

tápláltak. Ezek a növények, és ide tartoznak a nagy termelőktől a kereskedelemben kapható 

példányok is, sokkal könnyebben elpusztulnak, mint a "hamupipőke" rokonaik.” 

Ficzere Miklós főszerkesztő 
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Írta: Kardos Árpád 

 

Vannak növények, a melyek csak igen lassan hódítanak a nagyközönség körében. Oka ennek 

rendesen abban rejlik, hogy általában az a hiedelem van róluk elterjedve, miszerint a szobai 

tenyészetre éppen nem alkalmasak. E hitnek van is rendszerint valami alapja, de ha közelebbről 

vizsgáljuk s jobban megismerkedünk növényeink természetével, mindjobban meggyőződünk 

tévedésünkről, s be látjuk, hogy ha bár a szobai tenyésztésnél nagyobb gonddal kell is ápolnunk 

virágunkat, az jól megállja helyét, s hova-tovább kedvencünkké válik. Így van ez a Vrieseákkal 

és Tillandsiákkal is. E dél-amerikai érdekes növényekről eleinte s részben még ma is, mindenki 

azt hitte, hogy a szobában egyáltalában nem tarthatók és csak a melegházba valók. De e 

növények különös érdekes virágzata, vastag, húsos, pozsgás levelei, a melyek igen sok esetben 

szépen tarkázottak s az egész növényt jellemzik, kísérletre késztették a virágkedvelőket és az 

eredmény éppen nem volt kedvezőtlen. A Vrieseák a Tillandsiákkal együtt a szoba 

virágállványain is polgárjogot nyertek, s habár ma még nincsenek is annyira elterjedve, mint a 

hogy e valóban érdekes és dekoratív növények megérdemelnék, meg vagyok győződve, hogy 

idővel az általánosan kedvelt növények közzé fogják magukat felküzdeni. Ma még a virágok 

arisztokratái közé tartoznak. És valóban első rangú dísznövények is. Asztalainkon, díszebédnél, 

vagy a védett erkélyen, de még az ablak előtt is, ott a hol az égető nap heve nem éri, méltán 

foglalnak helyet. A Vrieseák közül a speciosa [=Vriesea splendens] vagy pompás frizea 

[vriesea] és a Zebrina, zebrához hasonló tarka leveleivel a Tillandsiákból a Lindenii, ma a 

legelterjedtebbek és a legkedveltebbek. Mint szobanövények meg is érdemlik ezen kedveltséget, 

ők lévén valamennyi rokon között a leghálásabbak. 
 

  
 

   1. Vriesea speciosa [=Vriesea splendens] Kép: Denis Conrado.  2. Vriesea psittacina (hibrid?) Kép: Ian Hook 
 

A többi fajok, mint psittacina vagy papagály Vriesea guttata, pettyes válfajával, továbbá a 

Carinata és a tessallata [=Vriesea gigantea] négyzetes foltú levélzetével, a fenestralis vagy 

recés és a kuszált rajzú hierologlyphilával még csak most kezdik meghódítani a maguk részére a 

virágkedvelők kegyét. A Vrieseák és Tillandsiák közeli rokonok és az árjegyzékekben valamint 

több szerzőnél ugyanazon nevek alatt szerepelnek — s egyik a másikra nézve synonimát 

képeznek — a bromeliaceák közé tartozván, habitusuk az ananászra emlékeztet. A legtöbbnek az 

ananászhoz hasonló kékes-zöldes levélzete is van, a mely tőben rozetta-szerűen csoportosul. Az 

egyes levelek legtöbbnyire hátra hajlók, bőrszerűek, sok esetben erősen fénylők is. A 

levélcsoport közepétől, — mintegy fészekből emelkedik ki a virágzás alkalmával a hosszú, erős 

virágkocsány, a melyen a virágok kétélű kalászokban színes murvalevelektől borítva fejlődnek 

ki. A virágzatnak ezen különös alakja és az a körülmény, hogy a virágkocsány rendesen szép  
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barna-piros, a virágokat borító levélkék pedig sokszor igen szép színűek — szebbek, maguknál a 

virágoknál is, — fénylő skarlátpirosak, vagy pirosak narancssárga csúcsokkal, zöldek és 

sötétbarna pirosan pettyezettek, s végül, hogy czitromsárga vagy kék virágaikat november és 

deczembertől kezdve egészen júniusig fejtik, tehát részben oly időben, midőn a legtöbb szobai 

növény virágozni megszűnt, — teszi őket igen becsesekké. A budapesti virágkereskedések 

kirakataiban ékeskedő virágzó Vrieseák rendesen vonzerőt képeznek és nem egy hölgyet 

állítanak meg sétájában. Igényeik nem oly nagyok, gondozásuk nem oly nehéz, mint az első 

pillanatra gondolnók. Természetesen a melegházi kultura mellett növényünk élénkebb és üdébb 

lesz, mint a szobai tenyészet mellett, de ha igyekezünk megadni mindent, a mi a virág vidám 

tenyészetéhez szükséges és kellő gondos figyelemben részesítjük, bizony a szobában tartott 

Vrieseák és Tillandsiák sem fognak üdeségben, sem szépségben a melegházi kollegájuktól 

elütni. Meghálálják a reájuk fordított gondot. Hogy növényünk jól találja magát szobáinkban, 

nem szabad neki nehéz földet adni; könnyű föld az, a melyet szeret, sphagnum mohával keverve. 

Ebbe a földbe lencse, vagy borsó nagyságú tégladarabokat teszünk közbe-közbe egy-egy faszén 

darabbal. Különben a legjobb a mit növényeinknek adhatunk, a könnyű  
   rész folyami 

homokkal kevert lombföld, jó vastag téglamorzsalék aljazattal. Tavasszal új földbe ültetjük át, 

miután előbb a gyökerekről a régi földet jól letisztítottuk. Az elültetésnél arra ügyeljünk, hogy a 

növény ne kerüljön mélyre, hanem inkább jó magasra és a cserép se legyen valami nagy. Ha 

alkalmas helyiség áll rendelkezésünkre, pl. üvegházféle, akkor egy ideig ebben neveljük fel, és 

azután edzés alá vesszük és csak úgy visszük szobáinkba. Ezt különösen azon esetben tegyük, 

midőn a növényt átültettük vagy mellékhajtásait új növényekül használjuk fel. Az átültetett 

növényeket miután mérsékelten megöntözzük, meleg cserágyba helyezzük és jó melegen tartjuk. 

Télen át ritkábban öntözzük, nyáron pedig bőven látjuk el vízzel. Reichenbach a Fl. exotban 

ezeket írja: A Tillandsiák Nyugot-India legpompásabb élősdi növényei. Némelyek felálló 

egyenes termetűek, mások ellankadt, fonalszerűen megnyúlt szárakkal csüngenek le a fákról és 

sokban hasonlítanak a mi erdeink fáiról lecsüngő faszakállhoz (Usnea barbata). 

 

  
 

          3. Usnea barbata. Kép: Knebel Tímea                    4. Tillandsia usneoides, Mexikó. Kép: Tóth Norbert. 
 

Wagner H. »Malerische Botanik« czímű munkájában ezeket mondja: Az Aroideák és 

Bromeliaceák az Orchideákkal együtt ugyanazon költői életmódot követik és az aetherikus 

táplálékból a levelek, virágok és gyümölcsök oly gazdagságát képesek kifejleszteni, a mely 

bámulatba ejt és az erdő alsó részét a legpompásabb és legfestőibb módon ékesíti. Nem ritka 

látvány Dél-Amerikában az erkélyre egy szál által felfüggesztett Bromeliacea, úgyhogy ez 

szabadon lebegve a légben nő és virágzik. Bellanger Martinique egy kevésbbé élénk utczáján 

egy lámpás lánczon lógó Tillandsiát talált üdeségének egész teljességében. Az ilyen függő 

növényekkel tett kísérletek azt mutatták, hogy annál gyorsabban veszítettek súlyukból, mentül 

szárazabb és forróbb volt a környező levegő s hogy így saját nedvükből táplálkoztak. A súly 

azonnal nagyobbodott, mihelyest a növényt eső érte, vagy meg lett öntözve. Talán lehetne ilyen 

csüngő növényeket nálunk is produkálni; hiszen a kertészetnek egyik feladata: a növények 

természeti eredetiségét is megtartani. A feladat nehéznek látszik, de egy kis ügyességgel nem 
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csak az üveg házban, hanem a szobában is czélt 

érhetünk és pedig kétféle módon, ugyanis vagy úgy 

tartjuk növényeinket mint az Orchideákat egy kis 

léczecskékből összerótt ládikában, a legbiztosabban 

pedig az által, hogy növényeinket mohával együtt 

fakéregre erősítjük s ennélfogva  szabadon felfüg-

gesztjük az ablak előtt. A két utóbbi esetben a mohát 

tartjuk nedvesen, a növényt magát, miután apró 

pajzstetvek szeretnek rajta tanyázni, többször meg-

mossuk és hébe-korba megpermetezzük. Azon esetre, 

ha ablakunkban a nap nagyon rátűzne növényünkre, 

színes üveget vagy ami még jobb, keretre feszitett 

vékony átlátszó olajos papirt függesztünk eléje és ez 

által mérsékeljük a nap hevét. A papirra, hogy szebb 

legyen valami czeruza rajzot készitünk. A Vrieseák és 

Tillandsiák tulajdonképeni virágzási ideje márcziustól 

májusig tart, de megfelelő kezelés mellett már 

november elejétől hozhatjuk virágzásra. Mr. Kendall régi angol kertész eljárása még ma is 

beválik, akinek módját megpróbáltuk és a következőkben vázoljuk. Júniusban, midőn a 

növények elvirágzottak a melegházból kiveszszük és hogy tropikus télben részesíthessük a 

szabad ég alatt felakasztjuk. Októberben a növény fehéres szinü csaknem színtelen és elhaltnak 

látszik. Ekkor azután a melegház nedves meleg levegőjére viszszük s ott sorba felakasztjuk. A 

növények itt csakhamar magokhoz térnek és elkezdenek hajtani, ugy, hogy néhány rövid hét alatt 

a tetszhalál minden nyoma elvész, a növények ismét üde szint öltenek, erőteljes nedvdús 

levélzetet fejlesztenek, rövid idő múlva elkezdenek virágkocsányt hajtani és nemsokára 

virágoznak. 

Kardos Árpád 
Kertészeti Lapok, 1896. december 12. szám 326-329. o. 

Megjegyzés: szögletes zárójelben a szerk. kiegészítései. 

 

 

 
 

 

Írta: Sós Antal. [Részlet a cikkből] 

 

„A csodavirágok terén két vagy három év óta nagy sikereket értek el. Egy neuilly-i üvegházban 

látható a broméliacéak fajához tartozó Tillandsia Durath, [=Tillandsia duratii] amelyet 1890-

ben hozott Uruguay-ból André Edmond, a növényritkaságok egy 

szenvedélyes és gazdag gyűjtője. Ez a növény föld és víz nélkül is megél, 

nem igényel semmi ápolást, elég ha drótra ráerősítik és a legszebben 

tenyészik. Kicsi, spirális alakú levelei vannak, a melyek között mályva 

szinü virágok díszlenek, gyöngéd, a téli violára emlékeztető illatot lehelve 

ki. Eredeti hazájában a kopár sziklaormokon tenyészik, ahol a legnagyobb 

szárazságban is több hónapig elél. Egy másik, ilyen fajta, felfüggeszthető 

növény a Tillandsia usneoides, amelynek orsóalakú, szürke szinben játszó 

virágai vannak és szintén egészen légi növény. Ugyanott láthatni egy még 

különösebb növényt is. Ez egy gyapjas gömbhöz hasonló kaktusz, 

amelyet vörös fonalak tarkítanak. Egy váza fenekén él, ahol teljesen 

szárazon van. Időről-időre egy kis gömb leválik róla és mellette maradva 

külön életet él. Olyan növény ez, amely úgy szaporodik, mintha csak állat 

volna.” 

                                                                                                   Sós Antal 
A Kert. 1895. szept. 15. 13. szám 489. oldal 

 

 

5. Tillandsia stricta. Kép: Katona József. 

Tillandsia duratii. 

Kép: Andreas Boeker 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének 

változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd elő-

segíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban el-

helyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős felmele-

gedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk éjszaka is. 

2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok 

kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi 

gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak árnyékkedvelő fajok. 

Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való hozzászokás időtartamában 

létezik különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző 

napsütéshez, anélkül, hogy ez bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás 

szokatlan bőségében jelentkezik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bőségesen virág-

zó levélkaktusz. 

Kép: Kleizer 

Imréné Ili 
 

3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet, 

úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja, hogy növényeink 

beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába. 

4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél a 

termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése 

hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és 

egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése 

biztosított, és soha ne feledjük felírni a magvat adó növény nevét. 

5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős 

helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is 

gyökeresedik. 

6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák jelentenek 

veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan károsíthat, főleg ned-

vesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, harmatos reggelek 

beköszöntével válik teljessé. 

Ficzere Miklós 
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III. 

 

Írta: Sztrókay Tibor 

 

Derültünk mindnyájan, bár jól tudjuk, hogy asszonyaink szabadsága körülbelül ilyenformán 

szokott alakulni. Engem még külön is csiklandott, mert ötvenhárom nyarán — más változatban 

ugyan, de — én is pihentem. Holtfáradtra üdültem magamat én is. Híve vagyok a tapasztalat- 

cserének, okulásra elmesélem. 

A július forró volt pokolian. Pesten az aszfalt süppedő péppé olvadt, hőgutás esetekről meséltek, 

munkahelyünkön ingujjban dolgoztunk s mint partra vetett hal, kapkodtunk a levegő után. Ha-

zafelé az átizzott vasúti kocsikban, még fullasztóbb volt a levegő. A kegyetlenül zörgő 

vagonokban, egymás mellé préselődve, erőtlen bágyadtsággal nézegettük egymást, mint gyűlik 

patakokba homlokunkon a veríték, s folyik végig arcunkon, nyakunkon. Zsebkendő? Még a 

törülköző sem lett volna elég, ha lett volna is erő a percenként való emelgetéséhez. 

Konok pontossággal, csak az órákat számolgattam, nem is a napokat, mert minden még hátralevő 

nap ijesztő hőség- és verejtékmennyiséget jelentett. A szabadságot ennyire talán még sohasem 

vártam Nem ily sóvárgással azonban Juditka és Ági. Az történt ugyanis, hogy mint éltanulók, két 

különböző iskolából, mindketten jutalomüdülésre nyertek beutalást. Amennyire véletlen volt az, 

hogy egyaránt Zebegénybe, annyira nem volt véletlen, hogy ugyanabba a csoportba. Ezt már 

feleségem kérelmezte. Mert most kerültek először idegenbe a szülői háztól, s Ágit talán a 

karhatalom sem tudta volna elszakítani attól a bizonyos anyai szoknyától, amibe bizony még 

most is szívesen belekapaszkodott. A levegőváltozás előnyén kívül, épp ez volt az, aminek, 

külön is örültünk. Az aranyhíd Jutka jelenléte volt. És az is véletlen volt, hogy üdülésük 

pontosan ugyanarra esett, mint az én szabadságom. 

A két gyermek örült is, nem is, de mindenesetre izgatott volt. Napról napra jobban. A 

készülődés, apró bevásárlások és az utazás közelsége, lázba hozta őket. Ám ha az indulás és 

visszaérkezés közötti két hétre terelődött véletlenül a szó, nyomban borúfelhők jelentkeztek. 

Hangulatuk így hullámzott az utazás izgalma és a maradni vágyás között. Afféle lelki váltóláz 

volt ez, amitől mi, felnőttek sem vagyunk mentesek néha. Az indulás napján aztán, minden mást 

elsepert az izgalom. Hajnali kettőkor, egyetlen szóra, mint rúgó pattant ki mindkettő az ágyból s 

a máskor olyan lassan sikerülő öltözködés, most percek alatt kész volt. Reggelizni alig akartak s 

még legalább negyed óra volt az indulásig, már a teraszon topogtak hátizsákosan, öt perc múlva 

visszatürelmetlenkedtek a lakásba, mert csípett a hajnali levegő, sürgettek, aztán újra kimentek s 

egy idő múlva, most már a kaputól rohantak vissza... 

...A kelő nap éppen akkor vetette első sárgavörös sugarát a jegenyesor csúcsára, mikor 

leszálltunk a villamosról a lőrinci Hősök tere sarkán. Szülők és hátizsákos, kofferos lánykák 

álltak fázós csoportokban, a legnépesebb közepén a kísérő tanárnő, aki a beérkezők nevét 

megjelölte a névsorban. Félóra volt még hátra. Félreálltunk. Újabb gyermekek érkeztek, a szülők 

ezer kérdést intéztek a tanárnőhöz, egymást felfedező barátnők és iskolatársak ölelkeztek és 

ujjongtak. Zsongott, kavargott, hangosodott az egyre szaporodó tömeg. Judit és Ági is el-eltűnt 

pár percre, aztán visszajött s egyszercsak ott maradt mellettünk. Aztán csak vártunk. Vártunk, és 

valami ici-pici szomorúság telepedett közénk. A beszélgetés akadozni kezdett. Anyai és apai 

okos és oktalan tanácsokat morzsolgattunk, aztán kifogytunk az üres szavakból is. Egyre sutább 

várakozással álldogáltunk a tér sarkán. És hallgattunk. A vezető már idegesen kiabált pár nevet. 

Juditka erősebben szorította kezemet, Ági pedig anyját átölelve nézett, anélkül, hogy látott volna. 

Két kislány, kergetőzve szaladt el mellettünk. 

— Látjátok, milyen boldogok, hogy üdülni mehetnek? 

Ezt én mondtam. Hogy mondjak valamit. Nem volt szellemes, mint ahogy a gyermekeink arcán 

sem látszott e pillanatban semmilyen boldogság. 

— És vidámak — toldottam meg kényszeredetten. 
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Nem hatott. Ági ugyan mondott valami bizonytalan igent, de szorosabban ölelte meg anyját, 

Judit lehajtott feje azonban meg sem rebbent. Csak miután cipője orrával három kis kavicsot 

lassan, de nagyon lassan, egymás mellé illesztett, szólalt meg csendesen. 

— Én nem örülök... de ha el kell mennem ... akkor megyek. 

— Hogyhogy? — kerekedtem rá műcsodálkozással. De egy kicsit szűkebb lett mellkasom. 

— Itthon is szép lenne. És jó. 

Ili rám, én őrá, aztán mindketten a gyerekekre néztünk. 

— Csacsi vagy. Persze, hogy itthon is szép. Meg jó is. De itthon mindig lehettek, ahova azonban 

most mentek, oda talán csak ez egyszer lesz alkalmatok. Tudjátok, milyen szép a Duna völgye? 

Két oldalt hegy és erdők, meg várromok, a völgyben pedig a víz ezüstös szalagja... 

Talán még jobban is belegyömöszöltem volna magamat a műlelkesedésbe, ha feleségem a 

karomat meg nem érinti. Szemével a gyermekekre intett. Ági beletemette arcát anyja ruhájába, 

Juditka szemében pedig gyanús csillogás gyülekezett. Elhallgattam. A legkritikusabb 

pillanatban. Ráadásul Ili szeme is elfátyolosodott. Ezt már nem lehetett tétlenül nézni. Legjobb 

lesz a közömbös hang, gondoltam. Megköszörültem hát torkomat. 

— Tudjátok mit? Ha visszajöttök, elmesélem majd azoknak a várromoknak történetét. Igaz 

történet lesz valamennyi. De jól megnézzétek ám őket! Hja, igen, és még valamit! Majdnem 

elfelejtettem. Mire hazajöttök, még sokkal szebb lesz a kert. És... és valami ... valami nagyon 

szépet is tervezek. Ági, aki közben lassan felém fordította arcát, hirtelen megélénkült. 

— Mit? 

— Ohó, azt nem árulhatom el. Olyan meglepetés lesz, hogy... 

— Meglepetés? — Erre már Juditka is felemelte arcát. A könnyek nyomát lassú mozdulattal 

eltörölte szeméből és kíváncsian nézett. Ágit nem hagyta nyugton a gondolat. 

— Mi lesz az, édesapám? 

— Ne kérdezd — intette le Judit. — Akkor nem lesz meglepetés. De igaz lesz? 

— Lesz. De pontosan csak akkorra készül el, mire hazajöttök. Egy nappal sem előbb. Jó lesz? 

— Jó — vágta rá mindkettő egyszerre. És a hangulat nyomban felengedett. Megkönnyebbültünk. 

A búcsúzás már simán ment. Sorbaállás, egy villamosszerelvény fékezett, zsivajgó tolongás a 

feljárókon, szülők ölelése, utánuk kiáltott tanácsok zápora, aztán integetés és kendőlobogtatás a 

meginduló villamos után. Úgy, ahogy az ilyenkor lenni szokott... 

Két napig élveztük a lakás csendjét. A harmadikon már hiányoztak a gyerekek. A lakás kongott, 

az udvar némának tűnt és az étkezések sótlanok lettek. Itt egy baba, ott egy mesekönyv várta, 

hogy kicsi gazdája kézbe vegye. A kertben is, hol a néma homok domb, hol meg a fára akasztott 

ugrálókötél juttatta eszünkbe, hogy a gyermeklárma akkor a legbántóbb, ha hiányzik. 

Harmadnap levelezőlap érkezett Zebegényből. Apró közlések, apró új életükről. Jól érkeztek, jól 

vannak, tiszta, fehér ágyban alusznak, finom volt a vacsora, még tortát is kaptak, és már 

játszottak az erdőben. Sok csók és üdvözlet sűrűsödött bele Juditka fegyelmezetten gömbölyű és 

mindig táncoslábú, Ági dülöngélő, szarkalábas betűsoraiba. Írásuk végén megkérdezték külön-

külön, készül-e már a meglepetés? 

Sztrókay Tibor 

Folytatás következik! 

 

 

 

 
 

 

…tegnap egy pénzügyőr, ki gyanús szemmel nézte a hajón, hogy F. urhölgy egy épen olyan 

csomagot tart kezében, minőkben dohányt szoktak vinni. Hátha csempészett dohány? A 

pénzügyőr kifogástalan udvariassággal ugyan, de határozottan fölszólítá a hölgyet, mutassa meg, 

mi van a csomagban. »Nincs benne semmi vámköteles« - felelé a hölgy. De a pénzügyőr nem 

tágított s erősen megmarkolta a csomagot, hogy rögtön esze nélkül elbocsássa és fölordítson. A 

papírban ugyanis egy ritka nagyságú, éles tövisekkel fedett kaktusz-levél volt. 
Fővárosi Lapok. 16. évf., 250. szám, 1879. okt. 30. 1202. 
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Írta: Szabó Gábor 

 

Egy cserépben több helyről beszerzett Wilcoxia albiflora 

hajtást gyökereztettem meg. Egyesek már régebben is 

virágoztak, lásd a címlapot és a 1. képet. Az idén egyszer 

csak észrevettem, hogy termés is lesz. Sajnos nem voltam 

felkészülve, hogy jobban megfigyeljem a növény fejlő-

dését, és emiatt most hiányzik egy csomó kép, amelyeket 

akkor kellett volna elkészítsek, amikor nem figyeltem a 

növény fejlődésére, és most már utólag nem lehet elké-

szíteni. Milyen különleges dolgokat figyeltem meg? A 

virágok a hosszú hajtás végéhez közel jelentek meg, vagy 

egy rövid kis hajtás frissen növekedő végen (2. és 3. kép). 

A 4. képen húzott felső vonal fölé csak a virág nő (5. kép). 

A 6. képen jól látszik az elszáradt virág helye, ahonnan 

leesett. Sajnos nem tudtam már képeket készíteni a korábbi 

fázisokról, hogy láthassuk a virág alatt hol van a magház a 

magkezdeményekkel mielőtt a magkezdemények  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2-3. A virágok eredési pontjai 

a hajtásokon. 

 

 

 

1. Wilcoxia albiflora virága. 
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4-5. A húzott vonal fölé csak az 5. képen látható, már elszáradt virág nő. 
 

meg lettek termékenyítve. Ezért a továbbiakban már csak a megtermékenyített magokkal együtt 

látható a változás. A 8. képen látszik, hogy a szár "A" pontban milyen vékony volt egészen a 

virág megjelenési pontjáig. A magház megvastagodott, ezt jelzi a "B" pont. A "C" a kinyílt virág 

a bibével, a porzókkal, lásd az 1. képet. 
 

    
 

          6. Jól látható az a pont, ahonnan az elhervadt virág leesett.                 7. Az ’A’ jelzi a hajtás vastagságát. 
 

Miután a virág be lett porozva kompatibilis pollennel, a virág lassan elszáradt és elszáradva le is 

hullt, a növényen csak az illeszkedés helye maradt meg. Feltételezem, hogy kezd kialakulni a 

magház fala, ami jóval vastagabb, mint a növény eredeti hajtása vagy a hajtás alapja, ezt 

láthatjuk "D" pontban. Mikor felfigyeltem a dolgokra, már feketék és kemények voltak a magok, 

"E" ponttal jeleztem. A magok között a magház egy kissé vizenyős masszával van kitöltve, "F" 

pont. Most megpróbálom összehasonlítani a tudomány által adott virág rajzot történetem 
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Wilcoxia albiflorájával, de ez végeredményben nem nagyon sikerült. A 8. képen az "A" rajz a 

megszokott virágábrázolás, míg a "B" rajz a Wilcoxia albiflorámé. 
 

 
 

8. Balra a szokványos virágábrázolás, jobbra az általam megrajzolt Wilcoxia albiflora virág szerkezet, amihez 

a számokhoz egy szaktekintély megírhatná a szükséges tudnivalókat.  
 

Általában minden virág a növény valamelyik részéhez egy hosszabb, vagy rövidebb szárral 

kapcsolódik, és minden a szárral kezdve újonnan nőtt virágrészek alakulnak ki. A Wilcoxia 

albiflora esetében virágzáskor újonnan növő rész a virágszirmok, a bibe, a porzószálak a 

pollennel. Lényegében új a magház minden része, de ezek az eredeti növény belsejében 

fejlődnek ki, megváltoztatva az eredeti növényi test egy részének formáját, alkotó elemeit, 

működését és funkcióját is. Tehát egészen más, mint ahogyan tudtam a virág kialakulását. Én 

többet nem okoskodom, de remélem egyszer a hivatott szakértők publikálni fognak egy 

mindenki által könnyen megérthető magyarázatott a "B" változatra is, mint ahogy mindenütt 

megtalálhatók ezek a magyarázatok az "A" változatra. 

 

Képek a szerző felvételei, és a 8. kép jobb oldali rajza a szerzőé. 

Szabó Gábor 

Románia, Erdély, Brassó-négyfalu 

 

 

 

 
 

 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

 

Patvarista, H.-M.-Vásárhely. A «medvetalpkaktuszt » értékesíteni csak úgy tudja, ha vevőt 

keres reá. Ha pedig 16 kilométerre kívánja elszállítani, úgy feltéve, miképp edényben áll, ezt 

körülszegezi 3—4 szál olyan hosszú léczczel, a milyen magas a kaktusz és ezekhez hozzá kötözi 

a kaktuszt úgy, hogy megmozdulni ne bírjon, erre kocsira teszik és szalmába ágyazva elviszik új 

helyére. Ha pedig edény nélkül áll a földben, akkor megfektetve kell a kocsiba helyezni. 

 
A Kert. 1898. december 1. 23. szám 807. oldal 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DEBRECEN, 

2018. OKTÓBER 18. 
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IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, HOSSZÚPÁLYI, 

2018. SZEPTEMBER 24. 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

A XVIII. század végének régen elfeledett füvészeinek egyike 

Veszelszki Antal, a rejtélyes tudósember, akinek 1798-ban jelent meg 

A’ növevény plánták országából való erdei, és mezei gyűjtemény, vagy-

is fa- és fűszeres könyv című műve Pesten. A könyv megírásában, mint 

említi „mindenek előtt leg-főbb kalauzim, ’s útmutatóim vóltak Petrus 

Andreas Mathiolus, Theodorus Zwinger, Tabernaemontanus, Hiero-

nymus Tragus, Item Hieronymus Brand, Lippaius, és egyebek mások. 

Ezeknek gyakori olvasgatási vittek engemet arra, hogy a’ kintses 

természet országában a’ növevények képzelődései lassanként jobban, 

és jobban kezdettek elmémbe tünni, és osztán a’ menynyire lehetett 

együgyüségemtől az akkori sok felé-való utazásim között ki-keresni, sőt 

a’ füvészségekben járatos költös öreg Aszszonyokat, mezei Pászto-

rokat, és egyebeket a’ nevek, és hellyek eránt meg-kérdezni, értekezni, 

’s végére járni éppen nem szégyenlettem; hogy ők ezt vagy amaz füvet 

hogy nevezik, sőt sokszor vagy kellett vagy nem, töllök meg-vettem”. 

Említi még Dioscorides, Cordus, Tournefort, Bauhin, Hippocrates, Plinius, Galenus, Clusius, 

stb., a magyarországiak közül Csapó József, Benkő József, Pécsi Lukács, Winterl Jakab és sok 

más szerző művét. Hivatkozásai sokaságából kiderül, olyan könyves helyekre, könyvtárakba 

kellett eljutnia, ahol e könyveket megnézhette, ill. több a tulajdona is lehetett. Könyvét, amely 

Veszelszki főműve, a XIX. század végi kritika egy elavult, ósdi, tartalmát és stílusát illetően is 

maradi könyvnek tartott, és sokan még ma is annak tartják, elfeledve a könyv erényeit, a szerző 

által vállalt feladatot, hogy a könyvvel „a’ leg-tsekélyebb lakosok-is bóldogulhatnak”. Hibája-

ként elmondják, nem Linné rendszerére épült, a növényeket abc rendben sorolja, és ahol Linné-

féle nevet használ, ott néhol még a korábbi frázis leírást is alkalmazza. Érthetetlen ez a kritika, 

amely olyan szempontból bírál és ítélkezik, mely szempontoknak a szerző nyíltan megvallva sem 

kívánt megfelelni, és korának egyetlen olyan magyarul írott műve sincs, amellyel össze lehetne 

hasonlítani. Szabó György utal arra a Transsilvania specialis új kiadásának bevezetőjében, 

miszerint Veszelszki felhasználta Benkő Nomenclatura Botanica és a Nomina vegetabilium 

növényjegyzékeit. Erről így ír Szabó: „Ezt és az előző növényjegyzéket – Benkő tudta nélkül – 

némi módosítással újra kiadta Veszelszki Antal 1798-as, Pesten megjelent könyvében…”. Benkő 

mindkét jegyzéke a tanult embereknek készült Linné rendszertani beosztásában, ahol első helyen 

a latin név áll. Veszelszki jegyzékét a népnek szánta, ezért elől abc rendben a magyar név 

található, utána a latin, és az oldalszám, ahol ismertette a növényt, s mindez 44 oldalon keresztül, 

ami kb. 1500 név felsorolását jelenti. Hogy ezt miért így teszi, arra válasza a következő: 

„Azért is kedves Olvasó! szerettem Hazánk-fija! aki semmiben utólsó, és hátramaradandó 

nem akarsz lenni, ím a kedvedért az egész könyvet úgy rendeltem, hogy abból a régi és 

mostani Tartomá-nyos szavainkat éppen ki nem rekesztem, hanem a’ mint az időkhöz legg 

egygyezőbbnek lenni találtam, a’ szerént tselekedtem, vigyázván arra, hogy a’ menynyire 

lehet a’ könyv haszna vehető lenne. És ugyan ezért tetszett nékem a’ közép Ajtai Benkő 

Jó’sef Urnak nyelvünkön írtt Fű-szeres laistromát hozzá toldani, (minthogy a nyelvek 

egyedül azok a’ közönséges eszközök, a’ mellyek által Mesterségekben, Kereskedésekben, 

és Tartományokban a’ leg-tsekélyebb lakosok-is bóldogulhatnak) hogy anynyival is inkább 

a’ kinek tetszik meg-szerezhesse; mert így már akárkit a’ Növevények országán keresztül-

kasul igen el-vezethet szinte azoknak lakhellyekig.” 

Egyértelmű beszéd, könyvét a magyarul beszélő népnek szánta, nem a tudományos világnak, 

amelynek ekkor a latin és nem a magyar volt a nyelve. Az egyszerű népnek írt, ez az oka az abc  
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rendbe szedésnek, így lehetett mindenki számára a legegyszerűbben rátalálni egy keresett 

növényre. Utazásai során megkereste a növényeket, soknak említi az élőhelyét, gyűjtötte a népies 

növény neveket, pl. a Cuscuta europaea magyar Paplan-fű neve Benkő egyik lajstromában sem 

szerepel. Megfogalmazza a füvésztudomány ismérvét, miszerint „A füvészség ollyan tudomány, 

amelly a’ növevényeket rendbe-szedi, meg-esmértető jeleit ki-mutatja, nevelkedéseknek módját, 

idejét, leveleit, virágját, magvát, gyökerét le-rajzolja, szinét, szagát, szálát, lak-hellyét ki-

beszélli, hasznos vagy ártalmas vóltokat elegendőképpen meg-esmérteti.”  

518 féle növényt sorszámozva, 10 félét pedig sorszám nélkül kiegészítésként fűz hozzá és 

tárgyal részletesen, megadva azok lelőhelyét, valamint népies magyar nevét is, a növények 

dugványozással történő szaporítását. A dugvány készítés módjait bemutatja Karacs Ferenc 

rézmetszetes tábláján. 

Veszelszki életéről nagyon keveset tudunk. Valószínűleg Sopronban született 1730 körül, 

meghalt Óbudán 1798. április 29-én. Ez utóbbi pontos adat a Literärischer Anzeiger für Ungern 

lapban megjelent hírből tudható (1798. 90. 1.). Haberle szavaival „officialis oeconomus”, azaz 

gazdatiszt, de nevezték könyvárusnak is, meg könyvárussegédnek, könyvterjesztőnek. Vannak, 

akik orvos-botanikusnak mondják, de erre vonatkozóan senki, sehol, egyetlen adatot nem említ. 

Tény az, végzettségét, valódi foglalkozását a mai napig sem ismerjük pontosan. Feltételezhetően 

Vácott jól ismert ember lehetett, erre utalnak a Vácott megjelenő könyvei. Itt hosszabb ideig is 

lakott, ebből következtethetően a váci püspökség gazdatisztje lehetett. Szerette személyét rejtve 

tartani, műveit sokszor névtelenül jelentette meg, de ennek ellenére éppen műveiben néhány 

apróságot mégis elárult magáról, életéről. A’ növevény plánták országából…könyvében írja a 

„Vevőkhöz” bekezdésben: 

„Végre hogy itt némelly Füvek, és fák mintegy tövükkel, s’ hegyekkel vannak öszve 

hányatva, nem tsuda; mert csak Gyűjtemény, a’ gyűjtés ideje is többnyire téli éjszakákon 

ment véghez; más az, olly külső állapotban forgok, mellyben egészen mások kedvére élek; 

azért-is tán nálamnál szabadabb embert kivánt volna az illy közhaszonra eranyzó 

Gyűjtemény. De bár nem egészszen tökéletes-is, tsak ugyan mindenkor jobb valaminél. 

Addig-is tehát kedves Olvasó! míg jobbat szemlélhetsz, élj vele, ha méltónak itéled, mind 

magadnak, s’ egyebeknek hasznokra, mert igen mérsékelt árronn adjuk, tudni-illik kötetlen 

1. fl. 15. kr.” 

Nem volt tehát egészen szabad ember, nappal másoknak kellett dolgoznia, és csak esténként ért 

rá megírnia könyvét, a „Gyűjtemény”-t. Hogy mi lehetett a nappali elfoglaltsága, erről azonban 

semmit nem árult el. Az országban sokfelé járt, útjai alkalmával megfigyelte, gyűjtötte a 

növényeket és azokról feljegyzéseket készített. Járt az Alföldön is, így Kecskemét, Karcag, 

Kisújszállás, Debrecen, Hajdúböszörmény, Nagyvárad, stb. környékén. Mivel könyvét a népnek 

írta s ezt kifejezésre is juttatja a címlapon, mondván: „a' köz-rendű Hazafiak kedvekért 

szálanként egybe-szedettek”. Mai szemmel is érdekes, olvasmányos, etnobotanikai, florisztikai 

megfigyelésekben rendkívül gazdag etnobotanikai alapművünk.  

A szukkulens növények közül néhányat említ, olyanokat, amelyek Magyarországon is 

megtalálhatók. Más kontinensen honosakból csupán az áloét és az Opuntia ficus-indicát, az 

indiai fügét tárgyalja, mint korának legelterjedtebb kaktuszát a nagy úri kertekben. 

Következőkben az általa tárgyalt pozsgás növényekről írtakat olvashatjuk. A növény 

megnevezése előtti sorszám a könyvében általa megjelölt sorszámot jelenti. 

 

32. Aloë, Alve, a’ nevét majd minden nyelven kevés változással megtartja. Lak-földe Ásia, 

Arábia, noha másutt-is tserepekben ritkaságul imitt amott a’ nagy Urak kertjeikben termesztik; 

de nem állandós. Kétfélét tartanak a’ Patikában, úgymint Caballinum et Succocitrinum. Az igazi 

Aloënak erős szaga van, és a’ mellett keserű, a’ honnét melegít, szárít és egy kevéssé szorít. Ha 

a’ porábul egy drakmát két kalán meleg vízben bé-vesznek, a’ vér-pökést el-állítja, és a’ 

sárgaságot meg-gyógyítja; ha terpentinával, vagy mézes vízben vagy főtt szilva-lévben az Alvé-

gyökérből meg-iszik az ember, minden ártalmas nedvességektől a’ gyomrot egészszen ki-

tisztítja, a szeméremtestnek fájjását meg-gyógyítja; a sérült kis-dedek’ teste’ dagadását-is helyre-

hozza az Alvé pora, ha reá-hintik, mindenféle testi dagadásokat, sölyöketmeg-gyógyít; ha kinek  
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a feje fáj, az Alvét ró’sa-etzettel kenje-reá s fájdalmát el-veszti, a’ viszketeget-is meg-gyógyítja. 

Van Aloë-fa-is mint Plusche Apátur emlegeti Kínában; de mi tőllünk meszsze vannak a’ Kinai 

erdők, nem merek oda senkit igazítani; hanem a’ nevét meg-mondom, hogy hívja ott a föld népe? 

neve: Kámbátz, Kalambutz; vagy Kalambátz-fa. 

201. Crassula major, Faba crassa, Telephium flore albo, Fabaria officinarum vulgaris. 

Magy. Bablevelű-fű, Varjú-bab; a Pétsiek Süly-fűnek nevezik. Ném. Knabenkrut, Bruchkraut, 

Fettehenne, Donner-bonne, Tseh. Rozchonyk. Fr: Taubarbe des vignes; Fe ve epaisse, Grassete, 

Orpin. Oláh: Járbe grásze. Kétféle van: u. m. flore purpureo. A’ pesthi. Budai szőlők’mesgyéin 

elég terem, a’ levelei kerekdedek, vastagok, kövérek, puhák, fejéres, halavány sárga virági, 

mellyek korona formán állanak, fejér butzkosok a’ gyökerei. Főtt vizét bél-gyomor, mely, és más 

belső sérüléstől s’szakadásról, úgy szinte vér-has ellen-is isszák. A’ zöld levelei megzúzva, ha a’ 

homlokra köttetnek, az orr-vér-folyását meg-tsillapítja; a’ tökös tagokat, és sebeket 

meggyógyítja. Sokan a’ gyökerét tavaszszal szokták ki-ásni, tzérnára füzvén, a’ két sódérjok 

között a’ nyakokban hordozzák, az arány-ér dagadásit, és fájdalmit ez által meg-szüntetik. 

243. Ficus-indica, folio spinoso fructu majore Bauh. Opuntia Tune & Tunan Idorum. 

Indiai füge. Ezt imitt-amott a’ nagy Urak kerteikben láttam hogy kövér füles vastag leveleivel 

tserepekben jókorára fel-nevelték, de virágját, és a’ gyümöltsét én soha sem láttam. Kilsó ’s köz 

hasznai nélkül igen jól el-lehetünk; mivel az egy természeti tsudán kívül az Iróknál róla semmit 

sem olvasunk. 

 

A 329. oldalon találunk egy kereszthivatkozást: Opuntia vide ficus Indica. 
 

   
 

              1. Bablevelű varjúháj (Hylotelephium maximum),                                  2. Portulaca oleracea. Kép: Thomas Kent 
         szin: Sedum maximum Erdélyben. Kép: Dénes Emőke  

 

406. Portulaca oleracea foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. Magy. Kerti Pors-fű, Kövér 

Portsin; Szelid Portsin-fű. Ném. Burzelkraut; Bürgel; Grenfel. Fr. Pourpier. Oláh. Járbe grászede 

gredine. Tseh. Kury noha. Portulaca angustifolia sylvestris. Disznó-orja, Disznó-portz. 

Pourcellaine. Vad és szelid neme van, a’ mint a neve-is bizonyítja. ezt a’ két füvet tsak a’ véle 

való bánás különböztette-meg, mindenik levelei gömbölyegek, és vastagok, nedvességgel 

tellyesek, a1 honnét sokan saláta helyett élnek vele, sárga tsillagos virágot hoznak. hidegít és 

nedvesít. Levelét, magvait etzetben főzni és a’ levét inni, használ vér-has, és has-menés ellen; 

máj és gyomor dagadását meg-lohasztja; a hív forró vizelletet meg-hűvesíti, a’ megsült vér-

köpést és a’ száraz hurutot orvosolja. Kifatsart vize az ondó-folyástól az embert meg-szabadítja, 

ha gyakran issza, és a’ gyermeket, ha itatják véle, a’ hideg el-hagygya, és álmot hoz; de a végre 

rózsa vagy kék liliom olajjal öszve kell keverni, és úgy kell kenni a1 szemet azzal. A’ nyelv 

dagadását el-oszlatja, ha a’ birs-almával belét, magvát portsin-fű vizével meg-törik, és avval 

meg-kenik. a Portsin vizével jó a’ dohos, omlott szájjat öblögetni, a’ fogak inait meg-erősíti. 
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      3. Sempervivum tectorum cv. Spinellii. Kép: Ficzere Miklós                               4. Sedum acre 'Aurea'. Kiss László 
 

465. Sedum, Sempervivum, Barba Jovis, Aizoon: Sempervivum tectorum foliis 

ciliatispropaginibus patentibus. Magy. Fül-fű, Fülben eresztő-fű; Fülben mászó-fű, Fülbe fatsaró, 

Házi-zöld, Mindenkor élő; Kövi ró’sa; Menny-dörgő-fű. Németül Hauswurz, Immergrün; 

Donnerbar. Fr. jonbarbe grande. Tseh: Tucny Muzijk. Oláh. Olosze, Olojsze. 

A’ sokféle nevekből a’ süt-ki, hogy sok nemei vannak: hármat magam is jól esmérem. A’ a 

mennydörgő-fű, melly a házok tetején nő, tán azért nevezik így, hogy ott kárt nem tesz az Isten’ 

nyila. – Téli Zöldnek: mert mindég zöld. – Kövi ró’sának a köves helyről, a” Szent-Gellérd 

hegyén is nálunk bőséggel teremnek. Az elsőnek és a’ másodiknak ki-nyomott levét a’ forrázó 

hideg-lelőknek, és a’ hagymázban fetrengőknek hasznos inniok; de az italon kívül, a vizébe 

mártott ruhákkal is kell a’ fejét borogatni. Nyavaja törésről, rettegésről kanalanként szokták a’ 

ki-préselt levét a’ kisdedeknek bé-adni. A’ levelei ha a’ dagadásra rakatnak, ezt meg-lohasztja; a’ 

fű leve a szájban támadt apró hólyagocskákat, ha kenik vele, meg-gyógyítja. Tyúk-szemet, 

Tyúk-segget, Szömöltsöt, a reá rakott levelek el-ölnek; de előbb meleg vízben párolják, osztán a’ 

tetejeket  késsel jól meg-vakarják, hogy annál jobban mennyen végbe az egész orvoslás. A’ 

harmadik, 

466. Sedum acre seu sedum vermiculare officinarum foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis 

erectiusculis alternis, Cyma trifida. Magy. Bárány-tsets-fű; Egér-tsets-fű; Szaka-fű. Ném: 

fettenhenne; Gelber Mauerpfeffer, Katzentraublein. Fr. Pain d’ Oisean, Petite Joubarbe. Budán, 

a’ mint a Profon-háztól a’ gyalog-út a’ Víz-városi kapuhoz az omladozott kő-falak mellett fel-

vezet, azokon éppen virágzások idején eleget találtam, szép apró tsillagos virági lévén. Math. és 

Tabernaemon. azt írják róla, ha zsírral, vagy írós-vajjal vegyítve golyvát és egyéb dagadást 

kennek vele, el-oszlatja. Ha a’ succusát, vagy-is ki-fatsart levét borban iszszák, a’ vastag sűrű 

nyálat, és az epét ki-űzi; ha pedig a rák-sült vele kenik, meg-gyógyítja; szeplőt, fóltot az 

ábrázatról le-vészen; de a’ végre égett borral kell öszve-keverni. Van fejér virágú-is. 

467. Sedum album foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, Cyma ramosa. 

Magyar. Kicsiny Fül-fű Ném: weisse kleine Hauswurz. Fran. Petite Joubarbe blanche. Oláh: 

Olose, Olojse. A’ hasznai azok, a’ mi az előtte-valóé. A’ szállását a’ kő-sziklák’ tetején, avagy 

száraz homokos hegy-óldalakon választotta. 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

BENKŐ JÓZSEF: Transsilvania specialis. Fordította Szabó György. 46. o. Kriterion, Bukarest, 

Kolozsvár, 1999. 

VESZELSZKI ANTAL: A' növevény-plánták' országából való erdei és mezei gyűjtemény: Vagy-

is Fa- és fűszeres könyv, mellyben azoknak deák, Magyar, német, Frantz, Tseh és Oláh neveik, 

külső, belső, és köz hasznaikkal egyetemben Máthiolusból 's más több Fa- és Füvészírókból a' 

köz-rendű Hazafiak' kedvekért szálanként egybe-szedettek. Nyomtattatott Trattner Mátyásnál 

Pesthen, 1798. 
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Ezt az érdekes új fajt Penzig tanár, a genuai botanikai 

kert igazgatója tavaly fedezte fel Ghelebben, 

Abissziniában, s Hamburgnak La Mortola nevű 

világhírű kertjében honosította meg, a hol tavaly 

októberben már virágzott is. Az új faj törzse 5-8 cm 

magas, merev, öt élű, élei fogasok, fogaik 2-2 
   cm 

hosszúak finom pontban végződök, simák, zöldek, 

bíbor színű rajzolattal; fürtjei ülők, négy-öt virágúak; 
szára     cm hosszú, sima, kehelykaréjai 1 

  -2 cm hosz-

szúk, szétterjedtek, simák. Bokrétája harangforma, 2 

cm-nél hosszabb, külseje és belseje érdes, babugákkal 

sűrűn fedett. Belseje fekete bíbor színű. Külső bok-

rétája öt átellenes, hosszúkás karéjból áll, melyek szin-

tén bíbor feketék s a bokréta alapjához nincsenek 

hozzánőve. A belső bokrétának öt felálló, 1/4 cm. 

hosszú feketés bíbor színű karéja van. Az új növény a 

H. oculata-ra emlékeztet, a melytől virágának egészen fekete színe által különbözik, míg 

emennek az alapnál fehér színe is van; a H. aspera-hoz is hasonlít, de törzsük különbözik 

egymástól. A Huerniák a Stapelia Endl. (Asclepiadeae R. Br.) egyik nemét képezik s több faját 

már régebben tenyésztik Európában. 
 

Kertészeti Lapok. 1892. július 7. szám 187. o. 

 

 

Huernia penzigii [Huernia macrocarpa] 

Kép: Jacqueline Serafin 
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Az Erdélyi Híradó Kolozsvárott került kiadásra 1827 és 1848 között, amely hetente kétszer jelent meg. Ennek egy 

melléklapja volt az 1834 és 1848 között megjelenő Vasárnapi Újság, a reformkori Magyarország és Erdély 

legolcsóbb ismeretterjesztő lapja. Szerkesztője Brassai Sámuel. Ennek 67. számában közölték az Aloé című írást 

1835. július 12-én, írójának neve nem maradt fenn, csak ezen ékes magyar nyelven megírt fogalmazványa. Ez a 

Vasárnapi Újság nem azonos az 1854-től megjelenő Vasárnapi Ujsággal, amelyet az előzőtől a rövid U-val írt Ujság 

különböztet meg. 

(FM) 

 

A L O É 
 

Soknak lehetett olvasóink közül alkalma úri kertekbeli virágházakban látni egy különös plántát, 

mely idegen tartományokból való lévén, nálunk csak virág-cserepekben vagy csebrekben tartatik 

és szaporíttatik. Ez nálunk rendszerint nem áll egyébből egy rakás levélnél. A’ levelei olyan 

formák mint a’ láncsa végin a’ vas, csak hogy felette nagyok, vastagok és húsosok. Nálunk a’ 

kertekben csak egy vagy másfél singnyire nőnek, de a’ hazájokban rendszerint 2—3 rőfnyi a’ 

hoszak, szélességek egy lábnyi ’s vastagságok 3 — 5 hüvelyk, úgy hogy a’ leveleknek szokott 

két lapja helyett két magosán feldomborodott oldalt lehet látni. Elek csipkés és hegyes tövisekkel 

van rakva; elvékonyodó hegyek is egy hosszú erős tövisben végződik. Színek kékes zöld, és oly 

kemények, hogy inkább kóróknak mint leveleknek tartaná az ember. Oly tartósok is, hogy sok 

esztendők alatt, mig a’ plánta tökéletességre menyen, alig hull és rothad-el egy nehány belőlök. 

Ezt a’ plántát nálunk Alóénak, vagy száz esztendőben nyílónak hívja a’ köznép; de ez egyik sem 

helyes nevezet. Ugyan is az igazi Áloé egészen más plánta, a’ száz esztendőbeli nyílás képzetét 

pedig mindjárt megfogjuk czáfolni. Igazi neve tehát ezen plántának Ágávé a’ füvészeknél, még 

pedig ámérikai Ágávé *). Hazája, a’ mint nevéből kitetszik Ámérika, ennek is a’ melegebb része, 

nevezetesen az a’ tartomány, a’ melyet Mechikónak **) hívnak. Innen hozták Európába 1640-

ben és már most majd minden nagyobb kertben lehet látni, sőt a’ délibb országokban, Olasz, 

Spanyolországokban úgy elszaporodott hogy vadul is nő, és sok helyen eleven sövényeket 

ültetnek belőle. A’ neki kedvező, az az nagyon hév klimában nagyon hamar nevekedik ez a’ 

plánta, ’s tökéletességre jutván, egy óriási fa keménységű 10 — 20 singnyi magosságu óriási 

szárat hajt, melyből körös körül ágak nőnek-ki ’s számtalan liliom forma a’ szárvégeken 

bokrosan növő virágokat tartanak. Ezek zöldes sárga színűek, kellemes illatuak, két három 

hónapig mind egymás után nyílnak, azután megtermik száraz tok nemű gyümölcseiket; ’s a’ 

magok megérvén, az a’ része a’ plántának, mely szárba indult, elhal és elszárad. Virágzása ideje 

augusztus, ’s az egész plánta tökéletes nevekedése a’ hazájában megesik, 5 — 6 évek vagy 

kevesebb idő alatt is; de nálunk még a’ virágházban sem lévén elég meleg neki, 20, 30, 50 vagy 

száz esztendő is kell hogy tökéletességre menyen, virágszárat hajthasson ’s innen szármozott a 

felyebb említett köznév. Jó melegágyban csak ugyan és alkalmason befutott házban nehány 

esztendő alatt kilehet virágoztatni. Minthogy azonban kevés helyen forditnak ily különös gondot 

reá, azért oly ritka eset az Agávé virágzása Európában, hogy a’ hol megtörténik, az újságokban 

kihirdetik és messziről mennek csudájára. Ámbár nálunk csak újságkivánás vagy bámulás tárgya 

ez a’ növény, de a’ hazájában nem csak vadúl közönségesen el van terjedve, hanem sok rendbeli 

hasznaiért gondal mivelik is, úgy hogy Mechikóban szintúgy lehet ágávé földeket, mint nálunk 

repcsen vetéseket vagy szőlős kerteket látni. A’ legelső haszna az ágávénak abban áll, a’ mi 

fájdalom! az emberek előtt legkedvesebb szokott lenni, u. m. részegítő italt készitnek belőle. Ez 

oly formán esik-meg, hogy mikor a’ plánta szárba indul, és bimbózni kezd, a’ szárat derékban 

ketté vágják, a’ felső levágott részét elvetik, az alsó részének a’ vágását öblösen kivágják, a’ 

hová, mivel a’ szár oly vastag mintegy ember derék, sőt néha vastagabb, egy vedernyi öblü 

üreget is lehet vájni. Lelévén vágva a’ szárnak az a’ része, a’ melyen a’ virágok nyilandók  
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valának, mind az a’ nedvesség, mely azoknak táplálására megkivántatott volna, abba az üregbe 

vagy gödörbe gyűl a’ honnan mindannyiszor kimerik, valahányszor megtelik, és így egy nehány 

veder levet gyűjtnek csak egyetlen egy szárról is. A’ kinek tehát egy két hold ágávé földje van, 

szép nyereséget várhat belőle. Ugyan azért azon falukban, melyeknek határain ágávé 
 

 
 

1. Az amerikai agave (Agave americana). 
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ültetmények vannak, ezen növények szárba indulása igen nevezetes és fontos időszakot formál, 

melyet a’ mi szőlő termő helyeink szüreti idejéhez lehet hasonlítni. Nagy készületekkel fognak 

neki a’ szüretelésnek, legelsőben is kimennek a’ falunak vénei és tapasztaltjai, hogy meglássák ’s 

meg ítéljék, eljött-é az ideje a’ szárak levágásának. Ezek a’ földeket megjárják annyival nagyobb 

 

 
 

2. A maguey (közönséges agave) nedvének szüretelése. 
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gonddal, hogy ha kelletinél csak kevéssel elébb vagy később fognak neki a’ munkához, a lének 

mind mennyiségében, mind minéműségében nagy fogyatkozást szenvedhetnek az ágávés gazdák. 

Miután az ő határozások szerint felszabadul a’ szüret, neki állnak a’ szárak levagdalásának és a’ 

lév bémerésének. Ez frissen édes, mint valami czukros vagy mézes víz, de úgy keveset költenek 

el belőle, hanem meghagyják némüképen éledni, mi által igen egésséges tápláló ital válik belőle, 

melyet pulké-nak neveznek. Ezt Mechikóban minden rendű ember nagyon szereti és issza, de az 

idegennek nagy bajába kerül, míg megszokhatja, mert íze ugyan nem kedvetlen, de a’ szaga oly 

dögleletes, mint a’ büszhödt húsé, úgy hogy a’ ki hozzá nem szokott, csak a’ szájához sem 

viheti, hogy a’ gyomra fel ne émelyedjék. A’ ki pedig egyszer megszokta, úgy megszereti, hogy 

semmi más italért nem adná. Oly egésségesnek mondják, hogy a’ sorvadó nyavalyában sinlőket 

is helyre hozza, ha vele élnek folyvást. A’ púlkét pálinka főző üstén lehúzatván, valami nagyon 

kedves égett bor lesz belőle. Ezt így nevezik: vinó merkál, és hasonlólag felelte kapnak rajta.  

De még más hasznokat is húznak a’ mechikóiak az ágávéból. A’ virágzó szárát megszáraztják és 

házakat fednek vele. A’ leveleinek húsos részéből kicsiny laptákat formálnak ’s ezeket szappan 

helyett használják, mert oly jó habot csinál vízzel, mint a’ szappan, a’ szálas részeiből köteleket 

fonnak, de a’ melyeket sem erejekről sem tartósságokról nem nagyon dicsérhetni; a’ friss 

leveleket felhasogatva marhának is adják, eledelül. A’ töviseit szegnek, tőrnek használják. Néha 

a’ levél hegyén lévő tövisét úgy veszik-le, hogy egy hosszú lágy szálka a’ levélből rajta 

maradjon, és így úgy lehet élni vele mint egy fűzőtűvel, melybe fonal van húzva. Végre a’ virág 

termő szár közepéből egy hasábot levágván, azt fenkő helyett beretva fenőnek lehet alkalmazni. 

_____________________________________ 
*) Agave americana. 

**) Mexico, vagy Mejico. A’ spanyolok a’ j és x betűket úgy olvassák, mint a’ németek a nálok szokott ch kettős 

betűt. 
 

Vasárnapi Újság. Aloé. 1835. július 12, 2. évfolyam, 67. szám, 528-530. 
 

Szerkesztői megjegyzések 

1 sing (brassói, erdélyi) = 62,52 cm 

1 sing (kolozsvári és magyar) = 62,2 

1 rőf = 1 magyar sing 

1 erdélyi láb = 31,36 cm 

1 erdélyi hüvelyk = 2,6 cm 
 

Az 1. és 2. kép Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember. - Művelődéstörténeti tanulmányok címmel 1905-ben 

kiadott könyvének 50. és 51. képe.  

 

 

 
 

 

Aloe penduliflora Baker. 

Ezen uj Aloe angol szaklapok szerint tavaly augusztusban virágzott 

először Kevben. Angolországba John Kirch 1884-ben küldte 

Zanzibarból. Egyenes tőkocsánya 13 milimeter átmérőjű; lekonyuló, 

szétterjeszkedő kard alakú levelei mintegy 30 cm. hosszúak, 2 
  -4 

cm szélesek, üde zöldek, felül majdnem laposak, alul gömbölydedek 

s széleiken apró három élű hosszú hegyű töviseik vannak. Virágai 

15 cm. hosszú kocsánvon jelennek meg, a mely a felső levelek egyi-

kének hónaljából fakad. A kocsánykák mintegy 13 milliméter hosz-

szúak, murvái lándzsások, a kocsánykáknál sokkal rövidebbek. 

Virágja halvány sárga, zöld pontokkal. A rendesen kiálló porszá-

lakon hosszúkás vörös portokok vannak. 

 
Kertészeti Lapok. 1889. szeptember 9. szám 245. o. 

Megjegyzés: a név ma is érvényes. Az IUCN Vörös Listára 2009-ben felvett 

veszélyeztetett növény. – Szerk. 
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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. 
 

N 
niveus beschneit hófehér 

nivosus, nivosa beschneit, schneeweisser behavazott, havas, hófehér 

nizandensis benannt nach Herkunft: Nizanda, Nizandából való, Mexikó 

nobilis vornehm, edel, edler előkelő, nemes 

noctiflorus nachts blümend éjszaka virágzó 

nodiflorus knotenblumig csomós, csoportos virágú 

nodus die Nodus csomó, szárcsomó 

nomen name név 

nomophylla das Laubblatt lomblevél 

Nopalea feigenkaktus fügekaktusz 

nordmannianus Eigenname Nordmann-féle 

Normanbokea benannt nach Prof. N. Boke Boke-féle 

notabilis hamerkenswert figyelemre méltó 

notesteinii benannt nach Prof. F. N. Notestein Notestein-féle 

nothominuscula  hamis (ál) -egérke 

nothorauschii  hamis rauschii 

nothus unecht hamis, nem valódi 

notocactus südkaktus déli kaktusz 

notus bekannt, gewöhnlich ismert, szokásos 

novae-angliae neu englisch új angol 

novae-belgi neu új 

nucis dazwischenliegend külső, közti 

nucleolus das Kernkörperchen sejtmagvacska 

nucleus der Zellenkern sejtmag  

nucula der Pseudokern álmag /aszmagtermés/ 

nuculifera nussfrüchtig, nusstragend diótermésű, diót viselő 

nudatus bloss, entblösst, nackt meztelen 

nudiflorum, nudiflorus nacktblumig, nacktblütiger csupasz virágú, kopasz virágú 

nudum, nuda nackt, kahl csupasz, kopasz 

nucleus zellkern magkamra, magház, magbelső 

nummularium kugelrund, geldähnlich kerek, pénzszerű 

nunezii benannt nach Prof. C .Nunez Nunez-féle 

nutans nickend bókoló, bólintó, bólogató 

nux die Nussfrucht diótermés  

nux-vomita brechreizende hánytató 

nycticalus nachtblüher, nachtblühend éjszaka virágzó 

nyctocereus nackt(blühender) Cereus éjszaka (virágzó) Cereus 

nyensis benannt nach Herkunft:Nyens, 

Nevada, USA 

Nyens-ből való 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rajzolta Kovács Mariann. 

 
 


