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A KAKTUSZ ÉS POZSGÁS DIGITÁLIS ÚJSÁG A JÖVŐBEN KÉTHAVONTA
JELENIK MEG, LEGKÖZELEBB JÚLIUS VÉGÉN AZ AUGUSZTUSI.

„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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Írta: Demeter Zsolt Mihály
Ebben a cikkben be szeretném mutatni az észrevételeimet az Aztekium ritterivel kapcsolatban és
ennek a fajnak a meggyökereztetésével kialakított módszeremet, amiről azt kell tudni, hogy az
Aztekium esetében a folyamat sokkal bonyolultabb, mint a többi nemzetségnél. Öt éve
próbálkozom különféle módszereket alkalmazva és több mint 20 sarjat elveszítve, de csak
egyetlen egy vált be igazán. Minden elvesztett növényt nagy gonddal és figyelemmel elemeztem,
keresvén az okát az elszenvedett kudarcnak. Rá kellett jönnöm, hogy rosszul közelítettem meg a
problémát, nem vettem figyelembe sok apró, jelentéktelennek tűnő részletet.
1. Az Aztekium ritterinek nagyon száraz a szövete,
2. A növekedési csúcs nagyon mélyen van a növényben,
3. Az eltávolított sarjak nem rendelkeztek megfelelő magassággal.
Az anyanövényről való hajtások inkább széltében növekednek, mint magasságban, egy hajtás, ami
2-3 cm átmérőjű, nem haladja meg az 1-1,3 cm magasságot. Innen következtettem arra, hogy a
növekedési csúcs nagyon megközelíti a borda szintjét, ahonnan kifejlődött a sarj. Ha levágjuk a
hajtást a növényről, a bordával egy szintben, akkor megsérthetjük vagy elvághatjuk a növekedési
csúcsot, ami a hajtás elvesztését eredményezi abban az esetben is, ha fel szeretnénk oltani vagy ha
meggyökereztetésre gondolnánk. Itt rajzot készítettem példának:
Ezekből az észrevételekből kikövetkeztettem, hogy
érjük el a sarj megfelelő méretét és ne sértsük meg a
hajtáscsúcs alját, a borda egy részével együtt kell
leválasztani a sarjat, ahogy a 2. rajzon próbálom
szemléltetni.

1. képen a helytelen, a 2-on a helyes leválasztás.
1.

2.

Felvértezve ezekkel a megfigyelésekkel, 2019 júliusában elkezdetem egy gyökereztetési kísérletet
ezzel a módszerrel. Leválasztottam öt sarjat, eltávolítva ezáltal egy darabot a bordából is. Néhány
kép ezt szemlélteti:
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A dugványok legalább 1,8-2 cm átmérőjűek legyenek, mert egy kisebb hajtás, tudván, hogy a
szövete is nagyon száraz, idő előtt kiszárad es minden kárba vész.
A kaktuszok dugványozására a legmegfelelőbb időszak a június és július, így tudjuk biztosítani a
leghosszabb meleg periódust. A leválasztott sarjakat gyökereztető hormonnal is kezelhetjük, és
csak 6-8 napot hagyjuk őket száradni, hogy nehogy túlzottan kiszáradjanak. Gyökereztető
közegként nagyon finom homokot használtam, a szemcseméret nem nagyobb, mint 0,1-0,5 mm,
hogy minél jobb legyen a növénnyel való érintkezés. Miután 2/3-át a növénynek
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elsüllyesztettem a homokban, felszívatom a közeget úgy, hogy a nedvesség elérjen a felszínig, de
ne is legyen túl nedves, ahogy mondani szoktam, legyen csak egy természetes nedvessége. A
nedvesítő módszerem a gyökereztetéshez: egy 11×11×7 cm-es cserepet használtam, a
nedvesítéshez pedig egy 15×30cm átmérőjű edényt, amiben kb. egy cm vizet töltöttem, és ebbe
helyeztem bele a gyökereztető tálcát. Miután lecsökkent a víz szintje 5-6 mm-rel, kiemelem belőle
a cserepet, a víz 15 perc múlva jelenik meg a felszínen, és így elérem a megfelelő nedvességet. A
növényeket ki kell tenni a tűző napra,1-2 napon belül kiszárad a homok, 2-3 nap után
megismételjük az eljárást. Vigyázni kell arra is, hogy 2-3 napnál többet ne maradjanak a növények
száraz homokban, ezért én 4-5 naponként nedvesítettem. Az első 2-3 héten nagyobb figyelmet kell
szentelni a nedvesítésre nehogy túlnedvesítsünk , utána lehet bővebben adagolni a vizet. Jó tudni,
hogy az Aztekium ritteri hamarabb elszárad, mint hogy elrothadjon. Másfél hónap múlva
ellenőrizhetjük, hogy beindult-e a gyökerek fejlődése. Ha a homok nagyon szorosan hozzá tapadt
a növény aljához, azt jelenti, hogy a folyamat beindult, de eltarthat egy évig is. A kísérleti
állomány október elején kapta az utolsó nedvesítést, telelni együtt teleltek a többi növénnyel. Újra
kezdtem a nedvesítést 2020. március elején, lévén kellő meleg, május 2-án kiemeltem a
növényeket a homokból, és nagyon elégedett voltam az eredménnyel, a művelet sikeres volt
100%-ban, ahogy azt a képek is bizonyítják. A fotózás után a növények a végleges földkeverékbe
kerültek.
Demeter Zsolt Mihály
Fordította: Ördög Emese
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel.
Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel.
Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha bármilyen
tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség kedvéért széles
hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel egyaránt
permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és tevékenységük is
felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek jelenlétére.
2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk
kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a
gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra
kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását.
3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket
árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül.
4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt
helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére, és
feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt igénylik
kaktuszaink, de más pozsgásaink is.
5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján.

1. Phoma torrens vírus fertőzés

2. Botrytis cinerea fertőzés

3. Fusarium fertőzés

Ficzere Miklós
A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés
című cikkében.
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AZ AGAVÉK
Írta: Sajó Károly (1907)
Ha valaki először megy Dalmáczia meleg tengerparti tájaira,
például Lussingrandeba, a növényzetből legelőször is a kövér
szürkészöld agavék, népiesen százéves aloé-k ötlenek feltűnést keltőén szemébe. Lussingrandeban például a templom
alatt levő kis öböl meredek sziklapartjain nőnek szépen. De
vannak egyebütt is a kertekben; Lussinpiccolóban is megtaláljuk őket a déli kikötőben (a Cigale partjain). Kövér,
czombvastagságú levelük, melynek szürkészöld színe van, és
a rajta levő kegyetlen tüskék, a cactus-féléket juttatják
eszünkbe. A levelek kifelé és lefelé hajlott termete pedig
aloékra emlékeztet. De ezek az agavék sem nem cactusok,
sem nem aloék, hanem egy egészen külön növénygenust
képviselnek, mely a botanicában Agave nevet kapott. Az
egész déleurópai és északafrikai tengerparton elvadulva is
terem az agave, különösen nagy számban Spanyolország és
Sicilia kopár, sziklás lejtőin, és úgy látszik, hogy ezek mind
az Agave americana nevű fajhoz tartoznak. Az 1. számú kép
1. Virágzó Agave amerivana
több olyan példányt mutat egy siciliai kertből, melyek már
példányok siciliai kertben.
virágzanak, az agave ugyanis nem elégszik meg holmi
szerényebb virágszárral, mint a legtöbb másfajú növény, hanem olyan óriási virágszárat hajt, mely
8—10 méternyi magasságra is felnyúlik a levegőbe. Tehát ha emeletes ház előtt virágzik a
kertben, akkor a legmagasabb virágszárak felnyúlnak a második emelet ablakáig, a kisebbek pedig
az első emelet ablakain át árasztják be illatukat a szobába. Mert az agave-virág illatos is. A
virágszár tényleg olyan magas, mint egy kisebb tengeri hajó vitorla-árbocza és olyan vastag alul,
mint jól megtermett ember czombja. Meg is keményedik, némileg meg is fásul, de azért laza
szövetű szerkezete van. A virágok színe zöldes-sárga és valamelyest messziről a kertjeinkben
elterjedt Yucca-félék virágára emlékeztet, de csak a színre nézve; mert a virágzatnak, mint képünk
is mutatja, egészen más habitusa van. A virágszár ugyanis fenn candeláberszerűleg ágazik szét és
ezeknek az ágaknak végén felfelé fordulva csomókban jelentkeznek az egyes virágok.
Sajó Károly (sz. Schemiz Károly, Győr, 1851. június 20. – Őrszentmiklós, 1939. február 9.
„Tanulmányait a győri gimnáziumban, majd a Pesti Egyetemen végezte. Természetrajz
szakos tanári oklevelének megszerzése után három évet visszavonultan, önképzésre, szakmai
és nyelvtudása elmélyítésére fordított. Ezután 1877 és 1888 között Ungvárott a Királyi
Katho-likus Főgymnasiumban tanított. 1888-ban hívta meg Horváth Géza munkatársnak az
Országos Phylloxera Kísérleti Állomásra. Ebben az intézményben, majd jogutódjában, a
Magyar Királyi Állami Rovartani Állomáson hét évet entomológusként dolgozott. Skarlát
megbetegedése szövődményeként kialakult nagyothallása miatt - saját kérésére -1895-ben
nyugdíjazták. Ekkor felesége családjának őrszentmiklósi (egykori nevén Kis-Szent Miklós,
napjainkban Őrbottyán része) birtokaira vonult vissza, ahol élete végéig folytatta tudományos vizsgálatait és megfigyeléseit. Laboratóriumát is itt, egykori nevén a Nyárason rendezte
be. Utolsó tudományos közleménye 1914-ben jelent meg, utána nem publikált többé. Számos
tudományos társaságnak volt a tagja, így a Magyar Rovartani Társaságnak, az Association of Economic Entomologist-nek, a Kaiserlich-königliche zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien-nek és a Verein für schle-sische
Insektenkunde zu Breslau-nak. Ezen utóbbi társaságban, az évkönyvek tanúsága szerint, legfrissebb munkáit a
taggyűléseken folyamatosan ismertették. Sajó Károlyt, a német élettudomány ünnepelt vezéralakját Magyarországon
haladó szellemű és bátorszavú stílusa miatt agyonhallgatták, írásait jórészt mellőzték.”
Víg Károly: Sajó Károly úttörő rovartani kutatásai. Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 36. 53-73,
Szombathely, 2013.

9

2. A sötétzöld óriás agave, vagy maguey. (Agave atrovirens).

3. Ecluse Károly Agave-t ábrázoló
képe 1576-ból.

Ilyen agave-virágárboczokat már Lussin szigetén is majdnem minden évben láthatnak az oda
kirándulók. Sőt már kora tavaszszal, áprilisban, vagy még előbb, márcziusban is. Az agave 4—5
fok hideget még kibír valahogyan, a nélkül, hogy elpusztulna; ilyen hőfokok a fagypont alatt
Lussinban is előfordulnak. De már keményebb telű tájakon csak üvegházban lehet kiteleltetni; és
pedig vagy cserépben, vagy pedig az üvegházak talajába ültetve. Az ilyen üvegházi példányok
azonban nem szívesen virágzanak, és ha virágot hajtanak, az tényleg eseményszámba megy.
Eltelik 60—80—100 esztendő is, míg az üvegházi példányok annyi energiát tudnak
összehalmozni magukban, hogy ilyen colossális virágárbóczokat hajtsanak. Ez a magas, néha 100
éves korban beálló virágzás szerezte meg nálunk az agavénak a „százéves aloé“ népies nevét. A
meleg éghajlatú földövek tájain, a hol a szabadban jól érzi magát az agave, már 15 éves korában
rendesen hajt virágot; ott tehát a „százéves aloé“ elnevezés nem felelne meg a valóságnak. Az
agavénak nemcsak a virágszára nagy, hanem a levele is: egy-egy jól megtermett levél a trópusi
tájakon két méter hosszúra is megnő. Különösen meglepő terjedelmű a Mexicoban nagyon
elterjedt „sötétzöld óriás“ (Agave atrovirens) nevű faj, melyet 2. számú képünkön mutatunk be.
Az egyik példány közepébe 10 éves fiúcska mászott be, mert a nagy agavelevelek olyan erősek,
hogy az embert úgy megbírják, mint a szilárd faágak. Az ilyen nagytermetű agavék közepén olyan
vastag törzs (vagy talán helyesebben torzsa) van, mint holmi petroleumhordó. És az egész
földfeletti rész 20—30 métermázsát is nyom; ennek a nagy súlynak pedig legnagyobb része víz. A
mint ez a leírás mutatja, az agave tömérdek vizet halmoz össze levélzetében, olyanformán, mint a
cactusok. Az ilyen vízgyűjtő húsos növények pedig nem hiába teszik ezt. Mert hiszen minden
növényt a körülmények fejlesztettek olyanná, a milyenné lett. A vizet összehalmozó húsos
növények is olyan tájakon keletkeztek, a hol — legalább az év egy részében — nagy az aszály, a
hol a talaj olyanná szárad, mint a hamu, a hol eső ritkán van, de harmat éjjelenkint az év egy
részében képződik és a hol e mellett még tropikus hőség is van. Az Agave nem is jobbára aszályos
helyeken otthonos, és ott uralkodó szerepre vergődik a vegetatio képében. A húsos agaveleveleknek igen vastag bőrük van, mely a napsugarak alakjában hozzájuk jutó energiát bebocsátja
ugyan szöveteikbe, de a víz elpárolgását kifelé csak igen kis mértékben engedi meg. Azonkívül az
agavéknak megvan még az a tehetségük is, hogy minden csepp nedvességet be tudnak szívni
magukba; még pedig nemcsak a talajból, hanem még a harmatlerakódást is, és így a szó szoros
értelmében víz-reservoirok. Ha már most egy ilyen növénypéldánynak sikerült — termetéhez
képest 5—10 vagy több métermázsa vizet ügyesen és folyvást takarékoskodva összegyűjteni,
akkor olyan folyékony kincset rejteget magában, mely képessé teszi arra, hogy ebből a tőkéből
egy egész évig is megélhessen, ha a szükség úgy hozza magával. Ebből megérthetjük azt a
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paradoxonnak látszó gyakorlati tényt, hogy a legforróbb és
legaszályosabb sivatagforma tájakon találjuk a vízben
leggazdagabb szövetű növényeket. Az ilyen növények tehát
nagyon sokáig tudják tűrni a vízhiányt, a nélkül, hogy
valóban szomjaznának. Állatok és növények közt ugyan
igen nagy a különbség, és ha összehasonlítjuk, hasonlatunk
a rendesnél is jobban sántikál; mindamellett némi
merészséggel azt mondhatnók, hogy ezek a vizet raktározó,
húsos levelű sivatagnövények a „sivatag hajójáéra, vagyis a
tevére emlékeztetnek. És éppen ebben van az Agavenemhez tartozó növényeknek nagy gazdasági jelentősége.
Olyan jelentősége, mely a legközelebbi jövőben alkalmasint
óriási módon fog emelkedni, mert hiszen például
Németország legújabban „Német- Délnyugatafrika”
(Deutsch-Südwestafrika) és „Német-Keletafrika“ (Deutsch4. Camerarius agave-képe 1586-ból.
Ostafrika) nevű gyarmataival olyan területeket fogott
magának, melyeknek sokféle jellemvonása van ugyan, de legfőbb jellemvonásuk mégis a
sivatagszerűség. Az előbbi gyarmat terjedelme 835,000 négyzetkilométer, tehát l2/3-szor nagyobb,
mint az egész európai Németország. Német-Keletafrika pedig még nagyobb kiterjedésű, mert
ennek területe egy millió négyzetkilométer. Németország tropikus gyarmatai tehát körülbelül
négyszer akkorák, mint az európai anyabirodalom. Természetes, hogy ilyen óriási, sivatag jellemű
szerzemények birtokában, elsősorban abban az irányban fog Németország kutatni, hogy miféle
olyan hasznos növényeket honosíthatna meg rajtuk, melyek a szárazságot többé-kevésbé kiállják.
Valószínű tehát, hogy az Agavé-féléknek Afrikában lesz legnagyobb szerepük a földön, nagyobb,
mint bárhol egyebütt. Az Agavé-nem képviselői ugyanis nagyon hasznos culturnövények és
áldást, gazdagságot hozhatnak különben nagyon szomorú vidékekre; — de átkává is lehetnek a
lakosságnak! Miben rejlik ez az ellentétes szerepük, azt alábbi sorainkban majd megmagyarázzuk.
Az agavék eredeti hazája gyanánt, a tudomány mai állása szerint, Amerika szerepel. Tény, hogy
vad állapotban agavékat csak Amerikában és a Földközi tenger déleurópai és afrikai partjain lehet
találni. Az azonban jóformán bizonyos, hogy azok a példányok, melyek Spanyolország
Portugallia, Sicilia szikláin emberi cultura nélkül tenyésznek, nem ősidők óta élnek itt, hanem
azóta, mióta a spanyolok Amerikát felfedezték. Valószínű, hogy már a XV. vagy a XVI.
században kiszabadultak valahogyan a kertekből a szabadba és mivel azokon a kopár sziklákon
egyéb növényekkel nem kellett versenyezniük, jól érezték magukat ott és lassankint elfoglalták a
kopárságok tekintélyes részét. Már az is amerikai eredetre vall, hogy a XVI. század botanikusai
„Aloe americana“-nak nevezték. Akkor pedig még tudniok kellett az embereknek, hogy eredeti
déleurópai növény-e, vagy pedig Amerikából bevándorolt. Érdekes a két legelső képet megnézni,
melyeken több mint 300 év előtt európai tudósok ábrázolták. A legelsőt, (3. sz. kép) 1576-ban
rajzolta meg Ecluse Károly belga botanikus (tudományos munkáiban latinosan Clusius-nak írja
nevét). Valenciában (Spanyolországban) szerzett példány után. Mivel ő maga járt akkor
Spanyolországban és ugyanő, mint a képen látni, „amerikai aloé“-nek nevezte, bizonyos, hogy
akkor Spanyolországban tudták, miszerint amerikai eredetű növény. Ha már most tekintetbe
vesszük azt, hogy a spanyolok Cortez fegyvereseivel 1519-ben vonultak be Mexicóba, az agavék
hazájába, és hogy Ecluse (Clusius) 1576-ban nevezte lerajzolt növényét „amerikainak, ez a kérdést
úgyszólván feltétlenül eldönti; mert Mexico elfoglalása óta Ecluse spanyol-országi utazásáig csak
50 év telt el, tehát az akkor élő emberek idejében kellett a behozatalnak történnie. Még másik
efféle bizonyítékunk is van: 1586-ban ugyanis Firenzében (Olaszországban) kivirágzott egy agave,
melyet Camerarius Joachim, világhírű nürnbergi orvos és botanikus, két évvel később lerajzolva
bocsátott közzé. Könyvének megfelelő lapját 4. sz. képünk fénykép után ábrázolja, és ő is „Aloe
americana“-nak nevezi, mint a képes lap homlokán látható. E bizonyítékok azért lényegesek
növényföldrajzi szempontból, mert Müller és más növénytani írók az agavét eredeti földközi
tengeri növényfajnak tartják, mely szerintük a déli olasz partokon már a XI. században is díszlett.
Sőt némelyek még Pompeji egyes frescoin is felismerni vélik. A kérdés még más tekintetben is

11
érdekest. Ugyanis akadtak újabbkori festők, a kik középkori jeleneteket ábrázolva, vásznaikra a
növények közé agavékat is pingáltak, mert ők déleurópai partokon vadon találták. Ez nyilvánvaló
anachronismus, mert Amerika fölfedezése előtt európai és afrikai földön agavék nem voltak,
bármit mondjanak is egyes feltűnést kelteni óhajtó botanikusok.
Az Agave-nemnek számos faja van és legnagyobb részüket újabb időben írták le. Majdnem mind
Középamerikában honos, csak kevés ismeretes egyéb hazákból. Egy fajnak állítólag Délázsia
volna a hazája. Az is bizonyos, hogy több faj van olyan is, melyet eddig le sem írtak még a
természetrajzi könyvekben és ismeretlenül lappanganak Mexicóban, Yucatanban és egyebütt. Az
is lehet, hogy ezeket a fajokat, melyeknek még nevük sincs, tenyésztik Középamerikában; mert
hiszen, mint már többször meg volt említve, a cultura alatt levő növényekkel foglalkoztak eddig a
tudósok legkevésbé, kivált ha ilyen óriási, csupa-víz növényekről van szó, melyek virágzata
akkora, mint egy ház és ennélfogva préselni, vagy növénygyűjteménybe elhelyezni nem lehet.
Az egyes fajok különböznek egymástól a levelek színére, széles vagy keskeny formájára, kifelé
vagy befelé fordult helyzetére, valamint a virágok színére és formájára nézve is.
A mexicói fennsík az agavék classikus hazája Ez a száraz, nagykiterjedésű vidék a természetbúvár számára rendkívül érdekes tanulmányi terület; mert amit ott lát, elüt mindentől, ami
egyebütt látható.
William Trelease amerikai tanár, aki bejárta ezt a vidéket, tavaly októberben ez útjában szerzett
tapasztalatairól a chicagói közönség előtt előadást tartott. Előadása ez év márcziusában jelent meg
és szíves volt nekem megküldeni. Az előadás szövegéből merítem adataim tekintélyes részét,
valamint a képek egy részét is.
„Mielőtt az utazó Laredóba érkeznék — mondja Trelease — már szemébe ötlik egy nagy faj, az
Agave asperrima. Ha keletről megy be Mexicóba, El Páson át, akkor az Agave Parryi köti le
figyelmét; ha nyugatról jön, akkor ismét egy másik faj
jelentkezik: az A. Palmeri. Ha pedig Nogales-en, Sonora
kapuján át megyünk be vasúton, akkor e növényalakok
egyik legkülönösebbike, az Agave Huachucensis látható a
vasúti kocsi ablakából; ennek a fajnak levelei majdnem
golyóformára vannak összehajolva”.
„A leghatásosabb tájképalkotó fajok egyike borít el néhány
hegyoldalt Tehuacan szomszédságában; ez igen egészséges
tartózkodó hely, melyen minden utazó átmegy, a ki Pueblából Oaxacába, vagy pedig Mitla csodálatos romjaihoz tart.
Ennek hatalmas virágcsomói ragyogó sárga színűek, és
sokkal szebbek, mint az egyebütt kertekben kultivált Ag.
americana. Hatalmas levelei felváltva zöld és szürke
5. Domboldal kis fehér agavékbólálló
csíkokkal úgy vannak tarkítva, hogy e színezettől kapta
ültetvénynyel. (Agave Verschaffelti).
nevét is: Agava marmorata (marmoratus = márványszerűen tarkált). Mindenfelé az említett város környékén még legalább is egy tuczat más,
egymástól alig különböző Agavé-faj van és ezek közt feltűnő egy kistermetű gyönyörű fehér
levelű faj, melyet annak neve után, a ki először importálta a kertekbe (mintegy 40 év előtt), Agave
Verschaffelti-nek nevezték el.” (5. sz. kép.)
Akár a fönnebbi sorokból is látható, hogy minő gazdag Mexico Agavé-fajokban. A fajok és
válfajok egy része átjutott Európába is, és a délvidéki kertekben különösen azokat tenyésztik, a
melyeknek tarkázott levelük van: akár sárga, akár sötét csíkokkal. Így például Riviérán az Agave
picta most nagyon kedvelt faj, mert sötétzöld levelének szélei szélesen aranysárgák. Van válfaj is,
melyen nem a levél szélén, hanem a közepén húzódik végig a sárga csík.
Aki déleurópai kertekben jár, az mindenütt találkozik szebbnél-szebb agavékkal; ezek ott éppen
olyan kevéssé hiányozhatnak, minta hogyan a mi kertjeink nem lehetnek el orgonabokrok nélkül.
Hogy mennyire díszítik a kerteket, azt 1. sz. képünk mutatja meg, mely egy siciliai kertben való
fényképfelvétel után készült. Dél- Európában, mint e kép is mutatja, a virágszárak nem nyúlnak
olyan roppantul a magasba, mint a valódi trópusi tájakon, a mit majd alább, egy másik érdekes
képpel fogok illustrálni.
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6. Mexicoi falusi udvar, maguey-agavékkal. (Agave atrovirens).

Mexicoban az utas ma már szintén több cultivált, mintsem vad agavéval találkozik. Mindenfelé
ezeken a növényeken akad meg szeme. A Mexico várostól délre fekvő területen számos mérföldön
át nem is látni egyebet, mint csupa agavékkal beültetett földeket, véges-végig, jobbra-balra,
ameddig a szem elláthat. Csak nagy ritkán mutatkozik itt-ott egy gyapotfa, egy magános borsfa,
vagy pedig sötét cyprus-csoportok. melyek a temetkező helyeket jelzik. Ezen a területen majdnem
kizárólag a már képben is bemutatott sötétzöld óriás agave (Ag. atrovirens) uralkodik.
Mi indokolja tehát ezt a nagyszabású culturát? Mire lehet használni az agavékat?
Erre sokféleképpen lehet felelni. Először is tény, hogy az agavék a kevés igényű természetes
népeknek úgyszólván összes életigényeiket fedezni bírják. Emberi és állati táplálékul
használhatók; édes szesznélküli, valamint szeszes italt szolgáltatnak; ruházatot, köteleket, építő
anyagot, tűt, papírt, borotva-élesítőt, szappant, kefét, orvosságot, festéket, enyvet készítenek
belőlük; — sőt még katonai barricadok is készülnek agavékból!
De hát hozzátehetjük mindjárt azt is, hogy az európai ember korántsem használja ilyen sokoldalú
módon. Mexicóban például azok a nagykiterjedésű ültetvények kizárólag szeszes ital termelésére
szolgálnak, ámbár sokkal jobb czélra is használhatnák. És ámbár az a fennsík máskülönben
majdnem semmit sem teremne, az agavék segítségével az ottani birtokos mégis több tiszta
jövedelmet húz belőle, mint az európai szőlőtermelő a legbővebben termő szőlőkből. Bizonyos,
hogy idővel majd jobb czélra fordítják (másfelé) az agavékban rejlő természeti kincset. De most
tényleg úgy áll a dolog, hogy éppen eredeti hazájukban valóságos átkul szolgálnak: olyan óriási
mennyiségben termik ugyanis a mustot, hogy a belőlük készült szeszes italt potom áron kapja a
lakosság — issza is bőven és satnyul tőle. Azt a szeszes italt a maguey nevű agavéból kapják. Ez a
maguey pedig nem más, mint a 2. sz. képen már bemutatott óriás sötétzöld agave: az Agave
atrovirens. Könyvekben még mindig találkozunk avval az állítással, hogy a mexicóiak nemzeti
szeszes italukat az Agave americana-ból készítik, tehát abból a fajból, mely déli Európai földközi
tengeri meleg tájain vadon is nő. De ez tévedés. Éppen olyan tévedés az is, hogy az Agave
americana-ból nyerik a Középamerikából exportált „sisalu” és egyéb rostokat. Tény az, hogy ez
az Agave americana, bár előfordul Mexicóban, és egyebütt Középamerikában, a legkisebb
nemzetgazdasági jelentőségű. A maguey-ből, vagyis az Ag. atrovirens-ből kapják azt a nagy
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arányokban fogyasztott szeszes italt, melynek
ott „pulque” a neve. Nagy „hacienda”-kon,
vagyis mexicói nagybirtokokon, jóformán semmi egyéb zöldet nem lehet látni, mint a maguey-agavét. Ez nekik az, a mi nekünk a szőlő.
De mégsem egészen az! A szőlőt ápolni, művelni kell, mert nagyigényű növény. Az agavét
azonban csak az anyanövényről levágott
gyökérsarjakból szaporítják, elültetik, aztán nő
magától; az ilyen colossalis növény, mely a
növényországban a víziló szerepét képviseli,
van elég erős arra, hogy maga alatt minden
gyomot elnyomjon. Nem is igen van aztán már
egyéb dolog vele, mint bevárni, míg virágzani
akar. Mert szüretelni csak akkor lehet belőle,
mikor már olyan koros, hogy virágzásnak
indul. A „pulque“-t mindenfelé isszák abban az
országban. És azért falusi ház nincs ott maguey
nélkül; 6 sz. képünkön egy mexicói falusi udvart látunk, jobbra-balra a maguey-agavékkal.
Mikor látják, hogy a hatalmas virágszár ki akar
bújni az agavé levélzetének középéből, akkor
levágják a nagy rügyet, és valami üreget vájnak
ki a helyén. Ebbe az üregbe aztán csakhamar
összegyülekezik
a mézédes nedv: az agavé7. Agáve-mustszüret Mexicoban.
must! Csakugyan mézédességű és azért a spanyolajkú lakosság „agua miél*-nek, vagyis „mézvíz“ - nek nevezi. Valóban nagyon édes must,
mert súlyának 9 vagy 10%-a czukorból áll. Ebből is látható, hogy a maguey-agave első rangú
czukor-termő növény is, ámbár jelenleg, okszerű czukorgyártás hiányában, jóformán az egész
termést megerjesztik. Az agua miél tiszta, színtelen folyadék, melynek friss állapotban nem
kellemetlen az íze; pasteurizálják is, úgy hogy édes marad, és kis mennyiségben palaczkokban
exportálják. Mint említém, legnagyobb részt pulque készül belőle; az erjesztés czéljából egy
előbbi erjesztési folyamatnál visszamaradt seprőt kevernek hozzá, mitől csakhamar forrni kezd,
mint a szőlőmust. Európai utasok a pulque-t rendesen nem nagyon élvezik; legalább az előkelők
és kényesebb osztályok nem. Azért nem, mert a kezelés tisztaság dolgában nagyon sok kívánni
valót hagy fönn. Először is az a kellemetlen, hogy mikor az első adag nedvet kivették a kivájt
lyukból, az üreget csak felületesen födik be levelekkel vagy kővel. Légy és egyéb rovar pedig
abban a tropikus climában milliószámra hemzseg, és nem is volnának igazi legyek, ha mindenáron
belejutni nem óhajtanának a mézédes agave-üregbe. Bele is jutnak, bele is vesznek, mint a mi
légyfogó palaczkjainkba, és egész sűrű rétegben úszkálnak a folyadék tetején. De ez nem bántja a
szüretelőt. Minden nap pontosan megjelenik a kivájt agavénál (7. sz. kép), kezében tartott lopóját
belemeríti az összegyűlt mustba, aztán felszívja a mustot a lopóba és ebből beleereszti a hátán
lógó, homlokához erősített tömlőbe. Az összegyülemlett rovarok egy része felkerül a lopóba és
ebből a tömlőbe, melynek szűk nyílása lévén, nem igen lehet tisztán tartani. Másik része a
rovargyűjteménynek benn marad az agavéüregben és napok folyamán egészen rothadásnak indul,
mindenféle baktériumnak és bacillusnak kitűnő tenyésztőágyul. A tömlők, melyekbe a mustot
összegyűjtik, állati bőrökből lévén, nagyon természetes, hogy szintén valamelyes illatot
kölcsönöznek a folyadéknak. De hát ez mind nem bántja a bennszülött mexicóit, azért a pulque
mégis kedvencz itala marad. Már csak azért is, mivel nagyon olcsó. Ha egy ilyen virágzani készült
agavét egyszer meglékeltek, negyedévig mindennap lehet belőle szívni meglehetős adag mustot.
Jól megtermett példányok naponkint 3—4, sőt 5 litert is adnak. E nagy termőképesség folytán
egyetlenegy maguey-agave összesen körülbelül 50 korona értékű mustot szolgáltat. Látható tehát,
hogy az agavéültetvény nem valami szegényes gazdaság. A megerjedt pulque, mivel az
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8. Pulque-szállítás öszvér hátán,
Mexicoban.

9. Pulque-vendéglő Mexicóban.

10. Utczai pulque-árúsítás tömlőből,
Mexicóban.

erjesztőgombákon kívül mindenféle más baktérium is van
benne, hamar romlik; pár hónap alatt többnyire annyira
elváltozik, hogy szinte ihatatlan. Azért gyorsan elszállítják a városokba, olyanformán mint nálunk a tejet;
csakhogy nagyobb arányokban, mivel egész vonatok
például alig visznek egyebet Mexico városba, mint ezt az
italt. A vasútig szekéren, vagy nem ritkán öszvér hátán
szállítják (8. kép), úgy hogy az öszvér mindegyik oldalán
egy-egy tömlő lóg. A városokban vagy ven-déglőkben
mérik ki (9. sz. kép), vagy pedig az utczán (10. sz. kép);
ebben az esetben egy-egy pulque-árusító kínálja italát, és
ha vevője akad, lopóval húz számára a tömlőből. Mivel a
pulque mintegy 8% szeszt tartalmaz, szeszgyártásra igen
alkalmas anyag volna. Azonban szeszgyárak hiányában
nagyrészt a napi fogyasztás számára termelik. Aki a mustot gyűjti, mindennap éles eszközzel kivájja, megnagyobbítja az üreget, hogy friss szövetek jutván szabadra,
a nedváramlás akadálytalan legyen. Lassankint az üreg
akkora lesz, mint egy kis hordó, és a körülötte levő
levelek fokozatosan elhalnak. Mikor a nedváramlás megszűnt, a növény is elhalt és nem marad vissza belőle
egyéb, mint egy hordóforma üregű kiszáradt törzs, minőt
11. számú képünkön láthatunk. Kétségtelen, hogy civilisáltabb viszonyok közt a czukortermelő agavéknak egészen más hivatásuk van, mint a pulque-termelés. De
nemcsak pulque-t, hanem agavé-pálinkát, vagyis
„mezcal“-lt is kapnak agavékból, még pedig magában
Mexicóban tíz millió korona értékűt. Ezt már exportálják
is és a palaczkokra Tequila város neve van ráragasztva,
mert a mezcal-szeszgyárak nagyrészt e város környékén
vannak. Ez kedvelt pálinka, mely 40—50% szeszt tartalmaz. A maguey-agávéból is készítenek ugyan pálinkát, de
a legfinomabb mezcal nem ebből, hanem a keskenylevelű
és jóval kisebb termetű Agave Tequilana-ból készül,
melyet effajta használata miatt mezcal-agávénak is
neveznek. Hagyjuk a szeszt termelő agavékat és térjünk át
a rostot termelőkre. A rost-agavék egészen más csoportba
tartoznak. Azelőtt azt hitték, hogy csak egy faj szolgál
erre a czélra. Mivel az agavérostokat a világforgalomban
„sisal-kender“ néven nevezik, azt a növényt, melyről
feltették, hogy a sisalkendert szolgáltatja, Agave sisalanara keresztelték. Ma azonban már bizonyos, hogy a sisalvagy Tampico-kendert (Tampico kikötővárostól, hol nagy
mennyiséget raknak hajókra), nem egy agavé-faj
szolgáltatja, hanem vagy egy tuczat agavé-faj, azonkívül
még Yucca-fajok is. A bennszülöttek az agavé-rostokat
ixtle-nek nevezik. A legkiválóbb rostanyag az ú. n.
henequen-agavéból kerül ki; legalább ez szolgáltatja a
legnagyobb mennyiséget. A botanikában legújabban ez a
faj Agave Lecheguilla név alatt ismeretes. Tömérdek sok
hennequen-agave van különösen Mexico északi részében.
Sok rostot producalnak az indiánok Yucatanban is. Az
Agave Lecheguilla a többi agavétől egészen elütő csopor-
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11. Agave egészen kivájt, elhalt törzse a
mustszüret befejezése után.

12. A legfőbb rost-agave
(Agave Lechenguilla).

tot képvisel. Levele nagyon keskeny, és virágszára nem
ágazik el candelaberformán, mint a legtöbb fajé, hanem
magán a függélyes száron jelenik meg csomókban (12.
kép). Aki ezt a rost-agavét először látja, csakugyan azt
hiszi, hogy nem is agavé van előtte. Rostot vonnak ki
még ezekből a fajokból is: Agave rigida, geminiflora,
vestita, vivipara, falcata, univittata, lophanta,
cochlearis stb. Azonban a rost-agavék kérdése még
nagyon zavaros; jó idő kell még, míg egészen tisztába
hozzák, mely fajok játsszák a kiválóbb szerepet és
különösen azt, hogy melyik faj minő árút terem? Mert
gyakorlatilag ez a főkérdés.
Az agavérostból köteleket, zsineget, zsákféléket,
táskákat és még sok mindenféle egyéb szövött és sodort
rostárút készítenek. A sisal- vagy tampico-kender tényleg nagyon értékes czikk a világ- piaczon és amennyit
az amerikai, különösen a mexicói nép elő tud belőle
teremteni, azt rohamosan elkapkodják. Hogy mindennemű agavérostból papírt is lehet gyártani, az természetes. Csakhogy e czélra most nem az eredeti rostot

13. Windhukban, Német-Délnyugatafrikában virágzó agavé.
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14. Sisalrost-agave NémetKeletafrikában.

használják, hanem a már kiszolgált, elkopott, elszakadozott hulladékot. Az agavék közt vannak,
még pedig nagy számban, olyan fajok, melyekben szappan-természetű anyag van és mosásra
alkalmazható. Az Agave variegata gyökértörzséből például elég diónyi darab, hogy megreszelve
és meleg vízzel összekeverve egy egész öltözet ruhát ki lehessen vele mosni. Mexico különböző
helyein a piaczon tömegesen árulják az ilyen növényi szappant. Más fajoknak a levelükben van a
szappananyag. A hennequen-agavé szintén tartalmaz ilyen anyagot. Mint már említettem, az
agavé-növények jövője attól függ, vajjon a németek afrikai gyarmatainak szárazabb részein
miképpen fognak prosperálni. Ha az ottani klíma megfelel nekik, akkor ott egész agavé-birodalom
fog létesülni. De mivel a czukrot termelő agavék a népre veszélyt is hozhatnak, mivel könnyen
hozzáférhető alkohol kútforrásai, ennél fogva a német kormány — ha erőteljes lakosságot akar —
kénytelen lesz ott a szeszre és czukorra olyan szigorúan kezelt monopóliumot teremteni, mint a
minő alatt ma nálunk a dohány van. Arra is el lehetnek utódaink készülve, hogy idők folytán
tömegesen kerül majd Európába agavé-czukor. Mert bizonyos, hogy olcsóbban semmiféle más
növényből nem lehet czukrot nyerni, mint az agavékból. Csak a kezelést kell okszerű műszaki
alapokra fektetni, a mi a technika és chemia feladata. Hogy Afrikában az agavék már most is jól
érzik magukat helyenkint, éppen a német gyarmatokon, ezt képpel is illustrálhatjuk. 13. sz. képünk
ugyanis Windhukban (Német-Délnyugatafrikában) nőtt virágzó agavét ábrázol. Látjuk, hogy ez a
példány valósággal óriás, mert virágszára nemcsak két, de három-, sőt négyemeletes ház ablakain
is bekandikálna. 14. sz. képünk pedig szintén német gyarmaton álló rost-agavékat (sisalagavékat)
mutat be, melyekről az alsó leveleket rostnyerés végett levágták. A levágott levelek helyei
pikkelyformán jelentkeznek a képen. A felső levelek meg vannak hagyva, mert valamennyit nem
szabad egyszerre levágni, nehogy a növény élete meggyengüljön.
Sajó Károly
Sajó Károly: Melegföldövi mívelt növények – Az agavé. Uránia. - Népszerű tudományos folyóirat. 1907, 8. évf., 10.
szám, 386-393.

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Debreceni Pozsgástár Interneten is elolvasható
példányait. Az újság ezen a címen 1998 decemberében jelent meg először, ez volt az 1. szám. Az
Interneten e számtól kezdődően 2016. év 4. számáig minden újság elolvasható, szám szerint 81 db.
Ezen kívül megtalálható még az előd, a Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők Tájékoztatója, és sok más
szakmai folyóirat és könyv.
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HA SZERETI A TERMÉSZETET ÉS A HELYTÖRTÉNETET…
Szászi Róbert „Vákáncsos életmód a debreceni Erdőspusztákon” című előadása a Debrecent
körülvevő erdőség története a you tube csatornán, az alábbi linkre kattintva:
https://www.youtube.com/watch?v=YoKkPIsHpHY&feature=youtu.be
Az előadó a Csapókerti Közösségi Házban működő Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság tagja,
erdészként és bánki lakosként rendszeresen járja az Erdőspuszta erdőit, a természetet szerelmese
és nem mellesleg ismeri a környék történetét. Előadását a Debrecen környékén túrázni vágyók
figyelmébe is ajánljuk, illetve mindenkinek, akit érdekel
HA ÉRDEKLIK A KAKTUSZOK…
Szászi Róbert ezúttal a kaktuszok világába kalauzol minket. Az előadás elsősorban élőhelyeket
mutat be. Láthatjuk majd, hogy a kaktuszok – kevés kivétellel – milyen szélsőséges környezetben
élnek. Bemutat gyűjteményben tartott növényeket is az összehasonlítás végett, illetve kedvcsinálónak. Az előadást a következő linkre kattintva láthatja: https://youtu.be/YC6GmRPIE_g
FOLYTATÓDIK SZÁSZI RÓBERT SOROZATA
amely a debreceni Erdőspuszták élővilágát mutatja be. Az előadás az alábbi linkre kattintva
tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=h2wRifm4mBU
KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁN A
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen

Írta: Halmos Ildikó
Az embereknek kell az Illúzió. Akarják a szépet. Vagy legalább is a szépség illúzióját. A
műmindent. Főleg, ha olcsó. Alig több mint háromszáz forint. Neve is van: virágzó kaktusz.
Vonzza a szemet csodás színpompája, kihívóan integet a bevásárlóközpont végeláthatatlan
polcrendszerén. Az ember először mit sem sejt, csak örül. Nézegeti, forgatja a tüskés növénykét,
tetején a könyvekből jól ismert, de a valóságban még sosem látott virágokkal. Aztán felébred a
gyanú. A kaktusz igazi, afelől semmi kétség. De a virág furcsa. Száraz, pereg. Tüzetesebb tanulmányozás után nem lehet titok tovább: a virágot vastag ragaccsal erősítették gondos kezek a
sivatagi növényhez. Tehát a felirat hazudik, a kaktusz nem virágzik, valami
valaha virágzott, a virágot megszárították, majd a tüskék közé ragasztották.
Az első érzés a mélységes csalódás. A
második a felháborodás: át vagyunk
verve. Majd átgondolva a dolgot lehiggadunk. Miért a felháborodás? A csalás
kegyes: a művilág virága. Aztán megszületik a megoldás. Szaladjunk haza,
keressük elő a Gazdálkodj okosant,
tankoljunk fel játékpénzzel, majd viszszatérve vegyük meg belőle az összes
„virágzó kaktuszt”.
Halmos Ildikó
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Mozaikok egy hetes túráról. II. rész
JARDÍN DE CACTUS - KAKTUSZKERT
Írta: Koltay Gábor
Ha Arrecife felől a sziget északkeleti oldalára vesszük utunkat és elérjük Guatizát, megpillantunk
egy hatalmas vaskaktuszt, talán egy stilizált Carnegiea giganteát, mely szinte megparancsolja a
szemlélődőnek, hogy itt meg kell állni! A kertet és a kaktuszt is a Kanári szigetek nagy szobrászépítésze, de nevezhetjük polihisztorának is: Cesar Manrique tervezte és építette. Manrique
munkássága Lanzarote egész szigetére rányomta bélyegét. Nincs olyan falu, turisztikai
látványosság, körforgalom, ahol nem találkozhatnánk valamilyen alkotásával. A tűzhányók
szerelmese a természettel való harmonikus együttélés csodálatos mestere. Lakóháza, mely ma
múzeumként üzemel egy lávabarlangba épült! De ne kalandozzunk tovább, térjünk vissza a
Kaktuszkerthez! A növénybemutató egy vulkáni kráterben helyezkedik el, lásd 1. kép. Spirálisan
elhelyezett teraszokon láthatjuk a világ öt kontinenséről összegyűjtött, mintegy 450 növényfajt. A
növények mellett többé-kevésbé névtáblák is segítenek a botanikai eligazodás érdekében. A kert
centrumában, egy magaslaton egy szélmalom áll, mely több funkciót lát el: kilátó, ajándékbolt,
WC. Ha a kertet és a látnivalókat alaposan meg akarjuk ismerni és átadni magunkat a kellemes
hangulatnak, bizony nem elég egy röpke órácska. Nem véletlen, hogy 2017-ben a kaktuszkert
elnyerte a tekintélyes Nemzetközi Carlo Scarpa-díjat. Ha újra beindul a turizmus, ajánlom,
látogasson el mindenki Lanzaroten a Jardín de Cactusba! Bővebb információk:
www.cactlanzarote.com
Koltay Gábor
1.

19

2. A kaktuszkert figyelemfelhívó monstruma.

4. Focilabda méretű Thelocactus conothellos.

3. Tekintélyes nagyságú Chilei növények, Copiapoa fajok.

5. Ez a Mammillaria geminispina, ha nem is a több centis
középtöviseivel, inkább a fél métert meghaladó
körméretével hívta fel figyelmünket.

6-7. Ez egy szukkulens szőlő faj! Neve Cissus quadrangularis, jól látható egy centinél kicsit kisebb termése a bal oldali képen.
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8.

10. Madagaszkári palackos növények.
11.

9.

11. Mesés Echinocactus grusonii példányok.
12. Koltay Gábor és a Ferocactusok.
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13.

14. Felakadt az Éjkirálynő (Selenicereus grandiflorus).

15-16. A Kaktuszkert közvetlen szomszédságában nagy Opuntia ültetvények hizlalják a bíbortetveket. Sajnos a közeli
szomszédság miatt nem könnyű feladat a gyűjtemény megóvása. Ez a probléma az egész szigetre jellemző. Jobbra
ültetvény részlet, a háttérben látszik az Afrika felöl érkező homokfelhő.
17-18. Kaktuszkerti fotó, jól láthatóan a rendszeres növényvédelem ellenére a bíbortetű monstruosa formát produkált a
Trichocereusokra. Oszlopkaktuszokon láttunk még hasonló eredetű krisztátákat. Jobbra ötletes Kaktuszkerti ajándékok.

22

Kardos Árpád (1862–1939) kertész elmélyülten foglalkozott a
kaktuszokkal, 10 évig az OMKE titkára, a Kertészet és a Kertészeti Lapok szerkesztője. Kertje Sashalmon volt, szerzője a
kaktuszokat korának tudományos szintjén ismertető, A Kaktuszok című tanulmánynak, amely a Kertészeti Lapokban 1897ben jelent meg három részben. Szakmailag ez nevezhető az
első, valóban tudományos igényű ismertetésnek a Cactaceae
családról a hazai botanikai szakirodalomban. Kertészettörténeti kutatásokban is jelentős eredményt ért el. Kaktuszgyűjtő
szenvedélye közismert volt, de nem csak kaktuszokkal, hanem
más pozsgás növényekkel is foglalkozott, és tekintélyes
gyűjteményre tett szert. Feladatának tartotta a növények megismertetését, több cikke jelent a korabeli sajtóban, és több
könyvét is kiadták. Szobakertészet című könyve 1922-ben
jelent meg, amelyben a Pozsgások fejezetben tárgyalja a következő szukkulens nemzetségeket: Crassula, Echeveria,
Epiphyllum, kaktu-szok, Othonna, Phyllocactus, Rochea,
Sempervivum. Az alábbi írásában a képek, melyek rajzolóiról
semmit nem sikerült megtudnom, első hazai ábrázolásai a
nevezett kaktuszfajoknak.
Ficzere Miklós
Írta: Kardos Árpád (1897)

III. RÉSZ (Négy képpel)
A cereastreák családja nevét magas hosszú törzsétől nyerte, amelyet a bennszülöttek, ha
megszáradt, olajba mártanak s fáklya gyanánt használnak. A Cereus-gyertya elnevezés erre
vonatkozik. A törzs húsos, vén korában fás, bordás, élelt, oszlopszerűen felálló (lásd ápr. f. 97. 1.)
majd kúszó, majd tagolt. A bordákat rendesen tüskék borítják, sok esetben pedig fehéres,
világoskék vagy tengerzöld színű pikkelyekkel s finom szőrözettel fedett. A virágok rendesen a
korosabb oldalágak tövéről fejlődnek s rendkívül szépek, részint fehéres sárgák vagy pirosak,
gyakran gyönyörű fémfényűek, amelyek egyes fajoknál éjszaka nyílnak, míg másoknál csak egy
napig tartanak. A legtöbb szagtalan, de van egy néhány, amely vanilliához hasonló illatot áraszt. A
cereusok gyümölcse is érdekes, szála tyúktojás nagyságú csücskös, tüskés bogyó, sárgás, vöröses
színű, és savanykás borízű. Ezen érdekes kaktuszok, amelyek remek 20—30 ctm. átmérőjű
virágaikkal, habár csak igen rövid ideig is, gyönyörködtetnek bennünket, nagyobbára Mexikóból,
Dél-Amerikából, Brazíliából és Nyugat-Indiából kerülnek hozzánk, hol a sivatagokon sokszor a
legjellemzőbb csoportokban fordulnak elő s messze síkokon, forró tájakon vagy a legmagasabb
hegyek sziklái között égbe nyúló törzseikkel messze ellátszanak és az utazóra szomorú benyomást
gyakorolnak. A leghíresebb fajok, amelyek általános elismerést vívtak ki magoknak, a legszebb
virágú kaktuszok egyike az éj királynője (Cereus grandiflorus), 20 ctm. átmérőjű, belül fehér,
kívül aranysárga vanillia illatú virágokkal. A külső aranysárga kehelyszirom mint a ragyogó
napsugarai veszik körül a belső hófehér szirmokat. A remek virág éjjel, este 7 órától kezdve nyílik
és egész éjen át terjeszti kellemes illatát, s korán reggel bezárul, hogy soha többet ki ne nyíljék.
Egy rövid éj e remek virág élete s így a kaktuszkedvelő csak igen keveset gyönyörködhetik benne.
Az emberi elme azonban kitalálta a módját, hogy miként gyönyörködhetik e növény nappali
virágzásában, amit állítólag a következő egyszerű eljárással érhet el. A már-már felnyíló
virágbimbókkal bíró növényt este jégpinczébe állítják s reggelig ott tartják; reggel pedig melegebb
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helyre hozzák, ahol a világosban is lassan
kinyilanak a szép virágok. A kísérlet azonban
nem mindenkor sikerül és gyakran a növény
egészségére is ártalmas. Az éj királynőjét a
szobakultúra számára bátran lehet ajánlani,
mert noha nagy meleget kedvel és figyelmes
gondozás mellett virágzásra hozhatjuk. Úgy
kell kezelni mint száraz üvegházi növényt, a
melyet nyáron át is jó napos helyen kell tartani
s mindenkor elegendő melegben, kellő levegőben részesíteni. Nyáron nem árt, ha többször
megpermetezzük, vigyázni kell azonban, hogy a
víz nagyon sok ne legyen. E pompás fajnak
több változata is van, amelyek keresztezések
által keletkeztek s ezek közül egyesek bíborpirosak, míg mások fénylő sötét skarlát vörösek
és a legszebb kaktusz fajok közé tartoznak. E
kaktuszfajhoz szépségre legközelebb áll és a
szoba tenyészetre még alkalmasabb is az éj
herczegnője (Cereus nycticalus). Virágai nagyságban felülmúlják az előbbiét s az mi e növényt a virágkedvelő előtt becsessé teszi, az,
hogy az erőteljes példányok majdnem nyáron
virítanak. Hazájában e fajt ehető gyümölcse
miatt kultiválják. A kerti és szobai tenyészetre a
legjobb cereus faj, amely számtalan változattal
dicsekszik, a Pompás fáklya kaktusz, Cereus
speciosus már több mint száz éve gyönyörködteti a virágkedvelőket, s már azért is kedvelt,
mert virágai, amelyek nagy mennyiségben
jelennek meg minden nyáron, pompás fénylő
skarlátpiros színükkel három-négy napig is
eltartanak. Hogy mentől dúsabban és többet
virágozzék legjobb kisebb cserépben éveken át
átültetés nélkül hagyni. Ha gyakran átültetjük,
erősödik ugyan a törzs, de virágot nem hoz
annyit, különben is a fiatalabb törzsek jobban
virágoznak, mint a vének. A cereus ezen említett fajain kívül még számtalan szép faját
sorolhatnám itt föl, de hely szűke miatt le kell
mondanom erről, habár egyesek megérdemelnék, hogy egy s más tulajdonságuk miatt
megemlékezzünk róluk. Ezek közül egyet nem hagyhatok említés nélkül, ez az Európában
széltében elterjedt C. flagelliformis, a kigyó- vagy kúszó kaktusz, amely mint ampolna növény,
megérdemli, hogy minden virágkedvelő kedvenczei közé fogadja. Kúszó hengerded vékony lelógó
ágai sárga-barna, finom tüskékkel vannak borítva, amelyek nyolczasával vagy tízesével egy-egy
csillag-alakot képeznek. Virágai bíbor rózsapirosak 8 ctm. hosszúak s nagy mennyiségben borítják
virágzás alkalmával a lecsüngő szárakat. A virágok színe azon változatoknál, amelyek ebből a
fajból művelés alatt állanak, kékes rózsapiros, kármin- vagy tégla vörös tűzvörös csíkokkal, fénylő
vörös kékesen befuttatva és élénk kárminpiros kékes szegéllyel. A kaktuszok között a
phyllokaktuszon kívül ez az a faj, a mely a legújabb időkig képes volt fenntartani az emberek
szeretetét, s bár nincs szerfelett nagy mennyiségben elterjedve, de elég gyakori s még a
szegényebb lakokban is feltalálhatjuk. Ámpolnában a többi növények között soha sem is téveszti
el hatását, én legalább úgy tapasztaltam, hogy ahol egyszer befogadták, örömmel is gondozzák.
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A fáklya-kaktuszok alcsaládját képezik a törpefáklya-kaktuszok, az Echinocereus alacsony
hengerded törzzsel, amely a tőben gyakran többszörösen eloszlik, mint azt az ábrán bemutatott
Echinocereus caespitosuson is láthatni. Különösen a szabadba, napos helyre a lehető
legalkalmasabb növények. Sziklák díszítésére kiválóan becsesek, egy sziklacsoportozat beültetve a
különböző fajokkal, virágzás idején pompás látványt nyújt, elénk varázsolva egy kis amerikai
tropikus virányt. Az echinocereusok virágai nagyobbára vörös színűek s rendesen a hengerded
törzs csúcsain vagy végoldalain nyílnak s nagyságuk által is figyelemre méltók. A szobába is első
sorban ajánlhatók. A Cereastreák családjába tartoznak még az Echinopsis és Pilocereus cactusnemek, amelyek közül egyesek a szoba kultúrához kiválóan alkalmasak. Az első, typusfaját
képben is bemutatjuk — sokban hasonlít az echinocactusokhoz, teste szintén gömbölyded vagy
bunkó idomú. A virágok rendesen oldalt valamely bordából fejlődnek ki, szép tölcséridomúak és
igen nagyok s rendkívül szépek. Színük fehér, rózsapiros vagy sötétvörös és legtöbbnyire igen
finom illatot terjesztenek, két-három virágzó kaktusz betölti illatával az egész szobát. Kár, hogy e
szép virágok is csak rövid életűek, egyeseké csak egy éjen át tart, míg másoké három-négy napig.
Érdekes és jó tudni, hogy e virágok bimbói rendszerint igen hosszú időt igényelnek
kifejlődésükhöz, nyár elején nyílók, sokszor már október és november havában kezdenek
bimbózni. Ez tehát senkit meg ne tévesszen s türelmét el ne vegye. Az echinopsis fajnak még egy
érdekes sajátsága van. Az öreg példányoknál sokszor számtalan világos színű mellékhajtások
jelennek meg, amelyek az anyanövénytől egészen elütő alakúak. A legjobb fajok, melyeket
szobadíszül használhatunk az Echinopsis Scheerii (lásd a képet) és az E. Eyriesii multiplex. A
második nem a Pilocereus, amelyet mostanában Cephalocereusnak is neveznek, a legérdekesebb
alakú kaktuszok egyike. A typicus alakot a Pilocereus senilist hosszú finom szép szőrözet
jellemzi, a mitől az egész kaktusz egy öreg ősz fejhez hasonlít. Külsejénél fogva — noha igen
lassan nő s kissé több figyelmet igényel a többi kaktuszoknál — egy kaktuszkedvelő sem fogja
gyűjteményéből kihagyni. A pilocereussal bezárom a csöves virágú kaktuszok sorozatát, miután a
phyllocactusokról e helyen szólani egy pár rövid szóban úgysem lehetne s ezek külön ismertetés
tárgyát képezhetik és miután valamennyi faj közül ezek a jelenleg legkedveltebbek, így nagyobb
körben is ismeretesek. Nem terjeszkedem itt ki a kerek virágú kaktuszokra sem, mivel ezek is egy
egész kis külön ismertetést igényelnének s az eddig ismertetett fajok általános jellegétől is nagyon
eltérnek, annyira, hogy egy részüket a laikus talán kaktusznak sem ismerné el, és mivel, mint
szobanövények különös beccsel sem bírnak. Mielőtt befejezném e már talán igen is hosszúra
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nyúló ismertetésemet, legalább még röviden meg kell
emlékeznem a kaktuszok szaporítását és nemesítését is. Minden
virágkedvelőnek bizonyára egyik fő óhajtása virágait szaporítani
is, és biztosítani a maga számára a fajt, amelyet hosszas együttlét
után megszeretett. Ez a biztosítás a kaktuszoknál nem járt nagy
nehézségekkel s kétféleképen eszközölhető, természetes úton
magvetés által és mesterséges úton dugványozás és nemesítés
által. Magvetés által igen könnyen lehet szaporítani kaktuszainkat s erre a legalkalmasabb idő márczius és április hónapja. A
szaporításnak ez a módja azonban meglehetősen hosszadalmas.
Előbb érünk czélt a másik módon, t. i. dugványozás által. Ez a
mód itt sokkal gyorsabban vezet eredményhez, mint bármely
más növénynél. Sok előkészületet sem kíván. A dugványozandó
növényt levágjuk vagy egyszerűen letörjük az anyanövényről, s
azután egy darabig állani hagyjuk, hogy törési vagy metszési
felületükön jól megszikkadjanak, az sem éppen nagy baj, ha egy
kévéssé megfonnyadnak is. Ha már elég alkalmasnak, tehát
leszikkadtnak találjuk, tisztára mosott homokba dugványozzuk
körülbelül ujjnyi távolságra egymástól. A dugványokat azután
üveggel lefedjük s a nap behatásának engedjük át. Hébe-korba
utána kell nézni, hogy nem penészedett-e meg egyik vagy másik
darab, és hogy elég nedves-e a homok, mert ezt teljesen kiszáradni hagyni nem szabad. A
dugványok faj szerint rövidebb-hosszabb idő múlva megerednek s begyökeresednek, ami két-hat
hét között állhat be. A jó gyökeres dugványokat óvatosan kell elültetni s azután tovább úgy
kezelni, mint azt általánosságban a mammillariáknál leírtam. Figyelmes kezelés mellett az eredmény mindenesetre kedvező lesz. A szaporításnak harmadik módja a nemesités-ojtás általi
szaporítás a virágkedvelő és kertészkedő ember legszebb és egyszersmind legérdekesebb
foglalkozása. Különösen sok érdekeset érünk el a kaktusznemesítésnél, amely foglalkozás kivált a
szobakertészkedésnél rendkívül sok kellemes szórakozást szerezhet. A szobakertészkedésnek eme
előttem igen nagyra becsült munkálkodásáról a tek. szerkesztőség engedelmével, más alkalommal
leszek bátor eredeti rajzok kíséretében, melyek a kaktusz nemesítés leglényegesebb és legeredetibb momentumait fogják bemutatni — a legfontosabb tudni valókat elmondani.
Kardos Árpád
Kertészeti Lapok. 1897. június 6. szám 185-190. o.

Egy importált Odontoglossum Rossi majus gumói közt, melyeket a
liverpooli Horticultural Compagny 1890. évi deczemberben kapott,
egy új Peperomiát találtak, melyet dr. Hemsley Peperomia
inquilina-nak nevezett el. Az új faj bizonyos tekintetben egy kis
Selaginellához, valamint a P. reflexa-hoz hasonlít, a merőleges,
élénk vörös szára csak 2 -5cm. magas. Levelei négyesével jelennek
meg s a »Gard. Chron« szerint legfölebb 5 milliméter átmérőjűek,
húsosak, kerekded tojásdadok. Virágai 2 cm. hosszú füzérből
állnak. A Peperomiák a tropikus éghajlat alatt nagyon el vannak terjedve s mintegy 400 fajuk van, a melyeknek nagyobb része azonban
kertészeti czélokra nem alkalmas.
Kertészeti Lapok. 1892. november 11. szám 297. o.
Peperomia reflexum. Kép: Shiao-Wulai, Taoyuan County, Taiwan
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XIII.
Írta: Sztrókay Tibor
Kókadtan indultunk tovább. Úgy látszott
már, hogy a nagy célból ez alkalommal nem
sokat érünk el. Két völggyel odébb aztán,
ránk ugrott hirtelen a szerencse. Ahogy a
gerincen átkapaszkodtunk, sárga szőnyeg virított felénk a túlsó oldalon. Mikor pedig a
Hármashatárhegyről indultunk lefelé s bekanyarodtunk az útról a ritkás fenyvesbe, elvirágzott kökörcsin-telepre bukkantunk. Sándor
bácsi egyszeriben megcsendesedett. Kálmán
vigyorogva feszegette ki a kövek zúzalékából
a töveket, így aztán, a végén, én lettem a
legirigyeltebb, mert Juditka, valahonnan egy
duzzadásnak indult bimbójú dunai-szekfű
tövet vadászott elő. Szürkületre hatalmasan
elfáradtunk a hajszában. Az autóbusz végállomásánál Sándor bácsi meg is jegyezte:
— Bolondság, hogy az ember az egyetlen szaDunai szegfű (Dianthus collinus). Védett növény!
badnapját is holtra fáradja. Meg összeté-peti
magát a bozóttal —. Felesége meg Ili is, élénken helyeselt, a társaság többi része nevetett. Csak
Kálmánt csiklandotta meg újra az ördög.
— És a nadrágról se feledkezz meg, Sándor bácsi! — El is iszkolt mellőle nyomban, mert az öreg
izmos marka összerándult.
— Én többet nem jövök — jelentette ki dühösen.
Kértük, csitították, de az öreg hajthatatlan maradt. Mikor a Fő téren elbúcsúztunk, akkor is
kitartott mellette, fáradt kedvetlenül. Úgy látszik, végleg megneheztelt a nadrág miatt. De főleg
azért, mert Kálmán is talált kökörcsint és héricset. Pedig nagyon érti a tréfát, maga is mindig
benne van, és Kálmán kedvence. Egyetlen, amit szemére vet néha, hogy a vasutasságért otthagyta
a szakmát. Három hétig nem is hallottunk Sándor bácsiról. Akkor egy délelőtt megszólalt a
telefon. Az ő hangja jelentkezett, de mintha megvékonyodott volna.
— Mi van veletek? — kérdezte. — Meghaltatok?
— Eszünkben sincs — nevettem vissza.
— Voltatok azóta?
Kapcsoltam azonnal.
— Nem. Beszélgettünk ugyan, hogy vasárnap megint jó lenne kimenni, mert most már a nyáriak
virágzanak, de valahogy nincsen kedvünk, ha te nem jössz. Éppen a napokban mondta Jenő is,
Zoltán is, meg Kálmán is...
Valami bizonytalan hümmögés sustorgott a kagylóban, aztán torokköszörülés hangzott, míg végre
kitisztult megint a hang.
— Kálmán is?... Hm... A múltkor…
— A múltkor egy kicsit megsütötte a nap. Egyébként ő mondta éppen, hogy ha te nem jössz,
Sándor bácsi, akkor ő se.
— Igen?... Szamárság. De beszéljünk másról. Vannak új növényeid?
— Vannak. Te Sándor bácsi, gyere már egyszer ki. Legalább megnézed őket.
— Éppen azt akartam mondani, hogy holnap arrafelé van egy kis dolgom. Beugrok. Jó?
És másnap, estefelé eljött. Meg a vasárnapi kirándulásra is. Csak az asszonyok tartottak ki
keményen amellett, hogy itthon is jó a levegő, kár érte annyit gyalogolni.
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A Csúcs-hegyi kirándulás utójátékaként még csak annyit említek meg, hogy a ragyogó
sárgavirágú tavaszi héricsnek nem hiába Adonis a tudományos neve. Remek, termete és virága
után meg is érdemli. Az én adoniszaim egy helyről jöttek kertembe, de aztán elbúcsúztak
egymástól. Közülük kettőt Annuci vitt a kertjébe, kettőt Jóska tanár úr, Horkai bácsi is vitt kettőt s
Aranka néni is kért. Az utolsó ajándékot Rózsika vitte el. Telkükre, ahol most építik évek álmát, a
csinos nyaralót, s amelyiknek szép virágoskertjéből a sziklakerti részlet sem maradhat el.
Rózsikáéknál csodáltam meg egyébként a leleményesség netovábbját: budai lakásuk zárt
balkonján azt a takaros kis sziklakertet, aminél csak szobanövényei szebbek.
A Csúcshegyről hoztam a héricseket. És Rózsika hova vitte? A Csúcshegyre. Mert ott épül a
nyaralójuk. Ilyen a növények körsétája a növénykedvelők karján.

Sziklanövények gyűjteménye 1. Kép: Dr. Csajbók József

A sziklanövényekkel ősszel nincsen különösebb gond. Amelyektől kora tavaszi virágzást várunk,
már legkésőbb a nyár vége felé helyükre kerültek. Újakkal az őszi hűvösben már nem
kísérletezünk. Legfeljebb a crocusok és scillák hagymáit helyezzük még el időben új helyükre s a
tulipánhagymákat is ledugdossuk. Aztán jöhet a tél. A többi munkát már a tavasz adja. Akkor
viszont akad bőven tennivaló. Nem így a tropikus pozsgásokkal. Minden év őszén megfogadom,
hogy ezekből a következő évben nem szaporítok, s nem vásárlok újabb fajtákat, mert a meglevők
is már a fejemre nőnek. Csakhogy... És éppen emiatt a csakhogy miatt van a baj. Jön a tavasz, a
növények kikerülnek a szabadföldbe, gyönyörűen nőnek és virágoznak. Annyi hely is akad
mindig, hogy egy-egy újabb fajta fészket kapjon. És nyáron valóságos vétek lenne a legtöbbtől
megválni...Csak mikor szeptember derekát hozza már az ősziesre hajló idő, akikor simogatom
gondterhelten fejemet. Mit csináljak a felszedett növények cserepeinek és ládáinak légiójával? A
lakás kicsi hozzá, a pincére nem bízom, a padlásra nem tehetem! Aztán, valahogyan mégiscsak
kitelelünk, s tavasszal kezdődik újra a játék.
Kitelelünk valahogyan. De hogyan?... Ez volt a nagy kérdés már a kaktuszozásom második
őszén is. Felszedtem a növényeket cserepekbe. Közel kétszáz cserép sorakozott egymás mellett
katonás rendben az udvar földjén. Ekkora regiment láttán fejemhez kaptam.
— Mi lesz ebből? Hol lehet elhelyezni ennyi növényt a lakásban?
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Kitelelhetünk a padláson is. Kép: Szabó Gábor.

Kár volt kérdezni, mert a felelet roppant egyszerű volt: sehol. Feleségemtől nem is mertem
kérdezni, mert ő már előre megjósolta. De azért megszánt, úgy látszik, mert egy szombat délben,
meglepetésemre, ezt mondotta:
— Menj el Médihez, az iskolába. Talán tud segíteni.
Mentem. Rohamlépésben. Az igazgatónő kedves volt most is, mint mindig, s mosolyogva
ajánlotta.
— Hozza csak. A szépet mi is szeretjük. Ide az irodába, meg a tantestületi szobába is hozhat,
amennyi befér. Csak a szellőztetéshez legyen szabad ablak.
Örültem, mint aki kihúzta a főnyereményt, de az igazgató néni egy pillanat múlva elkomolyodott.
— Mi lesz velük azonban a téli szünidőben? — kérdezte. — Mert akkor nem fűtünk.
— Az nem lenne baj — mondottam megkönnyebbülve, de óvatosságból azért megkérdeztem: —
Mennyire szokott ilyenkor leszállani a hőmérséklet?
Azt bizony nem tudom. De ha jól emlékszem, tavaly egyszer láttam befagyva is a vizet a
mosdótálban. Pedig nem volt akkor kemény a tél.
Kegyetlenül elszontyolodtam s az sem vígasztalt, hogy Médi még ezt is hozzáfűzte:
— Sajnos, hideg, északi fekvésű az épület. Ezért mennek tönkre minden évben növényeink a
tantermekben is.
Nagyon fancsali képet vághattam, mert az igazgatónő, aki jó humorú, vidám asszony, elnevette
magát.
— Látja, mire vezet, ha a férjek szenvedélye nem ismer határt? Most választhat. Vagy itt fagynak
meg a kaktuszai vagy feláldozza otthon az ágyát. Azon talán még elférnek valahogy.
Fekete szemében, amely egyformán tud lágyan megértő és keményen szigorú is lenni, most apró
gunyoros ördögök táncoltak.
— Értem, értem... — mosolyodtam el fanyarul. — Ez a feleségem hangja. Gratulálok a női
összetartáshoz! Tudtam jól, hogy a „férjek szenvedélye” kitétel nemcsak nekem szól.
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Az ő férjének, Bandi barátomnak is. Bandi a méheknek
rabszolgája, mint én a kaktuszoknak. Szenvedélyesen
szereti ezeket a kis szorgalmas mézgyűjtőket. Ahányszor csak meglepetésszerűen megyek el hozzá, mindig
a kaptáruk körül tesz-vesz, és ha erre emberi lehetőség
volna, bizonyosan ismerné is valamennyi apró szárnyasát, akárcsak én a növényeimet. Télen, már vagy három
ízben, a pincéből csengettem ki s minden alkalommal
kaptárokat és kereteket fúrt és faragott, meg gyalult.
Nemrégiben tréfás kétségbeeséssel csapta össze Médi a
kezét.
— Másra sem megy fizetésünk, mint a méhekre!
Bandival mi csak összemosolyogtunk, mert pillanatokkal előbb, Ili mondott ehhez hasonlót a kaktuszaimmal
kapcsolatban. Most azonban, meglepő élénkséggel kelt
védelmére Bandinak.
— De ez legalább hasznos szórakozás, és nem csak
kiadással jár.
— Ne-em? — nevetett Médi csúfolkodó hangsúllyal.
— Figyelj csak ide. Kaptár kell a méheknek, mert amiben vette őket, azok már gyengék. Ám, hogy olcsóbb
legyen, Bandi maga akarta elkészíteni. Erre deszkát
vett. Helyes. Anélkül nincsen kaptár. Aztán kétannyit
Sziklanövények gyűjteménye 2.
Kép: Dr. Csajbók József
költött a fuvarra. Ez is rendben van. A vállán nem
hozhatta. Mikor elkezdte volna a munkát, kisült, hogy nem elég hozzá a szerszám. Azt is vett. És
nemrégiben azzal állt elő, hogy rendes munkát nem lehet gyalupad nélkül végezni. Ezt is
megvettük. Már majdnem gombhoz vettünk kabátot.
— De hát ez mind érték. És haszon is lesz belőle.
Másodszor mondta már Ili a hasznot. És a hangsúlyban tisztán érezhető volt, hogy ez nekem szól.
Értettem is: „Lányomnak mondom, hogy a menyem is érthessen belőle.” Médi is értette, nevető
szeme rám villant, és vigasztalóan legyintett.
— Érték?... Ez rendben van. De mikor lesz ebből haszon?
— Majd ősszel. A mézből.
— A mézből? Nevetnem kell. Mondok egyet. Akár hiszed, akár nem, ma is tegnap is, és már
második hete minden nap, két kiló cukrot etet meg méheivel Bandi. Amióta vannak, még egy
csepp mézet sem láttam! Kinek van ebből haszna? Legfeljebb a Közértnek!
Mindnyájan nevettünk. Bandi is. Szívből. És csak annyit mondott csendesen, szokott modorában:
— Jól van, jól. Majd meglátjuk...
És én tudom, hogy neki van igaza. Kartársai is mosolyogják méhész-szenvedélyét és — egymás
között — „sportméhésznek” becézik. (Na, igen — egymás között — mert hiszen ugye, az igazgató
bármennyire is csak „első az egyenlők között”, mégiscsak főnök. Ha szeretik, akkor is!) A
szakember szemével Bandinak van igaza, mert nem rablógazdálkodást folytat, hanem erősíti
méhcsaládjait és szaporít. Sok mindenen mosolygunk, amihez nem értünk s így asszonyaink Bandi
méhészkedésében is csak a szenvedélyt látják.
És erre célzott tréfásan Médi most is, mikor a tantestületi szoba hosszú asztala mellett gondba
merült arccal néztem rá. A csipkelődő mosoly még ott ült szeme szögletében, de felvillanó
pillantása már a jó ötletet jelentette.
— Várjon csak! Mondok egyet. Tudja, hol lenne jó helye télire a növényeknek? Az óvodában. Itt
az Ady utcában. Ismeri Icát? Ő a vezetője. Nem ismeri? Majd én szólok neki.
És másnap már meg is kaptam az üzenetet.
— Hozza csak nyugodtan! Szívesen adunk helyet.
Folytatás következik!
Sztrókay Tibor
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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.

P
phyllacanthus
phyllacanthoides
phyllanthus
phymatothelos
phloem
phoenicea
phyllocactus
phyllocanthus
phyllocladium
phyllodium
phylloma
phyllosporia

blattdorniger
blattblumenähnliche
mit blattständigen Blüten
dickwarzige
der Bast
phönizisch
der Blattkaktus
blattstachelig
blattähnlicher Spross
der Blattstiel
das Blattgebilde

phyllanthoides
piauhyensis
picardoi
pictus, picta
pictiflora
Pierrebraunia
pilcomayoensis
pileatus
pileifera, pileiferus

blattblumig
aus Piauhy /Nordbrasil/
benannt nach Sr. J. Picardoi
gemalt,gefleckt(-bedornte)
mit bunt bemalten Blütenblattern
benannt nach Pierr Braun
aus Rio Pilcomayo. Bolívia
mit Gut versehen
kappentragende bemalten
Blütenblättern
behaarte
die Kappe
haar/tragend
haartragender
die Honiglippe
haarstachelig, haardorn,
haarborstige

pilensis
pileus
pilifer, pilifera
piliger
pilis
pilispina
pilleifera
pilocanthus
pilocarpa, pilocarpus
pilocopiapoa
pilolobus
Pilosocereus
pilosus, pilosa
pilus
pimpinellifolius
pinkarae

haardorn
behaartfrüchtig
haar-Copiapoa
beraarthülsig
Behaartercereus
weichharrig
das Haar, Die Faser
pfefferblättrig
Eigenname

Készítette: Kiss László (Orosháza)

lapos tövises
Phyllacanthushoz hasonló
lapos virágú
vastag szemölcsű
háncs
föníciai
levélkaktusz
levéltövisű
levélszerű hajtás
levélnyél, levélszár
levél képlet
a spóratartók kialakulása a
levélen
lapos virágú
Piauhyból való (É-Brazília)
Picardoi-féle
festett, foltos, pettyesen tarka
tarka virágú
Pierre Braun-ról elnevezve
Pilcomayóból való
lapos, süveges
sisak mintás viráglevelek
hajas
sapka
szőrös, hajat viselő
hajat viselő
mézajak
szőrös tövisű, hajas tövisű
kalapképző
hajas tövisű
szőrös termésű
hajas Copiapoa
szőrös hüvelyű
hajazott cereus
puhaszőrös, (fehér) hajas
haj, rost
borslevelű
személynévről elnevezve

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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