
B.) ALMÁK. 
1. Oberdieck renetje. 

(Reinette Oberdieck; Oberdieck's Relnette.) 

Származása. E jeles téli almafaj magról kelt anyafáját Lucas Edo 
fedezte föl egy Cannstadt (Württemberg) melletti kertben, hol a fa díszcser
jék között ojtatlanul nevekedett föl s hozta első gyümölcseit. Lucas Ober
dieck nevéről 1865-ben nevezte el s több ízben leirván e fajt, mindenfelé 
elterjesztette azóta. Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Reutlingenből. Ez időtől 
fogva mind fajfán, mind róla tett s álló helyökre kiültetett ojtványaimon, több 
ízben termett kertemben. Ugy növényzete, mint gyümölcsei egyeznek a le
írásokkal B igy fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nov.—martius. 
Minősége. I. rendű csemege- s háztartási czélokra igen alkalmas 

gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; néha csak középnagy. 
Alalija. Lapos, néha kúpos gömbalaku, szabályosan boltozott, de 

nagyobb gyümölcseinek egyik oldala gyakran hízottabb, mint a másik. Leg
nagyobb átmérője a szár és kehely közt a középtájon alul, a száras vég felé 
esik, honnét kissé fogyva boltozódván, elég széles talpban végződik, kelyhe 

• fele pedig kissé kúposán fogyva, igen tompa csúcsban enyészik el. S z á r a 
elég hosszas, erős, fás; elég tágas és mély tölcséralaku, többnyire sima vagy 
csak kevés sugaras rozsdával bevont falu üregbe helyezett. K e l y h e nagy 
egészen nyilt; sokáig zölden maradó széles osztványokkal ellátott; széles és 
mély tányéralaku mélyedésben ülő, melynek alján néhány finom ránczocska 
látható, de ezek a mélyedés karimájáig nem érnek föl s nem alakulnak 
bordákká. 

Színe. Bőre meglehetős finom, sima, bágyadt fényű; azonban számos 
kiemelkedő pontocskái miatt finoman érdes; alapszíne sárgászöld, napos 
oldalán aranyszerü pirral gyöngéden belehelve, mely színezet azonban az 
árnyékban nőtt gyümölcsökön rendesen hiányzik. Pontozatafahéjszinü, sűrű, 
napos oldalon gyakran pirossal szegett, igen szembetűnő, különösen pedig a 
kehely mélyedésnél jellemzőleg keresztbefutó rövid vonalkákat képező. 

Izlelése. Husg, sárgásfehér, igen finom, velős; leve elegendő, czukros-
borízű, gyöngédbirsszerü zamattal emelt, igen kellemes ízű. Magháza nyilt 
tengelyű; sávolt falu, zárt fiókjaiban világos gesztenyebarna, hosszas, hegyes 
magvakat rejtő. Kehelycsöve sekély, tompa kúpalakú, gyakran számos, 
elszáradt porhonszálakat tartalmazó. 

Fája. Elénknövésű, edzett; elég korán és a neki kedvező körülmények 
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közt bőven termő; fölfelé törekvő ágaival szép gulaalaku koronát alkotó. 
Szálas fának vadonczra nemesitendő ; doucin vagy paradicsom alanyon szép 
törpefákat nevelhetni róla. Kertem televénydús, laza talajában bár igen szé
pen díszlik, de virágai legnagyobb részét többnyire elhullatja s kevés kötő
dött gyümölcseiből alig hagynak őszig a kártékony rovarok néhány ép gyü
mölcsöt mutatónak. Kötöttebb föld, hűvösebb lég, tehát inkább a hazai he
gyes fölvidék, mintsem a sík alföld vehetné hasznát e jeles almának, melynek 
gyümölcsei különben igen jól daczolnak a szelekkel. 

Tesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, mint az Orleansi renet vesszei, 
homályos barnapirosak, fölfelé állók, könyökösek, molyhosak, nagy, világos 
szürke, kerek pontokkal ritkásan pontozottak ; elég rövid levélközüek. 

Rfigyei. Elég nagyok, hosszas tojásdadok, igen molyhosak, lapulók, 
kiemelkedő széles ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, kissé hegyesek; szennyes
barnák és fehér molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, vagy kerülékesek, gyak
ran elég hosszas, többnyire félre csavarodó hegyben végződök, széles csa
tornásak vagy laposak; kissé hullámosszélűek; többnyire íveltek; a vessző
től vizirányban elállók; felső lapjukon simák, zsirfényüek, sötétzöldek; alsó 
lapjukon molyhosak ; széleiken tompa fogakkal sűrűn és szabályosan füré
szeltek. Levélnyelök hosszú, elég vastag, merev, molyhos; tágas szögekben 
a vesszőtől el- s kissé fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomuak, a nyél 
tövétől kissé fölebb a nyélre helyezettek, kevéssé tartósak. Virágrügyet 
köritő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők; 
laposak és szembetünőleg hullámosak; hosszas, vastag nyelőkről mereven 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L u c a s , lllustr. Monatshefte, 1876. 5. lap, szines képpel. 

Ugy a n a z, lllust. Handb. der Obstk. IV. 401. 1. és 
Ausioalil luertlivoller Obsts. I. 122. 1. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 716. 
EszrevéteL E jeles almafajról sajnálkozva jegyzi meg André Leroy 

idézett művében, hogy gyümölcseit nem találta saját vidékén oly kitünock-
nek, mint a milyeneknek találták Némethonban. Nálam a gyümölcs belső 
minősége és szép alakja ellen nem lehet kifogás : do fája ugy a fajfán, mint 
szabadon álló fákon egyiránt igen keveset terem ; minek okát azonban csak 
i; ertem könnyen kiszáradó laza talajában s a kártékony rovarok sokaságá
ban, melyek itt a gyümölcsöt részint virágzáskor, részint fejlődése közben 
roudkivül pusztítják, vagyok hajlandó keresni. Nagyobb folyó vizeink mel
lékén a sík alföldön is lehetne tán előnyösen szaporítni. Iliivesebb léginér-
sékü, kötöttebb talajú vidékekre azonbaa mindenesetre jó lélekkel ajánlható. 
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2. Wagener almája. 
(Pomme Wagener; Wagener Apple; Wagener Apfel.) 

Szárinazsi.SR. Amerikai újdonság. A new-yorki földmivelési társulat 
1847. és 1848-ban két ízben itélte oda e jeles almának az első jutalmat. 
Eredetéről a birtokomban levő gyümölcsészeti müvekben még nem találtam 
bővebb értesítést. Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Oberdiecktől Hannoverá-
ból. Azóta több ízben termett. Gyümölcsei és növényzete egyezvén a német 
gyümölesészek leirásaíval, fajom valódisága kétségtelen. 

Érísideje Nov. martíus. 
Minffsége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Naarysága. Jókora nagy. 
Alakja. Laposdadgömbölyü, egyik oldalán gyakran kissé hizottabb 

mint a másikon. Vastagságának legnagyobb átmérője a szár és kehely közt 
rendesen a középtájra esik, honnét ugy szára, mint kelyhe felé csaknem 
egyenlően és laposan boltozódik. Kelyhe felé azonban többnyíre észrevehe-
töleg fogy és tompán végződik. S z á r a vékony, fás, ritkán emelkedik fö-
lebb a szármélyedés karimáján ; szárraélyedése mély tölcséralaku és falai 
többnyire finom rozsdával vannak bevonva. K e l y h e zárt, néha félig nyilt; 
sokáig zölden maradó hosszas, hegyes, fölfelé álló osztványokkal ellátott; 
mély, néha igen mély tányérforma üregben ülő, melynek karimáján hullámos 
emelkedések láthatók s ezek lapos bordák gyanánt néha a szármélyedés 
karimájáig is levonulnak, hol szintén lapos emelkedéseket képeznek. 

Szine. Bőre finom, sima, kissé zsirostapintatu s ha le van dörzsölve, 
igen fénylő ; alapszíne zöldessárga, teljes értével czitromsárga ; napszegto 
darabjai élénk pirossal gyöngéden befuttatvák, mely színezet árnyas olda
lára is áthúzódik s e színezetben sötétebb piros szakadozott csíkok sűrűn 
nyúlnak végig a gyümölcsön ugy, hogy az alapszín csak az árnyas oldalon 
s árnyékban nőtt gyümölcsökön tűnik tisztán elő, noha bágyadt piros szaka
dozott csíkok még itt sem hiányzanak. Pontozata igen apró, ritka és alig 
szembetűnő. Illata gyenge. 

Izlelése. Húsa sárgás, finom, puha; leve elég bÖ, gyöngéd savanynyal 
emelt, czukros, kellemes fűszeresízű. Magháza nyílttengelyü, fiókjaiban bár 
laposas, de teljesen ép magvakat rejtő. Kehelycsöve szűk tölcséralaku, meg
lehetős mélyen hatol le a gyümölcsbe. 

Fája. Elég élénknövésü, egészséges, edzett; igen korán s igen bőven 
termő. Vadonczra ojtva ugy szálasfának, mint gulafának könnyen nevelhető; 
doucin vagy paradicsom-alanyon is jól díszlik s termékeny törpefákat nevel. 
Helyzet vagy talajban nem igen válogat. Gyümölcsei jól daczolnak a sze
lekkel s gyenge korukban még a kései fagyokkal is. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, fölfelé míndmind inkább 
elvókonyodók, egyenesek, fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé irá-
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nyulók; köröskörül sík fölületiiek s csak hegyök felé kissé bordázottak; 
nem könyökösek; ritkásan fehérmolyliosak; sötétbarnák; napos félőkön 
sötétvörössel árnyaltak; apró, kerekded, fehér pontokkal elég sűrűn és 
szembetünőleg pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Nagyok, hosszak, duzzadtak vagy laposak, lapulók, molyho
sak; két szélén bordázott lapos ülőlapra helyezkedök. 

Yirágrügyei. Nagyok, hosszas vagy kúpos tojásdadok, hegyesek ; 
vörösesbarna és sűrű fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok, vastag, de kissé lágyszövetüek, hosszas tojás
dadok vagy csaknem szívalakuak, középtájukon legszélesebbek, hosszas, 
keskeny, éles és félrecsavarodó hegyben végződök; széleiken csatornásán 
fölhajlók; íveltek; a vesszőtől vizirányosan és mereven elállók; felső lapjukon 
simák, csupaszak, homályos-zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken 
jókora nagy és elég éles fogakkal szabályosan fürészeltek. Levélnyelök rö
vid, vastag, merev, molyhos, majd inkább, majd kevésbbé éles szögekben 
fölfelé álló. Levclpálhái elég kifejlődöttek, keskeny-lándsásak, tartósak. 
Yirágrűgyet körítő levelei jóval nagyobbak, hosszabbak és keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők; többnyire kerülékesek; vastag nyelükről kissé 
lefelé lógók. 

Hasonneveí. Wageners Preisapfel (Wagener aranyérmes almája.) 
Leírói. L u c a s , lllust. Monatsschrift 1863. 129. és 

Auswahl werthv. Obstsovten, I. 96. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 241. Franczia 

gyűmölcsészek nálam meglevő műveiben még neve sincs 
fölemlítve. 

Észrevétel. Újdonság létére, ugy látszik, még a sík alföld körülmé
nyei közt is haszonnal lesz tenyészthető ezen almafaj. Daczára az 1874-ben 
vidékemen uralkodott nagy szárazságnak és az ennek folytán töméntelen 
sokaságban elszaporodott kártékony rovarok pusztításának, e faj egy dou-
cinra ojtott fiatal törpefán bőven termett s gyümölcsei eredeti jóságukból 
mit sem veszítettek. Széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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3. IVIuskotály-renet. "̂  
(Reinette musquée; Muskat-Eeinette.) 

Származása. Rúgi, bizonytalan. STémelyok HollandiiU és Angolhont, miísok Fran-
cziaországot tartják e jeles alniafaj bölcsőjének. AUitásukat biztos adattal nem tiímogat-
hatván minden, a mit mondanak, csak pnszta gyanitíís. Lei-oy gyanitása azonban mégis 
alaposnak líttszik; mert szerinte a M n s k o t á l y r e n e t emlékezetet meghaladó idők óta 
el van terjedve M u s c a d e t név alatt Normandiában (Frankhon), hol gyümölcseit alma
bor készítése czéljából megérdemlett becsben tartják. Ojtóvesszejét még 1864-ben kaptam 
Bátorkesziból „Csíkos muskotály-renet" név alat t . Később Oberdiecktöl is meghozattam 
Jeinsenböl fónebbi átalánosan elfogadott neve alatt. Azóta mindkét helj^röl kapott fajom 
termett^több ízben. Fajom valódisága kétségtelen. 

Éréside.je. Dec. febr. 
Miníísége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysíiga. Középnagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku vagy kiipos tojásdad; gömbölyödése ritkán 

szabályos, minthogy gyakran egyes lapos emelkedések hizottabbá teszik 
egyik oldalát, mint a másikat. Yastagságának legnagyobb átmérője a szár 
és kehely közt a középtájnál kissé alább esik, honnét kelyhe felé fogyva, 
összeszűkülő csúcsban végződik, szára felé pedig jól kidomborodva elég 
széles talpban fogy el; néha azonban domborodása mindkét vége felé csak
nem egyenlő. S z á r a majd alig emelkedik ki a mélyedés karimájáig, majd 
ismét elég hosszú, vékony, fás s töve felé néha húsos gümő képződik rajta; 
szűk és mély tölcséralaku, többnyire sima vagy kissé rozsdásfalu üregbe 
helyezett. K e l y h e kicsiny, zárt; sokáig zölden maradó, hosszas, keskeny, 
bokrétásan álló osztványokkal ellátott; ránczoktól és húsos gűmőktől körül
vett csekélyke mélyedésben ülő, néha csaknem a fölszinre helyezett. 

Szine. Bőre finom, vékony, de azért elég szívós, sima és fénylő, noha 
itt-ott kissé érdestapintatu; elejénte zöldes sárga, értével bágyadt czitrom-
sárga, mely színezetből főkép a napszegte darabokon, csak kevés látható, 
minthogy az egész fölület élénk pirossal majd inkább, majd kevésbbé be 
van futtatva s e színezetben sötétebb píros csíkokkal és pontokkal becsap
kodva. Pontozata apró, alig szembetűnő s leginkább a píros színben sárga 
pettyek alakjában jelenkező. Rozsdaalakzatok ritkán s leginkább csak a 
szár mélyedésében s néha kehelymélyedése körül jelenkeznek rajta. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, finom, tömör, teljes értével elég porhanyó; 
leve kedvező időjárással elég bő; száraz időjárással nem épen elegendő, kü
lönben czukros, nálam csak gyengéden fűszeres; alkalmas, elegendőleg 
nedves talajban s hűvösebb légmérsékű tájakon igen kellemes muskotályos 
ízű. A vidékemen termett gyümölcsök csaknem minden savanynélkűliek. 
Leroy különben az egészen édes almák közé sorolja e fajt. — Magháza 
zárttengelyü, tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, 
melynek szára csaknem a magházig benyúlik a gyümölcsbe. 

Fája. Lassunövésü, de egészséges és edzett; korán és a neki alkalmas 
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helyen rendkívül termékeny. Vidékem laza, könnyen kiszáradó talajában, 
hol favirágzáskor és csakhamar azután rendkívül nagy melegek szoktak 
járni, részint a nagy meleg, részint a kártékony rovarok pusztítják el virá
gait s kötődött gyümölcseit. A francziák különösen dicsérik termékenységét 
azon Muskotály renet törpefáiknak, melyeket paradicsom alanyra ojtottak ; 
a doucínra ojtott törpéik termékenysége ellen már ők is panaszt emelnek. 
Nálam terméketlenségét sem az alany, a melyre ojtva van, sem a fa alakja 
nem okozzák, hanem a már említett körülmények. Magasabban fekvő, hűvö
sebb légmérsékű tájakon s kellően nedves földben mindig bőven terem s 
gyümölcsei is finomabbak, mint száraz és könnyű földdel biró melegebb 
tájakon. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, karcsúak, hegyök felé mindmind 
inkább elvékonyodók, hajlékonyak, kissé könyökösek, síkos vagy sima fölü-
letüek, hegyök felé molyhosak, zöldes barnák vagy sötétbarnák ; igen apró, 
fehér pontokkal sűrűn, de kevéssé szembetünőleg pontozottak ; rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, tojásdadok, hizottak, tompahegyűek, lapulók s 
hegyökkel gyakran félregörbülők, sűrű fehér molyhozattal borítvák; meg
lehetősen kiálló, két szélen kissé bordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, tompa hegyűek; szűr
kével szegélyzett feketés pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek, tojásdadok vagy lándsásak, hosszas, szúrós hegy
ben végződök; völgyesek vagy csatornásak, a vesszők alja felé laposak; 
alsó lapjukon jellemzően molyhosak ; felső lapjukon simák, homályos zöl
dek, bágyadtan fénylők; széleiken apró fogakkal finoman fürészeltek. Le-
vélnyelök hosszas, vékony, hajlékony, csaknem vízszintes irányban álló. 
Levélpálhái igen rövidek, fonálidomuak. Virágrügyet körítő levelei aprók, 
keskenyek, kerülékesek, rövidke hegyben végződök, kissé völgyesek, hosszú, 
vékony nyelőkön mereven állók. 

Hasoimevei. Muscadet; Margil; Small Ribston; Never-Fail. 
Leirói. D í e l , Kernobstsorten,IlI.lQd. 

L u c a 8 , lllustr. Handb. der Obstk. I. 145. 
L e r o y , Dict. depomol. IV. 713. 
Mas , Le Verger, IV. 179. és többen mások. 

Észrevétel. A sík alföldön^ a hol osak megfordultam, sehol sem hallottam di
csérni a Muskotííly-renet termékenységét. Török-szent-Miklós mellett, Uj-Kuton, Ju-
renák Sándor t. barátom kötött talajú kertében azonban igen termékenynek mutatkozik; 
mit leginkább annak köszönhet, hogy ott az exotious fák és cserjékkel parkszerűen beül
tetett kert tisztásain a nyári hösé^ és rovarok ellen némileg ótalmazva van. Ajánlom 
széles elterjesztésre a haza hegyes vidékein. 
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4. Gravensteini alma. ^ -
(Gravensteiner; Pomme de Gravenstein). 

Származása. E jeles almafaj, mikép első leirói, a németek állítják 
Olaszhonból származott eredetileg, honnan Schleswig tartományba hozat
ván ott, a Gravenstein nevű birtokon csakhamar nagyban elterjedt, minek 
következtében jelenlegi nevét is eme birtolitól nyeré, mert leginlíább innét 
kezdett elterjedni mindenfelé Európában. Éjszaki Németországban rendkívül 
nagyra becsülik máig is e jeles őszi almát. Ojtóvesszejét még 1863-ban kap
tam kész ojtványban Nagy-Faluból, báró Sina kertéből. Később, — gyana
kodva valódiságában, — több hiteles helyről is meghozattam ojtóvesszők-
ben. Több ízben termett már nálam. Gyümölcsei és növényzete után ítélve 
fajom határozottan valódi. 

Erésideje. Oct. Nov. alkalmas, hűvös helyen Dec. közepéig is eltartható. 
Minó'sége. Minden tekintetben I. rendű. 
Nagysága. Nagy, vagy néha igen nagy. 
Alakja Változó; majd kúpos-, majd lapos gömbalaku s ez utóbbi 

esetben boltozata mindkét vége felé egyenlő; többnyire azonban szabályta
lan gömbölyödésü, minthogy a kelyhes végén jól kivehető lapos bordák a 
gyümölcs derekán is lehúzódnak s közülök némelyik magasabbra duzzad a 
többieknél. Vastagságának legnagyobb átmérője a szár és kehely közt 
középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva szélesen és laposan vég
ződik, szára felé pedig szabályosan kidomborodva elég széles talpként bol-
tozódik. S z á r a középhosszú, alig emelkedik a mélyedés karimájáig, elég 
vastag, fás, zöldes, kissé molyhos; többnyire szabályosan kikanyarított, 
széles és mély tölcséralaku, néha egyes húsos dudor miatt összeszűkülő 
üregbe helyezett. K e l y h e középnagy zárt vagy félig nyilt, sokáig zöldben 
maradó osztványokkal ellátott; tágas és mély üregben ülő, melynek feneké
ről majd inkább majd kevésbbé szembetűnő ránczok és lapos bordák indul
nak ki szelid emelkedéseket képezve a mélyedés karimáján és inkább vagy 
kevésbbé elenyészőleg a gyümölcs derekára is lehúzódván. 

Szine. Bőre finom, gyöngéd, általában zsiros tapintatú, sima, fénylő, 
elejénte zöldes fehér, később szalmasárga vagy arany sárga, napos oldala 
ritkás piros csíkokkal bevonta közben-közben pirossal pontozott; de árnyék
ban nőtt gyümölcsein rendesen hiányzanak a piros csíkok is. Pontozata alig 
észrevehető s inkább csak áttetsző fehér pettyecskékből álló. Rozsdafoltok 
vagy alakzatok hiányzanak rajta; de néha némi zöldesbarna rozsdamáz a 
szárüreg falain mégis vehető észre. Némelykor egyes, feketés ragya foltok is 
tűnnek elő fölületén. 

Izlelése. Húsa fehéres vagy sárgás fehér, finom, gyöngéd, csaknem 
szétolvadó; leve igen bő, finom savanynyal emelt czukros eper vagy ananász-
szerű zamattal fűszerezett ugy, hogy bízvást vetekedhetik a legkitűnőbb téli 
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almákkal is. Magháza igen nagy, nyilttengelyű; tágas fiókjaiban ép magva
kat rejtő. Kehelycsöve mély kúpalakú s a gyümölcsbe egész a magházig 
lehatoló. 

Fája. Erőteljes, edzett, korán és — magasabb fekvésű, hűvösebb lég-
mérsékkel biró tájakon, — igen bőven termő. Sűrűlombos, szótálló ágaival 
terebélyes koronájú szálasfákat alkot, melyek törzse egyenes irányban csak 
ügygyel-bajjal nevelhető. Bár mily kuszált alakú volna azonban fája; virág
záskor mégis egyike a legszebb almafáknak. Jellemzöleg nagy, széles szirmú 
virágaival valódi ékességéül szolgál kérteinknek. Szálas fáknak vadonczra, 
törpefáknak doucinra vagy paradicsom alanyra ojtandó. Nagy gyümölcsei 
végett az erősebb szelek ellen védett helyet kivan. 

Tesszei. Elég számosak, izmosak, merevek, középhosszak, szétállók, 
hajlottak, kissé könyökösek, sima és nem bordás fölülctüek, molyhosak, 
violaszín barnák, árnyas felükön zöldes barnák; apró hosszúkás fehér pon
tokkal ritkásan pontozottak; aljuk felé itt-ott ezüsthártyásak; rendetlen, de 
többnyire rövid levélközüek. 

Rfigyei. Jókora nagyok, lapos tojásdadok, talapjuknál kiszélesedök; 
teljesen fehér molyhosak, fához lapulok; széles és lapos ülőlapra helyez-
kedök. 

Virágrűgyei. Nagyok, kúposak, tompahegyűek, szürke szeplős, vörö
ses gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák, hegyük felé fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, vastag de lágy szövetüek, széles tojásdadok, majd 
rövidebb, majd kissé hosszabb, többnyire félre görbült hegyben végződök, 
többnyire mind laposak; felső lapjukon csupaszak, fényesek, sötétzöldek; 
alsó lapjukon sűrűn molyhosak; széleiken a vesszők hegye felé lévő levelek 
tompán csipkézettek, a vesszők alján levők pedig élesen és mélyen fürészel
tek. Levélnyelök a vesszők alján elég hosszú, a vesszők hegyefelé rövidebb, 
vastag, merev, molyhos, ősz kezdetén már rózsapirossal színezett; levéllap
jaival egyirányban csaknem vízszintesen elálló. Levélpálhái középhosszak, 
lándsásak, néha sarló formán görbülök. Vírágrügyet körítő levelei, hosszab
bak, keskenyebbek, mint a nyári vesszőkön levők, többnyire völgyesek, föl
felé álló, karcsú nyelőkről csaknem víz-szintesen szétterülök. 

Hasonnovei. Calville de Gravenstein; Grafensteiner; Gráfensteiner; 
Blumen-Calvíll; Strömling. 

Leírói. D i e l , Kemobstsorten, VIII. 8. 
L u c a s , Illust. Handh. der Ohstk. I. 47. 
H e n n a u , Annál, depomol. II. 109. 
L e r o y , JÖÍCÍ. áe^owjo/. III. £i38. 
Mas, Le Verger, V. 15. és többen mások. 

Észrevétel. A sík alföldön csak a parkszerű kertekben adhatunk egy-
egy fának helyet, melyet, ha nem is gyümölcsei sokaságával, de virágai 
szépségével mindenesetre meg fog érdemelni. Hazánk fölvidékén azonban 
megérdemlené a nagybani elszaporítást. 
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5. Canadai renet. 
(Reinette du Canada; Paríser Ramboun-einette.) 

Származása. Ismeretlen eredetű, régi gyümölcs. A francziák és angolok fönebbi 
név alatt; a németek „Párisi fontos renet" név alatt vették fel a gyümölcsészeti iroda
lomba. Faiskolai gyüraölcsjegyzékekben számtalan, más hasonnév alatt terjesztetik. 
Annyi bizonyos, hogy nem származott Éjszak-Amerika Canada nevű tartományából. Ezt 
maguk az amerikai gyümölcsészek sem merik elvitatni. Nem származik Francziaország-
ból és igy Parisból sem; különben a franczia gyümölcsészek igyekeznének azt bebizonyi-
tani. Származzék tehát bárhonnan, — a külföld kitünö gyümölcsészei által hallgatag 
történt közös megegyezés folytán elfogadott nevet meg kell tartanunk 1 Dr. Entz a kerté
szeti füzetekben (V. füz. 23. 1.) „Hölgyek királykája^ név alatt irta le ezen almafajt, 
többen, köztük szerény magam is, a német gyümölcsészek müvei után „ Párisi fontos 
renet'' név alatt terjesztettük honi nyelvünkön: de „Canadai renet" név alatt mégis 
inkább el levén már terjedve hazánkban, habozás nélkül fönebbi, a francziák és angolok 
által is elfogadott, rövid neve alatt mutatom itt be annyival is inkább; mert napjainkban 
már egy egész családra fölszaporodott a canadai renetek száma, melyeket egymástól bizo
nyos jelző szókkal különböztetnek meg s melyeket maguk a németek is a rövidebb hang
zású „Canadai renet" szó elébe tesznek és nem a már is hosszú „Párisi fontos renet" elébe. 
Ilyen Canadai renetek: a „Canadai csíkos", „Oanadai kormos", „Canadai új renet"' 
almák. — Ojtóvesszejét különféle nevek alatt számos hiteles helyföl kaptam meg s az 
azokról tett ojtásaim növényzete és gyümölcsei fajom valódiságáról teljesen meggyőztek. 

Erésideje. Novembertől tavaszig. 
Minffsége. I. rendű csemege- és háztartási-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Majd hosszasnak és hengeresnek látszó gömbalakú, majd 

rövid kúpos kerekdedsége ritkán szabályos; mivel rajta kelyhes végétől 
száras végéig szembetűnő nagy, széles és lapos bordák húzódnak s aztán 
egyik oldala többnyire hizottabb is, mint a másik. Vastagságának legna
gyobb átmérője középtájon vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
kelyhe felé fogyva többnyire igen tompa kúpban végződik, szára felé pedig 
jól kidomborodva igen széles talpat alkot. S z á r a rövid, elég vastag, fás, 
ahg emelkedik ki a szármélyedés karimája színvonaláig; széles nyilású, 
mély tölcséralakú, többnyire sugaras rozsdával bevont falu és emelkedések
től hullámosan párkányzott üregbe helyezett. K e l y h e nagy, nyilt vagy 
félignyilt, majd rövidebb majd hosszabb, többnyire hátrahajló osztványokkal 
ellátott; tágas és mély tányéralakú mélyedésben ülő, melynek falain rán-
czok s karimáján lapos emelkedéseket alkotó bordák láthatók, melyek majd 
elenyészöleg majd szelíden fölemelkedve egész a szár mélyedésig levonulnak. 

Színe. Bőre elég finom, sima, kissé érdes tapintatú, elejénte sárgás 
zöld; értével szalmasárga vagy élénk czitromsárga; napos oldalán a napnak 
nagyon kitett darabokon némi szennyesvörös színezet is látható ; többnyire 
azonban hiányzik róla minden pir. Elég sűrű, fahéjszinü, különböző nagy
ságú és alakú pontokkal igen szembetünőleg pontozott. Rozsda foltok és 
alakzatok leginkább csak szármélyedésében fordulnak elő; némely vidéken 
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és némely időjárással azonban sűrűbb vagy ritkább rozsdahálózat látható a 
gyümölcs felületén. 

Izlelése. Húsa sárgás fehér, finom, gyöngéd, meglehetős tömött; leve 
bő finom savanynyal emelt czukros, kellemes fűszeresízű. Némely években, 
azonban főkép, mikor teljes kifejlődése előtt apró jégütéseket kapott, — 
bőre alatt, kivált tavasz felé, kesernyés, taplós foltokat láthatni húsában. 
Magháza zárt vagy kissé nyilttengelyű; íaposas fiókjaiban többnyire apró, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsöve hegyes kúpalakú, elég mélyen lehatoló. 

Fája. Bujanövésű; korán és bőven termő; sűrűlombos, kissé szétálló 
ágaival terjedelmes koronát alkotó; alkalmas szálasfának és formafáknak; 
egyaránt jól diszlik vadonczon is, doucinon és paradicsom alanyon is. Hely
ben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei nagyságuk mellett is jól állják 
helyöket a fán. 

Tesszei. Elég számosak, szétállók, vastagok, középhosszak, egyene
sek, kissé könyökösek, vöröses-sötétbarna szinüek, hegyökfelé sűrű molyho-
zattal borítvák; elég szembetűnő, fehér többnyire kerek pontokkal kissé 
ritkásan pontozottak ; egyenlőtlen levélközökkel birok. 

Rügyei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, tompahegyűek, széles tal-
púak, fához lapulók, csaknem teljesen molyhosak; kiálló, duzzadt párkányos 
s csak két szélen bordázott ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, kissé tompa kúposak, feketés gesztenye-
szinű pikkelyekkel borítvák, szürkés molyhosak. 

Levelei. Nagyok, hosszas vagy kerek tojásdadok, hegyesek, vastag 
Bzövetüek, merevek, felhajló szélüek, teknősek; felső lapjukon csupaszak, 
fényesek, sötét fűzöldek; széleiken kettős fogakkal mélyen és élesen füré
szeltek. Levélnyelök elég hosszas, vastag, fölfelé álló, merev, molyhos, ősz
felé tövénél violaszinpiros. Levélpálhái rövidek, lándsásak. Virágrügyet 
körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a nyári hajtásokon levők, 
zömök nyelőkről mereven fölfelé állók. 

Hasonnevei. Reinette blanche du Canada; Reinette monstrueuse du 
Canada; Harlemer Reinette; "Weisse antillische Winterreinette; Weiber-Rei-
nette; Reinette de Granville, stb. stb. 

Leirói. D i e l , Kemobstsorten, X. 86.; II. 64.; I. 133; IX. 81. 
L u c a s , lUust. Handb. der Obstk. I. 119.', Aiiswahl werthvol-

ler Obstsorten I. 114. 
G a i l l y , Annál depomol. II. 58. 
M a s , Le Vergei; IV. 31. 
L e r oy, Dict. de pomol. IV. 637. és sokan mások. 

Észrevétel. Nálam e jeles almafajnak álló helyökre kiültetett fái közül 
1871. és 1872-diki télen többet elpusztított a fölszinre emelkedett alviz, 
mig egyéb fajú almafám teljesen ép maradt mind. Termékenysége ellen nem 
volna panaszom, ha a mindig biztosan kötődött gyümölcseit évenkint csak
nem mindig el nem pusztítanák a kártékony rovarok. Ajánlom a sík alföl
dön is a városi házak közt levő kertekbe, a hegyes vidékeken pedig ugy 
házi kertekbe, mint szabadon álló gyümölcsösökbe is, hol a kártékony rova
rok nincsenek ugy elszaporodva mint vidékemen. 
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6. Téli arany parmén. ^ * 
(Pearmain dorée d'hiver : Winter-Goldparmane.) 

Származása. Angolhonból eredt. Diel már 1800-ban kapta Londonból o fajt. Az 
angol gyümölcsészek közül Kirke volt az első, a ki e jeles almát hazájiíban megismerteté 
8 a London mellett fekvő Brompton-ból nagyban elterjesztő. Németországban, különösen 
Württerabergben annyira el van e faj terjedve, hogy „Goldparmane" neve alatt a leg
utolsó fóldmives is első látásra fölismeri. Fájának épsége s rendkívüli termékenysége, 
valamint fonnyadás nélkül tavaszig is eltartható gyümölcseinek finom íze végett a világ 
valamennyi jelesebb gyümölcsésze teljes figyelmére méltatá. Ojtóvesszejét még 1864-ben 
kaptam Bátorkesziből. E vesszőkről tet t ojtványaim állóhelyökre kiültetve gyönyörű 
fákká növekedtek azóta s több izben, úgyszólván 1870-től kezdve csaknem évenkint min
dig termettek. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Némely években, itt az alföldön már october végén kezd 
érni, de rendszerint nov. január, sőt alkalmas hűvös helyen tavaszig is el
tartható. 

Minősége. I. rendű minden tekintetben. 
Nagysága. Középnagy, gyakran jókora nagy. 
Alakja. Gömbölyű vagy kúpos gömbalaku, nagyságának változásai 

szerint majd széles, majd ismét magasnak látszó ; többnyire elég szabályo
san boltozott. Vastagságának legnagyobb átmérője a szár és kehely közt 
többnyire középtájon esik, honnét szára felé jól kidomborodva széles talp
ban végződik el, kelyhe felé pedig ezeliden fogyva igen tompa csúcsot al
kot; néha pedig mind szára mind kelyhe felé csaknem egyenlően boltozódik. 
S z á r a majd elég hosszas, majd ismét rövid és e szerint majd vékony majd 
ismét vastagabb, fás; szép és mély tölcséralaku, finom rozsdával bevont, 
zöldes falu üregbe helyezett. K e l y h e nagy, nyilt vagy félig nyilt; elég 
hosszas és hegyes, szétálló vagy hegyökkel hátragörbülö osztványokkal 
ellátott; tágas és mély tányéralaku, sima vagy kissé ránczosfalu üregben 
ülő, melynek karimájáról főkép a nagyobb gyümölcsöknél egyes lapos bor
dák nyúlnak le a gyümölcs derekára is, de ezek szelid emelkedéseikkel a 
gyümölcs kerekdedségét nem igen zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, sima, csaknem fénylő, noha kissé száraztapintatu, 
elejénte zöldessárga, értével élénk aranysárga vagy narancs sárga; napos 
oldalán számos piros csíkokkal bevont s e csíkok közt pirossal befuttatott 
vagy kisebb-nagyobb piros pettyekkel behintett; gyöngédebb piros, szaka
dozott csíkok még az árnyas oldaláról is csak igen ritkán hiányzanak. Zöld
del szegett, szürkés pontokkal ritkásan, de elég szembetűnőleg pontozott. 
Rozsdafoltok vagy alakzatok a gyümölcs fölületén ritkán fordulnak elő, ki
véve, mint már emlitém, a szármélyedést, melynek falait finom zöldes rozs
damáz födi, noha nem mindenkor. Egyes feketés ragyafoltocskák gyakrab
ban fordulnak elő, főkép kelyhes végén. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, finom, tömött, keménykés, de elég porha
nyó ; leve többnyire elég bő ; de száraz évjáráskor nem kielégítő; gyöngéd 



savanynyal emelt czukros, igen kellemes füszeresízű. Magháza kissé nyilt-
tengelyű; fiókjaiban egészséges, rövidke, csaknem kerekded magvakat rejtő. 
Kehelycsöve nyilasánál széles, hegyénél tompa kúpalakú s nem hat mélyen 
a gyümölcsbe. 

Tája. Erőteljes, vignövésü, edzett; korán, rendesen és bőven termő. 
Kissé rézsunt fölfelé törekvő, gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruhá
zott ágaival szép gulaalaku, sűrű lombos koronát alkotó. Diszlik mindenütt, 
vadonczon is, doucin vagy paradicsom-alanyon is. Alkalmas szálasfának és 
formafáknak is. Á kertész minden segítsége nélkül szép gulafákat nevel. 
Gyümölcsei érésidejökig igen jól állják helyöket a fán. 

Tesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, egyenesek, fölállók vagy 
kissé rézsuntos irányban fölfelé törekvők, kissé könyökösek, simák vagyis 
nem szögletesek vagy bordásak; zöldessel és vörösessel árnyalt sötétbarnák, 
hegyök felé, sőt néha egész hosszukban is, még levélhullás után is molyho
sak ; kerek vagy hosszas és szürkés pontokkal ritkásan és nem szabályosan 
pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Aprók, rövidek, tompahegyüek, fához lapulók ; vöröses gesz-
tenyeszinü, szürkésmolyhos pikkelyekkel borítvák; jól kiálló és csak két 
szélén kissé bordázott ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömökek, tompahegyüek; szürkéssel kissé 
árnyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, tojásdadok vagy hosszastojásdadok, merevek, 
keményszövetüek, többnyire rövidke, szúrós hegyben végződök; fölfelé álló 
nyelőkről vízszintesen elterülök, laposak vagy kissé völgyesek, néha viszásan 
völgyesek s széleiken kissé fölfelé hajlók; felső lapjukon csupaszak, fényes 
sötétzöldek; alsó lapjukon szűrkés zöldek; széleiken nagy, tompa fogakkal 
elég mélyen fürészeltek. Levélnyelök középvastag, elég hosszú, meglehetős 
merev, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak vagy sarlóalakuak, 
rövidek. Vírágrűgyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vezér 
vesszőkön levők, laposak vagy kissé völgyesek, rövid, vékony nyelőkről 
szétterjeszkedők. 

Hasonnevei. Angol, téli arany parmén; Englísche Winter-Goldpar-
mane ; King of the pippins; Hampshire yellow ; Eeine des reinettes. stb. 

Leirói. D i e 1, Kemóbstsorten, X. 174. 
D i 11r i c h, Handh. der Ohstk. I. 437. 
L u c a s , Illustr. Handb. der Ohstk. I. 165. és 

Ausioahl werthv. Obsts. I. 78. 
B i v o r t , Annál, depomol. VI. 11. 
L e r o y , Dicf. de pomol. IV. 538. 
M a s , i e Verger, IV. 23. és sokan mások. 

Észrevétel. Most is jó leiekkel elmondhatom e jeles iilmafajvól, .a mit már a „Ker
tészgazda" 1871-dik évi folyamában (1. félév 171. 1.) elmondottam, hogy „a gyümblcsé-
szet kegyes istennője, Pomona, miír ezen egy gyümölcsfajért is, melylyel az emberiséget 
megajándékozta, megérdemlené, hogy a világ minden zugában oltárt emeljenek neki. 
Adja az ég, hogy maholnap no legyen hazánkban egyetlen falu, egyetlenegy birtokrész, 
honnan a T é l i a r a n y p a r m é n almafa hiányozzék!" 
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7. Téli fehér Kalvil alma. 
(Calrille blanche d'hlver; Welsser Winter-Calvill.) 

Származása. Az összes almafajok eme királya, — mely a tehetősebbek asztalairól 
még ott sem hiányzik, hol az égalj az alma tenyésztésének útját állja, — régi, bizony
talan eredetű. Sokan Trancziaországot tartják bölcsőjének; mások, különösen Leroy, régi 
irók müvei után, hihetőbbnek tartják, hogy Württembergben látott volna napvilágot. 
Hol az égalj az almafa tenyészetének kedvez, mindenütt el van terjedve a földgömbön; 
noha elterjedését csak gyiimölesel utólérhetlen finomságának köszönheti, nem pedig ter
mékenységének, a mit dicsérni gyiimölcsész-irő ritkán bátorkodott ekkoráig. Több hite
les heiyröí kaptam meg ojtóvesszejét. 1868-tól kezdve mind termőre fordultak ojtvá-
nyaim, de csak annyit termettek épen, hogy fajom valódiságáról meggyőződhetni alkal
mat nyújtottak. 

Érésitleje. November—martius. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Magastörzsü fákon középnagy, törpe fákon jókora nagy. 
Alakja. Változó, legtöbbnyire hasas és tompa kúpalakú, néha lapos 

gömbalaku, ritkán szabályos termetű, valódi ősmintája a bordás vagygerez-
des almáknak. Vastagságának legnagyobb átmérője a középtájra vagy kissé 
alább a száras vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva, tompa 
kúpban végződik, szára felé pedig kidomborodva széles talpat alkot. S z á 
r a középhosszú, vékony, tágas nyilásu, szűk és elég mély tölcséralaku, 
sugaras rozsdával többnyire bevont falu üregbe helyezett. K e l y h e zárt 
néha félignyilt; molyhos alapról kiinduló, finom zöld és molyhos osztványok-
kal ellátott; elég tágas és mély, többnyire ránczos falu s mindig emelkcdéses 
karimájú üregben űlö. E mélyedés karimájáról majd élesebb, majd laposabb 
bordák vonulnak le a gyümölcs derekára, sőt néha egész hosszában is, a 
mikor aztán csak a szármélyedésben enyésznek el. 

Szine. Bőre finom, sima, fáján fehérhamvas, Irissé zsirostapintatu, 
elejénte fehéres zöld, értével szép szalmasárga, napos oldalán aranysárga, 
néha némi halvány pírral belehelve; pontozata finom, többnyire fehérrel 
szegett világosbarna vagy zöldes. Kozsdafoltok ritkán s többnyire csak szár
üregének falain fordulnak elő, mig vörössel szegett feketés ragya foltok 
gyakrabban láthatók fölületén. 

Izlelése. Húsa sárgás fehér, igen finom, tömött és mégis porhanyó, sőt 
csaknem olvadó; leve igen bő, felséges czukrosborízű, kitűnően kellemes 
illattal emelt, mely illat a málna vagy eper, sőt némely gyümölcsészek sze
rint az ananász illatához hasonlítható. Magháza nyílt tengelyű; nyílt fiók
jaiban kevés és ritkán ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcsér vagy kúpalakú, 
a gyümölcsbe a magházig behatoló. 

Fája. Fiatal korában bujanövésü, de az idő viszontagságaira, főkép a 
tenyészet idényében, tavaszszal és nyáron, igen érzékeny s e mellett idősebb 
korában fenésedésre hajlandó. Gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel korán és 
dúsan megrakott, szétálló ágaival sűrű lombos koronát alkot; korán és rend-
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kivül sokat virágzik, de keveset köt és még e kevés kötődött gyümölcs sem 
bir rajta mind kifejlődni, hanem összefonnyadva fejletlenül odaszárad az 
ágra vagy, ha kifejlődött, akkor feketés ragyafoltokat kap s érése előtt e 
foltokon rothadásnak indul s éldelhetlenné lesz. Nem szereti a nedves föl
det a nedves időjárást. Némelyek termékenynek találták korona magasban 
ojtott szálasfákon; mások paradicsom alanyra ojtott törpefákon. Vidékemen 
egyátalán mindenkép terméketlennek mutatja magát. 

Vesszei. Elég számosak, fiatal fákon vastagok és hosszak, egyenesek; 
vezér vagy nyílvesszeje elég egyenest fölfelé törekvő; a többiek szétállók, 
kissé könyökösek, hegyök felé elvékonyodók, ritkásan és finoman fehér-
molyhosak, vörhenyes barnák ; apró fehér pontokkal ritkásan pontozottak; 
rövid levélközüek. 

Rfigyei. Aprók, kúposak, csaknem háromszögüek, fehér molyhosak, 
laposan a fához tapadók; alig kiálló ülőlapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kissé hosszas és tompa kúposak, talap-
joknál duzzadtak, vörhenyesbarna, sűrű fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

LeTelei. Nagyok, durvaszövetüek, széles tojásdadok, csaknem sziv-
alakuak, kissé hosszas keskeny hegyben végződök; kissé völgyesek vagy 
széleiken fölhajlók ; a vesszőtől csaknem vízszintesen elállók; gyenge ko
rukban alulfölül fehérmolyhosak, később felső lapjukon csupaszak, homá
lyos zöldek, alsó lapjukon szürkés zöldek, molyhosak ; széleiken nagy tompa 
fogakkal elég mélyen fürészeltek. Levélnyelök elég vastag, hosszas, csaknem 
vízszintesen elálló, ősz felé, tövénél pirossal gyöngéden mosott. Levélpálhái 
rövidek, tompa áridomuak vagy sarlós lándsásak. Virágrügyet köritő levelei 
igen hosszak, keskenyek, csaknem laposak vagy csak kissé völgyesek, szé
leiken elég élesen, mélyen és kettősen fürészeltek, hosszú és hajlékony-
nyclüek. 

Hasoanevei. Calville blanches a cótes; White "Winter Calville. 
Leírói. D i e l , Kemobstsorten, II. 12. 

v. P10 10 w, lllvstr. Handb. der Obstk. I. 33. 
L u c a s , AuswaliL werthv. Obsts. 1. 80. 
B i v o r t , Annál, de pornói. II. 67. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 173. 
Mas , Le Verger, IV. 21. és sokan mások. 

ífizrfivítel. Annyi rosszat mondtam el e világhirü gyümölcsről, hogy szinte azt 
kérdezhetné valaki, hogy miért is vesződtem hát vele? Azért, hogy megismerhessék, a 
kik még nem ismerik s ne igyekezzenek nagyban elszaporitani ott, a hol fiija és gyümöl
csei olyan hiányokban szenvednek, mint az én vidékemen. Tegyünk vele kísérletet a ha
za minden vidékén! és ott hol termékeny, hol ép gyümölcsöket terem; mellőzzünk min
den más almafajt és tenyészszük ezt, mert drága pénzen árusíthatjuk el termésünk fö
löslegét ! 
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8. Nyári piros kalvii. 
(Calville rouge d'été; Rother Sommer-Calvill.) 

Származása. Bizonytalan eredetű régi gyümölcs. Különféle nevek alatt már a régi 
gyümölosészek müveiben is meg van említve. Leroy szerint dom Claude Saint-Etienne 
1670. körül emlité föl, először jelenlegi nevét, mely már 1722. körül átalitnosan is el lön 
fogadva. Oberdieck a „Nyári piros kalvii" liasonuevei alat t kapott fajok közt taliílt né
melyeket, melyek a főbb voniísokban ugyan egyeztek, de szinre és alakra mégis külön
bözni látszanak a Nyári piros kalviltól. Ilyen-szerü elváltozások részint a szándékosan 
elvetett, részint esetleg elliullott némely nemes faj magvaiból kelt fák gyümölcseinél 
igen gyakran dszlellietők; néha pedig előhoznak ily változásokat még a talajbeli és mű
velési körülmények is. Az elváltozást mutató fajok azonban külön nevet csak azon esetre 
kaphatnak, ha náluk az eredeti fajtól való eltérés állandósítva van, szóval, ha a meg
különböztető jelleget állandóul megtartják minden körülmény közt; ellenkező esetben, 
ha külön nevet adnánk nekik, csak a hasonnevek sokaságát szaporitnók. A N y á r i 
p i r o s k a l v i i pedig gyakran mutat esetleges elváltozásokat: nem csuda tehát, hogy 
felületes észlelés folytán állandónak hivén az elváltozást, hasonnevei számát a régi gyü-
mölcsészek nagyon fólszaporitották. Ezek közül alább a maga helyén csak az ismerteb
beket fogom elszámlálni. — Fajom még 1870-ben kaptamObei'diecktől. Azóta több izben 
termett. Határozottan valódi. 

Érésideje. Jul. vége, Aug. eleje. 
ffiinösége. I . rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Néha kisebb a középnagynál, de rendszerint középnagy. 
Alakja. Változó; többnyire tompa kúpos vagy szögletes tojásdad. Vastagságának 

legnagyobb átmérője alább esik többnyire magasságának középtájánál, honnét kelyhe 
fele majdinkább, majd kevésbbé fogyva hol szűkebb, hol ismét szélesebb, tompa csúcsban 
végződik, szára felé pedig jól kidomborodva széles alapban boltozódik. S z á r a elég 
hosszú, középvastag, finoman molyhos; elég tágas, dealja felé összeszűkülő, mély tölcsér-
alakú üregbe helyezve, melynek zöldszinü falai néha finom rozsdával bevon vák. K e l y h e 
zár t ; sokáig zölden maradó, hegyökkel hátragörbülö, hosszas levélkékkel el látot t ; néha 
csaknem a csúcs felületén, legtöbbnyire azonban apró, egyenetlen nagyságú dudorok, 
ránczok és többnyire a szármélyedős karimájáig is levonuló bordáktól körülvett mélye
désben ülő. 

Szine. Bőre elég vastag és szívós, fektében kissé zsirostapintatu, a fán gyöngéden 
hamvas; alapszíne értével sárgás, melyet azonban napos oldalán, — a hol majd élénkebb, 
majd sötétebb pirossal van bemosva, — épen nem, legfólebb árnyas felén láthatni, hol az 
élénk piros sávok és szakadozott csíkok közt mégis elő szokott tűnni . Jellemzők rajta az 
elég számos szürké.s rozsda pontok, melyek kivált a píros színben majd halványabb pi
rossal, majd sárgás vag}' zöldes szegélylyel kön'tvék. I l la ta gyöngéd és kellemes, melyet 
némelyekeper vagy málna, mások íbolyaíllathoz hasonlítanak. 

Izlelése. Húsa fehér, magháza körül és bőre alatt Is rózsaszínű különösen akkor, 
ha a gyümölcs idősebb fákon termett s a napnak jól ki volt téve; igen finom, gyöngéd, 
porhanyó; leve, czukros, gyöngéd savanynyal emelt igen kellemes eper-vagy málnaízü. 
Magháza többnyire nyílt tengelyű; tágas fiókjaiban, ép magvakat rejtő kehelycsöve 
majd hegyes kúpalakú, majd hengeres s a gyümölcsbe csaknem a magház üregéig le
hatoló. 

Fája. Mérsékelt növésű, de igen edzett, korán és igen bőven termo, minek foly
tán nagyfává nem is képes növelkední; gyümölcspeczkekkel és vesszőkkel jól beruházott 
szétálló ágaival sürü lombos koronát alkotó. Do\icínra vagy pedig pai-adicsom alanyra 
ojtott törpe fái valódi ékességei kerített házikerteinknek. Erőteljes növésű vadoncz ko
rona ágaira ojtva mint szálasfa is mindenütt jól díszlik és bőven is terem. Gyümölcsei 
jól daczolnak a? erösebb szelekkel is. 
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Vesszei, Elég számosak, középhosszak, középvastagok a sudár tetején egyenest 
főiállók, alább a derekán, széles szögekben elállók; alig könyökösek, gyenge korukban 
fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, aljuk felé ezüsthartyásak, napos oldalon barna-
vörösek, árnyas oldalon olajszin zöldek; fehéres pontokkal aljuk felé sűrűbben, fölfelé 
igen ritkásan s alig észrevehetöleg pontozottak; levélközei majd hosszak, majd ismét 
rövidek. 

Kiigyei. Középnagyok, szividomuak vagy hasas kúposak, fához lapulók; csupasz 
sötét-vörös, néha fehéres szürkével tarkázott pikkelyekkel bor/tvák; alig kiálló, két ol
dalt kissé bordázott ülőlapra helyezkedök. 

YiráBTÜgyei. Középnagyok, hosszas kúposak, csaknem tompa hegyűek; sötét
vörös, csupasz, néha szürkével szegélyzett pikkelyekkel borrtvák. 

Levelei. Elég nagyok, meglehetős vastag, de lágy szövetüek, tojásdadok, rövid 
hegyben végződök, laposak vagy széleiken kissé fólhajlók s kissé luiUámos szélüek; csu
paszak, bágyadt zöldek; széleiken előre hajló, tompa fogakkal hegyök felé elég sűrűn 
és mélyen fürészeltek, uyelök felé pedig igen széles, tomjia fogakkal sekélyen csipkézet-
tek. Levélnyelök elég hosszas, középvastag, merev, kissé föláíló, nyár vége felé töve kö
rül violaszinü vagy vérpiros. Levélpálhái i'övidek, lándsásak vagy fonálidomuak. Levél-
rUgyet körítő levelei majd oly nagyságúak és alaknak, mint a vezérvosszőkön levők, 
majd ismét kisebbek, hosszú, kissé vékony, nyár vége felé pirossal mosott nyelőkről me
reven szétállók, többnyire hullámos szélüek. 

Hasonnevei. Calville d'été; Passe-pomme rouge d'été; Rother Sommer-Strich-
apfel; Rother Herbst-Strichapfel; Voilchenapfel; stb. 

leirói. D i el, Kernobstsorten, IV. 6; II . 50; IV. 47. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. IV. 889. 
L e r o y, Dtct de pomol. I I I . 193. 
M a s , Le Verger-, V. 17. és sokan mások. 

Észrevétel. Mi ma^yarokul, — főkép a meglett korúak, — épen nem vagyunk ba
rátai a nyári almáknak, minthogy gyümölcstermő években bővelkedünk nyár folytán, 
őszi baríiczkokban, finom körtékben, dinynyébeu és szőllőben: inkább ezekhez nyulunk 
hát, mintsem a nyári almákhoz. Nemcsak saját ízlésünket kellene pedig néznünk ; hanem 
gyermekeink s cselédségünk Ízlését is tekintetbe kellene veunüak, kikről tapasztalhatta 
mindenki közülünk, hogy a finomabb gyümölcsök mellett is inkább az almákat eszik, le
gyenek azok fojtdsédesek, vadsiiyanyuaic vagy éretlen téli almák is, s ezeket, ha máskép 
nem lehet, lopva is fölkeresik. Ültessünk tehát egykét fát o szép és jó fajból az ö szá
mukra, hogy ha már almára vásik a foguk, ne legyenek kénytelenek mint eddig, beteg
séget enni! Csemege-asztalainknak is diszére válnak e korán érő almaf ij szép és jó gyü
mölcsei; aztán népes városok mellett értékes piaczos gyümölcsnek is Ígérkezik. 
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9. Sárga Belle-fleur alma (oiv. beiflör). 
(Belle-fleur jaune; Gelber Belle-fleur.) 

Származása. Downing szerint Bnrllngtonbdl (Uj-Jersey (illára, Éjszak-Amerika) 
származik s nevét szép virágaiért nyerte (Belle-fleur = szép virág). Az Egyesült-Álla
mokban nagyon el van terjedve, honnan Európába csak a jelen század közepe felé nyitott 
magának utat. Minthogy e gyümölcsfaj eredeti angol nevében (Yellow Belle-fleur) ugy 
a német, mint a franczia gyümölcsészek saját nyelvökre csak a „yellow" szót változtat
ták át s a „Belle-fleur"-t változatlanul meghagyták; nem tartam tanácsosnak azt tiszta 
magyar névvel adni vissza honi nyelvünkön sem. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Ober-
dlecktöl. Nálam több izben termett azóta. Fajom határozottan valódi. Meg kell itt je
gyeznem, hogy 1874-ben Pázmán alma név alatt alakra, szinre és ízre nézve fönebbihez 
igen hasonló almát ízleltem t. barátom, Kövér Gábor szivességéböl, a ki azt a fdlvidék-
röl kapta, hol az „Boczmaner" = Pázmán alma név alatt ismeretes. Minthogy a P áz 
mán a l m á t nyelvünkön leirva sehol sem találom s a hozzám Enyingröl, Glockertől 
került ilynevü almafaj még nem termett: határozottan nem állithatom, hogy a P á z-
mán a lma a S á r g a Bel le-f leu r r e l azonos volna. Különben előttem a „Pázmán 
alma" is, a „Sóvári alma" is, olyanok, mint a tengeri kigyó. Beszélnek róla, de, csak
nem a hány ember, annyiféle almát ismer e nevek alatt. Mért nem vesz magának hazám
fiai közül valaki annyi fáradságot, — föltéve, hogy ez almafajok történetével s elterje
dési körülményeivel ismerős, — hogy ismertetné meg velünk, melyik hát a sok közül'a 
valódi P á z m á n a lma és S ó v á r i a lma? Hazai gyümölcsök ezek; halljuk folyvást 
nevöket emlegetni és mégsem ismerjük! Biz ez kissé ázsiai hanyagság részünkről, hogy 
saját gyümölcsfajainkat sem tartjuk érdemesnek saját honfitársainkkal is megismertetni! 

Érésldeje. Nov. martius. 
MinőségCa I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy. 
Alakja. Szabálytalan tojásdad; többnyire magasnak látszó, noha szélességi és 

hosszasági átmérője csaknem egyenlő. Vastagságának legnagyobb átmérője középtájra 
vagy csak kissé alább, száras vége felé esik, honnét kelyhe felé elejénte gzeliden, aztán 
pedig hirtelen behajlással fogyva, kissé széles alapú s mindmind összébb szoruló, több
nyire tompa kúpot alkotó, rövid csúcsban végződik ; szára felé pedig szintén szelíden 
fogyva boltozódik s elég talpasán végződik. S z á r a hosszas, vékony, fás, kissé molyhos, 
húsos kiemelkedésektől összeszükített mélyedésben ülő. E mélyedés karimájáról széles, 
lapos bordák futnak elenyészöleg a gyümölcs derekára is. K e l y h e középnagy, zárt; 
sokáig zölden maradó finom osztványokkal ellátott; sekély és szűk mélyedésben ülő, 
mintegy beszorítva ránczok és apró bordák közé, melyek a mélyedés karimájáról a gyü
mölcs derekára is levonulnak s egyik-másik e bordák közül fdlebb emelkedvén a többiek
nél, a gyümölcs kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, kissé zsirostapintatu, elejénte sáppadt zöld
del árnyalt sárgás; álltában, éréséhez közel, mindmind világosabb czitromsárga; napos 
felén néha némi igénytelen pirossal gyöngéden belehelt; ritkásan elszórt, szürkés barna, 
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többnyire fehérrel szegett pontokkal elég azembetünöleg pontozott. Egyes, szakadozott 
rozsda erek néha láthatók ftílUletén is, mig szár üregének falairól ritkán hiányzik a su
garas Tozsdamáz. 

Izlelése. Húsa sárgás fehér, finom gyöngéd ; leve bö, igen czukros, borizü, igen 
kellemes fűszeres zamattal áradozó. Magháza nyilt tengelyű ; nyilt fiókjaiban elég szá
mos, ép magot rejtő. Kehely csöve szűk tölcséralaku s a húsba jó mélyen, csaknem a 
magházig lehatoló. 

Fája. Erőteljes, edzett, korán és igen bőven termő, kissé rendetlenül álló s a 
gyümölcsterhe alatt csakhamar kissé lefelé görbülő ágaival igen sűrű lombos, széles 
gömbalaku koronát alkotó. Paradicsomalanyra ojtva, hajlékony ágainál fogva igen al
kalmas léczezet melletti művelésre is. Szálas fának vadonczot kivan alanyául. Uj-
Yersey homokos talajában lépvén a világra kényelmesen fogja érezni magát hazánk 
homokos vidékein is; mert általában helyben és talajban nem igen válogat. Gyümölcsei 
jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak, hajlékonyak, finoman bordázott vagy 
hornyolt felületűek, könyökösek; gyenge korukban, főkép hegyök felé finoman molyho
sak, ért korukban csupaszak, sárgásbarnák, napos félőkön pirossal kissé színezettek, s itt 
ott ezüst hártyával borítvák, kissé kiemelkedő, kerek vagy rövid, tojásdad, fehéres pon
tokkal ritkásan, de elég szembetűnöleg pontozottak; elég rövid levclközökkel birok. 

Rlltryei. Elég nagyok, kúposak, hátukon duzzadtak, tompahegyűek, fához lapulók, 
igeu molyhosak; kissé kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

YlrágrOgyei. Középnagyok, szögletes tojásdadok, rövidek, tompahegyűek, bar
nával szegett vörös, többnyire fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Nagyok, lágyszövetüek, hosszas tojásdadok, többnyire keskeny, éles 
hegyben végződök, völgyesek a nagyrészt hullámosszélüek ; csupaszak, bágyadtan fény
lók, szép élénk zöldek; széleiken egyszerű, tompa fogakkal szabályosan fűrészeltek. Le-
vélnyelök középhosszú, elég vastag, fólálló, nyár vége felé tövénél élénk piros. Levél-
pálhái rövidek, keskeny lándsásak. Virágrügyet körítő levelei aprók vagy legalább 
kisebbek, mint a vezérvesszőkön levők, hosszas, keskeny tojásdadok, rövidke hegyben 
végződök; völgyesek, hullámos széluek, hegyekkel rendesen félregörbülők, vékony rövid 
nyelőkről mereven szétállók. 

Hasonnevei. Belle Flavoise; Lineous pippin; Yellow Belle-fleur; Metzgers 
Calvill. 

lelrdl. Flotovf, nimtr. fíandb.der Obstk. 1.69. 
J a h n, 111. Handh. der Obstkunde, IV. 197. 
M a s. Le Verger, IV. 151. s többen mások. 

Észrevétel. Ha a Pázmán alma valóban azonos volna a fönebbivel; ugy nem szo
rul dicséretre e jeles almafaj. Hazánk fölvidékén már úgyis elég becsültetésbeu részesül. 
IMegcrdemli azonban, hogy sík alföldi kérteinkben is helyet juttassunk számára; különö
sen pedig a homokos vidékeken tehetnénk vele kísérletet. 
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10. Királyi kurtaszáru alma. 
* (Courtpendu royal; Königlicher Knrzstiel.) 

Származása. Bizonytalan eredetű, régi gyümölcs. Franczia „Courtpendu" neve, 
mely alatt már jóval a 16-dik század előtt ismeretes volt, mégis azt látszik mutatni, 
hogy Prankhonból veszi eredetét. Világszerte el van terjedve s mindenütt nagy becsben 
tartatik. Hazánkban Dr. Entz volt legbuzgóbb elterjesztöje, a ki jeles Kertészeti füze
teiben (V. 28.) „Királyi piros kurtacsumáju alma^ név alatt honi nyelvünkön első 
ismerteié meg körülményes leírásban. A kérdésben levő almának gyümölcsészeti irodal
munkban fölvett ezen első nevét, mely szárul szóra németből lön magyarra átfordítva, 
szerencsétlenül választott névnek találván részemről a „Kertész gazda" 1872. folyamá
ban (I. félév 8. 1.) javaslatba hoztam helyette az itt leírandó almának „Királyi karika
alma" nevet adni. Kimutattam az idézett helyen, hogy a franczia Courtpendu nevezet
nek nincs semmi határozott értelme s így sem magyarra sem németre helyesen át nem 
tehető. A francziák egy almacsaládot, melybe csupa későn virágzó, kerekded és lapos 
almák tartoznak, jelölnek meg a „Cowtpendu" nevezettel. Ugy gondolkoztam tehát, 
hogy az ezen családhoz tartozó almák egyik jellemző tulajdonát kifejező „Karika" szót 
kellene a „Courtpendu" szó helyett használnunk s nem a németek „Kurzstiel"-3ét, a mi 
„kurta 3zár"-at jelent, használnunk; mert a Courtpendu almák épen nem tartoznak a 
legrövidebb szárú almák közé. Minthogy azonban javaslatom nem nyerte meg magyar 
gyümölcsész társaim tetszését; kénytelen vagyok e jeles almát fönebbi semmitmondó 
ugyan, de napjainkban már széltére használt neve alatt bemutatni. 

Érésideje. Nov. dec, tovább tartva fonnyadni szokott s mindmind inkább veszít 
íze jóságából. 

Minősége. I. rendű minden tekintetben. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb vagy kisebb is. 
Alakja. Kerekded, lapos s csaknem sajtalaku, mindkét vége felé egyenlően s 

átalában igen szabályosan boltozott, olyannak képzelhető, mint egy ruggyantából 
(gummi, kaucsuk) készült lapda, melyet két ellenkező ponton két kezünk mutató ujja 
hegyével jól benyomintotttmk. Derékban mindig szélesebb, mint magasságban. S z á r a 
középhosszú vagy rövid, elég vastag, tág nyílású, de befelé mindmind inkább összeszű
külő. Szépen kikanyarított tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait majd mindig 
rozsdamáz borftja. K e l y h e középnagy, nyílt vagy félígnyilt; sokáig zölden maradó, 
rövid levélkékkel ellátott, melyek hegyökkel rendesen hátra szoktak görbülni; mély és 
tágasán kikanyarított üregben ülő, melynek alján néha lapos ránczocskák láthatók, de 
falain és karimáján bordás emelkedéseknek még nyoma is ritkán vehető észre. 

Szine. Bőre finom, sima, száraztapintatu, alapszíne elejénte zöldes sárga, értével 
szép arany sárga, mi azonban nagyobb foltokban csak árnyas felén tűnik szembe; mint
hogy csaknem az egész gyümölcs élénk pírossal van befuttatva s e színben sötétebb piros 
csíkokkal noha nem épen szembetünöleg csíkozva. Pontozata jókora nagy, fahéjszinű, 
ritkás, a piros színben különösen szembeötlő. Rozsdafoltok és alakzatok majd minden 
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gyümölcsön fordulnak elő s gyakran a napos oldal pirosságát szennyessé teszik. Némely 
gyümölcsön fahéjszin mázzal bevont szemölcsnemü dudor is látható. 

Izlelése. Húsa sárgás, finom, tömött, porhanyó s csaknem roppanó, teljes érése
kor mindmind velösebb; leve elegendő, száraz időjárásban termett gyümölcsöknél alig 
kielégítő, de igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresfzú. Mag
háza nyilttengelyü, kis fiókjaiban szép sötétbarna, teljesen ép magvakat rejtó. Kehely-
cgöve hegyes vagy kissé tompakupalakulag mélyed a gyümölcsbe. 

Fája. Mérsékelt növésű, igen edzett; korán s a kártékony rovarok pusztításától 
csak kissé is ment vidékeken igen bőven termő. Gyümölcsvesszök s különösen rövidke 
gyümölcspeczkekkel korán megrakodó s fölfelé nyújtózkodó ágaival sürü lombos, gömb-
alaku koronát alkotó. Valamennyi almafaj közt legkésőbben hajt s legkésőbben virág
zik s igy emelkedett fekvésű tájakon a kései fagyokat rendesen kikerüli; mig itt az 
alföld síkságain, habár a kései fagyokat ki is kerüli, épen a miatt terem keveset, hogy 
kései virágzásával a kártékony rovarokat, melyek itt, ez időtájban már rendkívül elsza-
porodvák, magához édesgeti. Doucinra vagy pedig paradicsom-alanyra ojtva mint törpe 
fa diszlik ugyan, de nem tartós életű. Vadonczra ojtva, mint szálasfa mindenütt jól 
díszlik s gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középvastagok, rövidek, egyenesek, fólállók vagy széles szö
gekben elállók; gyenge korukban sürün molyhosak; ért korukban meglehetős csupa-
szak, napos félőkön homályos-zöldek; apró, kerek, fehér pontokkal ritkásan s alig 
szembetünöleg pontozottak; igen rövid levélközüek. 

Bttgyei. Elég nagyok, lapos kúposak, tompahegyüek, teljesen fához lapulók; jel-
lemzöleg sürün fehérmolyhosak ; csak kissé kiemelkedő és alig bordázott ülőlapra he-
lyezkedők. 

Virágriigyei. Középnagyok, rövid kúposak, igen tompahegyüek; derekukban 
vöröses barna, hegyöknél fehérmolyhos pikkelyekkel borftvák. 

Levelei. Középnagyok, vastagszövetűek, széles vagy kerektojásdadok, majd rö
vidke, majd hosszas, vékony hegyben végződök; rézsunt fölfelé álló nyelőkről vízszinte
sen elterülök; széleiken csatornásán fölhajlók; felső lapjukon csupaszak, hom.-ílyos 
zöldek; alsó lapjukon fehérmolyhosak; széleiken széles fogakkal elég sürün, élesen és 
mélyen fürészeltek. Levélnyelök elég hosszas és elég vastag, nyár végén pirossal mosott. 
Levélpálhái majd hosszas fonálidomuak, majd rövid-lándsásak. Virágrügyet köritő le
velei nagyobbak és hosszabbak, mint a vezérvesszőkön levők, tojásdadok vagy kerüléke-
sek; majd inkább, majd kevésbbé völgyesek; széleiken apró, előre görbülő, hegyes 
fogakkal fürészeltek, vékony nyelőkről mereven szétállók. 

Hasonnevel. Courtpendu plat; Courtpendu rosat; Courtpendu rose ; Reinette des 
belges; Königlicher rother Kurzstiel stb. 

Leírói. D i e 1, Kemobstsorten, VI. 146. 
Lucas , Illustr. Handh. der Obstk. I. 167. 
H e n n a u , Annál-de pomol. II. 2é. 
L e r o y, Dict. de pomol- I. 239. 
Mas, Le Verger, IV. 77. és sokan mások. 

Észrevétel. Az alföld síkságain mérsékelten, egyebütt a hazában mindenfelé 
nagyban elterjesztendő. 
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11. Sikulaí alma. 
(Pomme de Sikula; Sikulaer Apfel.) 

Származása. Magyarország pomonájának eme büszkesége, mely hazánkban is alig 
két évtized óta kezd nagyobb mérvben elterjedni, nevét a Fehér-Körös folyó partján. 
Aradmegyében, fekvő S i k u l a nevű községtől veszi, hová állitólag még a törökvilág 
idejében került. Eredeti nevét, mely egészen magyarosan mondatik ki valaki kezdetben 
latinosan olvashatta ki t. i. Siculá-nak s latin szónak is tartván, sietett azt „Székely" 
szóra átváltoztatni. így lett aztán a Sikulai almából Székely alma s Németországba 
Urbauektől ez utóbbi név alatt kerülvén ott „Seklerapfel" névre keresztelték. Oberdieck 
legalább Seklerapfél név alatt valóban a Sikulai almát irta le, noha kijelenti, hogy b. 
Trauttenbergtöl Prágából egy, „Sikulai" nevű almát is kapott, mely alighanem külön
böző faj lesz, noha meglehetősen egyezőnek találja mind a kettőt. Báró Trauttenberg a 
„Eevue de l'arboriculture" (263 1.) 1873. évi folyamában szintén azt állitja ellenemben, 
hogy & Székely aZTíia aligha azonos a S i k u l a i a l m á v a l ; mikép azt én ugyanazon 
lapban elejénte csak, mint gyanitást állítottam, később pedig a kettő közti azonosságról 
határozottan is meggyőződtem: de a t. báró ezen állítását semmi elfogadható bizonyí
tékkal nem támogatá. A Székely alma ojtóvesszejét is a Simon-Louis testvérek Metz mel
letti hires faiskolájából kaptam meg, s ráojtván azt egyik Sikulai fám ágaira, kisült, 
hogy csakugyan nem más az is, mint a mi Sikulai almánk, s meg vagyok róla győződve, 
hogy, a ki az Urbanek Székely almáját s az Oberdieck Seklerap/el-^át biztos kézből 
valódilag kapja meg, mindenesetre a Sikulai almát ismerendi föl azokban. — A S i k u 
l a i a l m a ojtóvesszejét boldogult Mayer Antal, aradi elemi tanár, barátom utján egye
nest Sikuláról kaptam 1866-ban. Nálam e faj azóta több izben termett s határozottan 
valódi. 

Érésideje. Dec.—apr. alkalmas hűvös helyen júniusig is teljes épségben eltartható. 
Miuösége. I . rendű csemege- s kitünőleg I . rendű háztartási- és piaczos-gyümölca. 
Kagysága. Fiatal fákon többnyire csak kevéssel nagyobb a középszerűnél; erő

teljes idősebb fákon nagy, néha igen nagy. 

Alakja. Lapos gömbalaku, egyik oldala, kivált a nagyobb gyümölcsöknál, tená-. 
szerint hizottabb mint a másik; a kisebb gyümölcsök szabályosabb termetűek s több-
nyire rövid és tompa kupdadon görabölyödők. Vastagságának legnagyobb átmérője á, 
középtájou alul a száras vég felé esik, honnét szára felé kidomborodva, többnyire lapo* 
san boltozódik, kelyhe felé pedig szelíden fogyva szintén laposdadon boltozódik. K e l y h e 
zárt, egymásba fonódott, zöldes és molyhos osztványokkal ellátott; szűk csószécskében 
ülő, melynek aljáról apróránczok indulnak ki s karimája felé mind-mind inkább el
szélesedve, lapos bordákként s elenyészőleg a gyümölcs derekára is levonulnak s annak 
kerekdedségét gyakran megzavarják. S z á r a rövid, középvastag, tágas, de nem igen 
mély, tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai gyakran finom, sugaras rozsdamázzal 
vannak beborítva. 

SzLne. Bőre SZÍVÓS, sima, bágyadtan fénylő; alapszine aranysárga, miből azonban 
csak némely gyümölcsnek árnyas felén látszik ki egyes kisebb-nagyobb folt, minthogy 
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az egész gyümölcs rendszerint sötétpirossal van bemosva és csíkozva, mely színezet a 
gyümölcs értével mind-mind derültebb vérpirossá változik át; apró szürkés pontokkal 
ritkásan s alig szembetünöleg pontozott; rozsdafolt vagy rozsdahálózat a szármélyedést 
kivéve csak itt-ott fordul elö egy-egy gyümölcsön. Némely években feketés ragyafoltok 
is találkoznak ftílületén. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, finom, kissé tömött, roppanó, de teljes értével elég 
puha és porhanyó; leve elég bö, czukros, gyöngéd savanynyal emelt kellemes ízü s ha 
fuszeressége nem hiányoznék, vetekednék e tekintetben a legjobb almákkal. Magháza 
csak kissé nyilttengelyü; fiókjaiban gyakran több ép magot is rejtő. Kehelycsöve kup 
alakú, néha hengeres. 

Fája. Fiatal korában mérsékelt növésű, de egészséges és edzett. Korán termőre 
fordul és, minthogy gyümölcseit a vesszők hegyein szokta legtöbbnyire hozni, a még 
kellőleg ki nem fejlődött fákon csak keveset, idősebb fákon azonban rendkivül bőven 
terem. Folyóvizek'melletti iszapos földben nagy terebélyes fává növekszik s bárha vesz-
szeinek legtöbb rugye alva marad s termő vesszőkké vagy peczkekké nem is fejlődik, 
nagy leveleivel mégis sürú lombos koronát alkot. Diszlik vadonczon is, doucin, vagy 
pedig paradicsom alanyon i s : de formafáknak nem való; mert a nyesést megsinyli. 
Legtanácsosabb szálas fának nevelni s a kellő ritkításon kívül minden egyéb nyesege-
téstól megkímélve, egészen magára hagyni. Gyümölcsei a fán igen jól daczolnak a leg
erősebb szelekkel is. 

Vesszei. Nem számosak; mert a megelőző évben nőtt vezérvesszők hegyéből ren
desen csak egy-két, legfólebb három, egyenlő erejű sarjat szokott évenkint fejleszteni; 
egyenesek, középhosszak, elég vastagok, hegyök felé sem igen vékonyodók, merevek, 
fölfelé emelkedők; alig könyökösek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, szennyes barnavörösek vagy csak sötétbai-nák; apró, fehér pontokkal egyen
lőtlenül, de többnyire ritkásan s alig szembetünöleg pontozottak; rendetlen, de több
nyire rövid levélközüek. 

Rttgyei. Kicsinyek, laposak, három szögúek, torapahegyüek, lapulók, szürkés
barnák, igen lapos, alig kiálló, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

TirágrOgyel. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmolyhosak; többnyíre 
csak a vesszők hegyén jelenkezők. 

leTelei. Nagyok, vastagszövetüek, hosszastojásdadok vagy itt-ott kerülékesek, 
hosszas, keskeny és éles hegyben végződök; merevek; laposak vagy pedig csatornásak; 
széleiken rendetlenül hullámosak; csak kissé íveltek ; a vesszőtől vízirányosan elállók; 
felső lapjukon simák, csupaszak, bágyadtan fénylők, sötétzöldek; alsó lapjukon moly
hosak ; széleiken tompa fogakkal sürün és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök rövid, 
középvastag, merev, kissé molyhos; tövénél, alső felén, nyár vége felé violaszíupíros, 
kissé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái igen kicsinyek, fonálidomuak vagy rövid 
lándsásak; ritkán tartósak. Virágrügyet körítő levelei rendetlen nagyságúak, t. i. majd 
nagyok, majd kicsinyek, laposak, vastag vagy vékony, de merev nyelüek, szétállók. 

Hasonnerei. Székely alma; Seklerapfal. 
Leirói. Dr. E n t z , Scrí.yMZ. V. 36. 

O b e r d i e c k , Elustr. Handb. der Obstk. IV. 541. 
Bel ke, Illustr. Monatshefte 1872. 309. lapon. 

ÉSZTöTétel. A rambour vagy fontos renetek családjához tartozó, eme kítUnő téli 
alma, folyó vizek melletti iszap földben, vagy a hegyek lábainál rendkívül megérdemlené 
hogy hazánkban minél nagyobb mérvben elszaporitsuk s szép és jó gyümölcseit világke
reskedelmi czikké tegyük. Száraz, laza vagy homokos talajban, hol a stükséges nedves-
Bég hiányzik, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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12. Masánczki alma. 
(Pomme de Borsdorf; Edelborsdorfer.) 

Származása. E jeles alma, melyet Diel Némethon büszkeségének nevez, hihetőleg 
Szászországból, Meissen városa melletti Borsdorf nevii faluból veszi eredetét. Leroy 
szerint ezelőtt több, mint 300 évvel már igy vélekedett eredetéről Valerius Cordus is 
H i s t ó r i a s t i r p i u m czimli munkájában. A Masánczki alma Németország nagy ré
szében s a német gyümölcsészeti irodalomban is „ E d e l b o r s d o r f e r " (r= Nemes bors-
dorfi) név alatt; hazánkban és az osztrák tartományokban pedig, valamint Bajorhonban 
is, átalában „Masánczk i " név alatt ismeretes. Világszerte el van terjedve, noha nem 
oly mértékben, mint megérdemelné. A jelennek élö s az utódokkal mit sem törődő embe
rek önzése vet leginkább gátat nagyobbmérvü elterjedésének. A faiskola tulajdonosok 
kevés mennyiségben szaporítják, mert több időbe kerül csemetéinek fölnevelése, mint 
más bujábban növő fajoké ; a gyümölcsöst vagy kertet alapítók nem ültetik ; mert későn, 
10^16-dik évében szokott csak termőre fordulni s igy rögtön nem vehetik hasznát oly 
mérvben, mint más korán termő fajoknak. A ki azonban önzetlen lelkével unokái jöven
dőjére is szeret gondolni, ha figyelembe veszi, hogy a Masánczki alma fája 200 évig is 
elél B 40-dik évétől kezdve folyvást gazdagon terem; bizonyára ültetni, szaporitni s 
megérdemlett pártfogásban fogja azt részesitni, kivált azon esetben, ha a Masánczki 
alma fájának kedvező agyagos talajjal rendelkezlietik. Bezzeg a csehek és tirolok hasz
nát veszik most, hogy apáik nem voltak önzők s hegyes-völgyes hazájukat Masánczki 
almafával árasztották el! hány száz meg ezer forintot zsebelnek el Masánczki almájokért 
csak Magyarországból is évenkint ?! Ezen elvitt száz meg ezer forintokban apáink önzé
sét vagy tudatlanságát fizettetik meg most velünk. Ültessünk minél több Masánczki 
almafát s ne engedjük, hogy unokáinkat is megfizettessék a mi önzésünkért. 

Érésideje* Nov. dec. eláll tavaszig is, de ízében annál inkább vészit minél tovább 
tartjuk. 

Miuösége. Minden tekintetben I. rendű. 
Nagyságra. Kicsiny vagy középnagy. 
Alakja. Változó; majd tompa kúpos, majd két végén belapitott gömbalaku, szép 

és többnyire szabályos termetű. Vastagságának legnagyobb átmérője a szár és kehely 
közt többnyire középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően de kelyhes 
vége felé mégis többnyire mindig összehúzódva boltozódik. S z á r a rövid vagy közép
hosszú, vékony vagy középvastag; szép tölcséralaku, többnyire érdes rozsdával bevont 
falu, mély üregbe helyezett. K e l y h e nyilt; rövid osztványokkal ellátott; többnyire 
szabályosan kikanyarított, simafalu, sekélyke üregben ülő. 

Színe. Bőre finom, sima, fénylő, elejénte zöldes fehér, értével aranysárga; napos 
oldalán ragyogó pirossal mosott, de árnyékban nőtt példányai többnyire nélkülöznek 
minden pirosságot. Pontozata ritkás, de szembetűnő; a piros szinben aprócska és sárga, 
az alapszínben nagyobb és fahéjszinü. Egyes, fahéjszinü, finom rozsdafoltok gyakran 
láthatók fölületén, szármélyedése pedig többnyire érdes rozsdával van bemázolva. Kitka 
gyümölcs, melyen egy, néha több, kiemelkedő, sárgásszürke szemölcs vagy bibircs is ne 
találkoznék. 

Islelése. Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömött, roppanó; leve elegendő 
czukros, finoman borizü, sajátszerüen kellemes fűszeres zamatu; melegebb tájakon azon
ban, valamint a későig tartott gyümölcsöknél, alig lehet benne a savanynak nyomát is 
észlelni. Magháza zárttengelyü; fiókjaiban számos ép magot rejtő. Kehelycsöve tágas, 
de alig mélyed a gyümölcsbe. 

Fája. Fiatal korában lassú növésű, de rendkívül edzett természetű; később azon
ban nagy, tartós életű, terebélyes fává képes növekedni. Termőre csak későn fordul, de 
aztán rendkivűli termékenységével kárpótol várakozásunkért. Szabálytalanul álló ágiéi
val, melyek vékony gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól be vannak ruházva, sűrű ugyan 
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de mégis szellős koronát alkot. Vadonczra vagy későn hajtó almafajok koronaágaira 
ojtva, leginkább szálasfának alkalmas; de doucinra vagy paradicsom alanyra ojtva, bo
kor alakban is nevelhető s ez utóbbi alanyokon korábban is termőre szokott fordulni. A 
nyesésnek nem barátja; agyagos, meszes s kellő nyirkossággal biró talajban, különösen 
pedig hegyes vidékeken diszlik legvigabban s terem legízletesebb gyümölcsöket. Későn 
hajt ki tavaszszal és későn is virágzik. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, fölállók vagy nyilt szögekben elállók; 
könyökösek; gyenge korukban ritkásan molyhosak; értebb korukban ezüst hártyásak 
vagy csaknem egészen csupaszak, fényes barnás vörösek, levélhullás után vöröses barnák 
vagy zöldes barnák; apró, fehéres, kerek pontokkal elég sürún, de kevéssé szembetünöleg 
pontozottak; rövid levélközüek. 

RUlErj el. Kicsinyek, gömbölydedek, molyhosak, fához lapulók; elég kiálló, bor-
dátlan ülőlapra helyezkedök. 

VJrágrlIgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, gömbölydedek vagy zömök kúposak, 
tompahegyüek, sürü fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; merevek, 
tojásdadok vagy kerUlékesek, rövidke, félreosavarodó, éles hegyben végződök; laposak, 
gyakran megfoi-dítva azaz lefelé öblösek; kissé íveltek; felső lapjukon babosak, de azért 
elég simák, csupaszak, fényesek, világos-zöldek; alsó lapjukon kissé molyhosak; szélei
ken apró, tompa fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelöfc rövid, 
vastag, merev, csaknam viziráuyosan el- vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, 
áridomuak vagy keskeny-lándsásak; elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
kisebbek, mint a vesszőkön levők; kerülókesek; merev és majd kissé hosszas, majd rö-
vidnyelüek. 

HasoBnevei. Nemes téli borsdorfi; Reinette batarde; Blanche de Leipzig; Rei-
nette d' AHemagne; Reinette de Misnie stb. 

Leírói. D i e 1, Kemobstsorten, I I . 80. 
L u c a s , Jlliistr. Handh. der Ohstk. I. 303. és 

Auswáhl werthv- Ohstsorten, I. 76. 
Bi vor t . Annál, de pomol. VIII . 71. 
L e r o y, Dict. de pomol. I I I . 150. 
Dr. E n t z F e r e n c z, (honi nyelvünkön) Kertészeti füzetek, V. 13. és 

sokan mások a világ müveit népei nyelvén. 
Észrevétel. Hogy mennyire válik be a Masánczki alma alföldi viszonyaink közé? 

E kérdésre még most nem felelhetek. A sík alföldi kertekben, a hol csak megfordultam, 
egyetlenegy idősebb Masánczki almafát sem láttam még. Nálam még csak három izbeu 
termett s többnyire a gyümölcstermésre kedvezőtlen időjárású években. Hazánk hegyes 
vidékein több helyt akad már egy-egy Masánczki fa s termékenységét s gyümölcsei 
finomságát mindenütt dicsérik. Éjszaknyugati és Éjszaki-Magyarország s aztán Erdély 
kertéi és gyümölcsöseiben megérdemlené, hogy minél nagyobb mértékben elszaporitsuk. 
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13. Brédai renet. 
(Eeinette de Bréda; Reinette von Bréda.) 

Származása. Valószínűleg Németalföldről származik. Diel, a ki 1798-
ban először irta le, Brédából kapta e fajt hihetőleg névtelenül; mert eredeti 
nevét nem tudván, azon helyről nevezte el leírásában, a honnan hozzá szár
mazott s e név alatt minden felé el is terjesztette. Később eredeti nevére is 
rájött, mely alatt, a hires hollandi gyümölcsész, Knoop leirta azt. Bevallja 
Diel azt is, Kemohstsorten czimü müvének XXI. füzetében az Előszó XII. 
lapján, hogy a B r é d a i r e n e t azonos a A ê/f/jtiH almával. Almánknak tehát 
kezdetben Nelguin neve volt, de napjainkban a világ gyümölcsészeti irodal
mában csak a Dieltől nyert későbbi elnevezése lőn átalánosan elfogadva. 
Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Lucastól, Reutlingenből. 1871-től kezdve 
több Ízben termett már nálam. Ugy növényzete, mint gyümölcsei egyezvén 
a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje Deczember — február. 
Minősége. Minden tekintetben I. rendű, 
Naiarysága. Középnagy; száraz időjáráskor vagy nagy terméskor kisebb 

jóval a középszerűnél. 
Alakja. Laposdad gömbalaku; termete többnyire szabályos. Vastag

ságának legnagyobb átmérője kissé alább esik magasságának középtájánál, 
honnét kelyhe felé szelíden fogyva, gömbölyded tompa kúpot alkot, szára 
felé pedig jól kidomborodva elég talpasán végződik; néha mind szára mind 
kelyhe felé egyenlően boltozott s ez esetben vastagsági átmérője épen közép 
tájra esik. S z á r a rövid, meglehetős vastag; ritkán emelkedik fölebb a csí
nos kerekedésü, tölcséralaku, rozsdásfalu üreg karimájának színvonalán. 
K e l y h e középnagy, félig nyílt, széles, de kurta osztványokkal ellátott; so
káig zölden maradó s többnyire ránczos és rozsdásfalu üregben ülő. 

Színe. Bőre finom, keménykés, sima, elejénte világos zöld, értével kissé 
zöldesbe játszó czitromsárga, napos oldalán némi sárgáspirossal belehelt; 
szabálytalan alakú, zöldes szürke vagy barna pontokkal jellemzőleg behin
tett ; gyakran fahéjszinü, kissé érdes rozsda-foltocskákkal itt ott márvány-
zott. Napos felén néha piros pettyecskék is fordulnak elő. 

Izlelése. Ilusa sárgásfehér, finom, tömött, csaknem roppanó, teljes ér
tével porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, üdítő savanynyal emelt, 
igen kellemes, fűszeres ízű. Magháza nyilttengelyű ; tágas fiókjaiban ép 
magvakat rejtő. Kehelycsöve hosszas hengeres, a gyümölcsbe meglehetős 
mélyen behatoló. 

Fája. Mérsékelt növésű, de elég edzett; korán és igen bőven termő; 
gyűmölcsvesszőkkel és peczkekkel meglehetősen beruházott, hosszú és hajlé
kony ágaival ritkás, szellős koronát alkotó. Alacsony törzsű szálasfának va-
donczra nemesítendő; léczezet melletti művelésre és mesterséges alakú törpe-

24 
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fának igen alkalmas, de ez esetben doucinra vagy pedig paradicsom alanyra 
ojtandó. Szereti a mély termÖrétegü, s elegendőleg nedves talajt. Száraz 
földben és száraz időjárással roszul fejlődnek gyümölcsei, melyek különben 
mindig jól állják helyöket a fán. 

Tesszei. Hosszak, vékonyak, aljuktól kezdve hegyök felé mindmind in
kább elvékonyodók ; könyökösek; a fa hegyén egyenest fölállók, alább pedig 
elég nyilt szögekben a sudartól elállók; gyenge korukban bordázottak, ritkásan 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, sötét violaszinüek vagy sötétbar
nák ; árnyas oldalukon zöldesbarnák; elég szembetűnő, fakó pontokkal sű
rűn pontozottak; levelközei rendetlenek, itt ott hosszak, itt ott rövidek. 

Rügyei. Meglehetős nagyok, hosszasak, hegyesek vagy tompák, fához 
tapodók, fehér molyhos, laza pikkelyekkel borítvák ; elég kiemelkedő, s csak 
két szélén kissé bordázott ülőlapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, csaknem tompa hegyűek; 
vöröses gesztenyeszínű, csaknem sima pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony és lágyszövetüek, kerülékesek, rövidke 
éles hegyben végződök; laposak vagy kissé völgyesek; alig íveltek; a vesz-
szők alján levők hosszabbak és szembetünőleg hullámos szélűek ; felső lap
jukon igen simák, csupaszak, de ahg fényesek, világos zöldek; alsó lapjukon 
molyhosak; széleiken igen éles fogakkal elég mélyen, sűrűn és szabályosan 
fürészeltek. Lovélnyelök rövid vagy közép hosszú, vastag vagy közópvastag, 
igen merev, molyhos, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, fonálido-
muak ; nem tartósak. Virágrűgyet köritő levelei nagyobbak, mint a vessző
kön levők; vékony kissé hajlékony nyelőkről csaknem lefelé lógók. 

HasonneTei. Nelguin; Reinette von Aizerna vagy Aizema; König 
Jákob, stb. 

Leírói. D i e l , Kernohstsorten, I. 110. 
F l o t o w , lllustr. Handb. der Ohsik. I. 273. 
Mas , Le Verger, IV. 65. 
L e r o y , Dict. depomol. IV. 630. és többen mások. 

Észrevétel. Egyike ez is azon gyümölcsfajoknak, melyeket alföldi kö
rülményeink közt különösen folyó vizeink mentében fekvő kérteinkben 
nagyban el kellene szaporítanunk. Rendes időjárással, noha kertem távol 
esik is a folyóvizektől, mégis bőven, szép és jó gyümölcsöket terem nálam 
is: de szárazságkor igen aprók maradnak gyümölcsei. 
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14. Danczigi bordás alma. 
(Calville de Dantzick; Danzigei- Kantapfel.) 

Származása. Kdgi gyümölcsfaj. Németalföldön volt kezdetben leginkább elter
jedve, hol Knoop, hires hollandi gyümölcsésztül, ki azt még a múlt század közepe tiíján 
leírta, kapta jelenlegi, átalánosan elfogadott nevét. Napjainkban minden felé el van már 
terjedve. — Mint oly gyümölcs, mely alakját, színezetét a különböző körülmények .szerint 
változtatni szokta, a külföldi gyümölcsészektől temérdek hasonnevet kapott. Például csak 
Dielt emlitem föl, a ki e gyümölcsfajt kilencz féle név alatt is Icirta mindannyiszor más
más, különállö fajnak gondolván azt. Később a gyümölcsészek, a kik Dieltöl valamennyi 
elnevezés alatt kaptak ojtóvesszöt, rájöttek, hogy az ö elnevezései tévedésen alapulnak, 
minthogy valamennyi alatt mindig a Danzigi bordás almát ismerték föl. A gyümölcsészet 
föladata a gyümölcsfajokat eredeti növök alat t megőrizni s a hibás elnevezéseket a meny
nyire lehet a közéletből és irodalomból is kiküszöbölni. E feladat a Danczigi bordás al
mára nézve már részben teljesült is, mert a közéletben már csak fönebbi magyar, ft'an-
czia és német elnvezései alatt ismeretes : az irodalomban azonban nem volua még tanácsos 
hasonneveit hallgatással mellőzni. — Ojtóvesszejét 1869-beu kaptam Lucastól, Reutlin-
genböl. Nálam 1871-ben termett fajfán először s azóta egyetlen gyümölcstermő évben 
sem maradt terméketlen. Gyümölcseit, fáját a leirásokkal egyezőknek találván, fajom 
valódisága kétségtelen. 

Erésiíleje. Oct. Decz. 
Minősége. II. rendű csemege- s I. rendű piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, többnyire azonban középnagy. 
Alakja. Változó ; többnyire kúpos gömbalaku, néha inkább lapos 

mintsem gömbölyű s egyik oldalon többnyire hizottabb, mint a másikon. 
Zöme száras vége felé esik, honnét kelyhe felé szelid domborulattal fogyva 
majd inkább majd kevésbé tompán végződik, szára felé pedig jól kidombo
rodva széles talpban enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég 
vastag, fás, zöldesbarna, kissé molyhos és némelykor görcsös; szűk és mély 
tölcséralaku, sugaras rozsdával többnyire bevont falu, majd mindig szelíden 
hullámos karimájú üregbe helyezett. K e l y h e többnyire zárt, néha félig-
nyilt; sokáig zölden maradó, hosszú és molyhos, bokrétásan összeálló 
levélkékkel ellátott; ránczoktól és apró húsos dudoroktól körülvett, több
nyire szűk és mély üregben ülő. E kehelyüreg karimáján kalvilszerű emel
kedések láthatók, melyek majd inkább majd kevcsbbó kiemelkedő lapos 
bordákként a gyümölcs derekára, sőt többnyire a szár mélyedésig is levo
nulnak. 

Sziue. Bőre SZÍVÓS, sima, zsirostapintatú, alapszíne zöldessárga, mely 
többnyire csak az árnyas helyén nőtt gyümölcsöknél látható tisztán, mint
hogy csaknem az egész gyümölcs szép karmazsin pirossal van bemosva, 
különösen pedig napos oldalán, hol a piros szin mind-mind élénkebb, ha a 
napnak igen ki volt téve, s benne sötétebb piros, szakadozott csíkok és fol
tok is vehetők észre. Teljes kifejlődésével a fán finoman hamvas a gyümölcs, 
mely ragyogó fényessé lesz, ha e hamvát ledörzsöljük róla. Pontozata apró, 
ritkás, alig észrevehető. A gyümölcs fonnyadni nem szokott s értével kedves 
illatot áraszt maga körül. 

24» 
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Izlelése. Húsa kissé zöldbe játszó feliéressárga, finom, puha, velős; 
leve bő, czukros, kellemes borízzel emelt füszeres-zamatu. Magháza nyilt-
tengelyü; tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tompa kúpala-
kulag elég mélyen lehat a gyümölcsbe. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és bőven termő; kuszáitan szétterjesz
kedő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel hamar megrakod
nak, elég sűrűlombos, nagy terebélyes koronát alkotó. Mindenféle alakban 
nevelhető; de mégis legtanácsosabb vadonczra ojtva szálas fává nevelni. 
Termékeny földet s meleg fekvésű helyet szeret. Gyümölcsei eléggé jól 
állják helyöket a fán. 

Tesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok, föl- vagy szét-
állók, nem bordásak vagy hornyoltak; könyökösek ; gyenge korukban szür
kés molyhosak, ért korukban csupaszak, aljuk felé ezüsthártyásak, sötét-
violaszinű barnák, csaknem feketések ; jókora nagy, kerek, fehér pontokkal 
szembetünőleg pontozottak ; szabályos, többnyire hosszas levélközüek. 

Biigyei. Elég nagyok, laposak, hároraszögüek, tompahegyüek, fához 
lapulók, fehérmolyhosak; röviden bordázott s alig kiálló ülőlapra helyez-
kedök. 

Tirágrügyei. Középnagyok, rövidek, csaknem hengeresek, igen tom
pahegyüek, sárgás gesztenyeszínű pikkelyekkel boritvák s csaknem egészen 
szürkésmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok, vastag szövetüek, széles tojásdadok vagy 
kerek tojásdadok, rövid hegyben végződök; szélesen völgyeltek, kissé ível
tek ; borsókás emelkedéseit kivéve felső lapjukon simák, csupaszak, 
bágyadtan fénylők, világoszöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken 
nagy, kerek többnyire kettős fogakkal fürészeltek. Levélnyelök elég hosszas, 
vastag, merev, finoman völgyeit, igen molyhos; nyár végén tövénél pirossal 
színezett, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái aprók lándsásak szétállók vagy 
hegyökkel a nyélfelé visszakanyarodók. Virágrügyet körítő levelei jóval 
nagyobbak, mint a vezérvesszökön levők s széleiken néha kissé hullámosak. 

Hasonnevei. Bentleber Rosenapfel; Lorenzapfel; Rother láebesap-
fel; Calvillartiger Winterrosenapfel; stb. 

Leírói. D i e l , Kemobstsorten; IX. 3 . ; VII. 8 1 . ; VI. 9 1 . ; VIII. 49. s 
, több helyt is ugyan ezen munkájában más-más nevek alatt, 

mint ezt Oberdieck „Zwsatee" czimű munkájában elszámlálja. 
F l o t o v , lllustr. Handh. der OistJmnde, I. 81. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 181. 
Mas , Le Verger, V. 31. és sokan mások. 

Észrevétel. E termékeny almafaj nagyobb városok mellett még az 
alföldön is megérdemelné a nagybani elterjesztést. Elég kellemes ízű, mo
solygó szép gyümölcsöket terem itt is, melyek bizonyára kapósak lennének 
piaczainkon. Fája nálam az ISTV^-diki veszélyes telet teljes épségben ki-
állotta. 
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15. Downtoní pepin. 
(Downton pepin; Downtons Pepping.) 

Származása. E század kezdetén Knight, híres angol gyümölcsész nyerte a Na
r a n c s p e p i n magviíról, melyet vinígziískor mesterségesen termékenyített meg az 
A r a n y pep in hímporával. Nevét e jeles alma Knight rendes tartózkodási helyétől, 
Downton-Castle-tdl nyerő. Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Lucastól, Reutlingenböl. Fa
jom ugy növényzetében, mint gyümölcseiben teljesen egyezik a német gyümölcsészek 
leírásaival. Leroy és Mas, franczia gyümölcsészek aligha más gyümölcsfajt neui irnak le 
„Doionton" és „Pepin de Dorutdon" név alatt, mint a mit a németek leirtak. A gyü
mölcs alakja Leroy szerint fcupos-hongcrcs, Mas szerint pedig csaknem hengeresnek van 
föltüntetve: míg a német gyümölcsészek mindnyája szerint lapos gömbalaku szokott az 
lenni. A nálam termett gyümölcsök még eddig mindenkor a németek által jelzett alakot 
tüntették föl; már pedig, ha a Downtoni pepin alakváltoztatásra hajlandó volna, egy vagy 
más ízben a francziák által jelzett alalcot is föl kellett volna tüntetnie, nálam is, a né
meteknél is, a kiktől fajom került, és igy egyik vagy másik német leírásban is okvet
lenül megemlítve kellene annak lennie; mert a német gyümölcsészek e tekintetben 
sohasem fukarkodnak a szóval: de a nálam meglevő német gyümölcsészeti müvekben a 
francziák által jelzett alakot egy szóval sem találom sehol fölemlítve és igy fónebb kife
jezett gyanúm, hogy t. i. a francziák is, a németek is más-más Downtoni pepint ismer
nek, aligha nem alapos. Hogy aztán a két, különböző faj közt, melyik a valódi Downtoni 
pepin, azt az eredeti, angol leírások dönthetnek el, melyeket, sajnos ! nélkülöznöm kell. 

Érésideje. Novemb. február. 
Minősége. I. rendű, csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagyság.a. Kisebb, néha jóval kisebb a középszerűnél. 
Alakja. Lapos gömbalaku ; szép kerokdedségét semmiféle emelkedé

sek vagy bordák nem teszik egyenetlenné. Zöme középtájra esik, honnét 
ugy száras, mint kelyhes vége felé egyenlően boltozódik. S z á r a rövid, vé
kony, fás ; zöldes vagy pedig rozsdamázos falu, csekélyke üregbe helyezett. 
K e l y h e egészen nyilt; hosszas és csillagalakulag elterülő osztványokkal 
ellátott; majd a fölszinen majd csekélyke ; ránczos mélyedésben ülő. 

Szine. Bőre sima, bágyadtan fénylő, száraz tapintatu, czitromsárga, 
még napos oldalán is csak aranysárga s minden pirt nélkülöző. Számos 
fahéjszinü pontjai egyenlően vannak elhintve az egész gyümölcsön. Rozsda 
foltok majd minden gyümölcsön láthatók. 

ízlelése. Húsa sárgásfehér, igen finom, tömött, velős, bS, czukros, 
finom savanynyal emelt, kellemes fűszeres ízü. Magháza zárttengelyü, tágas 
fiókjaiban számos ép magot rejtő. Kehely csöve rövid, hengeres vagy töl
csér alakú. 

Fája. Fiatal korában vígnövésü, igen edzett; korán és rendkívül 
bőven termő. Csaknem egyenest fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcs
vesszőkkel és peczkekkel korán és sűrűn megrakodnak szép lombos koronát 
alkot. Nagy fává már rendkívüli termékenysége miatt sem képes növekedni. 
Félmagastörzsü szálasfának vagy gulafának vadonczra ojtandó; ugyanily 
alakban csinos törpéket nevelhetni róla doucin vagy pedig paradicsom ala
nyon is. Hogy folyton vígan növekedhessek, megkívánja, hogy nyári hajtá-
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sait évenkint jól visszavágjuk s egymáshoz igen közel nőtt gyümölcs vesz-
szeit és peczkeit is megritldtsuk. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán, de 
télen, — ha a helyiség, a hol azokat tartogatjuk, igen száraz és nem elég 
hűvös, — fonnyadni szoktak. 

Vesszei. Számosak, középhosszak és középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók, csaknem egyenest fölfelé törekvők vagy szétállók, do he-
gyökkel fölfelé görbülök, kissé könyökösek; aljuk felé simák, fényesek itt 
ott ezüst hártyásak, hegyök felé molyhosak, zöldesbarnák vagy homályos 
vörösbe játszó barnák; jókora nagy, fehér pontokkal itt ott sűrűbben, itt 
ott ritkábban, igen szembetűnőleg pontozottak; levélközei jellemzőleg 
rövidek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, majd inkább, majd kevésbbé 
rövidek s kerekhegyüek, fához lapulók, lazán álló fehér molyhos pikkelyek
kel borítvák, eléggé kiálló, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, szögletesek, tompahegyüek, fehérraoly-
hos szegélyű, lazán álló, barnás pikkelyekkel borítvák. 

LeTelei. Jókora nagyok, elég vastag de lágyszövetüek, kerekded vagy 
széles kerülékesek ; majd rövidke, majd hirtelen elkeskenyült, hosszas, éles 
hegyben végződök, többnyire laposak s széleiken rendetlenül hullámosak, 
néha szélesvölgyesek; kissé íveltek; felső lapjukon csupaszak, bágyadt 
fényűek, homályos zöldek, széleiken nagy tompa vagy kissé éles fogakkal 
mélyen, de szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, igen vastag, 
merev, molyhos, csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái igen kifejlődöttek, 
fogaslándsásak, szétállók, igen tartósak. A^rágrügyet körítő levelei hosz-
szabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; hosszas vékony nye
lőkről mereven szétállók. 

Hasonnevei. Elton Pippin; Knight's Golden Pippin; Pomme de 
Downton ; Pepin de Downton. stb. 

Leirói. D ie l , Kemobstsorten (Aepfel-Birnen) Y. 67. 
D i t t r i c h , Ohstknnde, I. 332. 
L u c a s , Rlustrirtes Handh. der Obstk I. 475. és 

Auswáhl werthvoll&r Obstsorten, I. 91. 
A n d r é L e r o y , Dict. depomol. III. 269. 
M a s , Le Verger, lY. 131. s többen mások. 

EszreTétel. Kerített házi kérteinkben nagyon megérdemli, hogy he
lyet adjunk neki mindenütt hazánkban. Rendkívüli termékenységét még itt 
az alföldön is bebizonyította nálam, már több ízben is. Kár, hogy gyümöl
csei száraz é'V'járáskor igen aprók s télen fonnyadni szoktak! különben a 
Kew î Ízletes almával méltán versenyezhetne alföldi gyümölcseink közt. 
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16. Kewi Ízletes alma. ( 
(Admirable de Kew; Köstlicher von Kew.) 

Származása. Hihetőleg angol eredetű alma. Diel legalább, a ki azt 
Londonból 1811-ben kapta s fönebbi név alatt 1823-ban leirta, azt gyanítja 
róla, hogy a London melletti világhirű K e w-i füvészkertben kelt hihetőleg 
az Angol arany pepin magvárói, mely almafajhoz leginkább hasonlít, de a 
melynél jóságra s azon tulajdonára nézve, hogy nem fonnyad, jóval becsesebb. 
Európa száraz földén ugy látszik csak Diel idejében kezdett elterjedni. Diel 
Kernohstsorten czimü nagy munkájában s utána Dittrich OhstJmnde czimü 
munkájában, aztánFlotowaz lUustrirtes HandbucJi-hgí,n K e w i a r a n y a l m a 
név alatt hihetőleg szintén csak a fönebbi almát irták le, mert leírásaikban 
melyeket e két név alatt műveikben közlenek, nincs semmi lényeges kü
lönbség s én a Reutlingenből mindkét név alatt kapott fajban egy és ugyan
azon fajt, t. i. a fönebbit ismertem föl. André Leroy, kitűnő franczia gyü
mölcsész határozottan egynek tartja e két különböző név alatti gyümölcsöt 
8 engem a Kewi Ízletes és Kewi aranyalma közti azonosságra az ö „ Gyümöl-
csészeti szótára'^ tett először figyelmessé. Nálam több ízben termett már 
s vidékemen egyike a legbecsesebb almafajoknak. 

Érésideje. Oct. febr. 
Minősége. I. rendű sőt vidékemen gyakran kitünőleg I. rendű csemege 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, mintegy jól kifejlődött Masánczki alma. 
Alakja. Lapos gömbalaku, néha csaknem teljesen gömbölyű. Zöme 

középtájra esik, honnét mindkét vége felé egyenlően boltozódik; néha azon
ban kelyhe felé kissé összehúzódva' gömbölyödik s laposas fölűletben fogy 
el. S z á r a középhosszú és közép vastag, fás, molyhos, zöldesbarna, szép-
kerekedésü mélyedésbe helyezve, melynek falai rozsdamázosak vagy simák 
és sokáig zölden maradók. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; hosszas és he-
gyökkel hátrahajló levélkékkel ellátott; széles, lapos csészécskébenülő, mely
nek alján és falain, apró ránczok és húsos dudorkák láthatók s nem ritkán 
ránczok helyett csak idegalakulag kiemelkedő fehér vonalak futnak a köz
pontról a kehelymélyedés szélei felé. 

Színe. Bőre gyöngéd, sima, fénylő, száraz tapintatu; fáján szalma
sárga, később szép czitromsárga ; napos oldalán is csak kissé élénkebb czit-
romsárga. Pontozata finom, ritkás s leginkább csak napos oldalán vehető 
észre. Néha egyes, feketésszegélyü rozsdafoltok is fordulnak elő rajta. 

Izlelése. Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömött, porhanyó, leve 
igen bő, fölséges czukrosborízű, az Angol arany pepiű ízére emlékeztető. 
Magháza zárt, vagy csak kissé nyilt; lapos fiókjaiban zömök tojásdad mag
vakat rejtő. Kehelycsöve rövid, tompa kúpalakú. 

Fája. Elénknövésű, igen edzett; korán és i-endkivül bőven termő. 
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Gyümölcs vesszőkkel és peczkekkel dúsan beruházott, fölfelé törekvő ágai
val gömbalaku, sűrű lombos koronát alkot. Nagyfává rendkívüli termékeny
sége miatt sohasem növekszik. Díszlik vadonczon, doucin vagy paradicsom 
alanyon egyiránt, alkalmas szálas és gulafának. Gyümölcsei jóságára a talaj 
vagy éghajlat aligha nincs befolyással, mert leirói nem egyformán dicsérik 
azt müveikben. Az Alföldön, mély tormőrétegü talajban milyennel vidékem 
is dicsekszik, mind fája és termékenységére mind gyümölcsei finomságára 
legkisebb panaszunk sem lehet ellene. Gyümölcsei igen jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, néha zömökek, fölállók, aljuknál 
vastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók ; barnás zöldek, finoman molyho
sak, egyenlőtlen nagyságú fakó pontokkal elég sűrűn pontozottak; jellem-
zőleg rövid levélközüek. 

Rügyei. Meglehetős nagyok, zömökek, tompa hegyűek, fához tapodók, 
eléggé szembetűnő, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

Virá?rűgyei. Jókora nagyok, zömök tojásdadok, tompahegyűek, sűrű 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, durva, de nem keményszövetüek, szívalakuak 
vagy széles tojásdadok ; majd.rövidke, majd elég hosszas, éles és többnyire 
félrecsavarodó hegyben végződök ; csaknem laposak vagy lapos völgyesek ; 
kissé íveltek; felső lapjukon csupaszak, simák, elég fényesek, sötét zöldek; 
alsó lapjukon molyhosak; széleiken kettős, sőt hármas fogakkal is sűrűn, 
élesen és mélyen fürészeltek. Levélnyelök rövid, vastag, molyhos; éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái majd kicsinyek, fejletlenek, majd széles-
lándsásak s jókora nagyok. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők; többnyire kerülékesek, hullámosszélüek, 
vékony nyelőkről majd fölfelé, majd mereven szétállók. 

ilasoimevei. Kewi aranyalma; Goldpepping von Kew; Goldapfel von 
Kew; Dóré de Kew; Pippin Kew. 

Leirói. D ie l , Kemobstsorten, A.—B. TI. 83. és ugyanott YI. 69. 
F l o t o w , lllnstr. Handh. der Ohstk. I. 295. 
0 b e rd i e c k, JUustr. Handh. der Ohstk. VIII. 249. 
L e r o y , Dict. depomol. III . 53. 
M a s , Le Verger, IV. 89. és sokan mások. 

Észrevétel. Minél tovább tanulmányozom a Kewi Ízletes almát; annál 
inkább meggyőződöm, hogy az a Téli arany parmén és a Parker pepinje 
után alföldi körülményeink közt a mi legértékesebb téli almafajunk. Telünk
nek gyakran rendkívüli hidegét, nyarunk forróságát nem sínyli meg^ fája ; 
gyümölcsei pedig nálunk szebbek is jobbak is, mint azok, melyek pl. Éjszaki 
Némethon hideg levegőjében termettek. Annyira termékeny, hogy ha a ro
varok el nem pusztítanák kötődött gyümölcsei nagy részét; nekünk magunk
nak kellene ugyanazt eleve leszednünk fájáról; mert csomósán teremvén, 
egymástól el sem férnének gyümölcsei s annyira megterhelnék a fát, hogy, 
ha az önmagától össze nem roskadna is, az itt uralgó erős szélvészek tör
delnék le dúsan megrakodott ágait. Ajánlom széles elterjesztésre mindenütt 
hazánkban. 
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17. Parker pepinje. v/ . 
(Pepin de Parker; Parkers Pepping.) 

Származása. Eredetéről semmi bizonyos adat sincs följegyezve a gyü-
mölcsészek műveiben; mindazáltal hihető, hogy Angollionban lépett a vi
lágba a muIt század végén vagy a folyó század elején s nevét bizonyos 
Parker nevii angol kapitánytól nyerhette, a ki Leroy szerint nagy gyümölcs
barát volt akkoriban. Diel Parkers Pippiri név alatt kapta Angollionbol s 
már 1809-ben Icirta s mindenfelé kezdette elterjeszteni. Az óta Némethon
ban mindmind inkább megszerették e jeles téli almát, mely napjainkban már 
mindenfelé utat tört magának a világon. Több hiteles helyről is birom e fajt 
s nálam több év óta terem; minélfogva többszörös módomban volt valódisá
gáról is, értékes voltáról is meggyőződhetni. 

Érésideje. Dec. február. 
Mino.sége. I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. * 
Alakja. Lapos gömbalaku, szép szabályos termetű, de nagyobb gyü

mölcseinek egyik oldala rendszerint hizottabb, mint a másik. Zöme közép
tájra esik, honnét szára és kelyhe felé többnyire egyenlően, néha azonban 
kelyhe felé kissé összehúzódva boltozódik. S z á r a középhosszú és közép
vastag, fás, kissé molyhos; zöldesfalu vagy rozsdamázos, szűk üregbe 
helyezett. K e l y h e többnyire zárt, néha félignyilt; hosszas és zöld osztvá-
nyokkal biró; sima kerekedésü, néha finoman ránczos üregben ülő, melynek 
karimája csak ritka esetben mutat némi szeliden hullámos emelkedéseket. 

Szine. Bőre finom, sima, legtöbbnyire azonban száraz és érdes tapin-
tatu; fáján sárgászöld, értével élénk czitromsárga; napos oldala is csak rit
kán kap némi homályos vöröses színezetet, az egész gyümölcs finom fahéj-
szinü rozsdával annyira be van vonva, hogy alapszíne csak itt ott csillámlik 
ki. A fa déli és délnyugati oldalán azonban gyakran találkoznak olyan gyü
mölcsök is, melyeken a jellemző rozsdamáz annyira hiányzik, hogy szinte haj
landók vagyunk kételkedni abban, hogy azok a Parker pepin gyümölcsei vol
nának. Pontozata apró, fehérszürke s főkép a rozsdamázban elég szembetűnő. 

Izlelése. Húsa sárgás fehér, néha némi zöldes árnyalattal vegyítve, 
igen finom, tömött porhanyó; leve elég bő, de száraz évjáráskor termett gyü
mölcseinél alig elegendő, igen kellemes, czukros és fűszeres borízű. Magháza 
csak kissé nyilt tengelyű, szűk fiókjaiban egészséges magvakat rejtő. Kehely-
csöve rövid, hengeres. 

Fája. Fiatal korában élénknövésű, edzett; korán és rendkívül bőven 
termő. Nagy fává rendkívüli termékenysége miatt alig növekedhetik. Ré ' 
zsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel 
igen dúsan beruházkodnak, magasgömb alakú, sűrű lombos koronát alkot. 
Szálas vagy pedig törpefának egyiránt alkalmas; éghajlat és talaj kevés be-
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folyással van rá, mindenütt jól tenyészik és bőven is terem. Gyümölcsei jól 
állják kelyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, fölfelé mindmind inkább 
elvékonyodók, egyenest fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; hor
nyoltak vagyis finoman bordásak és barázdáltak; csak kissé könyökösek; 
egész hosszukban, de kivált hegyök felé fehérmolyhosak, sötétbarnák; apró, 
sárgás vagy fakószinü pontokkal főkép tövük felé igen sűrűn pontozottak. 
Levélközei meglehetős szabályosan váltakozók, hosszak. Jellemzőnek talál
tam e fajnál, hogy a fiatal fák nyári hajtásai buja növésük közben kettős, 
sőt hármas hegyre is szétoszlódnak s ugy folytatják tovább növésüket. 

Riigyei. Zömökek, tompán hegyesek, a fától kissé elállók, a vesszők 
hegye felé azonban lapulók; talapjuk felé pirosbarna pikkelyesek, hegyök-
nél fehérmolyhosak; kissé kiálló, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrűgyei. Nagyok, tojásdadok, tompahegyűek, barnával árnyaltak, 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok, meglehetős vastag szövetüek, merevek, kerü-
lékesek vagy hosszastojásdadok, keskeny hosszas és éles hegyben végződök; 
többnyire völgyesek, hullámos szélüek; ahg íveltek; a vesszőtől nyelőkről 
viziráuyosan elállók; felső lapjukon csupaszak és elég simák, bágyadtan 
fénylők, homályoszöldek ; alsó lapjukon fehérmolyhosak ; széleiken kettős, 
sőt hármas fogakkal is elég mélyen, élesen, de nom szabályosan fürészeltek. 
Levélnyelök majd rövid, majd középhosszú, középvastag, merev, igen moly
hos, tágas szögekben fölfelé irányuló. Levélpálhái igen kifejlődöttek, lánd-
zsásak, kissé szétállók, igen tartósak. Virágrügyet körítő levelei lándzsásak 
vagy keskenykerülékesek, laposak ; vékony, hosszas nyelőkről mereven 
szétállók. 

Hasonnevei. Parker kormos pepinje; Parkers grauer Pepping. 
Leirói. D i e l , Kemohstsorten^ X. 149. 

F l o t o w , lllustr. Handb. der Ohstk. I. 339. 
L u c a s , Auswald werthvoller Obstsorten, I. 109. 
L e r o y , Dict. de pornói. IV. 527. s többen mások. 

Észrevétel. Rendkivűli termékenységénél s gyümölcsei jóságánál fogva 
megérdemli, hogy széles e hazában mindenütt nagyban elterjesszük. A sík 
alföld viszonyai közé beillő gyümölcsök közt is egyike ez a legértékesebbek
nek. Keskeny és hosszú szirmú, violaszinbe játszó halványpiros virágait, 
ugy látszik, leginkább megkimélik itt a falánk rovarok. Dusán köt gyümöl
csöt s azokat jobbára mind szépen föl is neveli. Későn, oct. vége felé kell 
leszedni fájáról gyümölcseit; különben télen át megfonnyadnak. 
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18. Skarlátpiros páratlan alma. 
(Nonpareil écarlat; Scliarlachrother Nonpareil.) 

Szárma/Asn. A múlt század végén, Angolhonban, egy vendéglő kerté
ben fedeztetett föl. Fájának termékenysége, gyümölcseinek szépsége és 
ízletes volta mellett már ama tulajdonsága is eléggé biztosította számára az 
elterjedés lehetőségét, hogy, — ha fájáról későcskén szedik le, — télen, át 
nem fonyad, mint a Régi jxíraüan alma (old Nonpareil) sokhelyt rendesen 
szokott. E jeles almafaj ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől, Hano-
verából s már a következő évben, (1871.) bemutatta nálam gyümölcseit a 
fajfán. Gyümölcsei, fájának növényzete Oberdieck leírásával teljesen egyez
vén fajom valódiságáról csaldiamar meggyőződhettem. Midőn e gyümölcs
fajt az „Erdélyi gazda"- 1873. évi folyamában (130. 1.) először ismertettem, 
még akkor csak Oberdieck leirása volt egyedüli kutforrásom. Azóta L e r o y 
és Mas leírásait is megszereztem : de azok egymásnak sok részben ellen
mondók s csak a fa növényzetének leírásában egyeznek némileg, és így is 
mindketten Oberdieckkel ellenkezőleg igen szétálló, lelógó vesszőket emle
getnek s az általuk leirt fának gulaalakra alkalmas voltát épen nem említik. 
Lehet, hogy az ö leírásaik vagy hibásak, vagy egészen más gyümölcsfajt 
írnak le „Non-pareil écarlate"- név alatt, mint amit Oberdieck leirt; elég az 
hozzá, hogy az én fajom ugyanaz, melyet Oberdieck leirt, s hajlandó vagyok 
hinni hogy az ő leírása a helyes s az ő faja melyről nekem vesszőket kül
dött, lesz a valódi Skarlátpiros páratlan alma. 

Érésideje. November—Február. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága, Középnagy, néha Idsebb is. 
Alakja. Laposdadgömbalakú, szabályostermetű ; zöme néha közép

tájra esik s ekkor két vége felé egyenlően boltozódik; néha pedig száras 
vége felé esik s ilyenkor kelyhefelé szűkebben boltozott. S z á r a elég erős, 
hosszas, fás; majd ismét rövid, húsos; többnyire sima és rozsdamentes, 
néha azonban finom rozsdával sugarasan bevont falu, többnyíre szűk mélye
déskébe helyezett. K e l y h e nyílt vagy félignyilt; tövüknél széleses és 
zölden maradó levélkékkel ellátott; néha szűk, többnyire azonban sekély 
és lapos mélyedésben ülő, melynek alján néha apró ránczok és barázdáé s-
kák is láthatók, de karimájáról szembetűnő emelkedések, melyek szabályos 
termetét megzavarnák, nem vonulnak derekára. 

Szine. Bőre finom, sima, bágyadtfényü; fáján sárgás fűzöld; értével 
sárga, mely színezet azonban napos oldalán sötét skarlátpiros mosattál, 
árnyas oldalán pedig ugyaníly színű szakadozott csíkokkal jóformán el van 
takarva; pontozata apró, ritkás, alig szembetűnő, a pírosszinben apró, 
szürke pettyecskék gyanánt mutatkozó. Némely gyümölcsön finom rozsdá
val bevont szemölcs s néha itt-ott rozsdafoltok is fordulnak elő. 
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Izlelése. Húsa kissé zöldesfehér, meleg évjárással sárgásfehér, igen 
finom, porhanyó; leve bő, czukros borízű, kellemesen fűszeres zamatii. 
Magháza csaknem zárttengelyü; szűkes fiókjaiban ép magvakat rejtő. 
Kehelycsöve^rövid kúpalakú. 

Fája. Elénknövésű; korán és bőven termő; fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gyümölcsvesszokkel és peczkekkel jól beruházvák, szép lombos 
koronát alkotó; félmagas törzsű szálasfának vagy gulafának igen alkalmas. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Hosszak, karcsúak, merevek, fölállók, fölfelé elvékonyodók, 
alul simák, pirosas barnák, hcgyök felé molyhosak; szembetűnő fehér pon
tokkal elég sűrűn pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Aprók, rövidek, háromszögűek, fához lapulók, sötét pirosak 
vagy fehérmolyhosak ; lapos ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök kúposak, tompa-
hégyüek, sűrű fehérmolyhos, különben pedig vörösesbarna pikkelyekkel 
borítvák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; vékony de kemény-
szövetüek ; hosszas tojásdadok vagy pedig kerülékesek; többnyire hirtelen 
elkeskenyült, hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy csak kissé 
völgyesek ; alig íveltek; felső lapjukon csupaszak, bágyadtfényűek, világos
zöldek ; alsó lapjukon molyhosak; széleikén majd tompa, majd kissé éles, 
többnyire kettős fogakkal sűrűn és elég szabályosan fürészeltek. Levélnye-
lök középhosszú, vékony vagy középvastag, merev, molyhos, nyár végén 
tövénél, alsó részén violaszin-piros; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsi
nyek, fonálidomuak vagy keskeny lándsásak; elég tartósak. • 

HasonneTei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. IV. 481. 

L e r o y , Dict. de pomol. IV. 496. 
Mas , Le Verger^ IV. 69. 

Észrevétel. Leroy és Mas franczia gyümölcsészek leírására már fönebb 
tettem észrevételt. E helyt csak annyit kívánok még e fajról megjegyezni, 
hogy fájának edzettsége gyanússá lett előttem az által, hogy 187V2-diki 
télen, több más fajjal együtt ez is elfagyott a fajfán. Faiskolai csemetéim 
azonban, melyeket róla előbb ojtottam, ugyanakkor épen maradtak s azóta 
is épen növekednek. Edzettsége és termékenysége tehát vidékemen még 
további tanulmányozást kíván, hogy arra a kérdésre: beillík-e e jeles alma-
faj alföldi viszonyaink közzé vagy nem ? határozott „ígen"-nel vagy „nem"-
mel felelhessünk. 
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19. Mihálfy pep in ja )^ 
(Pepin Mihálfy ; Mihálfy's Pepping.) 

( 

Származása. E kitűnő, késő téli almafajt jeles hazai gyümölcsészünk 
Glocker kezdette elterjeszteni, a ki hozzám irt egyik levelében azt mondja 
róla, hogy azt Enyingen, Veszprém megyében hg Batthyány Fülöp szám
vevőtisztje, Mihálfy nevelte magról, kinek nevéről elkeresztelve mind-mind 
inkább terjed el hazánkban, sőt már külföldön is. Ojtóvcsszejét 1870-ben 
kaptam Glockertől. 1873-ban már bemutatta nálam is a fajfán első gyü
mölcseit. Fajának valódiságáról teljesen biztos vagyok; mert növényzetét 
és gyümölcseit származása helyén Enyingen már előbb, hogy sem nálam 
termett volna, saját szemeimmel láttam és magamnak lejegyezhettem. 

Eré.sideje. Martiustól júniusig. 
Minősége, I. rendű csemege, gazdasági és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Kisebb a középszerűnél; néha valóban kicsiny. 
Alakja. Laposdad, gömbölyű. Legnagyobb átmérője középtájra, néha 

kissé a száras vége felé esik, honnan mindkét végefelé csaknem egyenlően 
gömbölyödik, néha azonban kelyhe felé kissé összehúzódik. K e l y h e ki
csiny, zárt ; apró, molyhos osztványokkal ellátott; ránczoktól s apró 
húsos dudorokból körülvett mélyedésben ülő, melynek falain a ránczok a 
karimáig emelkednek s néha lapos, de csak alig észrevehető bordákban a 
gyümölcs derekára is lehúzódnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 
S z á r a rövid, fás, húsos dudoroktól félre nyomott; fahéjszinü rozsdával 
bevontfalu, szűk mélyedésbe helyezett. 

Színe. Bőre finom, síkos, bágyadtfényü ; elejénte zöld, később sárgás
zöld, teljes értével aranysárga ; napos oldalán némi gyöngéd pirosság van 
mintegy rálehelve. Apró, fehér pontozata alig vehető észre. Egyes fahéjszinü 
rozsdafoltok vagy alakzatok majd minden gyümölcsön találhatók. Értével 
igen kellemes, gyöngéd illattal is bir. 

Izlelése. Húsa sárgás, igen tömött, finom, roppanó ; leve bő, czukros, 
zamatos, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes ízü. Magháza zárt tengelyű ; 
lapos fiókjaiban többnyire két-két, egészséges, lapos tojásdad alakú, gesz
tenyeszínű magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku. 

Fája. Erőteljes, igen edzett, ritkáslombozatu koronát alkotó, korén és 
rendkívül bőven termő. Gyümölcsei jól megállják helyöket a fán. Szálas fá
nak, szabadon álló gyümölcsösbe, vadouczra nemesítendő. 

Tesszei. Elég hosszak, középvastagok, egyenesek, fölállók vagy széles 
szögekben elállók ; kissé könyökösek, hornyoltak ; finom fehér molyhosak 
világos vörössel mosott barnák ; apró többnyire hosszúkás fehér pontokkal 
elég sűrűn és szembetűnöleg pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, tompahegyűek, fehérmolyhosak, lapulók ; elég 
kiemelkedő hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 
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Vlrágrűgyei. Nagyok, hosszas kúposak, tompahegyüek, vörhenyes 
barnák, fehér molyhosak. 

Levelei. Elég nagyok, kissé vastag, de lágy szövetüek, többnyire hosz-
szas tojásdadok, itt-ott kerülékesek vagy széles lándzsásak, elég hosszas és 
keskeny hegyben végződök; laposak vagy kissé völgyesek, fölül simák, 
bágyadtan fénylök, sötét zöldek; alul kissé szennyes molyhosak ; széleiken 
elég széles tompa fogakkal, többnyire kettősen fürészeltek. Levélnyelök 
középhosszú, elég vastag, merev, fehér molyhos, többnyire fölfelé, néhol 
pedig csaknem vízszintesen irányuló. Levélpálhái igen aprók, rövidek, 
többnyire széles fonal-idomuak; nem tartósak. Virágrügyet köritő levelei 
igen hosszak, széles lándzsásak, vastagnyelüek, mereven szétállók, széleiken 
éles, hegyes fogakkal fürészeltek. 

Leirói. Bár hazai gyümölcsfaj, ekkoráig honi nyelvünkön tudtommal 
még se^nki sem ismertette. Külföldön még csak most kezd elterjedni. 

Észrevétel. Nedvességben szűkölködő talajban, száraz időjáráskor, 
főkép bőtermés idején, — mikép Glocker irja— alig nagyobbak gyümölcsei 
a vadalmánál. Itt az Alföldön, kertem laza talajában is igen jól találja magát 
s gyümölcsei, valamennyi eddig termett téli almáim közt, legtovább voltak 
eltarthatok. Terjesztésre kiválólag méltó. 
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20. Wilkenburgi rózsaalma, 'y" 
I 

(Wilkenburger Wahrapfel.) 

Szá.rmazása. E jeles késő téli almafajt Oberdieck az ő születése helyén, 
Wilkenburgban, a paplakhoz tartozó kertben találta, hol az „ W a h r a p f e l " 
néy alatt volt ismeretes. Minthogy e német elnevezésnek semmi határozott 
értelme sincs; jónak láttam nyelvünkön fönebbi névre keresztelni. Ezt an
nál is inkább tehetem; mert e gyümölcs valóban a rózsa-almák családjába 
tartozik. Ojtó vesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől. Pajfámon a két éves 
próbaág 1872-ben már annyi gyümölcsöt hozott, hogy az terhe alatt egészen 
meggörbült. Gyümölcs, növényzet Oberdieck leírásával egyezvén, fajom va
lódisága kétségtelen. 

Erésideje. Január hóban kezdődik s fonnyadás nélkül pünkösdig is 
eltartható. 

Minősége. Teljes értével, tavasz felé I. rendű csemege-gyümölcs. Ház
tartási czélokra egész tél folytán igen alkalmas. 

Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Változó, legtöbbnyire magasnak látszó ; noha szélessége több

nyire meghaladja magasságát. Zöme száras vége felé esik, hol széles talpban 
végződik, hegye felé pedig kúposán fogy s gyakran elég keskeny csúcsban 
végződik. S z á r a hol rövid, hol közép hosszú, vékony, fás; tágas és mély 
tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai majd simák, majd az üreg ka
rimájáig is fölvonuló sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e nyilt vagy félig 
nyilt; elég mély, de többnyire szűk csészécskében ülő, honnan több egyen
lőtlen nagyságú, gyakran éles-ormós bordák húzódnak le néha a szármélye
dés karimájáig is a gyümölcsön s ennek termetét szabálytalanná teszik. 

Szine. Bőre finom, szívós, sima, fáján kissé hamvas, bágyadt sárgás
zöld, később éléak sárga; napos oldalán főkép a napszegte daraboknál, élénk 
karmazsin-piros, szakadozott csíkokkal és petyekkel mintegy bemosott, ugy 
hogy az alapszín csak itt ott látszik ki; pontozata apró, alig szembetűnő s 
gyakran csak a bőr alul kifehérlő pettyekben jelentkező. Rozsda foltok rit
kán, de feketés ragya foltok gyakrabban láthatók rajta. 

Izlelése. Húsa sárgás fehér, finom, tömött, roppanó, tavasz felé azon
ban, ha jól megért, elég gyöngéd, porhanyó; leve bő, fűszeres, czukros bor
ízű. Magháza többnyire nyilttengelyü, fiókjaiban egészséges magvakat rejtő. 
Kehely csöve kúpalakú a gyümölcsbe jól behatoló. 

Fája. Oberdieck szerint élénk növésű, kertem könnyű s a nedvességet 
hamar elpárologtató földében azonban csak mérsékelt növésű, de egészséges 
és edzett; korán és rendkívül bőven termő. Szétterjeszkedő ágaival, melyek 
gyümölcs peczkekkel és lehajló gyümölcs vesszőkkel jól beruházvák, elég 
sűrű-lombos koronát alkotó. Vadonczra ojtva szálas fának leginkább alkal
mas. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Tesszel. Elég számosak, hosszak, karcsúak, fölfelé el vékonyodók, alig 
könyökösek ; szennyes barnapirosak ; csaknem egész hosszukban fehér-
molyhosak ; szembetűnő, fakó pontokkal sürün pontozottak; rendes levél-
közüek. 

Bügyei. Jókora nagyok, szivalakuak; fához lapulók; fehérmolyhos, 
barna pikkelyekkel borítvák ; elég kiemelkedő, simapárkányos ülőlapra 
helyezkedők. 

Virágrügyei. Fagyok, tojásdadok vagy hasas kúposak, kissé hegyesek 
fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Fiatal, még erőteljes fákon jókora nagyok; idősebb fák haj
tásain kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, többnyire hosszas, keskeny 
és éles hegyben végződök; laposak vagy csak kissé völgyesek; nem íveltek; 
a vesszőtől csaknem vizirányosan elállók; felső lapjukon csupaszak, fénye
sek, sötét zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken apró, tompa fogakkal 
szabályosan fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, merev, 
molyhos, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak vagy kes
keny lándsásak; elég tartósak. Virágrügyet körítő levei nagyobbak, mint a 
vesszőkön levők; középhosszú, merev nyelőkről mereven szétterjeszkedők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. OheVdieck, Illustr. Handb. der Obstk. I. 417. Tudtommal 

még más nem irta le. A franczia gyümölcsészek még hallgtitnak róla. 
Észrevétel. E mosolygó, szépszinezetü, jó és tartós téli almafaj meg-

érdemlené, hogy mindenütt elterjesszük hazánkban, még a sík alföldet sem 
véve ki. 
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21. Adam parménja. 
(Pearmain d' Adam; Adam's Parmiine.) 

Származása. E kitűnő téli almafajt bizonyos Adam Róbert lovag e 
század elején nyerte magról Angolhonban s kezdte elterjeszteni „Norfolk 
pipin" név alatt, mely nevezet később elavult, s szerzője neve után fönebbi, 
jelenleg általánosan használatban levő névre változott át. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Oberdiecktől. 1873-ban már bemutatta nálam a fajfán 
első gyümölcseit. Növényzet, gyümölcs a leírásokkal egyezvén, fajoin való
disága kétségtelen. 

JÉrésídeje. Nov. —febr. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege- és gazdasági gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Magasnak látszó tompa-kupos; köröskörül sík-fölületű, sza

bályos alakú; hasa közel esik száras végéhez, hol a gyümölcs elég talpasán 
végződik; kelyhe felé némi sekély behajlással mind-mind inkább fogy s 
tompa csúcsban végződik. K e l y h e az apróbb gyümölcsöknél zárt, a na
gyobbaknál nyilt vagy félignyilt; fölfelé álló, hosszas, molyhos osztványok-
kal ellátott; apró ránczosfalu, elég tágas és mély üregbe helyezett. S z á r a 
elég hosszú, vékony, fás; szűk és mély, tölcséralaku üregbe helyezett, 
melynek falai gyakran finom rozsdamázzal vannak bevonva, s e máz sugár
alakban néha a szármélyedés karimáján tul kissé a gyümölcs derekára is 
fölemelkedik. 

Színe. Bőre finom, vékony, síkos; elejénte zöldes-sárga, később élénk 
czitrom-sárga ; napos oldalán elejénte barnás, később derültebb pirossal be
futtatott, s e piros szinben szakadozott piros csíkok és pettyek is láthatók, 
melyek gyakran az árnyas oldalon is, de mind-mind inkább elhalaványodva 
mutatkozni szoktak. Pontozata finom, ritkás. Rozsda szemölcsök és rozsda
alakzatok majd mindenik gyümölcsön fordulnak elő. 

Izlelése. Ilusa sárgás, finom, tömött, kissé roppanó ; értével azonban 
elég porhanyó ; leve elegendő, igen czukros, finom savanynyal emelt, kelle
mes, fűszeres ízű, gyöngéden illatos. Magháza nyilttengelyü; tágas fiókjaiban 
számos apró, tojásdad alakú magot rejtő. Kehelycsöve lapos kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, edzett, korán és bőven termő; magas, szellős koronát 
alkotó. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, egyenest fölállók vagy éles szö-
25 
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gekben fölfelé irányulok, liegyök felé fölöttébb elvékonyodók ; csak kissé 
könyökösek; sík fölületüek, hegyök felé hornyoltak, itt-ott csupaszak vagy 
ritkás fehér-molyhosak, világosvörhenyesek, szembetűnő, kerek, fehér pon
tokkal ritkásan pontozottak ; elég hosszas levélközüek. 

Rügyei. xiprók, háromszögüek, tompa hegyűek, lapulók, világos gesz
tenyeszínű pikkelyekkel borítottak, fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, 
hármas bordás ülőlapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Aprók, hosszas kúposak, tompahegyüek, pirossal mosott, 
szennyes barna, lazán álló pikkelyekkel borítvák, fehérmolyhosak. 

Leyelei. Kicsinyek, tojásdadok "vagy kerülékesek; félre görbülő, rö
vid, szúrós hegyben végződök ; kissé fölfelé irányulok ; alig völgyesek ; csak 
kissé íveltek; felső lapjukon csupaszak, halványzöldek ; alsó lapjnkon sűrűn 
fehérmolyhosak; széleiken szabálytalanul, de elég sűrűn, élesen és mélyen 
fűrészeltek. Levélnyelök középhosszú, vékony, mereven s kissé rézsuntosan 
fölfelé álló. Levélpálhái igen kifejlődöttck, szétállók, sőt kissé hátra gör
bülök, lándsásak, tartósak. 

Hasonnevei. Norfolk pipin. 
Leírói. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohstk. lY. 153. 

A n d r é L e r o y , Dict, de pomol. III. 52. 
M a s , Le Verger, IV. 159. stb. 

Észrevétel. Hazánk bármely, gyűmölcsfatenyésztésre alkalmas vidé
kein széles elterjesztésre méltó. Arra a kérdésre, hogy váljon az Alföldön, 
nagybani elterjesztésre méltó lesz-e ? csak bővebb tanulmányozás után fe
lelhetünk meg. 
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22. Wood zöld almája. 
(Wood's Grünling; Wood's Grening.) 

Származása. E jeles, téli almafaj Amerikából, Uj-Yersey államból 
származik, s e század elején kezdett elterjedni. Ojtóvesszejét 1872-ben kap
tam Oberdieektől. Az egy éves próbaág már 1873-ban bemutatta nálam első 
gyümölcseit, melyek Oberdieck leirásával egyezvén, fajom valódiságáról 
csakhamar bizonyossá tettek. 

Érésideje. Nov. — deczember. 
IHin&sége. I. rendű csemege és gazdasági gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Lapos gömbalaku, néha kúpos gömbalaku; legnagyobb át

mérője hol középtájra, hol ismét száras vége felé esik, honnan mindkét vége 
felé egyenlően, többnyire laposan gömbölyödik, vagy kelyhes vége felé kup
alakban fogyva, széles, tompa csúcsban végződik. K e l y h e nyilt; keskeny, 
hosszas osztványokkal ellátott; néha szűk és lapos, néha elég mély, ránczos 
falú üregbe helyezkedő. S z á r a rövid, fás; tágas és mély, többnyire sima, 
mindig zölden maradó, néha némi finom, sugaras rozsdamázzal bevont falú 
üregbe helyezett. 

Szine. Bőre finom, sima, fénylő; elejénte világos fűzöld, értével pedig 
zöldes foltokkal tarkázottan sárga, vagy egészen tiszta sárga ; napos olada-
lánis csak kissé élénkebb sárga vagy ritkán némi gyöngéd pirossal belehelve. 
Sűrűn és egyenletesen elszórt pontjai, mint áttetsző, fehér pettyek, eléggé 
szembetűnök. Kozsda foltak ritkán fordulnak elő rajta ; egyes, bemélyedö, 
sötétbarna ragyafoltok azonban gyakrabban láthatók fölületén. Illata nincs. 

Izlelése. Húsa zöldes fehér, igen finom, tömött, velős, porhanyó ; leve 
bő, üditő savanynyal emelt, czukros, kellemes zamatu. Magháza zárttengelyü; 
lapos fiókjaiban több egészséges magvat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Mérsékelt növésű, edzett; igen korán és igen bőven termő. Fa
iskolai ojtványaim után itélve szellős koronát fog alkotni. Gyümölcsei jól 
daczoltak nálam a fán ugy a szelekkel, mint a forrósággal és rovarokkal is. 

Vesszei. Elég hosszak, vékonyak vagy középvastagok, fölfelé elvéko-
nyodók; aljuk felé síkfölületüek, hegyök felé barázdoltak s csaknem szög
letesek ; könyökösek ; ritkásan fehérmolyhosak; zöldessárgák; apró, fakó 

25* 
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pontokkal aljuknál elég szembetünőleg, fölebb már alig észrevehetoleg, sű
rűn pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rügyei. A vastagabb vesszőkön elég nagyok, kúposak, hegyesek, la
pulók, molyhosak, lazán álló pikkelyekkel borítvák. Elég kiemelkedő, hár
masbordás ülőlapra helyezkedők. 

Yirágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmolyhosak. 
Levelei. Nagyok, hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; hosszú kes

keny, félregörbülö hegyben végződök; csatornásán fölhajlók, íveltek, kissé 
lelógok; felső lapjuk csupasz, bágyadt fényű, csaknem sárgás-zöld ; alsó 
lapjuk molyhos ; széleiken nagy, tompa fogakkal, elég mélyen fürészeltek. 
Levélnyelök rövid, vastag, rézsunt föl, vagy vízszintesen álló, molyhos. Le-
vélpálhái jól kifejlődöttek, a vesszőktől vízszintesen el s kissé szélylyel állók, 
tartósak. 

Leírói. O b e r d i c c k , Illust. Handh. der Obstk. I. 541. 
Zusatze, 44. lap. Egyebütt még nem olvastam 

leírását. 
Észrevétel. Abból Ítélve, hogy fajfámon oly korán termett, s gyümöl

csei jól s teljes épségben őszig megmaradtak a fán, hiszem, hogy egyike lesz 
azon fajoknak, melyeket haszonnal terjeszthetünk el hazánkban kivétel nél
kül, mindenfelé. Fonnyadás nélkül elálló, finom gyümölcsei végett jó lélek
kel ajánlhatom a gyümölcskedvelök figyelmébe. 
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23. Sturmeri pepin, alma. 
(Pepin de Sturmcr; Sturmcr Peppiiig.) 

Származása. Hogg Róbert, hires angol gyümölcsész szerint bizonyos 
Dillistone nevű Sturmeri (Angolhon, Suffolk grófság) gyümölcskertész nyerte 
a Ribston pepin és Zöld renet (Old-Nonpereil) mesterségesen termékenyített 
magváról. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől. 1873-ban már be
mutatta fajfámon első gyümölcseit egy oly próbaágon, mely az 187V2-ki 
télen az ojtahely alatt fagyfoltot kapott, s ez által korai termésre kénysze
ríttetett. Gyümölcs, növényzet, a leírásokkal egyezvén, fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Jan. ápril. 
UinSsége. I. rendű csemege- s kitűnő háztartási-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha kisebb is. 
Alakja. Kúpos gömbalaku, alig észrevehetőleg bordázott küllemű. 

Legnagyobb vastagsága néha középtájra, néha száras vége felé esik, hol 
elég talpasán, kelyhe felé pedig többnyire széles és tompa kúposán végző
dik. K e l y h e zárt, vagy félig nyilt; hosszas, molyhos, hegyökkel többnyire 
hátra görbülő osztványokkal ellátott; szűk és sekély üregben ülő, melynek 
falai ránczosak, karimája pedig szelíden, de szabálytalanul emelkedéses. 
S z á r a elég hosszú, fás, molyhos; tölcséralaku, rozsdásfalu, szűk és mély 
üregbe helyezett. 

Szine. Bőre elég vastag, keménykés, sima, csaknem száraz tapintatu; 
értével zöldessárga; napos oldalon sötét-vörössel mosott és csíkozott. Pon-
tozata alig észrevehető; finom rozsdahálózat egyes foltokban majd minden 
gyümölcsön fordul elő. 

Izlelése. Húsa sárgás-fehér, finom, igen tömött, roppanó, de teljes ér
tével elég porhanyó, velős ; leve elegendő, igen czukros, űditő savanynyal 
emelt, kellemes füszeresízű. Magtokja csak kissé nyilttengelyü; zárt fiókjai
ban kevés, de ép magot rejtő. Kehely csöve tágas tölcséralaku, csaknem a 
magtokig levonuló. 

Fája. Vadonczra ojtva elég vignövésű, igen edzett, termékeny ; föl
felé törekvő ágaival elég sürűlombos koronát alkotó. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

T6SSZei. Számosak, nyúlánkak, vékonyak, egyenesek, fölállók vagy 
kissé éles szögekben elállók; síkfölületüek vagy kissé bordázottak; alig 
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könyökösek; vörhenyes-barnák, molyhosak; elég szembetűnő, apró, fakó 
pontokkal fölöttébb ritkásan pontozottak; rövid levélközüek. 

Kügyei. Kicsinyek, tompakuposak, lapulók, molyhosak; alig kiemel
kedő, hármas bordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrűgyeí. Kicsinyek, hosszas tojásdadok, sötétbarna szegélyű, vör
henyes pikkelyekkel borítvák; hegyöknél fehérmolyhosak. 

jLevelei. Középnagyok, kerülékesek, alig íveltek, széleiken csatornásán 
fölhajlók, elég hosszas hirtelen elkeskenyült hegyben végződök; felső lap
jukon csupaszak, elég sötét zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken 
tompán, elég mélyen és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök elég hosszú, 
vékony, merev, rézsunt felálló. Levélpálhái aprók, fejetlenek vagy rövid 
lándzsásak. 

Leírói. F l o t o w , Rlustr. Handb. der Ohstk. I. 499. 
M a s , Le Verger, IV. 121. 

Észrevétel. Oberdieck a „Pomologische Notizen"' czimü művében az 
imént emiitett leírókkal öszhangzólag igen termékenynek, széles elterjesz
tésre méltónak állítja emez igen tartós, téli almafajt. Mennyire válik be al
földi körülményeink közé? bővebb tanulmányozás fogja csak megmutathatni. 
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24. Csillagos piros renet. 
(Reinctte rougc étoilde; Rothe Sternreinette). 

Származása. E rendkivül szép és jó alma, mely az ujabb korban 
különféle név alatt lépett a világba, érdekes vitatkozásra adott alkalmat a 
gyümölcsész tekintélyek között*). Bármennyire törekedtek is azonban szár
mazását kimutatni; máig sem tudunk arról többet, mint azt, hogy Belgium
ban levén leginkább elterjedve, hihetőleg Belgiumban látott napvilágot. 
Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Reutlingenből. 1873-ban mutatta be nálam 
a fajfán első gyümölcseit, melyek a leirásokkal egyezvén, fajom valódiságát 
teljesen bebizonyitották. 

Érésideje. Oct—jan. 
Minö'sége. I rendű csemege, gazdasági és dísz-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Hol inkább, hol kevésbbé laposdad gömbölyű; legnagyobb 

átmérője száras vége felé esik, honnét kelyhe felé kissé összehúzódva göm
bölyödik, szára felé pedig elég talpasán végződik. K e l y h e elég nagy, nyilt 
vagy félignyilt; rövidke osztványokkal ellátott; sekély de elég tágas, 
szabályosan kikanyarított, simafalu mélyedésbe helyezett. S z á r a rövid, 
néha elég vastag és kissé húsos ; tágas és elég mély, simafalu, néha finom 
rozsdamázos üregéből többnyire csak annyira emelkedik ki, hogy a gyümöl
csöt épen nem akadályozza abban, hogy ezen a végén, mint talpán, jól 
mogállhasson. A gyümölcs gömbölyödése általában igen szép és szabályos. 

Színe. Bőre sima, de nem zsíros tapintatú, sáppadt szalmasárga, 
mely szinezet azonban csak a nagyon eltakart gyümölcsökön látható itt-ott, 
minthogy az egész fölület élénkebb vagy sötétebb karmazsinpirossal van csak
nem teljesen befuttatva. E piros szinben apróbb-nagyobb szürkés pontok 
láthatók, melyek ugy tűnnek szemünkbe, mint egy piros mennyezetre sza
bályosan elszórt, parányi csillagok s rendkivül emelik a gyümölcs szépségét. 
Rozsdafoltok ritkán találkoznak rajta. 

Izlelése. Húsa fehér, rendszerint inkább vagy kevésbbé rózsaszinü, 
finom, tömött, porhanyó; leve elég bő, finom savanynyal emelt, czukros, 
kellemes, füszeresízű. Magháza csak kissé nyilttengelyü, zárt és lapos 
fiókjaiban egészséges, barna magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett, elég korán és bőven termő; 
szabályos termetű, ritkás lombozatú koronát alkotó. Ágai elég szabályosan 
beruházvák gyűmölcsvesszőkkel és peczkekkel. Szálas fának vadonczra 
nemesítendő. Mint későn hajtó és későn virágzó faj bujanövésű fák korona-
ágaira ojtva sínylení fogna; miért is a kik fajfára akarnák helyezni, válasz-

*) Az érdeklődő fiatal gyümölcsészek olvashatnak ezekről az „Illust. Monats-
nchrift" 1865. évi foly. 225. lap; 1867.168.1.; 1868. 2. 1.; Belglque Horticole V I I I . 213 I. 
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szák számára fajfául a szintén későn hajtó „Királyi kurtaszáru^-t vagy a 
„Masánczki almafát". Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Tesszei. Elég hosszak, egyenesek, fölfelé állók; alul középvastagok, 
sima fölületüek; hegyök felé eívékonyodók, kissé hornyoltak, alig könyö-
kösek ; kissé molyhosak, világos téglavörösek vagy vörhenyes barnák; alig 
szembetűnő, fehér pontokkal ritkásan és szabálytalanul pontozottak ; kissé 
hosszas levélközück. 

Rügyei. Elég nagyok, laposak, háromszögüek, hegyesek, fához lapu
lók, fehérmolyhosak ; elég kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

Tirágrügyei. Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok, hosszas tojás
dadok, hegyesek, laza pikkelyüek, sötét barnák, fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, hosszas tojásdadok vagy kerülékesek, elég 
hosszú, keskeny és szúrós hegyben végződök; alig íveltek, többnyire lapo
sak vagy csak kissé völgyesek, itt-ott kissé hullámos szélűek ; felső lapjukon 
alig babosak, simák, bágyadt fényűek, halvány zöldek; alsó lapjukon kissé 
szenyes-molyhosak, széleiken hegyes fogakkal többnyire kettősen, elég mó
lyen és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök elég hosszú, vastag és merev, 
rézsut fölfelé irányuló; ért korában, ugy oct. vége felé, egész hosszában, sőt 
a levéltányér alján elnyúló folytatása és elágazása is csaknem egészen sötét 
violaszinvörös. Levélpálhái rövid lándsásak, szétállók, hegyökkel a nyél felé 
visszakanyaradók; tartósak. Yirágrügyet köritő levelei apróbbak, mint a 
vezérvesszőkön levők, aztán keskenyebbek is, többnyire széles lándsásak ; 
hosszas, vékony nyelőkön mereven állók. 

Hasonnevei. Calville étoilée; Reinette étoilée; Mausers rothe Herbst-
reinette. 

Leírói. A n d r é L e r o y , Dict. depomol. IV. 733. 
J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. IV. 315. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk. VIII. 257. stb. 

Észrevétel. Hogy mennyire válik be e kitűnő almafaj alföldi körül
ményeink közzé ? erre csak későbbi és bővebb tapasztalat adhat feleletet. 
Mind szépsége, mind jósága végett megérdemleué, hogy vele minél többen 
tegyünk kísérletet. Mint későn hajtó s későn 'virágzó faj azonban itt az 
alföldön ritka helyen érdemlendi meg a nagybani elterjesztést; mig Erdély
ben és hazánk éjszaki részén bizonyára haszonnal járna tenyésztése. 
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25. Nyári szegfű alma. f- ' 

(Postophe d'été, Sommer-G-ewürzapfel). 

Származása. Régi, hihetőleg Hollandból származó gyümölcs, ügy asz
tali mint konyhai használatra igen alkalmas ; gyümölcsei, valamint fájának 
rendkívüli termékenysége végett, különféle nevek alatt világszerte el van 
már terjedve. A francziák és németek napjainkban főleg a fönn zárjel közzé 
tett nevek alatt ismerik. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Reutlingenböl. 
Fajfámon az egy éves próbaág már 1873-ban bemutatta első gyümölcseit, 
melyek fajom valódiságát teljesen bebizonyitották. 

Erésideje. Jul. vége, aug. eleje. 
Minősége. I. rendű csemege, gazdasági és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint kisebb a középszerűnél; évjáráai és termé

kenységi viszonyok szerint igen különböző. 
Alakja. Változó; többnyire kúpalakú, legnagyobb átmérője többnyire 

középtájra, néha kissé a száras vége felé esilf, honnan kelyhe felé néha 
behajlással is fogyva inkább vagy kevésbbé tompa csúcsban, szára felé 
pedig jól kidomborodva csak kissé talpasán végződik ; nagyobb gyümölcsei 
néha csaknem hengeralakuak s akárhányszor megtörténik, hogy a gyümölcs 
kelyhes végén hizottabb, mintsem szára felé. K e l y h e zárt; többnyire föl
álló, hosszas és hegyes osztványokkal ellátóit, néha csaknem a fölszinen, 
néha szűk s elég mély üregbe helyezett, melynek párkányáról többnyire 
kalvilszerü lapos vagy kiemelkedő bordák nyúlnak le a gyümölcs derekára 
is, s ennek kerekdedspgét többfélekép megzavarják. S z á r a hosszas vagy 
rövid, vékony, többnyire fás; elég mély, sima vagy rozsdásfalu üregbe nem 
ritkán húsos emelkedések közzé beszorított. 

Szine. Bőre finom, sima, fényes, itt-ott kissé hamvas; szalma sárga; 
napos oldalán néha sötétebb vagy halványabb pirossal befuttatott; ponto-
zata apró, ritkásan szétszórt. Illata erős, fűszeres. 

Izlelése. líusa sárgásfehér, finom, porhanyó ; leve elegendő, czukros, 
üditö finom savanynyal emelt, kellemes zamatú. Tűiért korában lisztes, ízet
len. Magháza nagy, nyilttengelyü ; tágas fiókjaiban hol több, hol kevesebb 
barna, hegyes magot rejtő. Kehelycsöve elég mély tölcséralaku. 

Fája. Fiatal korában vignövésü, igen edzett, de korai és rendkívül bő 
termése végett nagy fává alig nevelhető; sárgásbarna, kissé fölfelé nyúló 
ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peozkekkel jól beruházvák, kissé 
szellős koronát alkotó. Helyben nem válogat. Gyümölcsei jól megállják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, csaknem egész hosszukban egyenlő 
vastagok, fölállók vagy széles szögekben rézsunt irányulok, egyenesek, kissé 
könyökösek, síkfölületüek; elejénte sárgás violaszinüek, később csaknem 
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téglavörösek ; itt-ott finom, fehérmolyliosak ; szembetűnő, hosszas, fehér pon
tokkal ritkásan pontozottak; igen rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, tompakuposak, fához lapulók, fehérmolyhosak, 
laza pikkelyekkel borítvák; kissé kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra he-
lyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmoly
hosak, laza pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, keményszövetiiek; többnyire visszás vagy ke
rek tojásdadok, elég liosszu, keskeny és szúrós hegyben végződök; víz
szintesen vagy kissé fölfelé irányulok; alig íveltek, laposak vagy széleiken 
csatornásán fölhajlók; felső lapjukon csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, 
csaknem sárgás zöldek; alsó lapjukon kissé molyhosak; széleiken szabá
lyosan, igen sűrű és hegyes fogakkal elég mélyen fürészeltek. Levélnyelök 
elég hosszú, merev, fölfelé vagy vízszintesen irányuló, molyhos, értével vilá
gos sárga s csak töve felé kap némi halvány violaszinü mosatot. Levélpálhái 
elég kifejlödöttek, többnyire keskeny lándsásak, igen tartósak. Virágrügyet 
köritő levelei, valamint a vezérvesszök alján levők is, nálam gyakran fehé
res pettyek és foltokkal jellemzőleg tarkázottak. 

Hasonnevei. Weisser Sommer-Gewűrzapfel; Weisser August-Calvill; 
Palástiner; Englischer Kantapfel stb. 

Leírói. I ) i e l , Kemobstsorten, III . 23. VII. 1. Almák körték I. 19. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. II. 203. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 582. stb. 

Észrevétel. Mint igen jó, nyári csemege- és piaczos-gyümölcs, fájának 
edzettsége s rendkivüli termékenysége végett is megérdomlené, hogy népes 
városok mellett hazánkban is nagyban elszaporítsuk. Házi szükségre minden 
kertben legalább egy-egy fának méltán helyet adhatnánk e fajból is. 
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26« Pusztai sárga alma. 
(Jaune de Puszta; Gelber Apfel der Puszta.) 

Származása. Nagyon hihető, hogy egy, alkalmasint más név alatt is 
elterjedt, hazai gyümölcsfajunk. A nálam meglevő, külföldi gyümölcsészeti 
művekben vele ugyanazonos gyümölcsre nem találhatva, több példányt kül
döttem ki belőle Württembergbe Lucashoz meghatározás végett, honnan 
azonban válaszul kaptam, hogy sem Lucas, sem Oberdieck, Némethonuak, 
sőt ugy szólván Európának eme legkitűnőbb gyümölcs ismerői, gyümölcs
fajomat nem ismerik, s mint kitűnő, a Batul almával rokon, magyar gyü
mölcsfajnak megnevezését rám bizták és róla ojtóvesszöt kértek. Egyelőre 
tehát fönnebbi nevet'adva neki Német- és Francziaországba is, — az itt 
zárjel közt kitett nevek alatt, — küldöttem már belőle ojtóvesszöt. Fajom 
Simay Kristóf, kincstári haszonbérlő és lelkes kertbarátnak Mező-Kovács
háza melletti kertjéből „Goldreinette" álnév alatt 1865-ben kaptam. Tarto
zik az egyszinü renetek családjába, a laposdad gömbölyű téli almák közé. 

Érésideje. Dec. mart. 
Kintísége. I. rendű csemege-, gazdasági- és piaczos-gyűmölcs. 
Nagysága. Középszerű. 
Alakja. Laposdad, néha tojásdad gömbölyű. Hasa a laposdadgömbő-

lyüeknél kissé a szár felé, a tojásdadgömbölyüeknél középtájra esik ; ama
zoknál a szár felé elég talpasán végződik : emezeknél és átalában a gyümölcs 
hegye felé, kissé összehúzódva, tompán domborodik. K e l y h e zárt, a la
posabb és nagyobb gyümölcsöknél félig nyilt; apró molyhos osztványokkal 
ellátott; ránczoktül körülvett, különben simafalu, szűk és sekély mélye
désbe helyezkedő. S z á r a rövid, fás, alig emelkedik ki a szűk mélyedés
ből, melynek fala sugaras rozsdával kissé bevont vagy egészen sima s a 
gyümölcs teljes értével is zöld szokott maradni. 

Színe. Bőre sima, bágyadt fényű, szalmasárga vagy világossárga ; na
pos felén gyöngéd piros mosattál mintegy belehelt, mely szin azonban az 
árnyas helyen nőtt gyümölcsöknél teljesen hiányzik. Pontozata alig észre
vehető, finom, elég sűrű, Némely gyümölcsökön kisebb fahéjszin rozsdafoltok 
is foroulnak elő; itt-ott pedig egyes, érdes rozsdafoltocskák is. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, porhanyó; leve elég bő, igen gyöngéd sa-
vanynyal emelt, czukros, kellemes ízű. Magháza csaknem teljesen zártten-
gelyü; lapos fiókjaiban egy-két tompa, néha hegyes tojásdadalaku, geszte
nyebarna magot rejtő. Kehelycsöve szűk tölcséralaku. 

Fája. Erőteljes, igen edzett, ritkás, szétterjeszkedő koronát alkotó; 
elég korán, rendkívül bőven s többnyire csomókban termő. Szálas fának 
szabadon álló gyümölcsösbe vadonczra, formafáknak kisebb házi kertekbe 
doucinra vagy paradicsom alanyra nemesítendő. Virágzásában nem kényes. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, könyökosek, fölfelé állók 
vagy tágas szögekben szétállók, egyenesek, síkfölületüek, csak hegyök felé 
kisséfinombordásak; ritkásanfehérmolyhosak, sötétbarnák; kisebb-nagyobb, 
hosszas, kerek, fahéjszinü pontokkal aljuk felé elég szembetünöleg, hegyök 
felé pedig alig ószrevchetöleg és ritkásan pontozottak; hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, zömök kúposak, tonipahcgyück, fához lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágriigyel. Kicsinyek vagy középnagyok, tompakúposak, vörhenyes 
barna pikkelyekkel borítvák, fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, elég hosszas, keskeny, itt-
ott tompa, többnyire azonban elég szúrós hegyben végződök, elég kemény 
szövetüek; többnyii'o vízszintesen irányulok s csak hegyökkel kissé lefelé 
hajlók ; laposak, gyakran pedig inkább vagy kevésbbé völgyesek; felső 
lapjukon simák, bágyadtfényüek, inkább vagy kevésbbé sötétzöldek; alsó 
lapjukon molyhosak; széleiken mélyen, kissé éles fogakkal elég szabályo
san, többnyire kettősen fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, 
merev; a vesszők derekán kissé vízszintesen, a vesszők hegye felé pedig 
inkább rézsuntosan fölfelé irányuló; ősz elején a föld felé néző oldalán setét 
violaszín piros; felső oldalán pedig sürü fehérmolyhos. Levélpálhái közép
hosszak, lándsásak, szétállók; néha aprók, idétlenek s ez esetben hamar 
elhullók. Virágrügyet körítő levelei egyenlőtlen nagyságúak és alakúak, 
többnyjre széles lándsásak, mereven és egyenesen szétterjeszkedök. 

Észrevétel. Yan-e hazai gyümölcsfajaink közt az itt leirt fajjal azonos 
s más név alatt tán inkább ismeretes gyümölcsünk ? Vagy egy, egészen ön
álló fajjal van-e itt dolgunk, nem tudom, mert, fájdalom! hazai gyümölcseink 
közül alig egy-kettő van még körülményes leírásban ismertetve. Annyit jó 
lélekkel állithatok róla, hogy egyike lesz e faj is a nagybani elterjesztésre 
méltó, alföldi, sík vidékünkre is legalkalmasabb és legértékesebb gyümölcs
fajainknak. 
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27. Asztrakáni fehér alma. 
(Pomme d' Astracan blauche; Weisser Astrakan.) 

Származása. Asztrakán környékén volt kezdetben elterjedve, honnan 
nevét is kapta, mely alatt napjainkban már mindenütt ismeretessé lön. Min
den jelessége mellett is csak nehezen birt utat törni magának a gyümölcs-
kedvelő világban; bárha különféle nevek alatt már a régi gyümölcsészek 
müveiben is olvashatni róla. így, Leroy szerint, Prancziaországban már 
1653-ban fölemlíti Bonnefond, akkori gyümölcsész „Pomme glacée cVété"' 
(nyári jeges alma) név alatt. Csak napjainkban terjedt el rohamosan minden 
felé. Ojtóvesszejét „Csíkos rózsa alma"' álnév alatt Bátorkesziböl 1865-ben; 
fönnebbi valódi neve alatt pedig Oberdiecktol 1871-ben kaptam Hannove-
rából. Több izben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jnl. második fele. 
Minősége. I. rendű csemege- és konyhai gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű. Zömének legnagyobb átmérője közép-

tájra, gyakran pedig száras vége felé esik, honnét jól kidomborodva száras 
végén elég talpasán, hegye felé pedig rendszerint összébb húzódva gömbö
lyödik s inkább vagy kevésbbé tompa csúcsban végződik. K e l y h e nagy, 
többnyire zárt, hosszú, molyhos osztványokkal ellátott; sekély s többnyire 
szűk üregbe helyezett, melynek falain ránczok, karimáján pedig szelid 
emelkedések láthatók. Ezen emelkedések alig szembetűnő lapos bordák 
gyanánt a gyümölcs derekára, gyakran egész a szármélyedés karimájáig is 
lehúzódnak. S z á r a középhosszú, kissé bunkósan végződő, zöldes, fehér-
molyhos ; szűk ós elég mély, néha sugaras rozsdával finoman bevont falu 
üregbe helyezett. 

Színe. Bőre finom, vékony, fényes, mintha csiszolt volna, néha kissé 
kékes hamvval finoman bevont; clcjénte fehéres zöld, kissé sötétebb zöldes 
pontokkal ritkásan behintett, később viaszszerűen fehér vagy kissé szalma
sárga, néha áttetsző, jcgeczedési foltokkal tarkázott; napos oldalán s a nap
nak jól kitett darabjain finom rózsaszínnel belehelt vagy csíkozott. Pontjai 
a gyümölcsnek teljesen ért korában zölddel szegett fehérek és ritkásan el
szórtak. Eozsdafoltok ritkán találkoznak felületén. Illata kellemes. 

Izlelése. Ilusa hófehér, gyöngéd, velős, csaknem olvadó; leve bő, czuk-
r03, finom savanynyal emelt, üdítő, kellemes zamatu. Magháza csak kissé 
nyilttengelyü; nagy és tágas fiókjaiban óp magvakat rejtő. Kehelycsöve hol 
kupalakuan, hol ismét hengeresen jól bemélyed a gyümölcs belsejébe. 

Fája. Fiatal korában élénk, később mérsékelt növésű; elég edzett, 
korán és elég bőven termő. Fiatal korában fölfelé törekvő, később szétter
jeszkedő ágaival sürü lombos koronát alkot. Alföldünk éghajlata alatt s ter
mékeny talajában otthonosnak érzi magát. Vadonczon, mint szálasfa, doucin 
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vagy pedig paradicsom alanyon, mint bokor vagy szárnyas fa, egyaránt jól 
díszlik. Gyümölcsei jól megállják helyöket a fán. 

Tesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, fölfelé irányulok, 
síkfelűletüek vagy csak alig észrevehetően barázdások azaz hornyoltak, 
finom fehér molyhosak, sötét violaszinnel árnyalt barnák, elég szembetűnő 
fehér pontokkal igen ritkásan pontozottak; hosszas levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömök kúposak, tompahegyüek, lapulók, fehér-
molyhosak ; alig kiemelkedő többnyire bordázatlan ülőlapra helyezkedök. 

Yirágrügyei. Kicsinyek, csaknem gömbalaknak, laza pikkelyekkel 
borítvák, fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok, hosszas vagy kerek tojásdadok, elég vastag, 
de lágy szövetüek ; a vesszők alján csaknem laposak, fölebb mind-mind in
kább völgyesek vagy csatornásak, többnyire félregörbülő, keskeny, szúrós 
hegyben végződök; itt-ott kissé hullámos szélüek, kissé íveltek, felső lap
jukon simák, fényesek, világos zöldek, alsó lapjukon finoman molyhosak; 
széleiken apró, tompa fogakkal elég szabályosan, többnyire kettősen füré
szeltek. Levélnyelök középhosszú, vastag, többnyire kissé éles szögekben 
fölálló, merev, fehérmolyhos, ősz felé alsó oldalán kissé karmazsin piros. 
Levélpálhái jellemzöleg fejetlenek, rendkívül hamar elhullók. 

UasODuevei. Asztrakáni nyári; Moskvai alma; Orosz jeges alma; 
Transparente d'été; Nalivi jabloky stb. 

Leirói. D i e l , Kernobstsorien, VI. 77. 
F l o t o w , Illustr. Handh. der Obstk. I. 87. 
Mas , Le Verger^ V. 11. 
L e r oy, Dict. de fomol. III . 79. stb. 

Eszreyétel. Hűvösebb tájakon, emelkedett fekvésű vidékeken, főkép 
az éjszaknak néző lejtőkön ugy tapasztalták, hogy gyümölcsei kellő finom
ságukat nem fejthetik ki. Itt, az alföldön mit sem találok útjában, a mi 
elterjedését akadályozhatná. A legkitűnőbb korai almák egyike ez is. 
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28. Asztrakáni piros alma. 
(Astracau rouge, Red Astracan ; Rother Astrakan.) 

Származása. Mint társa az Asztrakáni fehéralma, ez is hihetőleg azon 
tartományból kerülhetett ki, melynek nevét viseli. Bárha neve a gyümöl-
csészeti művekben csak jelen század elején kezdett feltűnni, még is inkább 
el van már terjedve, mint a régibb gyűmölcsészek előtt is ismeretes Asztra
káni fehér alma. Ojtóvesszejét Oberdiecktől is, Lucastól is 1871-ben kaptam 
meg. Fajfámon már 1873-ban bemutatta mosolygó szép gyümölcseit, melyek 
a leirá^sokkal egyezvén, fajom valódiságáról bizonyossá tettek. 

Érésideje. Jul. második fele. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Laposdad gömbölyű. Legnagyobb átmérője középtájra esik, 

honnét kelyhe felé inkább összehúzódik, mintsem szára felé, a hol elég tal
pasán végződik. Szélessége rendszerint mindig meghaladja magasságát. 
K e l y h e többnyire zárt, hosszú, molyhos osztványokkal ellátott, hol szűkebb, 
hol ismét tágasabb, de mindig csekély mélyedésbe helyezett, melynek falait 
ránczok s apró húsos emelkedések teszik egyenlőtlenné s kissé bordázottá, 
mely bordázat laposan és elenyészőlegnéha a gyümölcs derekára is lehúzódik. 
S z á r a középhosszú és középvastag, molyhos, néha kissé görcsös, elég mély 
és tölcséralaku, néha pedig csekély és tágas, sima vagy sugaras rozsdával 
bevont falú üregbe helyezett. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, gyöngéd tapintatu, kékes hamvval bo
rított, ledörzsölve fényes, értével csaknem aranysárga alapszínű, mely színe
zetből azonban napos felén, sőt legtöbbször az egész gyümölcsön is, alig tű
nik szembe valami, minthogy az egész fölűlet karmazsin pirossal csaknem 
teljesen be van futtatva és márványozva, sötét vörössel szegett pontocskái 
elég szembetűnök és számosak. Rozsdafoltok és alakzatok, a szármélyedést 
Idvéve, ritkán fordulnak elő rajta. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, tömött, de porhanyó; az erösebben színe
zett gyümölcsöknél a bőr alatt kissé pirosas; leve elegendő üdítő savanynyal 
emelt, édes czukros, kellemesen fűszeres ízű. Magháza nagy, nyilttengelyü; 
fiókjaiban ép magvakat rejcő. • 

Fája. Mérsékelt növésű, de edzett, korán és rendkívül bőven termő, 
miért is nagy fává még vadonczra nemesítve sem növekedhetlk. Szálasfának 
koronamagasságban ojtandó. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és középvastagok, egyenesek, 
fölállók vagy széles szögekben elállók, kissé könyökösek; aljuk felé síkfö-
lületüek, hcgyök felé hornyoltak, szennyesmolyhosak; sötét vörössel árnyalt 
szürkés zöldek; hosszas fehér pontokkal ritkásan, de elég szembetűaőleg 
pontozottak; kissé hosszas levélközüek. 
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Bügyei. Elég nagyok, tompakuposak, fához lapulók, sűrű feliérmoly-
hosak; elég kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

"Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, lazán álló, 
feketével szegett sárga pikkelyekkel borítvák, fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok, lágyszövetüek, többnyire széles kerülékesek; 
rövid, szúrós, többnyire félre görbülő hegyben végződök ; hullámos szélüek, 
laposak; kissé íveltek ; felső lapjukon simák, bágyadtan fénylők, halvány
zöldek ; alsó lapjukon molyhosak; széleiken mélyen, többnyire kettős és 
kissé tompafogakkal fürészeltek. Levélnyelök elég hosszú, vastag, fölálló 
vagy kissé vízszintesen irányuló, meglehetős merev, molyhos, ősz felé alsó 
oldalán kissé violaszín piros. Levélpálhái igen fejletlenek, aprók, fonálido-
muak, hamar elhullók. 

Leírói. M a s , Le Verger. V. 7. 
L e r ó y, Dict. depomol. III. 82. lap. 
P l o t o v / , Illiistr. Handh. der Obstk. I. 79. és többen mások. 

EszreTéteL Házi, különösen pedig városi kertekben mindenütt széles 
elterjesztésre méltó, kitűnő, korai almafaj. Szépsége és jósága végett egyike 
lesz legkapósabb nyári almáinknak. 
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29. Cludíus őszi almája. 
(Pomme d'automne de Cludíus; Cludíus Herbstapfel.) 

Származása. Cludius superintendens nyerte magról Hildesheimban 
(Hannovera). Bárha csak az ujabb korbaa lépett is e jeles őszi alma a vi
lágba; ugy fájának termékenysége, mint gyümölcseinek kitűnő tulajdonai 
miatt mindenfelé utat tört magának s kegyenczévé lön az ujabbkori gyii-
mölcsészeknek. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Reutlingenből. Már 1873-
ban bemutatta fajfámon első gyümölcseit, melyek a leírásokkal egyezvén, 
fajom valódiságát bebizonyították. 

Erésideje. Nálam sept., oct.; hűvösebb s emeltebb fekvésű vidéken 
pl. a székely földön, eltartható lesz decz. elejéig is. 

Minősége. I. rendű csemege-, gazdasági és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Különböző, hol közép nagy, hol ismét jókora nagy. 
Alakja. Változó. Apróbb gyümölcsei többnyire kúpos gömbalakuak, 

nagyobb gyümölcsei pedig magasas kúposak. Kalvilszerü lapos bordák vo
nulván rajtok végig gömbölyödésük ritkán szabályos ; egyik oldaluk rende
sen hizottabb, mint a másik. Legnagyobb átmérőjűk száras végok közelében 
esik, honnan a gyümölcs elég talpasán végződve gömbölyödik ; kelyhe felé 
inkább vagy kevésbbé tompa csúcsban végződik. K e l y h e zárt; széles, 
hosszas, molyhos, sokáig zölden maradó osztványokkal ellátott; néha tágas 
és elég mély, néha szűk és sekély mélyedésben ülő, melynek falain ránczok 
s karimáján púpos emelkedések láthatók. S z á r a középhosszú, vékony, fás; 
sugaras rozsdával bevont falú, tágas és mély üregbe helyezett. 

Színe. Bőre finom, kissé szívós, sikos tapintatu, viaszfehér, napos fe
lén is csak kissé sárgás, többnyire minden pirt nélkülöző; apró, de napos fe
lén eléggé szembetűnő, többnyire zölddel vagy fehéressel szegett pontocs
kákkal behintett. Rozsdaalakzatok ritkán fordulnak elő rajta. Illata csekély. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, porhanyó; leve elég bő, czukros, gyöngéd 
borízű, kellemes zamatu. Magháza nyilttengelyü; kissé tágas fiókjaiban to-
jásdadalaku, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve hosszas kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában erőteljes növésű, edzett, de nagy fává korai és 
rendkívül bő termése következtében nem képes növekedni. Fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyűmölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházvák, elég 
sűrű lombos koronát alkotó. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán, mely a vi
rágzásban sem lévén kényes, rendszerint ép gyümölcsöket köt. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, közép vastagok, fölfelé elvéko-
nyodók, fölállók, egyenesek, kissé könyökösek, ritkásan molyhosak; itt ott 
csupaszak, síkfölületüek; violaszín barnák ; aprócska, hosszas, fehér pon
tokkal ritkásan, hegyök felé azonban alig észrevehetőleg pontozottak; elég 

rövid levélközüek, 
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Rügyei. Igen aprók, háromszögüek, lapulók, alig kiemelkedő, éles 
párkányos ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok vagy gömbölydedek; sötét 
vörös, lazán álló pikkelyekkel boritvák, fehér molyhosak. 

LeTelei. Inkább aprók, mint középszerűek, kissé puhaszövetüek, kerek 
tojásdadok vagy kerülékesek; laposak vagy völgyesek; itt ott hullámos szé-
lüek; alig íveltek, de nyelőkről gyakran kissé lefelé irányulok; hol rövidebb, 
hol kissé hosszabb, tompa vagy kissé sziirós hegyben végződök; széleiken a 
levél nyele felé kerek, a levéltányér hegye felé pedig megle.hetősen hegyes 
fogakkal elég mélyen fürészeltek; felső lapjuk bágyadt fényű, világos zöld; 
alsó lapjuk molyhos. Levélnyelök elég hosszú, kissé vastag, merev, molyhos, 
többnyire fölfelé irányuló ; tövénél, ősz kezdetén már, világos violaszinnel 
befuttatott. Levélpálhái igen aprók, fonálidomuak, hamar elhullók. 

UasonneTei. Cludius w^eisser, írüher Spitzapfel, (Cludius korai fehér 
csúcsos almája.) 

Leírói. O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Ohstk. I. 215. 
L e r o y , Dict. depomol. Hl . 225. 
Mas, Le Verger, Y. 67. 

Észrevétel. Minthogy az alföldön oly időben érik, midőn egyébbféle 
nemes gyümölcsökben is bővelkedünk s ezek mellett az almákra, bármily 
pompásak legyenek is, csak szánakozva tekintünk; nem hozzánk való e 
gyümölcsfaj. Piaczos gyümölcsnek azonban itt is megérdemelné, főkép népes 
városaink mellett, a nagybani elterjesztést. Hazánk éjszaki és keleti hegyes 
vidékein, hol a szőllö, őszi baraczk és a kényesebb természetű nemes körte
fájuk csak nagy bajjal tenyészthetők, bizonyára kiérdemelné e jeles almafaj 
az „egri" nevet. 
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30. Bauman renetje. 
(Reinette Bauman; Baumans Reinette.) 

Származása. Van Mons nyerte magról e század elején s keresztelte el 
a Bauman testvérek nevéről, kik Bolvillerben (Elsass) világhírű gyümölcs
kertészettel birtak akkoriban. Ojtóvesszejét Kovács Józseftől Bátorkesziből 
kaptam először, még 1865-ben, de az innen kapott fajaim valódiságában 
többször csalatkozva, jónak láttam, még mielőtt a Bátorkesziből nyert faj 
termésre fordult volna, meghozatni Oberdiecktöl is. Nagy örömömre azon
ban mindkét helyről kapott fajom egymás közt teljesen egyezőnek, a leírá
sokkal öszhangzónak s igy valódinak bizonyult be. 

Erésideje. Nov.—jan. Hűvösebb tájakon termett gyümölcsei tavaszig 
is eltarthatok. 

JHJni^sége. I. rendű csemege, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; de néha tekintélyes nagyságra is föl szokott 

hízni. 
Alakja. Gömbalakú, néha rövid kúpos, mindkét végén belapitott; 

kisebb példányai szabályos gömbölyödéssel birnak, a nagyobbak kissé 
szabálytalanok, s rendszerint egyik felök hizottabb, mint a másik. K e l y h e 
nyilt vagy félig nyilt, fölálló finom osztványokkal ellátott; elég tágas és 
mély tölcséralaku, néha sík, néha ránczos falu mélyedésben ülő, melynek 
karimáját, főkép a nagyobb gyümölcsöknél, emelkedések teszik egyenet
lenné s ezen emelkedések lapos bordákként inkább vagy kevésbbé szembetü-
nőleg, a gyümölcs derekára is lehúzódnak. S z á r a közép hosszú, hol vas
tagabb, hol ismét vékonyabb, fás, molyhos, fahéjszínü, sugaras rozsdával 
bevont falu, tágas és mély tölcséralaku üregbe helyezett. 

Színe. Bőre finom, kissé szívós, sima, száraz tapintatú, ledörzsölve 
fényes; eleinte zöldessárga, később élénksárga alapszínéből, főkép a nap
sütötte darabokon, alig tűnik szembe valami; minthogy csaknem az egész 
fölület inkább vagy kevésbbé élénk pírossal van befuttatva s még a gyü
mölcs árnyas felén is ugyan ily színnel sűrűn csikóivá. Pontozata finom, 
ritkás, de főképp a piros színben, eléggé szembetűnő, minthogy minden 
egyes pontocskát, sárgás szegélyke vesz körül. Rozsda szemölcsök és alak
zatok is többször tűnnek elő rajta. Illata gyenge. 

Izlelése. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött roppanó, teljesen 
ért korában porhanyó; leve elegendő, czukros, üdítő borízzel emelt, kellemes 
zamatu. Magháza többnyire zárttengelyü, szűk fiókjaiban több kevesebb ép 
magot rejtő. Kehelycsöve hegyes kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, edzett, korán és bőven termő; gyűmölcsvesszők és 
peczkekkel jól beruházott, fölfelé törekvő ágaival elég sűrűlombos koronát 
alkotó. Gyümölcsei jól kötődnek, s jól állják helyöket a fán. 

Tesszei. Elég számosak, hosszak, egyenesek, középvastagok, fölfelé 
26* 
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elvékonyodók, kissé könyökösek, fehér molyhosak, síkos fölületüek, barnás 
violaszinüek; kerek vagy hosszas, fakószinü pontokkal, aljok felé sűrűbben 
hegyök felé ritkábban, de elég szembetünőleg pontozottak; rövid levél-
közüek. 

Bűgyei. Kicsinyek, háromszögüek, tompa hegyűek, laposak, fához 
tapadók, szürkés molyhosak; alig kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra 
helyezkedők. 

Yirágrügyei. Középnagyok, törpe tojásdadok, laza pikkelyesek, bar
nás pirosak, fehér molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, vastag szövetnek, egész teijedelmökben mere
vek, széles tojásdadok, szívalaknak, hegyök felé lassúdan elvékonyodók s 
rövid, szúrós hegyben végződök, rézsut fölfelé irányulok; laposak vagy 
csak kissé völgyesek, néha széleikkel lefelé hajlók ; kissé íveltek ; felső 
lapjukon kissé babosak, különben simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek ; 
alsó lapjukon molyhosak; széleiken többnyire kettős, tompa fogakkal fino
man és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, mereven fölfelé 
irányuló; ősz kezdetén alsó oldala egész hosszában, sőt még a levéllap alsó 
felén elnyúló folytatása is, violaszinű mosatot kap ; felső fele molyhos. 
Levélpálhái a vesszők derekán elég kifejlődöttek, szétállók, lándsásak, itt-
ott aprók, fonálidomuak. 

Hasonnevoi. Bauman téli piros renetje; Bauman's rothe Winterreinettc. 
Leírói. D i e l , Kemobstsorten. Almákat és körtéket tartalmazó I. 100. 

D i t t r i c h , Ohstkimde.l. 'á%Q. 
O b e r d i e c k , Illust. Handb. der Ohstk. I. 485. 
A n d r é L e r o y , Dict. de fomol. IV. 623. 
Mas^, Le Verger, IV. 43. stb. 

Észrevétel. Ügy szép és finom, tartós és nem fonnyadó gyümölcsei, 
valamint fájának épsége és termékenysége végett megérdemli, hogy minde
nütt, még Alföldünkön is, ugy házi, mint kerítetlen gyümölcsöseinkben is 
habozás nélkül elterjeszszük. 
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31. Ribston pepin. 
(Ribston pepin ; Ribston Pepping.) 

Származásit- Közel két századdal ezelőtt kelt magról Angolországban, 
Ribstoahallban (Uj-Yorkmegye), honnét nevét is kapta. Bárha termékeny
sége ellen sokszor és méltán panaszkodtak és panaszkodnak máig is; de 
gyümölcseinek nagysága, szépsége és jósága miatt mégis egyike lön a világ
szerte leginkább elterjedt almáknak. Nincs is napjainkban egyetlenegy 
faiskola, melyből a Eibston pepin hiányzanék. Ojtóveszszejét különféle, 
részint valódi, részint hamis nevezet alatt több helyről is megkaptam, úgy 
hazai, mint külhoni gyümölcsészektöl. Több ízben termett már nálam egy
két gyümölcsöt; melyek fajom valódiságáról teljesen bizonyossá tettek. 

Érésideje. October deczember. 
Minősége. Kitünőleg I-ső rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Magas törzsű fákon közép nagy; forma fákon nagy vagy 

igen nagy.. . , 
Alakja. Többnyire kúpos gömbalakú néha lapos gömbalakú vagy kissé 

hengeres. Zöme rendszerint száras vége felé esik, hol elég talpasán, kelyhe 
felé pedig inkább vagy kevésbé fogyva, rendszerint tompa csúcsban végző
dik ; derekának gömbölyödését gyakran lapos emelkedések teszik szabály
talanná. K e l y h e zárt, a nagyobb gyümölcsöknél néha félignyilt, sokáig 
zölden maradó, törékeny osztványokkal; szűk és mély, gyakran elég tágas, 
ránczos falu üregbe helyzett, melynek karimájáról, hol inkább, hol kevésbé 
szembetűnő, lapos bordák húzódnak a gyümölcsre. S z á r a rövid és vé
kony, fás, mély és szűk, karimája felé azonban eléggé kiszélesedő, tölcsér
alakú, érdes rozsdamázzal bevont falu üregbe helyezett, néha húsdudortól 
félrenyomott. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima vagy egy kissé érdes, aranysárga, 
homályos vörös csíkokkal csaknem köröskörül, szárától kelyhéig becsapko
dott, napos felén ugyan ily szinnel mosott és pettyezett, mely színezet teljes 
értével szelid karmazsinpirosba változik át. Pontozata alig szembetűnő, 
ritkás. Finom rozsda-alakzatok kisebb nagyobb foltokban vagy szakadozott 
vonalakban és pettyekben majd minden gyümölcsön láthatók. 

Izlelése. Húsa sárgás, finom, tömött, elejénte roppanó, később eléggé 
porhanyó; leve elég bő, igen czukros, finom borízzel emelt, kellemes fűszeres 
ízű. Magháza többnyire zárttengelyű; szűk fiókjaiban többnyire idétlen 
magvakat rejtő. Kehelycsöve széles tölcséralaku. 

Fája. Erőteljes, igen edzett, széllyel terjeszkedő ágaival, melyek gyü-
mölcsrűgyes vesszőkkel és peczkekkel hamar és jól megrakodnak, elég sűrű 
lombos koronát alkotó. Nálam egyike a legterméketlenebb almafajoknak. 
Evenként dúsan virágzik; de virágainak legnagyobb része meddő szokott 
lenni. Kötődött gyümölcsei pedig nagy részt már akkor hullanak a fa alá, 
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mikor még csak mogyoró nagyságúak. Termékenységéhez átalában megkí
vántatik, liogy a föld és lég (mint Angolhonban) kellő nedvességgel el legyen 
látva: e kelléket pedig bajosan fogja föltalálni bárhol is Alföldünkön. Itt 
ott megmaradt gyümölcsei különben nagyságuk mellett is eléggé jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak és elég vastagok, fiatal fákon fölfelé 
irányulok, idősebb fákon szétterjeszkedők, egyenesek, merevek, könyökösek, 
síkfölületüek, molyhosak, vörhenyes vagy sötétbarnák; fehéres, kerek pon
tokkal egyenlőtlenül, hol sűrűbben, hol ritkábban pontozottak; elég rövid 
levélközüek. 

Rűgyei. Elég nagyok, zömök kúposak, tompahegyüek lapulók, fehér 
molyhosak; alig kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Nagyok, tojásdadok, vagy csaknem gömbalakuak, he-
gyöknél sűrű fehérniolyhosak, tövüknél szennyesbarna pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok, tojásdadok, itt-ott kerülékesek, elég hosszas, 
hirtelen elkeskenyedő hegyben végződök; fölfelé álló nyelőkön elég me
reven 8 többnyire vízszintes irányban nyújtózkodók; a veszszők alján 
csaknem laposak, a vesszők hegye felé azonban mind csatornásak, itt-ott 
hullámos szélüek; alsó lapjukon igen molyhosak; felső lapjukon simák, 
bágyadt fényűek, homályos zöldek; széleiken tompa vagy kissé hegyes 
fogakkal többnyire kettősen és szabályosan fűrészeltek. Lévclnyelük kö
zéphosszú, elég vastag, mereven és rézsútosan felfelé irányuló. Levélpálhái 
jól kifejlödöttek, csaknem vízszintesen szétterjeszkedők, lándzsásak, tartósak. 

Hasonnevei. Ribston peppin; Englische Granatreinette, (Angol grd-
nátrenet); Travers Reinette. 

Leírói. D i e l , Kernobstsorten, XI. 93. és 134. lapokon Más tnáá név 
alatt. 

O b e r d i e c k , Ulust. Handh. der Obstk. I. 358. 
H e n n a u , Annál, depomol. III. 18. 
A n d r é L e r o y , Dict. de pomol. IV. 750. 
Mas , Le Verger, IV. 99. és sokan mások is. 

Észrevétel. Minden szépsége és jósága mellett is nem az Alföldre való. 
Hazánk északi hegyes vidékein jó lesz vele kísérleteket tenni s ott hol ter
mékenynek mutatja magát, nagyban is elterjeszteni. Minthogy fája, — ki
vált, midőn már megindult benne a nedv, — nem barátja a nyesésnek; faj
vagy próbafának épen nem való s bizonyára kárát valljuk, ha ilyenné ala
kítjuk át e terméketlen fát. 
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32. Baraczkpiros alma. % » ' 
(Pfirsichrother Sominer-Apful.) 

Származása. Bizonytalan; Dittricli szerint, a ki e kitűnő nyári almát 
első irta le, Francziaországból származhatott be Nómethonba, hol kivált 
Thüringiában, nagyon el van terjedve. Dittrich „ FJirscheHrother tíonimer-
liosejiapfel^ (Baraczkpiros, nyári rózsaalma) név alatt irta le s kezdte el
terjeszteni, minthogy azonban ilyennevü téli vagy őszi alma nincs; jónak 
láttam magyar elnevezéséből a szükségtelen jelzőket kihagyni s nevét, mint 
fennebb látható, egyszerűsíteni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam lioutliiigon-
ből. Az egy éves próbaág 1873-ban már 6 db. szépen kifejlődött gyünicilosöt 
hozott, melyek a leirásokkal mindenben egyezvén, fajom valódiságáról 
csakhamar meggyőztek. 

Erésideje. Jul. második fele; hűvösebb tájakon aug. 
Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemege-alma. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Változó ; majd lapos gömbalaku, majd ismét csúcsos vagy 

szabálytalan kúpos ; egyik fele rendszerint hizottabb, mint a másik. Hasa 
száras vége felé esik, hol laposdad domborodásával elég talpasán végződik; 
kelyhe felé inkább, vagy kevésbbé összehúzódik s többnyire tompa csúcs
ban végződik. K e l y h e zárt, hosszú, hegyes, molyhos osztványokkal ellá
tott ; elég tágas és mély üregben ülő, melynek feneke szintén molyhos; falai 
ránczosak és bordásak, karimájára pedig a szabályosan fejlődőit gyümöl
csöknél jól kivehető 5 borda emelkedik, honnan ezek laposan egész a szár 
mélyedésig levonulnak. S z á r a elég hosszú, hol inkább, hol kevésbbé 
vastag, fás, molyhos, vöröses; elég mély és szűk tölcséralaku, sima vagy 
sugaras rozsdával bevont falu üregbe helyezett. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, kékes hamvval 
ritkásan borított, viaszfehér, mely színezetből azonban alig látható tisztán 
valami, minthogy csaknem az egész fölűlet rózsaszínű, napos felén pedig 
élénkebb pirossal van befuttatva s szárától kelyhéig levonuló sötétebb szinü 
lángos pirossal csíkozva. Piros pettyek, pirossal szegett sárgásbarna, ^ ritká
san elszórt pontok, főkép árnyas felén, mindig fordulnak elő rajta. Értével 
kellemes illatot áraszt. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, gyöngéd, puha, omlós; leve elegendő, 
czukros, finom savanynyal emelt, kellemes tüszeresízű, illatos. Magháza 
nyilttengelyű; tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve hol inkább, 
hol kevésbbé hosszas kúpalakú. 

Fája. Nálam lassunövésü, de edzett; korán és rendkívül bőven termŐ. 
Kerített gyümölcsösökbe vagy házi kertekbe való, hol vadonczra vagy dou-
cinra koronamagasságban ojtva nem terjedelmes, de elég takaros féltörzsü 
fákat nevelhetni róla. Gyümölcsei a fán meglehetősen daczolnak a szelekkel, 
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Vesszei. Elég számosak, középvastagok, fölfelé igen elvékonyodók, 
szétterjeszkedők; bordázottak, ritkásan fehérmolyhosak; olajszin sárgás
barnák; elég szembetűnő, hosszas, fehér pontokkal ritkásan pontozottak; 
szabálytalan, de többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Igen aprók, vörhenyes barnák, molyhosak, fához lapulók; 
elég kiemelkedő hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Vírágrfigyei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, laza pikkelyekkel 
borítvák, sötétbarnák, fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, tojásdadok vagy kerülékesek, keskeny szúrós 
hegyben végződök; itt-ott hullámos-szélüek; a vesszők alján laposak s 
kissé lelógok; föllebb kissé völgyesek; mereven és vízszintesen vagy ré-
zsunt fölfelé irányulok; felső lapjukon csupaszak, fénytelenek, homályos
zöldek ; alsó lapjukon molyhosak; széleiken hol élesen és mélyen, hol tompa 
fogakkal szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelök hosszú, középvastag, 
hajlékony, ősz felé alsó oldalán halvány violaszín piros. Levélpálhái fonál-
idomuak, idétlenek, itt-ott azonban széllyelálló széles lándsásak. 

Leirói. D i t t r i c h , Obstkunde, I. 220. 
P l o t o w , Illust. Handb. der Obstk. I. 93. 

Észrevétel. Illatos husu, üditö, kellemesízű gyümölcseiért, melyek 
csemege-asztalalaink diszitéséül is szolgálhatnak; aztán fájának rendkívüli 
termékenységéért is, egyetlenegy házi kertből sem volna szabad hiányoznia. 
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33. Jacquín almája. ^ ; 
(Pomme Jacquin; Jacquins Apfel.) 

Származása. Lucas gyümölcsjegyzéke szerint Boisbunel hires franczia 
gyümölcsész nyerte magról e rendkívül tartós téli almát. Teljes leírását még 
nem olvastam sehol. Ojtóvesszejét Lucastól Eeutlingenbol kaptam 1869-ben. 
Fajfámon a jól kifejlődött 4 éves próbaág 1873-ban már rendkívül meg volt 
rakodva gyümölcscsel. A Simon-Louis testvérek és Lucas gyümölcsjegyzé-
keikben olvasható rövid jellemzések után Ítélve fajom valódiságában nem 
lehet kételkednem. 

Érésideje. Nov. april. 
Minősége. II . rendű csemege — s kitünőleg I. rendű háztartási 

gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alalija. Tojásdad vagy tompa kúpalakú. Zöme középtájon esik, hon

nét szára felé kevésbbé, kelyhe felé pedig inkább fogyva gömbölyödik. 
Száras végén elég talpas; kelyhénél többnyire tompa csúcsban végződik. 
K e l y h e zárt vagy félignyilt; apróbordás vagy ránczosfalu, mély és szűk, 
néha kissé ferdén álló üregbe szorított. S z á r a rövid, fás; szűk és mély 
tölcséralaku, símafalu üregbe helyezett. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, elejénte sárgás zöld; teljes értével 
czitromsárga; napos felén halványpíros, szakadozott csíkokkal tarkázott. 
Pontozata alig észrevehető. Rozsdafoltok ritkán tűnnek elő rajta. 

Izle]és6. Húsa sárgásfehér, elég finom, tömött, roppanó; leve bő, 
czukros borízű, üdítő, kellemes-zamatu. Magháza egészen zárttengelyü; 
szűk fiókjaiban kevés, de ép magot rejtő. 

Fája. Nálam ugy vadonczra, mint doucínra ojtva bujanövésü, elég 
edzett; korán és rendkívül bőven termő. Fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcspeczkekkel hamar megrakodnak, elég sűrű lombos koronát alkot. 
Szabadon álló gyümölcsösökbe, szálasfának, vadonczra nemesítendő. Jókora 
nagy gyümölcsei daczolnak a fán a szelekkel, rovarokkal és forrósággal. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, egyenesek, fölállók 
vagy éles szögekben fölfelé irányulok, alig könyökösek, síkfölületüek fehér-
molyhosak ; olajszin zöldek; alig szembetűnő, apró, fehér pontokkal sűrűn 
pontozottak; rövid levélközüek. 
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Rűgyel. Kicsinyek, háromszögüelc, hegyesek, vörösbarnák, molyho
sak; alig kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágriigyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, laza pik
kelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, hosszas tojásdadok vagy kerülékesek, igen 
hosszú, keskeny hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak ; 
feljebb is csak kevéssé völgyesek; kissé íveltek; felső lapjok sima, homá
lyos-zöld ; alsó lapjuk molyhos; széleiken előre hajló, kissé tompa fogakkal 
elég mélyen fürészeltek. Levélnyelök rövid, középvastag, merev, molyhos, 
rézsunt fölfelé álló ; tövénél ősz elején már világos violaszin-vörös. Levcl-
pálhái rövidek, keskenylándsásak vagy fonálidomuak, rendetlenül állók, 
elég tartósak. 

EszreTétel. E jeles újdonságról Simon Louis testvérek gyümölcsjegy
zéke azt mondja, hogy két évig is könnyen eltartható. A mi, könnyen 
kiszáradó, laza talajunkban, és gyakran a nyár legnagyobb részén át száraz 
és forró éghajlatunk alatt, bajosan állithatnók róla ugyan azt: de, hogy 
Alföldünkön is egyike lesz a valóban téli sőt a tavasz végéig is eltartható 
gyümölcseinknek, arról első termése után is bizonyos vagyok. Nagybani 
elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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34. Duquesne pepínje. 
(Pepin Duquesne ; Duqesne's Pepping.) 

Származása. Leroy szerint Van Mons nyerte magról Belgiumban s 
keresztelte el barátja, Duquesne apát, enghieni gyümölcsész nevéről. Ojtó-
vesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktől. Már az elojtása után következő 
évben (1873.) bemutatta nálam a fajfán első gyümölcseit, melyek a leirá-
sokkal egyezvén, fajom valódiságáról csakhamar bizonyossá tettek. 

Erésidejo. November—martius. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Laposdad gömbölyű, néha kúpos gömbalaku. Legnagyobb 

átmérője kissé a száras vég felé esik, hol a gyümölcs laposan gömbölyödik; 
kelyhes vége felé inkább vagy kevésbbé fogyva szintén laposan gömbölyö
dik, néha pedig széles, tompa kupalakuan végződik. Derekának kerek-
dedsége rendszerint szép és szabályos. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt, apró 
osztványokkal ellátott; tágas, tölcséralaku, ránczogfalú mélyedésbe helye
zett, melynek karimája rendszerint szabályos és nem emelkedéses. S z á r a 
rövid, kissé vastag, néha pedig középhosszú, fás; tágas és néha elég mély, 
zöldes fahéjszin rozsdamázzal bevont falú üregbe helyezett. 

Szine. Bőre sima, kissé fényes, elejénte zöldessárga, később élénk 
sárga, mely szinezet azonban alig itt-ott látható tisztán, minthogy az egész 
fölület, kivált pedig a napos oldalon hol sötétebb, hol halványabb rózsa-
szinnel van bemosva és élénkebb szinü pirossal csikozva. Pontozata finom, 
sűrű, a piros szinben inkább szembetűnő, szürke csillagos ; itt-ott, főkép a 
két vége felé, szakadozott rozsdahálózat is vehető észre. Kellemes gyön-
gódillatu. 

Izl6lésé. Húsa sárgás, finom, tömör, de értével gyöngéd és omlós; leve 
bő vagy elegendő, gyöngéd savanynyal emelt, czukros, kellemes, fűszeres
ízű. Magháza zárttengelyű, fiókjaiban számos, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
rövid kúpos. 

Fája. Elég erőteljes, edzett, korán és bőven termő; fölfelé törekvő 
ágaival elég sürűlombos koronát alkotó. Rövid nyesést kivan, különben sok 
rügye alva marad s ágai szegényesen lesznek beruházva termő vesszőkkel és 
peczkekkel, Gyümölcsei daczolnak áfán a szelekkel, rovarokkal, forrósággal 
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Tesszel. Elég számosak, hosszak, egyenesek, fölállók, sík fölületüek s 
csak hegyök felé kissé hornyoltak vagy barázdoltak; csupaszak s csak itt-
ott és finoman molyhosak; fakóval árnyalt vörös barnák; elég szembetűnő, 
kerek vagy itt-ott hosszas, fakó pontokkal elég sürün pontozottak; elég 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kerek vagy kissé tompahegyüek, fához tapadók, 
molyhosak elég kiemelkedő, simabordás ülőlapra helyezkedők. 

Tirágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, sötétbarna szegélyű, 
pirosas pikkelyekkel borítvák, hegyöknél fehér molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, többnyire kerülékesek vagy tojásdadok, a vi-
rágrűgyes peczkeken levők pedig többnyire elgörbült lándsásak; laposak 
vagy völgyesek; rövid, szúrós hegyben végződök; mereven fölfelé állók; 
felső lapjukon csupaszak, fényesek, sötétzöldek; alsó lapjukon molyhosak ; 
széleiken sűrű, hegyes fogakkal szabályosan fürészesek. Levélnyelök kissé 
hosszas, középvastag, molyhos, ősz kezdetén karmazsin piros; fölfelé álló. 
Levélpálhái jól kifejlődöttek, szétállok, lándsásak, a nyél tövétől kissé 
fölebb a nyélre helyezettek ; igen tartósak. 

Leirói. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohsth. I. 347. 
A n d r é L e r o y , Dict. de pomol. III. 278. 

Észrevétel. E kitűnő csemege-gyümölcs méltán megérdemli, hogy 
vele kísérletet tegyünk és értékes voltát a hazában mindenütt tanulmányoz
zuk. M e n n y i r e l e s z a l f ö l d ü n k ö n értékes? még korai volna biztosan 
meghatároznom. 
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35. Bőiken alma. 
(Pomme Bőiken; Bőiken Ápfel.) 

Származása. Oberdieck szerint bizonyos Boike nevű utbiztos (Deieh-
voigt) nevéről neveztetett így, a ki azt vagy magról nyerte, vagy legalább 
első volt, a ki elterjesztette. Hanoverában rég idő óta ismert, gazdasági gyü
mölcs. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktől. 1873-ban niár gazdagon 
meg volt gyümölcscsel rakodva fajfámon a jól kifejlődött két éves próbaág. 
Gyümölcs, növényzet a leírásokkal egyezvén fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Oberdieck szerint nyárig eltartható. Leroy szerint érik 
jan.—martiusban. Nálam nov. közepénél tevább nem voltak tarthatók első 
gyümölcsei. 

Min&sége. Gazdasági és piaczos gyümölcsnek I. rendű; de csemege
gyümölcsnek II. rendű. 

Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku, csaknem oly bordás küllemű, mint a fehér 

Kalvil. Legnagyobb átmérője száras vége felé esik, hol a gyümölcs elég 
talpasán gömbölyödik; kelyhe felé kissé kúposán összehúzódva igen tompa 
csúcsban végződik. K e l y h e nagy, zárt vagy félig nyilt; apró osztványok-
kal ellátott; tágas és mély, néha sekély, ránczos és bordás falu üregbe he
lyezett, melynek karimájáról a bordák elég észrevehetöleg egész a szár
mélyedésig lenyúlnak. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, fás; 
széles és mély, többnyire sugaras rozsdával bevont falú üregbe helyezett. 

Színe. Bőre vékony, sima, zsirostapintatu, élénk sárga, napos felén 
pirossal színezett, mely színezet néha nagyobb kiterjedést vesz és vérpi
rosba megy át, néha pedig csak egyes foltban és halaványan jelenkezik. 
Sűrű fehéres pontjai főkép a piros színben elég szembetűnök. Rozsdafoltok 
csak ritkán mutatkoznak egy-egy gyümölcsön. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, tömött, roppanó, kellően ért korában elég 
porhanyó; leve elegendő, édesborízü, kissé fűszeres. Magháza nagy, nyilt-
tengelyü ; fiókjaiban kevés de ép magot rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában elég vígnövésű, edzett; korán és rendkívül bő
ven termő; későn virágzó, terebélyes koronát alkotó; gyümölcs-vesszők
kel és peczkekkol jól beruházott ágai csaknem lelógok. Emeltebb fekvésű, 
hűvösebb vidékeken, vagy a tenger közelsége miatt mérsékelt melegű és 
elég nedves levegővel ellátott tájakon gyümölcsei finomabbak, mint alföl
dünk forró és száraz levegőjében tapasztaljuk. Gyümölcsei különben itt is 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak szétterjeszkedők elég egyenesek alig könyö-
kösek, hornyoltak, merevek, fehérmolyhosak; barna vörösek; apró fakg 
pontokkal ritkásan poutozottak; rövid levélközüek, 
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Bfigyei. Kicsinyek, zömökek, tompahegyüek, fához lapulók; alig 
kiemelkedő hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehér moly
hosak. 

LöTfllei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, kissé íveltek, széleiken 
kissé felhajlók; rövid, szúrós hegyben végződök; felső lapjukon csupaszak, 
sötét zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken nagy, kerekhegyü fogak
kal durván fürészeltek. Levélnyelök hosszú, középvastag, merev, görbe, 
molyhos. Levélpálhái idétlenek s többnyire hiányzók. Virágrügyet körítő 
levelei csaknem lándsásak; többnyire hullámos szélüek s hegyökkel félre 
csavarodok. 

Leírói. W o l t m a n n , lllustr. Handh. der Ohstk. I. 211. 
A n d r é L e r o y , Dict. depomol. III. 144. 

Észrevétel. A Bőiken alma az alföldön csak is aszalványnak, és 
nyersen piaczi elárusitás végett érdemelné meg a nagybani elterjesztést: 
mig hazánk hegyes vidékein, pl. a gyümölcsben szűkölködő székelyszé
kekben is, hol gyümölcsei később érnének s nyárig is eltarthatok volnának, 
a csemege-gyümölcsök közt is méltán helyet foglalhatna. 
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36. Nemes renet alma, 
(Reinette fmnche ; Edelreinetté.) 

Származása. Ismeretlen eredetű, régi, franczia gyümölcs, mely Leroy szerint a 
renet almák ősapja gyanánt tekinthető. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Reutlingenböl. 
1873-ban már bemutatta fajfámon első gyümölcseit. Gyümölcs, növényzet a leírásokkal 
egyezvén, fajom valódisága kétségtelen. 

£résideje« November — martius. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű úgyis, mint gazdasági, úgyis mint csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Álabja. Talaj, éghajlat és mivelési körülményei szerint igen változó; legtöbb-

nyire azonban mindkét végén belapitott gömbalaku, vagy kúpos gömbalaku. Legnagyobb 
átmérője középtájra vagy kissé fólebb, kelyhes vége felé esik; néha gömbölyödésében la
pos bordáktól megzavart; néha szabályos gömbölyödésü. K e l y h e nyilt vagy félignyilt, 
hosszas, hegyes osztványokkal ellátott; kissé tágas, inkább vagy kevésbbé mély, ránczok-
tól s szabályos, apró bordáktól barázdolt falú üregben ülő, melynek emelkedéses karimá
járól inkább vagy kevésbbé szembetünőleg lapos bordák nyúlnak le a gyümölcs derekára, 
egész a szármélyedés karimájáig is. S z á r a rövid, hol vastag és húsos, hol ismét vékony; 
többnyire szúk és mély, tölcséralaku, néha sima, zöldes, néha ismét rozsdásfalá mélye
désbe helyezett. 

Sziue. Bőre finom, vékony, sima; kissé kiemelkedő, elég sürü, szürkés pontjai 
miatt kissé érdestapintatu; elejénte világos-zöld; értével, árnyas felén sápadt sárga, na
pos felén pedig barnássárga, néha pirossal színezett; pontozata hol sűrűbb, hol ritkább, 
néha jól kivehető pettyekké összefutó. Rozsdahálózat vagy néha kissé érdes rozsdafolt 
csak szár és kehelyüregében látható. Illata gyöngéd. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, finom, tömött, roppanó, teljes értével eléggé porhanyó; 
leve bö, czukros, kellemes borízzel emelt, fűszeres, illatos, finom renetszerü ízzel ellátott. 
Magháza zárt tengelyű; elég tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúp
alakú. 

Fáju. Mérsékelt növésű, edzett, korán és bőven termő; fölfelé törekvő ágaival 
elég sürülombos koronát alkotó. Szálasfának koronamagasságban vadonczra ojtandó. Jól 
müveit, mérsékelten nedves és meleg földben leginkább díszlik. Hideg és nedves földben 
azt tapasztalták róla, hogy fája fenésedni szokott. Nálam a televénydús, laza talajban 
egészen otthonosnak érzi magát. Gyümölcsei jól állják hclyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, közép vastagok, egyenesek, fölállók, csak kissé 
könyökösck, hegyök felé barázdoltak, molyhosak; olajszin barnák; igen apró, fehér pon
tokkal inkább vagy kevésbbé szembetünőleg, rendetlenül pontozottak; egyenlőtlen, de 
többnyire rövid levélközüek. 

RUgyei. Kicsinyek, zömökek, molyhosak, lapulók; kissé kiálló, hármasbordás ülő
lapra helyezkedök, mely bordák szembetünőleg hosszan nyúlnak le a vesszőn. 

Tirágriigyei. Középnagyok, tojásdadok vagy szögleteskuposak, tompahegyüek, vö
rösbarna szegélyű, vörhenyes pikkelyekkel borítvák, hegyüknél fehérmolyhosak, 



41B 

Lerelel. Jókora nagyok, vastagszövetiiek, hosszas tojásdadok, keskeny, hosszú hegy
ben végződök; a vesszők alján kissé laposak, fólebb völgyesek vagy csatornásak; alsó 
lapjukon molyhosak; felső lapjukon esupaszak, fényesek, sötétzöldek; szélelken szabály
talanul, igen mélyen, hol élesen, hol tompán fUrészesek. Levélnyelök közép hosszú, igen 
vastag, molyhos, mereven s csaknem vízszintesen vagy kissé fölfelé álló : ösz kezdetén 
tövénél pirossal mosott. Levélpálhái kifejlödöttek, hosszak, lándzsásak, szétállók, moly
hosak, tartósak. 

HasonneTei. Französische Edel-Reinette (Franczia nemes királyka*); ClarevalH 
renet stb. 

Leírói. H e n n a u , Annál, depomol. IV. 65. 
Leroy , Did. depomoLVf. 673. 
Mas, Le Verger, IV. 59. 
D i e 1, Kemobstsorten, I. 120. 
D i t t r Ic h, Obstkunde, I. 301. 
O b e r d i e c k , Hlustr. Handb. der Obstk. IV. 105. s többen mások. 

Észrevétel. Alföldünkön ugy házi kérteinkben, mint szabadon álló gyümölcsöse
inkben kitűnő gyümölcseiért, fájának korai és böterméseért érdemes volna nagyban is 
elszaporitanunk. Emeltebb és igy hűvösebb fekvésű vidékeken csak délnek néző lejtőkön 
lehetne vele kisérletet tennünk. 

*) A magyar gyUmölcsészek nagy bajban vannak a franczia „reinette" elnevezést 
illetőleg. Mindenáron magyarosítani akarnák: de az általa kifejezett eszmét jól vissza
tükröző magyar szót sehogy sem sikerült még eddig kitalálniuk. Némelyek „k i rá lyka" , 
„fej ed e I m i ; mások „kormos" szóval teszik át nyelvünkre. Akadtak és akadnak olya
nok is, a kik valamely nyelvünket nem értő, cseh kertész után „ ráne t " szóval fejezik ki 
nyelvünkön a „reinette" szót, mely magyarosan kiolvasva „renet" és nem „ráne t" vagy 
„ra jnet" . A „reinette" egy oly gyümölcsészeti műszó, mely a franczia akadémia na»y 
szótára szerint is, az almák egy bizonyos osztályának elnevezéséül használtatik csak. 
Betűről betűre azonban azt jelenthetné, hogy „királynöcske" vagy „királyhölgyecske"; 
de nem „királyka" vagy „fejedelmi" és épen nem azt, hogy „kormos". Minthogy tehát a 
„reinette" szó által kifejezett fogalomnak megfelelő magyar szót nem találhatunk; sze
rény nézetem szerint helj'csebb volna, ha a többféle tapogatózást mellőzve, egyszerűen 
megtartanók a franczia „reinette" szót vagy annak elég magyarosan hangzó, és igy ma
gyaros „renet" kiejtését. A világ minden művelt nemzetének pomologjai széltére fran-
cziás kiirása szerint használják a „ r e i n e t t e " szót; mért ne használhatnók azt mi is, ha 
máskép nem, legalább magyaros kiejtése szerint. Én legalább leírásaimban mindig is a 
„renet" szót használandom. Ha mindnyájan igy teendűnk; akkor legalább nem zavarjuk 
az eszét si laikus gyümölcs kedvelőnek az általunk önkényesen teremtett sületlen hason-
uevek sokaságával, melyek közt utóvégre semmikép sem lehet eligazodnunk. 
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37. Csíkos Beaufin alma. 
(Beaufin strié; Gestrelfter Beaufin.) 

Származása. Lindley, hirea angol gyümölcsész találta fel Lakenham-
ban, íTorwich mellett, a múlt század végén s kezdte elterjeszteni „ S t r i p e d 
B e a u f i n " név alatt. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Reutlingenből. Egyik, 
paradicsomalanyra ojtott törpe fámon 1873-ban több gyümölcsöt termett már, 
melyek a leírásokkal egyezvén, fajom valódiságáról teljesen meggyőztek. 

Érésideje. Oct. eleje. Angolhonban májusig is eltartliatónak mondják. 
MínSsége. II. rendű csemege, I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysíiga. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű, vagy szabálytalan tompakupos. Legna

gyobb átmérője száras vége felé esik, hol talpasán végződik; kelyhe felé 
rendszerint fogyva gömbölyödik s tompa hegyben végződik. K e l y h e nagy, 
nyilt vagy félignyilt; tágas, de nem mély, egyenetlen lapos emelkedésektől 
körülvett mélyedésben ülő. S z á r a rövid, vastag, görbe; mély és szűk, töl-
cséralaku üregbe helyezett. 

Színe. Bőre vastag, sima, pirossal árnyalt zöldessárga, mely színezet 
azonban csak árnyas oldalán vehető kissé észre, minthogy az egész fölület 
szakadozott vörös csíkokkal és sávokkal sűrűn be van csapkodva. 

Izlelése. Húsa zöldes-fehér, elég finom, kissé laza, roppanó, pezsgő; 
leve elegendő, üdítő savanykás, elég czukros, kellemes ízű. 

Fája. Erőteljes, bujanövésű, edzett; korán és bőven termő. Nagy gyü
mölcsei végett inkább csak törpe alakban nevelendő, de védett helyen szá
las fának is alkalmas. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszői. Számosak, közép hosszak, vastagok, alig könyökösek, fölállók 
vagy tágas szögekben elállók; aljuknál síkfölületüek, hegyök felé barázdol-
tak, molyhosak; zöldes sárgával és vörössel mosott barnák ; szembetűnő 
kerek, fakó pontokkal elég sűrűn pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, rövidek, tompakuposak, igen molyhosak, lapu
lók ; elég kiálló, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, rövid tojásdadok, igen molyhosak, kissé 
laza pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok, vastag szövetűek, kissé hosszas tojásdadok, 
többnyire rövid, keskeny hegyben végződök; a vesszők alján kissé laposaki 
fölebb pedig völgyesek vagy csatornásak; alsó lapjukon molyhosak ; felső 

27 
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lapjukon csupaszát, fényesek, sötétzöldek; széleiken szabálytalanul, elég 
mélyen és élesen fürészeltek. Levélnyelök rövid, igen vastag, merev, csak
nem vízszintesen vagy kissé fölfelé álló, molyhos ; tövénél teljesen ért ko
rában pirossal mosott. Levélpálhái elég kifejlődöttek, hosszak, lándsásak, 
szétállók, molyhosak. 

Leiről. L u c a 8, Ulustr. Monatshefte 1865. évfolyam, 65. lapján, hol 
szines rajzban is be van mutatva. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 95. 
Eszreyétel. Minthogy nálunk, az Alföldön, épen akkor érik, midőn 

kedvező években különféle, jobbnál-jobb gyümölcsben bővelkedünk: csakis 
azoknak ajánlhatom itt, a kik a nagy gyümölcsökben gyönyörködnek s azokat 
aszalványnak, konyhai használatra vagy piaczi elárusitásra föl tudják hasz
nálni. Emeltebb fekvésű, hűvösebb vidékeken gyümölcsei is tovább tartha
tók el s igy ott bizonyára inkább is megérdemli, hogy vele kísérletet tegyünk, 
mintsem az alföldön. 
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38. Téli, piros pogácsa alma. 
(Pogácsa rouge d' hiver; Kother Pogácsa Apfel). 

Származása. Hogy honnan származott e szép és nagy, piros, fontos alma, még 
bizonytalan. Kcg idö óta nagyban el van terjedve a Duna és Tisza közti, homokos lapá
lyon, különösen pedig Kecskeméten és környékén, a hol vagy szándékosan vetett, vagy 
pedig magától elhullott magvairól az idők folyamában már hozzá ugyan hasonló, de 
érésidöre nagyon különböző változványokat is hozott napvilágra. If j . Csókás József, 
érdemes honfitársam, egy, 1872. évi, mart. 7-ről kelt, s hozzám intézett levelében tudatta 
velem e fontos adatot, a ki ugyan akkor szivos volt nekem háromféle Pogácsa almafajról 
küldeni ojtovesszőt u. m. a N y á r i p o g á c s a a l m á r ó l , mely szeptemberben érik s 
oot. közepén tul el nem tar tha tó ; aztán az Ő s z i p o g á c s a a l m á r ó l , mely November
ben és Decemberben érik s végül a T é l i p o g á c s a a l m á r ó l , mely Januái'ban kezd 
rendesen érni s april végéig fonnyadás nélkül eltartható. E vesszőről tett ojtásaim ugyan 
még nem termettek; d e a D r . Entztől már előbb kapott „ K e c s k e m é t i t é l i p o g á c s a " 
fajom már több izben termett s ez lesz hihetőleg azon faj is, melyet Csókás József leg
későbben érőnek mond. Jelenleg tehát csak is ezen pogácsa almát szándékozom és pedig 
fónebbi, a külföld gyümölcsészei által is elfogadott neve alatt megismertetni. — Dr. 
Entz, a németek „Echter Winterstreiflinff" nevű almáját ugyanazonosnak tartja a mi 
Pogácsa almánkkal: de, minthogy Dr. Entz maga is, a ki e két fajt ugyanazon talajban 
s ugyanazon körülmények közt tanulmányozta, a mi Pogácsa almánkat minden tekintet
ben kitünöbbnek találta, — méltán lehet kételkednünk abban, hogy e két faj valóban is 
azonos volna. Inkább, hiszem, hogy a Pogácsa alma magyar eredetű, mit az is látszik 
bizonyítani, hogy Stajerhonban és Ill iriában aztán Horvátországban is, a hol e faj szintén 
el van terjedve, magyaros „Pogácsa" nevét tar tot ta meg s onnan e név alat t hozzák 
szekérszámra, télen, a Dunán-tul fekvő megyékbe, elárusitás végett. Megjegyzem itt , 
hogy eme tartományokban, de Magyarország d.-nyugati részében is, a Pogácsa almának 
még egy változványa is van elterjedve, t. i. a „Fehé r pogácsa alma", mely alakra és izre 
ugyan egyezik a fónebbivel, de szinre különbözik tőle; mert piros csíkjai s általában 
pirossága hiányozni szokott. Glocker jeles szaktársam a pogácsa almák közt ezt tartja 
legjobbnak s azt állitja róla, hogy vetekedik jósági'a a Fehér kalvillal, mit azonban 
mások tagadnak, mert pl. 0 . Thomas, a „Revue de V arboriculhii'e" szerkesztője szerint, 
Is, a ki egyszerre Ízlelte mind a „Fehér" mind a „Piros pogácsa" almát, egymástól alig 
különbözik ízre is e kettő s a Fehér pogácsa alma ízében mi sem födözlietö fel, a mi a 
Fehér kalvil ízéhez hasonlítana. Meg van gyűjteményemben a „Fehér pogácsa alma" i s : 
de még ez sem mutatta i t t be gyümölcseit. 

Fönebbiek szerint tehát a P o g á c s a a l m a egy, magyar almacsalád, melynek 
feje a T é l i p i r o s p o g á c s a a l m a , tagjai pedig a „ N y á r i " , „ Ő s z i " és „ F e h é r 
p o g á c s a " a l m a . Alábbiakban, mint már emlitém, a családfőt fogom ismertetni. 

Érésideje. Január—apr i l ; száraz, meleg évjáráskor Nov—febr. 
Minősége. Kellő érési korszakában jó csemege-gyümölcs; háztartási czélokra s 

piaczi elárusitásra kitünöleg I . rendű. 
Nagysága. Nagy. 
Alakja. Lapos, mint a pogácsa, mitől nevét is nyerhette; de gömbOlyödése r i tkán 

szabályos, mert egyik oldala többnyire emelkedettebb mint a másik. Zöme a középtájon 
alul a szárasvég felé esik, honnét kelyhe felé csak kissé összcliuzódva, elég lajjosan, szára 
felé pedig kidomborodva széles-talpasán fogy el. S z á r a rövid, vékony, fás; majd soha 
som emelkedik a szármélyedés karimája színvonaláig; mély és szűk töícséralaku üregbe 
helyezett, melynek falai többnyire simák s csak ri tkán rozsdásak, karimája pedig, főkép 
a nagyobbka gyümölcsöknél, többnyire egyenetlen emelkedéseket mutat, melyek a gyü
mölcs derekára is laposan felhúzódnak s azt kerekdedségében kissé megzavarják. 

27» 
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K e l y h e kisded, zár t ; apró ránozok s húsos dudorkák közé beszorítva szúk mélyedésben 
ülö, melynek falain csak ri tkán mutatkozik némi finom, sugaras, f'ahéjszinű rozsdamiíz. 

Szine. Bőre finom, sima, fénylő, kissé zsirostapiutatu; alapszíne a fáján bágyadt 
zöld; értével szép sárga, mely azonban leginkább csak árnyas oldalán tűnik szembe, mint 
hogy csaknem az egész fólülot főkép pedig a gyümölcs napos oldala, szép karminpiros 
csíkokkal, pettyekkel és basonszinü elmosódott pii'ossággal sürün van bevonva. Pontozata 
apró, fakószinü csak a piros szinben szembetűnő. Egyes fahéjszinü sima vagy kissé érdes 
rozsdafoltok csak néha fordulnak elő rajta. A nagyobb gyümölcsökön némely években 
feketés ragya foltok s a bór alatt a húsban kesernyés, taplós foltok is szoktak mutatkozni. 

Iz le íésc . Húsa zöldesbe játszó fehér, unom, tömött, teljes értével puha, omlós ; 
leve elég bö, igen kellemes édes borizü, mibe azonban némi finom, gyakran csak alig 
észrevehető kesernyés íz is vegyül, mely kivált borivó emberek előtt igen kedvessé teszi 
ezen almát. I l la ta nincs. Magháza többnyire zárttongelyü; fiókjaiban kevés, de ép magot 
rejtő. Kehely csöve tompa kúpalakú. 

F á j a . Erőteljes, edzett; még az oly telet is, mely sok almafajt képes tönkre tenni, 
minden sérülés nélkül kiállja. Ágait melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkokkel sürün 
beruházvák, széles szögekben, kissé rendetlenül terjeszti szét. Buja növésénél fogva 
törpe fának nem igen alakitható. Legtanúesosabb szálas fának nevelni, és minthogy nagy 
fává képes növekedni, szabadon álló gyümölcsösben egymástól jól távol kiültetni. Fája 
legvigabban tenyész homokos lapályon, hol gyümölcsei is legszebbek és legjobb ízűek. 
Korán, és bőven terem. Gyümölcsei nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak elég vastagok, hegyök felé clvékonyodók; fiatal fákon 
eléggé fölfelé állók, idősebb fákon mindmind inkább szétállók, könyökösek; simák, aljuk
felé reczés hártyával bevontak, hegyökfelé pedig mindmind inkább molyhosak, barna
vörösek ; szembetűnő, fehér pontokkal ritkásan pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Kiigj^ei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmolyhosak: a vesszők 
közepe táján levők a fától kissé elállók, egyebütt fához lapulók; széles, de alig kiemel
kedő ülőlapra helyezkedők. 

Virágr i lgyei . Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmolyhosak. 
Levelei . Nagyok, vastag, de nem kemény szövetüek, .széles tojásdadok vagy ke-

rülékesek, többnyire keskeny, hosszas, éles s majd mi id ig fólregörbült hegyben végző
dök; csaknem laposak vagy széleiken csak kissé fólhajlók ; felső lapjukon csupaszak, bá
gyadtan fénylök csaknem kékes zöldek ; alsó lapjukon molyhosak ; széleiken apró majd 
tompa, majd éles fogakkal sürün fürészeltek. Levélnyelök rövid, vaskos, molyhos, nyár 
vége felé alsó i-észén violaszín pirossal mosott, majd vízszintesen, majd kissé rézsunt 
fölfelé irányuló. Lovélpálhái kicsinyek, szétállók, majd fonálidorauak, majd lándsásak. 
Levéirügyet körítő vagy a gyümölcspeczkeken levő levelei többnyire kisebbek, keske
nyebbek, mind a vezér vesszőkön levők, többnyire kerűlékesok vagy visszástojásdadok 
vagyis hegyök felé szélesebbek, mint nyelők felé; rövidke vastag nyelőkről rendetlenül 
szétállók. 

Uasonnereia Kecskeméti téli pogácsa alma; Piros pogácsa alma; Echter Winter-
Streifling. (?) 

Le í ró i . Br.'Entz, Kertészeti füzetek Y. i2. 
B e l ke , lUustr. Monatshejte, 1871. 164. 
B e r e ez k i M., Reviie de l'arboriculture, 1873. 301. 
Dr. L u c a s , niustr. Ilandb. der Obstk. I . 175. 

EszreTétel , E jeles hazai almafajnnk még kertem laza talajában is jól Jdiszlik's 
minden gyümölcstermő évben gazdagon is terem és én a Kecskeméten termett gyümöl
csök és a kertemben termett gyümölcsök közt semmi észreveliető külömbséget sem fe
deztem föl; minélfogva nagybani tenyésztésre bár hol is az alföldön jó lélekkel ajánl
hatom. A nagybani tenyésztés alatt pedig azt értem, hogy annyi fát ültessünk belőle, 
hogy ezer véka számra adhassuk el g}ümölcsét; mert csak ugy érhetjük el vele azon 
eredményt, melyet a kecskemétiek elértek, hogy t. i. helyből vitetik el tőlük a vevők s 
nem kell vele házalniok, ha eladni akarják. 
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39. Daru alma. + ^ 
Származását A rözsaalmák csahídáb.a tartozó eme jeles almával is édes hazánkat 

ajándékozta meg a gyümölcsészet kegyes istennője, Pomona. Hol kelt ki magról ? ki 
látta és ki ízlelte első gyümölcseit ? — Senki sem jegyzetté fól. A magyar gyümölcsészet 
úttörői mind hallgatnak róla. Nekem legalább nem sikerült sehol e kérdésekre feleletet 
kapnom. Dörgő Dániel köztiszteletben álló mezö-túri polgár, az én szenvedélyes gyü
mölcs- ós gyüinölcsészetkodvelö barátom, a ki velem először ismei'teté meg a Daru almát, 
annyit legalább kikutatott felöle, hogy hol van hazánkban leginkább elterjedve. Szerinte, 
a most élő emberek emlékezetét meghaladó idők óta leginkább el van terjedve a Tisza 
folyó keleti partjain fekvő községekben, különösen pedig Mező-Túr határában, hol ugy 
a hazai, mint a külföldi almafajok közt legtöbbre becsülik. Egészséges és termékeny 
fája, gyümölcseinek nagysága, szépsége, kellemes íze és tartóssága mind oly jeles tulaj
donok, melyeknél fogva nagyon megérdemelné a Daru alma, hogy hazánkban mindenütt 
különös elöszorotettel tcrjesztenök el. Meg vagyok róla győződve, hogy nagyobbmérvü 
elterjedésének csakis az volt föakadálya, hogy hazámfiai előtt is csak kis körben maradt 
ismeretes ekkoráig. Remélem azonban, hogy akárhány szenvedélyes gyümölcsész akad 
hazánkban ezentúl, a ki a Daru almát, ha itt a hazában meg nem kaphatná, még Fran-
czia- vagy Németországból is meghozatja magának; mert már ott is ismeretes az, még 
pedig változtatás nélkül elfogadott, magyar neve alatt. Egy pár évvel ezelőtt ismerte
tem meg e fajjal Simon-Louis testvéreket Plantiéresban és Dr. Lucas Edét Reutlingen-
ben, hol szinte nagy tetszésre talált Daru almánk. 

Érésideje« October vége felé már kezd érni s fonnyadás nélkül eltart Martius 
végéig is. 

Miiiö'séget I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran igen nagy, főkép, ha fája nincsen 

túlságosan megrakodva gyümölcscsel. 
Alakja. Kuposgömbalaku, magasnak látszó. Zöme a középnagy gyümölcsöknél a 

szái-as vég felé esik, hol elég talpasán gömbölyödik; a nagyobb gyümölcsöknél azonban 
középtájra esik, honnét mind két vége felé meglehetősen egyenlően, noha kelyhe felé 
mégis többnyire kissé összehúzódva boltozódik s itt is majd inkább majd kevésbbé lapos 
végben fogy el. Derekának gömbölyödése ritkán szabályos ; mert rendszerint kelyhétől 
kezdve egész szármélyedéseig inkább vagy kevésbbé kiemelkedő lapos bordák futnak le, 
melyek a gyümölcsöt mintegy szögletessé teszik. S z á r a rövid, vékony, fás, molyhos; 
alig emelkedik a szármélyedés karimája színvonaláig. Az üreg, melybe helyezve van, 
mély tölcséralaku, nyilasánál tágas, feneke felé mindmind összébb szűkülő s falai majd 
mindig simák, rozsdamentesek s jellemzöleg sokáig zölden maradók, karimáját pedig 
egyenlőtlen nagyságú lapos emelkedések teszik többnyire hullámossá. K e l y h e egészen 
zárt; egymáslia fonódott apró, molyhos osztványokkal ellátott; tágas, de nem mély 
üregben ülő, melynek alja molyhos s falain szolid bordácskák mutatkoznak, melyek ka
rimájára is felhúzódván, ezt, mint jól kivehető, öt emelkedés, hullámossá teszik. 

Szine. Bőre linóm, szívós, sima, kissé zsirostapintatu, elejénte zöldessárga és 
kissé hamvas, később bágyadt czitromsárga; napos felén sűrűbben, árnyas felén ritkáb
ban, szárától kelyhes végéig vonuló, szakadozott, sötétpiros csíkokkal ellátott, mely szí
nezet a gyümölcs teljes értével derültebb és gyöngédebb pirosra változik át. Pontozata 
alig észrevehető és ritka; néhol barna pettyek gyanánt mutatkozó s ilyenkor eléggé 
szembetűnő, llozsdaalakzat vagy épen nem, vagy csak néha a szármélyedésben látható s 
az is oly finom máz, hogy rajta a zöld szin mindig áttetszik. Egyes feketés, kerek ragya
foltok azonban gyakrabban fordulnak elő rajta. 

Izlelése. ílusa a bőr alatt sárgásfehér, belseje felé hófehér, finom, kissé roppanó, 
könnyű, omlós; leve bő, czukros, igen kellemes üdítő borízű. Magháza néha nyilt; néha 
csijk kevéssé nyilt; tágas fiókjaiban egy-két ép, hegyes, tojásdad alakú magot rejtő. 
Kehelycsöve kúpalakú, a gyümölcsbe majd csak Kissé, majd elég mélyen behatoló. 
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Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; bárha kován nem is fordul termőre, de 14—15 
éves korában, ha nem is évenkint, de minden második évben rendkivül gazdagon terem. 
Lapos gömbalaku, terjedelmes, szép lombos koronát alkot. Szereti a mély termörétegu, 
mérsékelten nedves talajt. Magas vagy félmagastörzsü szálasfának leginkább alkalmas. 
Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei, Elég számosak, középhosszak, meglehetős vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók, egyenest folállók vagy nyilt szögekben elállók ; kissé könyökösek; 
nem hornyoltak vagy barázdoltak, csak hegyök felé kissé és finoman bordásak; sűrűn 
fehérmolyhosak, pirosas barnák; tojásdad, fehér pontokkal, de csakis aljuk felé, ritkásan, 
de eléggé szembetünóleg pontozottak; rendetlen, de többnyire rövid levélközüek. 

Bil^yei, Középnagyok, háromszögüek, tompahegyüek, lapulók, sUrün fehérmoly
hosak ; alig kiemelkedő s két szélén laposbordás ülólapi-a helyezkedök. 

Virásrrilg'yei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, fehérmolyhosak. 
Levelei. Nagyok, vastagszövetüek, merevek, széles kerülékesek; keskeny, hosszú, 

szúrós, gyakran félreosavarodó hegyben végződök; rézsunt fölfelé álló nyelőkről csak
nem vízszintes irányban elállók, néha laposak, de többnyire teknősek vagy csatornásak ; 
íveltek; felső lapjukon simák, bágyadtan fénylők, sötétzöldek; alsó lapjukon molyho
sak; széleiken elég élesen, mélyen és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök rövid, vastag, 
merev, szőrös, nyár végén alsó oldalán sötét violaszín jíiros. Levélpálhái igen aprók, 
fonál vagy ávidomuak, hamar elhullók. Levélrügyet köritő levelei kisebbek és keske
nyebbek, mint a vezérvesszőkön levők; rövid, vastag nyelőkről mereven szétállók. 

UaBOiinerci. Szerencséjéi'e még eddig nincsenek. 
Leiről. Dr. Lucas , Pomol. Monatshefte 187ö. 353. E leirás mellett közlötte 

Lucas a Daru alma színes rajzát is, mely azonban meglehetősen roszul sikerült rajz ; 
aztán maga a leii'ás is nem rendes évjáráskor s rendesen fejlődött gyümölcspéldányok 
után eszközöltetett. 

Észrevétel. A Daru almában egy oly almafajjal van dolgunk, mely a hazai gyü
mölcsfajok közt versenytársait, a S i k u 1 a i a l m á t és a T é l i p i r o s p o g á c s a 
a l m á t egykor aligha tul nem szárnyalja kelendőségben a gyümölcspiaczokon. Megér
demli, hogy, a hol csak az almafa diszlik, mindenütt nagyban elterjeszszük e hazában 
különösen ott, hol a talaj mély termórétegü és kellő nedvességgel bir. 
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40. Rózsa pepin. ^ • Í 
(Lo pepin rose; Rosenpepping.) 

S/Ai'innzáüa. E kedves ízű, rendkívül tartós téli alma, melyet Diel a múlt század 
végén a Rajna mellékéről fönebbi név alatt kapott s melyet Í800-ban teljes leirásban is 
mogisraertetett, hazánkban is cl van már terjedve. Kicsisége és igénytelen külseje, ugy 
látszik, nem vonta magára a gyümolcsészck figyelmét; mert hazájáról és eredetéről mit 
sem találhatni följegyezve azok müveiben. Diel ujabbkori magoncznak, magról kelt ne
mes gyümölcsnek tartja. Hozzám Temesmegyéböl, Nagyfaluból került I I o 1 l a n d i 
a n a n á s z hibás név alatt, 186;:i-ban. Szabolcsmegyéböl, Loráutházáról Vitéz János ref. 
lelkész, tisztelt honfitársamtól 1872. év elején meghatározás végett kaptam egy faj al
mát, mely Nyir-Baktán „ P a r a d i c s o m a l m a " név alatt ismeretes és ezen alma fajban 
szintén a fónebbi almát ismertem föl. Mind a „Hollandi ananász", mind a „Paradicsom 
alma" azonban csak önkényes, népies elnevezések levén, a gyumölcsészet irodalmában a 
Rózsa pepinnek még hasonuevíu közt sem foglalhatnak helyet. Valamely gyümölcs ha
sonnevéül csak oly elnevezés fogadható el az irodalomban, mely alat t annak leírása 
egyik-másik gyümölcsészcti műben szintén olvasható. A Rózsa pepinnek ezen i t t fölem
lített magyar elnevezései sehol sem fordulnak elö a gyümölcsészek müveiben s ha előfor
dulnak is, nem a Rózsa pepinre, hanem egészen más gyümölcsfajra vonatkoznak. 

Érésidoje. Nov. Apr i l ; alkalmas helyen, mint Diel helyesen megjegyzi, egy évig 
is eltartható. 

fflinöségc. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Kisded ; egy Masánczki alma nagyságára is csak akkor hízik föl, ha 

fája nincs nagyon nxegrakva gyümölcscsel. 
Alakja. Többnyire lapos gömbalaku, de nagy terméskor az apróbb gyümölcsök 

gyakran kúpos gömbalaknak is, és ilyenkor kelyhök felé csúcsosan végződök. Gömbölyó-
dése ritkán szabályos, mert kelyhes végétől szármélyedéseig levonuló, szelíden kiemel
kedő lapos bordák teszik egyenetlenné. Ilyenkor aztán olyan is valóban, mint kicsiben a 
paradicsom gyümölcse, melytől fónebb emiitett népies nevét nyerhette is. Zöme a szár és 
kehely közt a középtájon kissé alább esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, 
de kelyhe felé mégis szelíden fogyva boltozódik. S z á r a hosszú, nagyságához mérve néha 
igen hosszú, középvastag, fás, többnyire barnamázos és kissé molyhos ; mély tölcséralaku, 
sima, gyakran pedig rozsdamázos falu üregbe helyezett. K e l y h e kicsi, zárt, egymás
hoz tapadó, molyhos osztványokkal ellátott; néha csaknem a gyümölcs fölszinén, több-
nyii-e azonban tágas és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek aljáról ránczok 
indulnak ki a karima felé, hol szelíd emelkedéseket alkotnak s aztán lapos bordákként a 
gyümölcs derekára is levonulnak. 

Süiue. Bőre finom, sima, fényes; elejénte sárgás zöld vagy szalmasárga; értével 
és áltában czítromsárga; napos oldalán elejénte sötétebb, később pedig derültebbre 
változó vérpíros csíkokkal oly sürün tarkázott, hogy alapszíne alig i t t-ott tűnik csak 
szembe; árnyas oldalán vagy árnyékban nőtt gyümölcsein tulnyomóbb az alapszín, de 
halványabb píros szakadozott csíkok és sűrűbb vagy ri tkább piros pettyek i t t is látha
tók. Pontozata elég sürü, de igen apró s leginkább csak a piros színben sárgás pettyek
ként jelenkező. Egyes apró rozsdafoltok is találkoznak néha fólületén. A gyümölcs kel
lemes illatot is áraszt maga körül. 

Izlelése. Húsa finom, sárgásfehér, igen tömött, roppanó, még teljes értével is kö
ményes, de eléggé porhanyó ; leve bő, czukros és főkép, ha hámozatlanul élvezzük, igen 
kellemes rózsa vagy Ibolya illattal áradozó. Ezen illatosság pedig akkor legélénkebb a 
gyümölcsben, ha azt minél későbben szedjük le fájáról. Magháza zárt tengelyü; fiókjai 
mindenikében 3—4 ép magot rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzet t ; hideget, meleget, száraz vagy pedig nedves 
időjárást egy iránt épségben kiálló; elég korán, rendesen s különösen minden második 
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ávben vendkivül gazdagon termő. Siirü, de mégis eldg szellős lombozatú; kissé rézsuntos 
irányban fölfelé törekvő íígai szabályosan ruházkodnak be gylimölcsvesszókkel és pecz-
kekkel. GuIa, bokor vagy szálasfának egyiránt alkalmas. Helyben nem válogat, csomók
ban termő gyümölcsei daczolnak a fán a legerősebb szelekkel is s hozzá még sokkal 
kevésbbé szenvednek a rovarok pusztitásától, mint a nemes almafajok legnagyobb része 
rendszerint szenvedni szokott. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, mint a Masánczki almafa vesszei, hegyük 
felé elvékonyodók; egyenest föblllók vagy kissé rézsuntosan fölfelé törekvők; alig kö-
nyökösek ; síkosfölületüek; aljuk felé reczés hártyásak, hegyök felé finoman molyhosak; 
napos félőkön kissé fényesek, sötétvörösek, árnyas félőkön sárgás zöldek; elég szembe
tűnő fehéres pontokkal elég sűrűn pontozottak; kissé rendetlen levélközüek. 

BUtfyei. Kicsinyek, tompakuposak, lapulok, fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák; 
alig kiálló, lapos, többnyire simapárkányos ülőlapra helyezkedők. E rügyeknek csaknem 
mindenike hiíroni-négy év alatt gyümölcsvesszökké és peczkekké alakul, melyek számos 
virágrügyet hordanak magukon. 

ViráffriigvPÍ. Kicsinyek, tojásdadok, szögletesek, tompahegyüek; lazán álló, fe
hérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei . Elég nagyok, széles tojásdadok vagy kerülékesek, hegyök felé csaknem 
oly szélesek, mint nyelők felé; rövidke, majd mindig félregörbülő hegyben végződök, 
laposak vagy szólesen és sekélyen völgyesek; majd épen nem, majd csak hegyök felé 
kissé íveltek ; felső lapjukon simák, fényesek, világos zöldek ; alsó lapjukon molyhosak; 
szélelken tompa fogakkal elég sűrűn és szabályosan fürészeltek. Lovéluyelök közép
hosszú, vastag, merev, molyhos, rézsunt fölfelé álló; ősz felé szép karmazsin pirossal 
bemosott. Levélpálhái kicsinyek, fonálidomuak vagy lándsásak, nem egészen a nyél tö
vére, hanem kissé fölebb a nyélre helyezettek. Virágrügyet köritö levelei kisebbek, 
keskenyebbek, mint a vezérvesszőkön lövök, aztán többnyire laposak, egymás közt 
nagyságra is, alakra is különbözők; széleiken igen aj)ró, tompa fogakkal szabályosan füré
szeltek; vékony és majd rövidebb, majd hosszabb nyelőkről elég mereven szétállók. 

Hasoimevei. Nincsenek. 
Loirói. Diel, Kemob.itsorten I I I . 189. 

O b e r d i e c k , Jllustr. Ilandb. der Ohsth VII I . 153. 
Észrevétel. E kedves ízű almát csak Octobor hó folytán és akkor kell leszednünk 

fájáról, a mikor miír egyes példányai érettségüknél fogva önmaguktól is kezdenek lehul
lani ; mert, ha előbb akarnók leszedni, többnyire mind letördelnök az almákkal együtt a 
g3-ümölcspeczkeket is, s ez által be vágnék útját a következő évekre fáink termékenysé
gének. A leszedett gyümölcsök könnyen szállíthatók és a gyümölcskamrábau rakásra 
halmozva rothadás és fonnyadás nőikül maradnak el tavaszig is. Magonczok nevelése 
cz'JljábóI tán egy alraafaj som oly alkalmas maggyUjtésre, mint ez. Nélia egy aliuiibau 
20—25 egészséges mag is található. A sík alföldnek, különösen pedig az én vidékemuek 
egyik megbecsülhetlen almafaja a Rozsa pepin. Ajánlom széles elterjesztésre mindenütt 
a hazában. 



425. 

41. Orieansi renet. ^ , 
(Reinotte d' Orléans; Eoinette von Orleans.) 

Sz(irma7ásai Régi, bizonytalan. Nevo után ítélve franczia eredetűnek tartják. 
Minthogy azonban valamennyi almafaj közt talán egy sincs, melynek annyi, e's indg 
napjainkban is folyvást forgalomban levő hasonnevű volna, mint az Orieansi reretnek s 
e hasonnevok alatt leirt gyümölcsök er( le té t majd angolnak, majd hollandi vagy bel
gának is mondják; igen bajos volna eredete felöl határozott véleményt mondani már 
azért is; mert azt, hogy a számtalan hasonnév közt melyik az eiodeti név, egyátalán 
nem lehet kitudni. Diellöl kc;;uve a nemet gyümölcsészok fönebbi nevét tartják eredeti
nek s egész Némethonbnn leginkább ezen neve alatt van elterJ3dve. Még a franczia gyü-
mölcsészek i.s legujabl) müveikben kezdik m^'r elfogadni az .,Orleansi renet" elnevezést; 
noha ha.íonnovei közül többeket különfajok gyaná\it m itatnak be most is. Fönebbi neve 
alatt Oberdiecktól I lanrovcn.ból k ip iam először ojtóvesszeit; később német és franczia 
gyümölcsészekíöl is meghozr.l,tam némely különfajoknak tar tot t és különfajokként leirt 
hasoni:evei alatt is. Külömbscget az ezekről és az Oberdiecktól kapott vesszőkről tett 
ojtásaim közt ngy a növényzet, mit a gyümölcsöt illetőleg egy alkalommal sem találtam 
s ha egyik-másik szembesr^ühöleg különbözött is, csak azt bizonyította, hogy az, a kitől 
kaptam, nem azon fajt küldötte meg, a melyet tőle kértem, hanem a helyett egészen mást 
küldött, mely aztán az által.im megrendelt fajnak leírásával nem is egyezett meg. Mint
hogy pedig azt tapasztalom, hogy az Orieansi renet helyzet, talaj vagy pedig az alany 
befolyása miatt, a nyelvre ojtottuk ugy növényzetében, mint gyümölcseiben mindig 
mntiit gyaki-an jól észre is vehető eltéré.<!eket; hajlandó vagyok hinni, hogy temérdek 
hasonnevére épen eme tulajdona miatt tehetett szert. E hasonnevek közül a maga helyén 
alább, csak a legismertebbek némelyikét emlitendem föl. 

Érésideje. Nov. Martlus. 
Winfíségc. Kitünőleg I. rendű minden tekintetben. 
Nagysíígn. Rendszerint középnagy; néha nagyobb vagy kisebb is. 
Álük.ln. Majd lapos, majd kúpos gömbalaku, többnyire szabályosan boltozott; 

néha egyik felén emelkedettebb, mint n másikon. Zöme a középtájon vagy kissé alább a 
száras vég felé esik, honnét kelyhe felé észrevehctöleg fogyva többnyire igen tompa kú
posán, szára felé pedig kidomborodva lapos talpasán végződik. K e l y h e többnyire 
igen nyilt, néha félig nyílt, sokáig zöldenmaradó apró osztványokkal ellátott; tágas, de 
többnyire sekély üregben ülő, melynek falai többnyire simák, néha azonban apró la))os 
bordácskákat tüntetnek föl. E bordácskák a mélyedés karimáján széles lapos emelkedé
sekké változnak néha s elenyészőleg a gyümölcs derekára is levonulnak, de a gyümölcs 
gömbölydedségét majd soha sem zavarják meg. S z á r a többnyire rövid, fás, bunkősan 
végződő; néha középhosszú és vékony; de csak igen ri tkán magasodik a mélyedés kar i 
májának színvonala fölé. Szép tölcséralakii, elég mély üregbe helyezett, melynek falai 
többnyire igen finom sugaras rozsdamázzal vannak bevonva. 

Szine. Bőre finom, száraztapintatu, ledörzsölve fénylő; alapszíne bágyadt sárga, 
később aranysárga; napos felén bágyadt pirossal bemosott s gyakran sötétebb piros sza
kadozott csikókkal és pettyekkel tarkázott ; árnyas helyen nőtt gyümölcsökön azonban 
alig látszik némi nyoma a pirosságnak. Pontozata sürü, kivált kelyhes vége felé; mlg 
egyebütt fólületön ritkásabb, de egyenlően elhintett s jellemzöleg nagy és szögletes, a 
piros színben többnyire sárga szegélyzetből kiálló. Apró, érdes rozsdafoltocskák minden 
gyümölcsön kisebb-nagyobi) mértékben tünedeznek olö. Némely kedvezőtlen időjárású 
évben feketés ragyafoltok s repedések is támadnak fölületén. 

Izlelése. Ilusa sárgásfehér, igen finom, puha, velős; leve igen bő, igen czukros, 
finom czitromsavanynyal emelt, igen kellemes fűszeres fzü. Magháza nyi l t ; tágas fiók
jaiban nagy, hosszúkás magvakat rejtő. Kehelycsöve nyilasánál tölcséralaku, alább hen
geres, elég mélyen behatoló. 
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Fája. Erőteljes, edzett ; kovifn és igen bőven tevmő; fölfelé töi-ekvö ágaival, me
lyek gyüraölcspeozkekkel és vesszőkkel jól beniházviík, meglehetős sUrűlombos koi-onitt 
alkotó. Termékenysége dacziíra is elég nagy fává növekszik, de idővel ágait a termés 
súlya szétállókká csaknem lelógókká teszi. Mindenféle alakban nevelhető s bár helyzet, 
talaj s egyéb körillmények befolyást gyakorolnak is növényzetére és gyümölcseire, de 
azért mindenütt jól találja magát s mindenütt termékeny. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, karcsúak, fölállók, kissé könyö-
kösek, finomíin bordázottak vagy hornyoltak, gyenge korukban molyhosak, ért koriík-
ban nagyobb rcszökon csupaszak, csaknem fényesek, szüi'kóvel mosott vörösbarnák, 
árnyas félőkön olajszin zöldek; ajjró, fehéres, kissé hosszúkás pontokkal igen ritkán, alig 
szembetünőleg pontozottak; rendes levélközüek. 

Rllaryei. Kicsinyek, háromszögüek, tompahegyüek, laposan a vesszőhöz tapadók, 
fehérmolyhos szegélyű, vörhenyesbarna pikkelyekkel borítvák; kissé kiálló, simapárká-
nyos ülőlapra holyezkedök; néha csaknem ülőlap nélküliek. 

Tirágri igyef, Középnagyok, rövid kúposak, tompahegyüek; barnásvörös, fehér-
molyhos szegélyű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei . Középnagyok vagy jókora nagyok; vékony, keményszövetüek; széles 
tojásdadok vagy kerülékesek; rövidke vagy elég hosszas, keskeny és éles hegyben vénj-
zödők; lapos.ak vagy csak kissé völgj'esek; alig íveltek; felső lapjukon csupaszak, bá-
gyadtfcnyüek, homályos zöldek; széleiken éles fogakkal sürün és szabályosan fűrészel
tek. Levclnyelök rövid, vastag, merev, molyhos, nyilt szögekben fölfelé irányuló. Levét-
pálhái többnyire jól kifejlödöttek, középhosszak, lándsásak ; elég tartósak. Virágrügyot 
körítő levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; laposak, kissé 
hullámosak s hcgyökkel félrecsavarodók, merevnyelüek, szétállók. 

Hasonnevei . Keinette triomphante; Princesse noble des Chartreux; Triumph-
Reinette; Siegende Reinette; New-Yoi-ker Reinette; Golden Reinetto; stb. stb. 

Le i ró i . D i e 1, Kernobstsorten, I . 178.; I I I . 226.; V. 152. 
L u c a s, Illustr. Handh. der Obstk. I. 159.; Auswáhl etc. I . 105. 
L e r o y, Dict. de pomol. IV . 719. 
M a s. Le Verger, I V . 9. és sokan más külföldi gyümölcsészek. 
Dr. E n t z , Kert.füz. V. 7. 

Észrevétel . Az egész hazában, tehát még a sík alföldön is megérdemli, hogy min
den kertben helyet foglaljon. 
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42. Couion renetje. 
(Reinette Couion; Coulon's Reinette.) 

Származása. E kitűnő téli almát, mikép Bivort írja, Couion L., liégei 
(németül Lüttich) gyümölcskertész nyerte magról Belgiumban. A gyöknemes 
anyafa 1856-ban mutatta be első gyümölcseit. Nagysága, szépsége, jósága s 
fájának egészséges és termékeny volta mellett nem csoda, hogy még Ober-
dieck is igy ir róla: „Alakra és nagyságra nézve csaknem olyan, mint a 
Canadai renet, melytől azonban piros csíkozatával s laposabb bordáival 
különbözik. Méltó versenytársa a legbecsesebb s legfinomabb ízü reneteknek 
s megérdemli hogy mindenütt ismerjék és szaporítsák." Ojtóvesszejét 1870-
ben kaptam Oberdiecktől, Hanoverából. Fajfámon azóta több ízben gyü
mölcsözött s ugy gyümölcsei, mint növényzete, egyezők lévén a leírásokkal, 
fajom valódiságáról teljesen meggyőztek. 

Érésiűeje. Nov. jan. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Változó; többnyire lapos, néha kissé kúpos gömbalaku; 

egyik oldala gyakran hízottabb, mint a másik. Zöme rendszerint száras vége 
felé esik, hol lapos talpra boltozódik, kelyhe felé észrevehetőleg fogyva 
vagy kissé tompán vagy a sekélyke kehelyüreget elgondolva csaknem 
gömbölydeden végződik. Szélessége mindig meghaladja magasságát. S z á r a 
rövid, vastag, molyhos, barnásszürke, a szármélyedés karimája színvonaláig 
is alig emelkedő; nyílásánál tágas, befelé mindinkább összeszűkülő, mély 
tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai fahéjszinü, gyakran érdes vagy 
cserepes rozsdamázzal vannak bevonva s karimáját széles és igen lapos 
emelkedések teszik többnyire hullámossá. K e l y h e a kisebb gyümölcsök
nél zárt, a nagyobbaknál nyilt vagy félignyilt; hosszas, molyhos osztvá-
nyokkal ellátott; szűk és inkább vagy kevésbé mély, szépen kikanyarított 
üregben ülő, melynek karimáján széles és igen lapos emelkedések láthatók, 
melyek a gyümölcs derekára, gyakran a szármélyedésig is levonulnak s igy 
a gyümölcs kerekdedségét is megzavarják. 

Színe. Bőre finom, többnyire száraz és kissé érdestapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével élénk sárga; napos oldalán vilá
gos sárgás pirossal mosott és sötétebb piros szakadozott csíkokkal sűrűbben 
vagy ritkásan becsapkodott és márványzott; árnyékban nőtt gyümölcsöknél 
azonban a pirosságnak csak egyes foltokban látszik némi nyoma. Pontozata 
majd apró és ritkás ; majd különösen kelyhefelé sűrűbb és elég szembetűnő. 
Rozsdapettyek, foltok vagy alakzatok minden gyümölcsön elég bőven 
fordulnak elő. Illata gyöngéd. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, néha csak bágyadt fehér, finom, porhanyó; 
leve bő, igen czukros gyöngéd savanynyal emelt, kellemes fűszeres ízű, 
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Magháza kissé nyilttengelyű; tágas fiókjaiban többnyire idétlen, Hosszúkás 
feketés magvakat rejtő. Kehelycsöve kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán és bőven termő. Ágait kuszáitan 
terjeszti szét és, minthogy azok gyümölcspeczkekkel hamar és jól megrakod
nak, elég sűriilombos koronát alkot. Doucinra ojtva szép féltörpe fákat nevel. 
Szálasfának buja növésű vadonczokat kivan, különben sínyleni fog és hamar 
elpusztul. Helyben és talajban ugy látszik nem igen válogat. Kár, hogy 
gyümölcseit, melyek különben igen jól állják helyöket a fán, a kártékony ro
varok nagy^ előszeretettel látogatják s tojásaikat azokba rakván nagyban 
pusztítják. Én legalább ezt tapasztalom róla itt az alföldön, hol a kártékony 
rovarok rendkivüli sokaságban vannak elszaporodva. 

Yesszei. Elég s^sámosak, hoszak, vastagok, merevek, szétállók; kö-
nyökösek; gyenge korukban igen molyhosak; ért korukban nagyobbrészt 
csupaszak, sötét violaszín vörösek; apró tojásdadalaku, sárgásfehér pontok
kal elég sűrűn és szcmbetünőleg pontozottak; kissé hosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, tojásdadok vagy háromszögüek, alig hegyesek, 
lapulók, fehér molyhosak; alig kiemelkedő, széles, lapos ülőlapra helyezkedök. 

Tirágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, kissé szögletesek, tompahe-
gyüek; fehérmolyhosszegélyü, barna pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok, meglehetős vastag szövetüek, merevek, széles 
kerülékesek vagy tojásdadok, félre görbülő, rövidke, keskeny és éles hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy csak széleiken kissé fölhajlók, a 
vesszők hegye felé csatornásak is ; felső lapjok csupasz, bágyadtan fénylő, 
világos zöld; alsó lapjuk molyhos; széleiken elég nagy, többnyire kettős, 
alig kissé éles fogakkal sűrűn és elég mélyen fürészeltek. Levélnyelök. rövid, 
igen vastag, merev, molyhos, a vesszőtől tágas szögekben el — vagy rézsunt 
fölfelé álló; alsó oldalán már nyár kezdeten sötét violaszín piros. Levélpál-
hái elég kifejlődöttek, lándsásak, szétállók. Levélrügyet körítő levelei, 
kissebbek, keskenyebbek és aránylag hosszabbak, mint a vezérvesszőkön 
levők; hosszas merev nyelőkről föl — vagy pedig rendetlenül szétállók. 

HasOEnevei. Nincsenek. 
Leil'ói. B i v o r t , Annál, de pomol.^ VI. 83. 

Oh eváieck, lUustr. Handb. der Obstk.lY. íb^. 
EszreYétel. E jeles alma még mindig az újdonságok közé tartozik s 

korán sincs ugy elterjedve, mint megérdemelné. Hazánk emeltebb fekvésű 
hegyes vidékein nagyon jó volna vele kísérletet tenni. Kissé később virág
zik, mint sok más almafaj; jól köti gyümölcseit s ott ezek a rovarok táma
dása ellen is biztosabbak volnának, mint itt, a sík alföldön. Ekkoráig ugy 
tapasztalom, hogy az itteni viszonyok közt kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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43. Skarlátpiros parmén. 
(Pearmain écarlate; Scharlachrothe Parmiine.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki 1809-ben irta le, Angolhonból 
kapta e fajt s e körülményből sokan angol eredetűnek tartják. Az, amit Le-
roy többször emiitett munkájában „Écarlate d'été" név alatt Dielre is hivat
kozva leirt, aligha lesz azonos a fönebbivel; mert az ő Icirása ugy az érés
időt mint a fa növényzetét illetőleg nagyon különbözik a Diel és az utána 
következő gyümülcsészek leírásaitól. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Ober-
diecktől. Azóta több ízben termett nálam a fajfán. Egyezvén gyümölcsei és 
növényzete a leírásokkal, fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Erésideje October—November. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku, sík fölületü. Zöme száras vége felé esik, 

honnét szára felé szépen domborodva elég talpasán végződik, kelyhe felé 
pedig behajlás nélkül fogyva tompa csúcsban enyészik el. S z á r a közép
hosszú, vékony, fás; tágas és mély, sima vagy kissé rozsdamázos falú üregbe 
helyezett. K e l y h e nagy, félignyilt; hátragürbülő, hosszas osztványokkal 
ellátott; csak kissé tágas, de elég mély, simafalú üregbe helyezett, mely
nek karimáján néha szelid, lapos emelkedések láthatók, melyek azonban 
a gyümölcs derekára ritkán vagy csak alig észrevehetöleg húzódnak le. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, kissé síkos, fáján kissé hamvas; 
alapszíne elejénte sárgás zöld; értével élénk sárga, miből azonban a nap
nak kitett, szabadon függő gyümölcsökön majd mi sem látható, minthogy a 
fölület köröskörül sötétpiros csíkokkal be van csapkodva s a csíkok közt 
néha oly sötét pirossal van bemosva, hogy a csíkok is alig tűnnek föl benne; 
néha azonban az árnyas oldalon, de főkép az árnyékban nőtt gyümölcsökön 
elég nagy foltokban jelenkezik az alapszín, hol a piros csíkok is, noha sza
kadozottan, de mégis inkább szembe tűnnek, mint a napos oldalon. Ponto-
zata apró, igen ritkásan elszórt s a piros színben eléggé szembetűnő. Rozsda 
foltok ritkán és leginkább csak szármélyedésében fordulnak elő. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, bőre alatt néha pirosas, mi főkép a na
gyon piros daraboknál észlelhető, finom, tömött, porhanyó; leve elegendő, 
czukros, üdítő savanyiiyal emelt, igen kellemes fűszeresízü. Magháza csak 
kissé nyilttengelyü; tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehely csöve rövid 
kúpalakú. 

Fája. Elég gyorsnövésű, igen edzett; korán s bőven termő ; szétálló 
ágaival melyek gyümölcspeczkekkel és vesszőkkel jól beruházkodnak, elég 
sürűlombos, terebélyes koronát alkotó. Helyzet és talajban nem válogatós ; 
díszlik vadonczon, doucinon és paradicsom alanyon egyirání; mindenféle 
alakban nevelhető; s minthogy nagyfává korai ós bő termése miatt nem 
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igen növekedhetik, kerített házi kertekbe szálas fának leginkább alkalmas. 
Csomósán termő gyümölcsei elég jól daczolnak a szelekkel. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak és középvastagok, hegyök felé 
elvékonyodók, csaknem síkos folületüek vagy csak alig észrevehetőleg bor-
dázottak; alig könyökösek; gyenge korukban molyhosak, ért korukban 
nagyobbrészt csupaszak; zöldesbarnák vagy sötét vörössel mosottak; igen 
apró, sárgás pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé pedig ritkáb
ban, de alig észrevehetőleg pontozottak ; egyenlőtlen, többnyire hosszas le
vélközökkel birok. 

Rűgyei. Kicsinyek, vagy középnagyok széles kúposak, tompák, lapu
lók, fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, lapos bordás vagy épen bordázatlan 
ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, vagy jókora nagyok, kúpos tojásdadok, 
tompahegyüek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy pedig kicsinyek, vékony merev szövetüek, 
hosszas tojásdadok; hosszas, keskeny és éles hegybon végződök ; csatorná
sak ; csak hegyök felé kissé íveltek; felső lapjukon csupaszak, halványzöldek; 
alsó lapjukon is csak kissé molyhosak; széleiken szabálytalanul, többnyire 
kettős, sőt hármas és csak kissé éles fogakkal itt-ott mélyen, többnyire pedig 
sekélyen fürészeltek. Levélnyelök rövid vagy pedig közép hosszú, vékony, 
molyhos, merev, többnyire éles szögekben fölfelé irányuló. Levélpálhái ki
csinyek, áridomuak vagy keskeny lándsásak, ritkán tartósak. Levélrügyet 
körítő levelei apróbbak, keskeny kerülékesek, csaknem lándsásak, többnyire 
laposak; itt-ott visszásán öblözöttek ; fényesek, sötétzöldek; vékony, rövid, 
nyelőkről mereven fölfelé vagy kissé szétállók. 

Hasonnevei. Ecarlate d'hiver; Scarlet Pearmain; Englische Scharlach-
rothe Parmiine ; Bell's Scarlet. 

Leírói. D i e 1, Kemobstsorten^ X. 111. 
Ob é r d i ok, lUustr. Handh. der Obstkunde, I. 315. 
L u c a s , Atiswahl werthvoUer Obstsorten I. 58. 
Mas , Le Verger, V. 68. 
L e r o y , Dict. depomol. III. 280. és 281. 

Észrevétel. Hűvösebb tájakon sokkal tovább eltarthatok gyümölcsei, 
mint itt az alföldön, hol meleg nyár után már october hónapon tul veszteni 
szoktak jóságukból. Fájának termékenysége s gyümölcseinek szépsége vé
gett igen előnyös volna piaczos gyümölcseink közé fölvennünk még itt az 
alföldön is; mert azok, kik az almákat inkább kedvelik, mint más gyü
mölcsnemet, kapva kapnának e kellemes ízű gyümölcsön. 
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44. Londoni pepin. 
(Pomme de Londres; London-Pepping.) 

Származása. Régibb, angol gyümölcs. Lindley szerint Norfolk grófság
ból vehette eredetét, hol már 1820. körül nagyon el volt terjedve. Hogg, 
hires angol gyümölcsész szerint már az 1580-beli irományokban is fölemlitte-
tik „Lounden Peppen" név alatt. Európa száraz földén csak a legújabb kor
ban kezdett elterjedni. Ojtóvesszejét 1867-ben a budai orsz. szöllő- és fa
iskolából hozattam meg, honnan azonban a fönebbi név alatt az Orleansi 
renetet küldöttek. Sajnos, hogy ezen intézetből, melynek hitelesség tekin
tetében elsőnek kellett volna lennie az országban, többnyire hibás elneve
zésű gyümölcsöket kaptam, és hihetőleg nemcsak én, hanem mások is. A 
gyümölcsészet tanulmányozását mennyire megnehezítette és hány ébredő 
szenvedélyt oltott ki az ily megrovásra méltó eljárás! ? nem szükség mon
danom. A valódi Londoni pepin vesszeit aztán 1872-ben kaptam meg Ober-
diecktől Jeinsenből (Ilannovera). Fajfámon már két izben termett. Növény
zete és_, gyümölcsei a leírásokkal egyezvén, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nov.—April. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Széles és két végén belapított gömbalaku; száras, különösen 

pedig kelyhes végén bordázott. Zöme a szár és kehely közt csaknem közép
tájra esik, honnét szára felé jól kidomborodva széles alapra boltozódik, 
kelyhe felé pedig szelíden fogyva, tompa hegyben végződik el. S z á r a 
hosszas, vékony, fás, zöldesbarna; tágas és mély tölcséralaku üregbe he
lyezett, melynek sokáig zölden maradó falait többnyire sugaras rozsda futja 
be s karimáját széles, lapos emelkedések teszik kissé szelíden hullámossá. 
K e l y h e többnyire félig nyilt, apróbb gyümölcsöknél zárt; hosszú, molyhos, 
zöld, néha barnás osztványokkal ellátott; majd inkább, majd ismét kevésbbé 
tág és mély üregben ülő, melynek falazata ránczos emelkedéseket s kari
mája élesen megkülönböztethető 5 ormot mutat. Ez ormok apróbb emelke
désekkel váltakozva a gyümölcs derekára is elenyészőleg le szoktak vonul
ni, de a gyümölcs kcrekdedségét ritkán zavarják meg. 

Szine. Bőre finom, SZÍVÓS, sima, kissé zsirostapintatu, elejcnte sárgás 
zöld ; értével kissé zöldes czitromsárga; napos oldalán élénk sárga s gyak
ran barnapirossal mosott; noha sárgás pirossal befuttatott s e szinben söté
tebb piros csíkokkal és pettyekkel ellátott. Pontozata apró, ritkás, vörhe
nyes barna s a piros szinben inkább szembetűnő, mint egyebütt, hol a pon
tok helyett a bőr alul áttetsző pettyecskék látszanak csak, melyek néha 
egybefolyva kisebb-nagyobb foltokat alkotnak. Rozsdafoltok vagy alakza
tok, szármélyedését kivéve, csak elvétve mutatkoznak fölületén. 

Izlelése. Húsa sárgás, finom, tömött, porhanyó; leve elég bő, czukroa, 
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üdítő, finom savanynyal emelt, kellemes, fűszeres ízü. Magháza nyiltten-
gelyü s e tengely felé nyitva levő, tágas fiókjaiban csak kevés ép magot 
rejtő. Kehelycsöve hosszas, hegyes kúpalakú. 

Fája. Mérsékelt növésű, de edzett; korán, rendesen és bőven termő; 
fölfelé törekvő vagy rézsunt fölfelé irányuló ágaival, melyek gyüraölcsvesz-
szőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, sűrű lombos koronát alkotó. 
Kisebb házi kertekbe is nagyon jól beillő, nagyra nem növő szálas fákat 
szolgáltat. Doucinra ojtva jobban díszlik, mint vadonczon. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, egyenesek, fölállók vagy rézsunt szétállók; csaknem köröskörűi sík 
fölűletüek; hegyök felé is csak kevéssé bordázottak; alig könyökösek; 
egész hosszukban, — kivált a mig teljesen meg nem fásultak, — sűrűn és 
finoman molyhosak, barnás zöldek, napos félőkön pirossal árnyalt barnák ; 
hosszas, fehéres pontokkal ritkásan, de szembetünőleg pontozottak; rövid 
levélközüek. 

Rfigyei. Középnagyok, tompa kúposak, kissé duzzadt hátuak, lapulok; 
élénk piros pikkelyeiken sűrűn molyhosak; alig kiálló hármasbordás ülő
lapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, gömbölydedek vagy kúpos tojásdadok, 
tompahegyűek; barnával szegélyzett vöröses pikkelyekkel borítvák s na
gyobb részt finom, fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vékony, keményszövetűek; 
tojásdad kerülékesek, a vesszők alján levők keskenyek; a vesszők dereka 
és hegye felé levők szélesebbek; éles hegyben szabályosan végződök; csa
tornásak ; csak kevéssé íveltek; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fény
lők, sötétzöldek, alsó lapjukon is csak gyengébb korukban molyhosak; szé
leiken előre görbülő, kissé éles, itt-ott pedig tompa kerek fogakkal szabá
lyosan, de nem igen mélyen fűrészeltek. Levélnyelök rövid, vékony vagy 
középvastag; elég erős, kissé molyhos, többnyire inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé álló; nyár végén, kivált töve felé, sötétvörös. Lévélpálhái 
áridomuak vagy rövid lándsásak, szétállók. Levólrügyet körítő levelei néha 
nagyobbak, néha kisebbek, mint a vezérvesszőkön levők; hosszas kerülé
kesek, keskenyek; csaknem laposak vagy széleiken kissé hullámosan föl-
hajlók ; elég vastag, de rövid és nyár végén sötétvörös nyelükről fölfelé vagy 
mereven szétállók. 

Hasonnevei. Londoner grosse Roinette; Five-Crowned Peppin. 
Leírói. F lo tov? , ILlustr. Handb. der Ohstk. IV. 123. 

L u c a s , Auswahl werihv. Obstsortenj I. 126. 
L e r o y , Dictionnaire de fomol. III . 440. 
Mas , i e Verger, IV. 167. 

JÉszrevétel. E kellemesízű szép és jókora nagy alma, mely egész télen 
át fonnyadás nélkül eltartható, még a sík alföldön is megérdemli teljes 
figyelmünket. Kerített házi kertekben mindenütt megérdemlené hazánkban, 
hogy helyet adjunk neki. 
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45. Oberdieck galambkája. 
(Piegon d' Oberdieck; Oberdieck's Taubenapfel.) 

Származása. E jeles téli almafajt Oberdieck födözte föl az Arentorf csa
lád nemesi birtokán Oyle-ban, ÍTienburg mellett Hanoverában és többek 
közt Liegelnek is küldött róla ojtóvesszőt, a ki az eddig még le nem irt, 
névnélküli almát Oberdieck nevéről keresztelte el, tiszteletét akarván ez ál
tal kifejezni öreg barátja iránt; a ki a gyümölcsészet terén magának oly bok
ros érdemeket szerzett. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől. Dou-
cinra ojtott törpefámon 1875-ben mutatta be első gyömölcseit, melyek a le
írásokkal egyezők voltak épen ugy, mint fájának növényzete is ; minél fogva 
fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Dec. febr. 
Min&sége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Magas gömbalaku, gyakran tojásdad, vagy kúpos gömbölyű. 

Vastagságának legnagyobb átmérője majd középtájra, majd alább, a száras 
vég felé esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik, de 
szármélyedésének karimája mindig szélesebb, mintsem kehelyüregének ka
rimája ; mert kelyhes vége felé inkább vagy kevésbbé össze szokott húzódni. 
Külleme ritkán mutat szabályos gömbölyödést; mert rajta kelyhes végétől 
száras végéig néha jól kiemelkedő bordák futnak le. S z á r a középhosszú, vé
kony, fás, kissé bunkós végű, ritkán emelkedik a szármélyedés karimájának 
színvonala fölé; többnyire sugaras rozsdával bevont falú, tágas és mély 
üregbe helyezett. K e l y h e zárt; sokáig zölden maradó, hosszas és bokré-
tásan álló osztványokkal biró; csaknem a gyümölcs fölszinén többnyire azon
ban sekély csészécskében ülő, melynek falain finom ránczocskák s karimáján 
szelid emelkedések is szoktak mutatkozni. 

Szine. Bőre finom, sima; elejénte fehéres zöld; értével világossárga, 
napos oldalán is csak néha kap némi piros árnyalatot; pontozata apró, elég 
sűrű, ritkán szembetűnő, sűrű, apró, áttetszős fehér pettyekkel váltakozó. 
Oberdieck szerint nedvesebb talajban nőtt gyümölcsein egyes rozsda foltok 
gyakran találkoznak. A nálam termett gyümölcsök fölülete, a szármélyedés 
falait kivéve, rozsdafoltokat nem mutatott. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, tömött, roppanó, kellő érettségi fokán por
hanyó ; leve elég bő, igen czukros, kellemes savanynyal emelt, igen kedves 
fűszeres ízű. Száraz időjárással s oly talajban, mely a nedvességet könnyen 
elpárologtatja, szóval a nem kellőleg nedves és kötött talajban kevés a füsze-
ressége ugyan, de azért elég kelleraesízű. Magháza csak kissé nyilttengelyü; 
szűkes fiókjaiban apró, barna magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku. 

Fája. Mérsékelt növésű, elég edzett; korán és bőven termő; doucin 
alanyra ojtva sokkal vígabban nő, mint vadonczon ; miért is, ha ez utóbbi 
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alanyon szálasfát akarunk belőle nevelni korona magasaágban kell ojtanunk. 
Kötött és kellőleg nedves talajban, hűvös légmérsékletü tájakon díszlik leg
szebben és terem legtöbbet. Száraz, laza talajban s a kártékony rovarok el
szaporodásának kedvező meleg vidékeken, fája rendkívül kevés gyümölcsöt 
bir megtartani leszüretelésének idejéig. Gyümölcseit, melyek jól daczolnak 
a fán a szelekkel, rendszerint csomókban hozza és pedig többnyire a vesszők 
hegyén. 

Yesszei. Elég számosak, közép hosszak és közép vastagok, hegyök felé 
elvékonyodók; többnyire mind szétállók ; alig könyökösek, köröskörül és 
csaknem egész hosszukban síkfölületüek s csak alig észrevehetőleg bordázot-
tak ; gyengekorukban finoman molyhosak ; ért korukban csupaszak ; viola 
szinbe játszó barnával mosottak vagy zöldes barnák; apró, sárgásfehér, 
hosszas vagy kerek pontokkal elég sűrűn pontozottak; egyenlőtlen, de azért 
többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Aprók, gömbölydedek, fehér molyhosak, fához tapadók; elég 
kiálló hármasbordás ülőlapra helyezkedök. Ez apró rügyek nagyrésze tavasz-
szal nem szokott kihajtani s ha a szemek fölött a kéregbe bevágásokat nem 
tettünk, többnyire csak a vezérrügy hajt ki a vesszőkön s magára hagyatva 
gyűmölcspeczkek nem alakulnak rajta kellő mennyiségben. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek; kissé lazán álló 
pikkelyeiken sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, kissé vastag és keményszövetűek, hosszas tojásdadok 
vagy kerűlékesek, hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy széleiken csatornásán fölhajlók, néha hullámos szé-
lüek; íveltek; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; 
alsó lapjukon kissé molyhosak vagy finom szőrösek; széleiken előre görbülő, 
többnyire kettős, tompa vagy csak kissé éles fogakkal elég mélyen fürészel
tek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, vastag, merev és szőrös; töve felé 
sötét violaszín vörössel mosott; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái jól kifejlő
dőitek, hosszas, keskenylándsásak s néha, kivált a vékonyabb vesszőkön, 
fonálidómnak. Levélrügyet körítő vagy a rövid gyümölcsvesszökön levő le
velei sokkal nagyobbak, mint a vezérvesszőkön levők. 

Hasonnevei. Pigeonnet Oberdieck. 
Leirói. O b e r d i e c k , Illustr. Ilandh. der Olstk. I. 443. 

L u c a s , AuswaliL werthv. Ohstsorten I. 98. 
L e r o y , Dict. depomol. IV. 568. 

' Észrevétel. E jeles téli almát hazánkban a fölvidéken ós Erdélyben le
hetne legelőnyösebben elterjesztenünk. A sík alföldön gyümölcseit az esze
lények (rhinchites) fogják leszüretelni törpe fáinkról. E rovarok ugyanis va
lamennyi almafaj közt ennek gyümölcseit látogatták nálam legszívesebben, 
1875-ben és ISTG-ban is. Ez utóbbi évben, daczára az erős kései fagynak, 
mely maj. 20. és 21-dikén igen sok gyümölcsfaj szépen kötődött gyümölcseit 
teljesen elpusztította, az Oberdieck galambkája majd valamennyi gyümöl
csét megtartotta: de már jun. 10-dike felé a törpe fán, csak itt ott maradt 
egy szem, melyet az eszelények össze ne furdaltak volna. 
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46. Török-Bálint alma. 
(Rouge de Stet t in; Rother Stettiner.) 

Származása. Kági, bizonytalan. Átalában német eredetűnek tai-tották és tart ják 
a világ nevesebb gyümölcsészei, a kik azonban semmi bizonyos adatot nem jegyeztek 
fól ezen német eredetre vonatkozót. Az, hogy „Stettiui piros alma" (Rother Stett iner) 
nevet, — mely elnevezést a külföld gyümölcsészei napjainkban átalánosan elfogadtak, — 
legelőször a német gyümölcsészek adták neki müveikben, még nem bizonyít a mellett, 
hogy Stettinböl származott volna. Valamint az sem bizonyít határozottan a német eredet 
mellett, hogy Németországban rég el van átalánosan terjedve s róla a régibb német 
gyümölcsészek is hagytak föl már emlékeket müveikben: hiszen el volt és el van az 
hazánkban is terjedve régi idők óta ugy annyira, hogy piaczainkon még a köznép is 
fölismeri a különféle alraafajok közt ! Aztán „Török-'Bálint" hazánkban átalánosan el
fogadott nevét is még a törökvilágbau kaphat ta ; de, minthogy bizonyos adatot én sem 
hozhatok föl magyar eredete mellett; aztán pedig régi magyar gyümölcsészek müveire 
som hivatkozhatom, mert olyan gyümölcsészeink, a kik Írhattak volna, tudtommal 
nem is voltak, — a régibb korban (kedvem volna i t t kérdezni : hát napjainkban van ' 
nak-e?) kénytelen vagyok ismételni, a mivel e bekezdést elkezdettem, hogy a Török-
Bálint almaíaj eredete régi, bizonytalan. Megemlítem itt, hogy a német gyümölcsé
szek öt féle Stettini almát ismernek s irnak le müveikben ii. m. Stettini piros; S te t -
tini sárga (kettő is van; egyik őszi, másik té l i ) ; Stettini zöld; Stett ini fehér almát. 
Arról azonban hallgatnak, hogy ezek egyraásközt rokonok volnának. Mi magyarokul 
a Stettini almák közül csak a pirost ismerjük és nevezzük Török-Bálintnak; a töb
bieket pedig minthogy hazánkban úgyszólván még ismeretlenek, helyesebben tesszük 
ha meghagyjuk illető jelzőikkel „stettini" nevök al.att s ugy veszszük be gyümölcsé-
szeti irodalmunkba már csak azért i s ; mert igen nevetségesen hangzanék, ha a sze
mélynevet is jelentő „Török-Bálintot" egyszer „sárga" máskor „zöld" jelzőkkel emlitenők. 

Érésideje . Nov. Dec. alkalmas hűvös helyen tavaszig is eltartható a nélkül, hogy 
ízéből veszítene vagy megfonnyadna. 

Minősége. I . rendű csemege, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy ; néha igen nagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku ; néha egyik oldala hizottabb, mint a másik; rendesen 

azonban szabályos gömbölyödésú. Zöme a szár és kehely közt középtájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően boltoződik. S z á r a rövid, elég vastag, fás; tágas 
és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek zölden maradó falait ri tkán futja be 
némi áttetsző finom rozsdamáz. K e l y h e zárt, néha félig nyi l t ; összehajló széles oszt
va nyokkal ellátott ; tágas és majd sekély, majd elég mély üregben üló, melynek falai 
simák vagy szelíden ránczosak s karimáját néha lapos emelkedések teszik hullámossá, 
melyek gyakran a gyümölcs derekára is széles lapos bordákkint levonulnak, de annak 
kerekdedségét ri tkán zavarják meg. 

Szine. Bőre finom sima, gyöngédtapintatu, ledörzsölve fényes; alapszíne sárgás 
zöld; miből azonban csak alig látható valami; mórt úgyszólván az egész gyümölcs söté
tebb vagy világosabb vérpirossal be vau futtatva; rikító vérpirossága különösen napos 
oldalán jelenkezik, honnan az árnyas oldalra is, de mind-mind inkább szelídülve rende
sen áthúzódik s ott is el szokta borítani az alapszint, mely csak az árnyékban nőtt 
gj'ümölcsökön látható nagyobb foltokban. Poutozata r i tkás, fehérszürke a napos oldal 
piros színében eléggé szembetűnő. Rozsda foltok majd sohasem, de feketés ragya foltok 
gyakran láthatók folületcn. 

Izlelése. Húsa zöldesfehér, finom szemcsés, tömött, roppanó és kissé pezsgő, teljes 
értével porhanyó; leve igen bő, igen kedves édes borízű, sajátszerű, kellemes, noha kissé 
gyönge illattal ellátott. Magháza kissé nyilttengelyii, kagylóforma fiókjaiban majd ép, 
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majd ismét idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve tágas kúpalakú, a gyümölcsbe mélyen 
lehatoló. 

Fája« Mély termörétegü, nem könnyű földben erőteljes, edzet t ; elég korán, 
rendesen és igen bőven termő; nagy terebélyes fává képes növekedni. Kuszáitan szétálló 
s idősebb korukban lelógásra hajlandó ágai súrvin megrakodnak gyümölcsvesszökkel és 
peczkckkel. Németországban, Würt tenbergben csaknem egészen fölhagytak szaporításá
va l ; mert ott fája fenésedésben szokott szenvedni s nem tartós életű; míg hazánkban 
senkitől sem hallottam ilyen panaszt emelni ellene. Sok helyt találkoztam magam is 
fájával; de mindenütt, még vidékem laza talajában is, egészen épnek, termékenynek 
találtam azt. Karó segélye nélkül szép szálasfát bajos volna róla nevelni; miért is ta
nácsosabb öt erőteljes csemetékre korona magasságban ojtani. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Yesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak szétállók, egyenesek vagy kissé görbék, 
alig könyökösek; köröskörül, csaknem egés7 hosszukban sima folületüek, csak hegyök 
felé kissé bordázottak; gyenge korukban sürün és finoman molyhosak; ér t korukban 
csupaszak, violaszín vörösek vagy vörhenyes barnák; árnyas oldalukon többnyire csak 
zöldesbarnák; apró kerek vagy hosszaska sárgás fel>ér, kiálló pontokkal ritkásan ponto-
zottak; egyenlőtlen hosszaságu levélközökkel birok. 

Ri igyei , Elég nagyok tojásdadok, csaknem háromszögüek, lapulók; sűrű fehér 
molyhozattal borítvák; széles, lapos, alig bordázott ülőlapra helyezkedők. 

Virágr i lgyei . Elég nagyok, zömök tojásdadok, tompahegyüok, szennyesbarna és 
fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei . Középnagyok, kissé vastag és Icemény szövetüok, tojásdadok vagy 
kerülékesok; hirtelen összekeskenyült, éles hegyben végződök; laposak vagy kissé völ
gyesek; többnyire íveltek; felső lapjukon csupaszak, bágyadt zöldek; alsó lapjukon moly
hosak ; széleiken gyakran kissé fodrosak és szabálytalanul, egymásközt változó nagyságú 
fogakkal majd élesen, majd tompán, de nem igen mélyen fürészeltek. Levélnyelök rövid, 
vastag, merev, molyhos, nyár végén töve felé violaszín piros ; majd vízszintesen, majd 
pedig inkább vagy kevésbbé élesszög alatt fölfelé irányuló. Levélpálhái rövid, fonálido-
muak vagy hosszas, keskeny lándsásak, szétállók. LevélrUgyet körítő levelei kicsinyek, 
majd visszás tojásdadok, majd rövid, majd hosszas és keskeny kerülékesek; hosszas, 
hajlékony nyelüek. 

Uasounevei . Hazánkban a német ajkuaknál: Türkischer Weinling. Néméthon-
ban : Rostocker; Annaberger; l íother Zwiebelapfol; Malerapfel; Rubiner; Rother 
Bietigheimer. A francziáknál: Vineuse rouge d'hivor; Seigneur d'hiver stb. 

Le í ró i . D i e 1, Kemobstsorten, I . 243. 
L u c a s , Illustr. Handb. der Obstk. I . 555.; Auswahl ect. IV . 48. 
D i t t r i c h , Obstkundel. 476. 
L e r o y, I)ict. de pomol. I V . 783. 
Dr. E n t z F e r e n c z , KertészeMfüzetek, V. 40. 

Észrevéte l . I t t a sík alföldön, némely forró nyár után ugy tapasztaltam, hogy 
ezen alma húsában jegeczes, áttetsző foltok támadnak s e foltok, mihelyt kissé túl ért a 
gyümölcs, taplós kinézést kapnak s éldelhetlen, kesernyés ízt kölcsönöznek a gyümölcs
nek; azért is nem tanácsos ez almát sokáig tartogatni ilyenkor; hanem vagy kellő idő
ben fogyaszszuk el vagy a fölösleges isten áldását szállítsuk piaczra s adjuk el idejében. 
— Szépsége, jósága s fájának termékenysége végett megérdemli tisztes régisége mellett 
is, e jeles almafaj, hogy helyet adjanak neki minden kertben. 
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47, Van der Laan aranyrenetje* ^ 
(Reinette dorée de Van der Laan; Van der Laan's Goldreinette.) 

Származása. Diel szerint valószinüleg Hollandiából származik rynlandi 
adóhivatalnok, Yan der Laantól, aki sokat foglalkozhatott a magonczozással, 
mert nevéről több uj gyümölcs van elnevezve. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktől, Jensenből (Hannovera). Fajfámon 1875-ben termett 
először. Gyümölcsei, növényzete egyeztek a leírásokkal. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Oct.—deczember. 
Minősége. I. rondü csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku vagy kuposgömbalaku, kissé bordás fölü-

lotü. Zöme szárasvége felé esik, hol a gyümölcs talpasán végződik; kelylie 
felé azonban többnyire kúposán fogyva, majd kisebb, majd nagyobb tompa 
csúcsban fogy el. S z á r a igen rövid, barna, molyhos ; szűk és mély, sugaras 
rozsdával bevont falú üregbe helyezett. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; so
káig zölden maradó, széles és hosszú, kissé molyhos osztványokkal ellátott; 
szűk és mély üregben ülő, melynek falain ránczok s karimáján emelkedések 
láthatók, melyek lapos bordákként a gyümölcs derekára is levonulnak s 
gyakran egész a szármélyedésig is nyomozhatok; hanem azért a gyümölcs 
kerekdedségét csak kevéssé zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, száraztapintatu, itt-ott síkos, a hol t. i. 
rozsdafoltok nincsenek rajta; elejénte zöldes fehérsárga; értével világos 
czitromsárga; napos oldalán sárgább szinü, pirossal befuttatott és sötétebb 
piros szakadazott csíkokkal és pettyekkel tarkázott; árnyas felén csíkok 
helyett halvány pirossal színezett, néha azonban ezen oldalán nyoma sincs 
a pirosságnak; pontozata apró barnás szürke, különböző nagyságú s sza
bálytalanul elszórt, ritka és alig szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok 
gyakoriak fölületén s különösen száras végén hálózatot is alkotók. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, igen finom, tömött, porhanyó ; leve bő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt renetszerü kellemes fiíszeres ízű. 
Magháza kissé nyilttengelyü; szűk fiókjaiban kevés ép magot rejtő. Kehely-
CBÖve hegyes kúpalakú. 

Fája. Elég erőteljes, edzett; korán és bőven termő; gyümölcs vesz-
szőkkel és peczkekkel korán megrakodó, szétálló ágaival lapos gömbalaku 
sürűlombos koronát alkotó. Szálas fának is, törpe iának is egyiránt alkal-
kalmas. Helyben nem válogat. Kötődött gyümölcsei jól daczolnak a tavaszi 
forrósággal sőt a kései fagyokkal is; aztán később, fejlett korukban is, jól 
állják helyöket a fán. Sajnos azonban, hogy itt az alföldön a rovarok is ked
ves csemegének találják. 

Vesszei. Elég számosak, közép hosszak, vastagok, görbék, hegyökkel 
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fölfelé emelkedők; könyökösek ; merevek; köröskörül sík fölületüek, sűrűn 
fehér molyhosak; zöldesbarnák, napos félőkön sötét barnával mosottak; 
apró, kerek, fehér pontokkal ritkásan s alig szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen de mégis többnyire rövid levélközüek. 

Riigyei. Középnagyok, vagy jókora nagyok, kúposak, tompák, szo
rosan a vessaőhöz lapulók, igen sűrűn fehérmolyliosak; alig kissé kiálló, 
bordázatlan ülőlapra helyezkedők. 

Tirágrügyei. Elég nagyok, gömbalakuak; lazán álló pikkelyeiken 
fehérmolyhosak. 

Leyelei. Elég nagyok; meglehetős vastag, keményszövetüek; hosszas 
szivalakuak, rövidke szúrós hegyben végződök ; csatornásak kissé íveltek ; 
felső lapjukon csupaszak, fényesek, sötétzöldek; alsó lapjukon molyhosak ; 
széleiken nagy tompa, a levelek hegye felé azonban kissé éles fogakkal 
mélyen és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök rövid vagy közép hosszú, 
elég vastag, merev, molyhos; tövénél violaszín piros; vízszintesen elálló 
vagy pedig inkább vagy kevésbbé nyílt szög alatt fölfelé irányuló. Levél-
pálhái a vékonyabb vesszőkön kicsinyek, fonálidomuak vagy rövid, kes
keny lándsásak; a vastagabb vesszőkön elég kifejlödöttek, lándsásak, he
gyesek, szétállók. Vírágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kiseb
bek, mint a vezérvosszőkön levők s köztük a nagyobbak többnyire visszás 
tojásdadok és hosszasak; csipkezetiik apró, sűrű, liegyesfogu, szabályos. 

Hasonneveí Nincsenek. 
Leírói. D i e l , Kemobstsorten VII. 191. 

F l o t o w , Illustr. Handb. der ObstJc. IV. 167. 
Mas , Le Vergei; IV. 83. és többen mások. 

Észrevétel. Virágzásában nem kényes, kötődött gyümölcsei is daczol-
nak a kisebb kései fagyokkal. Fája egészséges és termékeny, megérdemli, 
hogy hazánkban mindenütt, elterjeszszük s még a sík alföldön is kérteink
ben helyet szorítsunk számára egyegy fának. 
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48. Őszi kormos renet. 
(Reinette grise d'automne; Graue Herbstreinette.) 

Származ&sa. Régi, bizonytalan. Némelyek franczia eredetűnek tartják; m'ig Leroy 
kitűnő franczia gylimölcsész azt hiszi, liogy Hollandból származik. O, Leroy, különben 
azonosnak tartja az Őszi kormos renettel a Diel által leirt Angol őszi kormos renetet 
mely aligha nem hollandi alma, és Leroy, mikép leirásából látszik, aliglia nem ezt irta 
le az „Őszi kormos renet" helyett: de a német gyümölcsészek ezen azonosságot nem is
merik el, mert az „Őszi kormos renet" elég jellemző vonásokban különbözik, nem csak 
gyümölcseire, hanem fája növényzotéx-e nézve is az „Angol őszi kormos renet"-töl, melyet 
minthogy gyümölcseinek böro nagyobb részt rozsdamentes, Oberdieck a „kormos" jelzőt 
kihagyva egyszerűen csak „Angol őszi renet" név alatt irt le. Ojtóvesszejét Oberdiecktöl 
kaptam 1871-bon, de meg volt máv akkor gyűjteményemben „Sándor czár" hazug név 
alatt is a bátorkoszi faiskolából. Több izben termett már nálam. Gyümölcs, növényzet 
egyezvén a leírásokkal fajom valódisága kétségtelen. 

Éré8ideje. Sept.—November. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy elég nagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku vagy lapos gömbalaku; zöme közel esik száras végé

hez, hol a gyümölcs hirtelen domborodva elég széles talpban végződik; kelyhe felé sze
líden fogyva majd inkább, majd kevésbbé tompa kúposán enyészik el. Széles és igen lapos 
bordái, melyek közül némelyek inkább fölemelkednek, néha egyik oldalát hizottabbá te
szik, mint a másikat. S z á r a középhosszú és középvastag, zöld, molyhos; alja felé össze
szűkülő, mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai majd finom, majd kissé érdes 
rozsdával bevontak. K e l y h e nagy, zárt vagy félig nyilt; sokáig zölden maradó, liosszas 
és hegyökkel hátra görbülő osztványokkal ellátott; inkább vagy kevésbbé sekély csé-
szécskében ülő, melynek falain szelid ránczok nyúlnak föl a karimára, hol lapos emelke
déseket alkotnak s aztán elenyészöleg a gyümölcs derekára is levonulnak és nem ritkán 
a gyümölcs kerekdedségét is kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, zöldessárga, napos oldalán kissé élénksárga, némely
kor barnás vörhenyessel szinelt, mely színezet néhaszakadazott csíkokban vagy márványos 
foltokban jelenkezik. Mindezen színezetből azonban gyakran alig látható valami tisztán, 
minthogy csaknem az egész fölület szűrkésbarna rozsdamázzal be van vonva, mely rozs-
dázat különösen a szár és kekely mélyedésében sürüdik leginkább össze. Fehéres 
szürke, néha vörössel szegett nagy, szögletes pontjai ritkásan vannak elhintve, de csak 
ott láthatók, hol az alapszint a rozsdamáz el nem takarja. Az oly gyümölcsöknél, me
lyeknél az alapszín nagy része kilátszik, a rozsda nem annyira máz, mint inkább szaka
dozott foszlányokban jelenkezik. Néha, kedvezőtlen időjárással, a gyümölcs bőrén kisebb 
nagyobb repedések is szoktak támadni. 

Izlelése. Húsa zöldessárga vagy fehéres s benne mindig láthatók zöldes erek is, 
4nom, puha; leve elegendő, igen czukros, kellemes borízű, de, ha kissé tűiért, nedvét el-
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vesz/ti s csaknem lisztessé válik. MagLiíza csak kissé nyilt tengelyű; fiókjaiban többnyire 
idétlen magvakat rejtő. Kelielycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő, de 
a termés súlya alatt idővel lefelé görbülő ágaival, melyek rövidke gyümölcspeczkekkel ko
rán éa sürün beruházkodnak, elég lombos, noha kissé szellős, félgömbalaku koronát alkotó. 
Mindenféle alanyon díszlik; helyben, talajban nem válogat. Kár, hogy gyümölcseit, me
lyek különben jól állnak helyöket a fán, a kártékony rovarok őszig nagyon szeretik tize
delni. Jellemző e fánál azon merevség, mely minden szervében szembetűnik; még levelei 
is oly merevek, hogy midőn más fák leveleit jól mozgatja a szél; ennek levelei, mintha 
fából volnának készítve, alig mozdulnak meg. 

Vesszei. Nem számosak j mert a vezérágnak hagyott tavali vessző hegye fele, 
alig ereszt többet két, legfölebb 3 uj hajtásnál; elég hosszak, meglehetős vastagok, me
revek, kissé bordázott fölületüek, egyenesek, fólállók, vagy nyilt szögekben rézsunt 
fölfelé irányulok; gyenge koi-ukban végig molyhosak; ért korukban csupaszak, viola-
szinnel árnyaltak, zöldes barnák; elég szembetűnő, fehéres, hosszas vagy kerek pontok
kal ritkásan pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rilgyci. Elég nagyok, hosszas kúposak, tompahegyűek, fához tapadók; sűrű fe-
hérmolyhosak; csak kissé kiálló, hármasbordás ülőlapra helyezkedök. 

Virágrilgyei. Nagyok, kúpos tojásdadok, tompahegyűek; vöröses barna pikke
lyeiken sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, vastagszövetűek, merevek; kerek szívalakuak; csaknem laposak 
vagy szeleiken hullámosan fölhajlók; kissé íveltek ; hirtelen összekcskenyűlt, éles hegy
ben végződök; többnyire vizirányosau szétállók; felső lapjukon csupaszak, simák, bá
gyadtan fénylők, sötét zöldek ; alsó lapjukon molyhosak; széleiken nyelők felé tompán, 
hegyök felé élesen, többnyire kettős fogakkal, kissé szabálytalanul fürészeltek. Levél-
nyelök rövid, igen vastag, merev, molyhos, tövénél violaszín pirossal színezett; kissé 
hátra görbülve rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak vagy szétálló keskeny 
lándsásak, nem tartósak. Virágrűgyet körítő levelei gyakran jóval nagyobbak, mint a 
vezórvesszökön levők, inkább vagy kevésbbé hosszak, többnyire kerülékesek és hullámos 
szélüek; igen éles fogakkal ritkásan, de sz.abályosan fűrészeltek. 

Hasonnevel. Grosse grauo Ilerbstreinetto; Deutsche graue Reinette. 
Leiről. D i e 1, Kemobstsorten, I I . 94. 

F l o t o w , Mlustr. Handb. der Obstk. 1.153. 
Luoas , Axtswahl werthv. Obstsorten, I. 59. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 688. 
Mas, Le Verger, V. 39. és többen mások. 

Észrevétel. Szép nagy és kellemesízű gyümölcsei végett kerített házi kérteinkben 
helyet adhatunk számára egy-egy fának, de nagybani elterjesztésre, főkép itt az alföl
dön, hol a rovarok rongálása folytán gyümölcsei legnagyobb része a fáról idő előtt le 
szokott hullani, épen nem ajánlhatom. 
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49. Cseh rózsa alma. - / 
(Rose de Bohémé; Böhmischer Rosenapfel.) 

Származása. E rendkívül szép és jó nyári alma Csehországból veszi 
eredetét. Rössler, podiebradi kanonok, lelkes előmozdítója a csehországi 
gyümölcs-iparnak, födözte fel a csaszlaui kerületben s küldött róla ojtóvesz-
szőt Dielnek, a ki azt 1804-ben körülményes leírásban ismerteté meg a vi
lággal. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Reutlingenből (Württemberg). Azóta 
fajfámon több izben is termett már. Gyümölcse és növényzete egyezvén a 
leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. augustus. 
Minősége. I. rendű csemege- és píaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Lapos kerekded, gyakran valóban sajtalaku, de széles, lapos 

bordái által kerekdedségében mindig megzavart. Zöme középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem teljesen egyenlően boltozódik s mindkét 
végén igen tompa fölületben végződik ; néha egyik oldalán emelkedettebb, 
mint a másikon. S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag, molyhos; tágas 
és elég mély üregbe helyezett, melynek finom, fahéjszinü sugaras rozsda
mázzal többnyire bevont falain inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos 
bordácskák nyúlnak föl a karimájára, hol hullámos emelkedéseket szoktak 
képezni. K e l y h e nyílt vagy félignyilt, rendetlenül fölálló, keskeny, hosz-
szas, molyhos osztványokkal ellátott; tágas és inkább vagy kevésbbé se
kély, többnyire tányéralaku üregben ülő, mely azonban fenekén és oldalain 
ritkán sík fölületü; mert húsos emelkedések és lapos bordácskák váltakoz
nak ott s a mélyedés karimáját is hullámossá téve, széles, lapos, többnyire 
szelíd-ormosán kiemelkedő bordákként a szár mélyedéséig levonulnak. 

Színe. Bőre finom, síkos, gyöngédtapintatu, a fán hamvas, sárgás-zöld, 
miből azonban ritkán látszik ki valami, mert az egész fölület rendkívül 
szép, ragyogó világos karminpírossal be van födve s főkép az árnyas olda
lon, lángszerü piros csíkokkal becsapkodva s píros pettyekkel behintve; 
némely árnyékban nőtt gyümölcsön azonban a sárgás-zöld alapszín a fölület 
nagy részén takaratlan marad s tisztán jelenkezik. Pontozata igen apró, alig 
észrevehető és ritkásan elhintett. Egyes, finom rozsdafoltok csak néha látha
tók fölületén. A gyümölcs fonnyadni nem szokott s igen kedves illatot áraszt 
maga körül. 

Izlelése. Húsa fehér, finom, p\iha, gyöngéd, velős ; leve bő, de, ha kissé 
tűiért, száraz lesz és lisztes ; igen czukros, kellemes, üdítő savanynyal 
emelt fűszeres ízű. Néha e gyümölcs busában is támadnak áttetsző, jegedé-
ses foltok. Magháza kissé nyilttengelyü; tágas, lapos fiókjaiban több ép 
magot frejtő. Kehelycsöve kúpalakú, a gyümölcsbe csaknem a magházig 
lehatoló. 
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Fája. Fiatal korában élénknövésü, edzett; igen korán és rendkivül 
bőven termő; lazán szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és pecz-
kekkel hamar és szépen beruházkodnak, elég szellős, lapos koronát alkotó. 
Díszlik vadonczon, doucinon vagy pedig paradicsomalanyon is. Szálasfának, 
főkép korona magasságban ojtva igen alkalmas. Mindenütt jól díszlik. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé elvékonyo-
dók, egyenesek, szétállók; alig könyökösek; csaknem egész hosszukban 
bordázatlan fölületüek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, napos félőkön homályos vöröses barnák, árnyas félőkön olajszin 
zöldek; itt-ott kerek, majd pedig hosszas, fehéres pontokkal ritkásan, de 
elég szembetünőleg pontozottak; kissé rendetlen levélközüek. 

Rügyet. Középnagyok, szívalakuak, fehérmolyhos pikkelyekkel borít-
vák, fához tapadók; alig kiálló, lapos és finoman bordázott ülőlapra hélyez-
kedők. 

Yirágrugyei. Kicsinyek, rövidkuposak, tompahegyüek, szennyes bar
nák ; lazánálló, fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok vagy elég nagyok, kerülékesek, gyakran nyelők 
felé keskenyebbek, mint hegyök felé; hosszas, keskeny, szúrós hegyben 
végződök; elég vékony, de keményszövetüek; majd vízszintesen, majd rézsunt 
fölfelé állók; csaknem laposak és csak kissé teknősek; itt-ott hullámos-
szélüek; felső lapjukon csupaszak, bágyadt fényűek, homályos fűzöldek ; 
alsó lapjukon molyhosak; széleiken apró, többnyire tompafogakkal sűrűn 
és elég szabályosan fürészeltek. Levélnyelök hosszas, vékony vagy közép
vastag, elég merev, molyhos, nyár végén tövénél vöröses; majd szűk, majd 
kissé tágabb szögekben fölfelé irányuló. Levélpálhái áridomuak vagy kes-
kenylándsásak, nem tartósak. Levélrügyet körítő levelei majd hosszabbak, 
majd rövidebbek, de mindig keskenyebbek, mint a vezérhajtásokon levők; 
hosszas, vékony nyelőkről csaknem vízszintesen szétterülök. 

Hasonnevei. Grosser böhmischer Rosenapfel; Grosser Sommer-Ro-
senapfel. 

Leírói. D i e l , Kemohstsorten., VI. 43. 
L u c a s , lllust. Handh. der Ohstk. I. 217. és AnswaM werth-

voller Ohstsorten I. 47. 
Észrevétel. E gyönyörű színezetű, finomízű nyári almát, mely cseme

ge asztalainknak épen ugy, mint gyümölcspiaczainknak díszéül szolgálhatna, 
már fájának rendkívüli terméltenységeért is méltó volna nagyobb városok 
mellett eladásra is tenyésztenünk. A sík alföldön épen ugy, mint hazánk 
magasabb, fekvésű vidékein képes volna mindig kifizetni a helyet, melyet 
kertünkben elfoglalna. Ajánlom a nyári almát kedvelők figyelmébe. 
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50. Azerolí ánizs alma. 
(Azeroly anizé.) 

Származása. Bizonytalan. Leroy szerint Frankhonban, különösen a 
Gironde megyében, mintegy 50 év óta tenyésztik nagyobb mértékben. Me
sés termékenysége végett a franczia gyümölcsészek nagy gyűlése (Congrea-
sus) karolta föl először s ajánlá a tenyésztők figyelmébe. Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek planticres-i hires faiskolájából. 
Fajfámon az ojtás után következő évben már bemutatta nálam első gyümöl
cseit, melyek — valamint a fa növényzete is, — egyeztek Leroy leírásával 
és igy fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nov. dec. 
Mínffsége. II. rendű csemege-, háztartási- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Kisebb a középszerűnél. 
Alakja. Lapos gömbalaku, szabályosan boltozott; néha egyik oldalán 

hizottabb vagy emelkedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, hon
nét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik, néha azonban széle
sebb és laposabb karimában egyszer száras végén, máskor ismét kelyhes 
végén fogy el. S z á r a rövid, elég vastag, bunkósan végződő, barnás, moly
hos ; majd tágas, majd szűk üregbe helyezett, melynek falai simák, fahéj-
szinű sugaras rozsdamázzal bevontak, karimája pedig köröskörül ment min
den emelkedéstől. K e l y h e kicsiny, zárt vagy féhgnyilt; rendetlenül össze 
hajló, apró, molyhos osztványokkkaí ellátott; majd szűk és elég mély, majd 
tágas és sekély üregben ülő, melynek falain alig szembetűnő lapos bordács-
kák láthatók, melyek a karimát kissé hullámossá teszik, de a gyümölcs de
rekára ritkán vagy épen nem vonulnak le. 

Színe. Bőre vékony, sima, a fán hamvas, ledörzsölve fénylő; elejénte 
homályos zöld, értével világos zöld, mely színezetből azonban csak kevés 
látszik ki, minthogy csaknem az egész fölület barnáspiros mosattál és 
csíkokkal van bevonva. Pontozata apró világos szürke. Finom fahéjszin, 
néha kissé érdes rozsdafoltok majd minden gyümölcsön fordulnak elő. 

Izlelése. Húsa fehéres vagy kissé zöldes fehér, félfinora, porhanyó, 
velős. Leve elegendő, igen ozukros, üdítő savanynyal emelt, elég kellemes 
ízű. Leroy szerint liatározottan kivehető ánizs illattal bír s innét is nyerte a 
gyümölcs nevének egy részét; de nálam termett gyümölcsein ezen illatot 
nem vettem észre, minek azonban kertem talaja lehet az oka, mely az illat 
kifejlődhetésére egyátalán nem kedvező. Száraz, meleg évben termett gyü
mölcseinek húsában áttetsző, jegedéses foltokat is vettem észre, midőn ízle
lés végett fölvágtam azokat. Magháza zárt vagy csak kissé nyílttengelyü 
fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kúpalakú. 

Fája. Mérsékelt növésű, elég edzett; igen korán és rendkívül bőven 
termő. Virágzásában nem kényes; kötődött gyümölcsei daczára az 1876-ik 
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4vi máj. 20—2l-diki fagynak, teljesen épen maradtak nálam a fajfán. Sürün 
elágazó, gömbölyded-koronája, szabályos fákat alkot. Szálas fának igen 
alkalmas, mert csomókban termő gyümölcsei daczolnak a legnagyobb sze
lekkel is. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, középvastagok; fölállók vagy széles 
szögekben elállók; elég egyenesek, kissé könyökösek, sík fölületüek vagyis 
nem bordázottak vagy hornyoltak; gyenge korukban finoman fehérmoly-
hosak; ért korukban csupaszak; aljuknál kissé reczés hártyásak ; napos 
félőkön violaszinvöröses barnák, árnyas félőkön zöldes barnák; sárgásfehér, 
többnyire hosszas pontokkal elég sűrűn és szembetiinőleg pontozottak; igen 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Nagyok, tojásdadok, duzzadtak, lapulók, fehérmolyhos pik
kelyekkel borítvák; elég kiemelkedő, simapárkányos ülőlapra helyezkedők. 

Virágrűgyei. Kicsinyek, kúpos tojásdadok, kissé hegyesek; barnával 
szegett piros pikkelyeiken fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé vastag és keménykés 
szövetüek, tojásdadok vagy kerektojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, éles 
hegyben végződök; alig íveltek, de többnyire mind csatornásak; nyelőkről 
többnyire vízszintesen szétállók; felső lapjukon csupaszok, bágyadtan 
fénylők, világos zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken itt-ott hullá
mosak vagy fodrosak; elég nagy, többnyire kettős, tompa fogakkal elég 
mélyen, de szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelök rövid, vékony vagy 
középvastag, merev, molyhos, nyár végén violaszín pirossal színezett; csak
nem vízszintesen vagy pedig nyílt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsi
nyek, fonál vagy áridomuak, nem tartósak. Yirágrügyet körítő levelei 
kisebbek, mint a vezérvesszőkön levők, kurtán kerülékesek; csaknem 
laposak, széleiken élesen és mélyenfürészeltek ; változó hosszaságu nyelők
ről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Körülményes leírásban, tudtommal még eddig csak L e r o y, 

ismertette. Dict. de pomol. III. 85. 
Észrevétel. Megérdemli a nagybani elterjesztést még a sík alföldön is. 

Tenyésztése, különösen piaczi elárusitás czéljából, liaszonhajtónak ígérkezik. 
Gyümölcseit későn kell leszedni fájáról, különben a gyümölcskamarában 
raegfonnyadnának. 
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/ 51. Multhaupt renetje, ^ / 
(Eeinette Multhaupt; Multhaupt's Reinette.) 

Származása.' E szép és jó téli almát a jelen század elején Multhaupt, borkereskedő 
nyerte magról Vienenburgban Goslarhoz közel, Németországban s keresztelte el a kerté 
mellett elvonuló Radau pataktól „Badarii parmén^'nak, mely nevet azonban Dlel később 
„Multhaupt karmin renetje" névre változtatotts Flotow az „lUustrirtes Handbuch^-han 
fönebbi, jelenleg a gyümölcsészeti irodalomban átalánosan elfogadott névre rövidített 
meg. Ojtóvesszejét Kovács Józseftől, Bátorkesziböl és Feistkorntól, Meiningenböl (Szász 
ország) kaptam. Mindkét helyről kapott vesszőket ugyanegy fára ojtván, ugy tapasztal
tam, hogy egymás közt is s a leírásokkal is egyezők voltak gyümölcseik és növényzetük; 
minél fogva fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. November — január. 
Míndsége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Szabályosan boltozott gömbölyded ; egy jól kifejlődött Ma-

sánczki alma alakjához hasonló. Zöme közép tájra esik, honnét szára felé 
laposdad gömbölyűre boltozódik; kelyhe felé pedig szelíden fogyva, szintén 
tompa karimában enyészik el. S z á r a közép hosszú, vékony, fás, zöldes és 
vöröses, kissé molyhos; szépen kikanyarított, mély üregbe helyezett, mely
nek falai simák, sokáig zölden maradók, rozsdamentesek. K e l y h e félig 
nyilt, néha zárt; hosszas és molyhos osztványokkal ellátott; majd inkább, 
majd kevésbbé mély; de nem tágas mélyedésben űlő, melynek alján és ol
dalain némelykor igénytelen lapos bordácskák láthatók, de ezek alig emel
kednek föl a mélyedés karimájáig s annál kevésbbé nem vonulnak le a gyü
mölcs derekára is, minélfogva a gyümölcs szabályos kerekdedségét mi sem 
zavarja meg. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, szép szalmasárga alapszínű, 
miből azonban a napszegte darabokon alig látszik egyegy folt, minthogy 
csaknem az egész fölület élénk karmin pirossal, néha pedig sötétpirossal van 
befuttatva; a napsugarai hatásának kevésbbé kitett darabokon a pirosság 
gyöngébb s e színben aztán sötétebb piros szakadozott csíkok láthatók, me
lyek közül az alapszín is itt ott elö szokott csillámlani. Pontozata majd sű
rűbben, majd ritkábban elhintett, apró, szürkésbarna, a piros színben különö
sen igen szembetűnő; mert mindenik sárgásfehérrel van körül folyva. Rozsda 
foltok csak ott láthatók rajta, hol fejlődése kezdetén karczolást kapott a 
gyümölcs bőre. 

Izlelése. Húsa fehér vagy sárgásfehér, igen finom, porhanyó; leve bŐ, 
czukros, üdítő savanynyal emelt, kellemes fűszeres ízű. Magháza nyiltten-
gelyü; tágas fiókjaiban ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú, 
csaknem lapos mélyedésként jelenkező. 

Fája. Mérsékelt növésű, igen edzett, elég korán ós igen bőven termő; 
lazán fölfelé törekvő, vagy csaknem vizirányosan szétterjeszkedő ágaival, 
melyek időjártával a termés súlya alatt lefelé görbülnek, kissé ritkás, göm-
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bölyded koronát alkot. Szálas fának különösen alkalmas ; mert szép törzset 
szokott nevelni s gyümölcsei jól állják helyöket a fán. Inkább szereti a 
száraz, mint a nedves talajt. Oberdieck észlelete szerint nedves talajban 
kesernyés taplós foltok szoktak gyümölcse busában támadni; mit azonban 
vidékemen még nedves évjáráskor sem tapasztaltam. 

Vesszei. Számosak, hosszak, aljuknál középvastagok, íölebb mindmind 
inkább elvékonyodók, egyenesek, karcsúak, fölfelé állók vagy elállók ; kö
röskörül egész hosszukban síkfölületüek; kissé könyökösek ; gyenge koruk
ban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, sötét vörössel 
árnyalt zöldes barnák ; jól szembetűnő, kerek, többnyire azonban hosszas, 
fehéres pontokkal ritkásan pontozottak ; egyenlőtlen, többnyire hosszas le-
vélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposak, hegyes kúposak, lapulók, fehérmolyhos 
szegélyű, sötét gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; alig kiálló s még szé
lein is alig bordázott ülőlapra helyezkedök. 

Virágrűgyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, hegyesek; aljok felé sötét 
gesztenyeszínű, hegyök felé fehéi-molyhos pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony és hajlékony szövetüek, kerülékesek 
vagy tojásdadok, hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
a vesszők alja felé levők csaknem laposak; a fölebb helyezettek völgyesek; 
kissé iveitek; vízszintesen vagy rézsunt fölfelé állók ; itt ott hullámos vagy 
fodros szélüek; felső lapjukon simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; 
alsó lapjukon kissé szőrösek; szóleiken tompa vagy kissé éles, többnyire 
kettős fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelök liosz-
szas, vékony vagy közép vastag, elég merev, molyhos, nyár végén tövénél 
violaszín piros; majd vizirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
kicsinyek, fonálidomuak vagy kivált a vastagabb vesszők közepe táján, szét
álló lándsásak is. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, 
de mindig keskenyebbek, mint a vezérvesszőkön levők; többnyire laposak 
és kissé hullámos szélüek, hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről kissé lefelé 
lógók. 

Hasonnevei. Multhaupt karmin almája ; Radauer Parmane ; Mult-
haupts Carminreinette. 

Leirói. D i e l , Kernohstsorten, XII. 150. 
P l o t o w , Illustr. Handb. der Obstk. I. 141. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 712. 

ÍÉszrevétel. Mint oly gyümölcsfaj, mely többnyire a szárazságban szen
vedő sík alföld viszonyai közt igen jól találja magát s nlelynek kötődött gyü
mölcsei a kései fagyokkal is igen jól daczolnak, méltán megórdemlenó a 
Multhaupt renetje, hogy kerített házi kérteinkben, valamint szabadon álló 
gyümölcsöseinkben is helyet szorítsunk számára. Meg vagyok róla győződve, 
hogy hazánkban nemcsak az alföldön, hanem a hegyesebb tájak mérsékelten 
nedves lejtőin is egyike lesz a tenyésztésre legméltóbb almafajainknak. Jó lé
lekkel ajánlhatom gyümölcstenyésztő hazámfiai figyelmébe. 
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52. Hosszucsíkos Kalvii. j 
(Calville barré ; Langgestreifter Calvill.) 

Származása. E jelos almafaj ojtóvesszeje hozzám Calville barré név alatt Kolozs
várról, Veress Perencz fényképész gyűjteményéből került, a ki gyümölcsfajait részint 
Belgiumból Gregoire-tól; részint Frankhonból Boisbuneltól szerezte be. Nálam már 
több Ízben termett. Első ízben termett gyümölcsei után, minthogy ezek sem azon leirás-
sal, melyet Bivort a belga Gyümölcsészeti évkönyvekben ( = Annál, de pomol- V I . 43.) 
közlöt t ; sem Leroy leírásával (Dict. de pomol- I I I . 171.) nem egyeztek, — azt hittem, 
liogy fajom nem valódi. Később az Illustrirtes Handhucli der Obstkunda V I I I . köte
tében a 201. lapon a „Calville barré" fónebbi név alatt levén bemutatva, határozottan 
meggyőződtem, hogy fajom valósággal nem is az, mit Bivort és Leroy e név alatt leir tak; 
hanem az, melyet Oberdieck fónebbi név alatt mutatott be. Amazok Calville barré-ja, 
egészen egyszínű sárga alma; mig az Oberdieck Calville ban'é-ja, hosszú piros csíkokkal 
van becsapkodva. Melyik az eredeti e két különböző Calville barré közül? bajos volna 
meghatározni; mert mindkettő eredete teljesen bizonytalan. Elég az hozzá, hogy az én 
fajom Oberdieck leírásával teljesen egyezik s így valóban azon gyümölcsöt mutatom i t t 
be a magyar gyümölcskedvelöknek, melyet Oberdieck leírt. 

Érésideje . October^december 
Minősége, I . rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku, néha lapos gömbalaku. Vastagságának legnagyobb 

átmérője a szár és kehely közt a középtájon alul a száras vég felé esik, honnét szái'a felé 
kidomborodva lapos taljiasan végződik, kelyhe felé pedig behajlás nélkül lassudan fogyva 
tompa kupalakulag fogy el. S z á r a elég hosszas, középvastag, fás, finom zöldesbarna 
mázzal csaknem egészen bevont, néha molyhos; tágas és mély, sugaras rozsdával bevont 
falu üregbe helyezett, melynek karimája hullámosan emelkedéses. K e l y h e zár t ; föl
álló, sokáig zölden maradó, széles, de elkeskenyült hegyével hírtelen hátra konyuló, 
molyhos osztványokkal ellátott; tágas, de sekély üregben ülő, melynek alján húsos dudo
rok és ránézek láthatók s karimáján kalvilszerü emelkedések váltakoznak, melyek lapos 
bordákként a gyümölcsön végig, egész a szármélyedésig levonulnak. Némelyek e bordák 
közül a többieknél inkább kiemelkednek s a gyümölcs kerekdedségét megzavarják s 
gyakran egyik felét hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre finom, sima, fényes, értével kissé zsirostapintatu; élénk sárga szinU, 
miből azonban néha csak az árnyas oldalon tUnik elő valami, minthogy az egész gyü
mölcs kelyhes végétől száras végéig szakadozottan lenyúló, lángos píros csíkokkal van 
becsapkodva és bemosva; árnyékban nőtt gyümölcsöknél azonban e pirosság inkább csak 
apróbb, szakadozott csíkokban és pettyekben szokott jelenkezni. A napnak jól ki tet t 
darabokon oly élénk a pirosság, hogy gyakran alig lehet benne a csíkokat megkülönböz
tetni. Szétszórt, apró pontjai inkább csak az alapszínben észlelhetők. Rozsdafoltok, a 
szármélyedést kivéve, ri tkán mutatkoznak rajta. I l la ta kellemes, fűszeres. 

Izlelése. Húsa sárgás, bőre alatt kissé pirosba játszó, finom, omlékony; leve elég 
bő, czukros, kellemes fűszeres ízű s igen gyöngéd málna illattal áradozó. Magháza nyílt 
tengelyű; lapos, nagy, csíkoltfalu fiókjaiban hosszastojásdad, ép magvakat rejtő. Ke-
helycsöve szép kupalakulag csaknem a magházig levonuló. 

Fiija. Erőteljes, igen edzett; korán és bőven termő. Fölfelé törekvő, rövidke 
gyümölcspoczkekkel jól beruházott, merev ágaival elég sürü lombos, de azért szellős 
koronát alkotó. Díszlik doucin vagy pedig paradicsomalanyon épen ugy, mint vadonczon. 
Helyben nem válogat. Szálas fának vadonczra nemesitendö. Gyümölcseit nem egyköny-
nyen hányja lo a szél. 

Vesszei. Nem számosak, közép hosszak, meglehetős vastagok, egyenesek, mere
vek; fíJlállók vagy tágas szögekben elállók; kissé bordázottak vagy hornyoltak; gyenge 
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korukban sürün molyhosak; ért korukban csaknem egészen csupaszak, kissé zöldes bar
nák ; apró, szép fehér, kerek vagy itt-ott hosszas pontokkal majd sűrűbben, majd rit
kábban, de elég szembetünöleg pontozottak ; egyenetlen, vagyis hosszabb vagy rövidebb 
levélközökkel birok. 

Rilgyei. Jókora nagyok, háromszögüek, tompahegyüek, lapulók, sűrűn fehérmoly-
hosak; kissé kiálló, hármasbordás ülőlapra heíyezkedök 

Vlrágrüfryeí, Elég nagyok, hasas kúposak, tompahegyüek; molyhos szegélyű 
pirosasbarna, kissé lazán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok, nem vastag, de elég kemény szövetüek, tojásdadok, 
szabályosan fogyó, hosszas, keskeny és éles hegyben végződök; csaknem laposak, de 
legtöbbször lapos völgyesek; nem íveltek, de nyelőkről kissé lefelé állók; felső lapju
kon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, kissé világoszöldek; alsó lapjukon moly
hosak ; széleiken előrehajló tompa vagy itt ott éles, többnyire kettős fogakkal mélyen, 
de legtöbbször szabálytalanul fürészeltek; némelyek széleiken rendetlenül hullámosak. 
Levélnyelök elég vastag, kissé hosszas, merev, molyhos, nyárvégén tövénél violaszín 
piros; csaknem vízirányosan el — vagy pedig tövüknél fölfelé állók, fölebb pedig lefelé 
görbülök. Levélpálhái elég kifejlődőitek, szétállók, keskeny lándsásak, tartósak. Vi-
rágrügyet körítő levelei kisebbek és keskenyebbek, mint a vezérhajtásokon levők; 
egymásközt egyenlőtlen nagyságúak, lándsás tojásdadok vagy kerülékesek; kissé völ
gyesek ; rövid vagy hosszas, inkább vagy kevésbbé vékony nyelőkről mereven szétállók. 

Hasonnevel. Calville rose. Franczia országban hihetőleg e név alatt fordul elő 
almánk; mert ami ott „Calville barré" név alatt ismeretes, az egészen más gyümölcs, 
mint a melyet Oberdieck a Van Mons társulat kertéből szintén Calville barré név alatt 
kapott, mikép ezt már fönebb megérintem. 

Leiröi. O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstk. VII I . 201. — Leroy és Mas 
fr$,nczia gyümölcsészek nem a fönebbit irták le. 

Észrevétel, E jeles kalvil alma nálajn csak paradicsom alanyon bokor alakban 
nevelve van meg. Több ízben termett már nálam s évről évre mindig jelesebbeknek talá
lom gyümölcseit. A rovarok pusztításának kevésbbé levén kitéve, mint más almafajok; 
aztán kötődött gyümölcseit, a kései fagyok sem lévén képesek mind lepusztítani, méltán 
bevetőnek tartom alföldi gyümölcseink közé annál is inkább; mert tapasztalásból 
tudom, hogy a gulafa vagy szálasfa sokkal termékenyebb itt, mint sem a bokoralaku fa, 
a milyen nálam van e fajból. Neveljünk hát szálasfát belőle s adjunk helyet számára 
alföldi kérteinkben is I A fölvidéken pedig nagyban is elterjeszthetnök. 
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53. Lebel Jakab, alma. 
(Jacques Lebel; Jacob Lebol.) 

Származása. E joles almát, melynek az alföldön csak az a fő liibája, 
hogy korán, néha már augusztus végén megérik s értéhez közel, hamar le
hull fájáról, — bizonyos, Amiensban lakó, Lobol Jakab nyerte magról Frank
honban. Leroy, angersi hires fatenyészdéjéböl 1849-ben kezdett mindenfelé 
elterjedni. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Reutlingenből. Fajfámon több Íz
ben termett már. Gyümölcsei, növényzete a leírásokkal egyezvén, fajom va
lódisága kétségtelen. 

Erésideje. Leroy és Bivort szerint octóber, január; nálunk az alföldön 
néha már augustus végén megszokott érni; hűvös helyen itt is eltart octo-
berig. 

Mníisége. I. rendű. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Két sarkpontján belapított gömbalaku; szabálytalan gömbö-

lyödésü; egyik felén néha hizottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően és laposan, de kelyhefelé mégis 
összébb húzódva boltozódik. S z á r a rövid, görbe, kissé vastag, húsos ; néha 
csak rövidke husbuczokból álló; tágas és mély, többnyire sugaras rozsdával 
finoman bevont falú s kissé emelkedéses karimájú üregbe helyezett. K e l y h e 
zárt vagy félig nyílt; hosszas, molyhos, aljokon zöld, hegyök felé hamar el
száradó, rendetlenül összehajló osztványokkal ellátott ; tágas, de sekély 
üregben ülő, melynek aljáról kisebb nagyobb lapos ránczok indulnak ki s az 
üreg karimáján egyenetlen emelkedéseket alkotva lapos vagy kissé élesor
mós bordák alakjában a gyümölcs derekára is, — néha egész a szármélye
désig, — levonulnak és a gyümölcs kerekdedségét megzavarják. Jellemző a 
kehely osztványainál, hogy ezek alsó részökkel csaknem vizirányosan borul
nak a tágas tölcséralaku kehelycsö fölé. 

Színe. Bőre finom, sima, fényes, értével és álltában zsirostapintatu; ele-
jénte sárgás-zöld; értével világos-sárga; napos oldalán néha, ritkásan, sza
kadozott, széles, piros csíkok észlelhetők, de csakis a napnak jól kitett da
raboknál; mert a gyümölcsök nagyobb része átalában még napos oldalukon 
is csak kissé élénkebb sárga szokott lenni. Pontozata apró, barna, ritkásan 
elszórt, alig szembetűnő. Eozsdaalakzatok a szármélyedést kivéve ritkán for
dulnak elő fölületén, de néha apró, zölddel szegett feketés ragyaszeplők mégis 
mutatkoznak rajta. 

Izlelése. Húsa kissé sárgásba játszó fehér; igen finom, tömött, por
hanyó; leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kellemes ízű. Magháza 
kissé nyilttengelyü; tágas fiókjaiban kevés ép magot rejtő. Kehelyosöve tá
gas tölcséralaku. 

29 
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Fája. Erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő ; fölfelé törekvő 
vagy rendetlenül szétálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel sűrűn beru
házkodnak elég lombos, de rendetlen alakú koronát alkotó ; díszlik vadonczon, 
doucinon vagy paradicsom-alanyon ; alkalmas redélyfának vagy félmagas 
törzsű szálasfának; gyümölcsei kezdetben igen jól állják helyöket a fán, de 
értőkhöz közel, könnyen lehullanak s aztán a rovarok is szívesen felszok-
ták keresni azokat a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé is csak keveset 
vékonyodók, merevek, egyenesek, fölállók vagy rendetlenül szétállók; kissé 
könyökösek, itt-ott szelíden bordázottak; különben sík fölűletüek; gyenge 
korukban fehérmolyliosak; ért korukban csupaszak, aljuk felé ritkásan és 
reczésen fehérhártyásak; zöldesbarnák vagy vörösbarnák; nagy, kerek, fe
héres pontokkal sűrűn és szembetűnöleg pontozottak; rövid levélközüek. 

Riigyei. Középnagyok, háromszögüek, kissé tompahegyüek, lapulók, 
fehérmolyhosak ; elég duzzadt, de szűk ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügjei. Jókora nagyok, kúposak, tompahegyüek; világos barná
val és szürkével tarkázott pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok; durva, keményszövetüek ; kerekdedek vagy 
kerek tojásdadok; rövidke, keskeny és éles hegyben végződök; széleiken 
kissé fölhajlók vagy széles csatornásak ; kissé íveltek ; felső lapjukon kissé 
babosak; különben simák, csupaszak, bágyadtan fénylők, világos vagy kissé 
sárgás-zöldek; alsó lapjukon szennyes-molyhosak ; széleiken előre hajló, 
éles fogakkal sűrűn és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök rövid, igen vas
tag, merev, molyhos, nyár vége felé tövénél, alsó felén élénk violaszín piros
sal mosott; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái hosszak, lándsásak, 
szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszak, keskenykoriilékesek, 
laposak, egyenlőtlen hosszúságú és vastagságú nyelőkről mereven szétállók. 

Hasonuevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r 0 y, Dict. de pomol. III . 400. 

B i v o r t , Annál, de pomol. VIII. 21. 
0 b e r d i e c k, JUustr. Tlandb. der Obstk. IV. 257. 

Észrevétel. E jeles almafaj ugy szépsége, mint jósága mellett is az al
föld síkságain csak a konyhán és píaczon birhat némi értelekéi; mert oly 
időben érik ; midőn más, nemesebb gyüraölcsneraek a nyári almákat egé
szen leszorítják cseniegcasztalainkról: de hazánk éjszakibb, hegyes vidé
kein pl. még a székely földön is, hol egy jó hónappal későbben érnek a 
gyümölcsök, mint itt az alföldön, — megórdemlené, hogy vele kísérletet 
tegyünk. 
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54. Tournay-i aranyalma. - / 
(Dorée de Tournay; Goldapfel von Toiirnay) 

Származása. E kitUnö csemegealmát 1817-beii bizonyos Gaest de BrafTe József 
nyerte magrál, Tournay-ban (Belgium.) Valóban csodálni lehet, hogy egy ily, minden 
tekintetben tírtókes gyümölcs napjainkig sem birta magára vonni Európa gylimölcscszei 
figyelmét. Igaz, liogy a belga gyümölcsészek épen ugy, mint a franklioniak, fő Hgyelmöket 
kiválólag a körfefajoki-a fordítják s clöttök az almafajok a többi gyümölcsük közt csak 
alárendelt szerepet játszanak : de egy oly alma, mint a fonebbi, mégis nagyon megér-
deralette volna, hogy a belga gyümölcsészek által is ismert, kevésbé értékes almafajok 
mellett, ne maradjon az ismeretlenség homályába talcartan egész 186!1-ig, a mikor a 
gyümölcskedvelö világnak valahára bemutatta öt Du Mortier, a belga gyümölcsészek 
überdieckje. Ojtóvesszejét •1874-ben kaptam Simon-Louis testvérekt(3l is, Oberdiecktől 
is, a kik azt mindketten ezen alma első leírójától Du Mortiertól kapták volt. Mindkét 
lielyről kapott fajom Du Mortier leirásával egyező gyümölcsöket termett már nálam is 
fajfámon s igy fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. October—Novemb. Belgiumban Január—Február sliiszem, 
hogy hazánk éjszaki tájékain szintén későbben fog érni mint itt, az alföldön, 
hol nyaranta csaknem egyptomi forróság uralkodik, s e miatt kora érésre 
késztetvék gyümölcseink. 

Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysíiga. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Mindkét végén belapitott magasas gömbalaku. Zöme a szár és 

kehely közt középtájra esik, honnét szára és kelyhe felé csaknem egyenlően 
boltozódik. Néha kissé bordás; többnyire azonban szabályosan boltozott és 
szép termetű. S z á r a rövid, közép vastag; csak kissé emelkedik fölebb a 
szármélyedés karimája szinvonalán ; fás, molyhos, zöldessárga szinű; tágas 
és mély, feneke felé igen összeszűkülő, szabályosan kikanyarított üregbe 
helyezett, melynek falain, aljáról kiindulva karimájáig sőt fölebb is igen 
finom, néha szakadazottan cserepes rozsdaraáz terül el, de zöldessárga alap
színe e mázon is át szokott csillámlani. K e l y h e nagy, egészen nyilt; apró, 
hegyökkel hátragörbülő, zöldessárga és molyhos osztványokkal ellátott; 
inkább vagy kevésbbé sekély, ránczoktól körülvett üregben ülő, melynek 
egyenetlenül hullámos karimájáról néha széles, lapos bordák vonulnak a 
gyümölcs derekára gyakran a szármélyedés karimájáig is. 

Szine. Bőre finom, sima, bágyadtan fénylő, sárgás-zöld; értével csak
nem zsíros tapintatu, zöldessárga ; napos oldalán világos aranysárga. Eddig 
termett gyümölcseimen a pirosságnak nyoma sem volt látható. Pontozata 
részint csak kisebb-nagyobb, áttetsző, fehéres pettyek alakjában jelenkező ; 
részint ritkásan elszórt, fehérrel szegett, jókora nagy, barnás és eléggé 
szembetűnő pontokból álló. Rozsdafoltok és alakzatok a szármélyedést ki
véve, ritkán mutatkoznak rajta; de zöldes, itt-ott pedig hamvasbarna, kerek 
ragyafoltok, mint minden finomabb bőrű gyümölcsnél, ritkásan mindig talál
koznak fölületén. 

Izlelése. Húsa sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött, porhanyó, 
29* 
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csaknem olvadó; leve bő, igen czukros, üdítő finom savanynyal emelt; gyen
géden illatos, igen kellemes fűszeresízű ; a téli feliér kalvil húsával és ízével 
vetekedő. Magliáza nyilttengelyü, hosszas, keskeny fiókjaiban kevés, de ép 
magvakat rejtő. Kehelycsöve igen rövid és igen tompa kúpalakú. 

Fája. Erőteljes növésű, edzett; igen korán és bőven termő; fölfelé tö
rekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel jól beruházkodvák, szép lombos, 
sugár koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, doucin alanyon vagy pedig pa
radicsom alanyon is. Gúla- vagy szálasfának egyiránt alkalmas. Helyben és 
talajban, ugy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Yesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hcgyök felé kissé elvéko-
nyodók; egyenesek; alig könyökösek, fölfelé állók, vagy éles szögekben 
fölfelé törekvők; bordázatlanok, simák; sűrűn és finoman molyhosak vagy 
legalább hamvasnak látszók; vörhenyesbarnák ; napos félőkön sötétvörössel, 
mosottak; egyenlőtlenül elszórt, tojásdad vagy kerek, sárgásfehér pontokkal 
aljok felé elég szembetünőleg, hcgyök felé pedig alig észrevehetőleg ponto-
zottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposak, kerekhegyück, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, bordázatlan ülőlapra helyezkedök. 

Yirágriigyei. Középnagyok, gömbalaknak vagy kúpos gömbalaknak, 
tompahegyűek; sűrűn fehérmolyhos, lQ.zán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kissé vastag, de nem ke-
ményszövetűek; tojásdadok vagy kerülékesek; majd rövidke, majd hosszas, 
éles- hegyben végződök; többnyire laposak vagy széleiken kissé fölhajlók ; 
alig íveltek; hegyökkel néha félregörbűlők; felső lapjukon simák, csupa-
szak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; alsó lapjukon molyhosak; szé
leiken jókora nagy, kerek fogakkal szabályosan fűrészeltek. Levélnyelök 
középhosszú, középvastag, elég merev, molyhos ; kissé éles szögekben föl
felé álló. Levélpálhái többnyire keskeny lándsásak, kissé szétállók, tartósak. 
Virágrügyet körítő vagy a gyűmölcspeczkcken levő levelei hosszabbak, 
keskenyebbek, mint a vezérhajtásokon levők ; többnyire luillámosak vagy 
kissé félregörbűlők s nyelők felé gyakran elég szembetünőleg elkeskenyedők. 

Hasonnevti. La Dorade. 
Leírói. Tudtommal még eddig csak Du Mortier irta le röviden „Po-

mone Tournaisienne"' czimű munkája 187. lapján. 
EszrevéteL Az alföldön mindenütt, hol a Téli fehér kalvil alma nem 

termékeny, méltán pótolhatná ennek helyét a Tournay-i aranyalma; mely, 
minthogy kötődött apró gyümölcseit a favirágzás után beállni szokott fagyok 
sem birják mind elpusztítani, termékenységével mindig meghaladja azt s 
gyümölcseinek finomságával is mindig mérkozhetik avval. Ajánlom széles 
elterjesztésre mindenütt a hazában. 
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55. Piros barátalma. 
(Rother Augustlner.) 

Származása. Bizonytalan. DIel Obei-lahnsteinból (nas.saui hei-czegsóg) kapta ft 
h.ajdani hcrczcgi kertből s nevét is v.alamely Szt. Ágostonról nevezett barátok ziíriliíjiít(')l 
véli származottnak. Nometorsziígban többféle név alatt nagyon el van terjedve. Franczia 
gyüniölcsészek még nevét som emiitik föl. ügy látszik különben, hogy csakis hűvösebb 
tájak kötött földébe való; mert virágainak és gyümölcseinek sok ellensége van a rovar-
világból. Ojtóvesszojét 1871-ben kaptam Dr. Lucastól, Reuthlingenböl. Több ízben ter
mett nálam a fajfán. Gyümölcsei és növényzete egyezvén a leirásokkal fajom valódisá
gáról kezeskedhetem. 

Érésideje. Oct.—november; hűvösebb tájakon nov.—január. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél vagyis jókora nagy. 
Alakja. Többé kevésbbé lapos gömbalaku s egyik oldalán rendsze

rint emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a középtájon alul, száras vége 
felé esik, honnét szára felé szelíden kidomborodva, szára körül elég széles 
és lapos, gyakran kissé hullámos karimában enyészik el; kelyhe felé pedig 
inkább vagy kevésbbé fogyva, többnyire tompán s csaknem mindig ferdén 
álló karimában végződik. S z á r a közép hosszú, vékony vagy középvastag, 
fás, molyhos, bunkósan végződő; tágnyilásu, de mély és szűk üregbe helye
zett, melynek falait érdes, sugaras rozsdamáz borítja s karimáján gyakran, 
lapos mélyedések és emelkedések váltakoznak. K e l y h e nyilt; fölálló, hosz-
szas, keskeny, molyhos és sokáig zölden maradó osztványokkal ellátott; 
majd tágabb, majd szűkebb, de ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról 
kisebb nagyobb ránczok és bordák indulnak ki s nyúlnak föl karimájára s 
onnét tovább a gyümölcs derekára, gyakran elég ormósán a szármélyedósig 
levonulva. 

Szine. Bőre finom, sima, fénylő, de száraztapintatu ; elejénte szalma
sárga, értével világos sárga; napos oldalán élénk pirossal befuttatva s néha 
ugyanily szinnel még árnyas felén is ritkásan tarkázva. Pontozata apró, 
sürü, alig szembetűnő ; mig áttetsző fehér pettyezeto néha nagyobb foltokban 
összefolyva a gyümölcsnek különben élénk színezetét többnyire kissé elho
mályosítja. Rozsdafoltok a szár mélyedését kivéve ritkán fordulnak elő fö-
lűletén, de feketés ragyaszeplöcskék majd minden gyümölcsön mutatkoznak. 
Illata gyöngéd. 

Izlelése. Húsa fehér vagy kissé sárgás fehér, finom, tömött, porhanyó; 
leve elég bő, czukros, igen kellemes savanynyal emelt, finom fűszeres ízü. 
Néha húsában a bőr alatt taplós foltok is szoktak előfordulni. Magháza nyilt-
tengelyű s többnyire nyilt fiókjaiban majd mindig ép magvakat rejtő. Ke-
helycsöve tágas ; tompa kúpalakú, a gyümölcsbe inkább vagy kevésbbé 
mélyen levonuló. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges; edzett; korán és bőven termő 
főkép ott, hol a rovarok pusztításának nincsenek ugy kitéve gyümölcsei, 
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mint itt, az alföldön tapasztaljuk. Rézsunt fölfelö törekvő ágaival, melyek 
gyümölcspeczkekkel szabályosan beruházvák, terebélyes, ritkás koronát 
alkot. Bokor alakú vagy bármely más alakú törpefának doucinra vagy pa
radicsom alanyra, szálas fának azonban csak vadonczra ojtandó. Helyl)en és 
talajban nem válogat. Gyümölcseit a fáról nem egy könnyen verik le a szelek. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek, elég vastagok, hogyök felé sem igén 
vékonyodók; merevek; kissé görbék; rézsunt fölfelé állók; kissé finoman és 
laposan bordázottak; finoman molyhosak; alsó részükön, vékony reczés 
hártyásak; vörhenyes sötétbarnák; Idálló, fehér, kerek vagy itt-ott hosszas 
pontokkal ritkásan, de eléggé szembetünőleg pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, laposhátuak, tompaliegyiiek, fához lapulók ; 
vörössel árnyalt sötétbarna pikkelyekkel borítvák; igen molyhosak; csak 
kissé kiálló, széles, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, szennyes 
sötétbarnák, fehér molyhosak, lazán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, elég vastag és igen ke
mény szövetüek, széles vagy kerek tojásdadok, csaknem szivalakuak; rö
vidke, szúrós hegyben végződök; szélescsatornásak; íveltek; felső lapjukon 
csupaszak, fényesek, sötét fűzöldek; széleiken nyelők felé nagy, tompa, he-
gyök felé pedig meglehetős éles, hegyes fogakkal elég sűrűn és elég szabá
lyosan fürészeltek. Levélnyelök igen rövid, közép vastag, merev, molyhos; 
alsó oldalán, főkép töve felé, szennyes pirossal mosott; a vesszőtől csaknem 
vizirányoaan elálló vagy kissé hátragörbülten és rézsunt fölfelé irányuló. 
Levélpálhái fejletlenek, kicsinyek fonáhdomuak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszőkön levők, liosz-
szas tojásdadok, csaknem laposak; rövid, vastag nyelőkről mereven szét
terülök. Átalában koronája és lombozata sokban hasonlít a fehér kalvil ko
ronája és lombozatához. 

Hasoanevei. Rother Ilerbst-Tafftapfel; Lothringer bunte Gulderling ? 
Calville de Rose? 

Leírói. D i e l , Kemobstsorten, X. 13. 
O b e r d i e c k , lllitstr. liandb. der Ohstk. lY. 47. s többen más 

német irók. 
Észrevétel. Bár mily jeles különben ezen almafaj; eddigi tapasztala

taim után xiQxn tarthatom őt méltónak arra, hogy az alföldi viszonyok közé 
is beillő gyümölcsök közé sorolhatnám. Erdélyben és Felső-Magyarországon 
kellene vele kísérletet tennünk, s ott hol termékenynek mutatkozik nagy
ban is elterjesztenünk. 
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56. Wellington alma. 
(Pomme Wellington; Wellington.) 

Származilsa. E század elején, 1812. körül bizonyos Dumelow nevű, 
leicestersliirci bérlő nyerte magról s róla neveztetett el kezdetben Dumelow 
magonczának (Dumelows Seedling; Dumelow's Crab); később London 
környékén fönebbi név alatt terjesztették el s mai napság már a világ vala
mennyi gyümölcsészeti írója csakis fönebbi nevét fogadta el. Ojtóvesszejét 
1871-ben kaptam Dr. Lucastól Reutlingenből. Nálam, egyik fajfámon több 
ízben termett már. Növényzete, gyümölcsei a leírásokkal egyezvén fajom 
valódis/igát teljesen bebizonyították. 

Erésideje. Nálunk az alföldön oct. december; hűvösebb s emelke
dettebb tájakon termett gyümölcsei tavaszig is eltarthatok lesznek. 

Minősége. 11.rendű csemege-és kitünőlegl. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél, néha jókora nagy. 
Alakja. Lapos néha kúpos gömbalaku; többnyire szabályosan bolto

zott s csak néha duzzadtabb vagy emelkedettebb egyik felén, mint a mási
kon. Zöme többnyíre középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem 
egyenlően boltozódik; többnyire azonban szára felé kevesbbé fogy, mint 
kelyhe felé, de ugy száránál, mint kelyhénél laposan gömbölyödik. S z á r a 
rövid, vékony vagy közópvastag, fás, bunkósan végződő, zöldesbarna, kissé 
molyhos; alig emelkedik a szármélyedés karimája színvonaláig; többnyire 
szépen kikanyarított, széles nyílású, de szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek falai némelykor sugaras rozsdamázzal vannak bevonva, többnyire 
azonban simák és rozsdamentesek. K e l y h e jókora nagy, többnyíre nyílt 
vagy kissé zárt; széles, molyhos, fölfelé álló, de hegyölckel hátragörbülő 
osztványokkal ellátott; körülvéve apró lapos ránczok és dudorkáktól több
nyíre tágas, lapos mélyedésben ülő, melynek sík karimáján ritkán mutat
koznak némi lapos emelkedések, melyek aztán a gyümölcs derekán is 
észrevehetöleg nyomozhatok volnának. 

Színe. Bőre finom, sima, fényes; elejénte sárgászöld; értével világos 
czitromsárga; napos oldalán aranysárga s napszegte darabjain élénk piros
sal mosott vagy legalább széles, píros csíkokkal szakadozottan becsapkodott. 
Pontozata ritkásan elszórt, barna, elég szembetűnő, a gyümölcs teljes érése 
előtt áttetsző, zöldes pettyekben jelenkező. Rozsda alakzatok csak szármé
lyedésében s ott is csak ritkán jelenkeznek rajta; de kerek, barnás vagy 
feketés, kisebb nagyobb szeplők majd minden gyümölcsön fordulnak elő. 
Sajátszerűnek találtam ezen almafajnál, — mit azonban a leírások nem 
említenek, — hogy több gyümölcsnek bőrén, a szármélyedésből kiindulva 
vékony fonálalaku, kiemelkedő varrány nyúlik gyakran a kehely mélyedés 
karimájáig is. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, finom, roppanó, de nem oly tömött, minta 
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renet almák húsa szokott lenni; leve bő, czukros, üdítő, néha igen élénk 
savanynyal emelt, kellemes, fűszeres, de nem illatos ízű. Magháza egészen 
nyilt, mint a kalvil almáké; tágas és nyilt fiókjaiban egészséges, hegyes 
tojásdad magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Buja növésű, egészséges, edzett; korán és bőven termő; gyü-
mölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodó, fölfelé törekvő ágaival sűrű 
lombos, gömbalaku koronát alkotó. Szálasfának különösen alkalmas; min
denütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán, honnan vidékemen 
gyakran már september elején leszüretelhetők s utóérés végett a gyümölcs
kamrába takaríthatók. 

Yesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, hegyök felé is csak keveset 
vékonyodók; egyenesek; alig könyökösek; fölfelé állók vagy nyilt szögek
bon föifelé törekvők; finoman bordázottak ; fehér molyhosak ; barnás zöldek 
hegyök felé sötétvörössel árnyaltak; jókora nagy, hosszas vagy kerek, kie
melkedő, fehéres pontokkal majd ritkásan majd sűrűbben és szembetűnőleg 
pontozottak. Két éves vesszei ezüstszürkék s rajtuk a pontok kerekdedek 
vagy hosszasak, do ez utóbbi esetbon is a vesszőkön nem fölülről lefelé, 
hanem vízirányosan fekvők; s igen sűrűn hintvék el, rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, gömbölydedek, tompahegyűek, lapulók; 
lazán álló, sűrűn fehér molyhos pikkelyekkel borítvák; elég kiálló, hármas
bordás ülőlapra helyezkedők. 

Tirágrügyei- Középnagyok, gömbölydedek, tompahegyűek, sűrűn 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy legalább jókora nagyok, elég vékony és lágy 
szövetüok, többnyire szép tojásdadok, itt-ott kerülékesek; majd rövidke, 
majd elég hosszas, keskeny, de csak kevéssé éles hegyben végződök;laposak 
vagy széles völgyesek, kissé íveltek és kissé hullámos széleük; felső lapju
kon kissé babosak, különben simák, csupaszak, bágyadtan fénylők, sötét 
zöldek; alsó lapjukon molyhosak; széleiken nagy tompa vagy itt-ott kissé 
éles fogakkal sűrűn, elég mélyen és szabályosan fűrészeltek. Levélnyelök 
középhosszú, igen vastag, merev, molyhos; nyár végén tövénél halványvio-
laszinnel niosott; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak, 
itt-ott keskeny lándsásak; hamar elhullók. Virágrügyet körítő és a gyü-
mölcspeczkeken levő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesz-
szőkön levők, laposak, hullámosak, nyelők felé igen elkeskenyedők; rövid, 
vékony nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Dumelow's seedling; Dumelows Crab; Duke of "Wel
lington ; Belle des Vennes ; Wellingtons Reinette. stb. 

Leírói. D i e 1, Kemobstsoi-ten, almákat s körtéket tárgyazó VI. 55. 1. 
L u c a s , lllustr. Handh. der Ohstk. I. 187. 
H e n n a u , Annál, de fomol. II. 37. 
L e r oy, Dict. de pomol. IV. 864. és többen mások. 

Észrevétel. Sem virágzásában, sem kötődött gyümölcseit illetőleg nem 
kényes és igy mindig biztosan termő a Wellington alma. Bárha beillik is 
tehát alföldi viszonyaink közé, de íiagybani tenyésztése még is inkább csak 
hazánk emelkedettebb fekvésű, hűvösebb légmérsékű és kötöttebb talajú 
vidékein volna ajánlatos, hol a gyümölcsök kevésbbé vannak kitéve a rova
rok pusztításának, mintsem itt, az alföldön. 
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C.) SZILVÁK. 
1. Althann ringlója. 

(Reine-Claude d' Althann; Althann's Reineclaude.) 

Származása. E rendkívül értékes szilvafaj Csehországból veszi erede
tét. Gróf Althann M. ,T. kertésze, Prochaska nyerte a zöld ringló niagvaról a 
grófi kertben, Swoyschitz nevű községben. Báró Trauttenberg kezdte elter
jeszteni a hatvanas években. Mint egyike a legértékesebb szilvafajoknak 
már is el van terjedve az egész világon. Ojtóvesszejét 1868-ban kaptam a 
belga Van Mons társulattól. Nálam a fajfán már 1870-ben bemutatta első 
gyümölcseit s azóta évenkint gazdagon terem. Valódiságáról meggyőződve, 
körülményes leírását a „Kertész gazdá"-ban már azon évben közlöttem, a 
mikor nálam első gyümölcseit bemutatta. Külföldi gyümölcsészektől akkori
ban még nem olvastam körülményes leírását. Oberdieck superintendena ur 
csak egy évvel később, 1871-ben, irta le a német gyümölcsészek társulatá
nak közlönyében. 

Erésideje. Augustus utó harmada; némelykor már aug. közepén is. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint a Washington szilva, melytől alakra nézve is 

alig különbözik. Atalában mindig nagyobb anyjánál, a zöld ringlónál. 
Alakja, öömbölyü; két végén mindig inkább lapos, mint domború; 

szára felé kissé szélesebb majd mindig, mint hegye felé; vágánya, — mely 
többnyire oly igen lapos, hogy alig észrevehető, — majd egyenlő, majd kissé 
egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a középhosszú, elég vastag, 
többnyire egyenes, csupasz, rozsdafoltos, zöldessárga szinü; csaknem a 
gyümölcs fölszinére vagy simakerekedésü csekélyke mélyedésbe helyezett. 
K ö l d ö k p o n t j a a gyümölcs hegyen majd tág és lapos mélyedésben, majd 
a rajta is túlvonuló vágányban ülő. 

Színe. Bőre kissé SZÍVÓS, a gyümölcsről ennek teljes értével könnyen 
lehámozható. Szine elejénte homályos piros; teljes értével és különösen nap
szegte darabjain sötétebb, csaknem kékes piros, barnapiros pettyekkel sűrűn 
behintett, itt-ott néha sárgás foltokkal tarkázott is; hamva sűrű, elejénte 
ezüstfehér, később kékespirosas. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, csaknem áttetsző; néha aranysárga, suga
ras, eléggé tömött, leves, édes, finom borízzel emelt kellemes zamatu; mag
vaváló. Magva a gyümölcs nagyságához képest kicsi; széles, tompaormós 
háttal. 

Fája. Erőteljes növekedésű, edzett; korán, rendesen és bőven termő ; 
kissé éles szögekben fölfelé törekvő, gyűmölcspeczkekkel jól beruházott 
ágaival széptermetü, lombos koronát alkotó. Díszlik szilva sőt még kajszi 
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alanyon is. Kertem televénydus talajában kisujjnyi vastag csemetékre ojtva 
három év alatt oly szép fákat növel, milyeneket a körték és almák 5—6 év 
alatt sem volnának képesek nevelni. Gyümölcsei, melyek esős évjárással sem 
repedeznek föl, jól daczolnak a fán a legerősebb szelekkel is. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, fölfelé elvékonyodók, egye
nesek, merevek, rézsunt fölfelé irányulok; kissé könyökösek; simák, csu-
paszak, violaszín barnák vagy kékesen szürkés vörösek; gyenge korukban 
finoman szőrösek; finoman és alig észrevehotöleg pontozottak; rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid kúposak, alig hegyesek; a vesszőtől kissé 
elállók; szürkésbarna pikkelyekkel borítvák; eléggé kiduzzadt, széles és 
siraapárkányos ülőlapra helyezkedők. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, meglehetős vastag szöve-
tüek, merevek; tojásdadok vagy kerülékesek; néha visszás tojásdadok vagyis 
hegyök felé kerekdedek s csak rövidke tompa hegyben végződök, nyelők 
felé pedig inkább vagy kevésbbé elvékonyodók; majd laposak, majd szélei
ken kissé fölhajlók ; csak kevéssé íveltek; babosak vagy fodrosak ; alulfelül 
csupaszak, fényesek, sötétzöldek. Levélnyelök rövid, vastag, csatornás, me
rev, kissé szőrös; fölül pirosas, alul sárga; mirigyei aprók; többnyire kettő 
ül szemben a levéltányérhoz közel. Levélpálhái a rügyekre és vesszőre ta
padók, szárnyaltak. 

Hasonnevei. Gróf Althann piros ringlója; Reine-Claude rouge comte 
Althann. 

Leírói. B e r e c z k i M á t é , ^Kertészgazda'^ 1870.629.1. 
O b e r d i e c k , lllustr. Monatshefte 1871. 166. 1. és Illnstr. 

Handb. der Obsthmde, VII. 137. Tudtommal ekkoráig má
sok még nem irták le. 

Észrevétel. Ugy gyümölcseinek nagysága, szépsége, jósága és külön
féle háztartási czélokra használhatósága; mint fájának vig növése, edzett-
sége s ritkán csaló, rendkívüli termékenysége végett, szerintem egyik szilva
faj sem érdemelné meg inkább az általános és nagybani elterjesztést, mint 
az Althann ringlója. Meg is vagyok róla győződve, hogy egy pár évtized 
múlva nem lesz a Magyarhazában ember, a ki azt ne ismerné; nem lesz 
piacz, a hol azt kosárszámra ne árulnák. Az emberiség valódi jóltevöi közt 
legyen áldott örökre emléke a szerény cseh kertésznek, Prochaskának, a ki 
e jeles gyümölcscsel megajándékozta a világot! 
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2. Áttetsző ringló. 
(Reine-Claude diaphane ; Diirchscheinende Reineclaude.) 

Származása. E jeles szilvafajt Laffay, párisi gyümölcs kertész nyerte 
magról 1845-ben. Ojtóvesszejét még 1868-ban kaptam boldogult Mayer An
tal, elemi tanártól, Aradról. Több ízben termett azóta, de folyvást mérsé
kelten. Növényzete és gyümölcsei öszhangzók levén a leírásokkal, fajom 
valódis^ágát teljesen bebizonyították. 

Erésideje. Aug. vége, sept. eleje. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint a zöld ringló; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Mindkét végén belapított gömbalaku ; két oldala rendszerint 

duzzadtabb, mintsem eleje és hátulja. Lapos v á g á n y a majd egyenlő, majd 
egyenlőtlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid, elég vastag, finoman 
szőrös ; inkább vagy kóvésbbé téres, többnyire lapos mélyedésben ülő- Köl-
d ö k p o n t j a fali éjszínű, elég szembetűnő; a gyümölcs hegyén téres és 
mély üregben ülő. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcs teljes értével elég jól lehámoz
ható, csaknem áttetsző, sárgás zöld ; teljes értével aranysárga itt-ott zöldes 
foltokkal tarkázva; napos oldalán bíborpírossal bemosva, melyet a gyü
mölcs finom fehér hamva szép rózsaszínnek tűntet föl; néha e píros szín majd 
sötétebb, majd derültebb piros foltokban és pettyekben jelenkezík csak. Né
mely gyümölcsön akadnak itt-ott kisebb nagyobb, fahéjszinű rozsda foltocs
kák is. 

Izlelése. Húsa kissé zöldes sárga, értével csaknem aranysárga, finom, 
tömött, olvadó, a zöldringló húsával e tekintetben vetekedő; leve igen bő, 
igen czukros, felséges fűszeres ízű. Magva nem mindig válik el húsától, mi 
azonban épen nem teszi kellemetlenné éldeletét. Magva a gyümölcs nagy
ságához képest kicsiny; duzzadtabb, mint a zöld ringlóé. 

Fája. Vígnövésü, elég edzett; korán, de vidékemen csak mérsékelten 
termő. Szabálytalanul szét álló, gyümölcs vesszőkkel és peczkekkel jól be
ruházott ágaival gömbalaku, szellős koronát alkotó. Szálas fának, néha gu-
lafának is alkalmas. A nyesést jól tűri s így egyébb alakfának is alkalmas. 
Kötöttebb földön, emeltebb fekvésű vidékeinken, hol gyümölcsei a késői 
fagyok s rovarok pusztításának kevésbbé vannak kitéve, bizonyára termé
kenyebb is lesz, mint itt, az alföldön. Gyümölcsei esős évjáráskor sem repe
deznek föl, mint ezt a zöld ringlónál tapasztalnunk kell. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, egyenesek, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók, merevek, kissé bordásak, fölfelé állók vagy széles 
szögekben elállók; gyenge korukban szőrösek, violaszín vörösek, aljok felé 
ezüstszínű hártyával sűrűn bevontak; ért korukban csupaszak vagy csak 
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aljuknál finoman szőrösek, és csak itt-ott hártyásak, violaszinpirossal árnyalt 
sötétbarnák; rövid levélközüek. 

Riigyei. Nagyok, duzzadt kúposak, kissé hegyesek; a vesszőkkel pár
huzamosan fölfelé állók s hegyükkel a vessző felé hajlók ; rendkívül kiálló, 
duzzadt, majd sima párkányos, majd hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Levelei. Nagyok, meglehetős vastag, de nem kemény szövetüek; szé
les lándsásak vagy visszás tojásdadok, rövid, éles hegyben végződök; la
posak vagy széleiken fölhajlók és rendetlenül hullámosak; nem íveltek; 
felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, élénk fűzöldek ; alsó lapjukon, 
főkép az idegein, ritkásan szőrösek ; széleiken jókora nagy, de igen tompa 
fogakkal elég mélyen csipkézettek. Levélnyelök közép hosszú, elég vastag, 
rézsunt fölfélé vagy csaknem vizirányosan elálló; két, jókora nagy, vese-
alaku mirigygyei ellátottak. Levélpálhái elég hosszak, lándsásak, aljuk felé 
szárnyasak, Á gyümölcs peczkekeu levő levelek hosszasak, laposak, visszás 
tojásdadok vagy lándsásak, hosszas, hajlékony nyelűek; finom éles fogak
kal elég sűrűn fürészeltek. 

Hasonnevei. Transparent Gage ; Reine-Claude de Guigne. 
Leírói. Ob e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstk. VI. 269. 

M a s , Pomol. générale^ 11. 31. és mások. 
Észrevétel. Rondkivül finom gyümölcsei végett hazánk hegyesebb és 

kötöttebb talajú vidékein meg érdemelné, hogy minden kertbon helyet fog
laljon. A mi laza talajunkban, bár fája jól is díszlik, de rendesen keveset 
terem, mit a kései fagyok és a kártékony rovarok pusztításának kell itten 
felrónunk. 



461 

3. Coé aranycsepp szilvája. -/, 
(Goutte,'d'or de Coe'; Coü's rotligefleckteTflaume.) 

Származása. E valóban kitűnő csemege-szilva a jelen szádad olojón 
lepett a világba. Angollion Suffolk nevű megyéjében bizonyos Coe, bury-i 
gyümölcskertész nyerte magról vagy legalább kezdette elterjeszteni és csak
hamar világszerte ismeretessé Ion: de minden kitűnősége mellett is nagyobb 
a hire, mint becses volta. Rendkívül kedvező körülményeket kivan ahhoz, 
hogy terméketlensége miatt ne panaszkodhassanak. Olyan ez a szilva fajok 
közt, mint a Totleben tábornok a körte fajok közt. Nagy és igen kitűnő 
gyümölcsöket, de keveset terem. Ojtóveaszejét 1865-ben kaptam Kovács 
Józseftől, Bátorkesziből. Csakhamar termőre fordult nálam is. Ritka év múlt 
el, a melyben ne termett volna, de csak egy ízben birt nálam tűrhető ter
mést mutatni. 

Érésideje. Augustus végétől September végéig. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy. 
Alakja. Meglehetős tojásdad. Zöme középtájra esik, honnét köldök 

pontja felé szelíden összehúzódva fogy el; szára felé pedig elejénte dombo
rodva aztán hirtelen fogyva behajlást alkot s össze szűkült csúcsban enyé
szik el, mi szinte körtealakuvá teszi a gyümölcsöt. Jókora mély v á g á n y a 
a gyümölcsöt rendszerint egyenetlen félre osztja. Szép tojásdad alakjának 
hátrányára ugyanis egyik oldala szembetünőleg hizottabb, mint a másik. 
K ö l d ö k p o n t j a a gyümölcs hegyén is keresztül vonuló vágány repe
désében ül. S z á r a közép hosszú, vékony, sárgás zöld, csupasz, rozsdafoltos 
a gyümölcs csúcsán piczikc mélyedésben függélyesen álló. 

Szine. Bőre elég vastag és SZÍVÓS; elejénte sárgás zöld; értével szép 
aranysárga, a mikor aztán a gyümölcsről le is hámozható; napos oldalán, 
kivált pedig száras vége felé szép piros pontok és foltok láthatók, melyek 
-néha sugarakba és csíkokba folyván össze, festői széppé teszik a gyümöl
csöt; fehér szürke pontok, habár ritkásan is, az egész gyümölcsön szoktak 
előfordulni. Hamva fehéres, finom, alig észrevehető. 

Izlelése. Ilusa zöldessárga vagy aranysárga, tömött, de gyöngéd, el-
csordulásig bőnedvü, igen czukros, finom savanynyal emelt fölséges zamatu. 
Teljes értével, midőn bőre már ránczosodni kezd, vigyázzon, a ki Ízlelni 
akarja, nehogy a gyümölcsbe harapván, a kiszökellő nedv össze fecskendezze 
őt. Igaza van Liegelnek, midőn azt mondja, hogy e gyümölcsöt teljes értével 
inkább inni kell, mintsem enni. A gyümölcs nagyságához mért, hosszas 
tojásdad magva nem válik el húsától. 

Fája. Erőteljes növésű, edzett; korán, de csak mérsékelten termő, kü
lönösen pedig vidékemen, hol egyike levén a legkorábban virágzó szilva
fajoknak, kötődött gyümölcseit a kései fagyok vagy a rendkívül elszaporo-
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dott kártékony rovarok nagyrészt mindig elpusztítják. Fölfelé törekvő 
gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel szépen beruházott ágaival magas gömb-
alaku koronát alkot. Szálasfának különösen alkalmas. Alföldünk meleg ég
hajlatával s könnyű laza talajával ugyan megelégszik ; de kötöttebb talajú 
vidékeken bizonyára termékenyebb lesz hazánkban mindenütt, mint bárhol 
egyebütt. Gyümölcseit teljes értökkel sem hányják le a szelek fájáról. 

Vesszei. Elég hosszak, középvastagok, hegyökfelé elvékonyodók, egye
nesek, fölfelé állók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; kissé könyökösek ; 
bordázatlanok; simák, csupaszak, alsó részükön reczéscn ezüsthártyásak; 
alig észrevehetöleg finoman és ritkásan pontozottak; rendetlen de mégis, 
inkább rövid, mint hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, hosszas kúposak, hegye
sek, majd a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé, majd kissé elállók, sötét és 
feketés gesztenye szinü pikkelyekkel borítvák ; elég kiálló, duzzadt, több
nyire simapárkányos ülőlapra helyezkedők. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, vastag, keményszövetüek, 
széles tojásdadok vagy kerülékesek, kissé éles hegyben végződök; laposak 
vagy itt-ott széleiken kissé fölhajlók; íveltek s kissé hullámosan elgörbülök; 
simák, csupaszak, fényesek, sötétzöldek; alsó lapjukon is csak itt-ott az ide
gek mellett, kissé szőrösek; ritkás, kerek, tompa fogakkal elég szabályosan 
fürészeltek. Levélnyelök rövid, középvastag, alul sárga, fölül pirospettyes, 
csaknem csupasz, rézsunt fölfelé álló, vagy csaknem vizirányosan elálló; 
mirigyei a levél lapjához közel helyezvék, aprók, homorúak, sárgásak. Le-
vélpálhái kicsinyek, keskenyek, fogasak, szárnyasak. A gyümölcspeczkeken 
levő levelei többnyire laposak, keskenyebbek és hosszabbak s nyelők felé 
inkább elkeskenyedök, mint a vezér vesszőkön levők s rövid nyelőkről kissé 
lefelé lógók. 

Hasonnevei. Coe's imperial; Semis de Bury; Bury Seedling, Fairs 
Golden Drop; Golden Gage stb. Hazánkban valamely avatatlan gyümöl
csész P á n d i t e h e r s z i l v a név alatt is kezdette elterjeszteni, mit onnét 
gyanítok, hogy e név alatt két helyről is, mindig csak a Coe aranycsepp 
szilváját küldöttek meg hozzám. 

Leirói. L i e g e 1, Kentniss cler Pflaumen, III. 46. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 365. 
B i v o r t , Annál, depomol. III. 43. 
Mas , Le Verger, VI. 29. s többen mások. 

Észrevétel. Kendkivül kedves ízíi, szép és nagy gyümölcspi végett 
egyegy fának szívesen szorítunk számára helyet kérteinkben ; ott azonban, 
hol rendesen és bőven terem, kivált hajózható folyamaink és vasutaink mel
lett fekvő helyeken, bizonyára kifizetné magát nagyban is tenyészteni. Nincs 
szilvafaj, mellyel oly jó vásárt lehetne csapni nagy városainkban, mint a Coe 
aranycsepp szilvájával. 
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4. Decaisne szilva. 
(Prune Decaisne; Decaisne's Pflaume). 

Származása. E szilvafajt Jamin és Durand, bourg-la-reine-i gyümölcs 
kertészek nyerték Frankhonban a Coe aranycsepp szilvájának egy, 1846-
ban elvetett magváról. Az ezen magról kelt fácska 1859-ben termett először 
s lőn elkeresztelve Decaisne, hires franczia gyümölcsész nevéről. Ojtóvessze^ 
jét 1868-ban kaptam Dr. Lucastól, Reutlingenből. Azóta nemcsak fajfáraon, 
de álló helyökre kiültetett ojtványaimon is több izben termett nálam. A 
„Kertészgazda" 1871. évi folyamában már ismertettem e fajt, melynek 
valódiságáról az ujabbkori gyümölcsleirások teljesen meggyőztek. 

Erésideje. Aug. végétől gyakran szeptember végéig is eltart. 1875-ben 
a török-szent-miklósi gyümölcskiállitásra még oct. 3-dikán néhány szemet 
teljesen ép állapotában állithattam ki e fajom gyümölcseiből. 

Minősége. I . ; néha azonban csak II. rendű csemege-gyümölcs. -
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű de szárafelé rendesen összébb húzódó, 

mintsem köldökpontja felé; két oldalán inkább vagy kevésbbé belapitott; 
köldökpontjánál inkább tompa, mintsem száras végén. Jókora nagy v á g á 
n y a majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. K ö l d ö k 
p o n t j a a gyümölcshegyén a vágány bemélyedésében tágas és mély üreg
ben ülő. S z á r a középhosszú, vékony, csupasz, kissé rozsdafoltos; tágas és 
inkább vagy kevésbbé mély csészécskébe helyezett. 

Színe. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, sárgás zöld, ritkásan fehérfoltos, 
napos oldalán néha pirospettyes és foltos ; legtöbbször azonban a piros 
pettyek is hiányozni szoktak fölületén. Hamva zöldes fehér, finom, ritkás, 
alig szembetűnő. Egyes, kisebb rozsdafoltok is mutatkoznak néha fölületén. 

Izlelése. Húsa sárgás vagy zöldes sárga, áttetsző, sugaras, meglehetős 
tömött, néha kissé szálcsás; leve bő, elég édes, gyöngéd savanynyal emelt, 
kellemes ízű. Csak itt-ott tapad magvához; néha azonban egészen magva
váló. Magva jókora nagy, tojásdadalakú, csak kevéssé érdes oldalú és széles 
ormós hátú. 

Fája. Elég víg tenyészetű, edzett; elég korán és legalább, minden 
második évben bőven termő; elejénte fölfelé törekvő, később szétálló ágai
val elég terjedelmes koronát alkotó. Alkalmas szálasfának és gulafának. 
Helyben és talajban csak annyiban válogatós, hogy gyümölcsei nem minde
nütt versenyezhetnek finomabb csemege-szilvafajainkkal, bár háztartási 
czélokra és piaczos gyümölcsnek mindig az első rendűek közt foglalhatnak 
is helyet. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, inkább vékonyak, mintsem közép
vastagok, hegyök felé mind-mind inkább elvékonyodók; egyenesek, alig 
könyökösek; kissé bordázott fölületüek; csupaszak, aljuk felé ritkásaa 
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ezüst hártyásak, violaszín barnák, árnyas félőkön kissé sárgásbarnák, rövid 
levélközüek. 

Riigyei. Aprók, majd hasas, majd karcsú kúposak, alig hegyesek, 
inkább fölfelé állók, mintsem a vesszőtől elállók; sárgásbarna pikkelyekkel 
borítvák; elég kiálló, bordás vagy sima ülőlapra helyezkedők. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, vékony, de elég kemény szöve-
tűek, tojásdadok vagy széles kerülékesek; rövidke tompa hegyben végző
dök ; csaknem laposak vagy kivált a vesszők hegye felé levők kissé csator
násak és kissé íveltek, hegyökkel kissé félre görbülök; csupaszak elég 
simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken kissé hullámosak és tompa fogak
kal elég szabályosan fürészeltek. Levélnyelük középhosszú, középvastag, 
csaknem csupasz, rézsunt fölfelé álló; mirigyei többnyire hiányzanak vagy 
csak igen aprók, majd egy, majd kettő is ül a levéltányérhoz tapadva vagy 
a nyélen közel a levél tányérjához. Levélpálhái kicsinyek, aljuk felé kissé 
szárnyaltak, keskeny lándsásak. A gyümölcspeczkeken levő levelei igen 
kicsinyek, kissé hosszasak, keskenyek, visszás tojásdadok, csaknem laposak 
rövid, vékony nyelőkről elég mereven szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Mas , Pomologie générale II. 43. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk.'YU. 101. 
Észrevétol. Hatalmas nagy gyümölcsei végett, melyek csemege aszta

laink diszére válnak s elég jó csemegét szolgáltatnak, aztán háztartási 
czélokra és piaczra is igen alkalmasak; bárha fája nem is korán fordul 
termőre s nem is terem bőven évenként, mégis megérdemli, hogy minden 
valamire való kertben helyet adjunk számára egy-egy fának. 
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/ 5. Jefferson szilva. 7^ \ 
(Jefferson.) 

Származása. E kitűnő szilvafaj Amerikából származik; Európában 
csak a negyvenes években kezdett elterjedni. Buel, amerikai gyümölcsész, 
ki több jeles szilvafajjal gazdagította Amerika gyümölcsészetét, nyerte e 
szilvát magról s keresztelte el Jeffersonnak, az egyesült államok egykori 
elnökének nevéről. Mint jóságára a Zöld ringlóhoz közel álló, de ennél 
sokkal nagyobb és szebb szilvafaj, mely termékenységre bármely szilvafajjal 
vetekedik, csakhamar utat nyitott magának minden jelesebb gyümölcsösbe 
a világon. Downing, amerikai gyümölcsész sok tekintetben többre becsüli a 
Zöld ringló-nál is. Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Dr. Lucastól, Keutlingen-
ből. Ugy álló helyökre kiültetett ojtványaimon, mint fajfámon több izben 
gyümölcsözött azóta. Növényzete, gyümölcsei egyezvén a leírásokkal, fajom 
valódiságát teljesen bebizonyították. 

Erésideje. Augusztus második fele. 
Minősége. I. rendű, néha kitűnöleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha a Washington szilvánál is nagyobb. 
Alakja. Gömbölyűén tojásdad; száránál és hegyénél csaknem egyen

lően boltozott; magassága meghaladja rendszerint szélességét és vastagsá
gát. A gyümölcs háta a vágány átellenében, közel a szárhoz, inkább kidom
borodik, mint a gyümölcshegyénél. K ö l d ö k p o n t j a a gyümölcs hegyén, 
középen, a fölületen ül. Lapos v á g á n y a többnyire egyenlő félre osztja a 
gyümölcsöt. S z á r a középhosszú, vékony, csupasz, barnaszinű; csekélyke 
mélyedésbe helyezett. 

Szine. Bőre finom, vékony, de elég szívós, értével a gyümölcsről 
lehámozható; elejénte fehéres sáppadt-zöld; értével sötétes sárga; napos 
oldalán violaszín piros pontokkal s bíborpiros pettyekkel majd sűrűbben 
majd ritkábban behintett. Hamva fehérszínű és ritkás. Néha rozsda alakza
tok is láthatók a gyümölcsön. 

Izlelése. Húsa sárga, néha zöldessárga, finom, tömörkés; leve bő, igen 
czukros, néha gyöngéden illatos, igen kellemes ízű. Oberdieck szerint még 
nedves időjárással is, mikor egyéb szilvák ízökben veszíteni szoktak, meg
tartja kellemes ízét, édességét. Magvától nem mindig válik el teljesen. 
Magva elég nagy, hosszas tojásdad, hegyes, tompa-gerinczes, oldalfalain 
érdes. 

Fája. Fiatal korában elég vígnövésü, edzett, de korai és bő termésé
nél fogva nagy fává nem nevekedhetik. Alkalmas gúla- és szálasfának 
egyaránt. Kajszin-alanyon is díszlik, de kevésbbé, mint szilva-alanyon. 
Kötöttebb és elegendő nedves talajban kitűnőbb ízű gyümölcsöket terem, 
mintsem könnyű, laza vagy televényes talajban. Gyümölcsei teljes értökkel 
sem hullanak le egy könnyen a fáról. 

80 
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Tesszei. Elég számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé 
elvékonyodók, egyenesek, folállók vagy kissé nyilt szögekben elállók, kissé 
hornyoltak vagy finoman bordázottak ; csupaszak s csak idősebb fák termő 
vesszein alig észrevehetően szőrösek; ezüst színű hártyával aljuk felé 
sűrűbben, fölebb pedig mind-mind ritkábban és reczésen bevontak; violaszín 
barnák; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. A vesszők alján kicsinyek, vékony kúposak, fölebb a vessző
kön nagyobbak igen hegyesek, a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; 
szürkével finoman szegélyzett, vöröses gesztenyeszínű pikkelyekkel borít-
vák; elég kiálló, hármasbordás, különben sima ülőlapra helyezkedők. Az 
ülőlap közép bordája rendesen levonul a vesszőn, mint egy vékonyka csík 
egész az alább következő rügy tájáig. 

Levelei. Elcg nagyok, elég vastag és kemény szövetüek, kissé széles 
tojásdadok vagy kerülékesek, a vesszők hegye felé gyakran visszástojásda-
dok, kevéssé hegyesek ; csaknem laposak, a vesszők hegye felé rendszerint 
völgyesek, rézsunt fölfelé irányulok; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylök, homályos zöldek; alsó lapjukon, főkép kiemelkedő 
gerinczein és erezetén kissé molyhosak; széleiken némelyek kissé hullámo
sak, szabálytalanul, hol tompán, hol hegyesen, néha kettősen is fürészeltek. 
Levélnyelök középhosszú, középvastag, nyár végén violaszinpiros, völgyes, 
kissé szőrös, rézsunt fölfelé álló ; mirigyei többnyire hiányzanak vagy némi 
nyomaik nem a Icvélnyelen, hanem a levéllapja szélen láthatók. Levélpálhái 
hosszas, keskeny lándsásak, fogasak s tövük felé szárnyaltak. A gyümölcs-
peczkeken lévő levelei rendszerint hosszabbak, keskenyebbek, mint a vezér 
vesszőkön levők, völgyesek vagy csatornásak, rövid merev nyelőkről fölfelé 
és szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. R o y e r , Annál, depomol. Y. 39. 

M a s , Le Verger. VI. 17. 
L i e g e l , Monatsschrift, I. 75. és 

Kenntniss der Pflaumen IV. 33. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 351. s többen 

mások. 
Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó, még az alföld sík lapályain is. 

Nagysága, szépsége és jósága s fájának termékenysége végett megérdemh, 
hogy minden kertben helyet foglaljon. 
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6.JPond magoncza. 
(Pond's Seedling ; Pond's Samling.) 

Származása. Angol eredetű ujabbkori gyümölcs. Bostonban kelt mag
ról s egy odavaló gyümölcskertész, Pond Sámuel kezdette elterjeszteni. Noha 
a csemegeszilvák közt csak II. rendű szerepet visel; mégis világszerte el van 
már terjedve. Nagysága, alakjának cs színezetének szépsége, eléggé megma
gyarázza okát széles elterjedésének. Ojtóvesszejét 1868-ban kaptam Belgi
umból, a Van Mons társulat kertéből. Csakhamar termőre fordult nálam a 
fajfán s mert gyümölcseit és növényzetét a leírásokkal összhangzóknak ta
láltam; már 1870-ben körülményes leírásban is megismertettem. 

Érésideje. Nálunk aug. vége felé. 
Minősége. II. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy, 7—8 cm. hosszú, 4—5 cm. vastag. 
Alakja. Tojásdad, néha csaknem mindkét végén egyenlően boltozott; 

többnyire azonban száras vége felé összehúzódó s ilyenkor csaknem körte-
alakunak látszó; szabályos termetű; lapos és hegye felé kissé jobban bemé
lyedő v á g á n y a a gyümölcsöt csaknem teljesen egyenlő félre osztja. K ö l 
d ö k p o n t j a nincs bemélyedve ; hanem a gyümölcs hegyének közepén lát
ható. S z á r a elég hosszas, elég vékony, csaknem egészen csupasz, gyakran 
rozsdafoltos, csekélyke és szűk mélyedésbe helyezett. 

Szine. Bőre vastag, szívós, ízetlen, értével lehámozható, vérvörös, néha 
világos bíborpiros, sötétebb piros foltokkal tarkázott. Hamva ritkás, kékes
fehér vagy violaszinbe játszó kék 

Izlelése. Húsa élénk sárga, félfinom, kissé szálcsás; leve elegendő, 
elég czukros, de kevéssé fűszeres. Magva nem válik el húsától s a gyümölcs 
nagyságához képest elég kicsiny, hosszas tojásdad; legnagyobb szélessége 
középtájra, legnagyobb vastagsága száras vége felé esik. 

Fája. Erőteljes, csaknem buja növésű, edzett; korán és igen bőven 
termő. Rézsunt fölfelé törekvő ágaival, elég lombos, de szellős koronát al
kotó. Szálas fának leginkább alkalmas : de léozezet mellett is művelhető, a 
mikor aztán valóban bámulatos nagyságú gyümölcsöket terem. Helyben és 
talajban, ugy látszik, nem igen válogatós. Kertem könnyű, laza talajában 
rendkívül jól díszlik. Gyakran oly sűrűn terem iker gyümölcsöket, mint a 
Liegel ikerszilvájának fája.Csomósan termő gyümölcsei közül a rothadni kezdő 
férges példányokat tanácsos időnkint leszedegetni, nehogy a rothadás az 
egész csomóra átragadjon. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé kissé elvéko-
nyodók, egyenesek, többnyire fölfelé állók vagy éles szögekben elállók, sí
kosak vagyis bordázatlanok; gyenge korukban finoman szőrösek, árnyas 
félőkön zöldek, napos félőkön barnás vérvörösek ; ért korukban csupaszak, 

80» 
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aljuk felé ritkásan ezüsthártyásak, violaszín pirossal mosott barnák ; ren
detlen levélközüek. 

ROgyei. Kicsinyek, rövid kúposak, aljuknál szélesek, de azért éles 
hegyben végződök, a vesszőktől inkább vagy kevésbbé elállók ; szürkével 
árnyalt barna pikkelyekkel borítvák ; csak kissé kiálló és csak széleiken 
kissé bordás ülőlapra belyezkedők. 

Levelei. Elég nagyok, elég vastag, de nem kemény szövetüek, tojásdad 
gömbölyűek, tompa hegyben végződök; többnyire laposak; kissé íveltek és 
hullámosak, felső lapjukon elég simák, bágyadtan fénylök, homályos zöldek; 
alsó lapjukon finoman szőrösek; igen tompa fogakkal sekélyen fűrészeltek. 
Levélnyelök középhosszú, közcpvastag, szőrös, rézsunt fölfelé vagy csak
nem vizirányosan irányuló; nyár végén violaszín piros; tojásdadalaku, zöl
dessárga két mirigye egymásnak rézsunt irányban helyezve, kissé távolabb 
ül a levél tányérjától. Levólpálhái elég kifejlődöttek, keskeny lándsásak, 
fogasak és szárnyaltak. A gyümölcspeczkeken levő levelei kisebbek, de 
szintoly hullámosak, mint a vezérvesszőkön levők; elég vékony és rövid 
nyelőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

HasonneTei. Semis de Pond; Ponthill; Ponds Purple; Pourprée 
de Pond. 

Leírói. R o y e r , Ann. depomol. V. 9. 
M a s , Le Verger^ VI. 5. 
L i e g e l , Kenntniss der PJlaumen, III. 33. 
O b e r d i e c k , lUtistr. Handh. der Obstk. III. 385. és többen 

mások. 
Észrevétel. Érni kezdő gyümölcsökkel megrakott fája kérteinknek, 

— gyönyörű színezetű, igen nagy gyümölcsei ért korukban csemege-aszta
lainknak valódi ékességét képezik; czukorba főtt gyümölcsei pedig keresett 
és finom csemegét szolgáltatnak. Megérdemli, hogy egy-egy fának helyet 
szorítsunk számára kérteinkben. 
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7. Wales-i herczeg. NJ ' 
(Prince de Galles ; Prinz von Wales.) 

Származása. Alkalmasint Angoleredetü szilva, mit már neve is iga
zolni látszik. Bizonyos Chaptal nevű ur nyerte magról vagy legalább ő kez
dette elterjeszteni. Európa szárazföldére mintegy 3 évtizeddel ezelőtt kei'ült. 
Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Felső-Bányáról. Több izben termett nálam 
azóta és mindig gazdagon. Gyümölcsei, növényzete a leírásokkal összhang-
zók levén, fajom valódiságát bebizonyították, miért is már 1871-ben körül
ményes leírásban is ismertettem. 

Erésldeje. Aug. végétől sept. közepéig. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű, mindkét végén csaknem egyenlően bol

tozott B alig kissé belapított. Zöme középtájra esik. V á g á n y a , melyet 
gyakran csak egy vonal jelöl, majd mit sem mélyed be a gyümölcsbe, melyet 
többnyire egyenlő félre szokott osztani. K ö l d ö k p o n t j a kicsi, a gyümölcs 
hegyén, középen, csaknem a fölszinre helyezett. S z á r a rövid, közép
vastag, kissé tágas mélyedésben függélyesen álló; elejénte zöld, kissé szőrös, 
később csupasz, rozsdafoltos. 

Színe. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS, a gyümölcs értével lehámozható; 
árnyas felén kékes vörös; napos oldalán sötét violaszinvörös ; elég szembe
tűnő, vörhenyes pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban pontozott. Hamva 
kékszínű és ritkás. 

Izlelése. Húsa sárga, csaknem áttetsző, sugaras, kissé tömött, de puha; 
leve igen bő, czukros, gyöngéd borízzel emelt, fűszeres zamatu. Magva, 
mely nem egészen válik el húsától, kissé nagyocska, tojásdad gömbölyű, 
érdespofáju, éles taréjos hátú. 

Fája. Vignövésű, edzett; korán és rendkívül bőven termő; rézsunt 
fölfelé törekvő, rövid gyűmölcspeczkekkel sűrűn beruházott ágaival magas 
koronát alkotó. Szálasfának leginkább alkalmas. Helyben és talajban nem 
igen válogatós. Virágzásában nem levén kényes, ritka év, melyben végkép 
meddőn maradna. Gyümölcsei teljes értökkel sem egy könnyen hullanak 
le a fáról. 

Vesszei. Elég számosak, fiatal csemetéken igen hosszak, elég vastagok, 
hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, fölfelé állók vagy éles szögekben 
fölfelé irányulok; kissé finoman bordásak; csupaszak, még gyenge koruk
ban is alig észrevehetőleg szőrösek, sötét vörösek; aljuknál helylyel-közzel 
ezűsthártyásak; hegyök felé igen apró, sárgás pontokkal ritkásan pontozot-
tak; igen rövid levélközűek. 

Bügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a fától kissé elállók; szűr-
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kével finoman szegélyzett vöröses sötétbarna pikkelyekkel borítvák; jókora 
nagy, simapárkányos és csak középtájukon finoman bordás ülőlapra he-
lyezkedök. 

Levelei. Elég nagyok, elég vastag, de nem keményszövetűek, jellem
zően kerekdedek vagyis csaknem oly szélesek, mint hosszak, rövidke, torapa 
hegyben végződök, laposak vagy kissé völgyesek; hullámos szélűek ; ível
tek és csavarosán félregörbülők; felső lapjukon babosak, különben simák, 
csupaszak, bágyadtan fénylök, sáppadt fűzöldek; alsó lapjukon finoman 
szőrösek; széleiken tompán, többnyire kettősen, elég mélyen és elég szabá
lyosan fürészeltek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, fölfelé irányuló, 
mélyen völgyes, finoman szőrös; mirigyei jókora nagyok, kiemelkedők, egy, 
néha kettő is ül többnyire a levéltányér szélén. Levélpálhái rövidek, lándsá-
sak vagy sarlósak és igen szárnyaltak. 

Hasonnevei. Prince of Wales. 
Leírói. L i e g e I, Kenntniss der Pflaumen, IV. 42. 

J a h n, Ulustr. Handb. der Ohstk. III. 449. 
R o y e r, Annál, de pomol. VII. 7. 
Mas, Pomol. générale II. 119. s többen mások. 

Észrevétel. Ilendkivüli termékenysége s gyümölcseinek jósága és kü
lönféle czélokra használhatósága végett, különösen nagyobb városainkhoz 
közel megérdemlené, hogy hazánkban nagyban is elterjeszszük. 
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8. Viola szinü ringló. x , 
(Reine-Claude violette; "Violette Reincclaude.) 

Származása. Régi gyümölcs ugyan, de azért nincs kipuhatolva ek
koráig hogy ki ? és hol találta föl először? A gyütnölcsészek három féle 
ringlót is neveznek a fönebbi név alatt, u. ra. a „Kék," „Violaszinü" és 
„Fekete ringlót". Oberdieck szerint Bavay a belga „Gyümölcsészeti évköny-
vek"-ben (Annales de Pomologie) a „Kék ringló''-t irja a „Violaszinü" 
(Violette) név alatt és mégis a kettőjök leirása között igen csekély az el
térés s ez is csak a növényzetét illetőleg. A francziák, ugy látszik mind eme 
három féle név alatt előforduló ringlót csak „Violaszinü^-nek (Violette) 
nevezik; mig a németek pl. Oberdieck ésLiegel határozottan külön választ
ják mindeniket. Ez utóbbiak szerint a „Kék ringló" vesszei szőrösek; a 
„Violaszinü" ringló vesszei pedig csupaszak. A nálam levő faj, melyet kez
detben „Kék ringló" név alatt emiitettem föl a „Kertész gazdá^-h^n^ csak
ugyan csupasz vesszőkkel bir; miért is ezentúl „Violaszinü ringló"-nak kell 
azt neveznem annál fogva i s ; mert a gyümölcsészetben inkább tartok az 
alapos tudományú (gründlich!) németekkel, mint a fölületes francziákkal. 

Erésideje. Sept. első fele; gyakran october elejéig is eltartható a fán. 
fflinSsége. I , gyakran pedig kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint a közönségesen ismert zöld ringló. 
Alakja. Gömbölyű, mint a zöld ringló; száras végén laposas, hegye 

felé kissé összébb húzódó. Zöme rendszerint száras vége felé esik. Széles és 
mély v á g á n y a a gyümölcsöt rendszerint két egyenetlen félre osztja. 
S z á r a rövid, elég vastag, alig észrevehetöleg szőrös, rozsdafoltos ; több
nyire a gyümölcs fölszinén vagy tágas lapos mélyedéskébe helyezett. K ö 1-
d ö k p o n t j a a gyümölcshegyén is kissé tul vonuló vágány mélyedésében ül. 

Szine. Bőre finom, élvezetkor a szájban könnyen szét szakadozó; vö
röses kék alapszinü, mely színezet azonban csak akkor látható, ha sűrű 
kékes hamva, mely a gyümölcsöt kéknek mutatja, letöröltetik. Pontozata 
meglehetős sűrű, szembetűnő, aranysárga; néha rozsda foltok is észlelhetők 
a gyümölcsön. 

Izlelése. Húsa sárgás zöld,finom, tömött, olvadó; leve igen bő, czukros, 
igen kellemes ízű, de nem oly túlságosan édes, mint a zöld ringló, a mi azon
ban inkább előnye neki a zöld ringló fölött, mintsem hátránya. Magvától 
nem válik el. Magva a gyümölcs nagyságához mérve elég kicsiny, kissé ér
des és kissé hizott pofákkal és tompa háttaréjjal. 

Fája. Vigtenyészetü, edzett; korán rendesen és bőven termő; nyilt 
szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcs peczkekkel és vesszők
kel dúsan megrakodvák, sűrű lombos koronát alkotó; különben nagyság 
és termetre a zöld ringló fájához hasonló. Diszlik nemcsak szilva magonczon 
de kajszi magonczon is. Alkalmas gúla- és szálas fának. Kertem könnyű, 
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laza talajában is jól díszlik. Gyümölcseit teljes értökkel sem veri le a szél 
ugy annyira odatapadnak szárukhoz és ez a vesszőkhöz, hogy inkább meg
töppednek és megaszulódnak, mintsem lehullanának. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, fölfelé lassudan el-
vékonyodók; egyenest fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; körös
körül sikos felületűek s csak kissé finoman bordásak; csupaszak; aljuk felé 
ezüst szinü hártyával sűrűbben, fölfelé azonban csak ritkásan és reczésen 
bevontak, finom, apró pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg ponto-
zottak; napos félőkön violaszín barnák, árnyas félőkön zöldes barnák; 
elég rövid levélkőzüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy közép nagyok, kúposak, igen hegyesek; a 
vesszőtől rézsunt elállók; szürkével finoman szegélyzett vöröses barna pik
kelyekkel borítvák ; elég kiemelkedő s csak szélein kissé röviden bordázott 
ülőlapra helyezkedök. 

Levelel. Elég nagyok, vastagszövetűek, merevek, hosszas tojásdadok 
vagy kerülékesek, gyakran nyelők felé inkább elkeskenyedők, mintsem 
hegyök felé; a vesszők alján csaknem laposak; a vesszők hegye felé ; völ
gyesek és kissé íveltek; felső lapjukon babosak, de különben simák, csu
paszak, fényesek, sötét zöldek; alsó lapjukon finoman szőrösek; széleiken 
többnyire hullámosak és tompa fogakkal sűrűn, néha kettősen is fűrészel
tek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, finoman szőrös; rézsunt fölfelé 
vagy csaknem vizirányosan álló ; a buja hajtásokon mindjárt kiindulásánál 
lefelé görbülő, a mikor aztán a levél lefelé áll rajta; szembetünőleg kiemel
kedő egy vagy két mirigye van, melyek a levél tányérjától kissé alább a 
nyélre helyezvék. A gyümölcspeczkeken levő levelei többnyire széles lándsá-
sak, hullámos szélűek, mereven szétállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. L i e g e l , Kenntnissder Pflaumeti, II. 146. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handh.der Ohstk. VI. 159. 
B a v a y , Annál, depomol. 111. 1\. A többi leírókat, kiknek 

leírása az itt említettekével nem egyezik, nem tartam 
szükségesnek megnevezni. 

Észrevétel. Minthogy virágzásában kissé kényes, nálam a kései fa
gyok miatt ritkán terem bőven: de rendkívül finomízű gyümölcsei végett 
még sem sajnálom tőle a helyet, melyet kertemben elfoglal. Ott, hol a gyü
mölcs termést a kései fagyok ritkán szokták tönkre tenni, méltó volna 
nagyban is tenyészteni. 
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9. Washington szilva. 
(Washington; Die Washington.) 

Származása. Amerikából, New-York mellől származik. A múlt század 
yégén kelhetett magról s mikép az amerikai és angol gyümölcsészek állitják, 
kezdetben nem tűnt föl; mert más fajjal levén beojtva, csak idősebb korá
ban, a gyökhajtásairól nevelt fácskákon termett először 1818-ban. Csakha
mar utat nyitott magának az egész világon. Elterjedését nemcsak gyümölcsei 
nagyságának, szépsége és jóságának és fája edzettsége s termékenységének 
köszönheti, hanem annak is, hogy a szabad Amerika legtiszteltebb történeti 
személyének nevéről lett elkeresztelve. Európába csak 1821-ben hozatott be. 
Ojtóvesszeit 1868-ban kaptam Aradról boldogult Mayer Antal, elemi tanár, 
barátomtól. Azóta több ízben termett ugy, hogy valódiságáról, a leírásokkal 
egyező gyümölcsei és növényzete után, elég módom volt meggyőződhetni. 

Erésideje. Augustus második fele. 
MinSsége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; nagyobb a Zöld ringlónál. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű; néha mindkét végén laposra nyomott; 

hegye felé mindig kissé összébb húzódó, mint száras vége felé; magassága 
többnyire meghaladja szélességét és vastagságát. Zöme középtájra esik. Szé
les, lapos v á g á n y a száras vége felé mindmind inkább bemélyed s a gyü
mölcsöt majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja. K ö l d ö k p o n t j a a 
gyümölcs hegyén is kissé átvonuló mélyedésben ül. S z á r a rövid, elég vas
tag, kissé szőrös, többnyire sápadt zöld; majd egyenes, majd kissé görbe ; 
lapos mélyedéskébe helyezett, melynek karimája a vágányos oldal felé kissé 
ferdén hajlott. 

Színe. Bőre finom, vékony s csaknem annyira áttetsző, hogy rajta át 
a gyümölcs húsának rostszálait is észre lehet venni; értével a gyümölcsről 
lehámozható; elejénte fehéres sáppadt zöld; értével sáppadt sárga, gyöngéd 
rózsaszínnel belehelt. Hamva ritkás, fehéres. Pontozata apró, ritkás, fehéres. 

Izlelése. Húsa világos sárga vagy fehéressárga, finom, meglehetősen 
tömött, de azért igen leves és olvadó ; leve, mint a ringló szilváé, édes, saját-
szerüen finom zamatu. Magva a gyümölcs nagyságához képest elég kicsiny, 
tojásdad, pofás, a kajszi magváéhoz hasonló hármas-taréjos hátú; húsától 
könnyen elváló. 

Fája. Erőteljes növésű, edzett; korán és bőven termő : de vidékemen, 
hol a laza talajban a kártékony rovarok nagyon elszaporodvák, évenkint 
gazdagon mutatkozó termése idő előtt leférgesedik fájáról, hol ősz felé csak 
itt-ott marad mutatónak néhány ép példány. Egymást takaró, többnyire le
felé lógó, sűrű levélzetéröl könnyen fölismerhető. Alkalmas gúla- és szálas 
fának. Talajban nem válogat: de hogy valóban termékeny legyen, emeltebi) 



474 

fekvésű, kötöttebb-talaju vidékre való, hol a rovaroktól nem kellend annyit 
tartania, mint vidékemen. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, egyenesek; kissé finoman 
bordázottak, fölfelé törekvők; gyenge korukban egész hosszukban szőrösek, 
violaszin pirosak; ért korukban csupaszak, aljuk felé ezüst szürke hártyá
val foltozottak, inkább vagy kevésbbé sötét vérvörösek; hosszas, fehér pon
tokkal, kivált aljiJc felé elég szembetünőleg pontozottak; hosszas le vélközüek. 

Rügyei. Nagyok, kuposak, hegyesek, a vesszőktől elállók vagy hegyek
kel a vessző felé visszahajlók ; szürkével tarkázott vöröses gesztenyeszinü 
pikkelyekkel födvék; jól kiemelkedő és szélein észrevehetőleg bordázott 
ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Fiatal fákon igen nagyok, elég vastag szövetüek, merevek, 
széles vagy kerek tojásdadok; rövidke hegyben végződök; laposak s nye
lőkről kissé lefelé irányulok; felső lapjukon kissé babosak, különben simák, 
csupaszak, bágyadtan fénylők, világos vagy sárgás zöldek ; széleiken hullá
mosak és nagy, kerek fogakkal elég mélyen fürészeltek; alsó lapjukon fino
man szőrösek. Levélnyelök közép hosszú, elég vastag, szőrös; rézsunt föl
felé irányuló; két mirigye többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levél-
pálhái nagyok, széles lándzsásak, fogasak s aljuknál szárnyasak. A gyümölcs 
peczkeken levő levelei is nagyok, tojásdadok vagy kerülékesck, laposak vagy 
közepökön kidomborodók s igy visszásán öblösek, hullámos szélüek; rövid 
és középvastag nyelőkről többnyire mind lefelé lógók. 

Hasonnevei. Bolmar; Bolmar's Washington; Irwings Bolmar ; "Was
hington jaune stb. 

Leiről. R o y e r , Annál, de pomoL IV. 23. 
M a s , Le Verger., VI. 59. 
L i eg el, Kenntniss der Pflaumen, II . 263. 
O b e r d i e c k , fflítsí. Handb. der Obstk. III. 377. és többen 

mások.^ 
Észrevétel. Rendkívül szép és nagy gyümölcsei végett még az alföldön 

.is heílyet adhatunk számára egyegy fának kérteinkben: de nagybani te
nyésztése mi haszonnal sem járna itt. Míg ott, hol a kártékony rovaroktól 
kevesebbet szenvednek gyümölcsei, főkép nagy városok közelében nagyban 
is haszonnal volna tenyészthető. 
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/ 
10. Kirke szilvája. ^ , 

(Prune Kirke; Kirke's Pflaurae.) 

Származása. Hogy ki nyerte magról e gyönyörű szép és nagy csemege-
szilvát? bizonytalan. Angolhonban kezdett elterjedni s nevét első elterjesz-
tőjétöl, Kirkctől, a jólurű angol gyümölcskertésztöl nyerte, a ki azt kezdet
ben a piaczi gyümölcsök közt fedezte föl. Fáját aztán egy angol birtokos 
kertében találta meg, a ki azt állitá szilvafájáról, hogy o azt külföldről kapta 
volt. Minthogy azonban más név alatt vele azonos szilva még ekkoráig nem 
találtatott; méltán föltehetjük, hogy mégis csak Angolhonnak köszönhetjük 
e rendkivül értékes szilva fajt is. Ojtóvesszejét több hiteles helyről is meg
kaptam s 1870. óta, midőn először termett nálam a fajfán, valódisága két-
ségtele^nné vált előttem. 

Érésideje. Aug. második fele. 
jfffnffsége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy. 
Alabja. Tojásdad-gömbalaku; szép szabályos termetű; száras végén 

többnyire lapos, hegye felé kissé összébb húzódó és laposan boltozott. Zöme 
többnyire száras vége felé, néha azonban középtájra esik. Vá g á n y a sekély, 
lapos, alig szembetűnő és többnyire egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á-
r a hosszas, vékony vagy közép, vastag, csupasz, rozsdafoltos; csaknem a 
gyümölcs fölszinére piczinyke mélyedésbe helyezett. K ö l d ö k p o n t j a 
fehéres szürke, majd a gyümölcs fölszinén, majd sekélyke mélyedésben lát
ható, hol néha a gyümölcs kissé meg is szokott repedni. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcs értével könnyen lehámozható; 
elejénte sötét bíborpiros; értével sötét violaszín, vagy csaknem feketés kék, 
mely színezetben egyes apró, világosabb píros foltok vagy pettyecskék is 
találkoznak néha. Pontozata finom, apró, fehéres, egyenlően és elég sűrűn 
elhintett; finom rozsda szálcsák szakadozott vonalkákban szintén gyakran 
találkoznak fölületén, melyek azonban alig szembetűnők. Hamva világos
kék és ritkás. 

Izlelése. Húsa zöldessárga, áttetsző, sugaras, kissé tömött, de olvadó; 
leve igen bő, igen czukros, igen kellemes, fűszeres ízű. Magva a gyümölcs 
nagyságához képest elég kicsiny, tojásdad, laposas, éles háttaréjos, húsától 
teljesen elváló. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és rendkivül bőven termő. Szabályosan 
elhelyezett, fölfelé törekvő ágaival szép lombos koronát alkotó. Gúla- és 
szálasfának egyiráut alkalmas. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei esős évjá-
ráskor sem szoktak fölrepedezní. Vidékemen egyike volna a legtermékenyebb 
szilvafajoknak: de a K ö z ö n s é g e s b a n a ( = Omophlus lepturoides), 
melyet itt népnyelven V ö r ö s s z i p o l y vagy l á g y b o g á r n a k nevez
nek, valódi élvezetet talál kötődött gyümölcsei pusztításában. Oly években 
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tehát, midőn e falánk rovarnak rajzási idejében derült, meleg napok járnak, 
vajmi kevés gyümölcsöt képes megtartani a szilva fa, különösen pedig a 
„Kirke szilvá''-jának fája. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, fölfelé elvékonyodók, 
fölfelé állók vagy eléggé éles szögekben fölfelé törekvők; elég egyenesek; 
kissé könyökösek; köröskörül síkos fölületüek, csaknem bordázatlanok; 
gyenge korukban is, ért korukban is csupaszak, violaszinpirossal árnyalt 
sötétbarnák; aljuknál sárgásba játszó fehéres hártyával majd sűrűbben majd 
ritkábban és recz«sen bevontak s ugyan ily szinü pontokkal hol sűrűbben, 
hol ritkábban pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak és hegyesek; a vesszőtől elál
lók vagy azokkal párhuzamosan fölfelé irányulok; sötét gesztenyeszínű, 
sima pikkelyekkel borítvák; jól kiduzzadt, simapárkányos, bordázatlan ülő
lapra helyezkedők. 

Levelei. Nagyok, elég vastagszövetüek, merevek, széles tojásdadok 
vagy kerülékesek; száruknál inkább elkeskenyedők, mint hegyök felé; 
többnyire laposak vagy széleiken hullámosan fölhajlók; felső lapjukon si
mák, csupaszak, fényesek, élénk zöldek vagy sötétzöldek; alsó lapjukon, 
kivált a kiemelkedő idegeken szőrösek; széleiken nagy, kerek, néha kettős 
fogakkal is elég mélyen fürészeltek; lefelé állók. Levélnyelök hosszas, kö
zépvastag, szőrös, nyár végén pirosas ; nyilt szögekben fölfelé álló vagy kis
sé lefelé görbülő; elég szembetűnő két miriggyel ellátott. Levélpálhái kö
zéphosszak, fogas sarlósak, aljuknál szárnyaltak. A gyümölcspeczkeken 
levő levelei kisebbek mint a vezérvesszőkön levők; széles lándsásak, lapo
sak, hullámosak, lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. R o y e r , Annál, depomol. II. 105. 

Mas , Le Verger^ VI. 15. 
L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, III . 84. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. III. 293. és többen 

mások. 
Észrevétel. Hazánkban mindenütt, hol a K ö z ö n s é g e s b a n a pusz

tításának nincsenek kitéve a gyümölcsösök, kivált pedig vasutak és nagy 
városok m^ellett, nagyon megérdemli e jeles szilvafaj, hogy nagyban is elter
jesszük. Erésidejekor piaczaink valódi büszkesége s csemege asztalaink 
dísze lenne e szilvafaj. 
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11. Esperen arany-szilvája. a , 

(Drap d'or d' Esperen; Esperen's Goldpflaume.) 

Származása. Esperen őrnagy nyerte magról Malines-ban (Belgium.) 
A magról kelt anyafa Bivort szerint 1843-ban termett először. Felséges gyü
mölcsei végett napjainkban világszerte el van már terjedve. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Oberdiecktől. Ugyanez évben az „Illustrirtes Handhuch 
der Ohstkunde'^ után közlöttem is leírását a ,Kertész gazdában" (1870. 
149. 1.). de akkoriban még sem gyümölcsét, sem növényzetét nem volt 
módomban tanulmányoznom. Csak 1873-ban termett nálam először. Gyü
mölcseit és növényzetét a leírásokkal egyezőknek találván, fajom valódisá
gában többé nincs okom kételkedni, 

Erésideje. Aug. vége vagy sept. eleje. 
MinSsége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; első gyümölcsei nálam jóval nagyobbak voltak, 

mint Oberdiecknél. 
Alakja. Tojásdad vagy tojásdadgömbalakú, két végén kissé belapitott; ' 

legnagyobb átmérője középtájra esik, honnét mindkét vége felé egyenlően 
fogyva domborodik; néha azonban száras végén nagyobb a domborusága, 
mint hegye felé. Széles és lapos v á g á n y a többnyire egyenlő félre osztja 
a gyümölcsöt, melynek ellenkező oldala jól ki szokott domborodni. K ö 1-
dö kp o n t j a hol mélyedés nélkül csaknem a fölszinre, hol ismét némi repe-
désszerü mélyedésbe helyezett. S z á r a elég hosszú, meglehetős erős, szőrös, 
sárgás, zöld, sötétbarna foltokkal tarkázott, hol inkább, hol kevésbbé szűk és 
mély üregben, gyakran pedig csaknem a fölszinre helyezett. 

Szine. Bőre igen finom, vékony, áttetsző, elejénte zöldessárga, később 
aranysárga. Piros pontok és foltok csak ritkán mutatkoznak rajta. Hamva 
ritkás, fehéres. 

Izlelése. Húsa csaknem aranysárga, igen finom, olvadó, noha elég 
tömött; teljes értével magvától jól elváló ; leve bő, czukros, illatos, izére 
nézve csaknem a jó őszi baraozkra emlékeztető. Magva a gyümölcs nagysá
gához képest kicsinynek mondható, tojásdadalaku, száras vége felé elvé
konyodó ; pofái érdesek; háta eléggé kiemelkedő taréjjal ellátott. 

Fája. Fiatal korában elég élénknövésü; de korai és bőtermése miatt 
nagy fává bajosan növekedhetik. Edzett természettel bir. A nyesést jól ki
állja miért is léczezet melletti tenyésztésre is igen alkalmas, 
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Vesszei. Elég számosak, középvastagok, egyenesek, rövidek, alig kö-
nyökösek, sík felületűek, csupaszak, szennyesbarna szinüek; árnyas félő
kön, itt-ott zöldesek; apró, sárgás fehér pontokkal ritkásan behintvók; kissé 
hosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőkkel egy-
irányban felfelé vagy kissé elállók, elég szembetűnő hármasbordás ülőlapra 
helyezkedők. 

Levelei. Nagyok, elég vastagszövetűek, tojásdadok, vagy visszástojás-
dadok, rövid, tompa hegyben végződök; hullámos szélüek, csaknem lapo
sak, széleiken csak kissé felhajlók; babosfelűletűek, bágyadtan fénylők, elég 
világoszöldek; széleiken sűrű tompa fogakkal egyenlőtlenül fürészeltek; hol 
mereven és vízszintesen irányulok, hol kissé lefelé állók. Levélnyelök rövid, 
igen vastag, kissé szőrös, csatornás, magasan kiemelkedő két, néha három mi
rigygyei is ellátottak, a vesszők hegyén rézsútosan fel, alább csaknem víz
szintesen, a vesszők aljánál pedig lefelé irányulok. Levélpálhái elég kifejlő-
döttek, alul szárnyasak, sokáig épen maradók. 

Leirói. B i v o r t , Album de pomologie, II. 67. 
Mas, Le Verger, VI. 63. 
O b e r d i e c k , lüust.Handh. der Obstk. III. 329, stb. 

Észrevétel. Ugy kerített házi kertekben, mint szabadon álló gyümöl-
. esőseinkben is méltán megérdemli e kitűnő szilvafaj, hogy hazánkban is 

mindenütt elterjesztessék. 
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12. Victoria királynő szilva. 
(Prune Victoria ; Königin Victoria.) 

Származása. Bizonytalan; Downing szerint angol eredetű. Ojtóvesz-
szejét 1871-ben kaptam Oberdiecktől s 1874-ben már bemutatta nálam első 
gyümölcseit a fajfán. ügy e gyümölcsök, mint faiskolai ojtványaim növény
zete is, egyezvén a leirásokkal, fajom valódiságát teljesen bebizonyították. 

Érésideje. Sept. eleje. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-gyümölcs; finom aszalványnak 

is igen kitűnő. 
Nagysága. Igen nagy, csaknem olyan, mint egy jókora ruczatojás. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű vagy egyszerűen tojásalaku, száras végén 

kissé tompább, mint hegyénél; két oldala kissé belapított. Legnagyobb át
mérője középtájra esik, honnét mindkét vége felé egyenlően, néha szára felé 
inkább fogyva gömbölyödik, Y á g á n y a néha igen sekély, néha elég szem
betűnően mély, többnyire egyenlő félre osztó. K ö l d ö k p o n t j a a gyü
mölcs hegyén hol a fölszinen ülő, hol sekély mélyedésbe helyezett. Szára 
elég hosszú, szőrös ; sekély, néha mély csészécskébe helyezett. 

Színe. Bőre SZÍVÓS, a gyümölcs teljes értével lehámozható; világos 
bíborvörös; halvány-sárga alapszíne azonban az árnyas felén jól kivehető. 
A piros színben számos apró, finom, sötétpirossal szegett pontocska vehető 
észre. Sűrű, kékesvörös hamva rendkívül emeli a gyümölcs szépségét. 

Izlelése. Ilusa sárga, finom, tömörkés; leve bő, finom borízzel emelt 
édes, a beszterczei szilvára emlékeztető, kellemes ízű; magvaváló. Magva a 
gyümölcs nagyságához képest kicsiny, hosszas, széles és lapos, tojásdad 
alakú, éles és jól kiemelkedő háttaréjjal ellátott. 

Fája. Egészséges, edzett. Virágai az idő viszontagságával inkább da-
czolnak, mint bármely más szilvafaj virágai; miért is rendesen és bőven 
terem; korán termőre fordul. Lelógós-águ, ritkás, szabálytalan koronát al
kot ; helyben és talajban nem válogat; a nyesést nem szereti. Beszterczei 
szilva alanyon díszlik legjobban. 

Vesszei. Nem számosak, középvastagok, fiatal ojtványokon elég egye
nest fölállók; idősebb, de azért elég erőteljes fák korona ágain lefelé gör
bülök, könyökösek; hegyök felé mind-mind inkább elvékonyodók, merevek, 
szőrösek; hornyolatlanok; napos félőkön barnaszinűek; árnyas félőkön 
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barnával szeplőzött zöldek; apró, vörhenyes pontokkal elég sűrűn ponto-
zottak; aljukfelé reczés hártyával ritkásan bevontak, majd rendes, majd 
kissé rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, kissé tompán hegyesek; a 
fától elállók, kissé fehér molyhosak ; sötétbarnák; jól kiemelkedő sima 
párkányos, vagy hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 

Levelei. Nagyok, elég vastagszövetüek, kerek tojásdadok, itt-ott visz-
szás tojásdadok vagy pedig keriilékesek; rövidke, de elég szúrós hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy néha széleiken kissé fölhajlók; itt-ott 
fölfelé, néha pedig lefelé öblösek, mely utóbbi esetben a levél felső lapja a 
főideg irányában nyergesen fölemelkedik s szélei és oldalai lefelé görbül
nek ; alsó lapjuk szőrös; felső lapjuk csupasz, csaknem sima, bágyadtan 
fénylő, homályos zöld; széleiken nagy tompa fogakkal szabályosan füré
szeltek. Levélnyelök elég vastag, rövid, de gyenge, a vesszőktől többnyire 
vízszintesen elálló vagy kissé lefelé konyuló, szőrös, csatornás ; többnyire 
két kiemelkedő mirigygyei ellátott; sáppadt sárga, itt-ott némi halvány 
pirossal színezett. Levélpálhái kicsinyek, fogaslándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Queen Victoria; Denyers Yictoria; Sharps Emperor.*) 
Leírói. R 0 y e r. Annál, de pomol. IV. 45. 

M a s , Le Verger, VI. 23. 
L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen IV. 17. 
J a h n , Illustr. Handh. der Ohsik. VI. 135. és mások. 

Észrevétel. E kitűnő szép és jó, finom aszalványnak (prunellanak) is 
igen alkalmas szilvafajt, mely a nagy fajta szilvák közt tán legtermékenyebb
nek mondható, érdemes volna hazánkban is mindenütt elterjeszteni. 

*) A gyümölcsész tekintélyek közül többen, — mint Oberdieck, Royer és Liegel, 
— a „Sharp's Emperor"-t külön fajnak tartják s külön is irják le ; mások ellenben, — 
mint Downing és Mas, — egészen ugyanazonosnak tartják a Victoriával. Mindkét faj 
meg van nálam Oberdiecktöl, de eddig még csak a Victoria termett. 
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13. Royer kajszin szilvája. y~ , 

(Abricotée de Royer; Royevs Aprikosenpflaume.) 

Származása. E jeles szilvafajt Liegel, braunaui gyógyszerésznek kö
szönhetjük, ki a szilvákról irt jeles müveivel hervadhatlan koszorút vivott 
ki magának a gyümölcsészek előtt. 0 eme, szinére és alakjára nézve a zöld 
ringlóhoz igen hasonló szilvafajt egy kék szilváról és pedig a „Király szilva* 
magvairól nyerte és Royer, hires belga gyümölcsész nevéről keresztelte el. 
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől. A jól kifejlődött, négy éves 
próbaág 1873-ban már rendkívül bőven termett nálam a fajfán. 
Növényzete, gyümölcsei a leírásokkal egyezvén, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. második fele. 
MintSségG. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy, mint a zöld ringló. 
Alakja. Gömbölyű, mint a zöld ringló; de nem oly szabályos termetű, 

mint emez. Száránál némely gyümölcs meglehetősen, némelyik kevésbé van 
belapitva, mint a zöld ringlónál és hegye felé is összevonultabb és dombo-
ruabb, mint emez; két oldalán többnyire kissé belapitott. Legnagyobb 
szélessége a száras vég felé, néha pedig középtájra esik. V á g á n y a széles 
és sekély, néha elég mély s hol egyenlő, hol egyenlőtlen félre osztja a 
gyümölcsöt. Kö ldökpon t j a a gyümölcs hegyén csekély mélyedésben, 
néha egy, néha több oldalról is körülvéve emelkedésektől. Szá ra rövid, 
csupasz, vöröspettyes; inkább vagy kevésbbé széles, de sekély mélyedésbe 
helyezett. 

Szine. Bőre elég SZÍVÓS, teljes értével lehámozható, zöldes sárga; 
napos felén gyakran vérveres pettyekkel, hol ritkábban, hol sűrűbben be
fecskendett; szűrkés pontjai körűi vörössel szegélyzett. Hamva ritkás, 
zöldesfehér. 

Izlelése. Hűsa zöldessárga, finom olvadó; leve bő, finom savanynyal 
emelt czukros, ízére nézve csaknem oly kitűnő, mint a zöld ringló, sőt ki
tűnőbb annak, a ki a túlságos édest kevésbbé szereti. 

Tája. Egészséges, rendkívül edzett. Hideg tavaszszal is ritkán láthatni 
fiatal hajtásain oly összezsugorodott sárgás leveleket, milyenek a legtöbb 
szilvafajnál elő szoktak fordulni. Virágai sem oly kényesek, mint sok más 
szilvafajokéí. Korán és rendkívül bőven termő; sűrű lombos, szétterjeszkedő 

SÍ 
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koronát alkotó. Gyümölcsei esős időjárással sem szoktak ugy fölrepedezni, 
mint a zöld ringló. 

Yesszei. Elég számosak, meglehetős vastagok, merevek, felfelé elvé-
konyodók ; alig könyökösek, hornyoltak, csupaszak ; aljuk felé sötét barnák, 
hosszas csíkokban levonuló, reczés hártyával bevontak; hegyök felé vöröses 
barnák; rövid levélközüek. 

Riigyei. Elég nagyok, hasas kúposak, tompa hegyűek, a fától elállók; 
jól kiduzzadt, hosszasbordás ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Középnagyok, elég vastagszövetüek, széles tojásdadok, 
kerek hegyben végződök, hegyök felé legszélesebbek; csaknem laposak, 
csak kissé völgyesek és íveltek ; elég babosak, különben csupaszak, homá
lyos zöldek; széleiken többnyire finoman, szabályosan és tompán fürészeltek. 
LevélnyelÖk rövid, vastag, a vesszők alján ós derekán merev, finoman 
szőrös, csatornás, pirossal mosott sárga; két mirigye többnyire a lovéltá-
nyér szélén látható. Levélpálhái aprók, fogas lándsásak, hamar elhullók. 

Leírói. L i e g e l , Monatssclirift. 1858. 282. 
O b e r d i e c k , llliistr. Handb. der Obstk. YI. 267. 

Eszí evéíel. E kitűnő szilvafajban egy méltó versenytársra talált a 
zöld ringló. Fennebb jelzett jeles tulajdonainál fogva utat fog törni magának 
mindenütt a világon. Nem szorul ajánlatra. 
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14. Liegel ikerszilvája. ^ ; 
(Jumeües de Liegol; Liegel's ZwillÍMgspflaumo.) 

Szárinazásn. E jeles szilYafajt fönebbi neve alatt Liegelhez a bajor 
gazdasági egylet küldötte volt Münchenből 1851-ben. Ojtóvesszejét Ober-
diecktöl kaptam 1871-ben. 1873-ban már bemutatta nálam első gyümölcseit, 
melyek a leírásokkal egyezvén, fajom valódiságáról teljesen meggyőztek. 

Erésideje. Aug. vége — sept. eleje. 
Iffinífségo. Csaknem I. rendű csemege és piaczos gyümölcs. 
NHgysiíg.a. Nagy, átmérője gyakran majd minden irányban megközelíti 

a 2 hüvelyket ;=: 5Vio cm. 
Alakja. Laposas gömbölyű, kissé négyszegletű, mindkét végén bela-

pitott. V á g á n y a sekély, néha aligszembetünő, egyenlőtlen félre osztó. Kö I-
d ö k p o n t j a a gyümölcshegyén afölszinrehelyezett.Szára majd V = 2^IIQ 

cm. hossza, vékony, szőrös; szépen kikanyarított, kissé mély üregbe helyezett, 
Szino. Bőre vastag, értével lehámozható, világos vörös ; számos apró 

szürkés pontocskákkal behintett. Hamva sűrű, kékes. 
Izlelése. Ilusa fehéressárga, sugaras, fénylő, leve bő, czukros, kellemes 

zamatu, magvától jól elváló. Magva tojásdad gömbölyű; a hátán kiemelkedő 
hármastaréja jól távol esik egymástól, oldalai domborúak, ripacsosak. 

Fája. Egészséges, edzett, korán és rendkívül bőven termő. Gyümölcsei 
esős időjárással sem repedeznek föl s a fán, — ért korukban is, — sokáig 
eltarthatok. 

Vesszei. Középnagyok, vékonyak, egyenesek, fölállók vagy pedig szé
les szögekben elállók; alig könyökösek, simák, kissé hornyoltak, csupaszak ; 
napos félőkön violaszinbe játszó barnák, árnyas félőkön barnaszeplős zöldek, 
rendes levélközüek. 

Rügyei Kicsinyek, kúposak, hegyesek, többnyire kétkét gyümölcsrűgy 
társaságában jelenkezők; jól kiemelkedő hármasbordás ülőlapra helyezke-
dök, mely bordák középsője elég szembetünöleg hosszan lenyúlik a vesszőn. 

Levelei. Középnagyok, tojásdadok vagy kerűlékesek, laposak; csak 
31" 
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kissé íveltek; nyelőkről vizszintesen állók s lapjukkal félre görbülök ; sima 
felületűek, homályoszöldek ; széleiken sűrű, tompafogakkal finoman, több
nyire kettősen fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, többnyire 
vizszintesen irányuló, szőrös, nyár vége felé vérvörössel mosott sárga; jól 
kiemelkedő, két miriggyel ellátott, Levélpálhái elég nagyok, szárnyas lánd-
sásak, hamar elhullók. 

Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen IV. 26. 
J a h n , lllust. Handh. der Obstk. III. 309. 
D 0 c h n a 1, Führer in der Obstk. III. 133. 

Észrevétel. Azon ritka szilva fajok közzé tartozik, melyek egy száron 
gyakran két összenőtt, más szóval i k e r gyümölcsöt is hoznak. E tulajdo
nától kapta nevét is. Termékenységénél, gyümölcsei nagysága, szépsége és 
jóságánál fogva e faj is megérdemelné, hogy szilvásainkban, ha mindjárt 
csak egy-egy fában is, képviselve legyen. 
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15. Fehér császárnő szilva. 
(Iraperatrice blanche; Weisse Kaiserin.) 

Származása. Régi jeles gyümölcs. Származásáról semmi bizonyos adat 
nincs a gyümölcsészek müveiben följegyezve. Későn érő, finom ízű gyümöl
csei s fájának termékenysége végett, különösen melegebb vidékeken, p' . 
hazai Alföldünkön is igen megérdemelné a nagybani elterjesztést. Ojtóvesz-
szejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől. A jól kifejlődött négy éves próbaág 
1873-ban rendkívül bőven termett fajfámon. Növényzete, gyümölcsei egyez
vén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érísideje. Sept. közepe. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs, aszalványnak is igen alkalmas. 
NagySilga. Jókora nagy, mint a zöld ringló. 
Alakja. Gömbölyű, gyakran tojásdad gömbölyű, néha mindkét végén 

kissé belapitott; v á g á n y a csekély és lapos, egyenetlen félre osztó ; minél 
fogva a gyümölcs egyik fele duzzadtabb s hegye felé inkább fölemelkedett, 
mint a másik. K ö 1 d ö kpo n tj a a gyümölcs hegyén, többnyire az egyik ol
dal fölemelkedése mellett, csekély mélyedésben látható. S z á r a rövid, vé
kony, csupasz, rozsdafoltos; szűk és csekély csészécskébe helyezett. 

Színe. Bőre szívós, értével jól lehámozható ; fehéres sárga; napos ol
dalán, különösen száras vége felé pírossal mosott, piros pettyekkel és foltok
kal tarkázott, apró fehéres pontokkal elég sűrűn behintett. Hamva elég sűrű, 
fehéres, néha rózsaszínbe játszó. 

Izlelése. Húsa sárgás; tömött, igen leves, czukros, felséges ízű. Nálam 
meglehetősen elvált magvától; Dítrich is ezt írja róla: mig Líegel és Ober-
dieck az ellenkezőt tapasztalták. Magva középnagy, csaknem lapos, ferdén 
kerülékes vagy tojásdad ; háttaréja a száras vég felé elég jól kiemelkedő, 
oldalai kissé érdesek s néha barázdásak. 

Fája. Vignövésü, edzett; fölfelé törekvő ágaival, melyek sűrűn beru-
házvák gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel, elég sűrű lombos koronát alkotó. 
Korán és bőven termő. Gyümölcsei ért korukban is jól állják helyöket a fán. 

Yesszei. Számosak, közép hosszúak, vékonyak, egyenesek, fölfelé 
állók, barázdoltak vagy hornyoltak; végig csupaszak; árnyas félőkön barna-
szeplős zöldek; napos félőkön violaszín barnák; elég rövid levélközüek. 

Bügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a fától csak kissé elállók; 
elég kiemelkedő, hármasbordás ülőlapra helyezkedők. 



486 

LeTelei. Kicsinyek, vékonys/övetüek, kerek tojásdadok vag'y visszás-
tojásdadok, csaknem vizsziutesen irányulok; laposak, merevek ; széleikkel 
és hegyekkel nem ritkán lefelé hajlók ; széleiken kerekded, tompa fogakkal 
szabályosan, gyakran kettősen fürészeltek; alsó lapjuk ritkásan szőrös; felső 
lapjok csupasz, homályos zöld. Levélnyelük rövid, középvastag, szőrös ; 
kissé fölfelé álló, merev, a vesszők és levelek értével sötét violaszinü; két 
kisded miriggyel ellátott. Levélpálhái kicsinyek, hamar elhullók. 

Leirói. I) i t t r i c h , Obsthmde, II. 246. 
L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, II. 180. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohstk. Ví. 265. 

Észrevétel. E későn érő, kedves ízü csemege szilvának itt, az Alföldön, 
egy kertből sem volna szabad hiányoznia. Magasabban fekvő, hűvösebb tá
jakon kellő finomságát nem birná kifejteni s nálunk is a magvától el nem 
váló szilvák közzé tartoznék, mint Némethon éjszaki részen. 
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16. Wangenheim korai szilvája. 
(Prune Wangenheim; Wangenhoim's Frühzwetsche.) 

Származása. Hilietőleg a zöldringló magvárói kelt Wangenheim, í'őlo-
vás/mcster és kamarás kertében, Gótba mellett. Feltalálója nevéről elke
resztelve Dittrich irta le először, 1837-ben s kezdte elterjeszteni Némethon
ban. Franczia gyümölcsészeti művekben még nem olvastam leírását; rövid 
jellemzése is csak a nagyobb, franczia gyümölcsjogyzékokben fordul még elő. 
Mind fájának épsége és termékenysége, mind gyümölcseinek kitűnő tulaj-
di)n;i,i végett utat fog törni magának bizonyosan mindenfelé, hol a talaj és 
éghajlat a szilvafajok tenyésztését megengedi. Ojtóvesszejét 1869-ben kap
tam Kcutlingenböl. Nálam már több izben is gyümölcsözött. Növényzete és 
gyümölcsei a leirásokkal egyezvén, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. eleje. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs; háztartási czélokra is szintoly 

alkalmas, mint a beszterczei szilva. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdad; legnagyobb szélessége középtájra esik, honnan 

mindkét vége felé szelíden fogyva tompán gömbölyödik. V á g á n y a , mely 
a gyümölcs két vége felé jól be szokott mélyedni, többnyire egyenlőtlen 
félre osztja a gyümölcsöt. K ö l d ö k - p o n t j a a gyümölcs hegyén többnyire 
a vágány repedésében látható. S z á r a rövid, szőrös, barnafoltos; a gyü
mölcs tetején sekély mélyedésbe helyezett, néha húsgyürün ülő. 

Szine. Bőre SZÍVÓS, vastag, teljes értével lehámozható; sötét violaszinü; 
itt-ott apró rozsdafoltok és sárgás pontocskák is tűnnek elő rajta. Hamva 
sűrű, világos kékszínű. 

Izlelése. Húsa zöldessárga, tömött és keménykés, de mégsem oly mér
tékben, mint ezt beszterczei szilvánknál tapasztaljuk, tűiért korában pedig 
egészen lágy; magvaváló; leve bő, finom borízzel emelt czukros, kellemes 
zamatú. Magva tojásdad; száras végén, hol háttaréja jól kiemelkedik, elég 
tompán végződik ; oldalai meglehetősen ripacsosak. 

Fája. Egészséges, edzett, fiatalkorában bujanövésü ; kissé nyilt szö
gekben fölfelé törekvő ágaival elég sürűlombos koronát alkotó ; korán, ren
desen és bőven termő. Nálam kajszi alanyra nemesítve is egészen otthonosan 
érzi magát. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, fölfelé elvékonyodók, 
kissé széles szögekben fölfelé irányulok, egyenesek, alig könyökösek ; hor
nyoltak; egész hosszukban csupaszak ; itt-ott finoman hamvasak; napos 
félőkön barnával mosott violaszinüek ; árnyas félőkön zöldesek ; elég rövid 
lovélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, lapulók, fakóval árnyalt sötét
barnák; jól kiemelkedő, keskeny, hármas bordás ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Elég nagyok, tojásdadok vagy kerülékesek, rövidke hegyben 
végződök; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylök, világos zöldek; 
alsó lapjukon kissé szőrösek; laposak vagy kissé csatornásak; széleiken 
apró, tompa fogakkal sűrűn, szabályosan, többnyire kettősen fürészeltek. 
Levélnyelök elég vastag, szőrös, nyár vége felé vérvörös ; fölálló, néha lefelé 
görbülő ; eléggé kiemelkedő, két mirigye a levéltányér szélére vagy csak 
kissé alább a nyélre helyezkedő. Levélpálhái elég hosszak, keskeny lándsá-
sak, aljuknál szárnyasak, hamar elhullók. A gyümölösvesszőkön és peczke-
ken lévő levelei kisebbek, tojásdad lándsásak, nyelők felé inkább elvéko
nyodók, mint hegyök felé. 

Leirói. D i t t r i c h , Obstkunde, 11. 199. 
L i e g e l , Kentniss der Pflaumen, III. 14. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. III.229. 

Észrevétel. A „valódi korai beszterczei" (\\'̂ ahre Frühzwetsche) rend
kívül hasonló ugyan a fönnebbihez; de termékenységre épen nem mérkŐz-
hetik vele s igy amaz, a Wangenheim mellett, bizvást nélkülözhető. 
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17. Kék olaszszilva. s/ 
(Quetsche d'Italie; Italienischo Zwetsche.) 

Származása. Nem régi gyümölcs, de származásáról csak annyit jegyzett 
föl Dittrich, hogy Olaszhonból Majland vidékéről került először Schweizba 
s onnan Németországba Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Eeutlingenből. 
Nálam már több ízben termett. Gyümölcsei és növényzete egyeztek a leirá-
sokkal^s így fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Sept. közepe. 
Minősége. Ugy a csemegegyümölcsök, mint a háztartási czélokra al

kalmas szilvák közt is kitünőleg I. rendű. 
Nagysága. Nálam ugyan kevésbbé, de alkalmasabb talajban sokkal 

nagyobb a közönségesen ismert beszterczei magvaváló szilvánál. 
Alakja. Hosszas tojásdad; zöme rendszerint középtájra esik, honnét köl-

dőkpontja felé inkább összeszűkül, mint száras vége felé, a hol kissé tompa 
csúcsban végződik. V á g á n y a csak kissé mély, egyenetlen félre osztó; 
minélfogva az egyik oldal rendszerint túlemelkedik a köldökponton, mely a 
gyümölcshegyén hol a fölszinen látható, hol az egyik oldal fölemelkedése mel
lett oldalt helyezve. S z á r a elég hosszú, sárgás zöld, vörösbarna szeplős, 
szőrös, egyenes; sekély, többnyire a vágányos oldal felé rézsut álló csészécs-
kébe helyezett. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcs teljes értével lehámozható, 
elejénte világos kék; értével azonban feketés kék; sárga pontocskákkal fino
man behintett. Hamva sürü, kékszinü. 

Izlelése. Húsa zöldessárga, néha, főkép tűiért korában, magüregének 
falain vöröses rostszálakkal ellátott; finom, tömött, keménykés; magvától 
jól elváló; leve nem bő, de finom borízzel emelt czukros, s épen oly kellemes 
ízü, mintajó beszterczei szilva. Magva hosszas tojásdad, tompahegyü, száras 
vége felé szembetünőleg elvékonyodó; oldalain egyenetlenül belapított. Hát
taréja csak száras vége felé emelkedik föl kissé élesebben. 

Fája. Nálam kissé lassunövésü; alkalmasabb talajban, főkép fiatal 
korában, elég vig növésű, edzett, termékeny; kissé rendetlen szétterjesz
kedő koronát alkotó. Kajszi alanyon is jól díszlik. A nyesésnek nem barátja. 

Tesszei. Nem számosak, rövidek, elég vaskosak, meglehetős egye
nesek, könyökösek, sima fölületűek, csupaszak, napos félőkön barnavörösek, 
árnyas félőkön zöldesbarnák; aljuk felé ezüstszínű hártyával hol sűrűbben, 
hol ritkábban bevontak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, igen hegyesek, lapulók vagy a vesszők
kel egy irányban fölfelé állók; igen duzzadt, sima, csaknem fényes párká-
nyú s csak két szélén bordázott, széles ülőlapra helyezkedők. 

Leyelei. Középnagyok, durva szövetüek, jellemzőleg keskenyek, hosz-
szas vagy lándsástojásdadok; keskeny, szúrós hegyben végződök; csatár-
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násak, kissé íveltek, a gyümölcsvesszőkön és peczkeken csaknem szivar-
formán összegöngyölödők; többnyire lelógok; a vesszők hegye felé azonban 
mereven kissé rézsútosan fölfelé irányulok ; felső lapjukon elég simák; vi
lágoszöldek, gyenge korukban csaknem sárgászöldek ; alsó lapjukon kissé 
Bnőrösek; szeleiken kissé előre hajló tompa fogakkal elég mélyen, sűrűn 
többnyire kettősen fürészeltek. Levélnyelük elég hosszú, középvastag de 
gyenge, szőrös ; nyár vége felé sötét violaszín foltokkal tarkázott zöldes
sárga; jól kiemelkedő, két, kisded, kerek mirigykével ellátott. Levélpálhái 
elég nagyok, fogas lándsásak, alul szárnyasak, rendesen a vesszőket ölelök, 
hamar elhullók. 

Hnsoiinevei. Schweizer Zwetsche; Fellenberg; Italiiinischc blauc 
Zwetsche. 

Leírói. D i t t r i c h Obstkunde, 11. 202. 
L i e g 01, Kenntniss der PJlauvien, II. 14. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der OJsiíA;. l í l . 241. 
R o y e r , Annales de pomol. III. 18. 
Mas, Le Vergeo; YI. 69. stb. 

Észrevétel. E világszerte elterjedt, kitűnő szilvafaj hazánkban sem 
ritka már. Kötöttebb talajt, emeltebb és hűvösebb tájékot szeret, mint a 
milyennel nálam találkozik. Gyümölcsei, melyek sokkal nagyobbak a besz-
terczoi szilvánál, jól állják helyöket a fán s esős időjárással sem szoktak 
felrepedezni. 
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18. Braunau-i kajszinszerü szilva. >wL 
(Abricotée do Briuiuau; Brauiiauor Aprikosoiiartige .PŰaume.) 

Származása. Liegel nyerte magról 1820. körül. Elojénte „Braunau-i 
uj magoncz" név alatt terjesztette s csak később adta neki e fönebbi, jel
lemzőbb elnevezést. Ojtó vesszejét 1872-ben kaptam Obcrdiecktöl. Róla tett 
ojtásom már 1873-ban bemutatta a fajfán első gyümölcseit, melyek egyez
vén a leírásokkal, fajom valódiságát bebizonyították. 

Érésideje. Aug. végén, sept. elején. 
Minősége. I. rendű csemege-, gazdasági- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy. 
Alakja. Zömök tojásdad, széle hossza egy, két oldalán kissé belapított, 

többnyire azonban kissé magasabb, mint széles; mindkét végén egyformán 
gömbölyödő. V á g á n y a néha elég szembetűnő; szára felé többnyire jól 
bemélyedő; egyenlőtlen félre osztó. K ö l d ö k p o n t j a a gyümölcs hegyén 
néha oldalt, a vágányos oldal felé helyezett. S z ár a középhosszú, elég vastag 
csupasz, zöldessárga; csak itt-ott rozsdafoltos; csekély és szűk csészécské-
ben, csaknem a gyümölcs felületére helyezett. 

Színe. Bőre meglehetős SZÍVÓS, savanykás, értével lehámozható, viasz
sárga, némelykor zöldessárga; áttetsző, zöldes csíkokkal, itt-ott piros fol
tokkal tarkázott; néha napos oldalán pirossal kissé befuttatott. Hamva 
sűrű, fehéres. 

Izlelése. Húsa sárga, igen tömött, magjátó 1 csaknem teljesen elváló, 
leve igen bő, czukorédes, kellemes zamatu. Magva tojásdad; laposoldalu, 
szára felé meglehetős éles, egyebütt tompa háttaréjjal ellátott. 

Fája. Erőteljes, igen edzett, korán és rendkívül bőven termő. Nagy 
fává képes növekedni. Gyümölcsei esős időjárással sem repedeznek föl: de 
értökkel könnyen lehullnak a fáról, nem úgy, mint némely más szilvafajok, 
melyek inkább megaszalódnak a fán, mintsem lehullanának. 

Vesszei. Elég hosszak, középvastagok, föl állók, kissé könyökösek, 
hegyök felé kissé bordásak ; alább sima felületűek, csupaszak, csaknem fé-
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nyesek, sötétbarnák, gyenge korukban világos vörösek; aljuknál reczés 
hártyával ritkásan bevontak; kissé hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a fától el s he-
gyökkel, — csaknem a vesszőkkel párhuzamosan — fölfele állók ; jól ki
emelkedő, hármas-bordás ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Elég nagyok, meglehetős vastagszövetüek, merevek, kerű-
lékesek; rövid, tompa hegyben végződök; többnyire kissé fölfelé állók; 
kissé iveitek, laposak, néha széleikkel lefelé görbülök s igy megfordítva 
öblösek; alsó lapjuk kissé szőrös; felső lapjuk csupasz, alig babos vagy 
ránczos, bágyadtan fénylő, homályos zöld; széleiken tompafogakkal nem 
mélyen, de sűrűn és szabályosan fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, 
vastag, kissé szőrös, a levelek értével többnyire vérvörös; egy, néha két, 
jól kiemelkedő, egymással ferde irányba helyezett mirigygyei ellátott. Le-
vélpálhái rendkívül hamar hullok. 

Leírói. L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, II. 167. 
O b e r d i e c k , lUusfr. Handb. der Obstk. III . 323. 
D o c h n a l , Führer in der Obstkutide, III. 145. 

Észrevétel. E kitűnő szilvafaj méltán megérdemli, hogy minden kert
ben helyet foglaljon. 
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19. Piros Washington szilva.*) ^ 
(Washington rouge ; Rothe Washingtonpflaume). 

Származása. E kitűnő szilvafaj Amerikából, az Uj-York államból 
származik, hol „Brevoorts Purple" név alatt ismeretes inkább, mintsem 
fönebbi nevén, mely alatt Mas és Oberdieck leírták. Ojtóvesszejét Oberdieck-
től kaptam 1871-ben. 1873-ban már termett nálam mind a fajfán, mind 
faiskolai ojtványaimon. Növényzet, gyümölcs egyezvén a leírásokkal, fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésldeje. Aug. vége. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs; aszalványnak is igen kitűnő. 
Nagysága. Nagy. 
Alakja. Kissé hosszas tojásdad, mindkét vége felé csaknem egyenlően 

fogyva kissé tompán gömbölyödő; elől-hátul kissé belapitott. V á g á n y a 
néha elég szembetűnő, néha lapos és sekély; többnyire egyenlő félre osztó. 
K ö l d ö k p o n t j a bemélyedés nélkül a fölszinen ülő. Szá ra rövid, vastag, 
csupasz, itt-ott rozsdafoltos; hol inkább, hol kevésbbé mély és szűk üregbe 
helyezett. 

Színe. Bőre vékony, finom, értével lehámozható; elejénte világos 
bíborpiros; később sötét biborszinü ; napszegte darabjain csaknem fekete. 
Hamva sűrű, kékes vörös. 

Izlelése, Húsa sárga vagy kissé zöldessárga, finom, sugaras, kemény
kés ; magvától csak nehezen válik el; leve elegendő, finom borízzel emelt, 
czukros fűszeres, finom ízű. Magva elég nagy, lándsás tojásdad, laposas ; 
legnagyobb szélessége többnyire középtájra esik; meglehetős érdes, baráz
dás pofájú, elég kiemelkedő, éles háttaréjjal ellátott. 

Fája. Erőteljes, edzett, rendesen és bőven termő. Minthogy nagy fává 
képes növekedni; szabadon álló gyümölcsösökbe igen ajánlható. Rézsúto
san fölfelé törekvő ágaival elég sűrű lombos koronát alkot, de koránsem oly 
sűrűt, mint névrokona a régibb „Washington." Mas szerint a nyesést is jól 
elsziveli és igy kosárforma fák alakítására is igen alkalmas. 

Vesszei. Középnagyok, egyenesek, alig könyökösök, síkfölületüek. 

/ 

•) Az egyszerűen caak „ Washington"-nak nevezett, sárga éa inkább vagy kevésbbé 
rézsaszinü szilvától, mely főnebb a 9-ik sz. alatt már előfordult, minden tekintetben, 
még növényzete're nézve is, különbözik e faj. 
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csaknem csupaszak; sárgával és feketével tarkázott homályosbarnák, aljuk
nál, kivált napos félőkön, fehéres hártyával hálózottak; gyenge korukban 
violaszinnel mosott sáppadt zöldek, kissé szőrösek; rövid levélközüek. 

Iliigyei. Kicsinyek, karcsúak, kúposak, hegyesek, a vesszőkkel párhu
zamos irányban fölfelé állók; kiemelkedő, rövid bordás ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Középnagyok, széles tojásdadok, alig hegyesek; csaknem 
laposak; széleiken csak kissé fölhajlók; íveltek, kissé hullámos szélüek; 
alul szőrösek, felső lapjukon pedig simák, kissé babosak, bágyadtan fénylők, 
homályos zöldek; széleiken szabályosan, mélyen és hegyes fogakkal füré
szeltek. Levélnyelök igen rövid; a vesszőtől csaknem vízszintesen elálló; 
zömök és merev; kissé szőrös; két mirigye többnyire a levéltányér szélén 
látható. Levélpálhái rövidek, lándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Brevoort's Purple; Uouge de New-York. 
Leirói. Mas, Le Verger, YI. 87. 

O b e r d i e c k , lllustr. Monatshefte, 1871. évfolyam 9. 1. 
Észrevétel. A régibb „Washington" szilvánál egy jó héttel későbben 

hajt és virágzik az itt leirt, jeles szilva faj; aztán a rovarok sem igen kap
nak gyümölcsein; minélfogva az Alföldre inkább ajánlható ez, mint a régibb 
Washington, melynek gyümölcsei bár szebbek és nagyobbak; de fája ke-
vésbbé termékeny. 
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20. Kék d iap ré szi lva. J 
(DIaprée violette; DIe Yiolette Dlaprée.) 

8z.1.nnazi1sa. Régi; hihetőleg franczia gyümölcs. Neve legalább, 
melyet a németek is szorul szóra elfogadtak, azt látszik bizonyítani. Ojtó-
vesszejét Reutlingenből kaptam 1869-ben s róla nevelt ojtványaim már több 
ízben gyümölcsözvén, fajom valódiságáról teljesen meggyőződhettem. 

Erésideje. Aug. közepe táján. 
Minősége I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középszerű. 
Alakja. Hasonlít kissé a beszterczei szilvához; rendszerint tojás

dad; mindkét végén tompa, szára felé rendszerint szélesebb, mint hegye 
felé; hasa kiemelkedő, háta belapult; v á g á n y a sekély, alig szembe
tűnő, egyenlőtlen félre osztó. K ö l d ö k p o n t j a a gyümölcs hegyén 
rézsunt, a vágányos oldal felé helyezett. S z á r a rövid, elég vastag, sürü 
szőrrel borított, csaknem teljesen rozsdás, csekélyke üregbe ferdén helyezett. 

Szino. Bőre finom, a gyümölcs értével meglehetősen lehámozható, 
kékes fekete; itt-ott szürke pettyes. Hamva sürví, kékes. 

Izlelése. Húsa sárgásfehér, áttetsző, tömörkés, de olvadó, leves, magva 
körül néha vöröses, sajátszerüen finom, édes kellemes ízzel ellátott. Magva
váló. Magva középnagy, tojásdad, szára felé tompa, ellenkező végén hegyes; 
oldalai csak kevéssé érdesek. 

Fája. Lassú növésű, de igen edzett; korán és rendkívül bőven termő, 
sürülombos koronát alkotó, Beszterczei szilva alanyon legjobban díszlik; 
más szilvafajokon, melyek fája puhább és bujább növésű, kissé sanyarogni 
látszik; egyébként helyben és talajban nem szokott válogatni. Virágzásá
ban nem kényes, mit onnét gyanítok, hogy, ha virágzáskor több ízben volt 
is dér, s reggelenkint 1—2fokú hideg; mégis bőven szokott ekkor is teremni. 

Yesszei. Számosak, elég erősek, könyökösek, barnák, jellemzöleg 
síírün szőrösek, csaknem gyapjasak ; igen rövid levélközűek. 

Riigyei. Elég nagyok, kövérek, tojásdadok, tompahegyüek, kissé fehér 
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molyhosak, a fától elállók, többnyire virág rügyektől kisérvék; kiemelkedő, 
kissé bordás ülőlapra helyezkedök. 

Levelei. Nagyok, hosszas tojásdadok vagy mindkét végokon elvéko-
nyodók s igy inkább lándsás tojásdadok, hegyesek; a vesszőktől, hol 
vízszintesen el-, hol ismét kissé mereven fölállók; kissé völgyesek; elég 
vastag, de puhaszövetüek; kissé ránczosak, homályos zöldek; gyenge ko
rukban alul, fölül molyhosak; széleiken kissé hullámosak; tompán, néha 
kettősen fürészeltek. Levélnyelök középhosszú, vastag, szőrös, értével némi 
pirossal befuttatott. Mirigyei aprók, ferde irányban állók, többnyire azonban 
hiányzanak is. 

Leírói. D i 11 r i c h, Handb. der Obstk II. 252. 
L i e g e l , Syst. Anleüung zw Kenntniss der Pflaumen. II. 79. 
J a h n , niust. Handb. der Obstk. III. 269. stb. 

Észrevétel. Kisebb házi kertekben, hol a helylyel gazdálkodnunk kell 
hol a bujanövésü, terebélyes fákat nem szívesen látjuk, nagyon megérde
melné e rendkívül termékeny, nyersen is kitűnő, finom aszalványnak pedig, 
— az úgynevezett prunnellának, — igen alkalmas szilvafaj, hogy mindenütt 
helyet foglaljon. 
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21. Korai nemes szilva. w 
(Edks FrUhpflaume.) 

Szfirmazása. E csínos alakú kicsinyke, finom csemegeszilva, ugy 
látszik, még napjainkban is csak Némethonban van elterjedve. Franczia 
gyümölcBJegyzékekben még neve sem tűnt szemembe. Minthogy Oberdieck 
a Braunschweig melletti kertekben födözte föl; nagyon hihető, hogy ott ke
letkezett magról annál is inkább, mert az ottaniak gyökhajtásairól is sza
porítják. Ojtóvesszejét Oberdiecktől kaptam 1870-ben. Ugy a fajfán, mint 
faiskolai ojtványaimon már 1873-ban bemutatta nálam gyümölcseit, 
melyek Oberdieck leírásával egyezvén, fajom valódiságáról teljesen meg
győztek. 

Érésideje. Július vége felé. 
Uln&sége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny, mint egy puskagolyó. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű. Legnagyobb szélessége középtájra esik; 

v á g á n y a alig szembetűnő gyakran csak egy világosb vonal által jelzett 
8 csaknem teljesen egyenlő félre osztó; k ö l d ö k p o n t j a a gyümölcsnek 
be nem mélyedt tetején látható. S z á r a rövid, csaknem egyenes, csupasz, 
kissé rozsda foltos, a gyümölcs fölületére helyezett anélkül, hogy abba 
legkevésbé is bemélyedne. 

Színe. Bőre finom, értével jól lehámozható, csaknem egész fölűletén 
sötét-piros, mely színezetben élénk-sárga pontok s itt-ott sötétebb piros fol
tok vagy csíkok is vehetők észre. Hamva ritkás, fehéres. 

Izlelése. Húsa aranysárga, gyöngéd, magvától elváló; leve igen bő, 
némi gyöngéd savanynyal emelt, felséges, czukros, fűszeres ízű. 

Fája. Vignövésü és edzett, helyben és talajban nem válogatós; 
korán és rendkívül bőven termő: elég sürülombos, terebélyes koronát 
alkotó. 

Tesszei. Elég számosak, középhosszuak, vékonyak, elég egyenesek, 
kissé könyökösek s kissé hornyoltak; csupaszak, napos félőkön halvány

on 
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pirosak, árnyas félőkön szennyes-barnák; elég szembetűnő, de igen apró 
pontokkal sürün pontozottak; a bujább Tesszők alján reczés hártyával 
ritkásan bevontak; rövid levélközüek. 

Eügyei. Középnagyok, hasas kúposak, kissé hegyesek, a fától jól 
elállók, elég kiemelkedő, kissé bordás ülő-lapra helyezkedök. 

Levelei. Középnagyok, széles kerülékesek, igen rövid, tompa hegy
ben végződök; a vesszők alján csaknem laposak; fölfelé azonban csaknem 
völgyesek; kissé lecsüngők vagy pedig vízszintesen irányulok, babos fölü-
letüek; széleiken többnyire hullámosak; nem épen nagy, tompa fogakkal 
többnyire kettősen fürészeltek; bágyadtan fénylők, halvány-sárgás zöldek. 
Levélnyelök középhosszú, középvastag, szőrös, a levelek értével vérvörös, 
a vesszőktől többnyire vízszintesen elálló; mirigyei aprók, egymással ferde 
irányban helyezvék; néha hiányzanak is. Levélpálhái aprók, szárnyasak, 
a vesszők értével csakhamar elhullók. 

Leirói. O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Ohsik. lY. k, 247. lap. 
Tudtommal még más nem irta le. 

Észrevétel. E csinos külsejű, apró, kedves ízű, rendkívül termékeny, 
korai szilvafaj nagyon megérdemlené, hogy kivétel nélkül minden kertben 
helyet íoglaljon. 
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22. Sárga kajszln-szílva. 
(Prune d' abricot jaune; Gélbe Aprikosenpflaume). 

Származása. Bárha a régi gyümölcsészek műveiben hasonló nevű 
szilva gyakran is fordul elő : de, ugy látszik, hogy Liegel, aki ezt fönebbi 
neve alatt leírta, s ojtóvesszejét Oberdiecknek is megküldötte, aligha egy, a 
régiek hasonnevű szilvájától különböző szilvafajt nem irt le; miért is Ober-
dieck habozott, váljon nem kellene-e ezt „Liegel sárga kajszinszilvája" néven 
elneveznie? Eredete e szilvafajnak tehát elég bizonytalan. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Oberdiecktől, 1873-ban már bemutatta nálam az egy éves 
próbaág gyümölcseit, melyek, valamint a róla nevelt, faiskolai ojtványaim 
növényzete is, a leírásokkal egyezvén, fajom valódiságát bebizonyították. 

Érésideje. Aug. második fele. 
Minősége. I. rendű csemege-, aszalványnak s egyébb konyhai hasz

nálatra is kitűnő gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha nagyobb a zöld ringlónál. 
Alakja. Yáltozó ; hol mindkét végén belapitott, hol tojásdad gömb-

alaku; v á g á n y a széles és sekély, néha eléggé, néha pedig alig szembe
tűnő 8 hol egyenlő, hol egyenlőtlen félre osztó. K ö l d ö k - p o n t j a a gyü
mölcs hegyén sekély mélyedésben a vágányos oldal fele látható, hol a gyü
mölcsnek a vágánynyal ellenkező része rendszerint jellemzöleg föl szokott 
emelkedni. S z á r a rövid, vastag, világos zöld, finom szőrrel fedett, igen 
rozsdás; néha szűk mélyedésbe, többnyire pedig minden mélyedés nélkül a 
gyümölcs fölszinére helyezett. 

Színe. Bőre SZÍVÓS, értével lehámozható, viaszsárga; napos oldalán 
gyakran pirossal sűrűn pettyezett vagy befecskendett, s rózsaszínnel vagy 
sárgás pirossal befuttatott. Hamva ritkás, fehéres. 

Izlelése. Húsa aranysárga, teljes értével néha vöröses sárga, finom, 
magvától jól elváló, s csak a vágányos oldalán közel a szár felé ragad kissé 
a maghoz; leve igen bő, finom savanynyal emelt, czukros, a zöld ringlóra 
emlékeztető felséges zamatu. 

Fája. Egészséges, edzett, sűrülombos; rendesen és igen bőven termő 
8 emiatt nagy fává ritkán nőheti ki magát. Gyümölcsei esős években sem 
igen szoktak fölrepedezni s a fán ért korukban is sokáig épen eltarthatok. 

Vesszei. Nem számosak, elég vastagok, egyenesek, hegyök felé elvé-
konyodók, alig könyökösék; kissé hamvasak inkább, mint szőrösek; alul 

9r 
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BÍk felületűek, hegyok felé kissé barázdáltak vagy hornyoltak •, alig észre-
vehetöleg, finoman pontozottak; aljuk felé reczés hártyával ritkásan bevon
tak, sötétbarnával árnyalt halaványviola színűek; igen rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, alig hegyesek, csaknem lapulók; 
szürkével árnyalt sötétbarnák ; a vesszők alján csaknem ülőlap nélküliek ; 
a vesszők hegye felé azonban elég kiálló, hosszasan bordázott ülőlapra 
helyezkedők. 

Lövelei. Nagyok, vastag szövetűek, merevek, széles tojásdadok, csak
nem kerekdedek; idősebb fákon, főkép pedig a gyümölcs peczkeken kissé 
tojásdad lándsásak, igen rövid hegyben végződök; laposak vagy széleiken 
igen csatornásán fölhajlók; kissé lelógok vagy vízszintesen irányulok; felső 
lapjukon csaknem csupaszak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; alsó 
lapjukon szőrösek; széleiken nagy kerek fogakkal többnyire kettősen fűré
szeltek. Levélnyelök rövid, vastag, hol inkább, hol kevésbbé lefelé csüggő, 
kissé szőrös, csatornás, violaszinnel mosott sárga; két mirigye a levéltányér 
közelébe helyezett. Levélpálhái jól kifejlődöttek, lándsásak, tövüknél szár
nyasak, elég tartósak; a vesszők és levelek értével sem könnyen hullanak el. 

• Leírói. Liegel , Kentniss d&r Pfiaumen II. 162. 
Oberd ieck , niustr.Handb, der Ohstkunde YI. 259. 1. 

Észrevétel. E sok tekintetben kitűnő szilvafajt méltó volna hazánkban 
is mindenütt elterjeszteni. A nemes szilvát kedvelőknek jó lélekkel ajánl
hatom. 



BetUsorozatos jegyzéke, 
az e könyvben leirt gyümölcsfajok és ezek hasonneveinek. 

I. S:öxté]s:^ 

A 

Abdonsbim = Korai sárga. 
Abondance = Bötermő körte. 
Ah mon dieu '^^ Bötermö körte. 
Alexandre Hélie =^ Szép Júlia. 
Alexandrine Douillard = Douillard 

Alexandrina. 
Ipecker Steigbhin, = Ulmi vajonoz. 

Ambois-i vajonez = Izambert. 
Amélie Leclerc = Leclerc Amália. 
Ananas = Ananász körte. 
Ananas de Courtray = Courtray-i 

ananász. 
Ananas d' éte = Anaansz körte. 
Ananas von Courtray = Courtray-i 

ananász. 
Ananász körte. (1- sz.) . . . . . 185.1. 
Andenken an den Oongress = CongressuB 

emléke. 
Áni^elina körte. (2. sz.) 187.1. 
Angeline = Angelina. 
Angonléme-i herczegnö'. (3. sz.) . 189.1. 
Apró muskotály körte = Kis szegfUkörte. 
Archidtie Charles = Hardempont ízletese. 
Ármin körte. (25. sz.) 233.1. 
ATrauclies-i jó luia . (57. sz.) . . . 297.1. 
Baguet's Butterbim = Baguet vajoncza, 
Bagnet yajonoza. (4. sz.) . . . . 191. !• 
Baraczk körte. (59. sz.) 301.1. 
Bartlett j 
Bartlett de Boston \ = Vilmos körte. 
Bartlett's Williams J 
Batid de la cour = : Udvari tanácsos. 
Beau présent d'été = Takarék körte. 
Bein Armudi = Motte vadoncza. 

Belle-Aliance = Sterckman vajoncza. 
„ Caennaise = Napóleon vajoncza. 
„ épine-Dumas = : Mas-i körte. 
„ et bonne d' Ezée = Ezée-i jó körte. 
„ Julié = Szép Júlia. 

Bergamotte d' Avranches =: Avranchesi 
jó Luiz. 

Bergamotte de Jodoigne = Jodoigne-i 
bergamot. 

Bergamotte de la pentecote = Téli esperes. 
Bergamotte d' été = Nyári esperes. 

„ von Jodoigne = Jodoignei 
bergamot. 

J5est de la Motte = Motte vadoncza. 
Beurré Baguet = Baguet vajoncza. 

„ blanc = Császár körte. 
„ „ áe Jerseí/=Motte vadoncza. 
„ J5osc = Bosc kobakja. 
„ d' Anjou =• Izambert. 
„ d* Antin =• Napóleon vajoncza. 
„ d' Apremont = Bosc kobakja. 
„ d' Aremberg = Hardenpont va-

vajoncza. 
„ de Deftinge 1 __ _ , . . 
„ Deftinghem ] " ^"^« ' ^'^J°°«^-
„ de Koninck = Koninck téli va

joncza. 
„ de Mérode = Mérode esperese. 
„ Dentler = Dentler vajoncza. 
„ des Trois-tours — Diel vajoncza. 
„ de Westerloo = Mérode esperese. 
„ d' Hardenpont = Hardenpont va

joncza. 
„ Did = Diel vajoncza. 
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Beurré du roi = Diel vajoncza. 
„ Durondeau =: Tougi-e-i körte. 
11 Giffard = Giffard vajoncza. 
„ gris = Izambert körte. 
„ ineompafable = Diel vajoncza. 
„ Jean van Geert = Van Geert va

joncza. 
„ I/iart = Napóleon vajoncza. 
. Lombard = líai'denpont vajo ncza. 
„ tnagnifique = Diel vajoncza. 
„ Miilet = Millet vajoncza. 
n Millet of Angers = Miliőt va

joncza. 
n Oswego = Oswego-i vajoncz. 
„ Oudinot = Oudinot vajoncza. 
„ Perrault = Bordeaux-i herczegnö. 
n roux = Izambert. 
,, Six = Six vajoncza. 
„ íSíe/c&niart = Sterckman vajoncza. 

Birn von Tongre := Tongrc-i körte. 
Bivort pirókja (62. sz.) 307. 1. 
Bivort's Rousselet = Bivort pirókja. 
Bon- Clirétien d'été=: Nyári Kálmán körte. 

„ „ Napóleon = Napóleon va
joncza. 

B „ Williams = Vilmos körte. 
Bonne de Longueval = Avranohesi jó 

Luiz. 
,; de Malines = Nélis téli körtéje. 
„ des Ze'es \ ^ , . ., , 
„ d'Ezée | = E ^ e e - i Jó körte. 
„ Bouise d'Awanches == Avranohesi 

jó Luiz. 
Bordeaux-i lierczegnö. (28. sz.) 
Borízű körte. (78. sz.) , . . 
Bosc kobakja. (55. sz.) . . . 
Bosch pear vagy per = Erdei vajoncz. 
Bosc per = Erdei vajoncz. 
Bosc's Flaschenbii'n = Boac kobakja. 
Böleriiiö körte. (5. sz.) 193.1, 
Butterbirn Diel's = Diel vajoncza. 

„ von Oswego = Oswegoi 
vajoncz. 

Cadet de Veatcx = Koninck téli vajoncza 
Calebasse Bosc = Bosc kobakja. 

„ pnncesse Marianne = Mari
anna herczegnö. 

239.1. 
339.1. 
293. 1. 

Oaptif de Saint-Héléne = Napóleon 
vajoncza. 

Colmar de Chin =Angouléme-i herczegnö. 
„ du Lot = Mas-i körte. 
„ musqué = Őszi kolmár. 
„ Nélis = Nélis téli körtéje. 

" f'"^ . l = Nemes kolmár. „ Souveram ] 
Coloma d'hiver = Nélis téli körtéje. 
Coloma's köstliche Tafelbirn -sz Liegel 

téli vajoncza. 
Coloma téli vajoncza = Nélis téli körtéje. 
Colorée de Juillet = Júliusi szines körte. 
Comperette = Ananász körte. 
Congressns emléke. (64. sz.) . . . 311.1. 
Conseiller de la cour = Udvari tanácsos 

körte. 
Corail 1 „ . , , . . . 

Conrtray-i ananász. (40 sz.) . . . 26.S. 1. 
Császár körte. (31. sz.) 245.1. 
Császár körte (Biharban hibásan) = Nyári 

Kálmán körte. 
CserlevelU császár körte. (32. sz ) 247.1. 
Csíkos Arniin körte. (26. sz.) . . . 235. 1. 
Cueillette 1 _, , „ , . . . 
^ . , > = : iakarck körte. 
ümsse madame } 
D' Argenson = Nemes kolmár. 
Davy = Erdei vajoncz. 
Délices d' Hardenpont •== Hardenpont 

ízletese. 
„ „ „ ielge = Harden

pont ízletese. 
Dentlers Butterbirn = Dentler vajoncza. 
Dentler Tajoncza. (65. sz.) . . . . 813. 1. 
De Tongre = Tongre-i körte. 
Die Esperine = Esperine. 
Die gesfreifte Saint-Germain = Csíkos 

Ármin körte. 
Diel vojoncza. (30. sz.) 243.1-
Die Saint-Germain = Ármin körte. 
Doppelte Philippsbirn = Mérode esperese. 
Douillard = Doiiillard Alexandrina. 
Donillard Alexandrina. (44. sz.) . 271. 1. 
Doyenné = Császár körte. 

„ blanc = Császár körte. 
„ de Boussoch = Mérode espei-ese-

i „ de Juillet = Júliusi esperes. 
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Doyenné de Mérode ^ Mérode esperese. 
„ de priniemps = Téli esperes. 
„ d'été = Júliusi esperes. 
„ d'hiver. = Téli esperes. 
„ du Seigneur = Császár körte. 
„ StercJcmann = Sterckman 

vajoncza. 
Dry-Torén := Diel vajoncza. 
Duo d'Orleans ^ Udvari tanácsos. 
Duchesse = Í Angoulime-i herczegnő. 

„ d'AngouUme = Angouléme-i 
herczegnő. j 

„ de Bordeaux ^ Bordeaux-i í 
herczegnő. í 

„ de Mars = Mars herczegnő. 
Duma's Herbstdorn = Mas-i körte. 
Durondeau ^ Tongre-i körte. 
Easter beurré := Téli esperes. 
Elisa's Zapfenbim = ; Madame Elisa. 
Épargne = : Takarék körte. 
Eparonnais-i körte = Angouléme-i her

czegnő. 
Epine de Rochechouart = Mas-i körte. 

„ de Rochoir = Mas-i körte. 
„ du Mas = Mas-i körte. 
„ Dumas = Mas-i körte. 

Erdei vajoncz. (24. sz.) 231.1. 
Erdély szépe. (66. sz.) 315.1. 
Esperine. (60 sz.) 303.1. 
Ezúe-i jók8rte.(47.sz.) . . . . . :.77.1. 
Favari musqué = Ananász körte. 
Ferdinánd korona örökös ^ Hardenpont 

vajoncza. 
Flemisch Beauty = Erdei vajoncz. 
Flotow koliiiárja. (75. sz.) . . . . 333. 1. 
Fondante des bois = Erdei vajoncz. 
Forelle 
Forellenbir 
Frauenschenkel = Takarék körte. 
Oelbe Frühbim = Korai sárga. 
General von Totleben ^ Totleben tá

bornok. 
Giffard 1 = Giffard va-
Giffard's Butterbirn í joncza. 
(iiffard vajoncza. (42. sz.) . . . . 267.1. i 
Glout morceau ^ Hardenpont vajoncza. 
Gracioli = s Nyári Kálmán körte. 
Graue Herbstbutterbirn = : Izambert. 

., [ = Pisztráng körte. 

Gros seigner = Mérode esperese. 
Grosse-Louise du nord = Esperine. 
Grumkower Butterbirn ) 
Grumkower Winter- \ ~ ^ '""i^owl 

butterbirn j ^^J°'^'"'-
Grnmkowi vajoncz. (50. sz.) . . . 283.1. 
Grumkowi téli vajoncz = Grumkowi 

vajoncz. 
Gfrüne Bergamotte =^ Motte vadoncza. 
Gnisse Maria. (53. sz.) 289.1. 
Gute Lowise von Avranches = Avran-

chesi jó Luiz. 
Gute von Ezée : ^ Ezée-i jó körte. 
Hardenpont ízletese. (6. sz.) . . . 195.1. 
Hardenpont's Winterbutterbirn = Har

denpont vajoncza. 
Hardenpont vajoncza. (39. sz.) . . 261.1. 
Herbst-Golmar = Őszi kolmár. 
Hemann'sbirn = Ármin körte. 
Herzogin von Ángouléme = Angoulóme-i 

herczegnő. 
„ von Bordeaux = Bordeaux-i 

herczegnő. 
„ von Mars zs Mars herczegnő. 

Hét egy falat = Kis szegfű körte. 
Heyer cznkor körtéje. (7. sz.) . . 197.1. 
Hofrathsbim s = Udvari tanácsos. 
Holzfarbige Butterbirn ^ Erdei vajoncz. 
Hoyerswerdai zöld. (27. sz.) . . . 237.1. 
Hoyerswerder Grüne z^ Hoyerswerdai 

zöld. 
Humbold's Butterbirn : ^ Bosc kobakja. 
Impériale áfeuille de chéne ̂  Cserlevelü 

császár körte. 
Inconnue la Faré = Ármin körte. 
Izambert körte. (49. sz.) . . . . 281.1. 
Jodoigne diadala. (76 sz.) . . . . 335.1. 
Jodoigne-i bergamot. (9. sz.) . . 201.1. 
Jvii-Dechantsbim = Júliusi esperes. 
Jnlinsi esperes. (35. sz.) 253.1. 
Jnliusi sziues körte. (12. sz.) . . 207.1. 
Kaiserbirn = Császár körte. 

„ mit dem Eichen-1 • 
laub l=CserlevelU 

„ rwit EiehenUatt \''^^^'^''^^^^^-
Károly föherczeg = Hardenpont Ízletese. 
Kis szegfű' körte. (14. sz.) . . . . 211.1. 
Eleine, gélbe Frühbirn = Korai sárga. 
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Kiiight ffj^delinlje. (52. SE.) . . 287.1. 
KnigM's Monarch = Knight fejedelmije. 
Koning's Butterhim = Koninck téli 

vajoncza. 
Koniuck téli vajoncza. (41. sz.) . 265.1. 
Kopertscher = Liegel téli vajoncza. 
Korai sárga körte. (U. sz.) . . . 205.1. 
Kronprinz Ferdinánd von ösferreich = 

Hardenpont vajoncza. 
Kuhfvss = Vesztfáli harangkörte. 
La Transylvanienne = Erdély szépe. 
Lauer húsvéti vajoncza = Téli esperes. 
Latiers englische Oaterbutterbmi = Téli 

esperes. 
Leckerbissen Hardenponts = Hardenpont 

ízletese. 
Leclerc Amália. (15 sz.) 213.1. 
Liebesbirn = Bötermö körte. 
TJegels Winterbutterbirn = Liegel téli 

vajoncza. 
Liegel téli vajoncza. (17. sz.) . . . 217. 1. 
Lipcsei retek körte. (16. sz.) . . . 215.1. 
Louise-bonne d' Avranches\= Avranchesi 

„ „ de Jersey f jó Luiz. 
Madame Elisa. (72. sz.) 827. 1. 

„ Verté = Verté-nő körtéje. 
Mars lierczegriiő' (80. sz.) . . . . 843.1. 
Mas-i körte. (74. sz.) 331. 1. 
Maréchal de cour = Udvari tanácsos. 

„ Vaillant = Vaillant ndvaruiigy. 
Mái-i8 Lniza. (54. sz.) 291.1. 
Marianna Iierczeguű. (18. sz.) . . 219. 1. 
Marié Guisse = Guisse Maria. 
Marie-Louise de Jersey 

„ „ DelcouH 
„ „ d'Uccle ; = Mária Lniza, 
„ „ Duquesne 
„ „ Nouvelle 

Médaille = Napóleon vajoncza. 
Mérode esperese = (69. sz.) . . . 321.1. 
Milán blanc ) 
3Iilan de la Beuvrih-eí= ^^^''^ "'P^^'^'-
Millet's Butterbirn = Miliőt vajoncza. 
Millet vajoncza. (79. sz.) . . . . .Ml. 1. 
Mont dien = Bötermö körte. 
Motte vadoncza. (37. sz.) . . . . 257.1. 
Mouillc-bouche ?'oncí = Nyári esperes. 

MuskateUer Merne = Kis szegfű. 
Napoleon's Butterbim V = Napóleon Va-

„ I-er ] joncza. 
Napóleon vajoncza. (34. sz.) . . . 251.1. 
Neige-blanehe = Császiír körte. 
Nélis d'hiver = Nélis téli körtéje. 
Nélis téli körtéje. (8. sz.) . . . . 199.1. 
Nemes Kolniar. (36. sz.) 255.1. 
Normanni bergamot = Izambert. 
Nyári esperes. (51. sz.) 285.1. 
Nyári Kálmán körte. (45. sz.) . . 273. I. 
Oak leaved imperiale. = Cserlevelü csá

szár körte. 
Oswegoi vajoncz. (56. sz.) . . . 295.1. 
Oudinots Bidt'erbirn=Gnáinot vajoncza. 
Oudinot vajoncza. (68. sz.) . . . 319. I. 
Őszi Kolmár. (10. az.) 203.1. 
Passe-Colmar = Nemes kolmár. 

„ „ d'automne miisqué = Őszi 
kolmár. 

„ „ épineu = Nemes kolmár. 
„ „ musqué = Őszi kolmár. 
„ „ ordinaire = Nemes kolmár. 

Faktoraié = Téli esperes. 
„ d'hiver =: Téli esperes. 

Perrault üq/o7ícza = Bordeau.xi hei-czegnö. 
Petité fertile = Bötermö körte. 
Petit-muscat = Kis szegfű körte. 
Pfingsl- fíergamotte = Téli esperes. 
Pfirsichbim = Baraczk körte. 
Philippe-double— Mérode esperese. 
Piroska körte* (70. sz.) 323.1. 
Pisztráng körte. (43. sz.) . . . . 269. 1. 
Plidzerbirn = Nyári Kálmán körte. 
Poire Bosc = Bosc kobakja. 

„ d' Angleterre = Vilmos körte. 
„ de Bouchet = Ananász körte. 
„ de Grumkoio = G-rumkowi v.ajoncz. 
„ de Jersey = Avranchesi jó Luiz. 
„ de Juillet = Júliusi esjieres. 
„ de pentecdte = Téli esperes. 
„ de Pézénas = Angouléme-i her-

czegnö. 
„ des Eparonnais = Angouleme-i 

herczegnö. 
„ de Stuttgart =• Stuttgarti pii-ók. 
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Poire du Mas = Mas-i körte. 
„ Esperine = Esperine. 
„ peche = Baraczk körte. 

Precels Colmar = Nemes kolraár. 
Prince Schwarzenberg = Liegel téli va-

joncza. 
Princesse de Parme = Mária Luiza. 

„ Marianne i = Marianna her-
Prinzessin Marianne ' czegnö. 
Radis de Leipzick = Lipcsei retekkörte. 
Bead Seedling = Oswego-i vajoncz. 
Regentine = Nemes kolmár. 
Rettighim Leipziger = Lipcsei retek

körte. 
Roi JoUmont = Júliusi esperes. 
Rotkpunktirte Liebesbim = Bótermö 

körte. 
Roustelet Bivort = Bivort pirókja. 

n de (S'<MÍ<3íar(í= Stuttgarti pirók, 
n Fand!erM)ecí;ew=Vanderwecken 

pirókja. 
Rundé Mtmdnetibirn = Nyári esperes. 
Saint-Germain = Ármin körte. 

n n d'hiver = Arminkörte. 
n „ panaché = : Csíkos Ár

min körte. 
„ „ vert = Ármin körte. 

Saint-Michel blanc = Császár körte. 
„ „ d'été = Júliusi esperes. 

Salisbury = Marianna herczegnö. 
Sándor czdr = Bosc kobakja. 
Schöne Julié = Szép Júlia. 
Sept-en-gueule ^ Kis szegfű körte. 
Siebenbürgerin = Erdély szépe. 
'S'ía; 1 
&V« Butterbim ] = '̂"^ vajoncza. 
Six rajoncza. (58. sz.) 299.1. 
Sommer-Apothekerbirn, = Nyári Kál

mán körte. 
„ Dechantsbirn) ^^ , . 
„ Frano-Real } = Nyán esperes. 
„ gute- Christbirn = s Nyári Kálmán 

körte. 
Souvenir de la Transylvanienne = Er

dély szépe. 
„ du congrés ss Cougresaus emléke. 

Souveraine d'été = Hoyerswerdai zöld. 
Sparbim = Takarék körte. 
Sterckman's Butterbim — Sterckman 

vajoncza. 
Sterckman rajonoza. (48. sz.) . . 279.1, 
Stuttgarter Gaw^ír<eZ=Stuttgarti pirók. 
Stuttgarter Rousselet = Stuttgarti pirók. 
Stuttgarti kecskeör = Stuttgarti pirók. 
Stnttgartl plrök. (61. sz.) . . . . .305.1. 
Sucrée verte d'Hoyerswerda = Hoyers

werdai zöld. 
Summer-Bon-Chrétien = Nyári Kálmán. 
Supréme Coloma = Liegel téli vajoncza. 
Szent-LSrincz körte (Erdélyben, hibásan) 

= Nyári Kálmán körte. 
Szép Jnlia. (77. sz.) 337.1. 
Szürke őszi vajkörte = Izambert. 
Takarék körte. (19. sz.) 221.1. 
Téli esperes körte. (33. sz.) , . . 249.1. 
Tongrre-i körte. (29. sz.) . . . . 241.1. 
Torzsátlan körte = Nyári Kálmán körte. 
Totleben -= Totleben tábornok. 
Totlcben tábornok. (71. sz.) . . . 326.1. 
Toumay d'hiver = Toumay-i téli. 
Tournay-i téli körte. (63. sz.) . . 309.1. 
Transylvanienne -^ Erdély szépe. 
Triomphe de Jodoigne i = Jodoigne 
Triumph von Jodoigne > diadala. 
Truitée '-= Pisztráng körte. 
Udvari tanácsos. (22. sz.) . . . . 227.1. 
Ulmer Bvtterbirn = Ulmi vajoncz. 
Ulmi vajoncz. (23. sz.) 229. 1. 
Unique rmisquée --^ Liegel téli vajoncza. 
Yaillant ndvarnagy. (20. sz.)' . . 223.1. 
Vanderwecken pirókja. (13. sz.) . 209.1. 
Van Donckelaar = Maria Luiza. 
Van Geert's Butterbim = Van Greert 

vajoncza. 
Tan Geert vajoneza. (67. sz.) . .317.1. 
Vermillon d' en hawt = Piroska körte. 
Verténé körtéje. (73. sz.) . . . . 329.1. 
Vesztfáli harang körte. (21. sz.) . 226.1. 
Tilmos körte. (38. sz.) 269.1. 

Vineuse d' Esperen } = ^°'^^^*^ ^*'̂ *''-
VonFlotow's Colmar s s Flotow kolmárja. 
WeisseHerbstbutterbirn = s Császár körte. 
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We'stphalische Glockenbirn. = Yesztfáli 
harangkörte. 

Wildling von Motte = Motte vadoncza. 
Williams 
Williams Christbi Mm j Vilmos körte. 

Winter Dechantsbim == Téli esperes. • 
Winter Nélis = Ndlis téli körtéje. 
Zéphiriu aréffoíro. (i6. sz.) . . . 275.1. 
Zuckerbim Ileyer's ?= Heyer czukor-

körtéje. 

I I . -^IrcLdlszP 
Adam parménja. (21. sz.) . . . . 385.1 
Adam'n pannane — Adam parménja. 
Admirable de Keiv = Kew-i ízletes. 
Angol gránát renet = Ribston pepin. 

,, téli arany parméncz: Téli arany 
parmén. 

Annaberger = Török-Bálint. 
Asfracan rouge = Asztrakáni piros alma-
Asztrakáni feliér alma. (27. sz.) . . 397.1. 
Asztrakáni nyári alma = Asztrakáni. 
Asztrakáni piros alma. (28. sz.) . . 399.1. 
Azéroli ánizsalma. (60. sz.) . . . . 443. 1. 
Azéroly am$é= Azéroli ánizs alma. 
Bnraczkpiros alma. (82. sz.) . . . 407.1. 
Baiimau renetje. (30. sz.) 403.1. 
Bavmans Reinette ] = Bau-

„ rothe Wihterreinette > man re-
„ téli piros renetje J netje. 

Beaufin strié = Csíkos Beaufin. 
Belle des Vennes = Wellington. 

„ Flavoise ) „ , „ „ 
„ . $ = Sárga bellefleur. 

„ fleurjaune J =• 
Bell's Scarlet =- Skarlátpiros parmén. 
Benfleber Rosenapfel = Danczigi bordás. 
Blanche de Leipzig = Masánczki. 
Blumen Calvill = Gravensteini. 
Bökmischer Rosenapfel = : Cseh rózsa

alma. 
Bőiken alma. (35. sz.) 413.1. 
Bőiken Apfel = Bőiken alma. 
Brédai renet. (13. sz.) 369.1. 
Calvillartiger Winter-Rosenapfel = 

Danczigi bordás. i 
Calville barré = Hosszucsíkos kalvil. \ 
Calville blanche á cotes 1 = Téli fehér : 

„ „ d'hiverl kalvil. | 
„ d'été = Nyári piros kalvil. ; 

Calville de Dantzick —: Danczigi bordás. 
n de Qravenstein = Gravensteini. 
n de rose = Piros barátalnia. 
„ étoillée = Csillagos piros renet. 
r, rose = : Hosszucsíkos kalvil. 
„ rouge d'été •^zTSy&vi piros kalvil. 

Canadai renet. (5. sz.) 353.1. 
Clarevalli renet = Nemes renet. 
Cludius Herbstapfel = r Cludius őszi al

mája. 
Clndias őszi almája. (29. sz.) . . . 401.1. 
Cludius weisserfrüher Spitzapfel = Clu

dius őszi almája. 
Goulon renetje. (42. sz.) . . . . . 427.1. 
Coulon's reinette = Coulon renetje. 
Cortpendu plat 

„ rosat I ij.. ,, . , . 
> = Királyi kurtasztiru. 

„ rose •' 
n royal 

Cseh rózsa alma. (49. sz.) . . . 
Csíkos Beaufin. (37. sz.) . . . 
Csillagos piros renet, (24. sz.) 
Danczigi bordás. (14. sz.) . . 
Danziger Kantapfel = Danczigi bordás. 
Daru alma. (39. sz.) 421.1. 
Daru Apfel =r Daru alma. 
Deutsche graue reinette = Őszi kormos 

renet. 
Dorée de Kew = Kew-i Ízletes. 

„ de Tournay = Tournay-i arany
alma. 

Downtoni popiu. (15. sz.) . . . . 373.1. 
Downton pipin 1 
Downton's Pepping \ = I^o^n^oni P^Pin. 
Duke of Wellington \ 
Dumeloivs Crab \ = Wellington, 
Dumelows Seedling ) 

, 441.1. 
, 417.1. 
. 391. 1. 
. 371.1. 



Duqnesne pepiuje. (34. s z . ) . . . . 411.1. 
Duqnesne's Pepping = TL>nqneane pepinje. 
Ecarlate ól hiver •= Skarlátpiros parmén. 
Echter Winter-Streifling = Ttíli piros 

pogiícsa. 
Edelhorsdorfer = Masánczki. 
Edelreinette = Nemes renet. 
Elton Pippin = Downtoni pepin. 
Englischer Granatreinette = Ribston 

pepin. 
E nglischer Kantapfel = Nyári szegfű-

alma. 
Englischer Scharlachrother Parmane = \ 

Skarlátpiros parmén. í 
Englische Winter-Qoldpamdne = téli \ 

arany parmén. j 
Five-Crowned pepp'in = Londoni pepin. J 
Franczia nemes királyka í = Nemes 
Französische Edelreinette) renet - \ 
Gelber Apfel der Puszta = Pusztai sárga. 
Gelber Bellefleur = Sárga bellefleur. 
Gestreifter Beaufin = Csíkos Beaufin. 
Goldapfel von Kew = Kewi ízletes. 

„ von Tournay = Tournay-i 
arany alma. 

Golden Reinette = Orleansi renet. 
Goldpepping von Kew = Kewi ízletes. 
Gh-a/ensteiner 
Grafensteiner 
Graue Herbstreinette =: Őszi kormos renet. 
Gravensteiner ^^ Gravensteini. 
Gravensteiui aliiifl. (4. sz.) , . . .351.1. 
Grosse graue Herbstreinette = Őszi kor

mos renet. 
GrosserböhmischerEosenapfelh^ Cseh ró-
Grosser Sommer-Rosenapfel J zsa alma. 
Hampshire yelloio = Téli arany parmén. 
Harlemer reinette = Canadai renet. 
Hollandi ananász ? = Rózsa pepin. 
HosszBCSikos kalvil. (.52. sz.) . . . 447.1. 
Jákob Lebel 1 
Jacque Lebelj 
Jacquin almája. (33 sz.) 409.1. 
Jaune de Puszta = Pusztai sárga. 
Kecskeméti téli pogácsa alma : = Téli pi-

i"os pogácsa. 
Kew-i aranyalma = Kewi ízletes. 
Kew-i ízletes alma. (16. sz.) . . . 375.1. 

l\ • Gravensteni. 

Lebel Jakab. 

Kingof the pippins = Téli arány parmén; 
Királyi kiirtaszárn. (10. sz.) . . . 363. 1. 
Knight's Golden-peppin — Downtoni 

pepin. 
EÖnig Jákob = Brédai renet. 
Königlicher Kurzstiel 1 = Királyi 

„ rother Kurzstielj kurtaszáru. 
Köstlicher von Keio = Kew-i ízletes. 
La dorade -^ Tournay-i arany alma. 
Langgestreifter Calvill = Hosszucsíkos 

kalvil. 
lebel Jakab. (53. sz.) 449.1. 
La pepin rose = Rózsa pepin. 
Lineous pippin = Sárga bellefleur. 
Londoner grosse Reinette = Londoni pepi n. 
Londoni pepin. (44. sz.) 431.1. 
London Pepping = Londoni pepin. 
Lorenz-Ápfel = Danczigi bordás. 
Lothringer bunte Gulderling = Piros ba

rát alma. 
Maler Apfel =: Török-Bálint. 
Margil = Muskotály renet. 
Masánczki alma. (12. sz.) . . . . . 367.1. 
Metzger's Calvill = Sárga bellefleur. 
Meuser's rothe Herbstreinette = Csillagos 

piros renet. 
Mihálfy's Pepping = Mihálfy pepinje. 
Miháiff pepinje. (19. sz.) . . . . 381. 1. 
Moskvai alma = Asztrakáni fehér. 
Multhaupt karmin almája = Multhaupt 

renetje. 
Multhanpt renetje. (51. sz.) . . . 445.1. 
Multhaupt's Carminreinette = Multhaupt 

renetje. 
„ Reinette = Multhaupt renetje. 

Muscadet > , , , 
, , i r, • ,i t = Muskotály renet. 
Muscat-Reinette) "̂  
Muskotály renet. (3. sz.) 349. 1. 
Nalivi jabloky = Asztrakáni fehér. 
Nelguin ^~^ Brédai renet. 
liíemes renet. (36. sz.) 415. i. 
Nemes téli borsdorfi = Masánczki alma. 
Never-Fail ^= Muskotály renet. 
New- Yorker Reinette = Orleansi renet. 
Nonpareil écarlat ;= Skarlátpiros páratlan. 
Norfolk pipin = Adam parmén ja. 
Nyári piros kalyil. (8. sz.) . . . . 359. 1. 
Nyári szegfii alma. (25. sz.) . . . . 393.1 
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Oberdieck galambká.Ja. (45. sz.). . 433.1. 
Oberdieck renetje. (1. sz.) . . . . 345. ^• 
Oherdieck's Reinette = Oberdieck renetje-

„ Taubenapfel = Oberdieck ga-
lambkája. 

Orleaiis-l renet. (41. sí.) 425.1. 
Orosz jeges alma = Asztrakáni fehér. 
Öszl kormos renet. (48. sz.) . . . 439.1. 
Palastiner ;= Nyári szegfű alma. 
Paradicsom almai = Rózsa pepin. 
Pariser Rambourreinette = Canadai renet. 
Parker kormos pepirije = Parker pepinje. 
Parker pepinje. (17. sz.) 377.1. 

„ 's grauer Pepping \ = Parker pe-
„ 's Pepping S V^^j^-

Passe-Pomme rouge d' été = Nyári piros 
kalvil. 

Pázmán álmai = Sárga Bellefleur. 
Pearmain d' Ádám = Adam parménja. 

„ d' oré d'hiver = Téli arany 
parmén. 

„ écarlat = Skarlátpiros parmén. 
Pepin de Downton = Downtoni pepin. 

„ de Parker = Parker pepinje. 
, de Sturmer = Sturmeri pepin. 
„ Duquesne = Duquesne pepinje. 
„ Mihálfy = Mihálfy pepinje. 

Pigeon d' Oberdieck \ = Oberdieck ga-
Pigeonnet Oberdieck J lambkája. 
Pippin Kew = Kew-i ízletes alma. 
Piros barátalma. (55. sz.) . . . . 453.1. 
Piros pogácsa alma = Téli piros pogácsa 

alma. 
PJirsichrother Sommerapfel = Baraczk-

piros alma. 
Pogácsa rouge d'hiver = Téli piros po

gácsa. 
Pomme Bőiken = Bőiken alma. 

« d' Ástracan blanche = Asztrakáni 
fehér, 

n d' Automne de CludiuLS = Cludius 
őszi almája, 

n de Borsdorf = Masánczki alma. 
« de Downton = Downtoni pepin. 
n de Gravenstein = Gravensteini. 
» de Londres = Londoni pepin. 
„ de Sikula = Sikulai alma. 
„ Jacquin =z Jacquin almája. 

Pomme Wagener = Wagener almája. 
„ Wellington = Wellington. 

Postophe d'été = Nyári szegfű alma. 
Princesse noble des Chartrettx':^ Orleansi 

renet. 
Pusztai sárga alma. (26. sz.) . . . 395.1. 
Radauer Parmdne = Multhaupt renetje. 
Red Ástracan = Asztrakáni piros. 
Reine des reinettes = Téli arany parmén. 
Reinette batarde = Masánczki alma. 

„ J5aMman == Bauman renetje. ^OZ 
„ blanche du Canada =-- Canadai 

renet. 
„ Coulon == Coulon renetje. 
„ d'Allemagne = Masánczki alma. 
„ de Bréda = Brédai renet. 
» de Qranville =^ Canadai renet. 
„ de Misnie = Masánczki alma. 
„ des belges =-̂  Királyi kurtaszáru. 
„ dorée de Van der Laan = Van 

dor Laan arany renetje. 
„ d'Orléans ^ Orleansi renet. 
„ du Canada ^^ Canadai renet. 
„ étoilée = Csillagos piros renet. 
„ franche = Nemes renet. 
„ grosse d'automne == őszi kormos 

renet. 
„ monstruetise du Canada =^ Ca

nadai renet. 
„ Multhaupt == Multhaupt renetje. 
„ musqiié = Muskotály renet. 
„ Oberdieck -= Oberdieck renetje. 
„ rouge étoilée = Csillagos piros 

renet. 
„ triomphante - Orleansi renet. 
„ von Aizerna vagy Aizema ~ Bré

dai renet. 
„ von Bréda = Brédai renet. 
„ von Orléans = Orleansi renet. 

Ribston pepin. (31. sz.) 405.1. 
„ peppin 1 

Rose de Bohémé = Cseh rózsa alma. 
Rosen Pepping = Rózsa pepin. 
Rostocker Török-Bálint. 
Rother Ástrakan Asztrakáni piros. 

„ Áugustiner ^ Piros barátalma. 
„ Bietigheim^r —Török-Bálint. 
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Török-Bálint. 

Éother Herhst-Strichapfel = Nyári piros 
kalvil. 

„ „ Tafftapfel = Piros barát-
alma, 

n Liebesapfel = Danczigi bordás. 
„ Pogácsa Apfel = Téli, piros po

gácsa. , 
„ Somníer Calvil = Nyári piros 

kalril. 
n „ Strichapfel = Nyári pi

ros kalvil. 
„ Stettiner 1 
„ Zwiebelapfel J 

Rothe Stemreinette = Csillagos piros 
renet. 

Rouge de Stettin = Török-Bálint. 
Bőzsa pepin. (40. sz.) 423.1. 
Rubiner = Török-Bálint. 
Sárga bellefleur. (9. sz.) 361.1. 
Scarlei pearmain 1 = Skarlátpiros 
Scharlachrothe Parmdne | parmén. 
Scharlachrother Nonpareil = Skarlátpi

ros páratlan. 
Seigneur d'hiver -— Török-Bálint. 
Sekler Apfel == Sikulai alma. 
Siegende Reinette = Orleansi renet. 
Sikulaer Apfel -= Sikulai. 
Siknlal alma. (11. sz.) 365.1. 
Skarlátpiros páratlan. (18. sz.) . . 379. 1.! 
Skarlátpiros parmén. (43. sz.) . , 429.1. j 
Sítuill'Ribston = Muskotály renet. 
Sommer-Qeioürzapfel =^ Nyári szegfű 

alma. 
Striped Beaujin == Csíkos Beaufin. 
Str'ómling = Gravensteiai. 
Stnrmeri pepin. (23. sz.) 389.1. 
Sturmer Pepping = Sturmeri pepin. 
Székely alma = Sikulai alma. 

Téli arany parmén. (6. sz.) . . . . 866. 
Téli fehér kalr i l . (7. sz.) . . . . 367.1. 
Téli piros pogácsa. (38. sz.) . . . 419.1. 
Tonrnay-i aranyalma. (54. sz.) . .451 . 1. 
Török-Bálint, alma. (46. sz.) . . . 485. 1. 
Transparante d'été = Asztrakáni fehér. 
Travers Reinette = Ribston pepin. 
Triumph-Reinette =• Orleansi renet. 
Türkischer Weinling = Török-Bálint. 
Yan der Laan aranyrenetje. (47. sz.) 437.1. 
Van der Laan's Goldreinette = Van der 

Laan arany renetje. 
Veilchenapjel = Nyári piros kalvil. 
Vineiíse rouge d'hiver = Török-Bálint. 
Wagener almája. (2. sz.) 847.1. 

Apfel j 
„ Apple [ = Wagener almája. 
„ 'sPreisapfél] 

Weiberreinette | = Canadal 
Weisse Antillische Reinette j renet. 
Weisser Astrakan = Asztrakáni fehér. 

„ August Calvill 
„ Sommer Oewürz-

apfel 
Winter-Calvill = Téli fehér 
kalvil. 

Wellington. (56. sz.) 455.1. 
Wéliington's Reinette = Wellington. 
White Winter-CalviUe-= Téli fehér kalvil. 
Wilkenburger Wahrapfel = Wilkenburgi 

rozsa alma. 
Wilkenburgi rózsa alma. (20. sz.) . 383.1. 
Winter-Goldparmdne = Téli arany 

parmén. 
Wood's Qrening ^ 
Wood's Grünling j 

Wood zöld almája. (22. sz.) . . . 387.1. 
Tellow BeUefleur — Sárga bellefleur. 

=• Nyári 
szegfű alma. 

: Wood zöld almája. 

Abricoti de Braunau 
szerti. 

„ de Royer=Royer kajszinszllvája. 
Áltliann ringlója. (1. sz.) . . . . 457.1. 
Althanna Reineclaude=Althann ringlója. 
áttetsző ringló. (2.8z.) 459.1. 

III- SzilTré,ls: 
Braunaui kajsziU' Bolmar = Washington. 

Bolmar's Washington — Washington. 
Braunaner Apríkosenartige Pflau'me'=^ 

Braunaui kajszinszerü szilva. 
Braunaui kajszinszerfl BZilra. (18. 

sz.) 491.1. 
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Brevoorts Purple = Piros Washington. 
Bury Seedling = Cos aranycsepp szilvája. 
Coe aranycsepp szilyája. (3. sz.) . . 461.1. 
Co'é's Imperiale \ „ 
Coe's Rothgefleckte \ "̂̂  ^.',^"7 ^ ^^ r,n I szilvám. Pflaume J •' 
Decaisne's Pflaume = Decaisne szilva. 
Decaisne szilva. (4. sz.) 
Denyer's Victoria = Victoria királynő. 
Diapré violette i -n- i j -
Die violette Diapré l = ^^^ "^'^P'"-
Die Washington = Washington. 
Drap d'or d'Esperen == Esperen arany 

szilvája. 
Durchscheinende Reineclaude = Áttetsző 

ringló. 
i?dZe Frühpflaume = Korai nemes szilva. 
Esperen arany szilvája. (11. sz.) . 477.1. 
Esperen's Goldpflaume =• Esperen arany 

szilvája. 
Fair's Golden drop = Coe aranycsepp 

szilvája. 
Fehér császárnő. (15. sz.) . . . . 485.1. 
Fellenberg = Kék olaszszilva. 
Fonthill == Pond magoncza. 
Oelbe Aprikosenpflaume = Sárga kajszin

szilva. 
Golden Gage i = Coe aranycsepp 
Goute d'or de Coe ) szilvája. 
Gróf Altliann piros ringlója = Althann 

ringlója. 
Tmpératrice Manche = Fehér császárnő. 
Irwing Bolmar = Washington. 
Italienische blaue Zwetsche i = Kék olasz 
Italienische Zwetsche ' szilva. 
Jefferson (5. sz,) 465.1. 
Jumelle de Liegel = Liegel ikerszilvája. 
Kék diapré szilva. (20. sz.) . . . . 495. I. 
Kék olasz szilva. (17. sz.) 489.1-
Kirke's Pflaume = Kirke szilvája. -
Kirke szilvája. (10. sz.) 476.1. 
Korai nemes szilva. (21. sz.) . . . 497.1. 
K'ónigin Victoria = Victoria királynő. 
Liegel ikerszilvája. (14. sz.) . . . 483.1. 
lÁegel's ZwiUingspflaume = Liegel iker-

szilvája. 
Pándi fehérszilva = Coe aranycsepp 

szilvája. 

: Pond magoncza. 

Piros Washington sziUa. (19. sz.) 493.1. 
Pond magoncza. (6. sz.) 467. 1. 
Pond's Purple 
Pond's SSmling 
Pond's Seedling í 
Pourprée de Pondj 
Prince de Galles \ 
Prince of Wales l = Walesi herczeg. 
Prinz von Wales I 
Prune d'Arbicotjaune = Sárga kajszin

szilva. 
„ Decaisne = Decaisne szilva. 
„ Kirke = Kirke szilvája. 
„ Victoria = Victoria királynő. 
„ Wangenheim = Wangenheim korai 

szilvája. 
Queen Victoria == Victoria királynő. 
Quetsche d'ItaUe = Kék olasz szilva. 
Eeine-Claude d'Althann = Althann 

ringlója. 
„ „ de Guigne 1 = Áttetsző 
„ „ diaphane ] ringló. 
„ „ rouge comte d' Althann = 

Althann ringlója. 
„ „ violette ^ Violaszinü ringló. 

Rothe Washington 1 „ . „ ,, " = Piros Pflaume } - , „ , . , TI j -KT V 1 í Washington. 
Rouge de New- York J " 
Royer kajszin szilvája. (13. sz.) . . 481. 1. 
Royers Aprikosenpflaume = Koyer kaj

szin szilvája. 
Sárga kajszin szilva. (22. sz.) . . . 499.1. 
Schweizer Zwetsche = Kék olasz szilva. 
Semis de Bury = Cos aranycsepp szilvája. 
Semis de Pond = Pond magoncza. 
Sharps Emperor = Victoina királynő. 
Transparente Gage = Áttetsző ringló. 
Victoria királynő. (12. sz.) . . . . 479. 1. 
Violaszinii ringló. (8. sz.) 471. 1. 
Violette Reineclaude = Violaszinü ringló. 
Walesi herczeg szilva. (7. sz.) . . . 469. 1. 
Wangenheim korai szilvája. (16. sz.)487.1. 
Wangenheims Frühzwetsche = Wangen

heim korai szilvája. 
Washington jaune = AVashington. 
Washington rouge = Piros Washington. 
Washington szilva. (9. sz.) . . . . 473,1. 
Weisse Kaiserin = Fehér császárnő. 
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