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A.) KÖRTEK. 
81. N a g y V a j o n c z a . 

(Beurré Nagy ; Butterbirn von Nagy.) 

Származása: E kitünö, késöuyávi és őszelői körtét a híres belga 
magonczozó, Q-rdgoire nyerte magról, Jodoigne-ban, a hatvanas évek vége 
felé s ennek, és vele néhány, még el nem nevezett, körte iíjdonságainak el-
keresztelését erdélyi barátaira bizta, kiknek gyümölcsöt ízlelöül és ojtó-
vesszöt tovább szaporításul küldött volt e fajról is. E baráti körben aztán 
az egyik újdonság a nem rég elhalt, sokoldalú tudományosságáról, hazafias 
tevékenységéről széles körben ismert tanár. Nagy Ferencz nevéről N a g y 
F e r e n c z t a n á r v a j o n c z á n a k (Beurré professeur Frangois Nagy) 
lön elnevezve. A hosszadalmas elnevezés mindig akadályul szolgál vala
mely gyümölcs elterjedésének, — jónak láttam tehát e hosszadalmas elne
vezést is föuebbi névre rövidíteni, annyival is inkább, mert oly becsesnek 
találtam e körte fajt, hogy kívánatosnak tartom mielőbbi széles elterjedését 
mindenütt a testvér hazában, sőt még annak határain túl is. Ojtó vesszejét 
Veres Ferencz, fényképész úrtól kaptam 1870-ben, több más faj vesszejével 
együtt, melyeket ugyanazon évben kapott volt örégoire-töl. Nálam több 
Ízben termett már. 

Érésideje. Itt az alföldön sept. közepe, de hazánk emelkedettebb fek
vésű tájékain november elejéig is eltartható leszen. 

Minősége. Kitünöleg I-sö rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Valamivel kisebb a középnagynál, néha valóban kisded. 
Alakja. Kissé változó; majd gömbölyded, majd csigás-gömbalakú, 

majd tojásdad-gömbölyű; körös körül síkfölületü. Zöme közép tájra esik, 
honnét kelyhe felé domborodva boltozódik s kelyhénél elég lapos talpban 
végződik; szára felé pedig szelíden fogyva boltozódik s többnyire rövidke, 
ferdén csonkázott, néha pedig inkább vagy kevésbbé rövid, de hegyes kú-
pocskában is szokott el végezödni. S z á r a i'övid, vagy közép hosszú, elég 
vastag, fás, igen bunkósvégü; néha tövénél kissé hiísos, sárgásbarna máz
zal finoman bevont; a gyümölcs csúcsából majd függélyesen kiálló, majd 
csekélyke üregbe helyezett s többnyire egy egy húsos dudorkától félrenyo
mott. K e l y h e kicsi, nyílt; többnyíre hiányos, szarunemíí, néha pedig 
rövidke, fölálló, barna osztványokkal ellátott; csinosan kikanyarított tág 
és elég mély üregben ülő. 

Szine. Bőre vastag, kemény, sírna, bágyadtan fénylő; elejénte vilá
gos vagy kissé kékes zöld; értével sárgás zöld;, napos oldalán szennyes 
aranysárga s néha némi kékes pirossal belehelt. Általában az egész fölület 
majd sűrűbben összefolyt, majd ritkábban elszórt sötétes szeplőkkel van 
behintve, mi a gyümölcsöt szennyesnek, mocskosnak tünteti föl. Finom, 
fahéjszintí, néha kissé cserepes i'ozsdamáz úgy szára, mint kelyhe körül; 
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valamint a gyümölcs derekáu is kisebb nagyobb foltokban mindig szokott 
bőven jelentkezni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldesfehér, igen finom, tömött, olvadó,; 
magtokja körül is alig kövesszemcsés; leve igen bö, igen czukrus, gyöngéd 
savanynyal emelt, felséges illatos és füszeresízü. Magtokja zárttengelyü, 
hosszas és szűk tömlöcskéibeu ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; virágzásában sem kényes; kötődött gyü
mölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal is; korán, rendesen és bőven termő; 
rendetlenül föl és szétálló ágaival, melyek gyümöicsvesszökkei és peczkek-
kei jól beruházkodnak, elég siírülombos, de azéi't szellős koronát alkotó. 
Vadouczon jól díszlik, alkalmas gúla fának is, szálas fának is; helyben és 
talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, közép hosszak, közép vastagok, merevek, 
hegyök felé sem igen vékonyodók, sőt többnyire kissé bunkósan végződök, 
kissé görbék; köuyökösek, föiállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
síkföliiletüek, még hegyök felé is csak igen finoman bordázottak; gyenge 
korukban sürün fehérmolyhosak; ért korukban is csak itt-ott csupaszak, 
zöldesbaruák, hegyök felé kissé vörhenyes barnák; elég szembetűnő szeny-
uyesfehér, többnyire kerek pontokkal ritkásan behintvék; közép-hosszú, 
itt-ott igen rövid levélközüek. 

Rügyeí. Jókora nagyok, tojásdadok vagy zömök kúposak, alig hegye
sek, a vesszőtől elállók; kissé laza, világos vörhenyes és molyhos pikkelyek
kel borítvák; elég kiemelkedő, simapárkányos vagy csak alig észrevehető-
leg bordázott talapra helyczkedők. 

VJrágrÜgyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompa hegyűek, világosbar
nával és szürkével árnyalt vörhenyes és laza pikkelyekkel boi'ítvák. 

Levelei. Középuagyok, vékony de keményszövetüek, kerülékesek, 
itt-ott hosszas tojásdadok, néha nyelők felé inkább elkeskenyedők, mintsem 
hegyök felé; rendkívül rövidke, lefelé vagy félre görbült fuUánkszerüen 
éles hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak, a vesszők hegye 
felé lapos völgyesek, hullámosszélüek, néha félre görbülök; gyenge koruk
ban alul felül sürün fehér molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, bá
gyadtan fénylük, homályos vagy sáppadt zöldek; széleiken nem fürészesek, 
hanem mind ép szélüek. Levélnyelök elég hosszú, vékony, hajlékony, fölfelé 
álló; öszfelé is csak sápadt sárga, Levélpálhái kicsinyek, fejletlenek, fonál 
idomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, 
szélesebbek, mint a vezérhajtásokon lévők; igen hosszú, fölfelé álló s elég 
rugalmasnyelüek. 

Hasonnevei. Beurré professeur FrauQois Nagy; Nagy Ferencz tanár 
vajoncza. 

Leirói. Tudtommal ekkoráig sem frauczia sem német gyümölcsészek 
aem írták még le körülményesen. 

Észrevétel. E körte faj, mely igénytelen külsejével nem igen csábítja magához 
az ingyen vevőket, melynek fája egészséges és rendkívül termékeny, uielynek gyü-
Inölcsei finom izre vetekednek a leghíresebb vajonczokkal is, méltán megérdemli, hogy 
alföldünkön minden kertben helyet foglaljon és méltó arra is, hogy a haza minden 
vidékén, kísérlet alá vegyük. 



82. Korai bergamot. 
(Naquette.*) 
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Származása^ Bisjonjtalan; Leroy szerint Francziaországban már 
1670-beii „Naquette" név alatt ismeretes volt; aztán különféle hasonnevek 
alatt lappangott csaknem napjainkig, amikor a frauczia gyümölcsészek 
eredeti „Naquette" neve alatt irták ie és terjesztették el. Német gyümöl
csészek müveiben még nem olvashatni róla, hihetőleg azért, mert Német
országban eredeti neve alatt máig sem imeretes. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérektől Plautiéres-ból. Azóta nem csak fajfá
mon, de faiskolai ojtványaimon is több ízben termett. Gyümölcs, növényzet 
egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Augusztus első felében. 
Minősége, 1-sö rendű csemege, háztai'tási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran azonban jóval kisebb is. 
Alakja, inkább vagy kevésbbé lapos gömbalakú; szabályosan boltozott 

sikfelületü. Zöme a közép tájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem 
egyenlően, de szára felé néha mégis kissé összébbhuzódva boltozódik, 
nena egyik oldalán emelkedettebb, mint a másikon. S z á r a rövid vagy 
közép hosszú, kissé vastag, fás, egyenes, tövénél kissé húsos; többnyire 
sápadt zöldszinü, csak néhol sárgás barna mázzal kissé bevont; a gyümölcs 
hegyén szűk mélyedéskében függélyesen álló; néha húsos emelkedéstől 
kissé félre nyomott. K e l y h e közép nagy, nyilt vagy félig nyilt; néha 
rendetlenül, néha elég szabályosan fölfelé álló, elég hosszas, molyhos és 
nem kemény osztváuyokkal ellátott; néha csaknem a gyümölcs felszínére 
helyezett, többnyire azonban szépen kikanyarított, tágas, de ritkán mély 
üregben ülő, melynek széles, lapos karimájára a gyümölcs jól fölállítható. 

Színe. Bőre finom, sima de száraz tapintatú; elejénte világos zöld ér
tével sárgásba játszó zöld; napos oldalán vöröses pettyekkel vagy elmosódó, 
szakadozott csíkokkal sűrűen behintett. Pontozata sűrű, apró, szürkés, elég 
szembetűnő. Egyes rozsdaszálcsák vagy foltocskák csak elvétve talál
koznak egy-egy gyümölcsön. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesfehér, félfinom, kissé laza, olvadó; 
magtokja körül alig kissé kövesszemcsés; leve igen bő, igen ezukros, finom 
savanynyal emelt; gyöngéden illatos igen kellemesizü. Magtokja zárt
tengelyű ; apró tömlőcskéibeu rövidke, csaknem kerekded ép magvakat rejtő. 

Fája. Ülég erőteljes, edzett; igen korán, rendesen és szerfölött bőven 
termő; virágai és kötődött gyümölcsei jól kiállják a kései fagyokat is. Föl
felé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel jól beruházkodnak elég 

*) Minthogy e köi'tefajnak egyik hasounevéül a „Korai bargamot' (=Eerga-
tootte préooce) elnevezés a frauczia gyümölcsészek által el van isinerve, a magyar 
gyümülcsviszetbe inkább e ndv alatt vezettem be, mintsem, hogy a francziáknál is el
avult s értelem nélküli „Naquette" elnevezést tartsam meg számára. 
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lombos, de azért szellős koronát alkotó; vadonczon jól díszlik, de birs 
alauyon csak sínylődik. Szálasfának inkább alkalmas, mintsem gúlafáuak; 
helyben és talajban nem válogatós. Grj^ümölcsei jól állják belyöket a fán, 
de nem kell bevárni, bogy ott érjenek meg, mert ízük finomságából sokat 
vesztenének; hanem mihelyt világos zöld szinöket sárgára kezdik változ
tatni leszedendök s a gyümölcs kamarába helyezendök. 

Vesszei. Elég számosak, hosszúak, közép vastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők, egyenesek, 
könyökösek, síkfelületüek, gyenge korukban finoman molyhosak, ért ko
rukban csupaszak, simák, fényesek; szökés olajszinaárgák; napos félőkön 
néha földvörössel kissé mosottak, jókoi'a nagy, sárgásfehér vagy vörhenyes, 
kerek vagy hosszas pontokkal elég sűrűn és elég szombetünöleg pontozot-
tak, középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok zömök kúposak, alig hegyesek, 
csaknem lapulok s csakis hegyökkel kissé elállók, szürkével kissé tarká
zott sötétbarna, kissé lazán álló pikkelyekkel borftvák, elég kiálló, símapár-
kányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkúposak, tompa-
hegyűek, kissé lazán álló, sötétbarnával tarkázott világos gesztenyeszínű 
pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és keményesszövetüek, kerek 
tojásdadok, mindkét végükön clkeskenyedök, néha kerülékesek, hírtelen el-
keskenyült, hosszas, éles hegybon végződök, inkább vagy kcvésbbé völgye
sek, alig íveltek, gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csu
paszak, simák, fényesek, világos zöldek, széleiken jókora nagy, tompa vagy 
itt-ott éles fogakkal ritkásan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, közép
vastag, elég merev, kissé hauyattgörbttlten fölfelé álló. Levélpálhái igen 
ho.sszúak, fonálidoraúak, tartósak. Virágriigyet körítő levelei többnyire 
nagyobbak, mint a vesszőkön lévők, többnyire kerülékesek széleiken hullá
mosak, kissé teknősek, épszélüek, hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről 
lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Bergamotte précoce; Poire de disque; Petité poíre-
pomme. stb. 

Leirói. L e r o y . Dict de pomol. 11. 453. 
Mas , Le Verger. Ü. 109. és többen mások. 

Észrevétel Csinos és jóizü gyümölcsei és különösen fájának korai és 
vendkivüli termékenysége végett méltán megérdemli, hogy egyetlenegy 
kertből se hiányozzék hazánkban még a sík alföldet sem véve ki. Jó lélek
kel ajánlhatom mindenkinek. 
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83. Őszi kurtaszárú körte. ;/_ ) 

(Courte queue d'automne.) 
Származása. E jeles, késönyári és őszelői körtét Francziaországban 

Leroy, angersi hires gyümölcsész nyerte magról. 1865-beii termett nála 
először a magról kelt anyafa. Bárha Leroy már 1865-beu forgalomba hozta, 
mégis, daczára jeles tulajdonainak — ugy látszik — kevés figyelembe ré
szesült e körtefaj a külföldi gyümölcsészek részéről; mert ujabb müveik-
boii még nem emlékeznek meg róla. Ojtóvesszejét 1873-ban ktiptam a 
Simon-Louis testvérek világhirü faiskolájából. Fajfámon már az elojtása 
után következő évre bemutatta első gyümölcseit s azóta évenkint folyvást 
terem, sőt még negyed éves faiskolai ojtványaimon is hozott már gyümölcsöt. 
Fajom határozottan valódi. 

Érésideje- Sept.—october. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alal<ja. Lapos gömbaíaku, gyakran pedig esigásgömbalaku; termete 

ritkán szabályos; mert emelkedéses, hovadásos és bordásfölületü. Zöme 
közép-tájra esik, honnét kelyhefelé szabálytalanul domborodva boltozódik 
s széles talpban végződik; szára felé pedig elejéute szelíden, aztán hirtelen 
fogyva többnyire rövid, tompa csúcsban enyészik el. S z á r a rövid, igen 
vastag, húsos, görcsö,s, bunkósvégü, fényes baruamázos; a gyümölcs csvi-
csára húsos dudor'kák közé mintegy erőszakosan benyomott vagy lapos 
mélyedéskébe helyezett és többnyire ferdén álló. K e l y h e kicsi, zárt vagy 
félignyilt; apró, rendetlenül összeboruló osztványokkal, melyek néha hiány
zanak i s ; mély és tág üregben ülő, melynek falain bordás emelkedések és 
lapos, mély barázdák váltakoznak hullámossá téve a mélyedés karimáját 
és inkább vagy kevésbbé kiemelkedő bordák alakjában a gyümölcs dere
kára is felhúzódva. Innét van aztán, hogy a gyümölcs egyik oldala többnyire 
hizottabb, mint a másik. 

Szine. Bőre kemény, többnyire érdestapintatu; elejénte sárgás zöld, 
értével sáppadt sárga s ha túlért, aranysárga ; napos oldalán néha élénk pi
rossal belehelt, és a gyümölcs értével vörhenyesre változó barnás rozsdával 
majd sűrűbben, majd ritkábban behálózott. Pontozata kisebb-nagyobb, bar
nás, később pedig szintén vörhenyesre változó rozsda-pettyekből álló, melyek 
elég sűrűn vannak elhintve még az alapszínen is; szármélyedése majd min
dig rozsdamázos. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömött, vaj szerűen olvadó; magtokja körül 
is csak alig észrevehetöleg kövesszemcsés; leve bő, czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; töm-
löcskéiben lapos, tojásdadalaku, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, vignövésü, edzett,virágzásában sem kényes; kötődött 
gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal; korán, rendesen és igen böveij 



termő; r^zsnnt fölfelé törekvő ágaival, melyek wyümölcspeozkekkel siirítn 
megrakodnak, szép gulaalaku, lombos koronát alkotó. Díszlik vadonczonis, 
birsen is; alkalmas gúla- és szálasfának is. Helyben és talajban nem válo
gatós. Q-yümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok vagy közép vastagok; 
fölfelé elvékonyodók; elég egyenesek, könyökösek, elégszembetünölegbor-
dázottak; fölállók, vagy inkább kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
zsenge korukban fehérmolybosak; ért korukban csupaszak, sárgás vagy 
zöldesbarnák; jókora nagy, tojásdad vagy liosszas, sárgásfehér pontokkal al
juk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rűgyei. Középnagyok, rövidek, szélestalpu és duzzadt kúposak, he
gyesek, elállók; sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszinü pikkelyekkel 
boritvák; elég kiálló, hármasbordás talapra helyezkedök. Bordái közül a 
középső éleg szembetünöleg és hosszan lenyúlik a vesszőn. 

Virágrűgyei. Jókora nagyok, hosszas tojásdadok, hegyesek; többnyire 
lazán álló, sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszinü pikkelyekkel bo
ritvák. 

Levelei. Középnagyok, vagy jókora nagyok, vékony, de keményszö-
vetüek; a vesszők alján tojásdadok; a vesszők hegye felé hosszas, keskeny 
kerülékesek, majd rövidke, majd elég hosszas, szúrós és többnyire félrecsa-
vai'odó hegyben végződök, itt-ott hullámos szélüek; a vesszők alján levők 
csaknem laposak, a vesszők hegye felé csatornásak; kissé íveltek vagy nye
lőkről csaknem vizirányosan elállók; zsenge korukban alsó lapjukon kissé 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, kissé homályos zöldek; 
széleiken apró, éles fogakkal finoman és szabályosan fürészesek. Levélnye-
lök a vesszők alján hosszas; fölfelé a vesszőkön mind-mind rövidebb, vas
tag, merev, kissé hanyattgörbülten fölfelé álló. Levélpálhái majd fejletlenek 
és fonálidomúak, majd hosszas, keskeny lándsásak, rendetlenül szétállók, 
tai'tósak. A gyümölcspeczkeken levő és virágrügyet körítő levelei fiatal, 
egészséges fákon rendszerint nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön le-
vök ; csaknem mind laposak; hosszas, hajlékony nyelőkről rendetlenül szét
állók és kissé lelógok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r o y Dict. dejíomol.I. 603. Tudtommal más nem irtaié. 
Észrevétel. Ugy fájának egészséges növése, edzettsége és tei-mékeny-

sége, mint gyümölcseinek jósága éi'demessé teszik e fajt ari'a, hogy hazánk
ban mindenütt elterjcszszük még a sík alföldet sem véve ki. 



84. Renetszerü bergamot körte. 
(Bergamotte reinette; Eeínettartige Bergamotte.) 

Származása. E jeles nyári körtét az ifjabbik Boisbunal, rouen-i gyü-
mölesész nyerte magról. A gyöknemes anyafa 1857-ben termett először. 
G-yümölcsei alakja és sajátszerű fűszere után kapta e faj fönebbi elnevezé
sét. Újdonsága daczára elég szép elterjedésnek örvendhet már napjainkban 
is. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Kolozsvárról. Fajfámon csakhamar ter
mőre fordult. G-yümölcs, növényzet egyezvén a leírásokkal, fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepétől, sept. közepéig. 
Minősége. I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysátia. Középnagy; néha nagyobb is. 
Aial(|a. Szabálytalan jíömb- vagy tojásdadalaku. Zöme közép tájra 

esik, honnét kelyhefelé szelíden fogyva boltozódik s kelyhe körül többnyire 
szűk, de elég lapos karimában végződik ugy, hogy azon a gyümölcs jól meg
állhat; szára felé pedig szintén szelíden, de néha némi behajlással is fogyva 
tompakupos, alacsony csúcsot alkot. S z á r a hosszas vagy középhosszú, 
középvastag, néha pedig csaknem vékony, fás, itt-ott görcsös, tövénél húsos, 
hegyénél kissé bunkós, egyenes vagy kissé görbe, zöldes, többnyire azom-
ban egész hosszában fénves barnamázzal bevont; a gyümölcs hegyén elég 
mély, de szűk üregbe többnyire oldalt helyezett; minthogy az üreg kari
mája is többnyire ferdén áll. K e l y h e kicsiny, zárt vagy félignyilt; ren
detlenül összehajló zöldes, molyhos, csatornás, szarunemű osztványokkal 
ellátott, szűk és mély, néha elég tágas üregben ülő, melynek falain lapos 
ránczok vonulnak föl a karimáig, s azt hullámossá téve, elenyészőleg fölvo
nulnak a gyümölcs derekára is s annak egyik oldalát rendszerint hovadá-
sossá és buczkossá teszik. 

Színe. Bőre igen finom, sima, kissé zsirostapintatu; elejénte bágyadt 
zöld, értével szép czitromsárga; napos oldalán is csak néha van némi gyön
géd pirossal belehelve. Pontozata apró, zölddel szegett barna, alig szembe
tűnő. Egyes rozsda pettyek és foltocskák, még szára és kelyhe körül is, 
csak elvetve találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt kissé sárgás, finom, olvadó; magtokja 
körül kövesRzemcsés; leve bő, czukros, üdítő kellemes savanynyal emelt, 
gyöngéden fűszeres, kellemesízű. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilt-
tengelyü; apró tömlöcskéiben kevés, de ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán, rendesen és elég bőven termő; virág
zásában nem kényes; kötődött gyümölcseit még a kései fagy sem birja 
mind lepusztítani; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel 
jól beruházkodnak, szép gulaalakú, szellős koronát alkotó. Szálas fának és 
gúlafának egyaránt alkalmas. Díszlik vadonczon is birsen is. Talajban 
ugyan kevéssé válogatós; de, mert gyümölcseit az erősebb szelek le szok
ták tizedelni, a mennyire lehet védett helyre ültetendő, 



Vesszei. Xem számosak, hosszak, középvastagok, fölfelé elvékoüjo* 
dók; kissé görbék; fölfelé állók; kissé könyökösek; sík felületűek; zsenge 
korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszok, sárgásbarnák; 
vörhenyes, kerek vagy hosszas pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg 
poutozottak; egyenlőtlen hosszaságu levélközüek. 

Rügyei. Középuagyok, tojásdadok, tompahegyüek, elállók; vörhenyes-
barna és tövük felé fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák; alig kiálló, lapos
bordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, vörhenyesek, 
aljuk felé fehérmolyhosak. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok, vékony, keméuyszöve-
tüek; tojásdadok itt-ott kerülékesek; szabályosan elkeskeuyedö inkább 
vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy kissé völ
gyesek; kissé íveltek; nyelőkről kissé lefelé irányulok; gyenge korukban 
alsó lapjukon finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, világos zöldek; széleiken előre hajló tompa fogakkal rit
kásan fürészesek vagy csaknem épszélüek. Levélnyelök középhosszú, vé
kony vagy középvastag; többnyire nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
majd kicsinyek fonálidomúak, majd kivált a vesszők hegye felé keskeny 
lándsásak és elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, 
mint a veszszökön lévők; laposak, kissé íveltek; hosszas, vékony nyelőkről 
mereven szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. T. 254. 

Ohcráiec'k, Ilhst. Handb. der Obstk.YllI. 333. 
Eszrevétei. Bárha fája egészséges és bőven termőnek mutatkozik is 

itt, a sík alföldön; de, mert gymölcseit a viharok ellen nincs módunkban 
kellőleg ótalmazni, nagybani elterjesztése itt nem járna haszonnal: míg 
hazánk hegyes vidékein hiszem, hegy nagybani tenyésztése is kifizetné 
magát. Gryümölcseit apródoukint kell fájáról leszednünk s utóérés végett 
a gyümölcskamrába elraknunk, hol szotyósodás nélkül két-három hétig 
is eltarthatok. 



85. Clairgeau vajoncza (olv. Kierzsó). 
(Beurré Clairgeau; Clairgeau's Butterbirn.) 

Származása. Prancziaovszágban Clairgeau Péter, nantes-i gvUmölcskertész 
nyerte magról e rendkívül érdekes körtefiijt. Í848-ban termett először a magról kelt 
anyafa, melyet szerzőjétől Do Jonglie, brüsseli ^yümölosész megv isárolván, csakha
mar Belgiumba vitt, honnan éppen oly lármásan kezdett elterjedni mindkét fél
gömbünkön, mint a Totlében körte. Különben a nagyhangú dicséretet minden tekin
tetben inkább megérdemelte a Clairgeau vajoncza, mintsem a Totlében körte. A 
Clairfreau vajoncz gyümölcscsel megrakott fája valódi ékessége kérteinknek, érett 
gyümölcsei pedig csemegeasztalainknak ; aztán nagysága és szépsége mellett többször 
mint nem, jósága ellen sem lehet panaszunk. Ojtdvesszejét 1869-ben kaptam Oberdieck-
töl, Jeinsenböl. Több év óta terem már nálam is. Fajom határozottan valódi. 

Erésideje. Nálam sept. végétől oot. végéig ; hűvösebb tájakon, vagy legalább 
alkalmas, hűvös helyen tartva néha karácson napig is eltartható. 

Minősége. I. rendű ; némely évek en csak 11. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy; a francziák néha 1 kgr, súlyúra is fölhiz

lalják. 
Alakja. Kissé változó, mint ezt a nagy gyümölcsöknél rendesen tapasztaljuk; 

legtöbbnyire hosszas körte- vagy csigás gulaalaku ; szabályosan boltozott síkfólületü. 
Zöme a közép tájnál jóval alább a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé elejénte 
szelíden, aztán hirtelen fogyva kelyhe körül igen szúk karimában végződik; melyre, 
mivel többnyire ferdén áll, a gyümölcsöt ritkán lehet jól fölállítani ; szára felé pe
dig elejénte szelíden, aztán mindinkább, gyakran behajlással is fogyva, elég hosszas, 
hegyes, néha tompa kúpos, többnyire kissé félregörbűlt csúcsban enyészik el. S z á r a 
csaknem rövid, vastag, de nem húsos, bunkósan végződő; fényes, vörhenyes vagy 
zöldesbarna mázzal bevont; majd a gyümölcs csúcsából annak folytatásaként kiálló; 
majd húsos emelkedéstől és húsos gyürüzettől ferdére nyomottan a gyümölcs fölszi-
nére helvezett. K e l y h e nagy, nyilt; fólálló s hegyökkel hátragörbült, hosszas, szür
kés, szarunemü osztványokkal ellátott; szúk és nem mély üregben ülő, melyből 
osztványai hegyével csaknem a karima színvonaláig emelkedik ki. Kehelyüregének 
falait gyakran szelíd, lapos mélyedések és emelkedések teszik kissé hullámossá. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, sima de száraz tapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte sáppadt vagy homályos zöld; értével sáppadt sárga; napos oldalán 
homályos pirossal belehelt vagy színezett. Pontozata elég súrú, egyenlően elhintett 
kisebb-nagyobb barna, később vörhenvesre változó rozsda-pettyecskék alakjában je-
lenkezö. Rozsdafoltok és alakzatok majd sűrűbben, m»jd ritkábban, minden gyü
mölcsön fordulnak elő ; néha a gyümölcs egvik oldalát, aztán szára és kelyhe környékét 
is finom rozsdamáz borítja el, mely néhol kissé érdessé is válik. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, félfinom, olvadó, vagy félszerint olvadó; 
magtokja körül kövesszemcsés; leve bö vagy elegendő, czukroe, gyöngéd, 
néha kissé összehúzó, savanynyal emelt, gyöngéden illatos, kellemes, fűszeres-
ízü. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben majd idétlen, majd jól kifejlődött, 
nagyocska, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában buja, később mérsékelt növésű, de egészséges, 
edzett, korán és igen bőven termő; mert virágzásában nem kényes; kötődött 
gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal. Fölfelé törekvő, nyúlánk, de 
merev ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkod
nak, éleg gürülombos, gulaalaku koronát alkotó. Vadouczon inkább diszlik, 
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mint birs alanyon. Alkalmas szálasfának is. giilafának is. Helyben ŝ talaj
ban nera válogatós. Gyümölcsei nagyságuk mellett is igen jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég sziímosak, hosszak, vastagok, hegyok felé sem vékonyodók, söt 
néha bvinkósan vágzMö'k ; elég egyenesek, merevek, csak fryenge korukban hajlékonyak ; 
fölfelé állók vagy éles szögben fölfelé törekvők ; könyökösek. síkfölületiiek; gyenge 
korukban finoman fehérmolyhosak ; ért korukban csupaszak, simák ; barnás vagy zöl
dessárgák : jókora nagy, kerek vagy hosszas fakópontokkal majd süi-übben, majd 
ritkábban pontozottak ; egyenlőtlen, azaz majd hosszns, majd rövid levélközüek. 

RUnyei. Középnagynk, kúposak, hegyesek, elállók ; lazán álló, sötétbarna, azeny--
nyes, molyhos pikkelyekkel boritvák; alig kiálló, simapárkányos talapra helyez-
kedök. 

Viráarügyei. Elég nagyok, kúposak, alig hegyesek, igen lazán álló, sötétgeszte-
nyeszinú pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Nagyok, vastag és keményszövetiiek ; kerülékosek vagy lándsás tojás
dadok ; nyelők felé többnyire inkább elkeiskenyedök, mintsem hegyök felé ; rövidke 
szúrós hegyben végződök ; völgyesek ; kissé íveltek ; gyenge korukban is csak alsó 
lapjukon és széleiken kissé molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylök, többnyire világos, csaknem sárgás zöldek ; széleiken alig észrevehetöleg, finom 
fogakkal elég sűrűn és szabályosan fürészesek. Levélnyelök hosszas, vastag, de haj
lékony ; többnyire rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fonálidoraviak, föl
felé állók, vagy a vessző felé vissza irányulok ; a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek ; elég tartósak. VirágrUgyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, kerü-
lékesek, szelíden huUáraosszélűek, csaknem laposak vagy laposvölgyesek; hosszú, 
vastag nyelükről rendetlenül föl- vagy szétállók. 

Hasonnevei. Clalrgeau ; Clairgeau de Nantes. 
Leírói. Bi v o r t AvnaL de pomol. II. 103. 

L e r 0 y, Dicf. de pomol. I. 835. 
M a s , Le Verr/er. I. 39. 
J a h n, Ilbistr. Bandh. der Obsth II . 505. 

, Dr. L u c a s. Ausioahl ecf. II. 93. és többen mások. 
Észrevétel. Bárha gyümölcsei a szintén nagy Vilmos, Téli esperes és 

Angouléme-i herczegnö körtékkel finomságra nem is állnak párhuzamban: 
de szépségre ezeket mindig túlhaladván, alföldi viszonyaink közt is egyikévé 
teszik e fajt legértékesb gyümölcseinknek. Termékenységével méltóvá teszi 
magát a helyre, melyet kérteinkben elfoglal s a fáradságra, melyet ápolására 
forditandunk. 
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86. Zöld Magdolna körte. 
(Madeleine; Grüne Magdalene.) 

Származása. Régi. bizonytalan. Leroy szerint Lectier, királyi üsryész volt az 
elsA. a ki sjylimölesjegryzákébpn már 1628-ban fölemiiti; utána perU? a Cartbausi ba
rátok teriesztptték el világszerte híres faiskoláikból, Pár!sb(51. Diel maga is. a ki a 
n(*mftt írylimölcse'szek közt körülmdnyes leírásban első ismerteté meg, szintín a pá
risi oartbaiisiak faiskolájából kapta volt e fajt, melv napjainkban már egvike a ko
ranyári ffvümölcsök Ipsismertebbjeinek. Ojtt^vesszeiét 1869-ben kaptam Dr. Liicas-
tól. Rentlingenból. Fajfámon is. álló helyökre kiültetett faiskolai ojtványaimon is 
több (zben termett már. GyUmölcsei és növényzete egyezvén a leirásokljal fajom 
valódisága kétségtelen. 

Erés ideje. JuHns közepe. 
Minöséqe. I rendű csemege, gazdas^eri és piaczos gyümölcs. 
Nanvsáqa. Csnknem középnagy; többnyire azonban, minthogy csomósán terem, 

jóval kisebb a középszerűnél. 
Alakia. Tojásdad gömbölyű, többnyire azonban zömök csigaalakií; elég sza

bályosan boltozott síkfelöletű. Zöme középtájra vagy alább, kelyhes vége felé esik, 
honnét kelyhe felé domborúan boltozódik és kelyhénél meglehetős talpnsan végződik; 
szára felé pedig majd szeliden, majd kissé hirtelen összehúzódva, többnyire tompa 
csúcsban onvészik el. S z á r a hosszú, középvastasr, fás tövénél húsos, sárgászöld, 
hegye felé finoman barnamázos; a gyümölcs csúcsán húsos gyürüzetböl kiálló vagy 
húsos dudortól félre nvoraott. K el y h e középnagy, többnyire félig nyilt vagy nyílt; 
rendetlenül felálló, inkább vagy kevésbbé hosszú, hajlékony és molyhos osztványokkal 
ellátott; néha apró ránczok és dudorkáktól körítve igen sekély lapos mélyedésben 
vagy csaknem a fölszínen ülő. 

Szine. Bőre elég finom, sfraa, de száraztapintatu; eleiénte sápadtzöld; érté
vel sárgás zöld; még napos oldalán sem szokott pirosságot kapni. Pontozata apró, 
zölddel szegett barna, többnyire csak napos oldalán kissé szembetűnő, elég sűrűn 
elhintett. Tfoz.'da alakzatok csak ott fordulnak elő rajta, hol a gyümölcs bőre gyenge 
korában sérülést kapott; különben rozsdamentes. Értével gyöngéden illatos. 

Belseje. Hnsa fehér vagv kissé zöldcsfehér, finom, olvadó, vajszertí; 
magtokja körül is alig észrevehetőieg kövesszemcsiés; leve bö, ezukros, kel
lemes savanvnyal emelt, gyöngéden illatos, fííszeresi'zü. Magtokja inkább 
vagy kevésbbé nyilttengelyű; apró tömlöcskéiben majd ép, majd idétlen, 
hosszas, hegyes magvakat reitö. Kehelycsöve rövid kiipalakú s benne a virág 
porezálai mindig épen maradva észlelhetők. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán és rendkívül bőven termő; virág
zásában nem kényes, kötődött gyümölcsei igen jól daczolnak a kései fagyok
kal; fölfelé törekvő nynlánk, merev ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel 
hamar és sűrűn beruházkodnak, magas gúlaalakví, ritkás szellős koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának is, 
gúlafának is. de csak úgy, ha a gúla vezér vagy nyílvesszeje évenkint jól 
vissza vágatik; mert különben alsó ágai nagyon elmaradnak a többiektől. 
Helyben és talajban főkép itt, az alföldön nem válogatós; de, mint mondják, 
hüvösbb tájakon és esős évjáráskor gyümölcseik, melyek különben még a 
viharokkal is jól daczolnak a fán, finomságukat nem képesek kellőleg ki
fejteni. 



Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök falé elvékonyodik; kissá 
könyökösek, különben egyenesek, fölálldk vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvrtk ; 
BÍkfelületűek; gyenge korukban finoman fehérmolyhosak; ért korúiban csupaszak, 
simák, fényesek, bujanövésü, fiatal fákon sötét Violaszinpirosak; idősebb fákon 
olajszinzöldek vagy sárgásbarnák, elég szembetűnő, fehéres pontokkal elég sűrűn 
poatozottak; rövid levélközüek. 

RUgyel. Középnagyok, vagy elég nagyok hasaskuposak, tompahegyüek; lapulök 
vagy kissé elállók; fehörmolyhos szegélyű sötét gesztenyeszínű pikkelyekkel borit-
vák; majd ülőlap nélküliek, majd alig kiálló, bordázatlaii talapra helyezkedök. 

Vlrágrügyel. Jókora nagyok, tojásdad kúposait, tompahogyüek, kissé lazán álló 
vörhenyesbarna pikkelyekkel boritvák. 

Levelei Középnagyok, elég vastag, de lágyszövetüek; tojásdadok vagy csak
nem szívalakuak; hirtelen elkeskenyedö, éles hegyben végződök; a vesszők alján 
laposak vagy kanálszerűén öblözöttek ; a vesszők hegye felé pedig csatornásak; alig 
íveltek; fölfelé álló nyelükről vizirányosan elállók; gyenge korukban is csak alsó 
lapjukon molyhosak; őrt korukban csupaszok, sírnák, bágyadtan fénylők, homályos 
zöldek; széleiben jókora nagy, előrehajló kissé éles fogakkal elég szabály >san fttré-
szesek. Levéluyelök rövid, vastag, do hajlékony, fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy 
áridomúak, kevéssé tartósak. Virágrügyet köritö levelei széles tojásdadok, kissé 
hullámos szélüek, laposan vagy inkább kanálformán öblözöttek, hosszú, elég vastag 
de hajlékony nyelüek, lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Citron des carmes ; Jainte Madeleine ; Grüne Sommer Magdalene ; 
Glasbirne ; Grüne Margarethenbirne stb. 

Leírói. L e r 0 y, Did, de pomol. I. 563. 
Mas, Le Verger. II. 59. 
D i e 1, Kernobstsorten, III. 22. 
J ahn , Illiusir. Handb. der Obstk. II. 29. 
Dr. L u c a s, Áuswáhl werthvoller Obstsorten. II. 38. 

Észrevétel. A legértékesebb koranyári gyümölcsök egyike lévén e 
körtefaj, megérdemelné, hogy a sík alföldön egyetlenegy kertből sem hiányoz
zék. Hiszem különben azt is, liogy Lazánk bármely vidékén fölfogja találni 
mindazon kellékeket, melyek gyümölcsei finomságának kifejtlaetéséhez 
szükségesek; tenyészszük tehát necsak házi szükségre, hanem piaczi eláru-
sitásra is! 



87. Keverőn bergamotja. 
(Bergamotte Kcvevon sans pareil.) 

Származása. Bizonytalan. A nsílam meglévő gyUmölcsészoti müvekben és szá
mos Icülhoni faiskoliík catalogjaiban még puszta nevét sem találtam fölemlítve. Ojtö-
vesszejét még a hatvanas évek elején kaptam Kovács Józse' bátorkeszi i-ef. lelkész 
faiskolájábül, hová a hajdani központi növeldéböl korült. T.apasztalván, hogy alföldi, 
meleg éghajlatunk alat t a külföldi-öl hozatott téli körtefajok többnyii-e mind ősziekké, 
sót néha nyáriakká is változnak s igy alföldi kérteinkben vajmi kevés a téli körték 
száma: addig is mig evoJetéröl némi tudomást szerezhetnék, elhatároztam e jeles téli 
körtét gyiimölcskedvelö honfitársaimmal körűin ényes leírásban is megismertetni. A 
Kovács „Kalauz -ában közlött rövid jellemzéssel teljesen egyezvén fajom, valódiságát 
illetőleg egyelőre nincs mit kételkednem. 

Erésideje. November végétől február végéig, sőt néha ápril végéig is. 
Minősége. I. rendű, sőt néha kitünöleg 1. rendű csemegogyümölcs. 
Nagysága. Nagy ; bőterméskor azoraban csak középnagy. 
Alakja. Szabálytalan hasas kúpalakú, vagy hasas csigaalaku; egyik oldalán majd 

mindig hizottabb, mint a másikon Zöme a középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhes vége felé buczkósan kidomborodva sséles, többnyire ferdén álló talp
ban végződik; szára felé pedig hirtelen, néha behajlással is fogyva, rövidke, karcsú 
és többnyire tompa csúcsban enyészik el. S z á i- a hosszú, vékony, fás, görbe, kissé 
görcsös, barnamázos, tövénél húsos, végénél bunkós; a gyümölcs csiicsán apró ráii-
czok és dudorok közül többnyire rézsunt kiálló vagy csekélyke mélyedésbe helyezett; 
néha pedig a gyümölcs folytatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e többnyire ki
csiny, nyilt vagy félig nyi l t ; rövid, fölálló, szarunomil osztványokkal el látot t ; in
kább vagy kevésbbé mély és szúk üregbe helyezett, melynek karimáján egyenetlen 
nagyságú, lapos emelkedések és lapos mélyedések váltakoznak, melyek a gyümölcs 
derekán is tovább nyomozhatok. 

Szine. Bőre kissé vastag és kemény, évdestapintatu ; elejénte fehéres zöld, ér- . 
tével czitromsárga zöldes foltokkal és sűrűbben vagy ritkábban összefolyt, fahéjszinü, 
későbben vörhenyesre változó rozsdahálőzattal tarkázva; napos oldalán sem látszik 
nyoma sem a pirosságnak. Pontozata igen apró, zölddel szegett, barna, elég szem
betűnő. 

Belseje. Húsa sárgába játszó fehéi*, finom, tömött, vajszerüen olvadó; 
uéha azombau csak félszerint olvadó; magtokja körül ritkán vagy éppen 
neui kövesszemcsés; leve igen bö, igen czukros, gyöngéd savauynyai emelt, 
finoman illatos és igen kellemes, füszeresízű. Magtokja többnyire zártten-
gelyü; apró tömlöcskéiben kevés ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán és bőven termő; rendetlenül fölálló 
vagy szétterjeszkedő, és gyümölcspeczkekkcl jól beruházott, merev ágaival 
elég sűrű lombos de mind e mellett is szellős koronát alkotó. Alkalmas szá-
lasfáuak is, bokoralaku vagy gulafának is. Könnyű, laza, könnyen kiszáradó 
talajunkban is jól diszlik. Virágzásában nem kényes; de gyümölcseit az 
aug.-septemberi erősebb szelek megszokták tizedelni; miért is igyekezzünk, 
a mennyire lehet védett helyet juttatni számára. 

Vesszei. Nem számosak, fiatal fákon elég hosszak, és elég vastagok, hegyök 
felé sem igen vékonyodók, hanem többnyire bunkósan végződök, egyenesek, merevek, 
kissé könyökösek; fölállók, nagyrészt azomban 8zétállók| vagy tágas r̂ögckben föl» 
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felé törekvők; köröskörül ég, egész hosszukban síkfölületüek; gyenge korukban 
kissé molyhosak; ért korukban osupaszak, bágyadtan fénylök, zöldes barnák; fehéres, 
kerek pontokkal elég sűrűn és szembetünöleg pontozottak; rendetlen, de^ többnyire 
mégis hosszas levélközűek. 

RUgyei. Jókora nagyok, zömök kúposak, tompahegyűek; a vesszőtől jól elál
lók ; vörhenyessel árnyalt sötétbarna, kissé molyhos pikkelyekkel bon'tvák; majd ta
lapnélküliek, majd alig kiálló talapra helyezkedók. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, duzzadt tojásdadok, hegyesek; kissé lazán álló, 
sötétbarnával árnyalt vörhenyes pikkelyekkel bon'tvák. 

Levelei. Nagyok, kissé vastag és igen keményszövetüek, merevek, tojásdadok 
vagy kerülékesek; rövidke, szúrós hegyben végződök, völgyesek, vagy igen lapos ka
nálformán öblözöttek s itt-ott hullámos szélüek; kissé íveltek s hegyükkel gyakran 
féirecsavarodók ; egész zsenge korukban is csak alsó lapjukon ós széleiken molyliosak ; 
ért korukban osupaszak, simák, igen fényesek, sötétzöldek; széleiken apró, hegyes fo
gakkal ritkásan fürészesek; többnyire azombau épszélüek. Levélnyelök hosszú, de a 
vesszők hegye felé róvid, vastag, merev ; majd igen nyilt szögekben fölfelé, majd és 
legtöbbnyire vizirányosan elálló. Levclpálhái kicsinyek, fejletlenek, fonálidomúak, ha
mar elhullók. Virágrügyet köritó levelei többnyire nagyobbak, mint a vezérvesszökön 
levők, széles vagy kerek tojásdadok'; inkább vagy kevésbbé rövid és éles hegyben vég
ződök, laposak vagy kissé öblösek; hullámosszőlüek, hosszú, de elég vastag nyelőkről 
mereven szétállók s lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még nincs leírva idegen nyelven. 
Észrevétel. Eendes g/umöJcstermö evbeii oly felsegesízüek e körtefaj 

gyümölcsei, hogy e részbeu bármelj Jiires íivjjal vetekeduek; de, ha kötődött 
gyümölcseit kései fagy éri, s aztáa száraz és forró lesz az évjárás, bárha év 
folytáu később szépeu fölnevekednek is, de éppen oly ízetlen csemegét szol
gáltatnak, mint hason körülmények közt a Éardenpont vajonczúnál tapasz
taltam ezt (Lásd Gyüm. Vázlatol.. I. 262. 1.) Daczára ez esetleges fogyatko
zásának, jó lélekkel ajánlhatom e körtefajt is a gyümölcskedvelök figyelmébe. 
Azt tán mondanom sem kell, hogy inkább való a felföld hegyektől védett 
tájaira, mintsem a sík alföldre. Gyümölcseit lehetőleg későn kell leszedni 
a fáról. 
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88. Kis Margit. . 
(l'etite Marguurlte; Kleine Margai-ethe.) 

Származása. E kitüuö körte újdonságot 1862-beu uycrte magról 
Leroy, augersi Lires gyümölcsész, a ki a gyümölcsészet irodalmában „Dicti-
óunaire de pomologie" (^^^Gyümölcsészeti szótár) czimü munkájával mara
dandó emléket vivott ki magának. Legkisebb unokaleáuyáuak Appert 
Margitnak nevére keresztelve el eme szerzeményét, 1863-ban kezdette el
terjeszteni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinseuböl (Ha-
novera). Fajiamon több izbeu termett már. Ugy gyümölcsei, mint fájának 
növényzete egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Augustus közepe. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Középuagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Szabálytalan tojásdad vagy csigásgömbalaku. Zöme a szár és 

kelioly közt középtájra vagy kissé alább esik, honnét kelyhefelé szelíden 
domborodva, kelyiiénél elég talpasán fogy el; szára felé pedig majd némi 
csekély behajlással, majd behajlás nélkül és hirtelen fogyva rövid, tompa 
csúcsban fogy el. S z á r a rövid, vagy középhosszú, középvastag, fás, két 
végén kissé bunkós, zöld szinü, nagyrészt azomban világos barna mázos; 
a gyümölcs csúcsára, szűk és elég mély üregesébe, többnyire kissé oldalt 
helyezett s mintegy erőszakosan belenyomott. K e l y h e félignyilt vagy 
zárt; rendetlenül álló, szarunemü, csatornás és molyhos osztványokkal el
látott; igen sekély és nem tág üregben ülő, melynek karimáján szelid, lapos 
emelkedések láthatók, melyek finom, lapos bordákként, elenyészöleg a gyü
mölcs derekára is fölvoaulnak s annak egyik oldalát néha hizottabbá teszik, 
mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, sima, noha kissé hovadásos, bágyadtan fénylő; ele-
jénte haragos zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán néha némi igénytelen 
pirossal beleholt. Poutozata sürü, apró, zölddel szegett barna, de alig szem
betűnő. Rozsda foltok itt-ott, majd minden gyümölcsön fordulnak elő, külö-
nősen pedig kehely üregének falain. Néha feketés ragya foltok is találkoz
nak rajta. Teljes értével gyöngéd illatot áraszt. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldes fehér, igen finom, olvadó; mag
tokja körül is alig kissé kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, üditő savany-
uyal emelt, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja nyilt, vagy csak kissé uyilt 
tengelyű; tömlöoskéibeu kevés ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán, rendesen és igen bőven termő; fölfelé 
törekvő vagy uyilt szögekben elálló és gyümölcspeczkeklxel kellőleg beru
házott ágaival kissé ritkás, szellős koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, 
birsalauyou is; alkalmas gúla- és szálasfának is; helyben és talajban nem 
válogatós; jól köti gyümölcseit s ezek gyenge korukban jól daczoluak a 
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kései fagyokkal; aztán pedig kifejlődött korukban sem egy könnyen veri 
le őket a szél. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, köz ép vastagok, hegyök felé el-
vékonyodók; elég egyenesek, fölállók vagy uyilt szögekben fölfelé törek
vők; könyökösek; síkfölületüek, gyenge korukban finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, csaknem fényesek; napos félőkön vöröses vagy sárgás 
barnák; árnyas félőkön zöldes barnák; sárgásfehéi' vagy vörhenyes, kerek 
vagy itt-ott hosszas pontokkal elég sííríín éa elég szembetünőleg pontozot-
tak; rendes levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszők derekán elállók, 
a vesszők hegye felé lapulók, sötétbarnával árnyalt vörhenyes pikkelyek
kel bon'tvák; elég kiálló, simapárkányos talapra helyezkedők. 

Viráprügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kúpos tojásdadok, 
alig hegyesek, vörhenj'esbarna pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé vastag és keményszöve-
tííek, széles tojásdadok, itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, majd 
hosszú, majd rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak s csak kissé 
völgyesek; hullámos széluek; nem íveltek, nyelőkről csaknemvizii'ányosan 
tovább nyújtózkodók; zsenge korukban is csak alsó lapjukon és széleiken 
molyhosak; ért korukban alul-földl csupaszak, simák, kissé'fényesek, in
kább vagy kevésbbé világos zöldek; széleikon előre hajló éles fogakkal, — 
különösen hegyök felé — síírün, mélyen és szabályosan fiirészesek. Levél-
uyelök középhosszú, elég vastag, merev, a vesszőtől nyilt szögekben fölfelé 
vagy csaknem vizirányosan elálló. Erőteljes fiatal hajtásokon igen gyako
riak az apró, keskenylándsás másodlevélkék is. Levéípálhái igen hosszak, 
fonál vagy araiaknak, elég tartósak. Virágrügyot köritö levelei nagyobbak, 
mint a nyári hajtásokon levők; laposak, szelíden hullámos széluek; igen 
finoman fiirészesek, hosszú és inkább vagy kevésbbé vékony nyelöki'öl me
reven szétállók vagy kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. depomol. 11. 526. 

0 b e r d i e c k, lllvstr. Handh. der Ohstk. pótfüzete. 1879. 9. 1. 
Észrevétel. Ugy fájának vig tenyészete és termékenysége, mint gyü

mölcseinek finom ízére, szóval értékos voltára nézve vetekedik e jeles új
donság a Vilmos körtével, melyet érésben két három héttel is megelőz. 
Ajánlom a legszélesebb elterjesztésre hazánkban mindenütt, még a sík al
földet sem véve ki. 



17 

89. Gaujard vajoncza, u 
(Beurré Gaujard; Gaujard's Butterbirn.) 

Származása. E kitünö, alakra, színre és ízre a Zephirin Q-régoIre 
körtéhez igen hasonló, de ennél kisebb és jóval korábban érö körte, még 
folyvást az újdonságok közé tartozik. André Leroy csak 1868-ban említi 
föl nevét gyümölcsjegyzékében, de minden megjegyzés nélkül. A Simon-
Louis testvérek 1868. évi Catalogjában már némely jellemző vonással van 
fölemlítve neve. Ki nyerte magról? ki keresztelte a jeles franczia gyü
mölcs kertész, Gaujard nevére el ? ekkoráig semmi írásbeli adatot sem ta
láltam, mely e kérdésekre megfelelhetett volna. Ojtóvesszejét 1869-ben 
kaptam Veress Ferencz, fényképész gyűjteményéből Kolozsvárról. Fajfá
mon több ízben termett már. Gyümölcsei mindenben egyezvén a Simon-
Louis testvérek az imént idézett gyümölcsjegyzékében s az általuk később 
kiadott „Guide pratique e. c. t." (=Gyakorlati kalauz stb.) czimű munká
ban olvasható jellemzéssel, fajom valódiságát teljesen bebízonyitották. 

Erésideje. Szeptember elejétől okt. elejéig. 
Minősége Kítünöleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is. 
Alakja Magas gömbalakú, néha csigás gömbalakú, szabályosan bol

tozott, noha egyik fele kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint a másik. 
Zöme középtájra esik, honnét kelyhes vége felé jól kidomborodva bolto-
zódik s inkább vagy kevésbbé lapos és széles talpban végződik; szára felé 
pedig szelíden fogyva igen tompa csúcsban enyészik el. S z á r a közép
hosszú, elég vastag, fiis, tövénél húsos, görbe, világos sárgával árnyalt fé
nyes baruamázos; a gyümölcsnek ferdén csonkázott hegyén majd szépen 
kikanyarított s elég mély üregesébe mintegy belenyomott, majd csinos 
husdudorkák közül kissé oldalt kiálló. K e l y h e kicsi, zárt vagy félignyilt; 
apró, keskeny, rendetlenül álló, barnás osztványokkal ellátott; szépen ki
kanyarított szűk és nem mély üregben ülő, melynek karimáján észreve
hető emelkedések alig fordulnak elő. 

Színe. Bőre finom, sima, bágyadtan fénylő, száraz tapintatú, elejénte 
sápadtzöld, értével élénk czitromsárga; napos oldalán aranysárga; néha 
karmínpirossal kissé belehelt. Pontozata apró, sürü, szabályosan elhintett, 
barna, elég szembetűnő. Rozsda alakzatok ritkásan majd minden gyümöl
csön fordulnak elő; kehely és szárűregéuek falait többnyire finom, fahéj-
szín vagy vörhenyes rozsdamáz borítja, mely néha, hálózatosán, az üreg 
karimáján is túl emelkedik. 

Belseje. Húsa fehér, sárgás erekkel, finom, tömött, olvadó; magtokja 
körül is csak alig cszrevehetŐleg kövesszemcsés; leve igen bÖ, igen czuk-

2 



18 

ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fiiszeresízü. Magtokja 
zárttengelyü; tömlőcskéiben hosszas, fekete, sovány, de ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; bárha nem is 
elég korán fordul termőre, de aztán elég bőven terem; kissé nyilt szögek
ben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól 
beruházkodnak, ritkás, szellős koronát alkotó. Diszlik vadonczon is, birsen, 
mely utóbbi alanyon Simon-Louis catalogja szerint korábban is fordul ter
mőre. Alkalmas gulafának, de szálasfának is. Helyben és talajban nem vá
logatós. Gryümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, laosszak, vékonyak s hegyök felé még inkább el-
vékonyodók; elég egyenesek, fölfelé állók vagy kissé nyilt szögekben föl
felé törekvők, könyökösek, síkfölületüek; gyenge korukban finoman moly
hosak, ért korukban csupaszak, simák, fényesek, barnás sárgák; igen apró, 
kerek, fehéres pontokkal fölöttébb ritkán sálig észrevehetőleg poutozottak; 
egyenlőtlen, de mégis többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömök kúposak, hegyesek, a fától elállók, fakóval 
kissé tarkázott sötétbarna pikkelyekkel borítvák; alig kiálló, simapárká-
nyos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, sötétbarna pikkelyekkel 
borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, vékony, de keményszövetűek; 
szép tojásdadok, szabályosan elkeskenyedő, inkább vagy kevesbbé rövid, 
éles hegyben végződök, völgyesek, kissé íveltek, majd vizirányosan el-, 
majd rczsimt fölfelé állók; gyenge korukban finoman molyhosak, ért ko
rukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők; sötétzöldek; széleiken éles 
fogakkal sürüu és szabályosan fiirészesek. Levélnyelök a vesszők alján 
hosszas, a vesszők hegye felé rövid, középvastag, merev, rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái hosszasak, fonálidomuak, hamar olhullók. Virágrügyet 
köritő levelei csaknem laposak, hosszú, vékony nyelükről mereven szét
terülök. 

Hasonneveí. Gaujard; Narcisse Gaujard. 
Leírói. Előttem még nem ismeretesek, noha föl nem tehetem, hogy 

ily jeles körte ne talált volna még leíróra. 
Észrevétel. Nálam e jeles faj hideget, meleget, több évig tartó szá

razságot s oly éveket is teljes épségben kiállt, midőn a túlságosan nedves 
időjárás folytán a földárja csaknem a fölszinre emelkedett. Mint igen ed
zett, de mérsékelt növése folytán nagy fát nem nevelő fajt felséges gyü
mölcsei végett, jó lélekkel merem ajánlani minden kerített házi kertbe még 
a sík alföldön is. 
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90. Hámon vadoncza. 
(Besi Hámon ;^Hamon3 Wildling.) 

Származása. E jeles augusztusi körtót, Nérai'd, Lyon környéken lakó 
s ott nem rég elhalt jeles gyümölcskertész nyerte a Zöldmagdolna körtének 
egy, 1834-ben elvetett magváról. A magról kelt fácska 1850-ben termett 
először. Szerzője ez uj gyümölcsfajta lyoni füvészkert néhai főkertészének, 
Hamon-nak nevéről keresztelte el. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-
Louis testvérektől Plantiercsböl. Fajfámon több izben termett már. Gyü-
mölcsei és növényzete a leírásokkal egyezvén, fajom valódiságát kétségte
lennek állithatom. 

Érésideje. Aug. közepétől sept. elejéig. 
Minősége. I. rendű csemege, gazdasági és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Többnyire szabálytalanul tojásdad, mert egyik oldala rend

szerint emelkedettebb, mint a másik; különben elég szép termetű. Zöme a 
középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, hounét szára felé egyik oldalon in
kább, mintsem a másikon fogyva rövid, tompakupos csiicsban enyészik el; 
kelyhe felé pedig szelíden fogyva boltozódik s többnyire ferdén álló kari
mában végződik. S z á r a hosszú, vékony, fás, de elég hajlékony, zöldes
sárga, itt-ott barnával pontozott s majd inkább, majd kevésbbé görbe; a 
gyümölcs hegyén húsos emelkedésből kiálló,vagy húsos dudortól félrenyo
mott. K e l y h e elég nagy, nyilt, néha félignyilt; rendetlenül fölfelé álló, 
keskeny, törékeny osztványokkal ellátott; szépen kikanyarított kisded üreg
ben ülő s gyakran ennek karimája színvonaláig emelkedő. 

Szine. Bőre elég finom, sima, száraztapintatú; elejénte világos zöld, 
értével kissé sárgába játszó sáppadt zöld; még napos oldalán sem kap 
élénkebb színezetet vagy nyomát a pirosságuak. Pontozata ritkás, de eléggé 
szembetűnő barna pettyecskék alakjában jelenkező. Világos barna, szaka
dozott rozsda foltok majd sűrűbben, majd ritkábban találkoznak fölűletéu, 
különösen pedig kelyhes és száraz végén. 

Belseje. Húsa fehér, néha zöldesfehér, elég finom, olvadó; magtokja 
körül kissé kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, 
gyöngéden illatos s noha nem igen fűszeres, mégis igen kellemesízű. Mag
tokja zárttengelyű, apró tömlöcskéiben kevés ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett;_ virágzásában nem kényes, jól 
köti gyümölcseit s e kötődött gyümölcsök jól daczolnak a kései fagyok
kal is. Korán, rendesen és igen bőven termő. Nyúlánk ágai fölfelé törek
vők vagy nyilt szögekben elállók s idővel a termés súlya alatt lefelé gör
bülök ; sűrűn beruházvák gyümölcs vesszőkkel és, minthogy müvelés által 
még nem eléggé szelídült meg, gyakran szúrós tüskében végződő gyü-
mölcspeczkekkel is, Koronája ritkás, szellős gulaalaku. Mindenféle alak-
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ban művelhető, szálasfának vadonczra, gulaalaku fának birsre is ojtható. 
Helyben es talajban nem válogatós. Q-yümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszasak, közcpvastagok, hegyök felé 
kissé elvékonyodók; elég egyenesek; kissé könyökösek, a sudár tetején 
fölállók; egyebütt szétállók; síkföliiletüek, még hegyök felé is csak alig 
észrevehetöleg bordázottak; gyenge korukban finoman molyhosak, ért ko
rukban csupaszak, zöldes vagy vöröses barnák; kerek fehér pontokkal 
aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban, de elég szembetünöleg ponto-
zottak; rendetlen, de többnyire elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kiiposak, alig hegyesek, elállók; szür
kével szegett sötétgesztenyeszinű pikkelyekkel borítvák; alig vagy csak 
kevéssé kiálló simapárkáuyos talapra helyezkeilök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, alig hegyesek; sötétbarná
val árnyalt világos gesztenyeszínű, kissé lazán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony, de kissé keményszövetüek, többnyire 
hosszas, keskeny tojásdadok; szabályosan elkeskeuyedö, hosszas, éles hegy
ben végződök; a vesszők alján csaknem laposak s hullámos szélűek; a 
vesszők hegye felé csatornásak, íveltek; gyenge korukban kissé molyhosak, 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken elég 
nagy, tompa fogakkal, szabálytalanul; majd ismét igen apró fogakkal 
finoman fiirészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, 
elég merev, gyakran gyöngéd pirossal kissé belehelt; csaknem vizirányo-
sau elálló. Levélpálhái közép hosszak, áridomúak, a nyél tövétől kissé fölebb 
a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, 
mint a vesszőkön levők; csaknem laposak, hullámos szélüek; igen hosszú, 
vékony nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Hámon; Beurré seringe. 
LeirÓi. L e r o y , Dict. do pomol. I. 265. 

Mas , Le Verger. 11. 73. 
0 b e r d i e c k, Illnsh: Handb. der Obstk. pótfüzete 1879. 17.1. 

Észrevétel. Ez is egyike azon körtefajoknak, melyeket hazánkban 
mindenütt, még alföldi sík vidékünkön is érdemes volna nagyban tenyész
teni. Föuebb elszámlált jeles tulajdonai végett mindenkinek melegen 
ajánlhatom. 
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91. Nyári Sebastopol. 
(Sébastopol d'été.) 

Származása E kellemesizü uyári körtét Minőt, jodoigne-i (Belgium) 
gyümölcskertészuek köszönhetjük, a ki azt magról nyerte s a kires sebasto-
poli ostrom emlékéről elkeresztelve a hatvanas évek közepén kezdette el
terjeszteni. Belgiumban és Franczlaországban csakhamar kellő méltánylatra 
talált, mig a német gyümölcsészek részéről, ugy látszik, ekkoráig kevés 
figyelemben részesült, mert hallgatnak róla. Ojtóvesszejét 1873-ban kap
tam a Simon-Louis testvérektől, Plautiéres-ból. Fajfámon, sőt faiskolai ojt-
ványaimon is termett már több ízben. Fajom határozottan valódi. 

Érésideje. Július vége és aug. eleje. 
Minősége. I. rendű csemege-, gazdasági- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Középuagy, néha kisebb is. 
Alakja. Tojásdad, vagy csigás tojásdad, elég szabályosan boltozott. 

Zöme a középtájra vagy alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
szelíden fogyva boltozódik, s kelyhénél többnyire szűk talpban végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva, rövid, 
kissé tompakúpos csúcsban enyészik cl. S z á r a hosszas, vastag vagy kö
zépvastag, fás, néha húsos, görcsös, mindkét végén, de kivált tövénél, hol a 
gyümölcs csúcsára támaszkodik, bunkósan végződő; csaknem egész hosz-
szában fényes barnaniázos, kissé görbe vagy félrecsavaródó, majd húsos 
gyürüzetböl kiálló vagy húsos dudortól félre nyomott, majd sekélyke és 
szűk mélyedésbe helyezett, melynek szűk pái'kányáról keskeny és alig 
szembetűnő bordácskák húzódnak le köröskörül a gyümölcs derekára, de 
annak szabályos termetén mit sem változtatnak. K e l y h e kicsiny, zárt, 
vagy félignyilt; fölálló, rövid, molyhos csatornás, vagy völgyes osztvá-
nyokkal ellátott, tágas, de sekély mélyedésben ülő, melynek falain és pár
kányán csak ritkán látható egy-egy szelid emelkedés. 

Szine. Bőre vastag, keménykés, sima, de nem fényes, száraztapin-
tatú; elejénte homályos fűzöld, értével, még napos oldalán is, csak kissé 
világosabb fűzöld. Pontozata igen apró, barna és igen sűrű, de nem igen 
szembetűnő. Rozsdafoltok, erek vagy alakzatok majd minden gyümölcsön 
találkoznak ritkásan; szára körül néha finom, fahéjszin, rozsdamáz bo
rítja. 

Belseje. Fehér, vagy zöldesfehér, elég finom, olvadó; magtokja körül 
sem kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, finoman 
illatos, felséges fűszeresízü. Magtokja kissé nyilttengelyü, apró tömlöcs-
kéiben többnyire ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, vignövésű, edzett; korán és igen bőven termő; mert 
gyümölcsei jól kötődnek s elég jól daczolnak a kései fagyokkal is. Nyilt 
^zögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel szabályo-
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san bei'uházkodnak, ritkás, szellős koronát alkotó. Külleme vagy termetá'e 
nézve nagyon hasonlít a Zöld Magdolna fájához. Díszlik vadonozon is, 
birsen is ,• alkalmas szálasfának és gulafának is; helyben és talajban nem 
válogatós. Q-yümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok; fölfelé szabályosan 
elvékonyodók, de kissé bunkósau végződök; egyenesek, kissé könyökösek, 
fölállók vagy rézsunt fölfelé irányulok; síkfölületüek, hegyök felé azom-
ban szelíden bordázottak; zsenge korukban pirosak, s csak hegyök felé 
kissé fehér molyhosak; ért korukban csupaszak, barnás sárgák; napos fé
lőkön vörössel kissé árnyaltak; apró, kerek vagy itt-ott tojásdad, fehéres 
pontokkal ritkásan és elég szembetűnőié g pontozottak; csaknem egészen 
rendes levélközüek. 

Rügyeí. Középnagyok, kúposak, hegyesek; majd kissé elállók; majd 
és többnyire a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé irányulok; sötétbarna pik
kelyekkel borítvák; elég kiálló, két szélén röviden bordázott talapra he-
lyezkedök. 

VÍrágrügyeí.Kicsinyek,ku'oosak, hegyesek, sötétbarnák, pírossal kissé 
árnyaltak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, vékony, de keménykés 
szövetüek, tojásdadok vagy széles tojásdadok; szabályosan elkeskenyedö, 
hosszas, éles, többnyire fé'.recsavarodó hegyben végződök; laposak vagy 
csak kissé völgyesek; itt-ott hullámos szélüek s néha kanálformán öblözöt-
tek; a vesszők hegyéhez közel levők kissé íveltek; zsenge korukban alsó 
lapjukon finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylök, majd élénk, majd homályos zöldek; széleiken előre hajló, elég éles 
fogakkal i-itkásan és finoman fürészesek, vagy csaknem épszélfíek. Levél-
uyelök középhosszú, elég vastag és merev, pírossal gyöngéden belehelt; 
ívalakulag hátragörbülteu fölfelé álló. Uevélpálhái kicsinyek, fejletlenek, 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei kerülékesek vagy tojásdad ke-
rülékesek, laposak, hirtelen elkeskenyült hosszas, éles, néha pedig igen 
rövid s csaknem tompa hegyben végződök; többnyire visszásán öblözöttek, 
hosszas és elég vastag, de hajlékony nyelőkről kissé hátra hanyatlók és 
lefelé irányulok; többnyire épszéltíek s itt-ott szelíden hullámosak. Jlásod 
levelei a bujább nyári hajtásokon gyakoriak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i v o r t , Les frtdts dujardin Van Mons. 57. 1, 

L e r o y , Diet. depomol. 11. 655. 
Mas , Le Verger. II. 183, 

Észrevétel. E jeles körtét Bivort Sándor, kitűnő belga gyümölcsész 
nevezte „Nyári Sebastopol"-nak, mert szerinte „Téli Sebastopol" körte is 
létezik s ő megígérte, hogy annak is közleudí leírását, miben azomban ha
lála által akadályozva lőn. Hihetőleg vele eg,yütt elenyészett a „Téli Se
bastopol " körte is, mert ennek még neve sem fordul elő az ujabb gyümölcs
jegyzékekben. A „Nyári Sebastopol" különben megérdemli, hogy még sík 
alföldi kérteinkben is helyet szoi'itsunk számára. 
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92. Chin-i jargonelle (olv. sini zsargonéi). 
(Jargonelle de Chin.) 

Származása. Belgiumban, Tournay környékén, 18S2-ben magról nyerte Bouzin, 
cliín-i dékán. 1841-ben kezdett hírre kapni és elterjedni. Du Mortier Őszi jargonelle 
(=JargoneIle d' automne) név alatt irta le .Pomone Tournaisionne" (= Tournay-vidéki 
gyUmölcsészet) czimű, igen érdekes munkájában : de ugy látszik, hogy szerzője, Bouzin 
,Chin-i jargonelle" név alatt is terje.sztette e jeles magonczát, mert a Simon-Louis 
testvérek ..Guide pratique"-jában e név alatt is föl van már említve. Én ez utóbbi 
nevet fogadtam el, annál is inkább, mert nálunk nem az őszi, hanem a késő nyári kör
ték közé tartozik e faj is ; aztán mert Őszi jargonelle név alatt már e körte világra 
jötte előtt más körtefaj is szerepelt, és most is szerepel a gyUmölcsészet irodalmában. 
Ojtóvcsszejét 1874-ben kaptam Simon-Louis testvérektől, Plantiércsből. Fajfámon 
csakhamar bemutatta gyümölcseit, melyek szintúgy, mint fájának növényzete egyeztek 
az említett leírással s így fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. September. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Orsóalakú, vagy hosszas körtcalaku ; szabálytalanul boltozott, buczkos, 

hovadásos fölülctü. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé szelíden összeszűkülve, s igen szúk talpban enyészik el, melyre azomban 
rendszerint jól fölállítható ; száras vége felé pedig elejéntc szelíden, aztán behajlással 
is fogyva karcsú és többnyíre kissé félre hajló hegyes csúcsban végződik. S z á r a 
elég hosszú, közép vastag, tövénél húsos, hegyénél kissé bunkós, különben fás, de 
azért elég hajlékony, sárgás zöld, barna pontokkal ritkásan tarkázott; a gvűmölcs 
csúcsán húsos dudortól félre nyomva, többnyire kissé oldalt helyezett s néha a gyü
mölcs hegyéből annak folytatá.saként kiemelkedő. K e l y h e kiesíny, nyílt vagy félig 
nyílt; rövidke, rendetlenül fölállíi, szarunemű osztványokkal ellátott, csekélyke és 
szűk üregéből osztványaí hegyével csaknem a fdlszlnre kiemelkedő. Kehelyüregénelí 
karimáján néha lapos emclkodéskék vehetők észre, melyek elenyésző bordákként a gyü
mölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, kissé hovadásos, de gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadt zöld, értével zöldes sárga; n.apos oldalán, sőt {ryakran árnyas oldalán 
is, különösen száras vége felé, homályos pírossal belehelt. Pontozata apró, világos 
barna, elég sűrűn elhintett és elég szembetűnő. Fahéjszinű, finom rozsdaszálcsák rit
kásan fordulnak ugyan elő a gyümölcsön, de rozsdamáznak csak a kehely üreg falain 
lehet nyomait észlelni. 

Belseje. Hi'isa bágyadt fehér sárgás erekkel, csaknem áttetsző, finom, 
kissé tömött, olvadó; magtokja körül is csak kissé kövesszemcsés; leve 
igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, füsze-
resíztt. Magiokja hosszas, nyilttengelytt tágas tömlöcskéibén tojásdad, 
hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven termő, 
mert virágzásában sem kényes, kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a 
kései fagyokkal; fölfelé törekvő vagy szétálló, nyúlánk ágaival, melyek 
rövid gyümölcspeczkekkel jól beruházkodnak ritkás szellős koronát alkotó. 
Vadouczon jól díszlik, birsen nem tettem még vele kísérletet; alkalmas 
formafáknak, gúla és szálasfának is. Helyben és talajban nem válogatós. 
Gyümölcseit nem egy könnyen hányják le még az erösebb szelek sem. 
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Vesszei. Nem sziímosak, hosszak, hajlékonyak, karcsúak, kOzápvastagok, hegyök 
felé kissé elvékonyodök ; elég egyenesek, fölállók, kUnybkösek, íinoman bordáaottak j 
fünemü korukban is csak ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban osupaszak, 
barnás világos vörösek; egyenlőtlen nagysiígu, igen hosszas, sárgás fehér pontokkal 
igen sűrűn és igen szembetUnöleg pontozottak; hosszú levélközUek. 

RUgyei. Középnagj^ok, tojásdadkuposak, hegyesek, elíillók, gyakran sarkántyusan 
kiszögellök, szürkével kissé tarkázott, vörhenyesbarna pikkelyekkel bon'tvák; elég 
kiálló, hosszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, lándsás tojásdadok, alig hegyesek; lazán álló, vör« 
henyes barna pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Kicsinyek, vagy középnagyok, vékony, de keményszövetüek, hosszas 
tojíisdadok ; a vesszők hegye felé levők csaknem lándsásak, szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas éles hegyben végződök, völgyesek, íveltek ; zsenge korukban is csak alsó lap
jukon kissé molyhosak; ért korukban esupaszak, simák, fényesek, élénk vagy világos 
zöldek; széleiken tompa fogakkal sekélyen és szabálytalanul fürészesek; nagyrészt 
pedig csaknem épszélüek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, a vesszők hegye felé 
rövid vagy középhosszú, elég vékony, meglehetős merev; nyilt szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái középhosszak, fonálidomúa i a vesszők felé vissza irányulok, elég tartósak. 
VirágrUgyet körítő levelei k csínyek, lándsás-tojásdadok, csaknem laposak, alig ívei-
tok, igen hegyesek; finoman fürészesek, hosszas, vékony, de elég merev nyelőkről 
többnyire mind lefelé konyulok Másodlevelei gyakoriak. 

Hasonnevel. Őszi jargonelle ; Jargonelle d'automne. 
Leírói. D u M o r t i e r, Pomone tournaisienne- 95. 1. Tudtommal más még 

nem irta le. 
Észrevétel. E je les kör te t miut már említem, Belgiumban az oct.-

novemberbeii erö kör ték közé számítják, de alföldünk meleg éghajlata 
alat t m á r sept. elején kezd érni s alig tar tható el oct. elejéig. — Miut 
egyikét az alföldi viszonyaink közé is jól beillő, késönyári körtefajok
nak, jó lélekkel ajánlhatom a gyümölcskedvelök figyelmébe. 
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93. Anjou-i jó körte. ^ 
(Bonne d'Aiijou; G-ute von Anjou.) 

Származása. E jeles, k^sönyárí körtét Leroy, Fraucziaország kitünö 
gyümölcsdsze nyerte magról angersi hires faiskolájában 1864-beu. Ojtóvesz-
szejét lí^73-ban kaptam Plantiéresböl, a Simou-Louls testvérek faiskolájá
ból. Fajfámon több ízben termett már. Gyümölcsei és növényzete egyezvén 
a Leroy által közlött leírással, fajom valódisága kétségtelen, 

Érésitleje September elejétől sept. végéig, 
Minősége. I. rendű esemegegyümölcs. 
Napysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Csigás vagy tqjásdadalaku; szabálytalan, buczkos és szelíden 

hovadásos fölületü. Egyik oldalán többnyire hizottabb, mint a másikon. 
Zöme közel esik kelylies végéhez, hol hirtelen domborodva, széles talpban 
végződik; szára felé pedig szelíden s kissé hullámosan fogyva, tompa kúpos, 
néha pedig rendetlen, bordás, buczkos csúcsban fogy el. S z á r a közép
hosszú, vastag, többnyire egész hosszában húsos, két végén többnyire bun
kós, itt-ott görcsös, kissé görbe, fényes barna mázzal bevont; a gyümölcs 
csiícsából oldalt kiálló vagy húsos emelkedések közé beszorítva függélyesen 
kiemelkedő. K e l y h e kicsiny, féliguyilt; rendetlenül összeboruló, vörhe
nyes szarunemü, rövid osztványokkal ellátott; többnyire sekély és tág üreg
ben ülö, melynek falain ránczok és lapos bordák nyomai láthatók. 

Színe. Bőre vastag, kissé kemény, sima, fényes, éi'tével csaknem zsí
ros tapintatu, elég élénk sárga; napos oldalán halavány pirossal szelíden 
bemosott. Pontozata igen apró, barna, elég szembetűnő. Apró rozsdaszep-
lőcskék és alakzatok hálózatosán majd minden gyümölcsön fordulnak elö, 
különösen szára és kelyhe körül. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, tömött, 
olvadó; magtokja körül is csak kissé kövesszemcsés; leve bő, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és füszeresízti. Magtokja 
kissé nyilttengelyű; tömlőcskéiben hosszas, karcsú hegyes, épmagvakat 
rejtő. 

Fája. Erőteljes, vignövésü, edzett; virágzásában sem kényes; kötő
dött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal; korán, rendesen és 
bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcs
vesszőkkel és peczkekkel korán és jól beruházkodnak, sürülombos, gula-
alaku koronát alkotó. Vadonczon is, birsen is jól díszlik. Gulafának is, szá
lasfának is igen alkalmas. Helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei 
igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, közép hosszak, elég vastagok, hegyök felé 
is csak keveset vékonyodók; könyökösek, egyenest fölállók vagy nyilt szö
gekben fölfelé törekvők; síkfölületüek; gyenge korukban ritkásan és finoman 



jnolyhosak, ^rt koi-ukban csupaszak, szfirk^vel kissé árnyalt sárgás vagy 
zöldes barnák; bütykeinél itt-ott pirossal beleheltek; nagyocska, hosszas 
vagy kerek, fakó pontokkal elég süríin, de nem szembetunölegpontozottak; 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek, a fától elállók, de a vezér-
vesszök hegye felé levők csaknem lapulók; szürkével sürttn árnyalt homá
lyos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák, majd alig, majd ismét eléggé 
kiálló simapárkányos, talapra helyezkedök. 

Vírágrügyei. A gyümölcspeczkek és vesszők hegyén elég nagyok, to
jásdadok, alig hegyesek; kissé lazán álló, barnával mosott vörhenyes pik
kelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és elég keményszövetüek, tojás
dadok, vagy hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyült, hosszas és éles 
hegyben végződök; íveltek, csatornásak, gyenge korukban is alig moly
hosak; ért korukban csupaszak, elég fényesek, világos zöldek; széleiken 
tompa vagy kissé éles fogakkal, majd sűrűbben, majd ritkábban es finoman 
fürészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, fölfelé rövidebb, közép
vastag, merev, rézsunt fölfelé álló vagy csaknem vizirányosan elálló. Levél-
pálhái majd fejletlenek, majd elég hosszak, fonálidomúak, a nyél tövétől 
kissé fölebb, a nyélre helyezettek, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
vékonyabbszövetűek s kevésbbé csatoniásak, mint a vesszőkön levők; 
hosszas, vékony és hajlékony nyelükről kissé lekonyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. I. 474. Mások, tudtommal még nem 

ij'ták le. 
Észrevétel. Mikép o leírásból látható, e jeles körte is birja azon tulaj

donokat, a melyek valamely gyümölcsfajt még alföldi viszonyaink közt is 
becsessé tehetnek; minélfogva jó lélekkel ajánlhatom a gyümölcskedvelő 
közönség figyelmébe. 
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94. Nolsette Lajos. 
(Louis Noisette.) 

Származása. E jeles körte-ujdonsáíígal Boisbimel, híres franczia gyü-
infilcsész gazdagította Pomoua birodalmát. Magról kelt anyafája Rouen-ban, 
1867-ben termett először. Jeles tulajdonainál fogva, hosszas életre levén 
kilátása ez uj nyereménynek Boísbunel elkeresztelte öt Noisette Lajos 
franczia gyümölcsészetí írónevére, ak i „A Múzeum gyümölcsöse" (==Jardin 
fruitier du Museum) czimű munkájával különben is halhatatlan nevet szer
zett már magának. Oitóvesszejét 1873-ban kaptam a hitelességéről ismert 
Simon-Louis testvérek faiskolájából. Fajfámon már az ojtás után következő 
évben bemutatta nálam is gyümölcseit s azóta évenkint gazdagon terem. 

Érésídeje. September—octóber; a Simon-Louis testvérek gyümölcs
jegyzéke szerint nov.—dec. *) 

Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Naaysága. Középnagy. néha nagvobb is, kisebb is. 
Alakja. Csigás p:ömbalaku, szabályosan boltozott. Zöme középtájra 

esik, honnét kelyhe felé inkább vagy kevésbbé domborodva boltozódik s 
kelyhénél elég talpasán végződik; szára felé pedig szelíden, többnyire be
hajlás nélkül fogvva rövid, tompa csúcsot alkot. S z á r a hosszú, vékony, 
töve felé vastagabb és néha húsos, különben végig fás, görbe és barnamázos, 
a gyümölcs csúcsából csaknem annak folytatásaként kiemelkedő vagy némi 
húsos emelkedéskék kösiül kiálló. K e l y h e nyilt, fölálló. apró barna, völ
gyes osztványokkal ellátott; tájras. Inpos mélyedésben ülő, melynek falain 
néha lapos barázdák és karimáján hullámos emelkedések képződnek s ezek 
elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvouulnak. 

Színe. Bőre kissé vastag, szívós, sima, bágyadtan fénylő, elejénte sár
gás zöld, értével zöldessárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga; 
pontozata igen apró, zölddel szegett, alig szembetűnő; ritkás rozsdahálózat 
többnyire csak kehelv üregének falain szokott mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehér, igen finom, olvadó; magtokja körül sem köves
szemcsés ; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos, 
igen kellemesízü. Magtokja kissé nyilttengelyü, tágas, tömlöcskéíben fe-
keteszínü, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü és elég edzett, noha fiatal korában a faiskolában 
megsínyli a nagy és tartós szárazságot. Korán és rendkívül bőven termő, 
mert virágzásában nem kényes s kötődött gyümölcsei jól daczolnak a kései 
fagyokkal is; ritkásan szétálló vagy fölfelé törekvő merev ágaival, melyek 

*) Hazánk emeltebbfekvésü vidékein, hiszem, hogy nálunk is későbben fog 
érni, de az alföld meleg levegője és meleg talajában mindazon gyümölcsök, melyek 
Frankhon éjszaki részében és Belgiumban nov.—dec. hónapokban szoktak megérni, már 
sept. végén és octőber elején rendesen megérnek, 



gyümölcsvesszökkel és peczkekkel koráu és kellőleg beruházkodnak, kissé 
szellős, de elég lombos koronát alkotó. Szálasfának, viguövésü csemeték 
koronájára ojtva, igen alkalmas. Kötöttebb s elegendő nedvességgel ellátott 
talajban mindenütt jól fog diszleni; gyümölcsei meglehetősen állják helyöket 
a fón. 

Vesszei. Nem számosak, közép Hosszak és középvastagok, begyök felé 
kissé elvékonyodók, de hegyöknél kissé bunkósan végződök, elég egyenesek, 
könyökösek, fölállók vagy nyílt szögekben elállók; síkfölületüek vagy csak 
alig'észrevehetöleg, finoman bordázottak; csupaszak, vörössel kissé árnyalt 
sárgás barnák, árnyas felükön zöldes barnák, kerek vagy többnyire hosszas, 
fakószinű pontokkal, elég sürüu és elég szerabetünőleg poutozottak, több
nyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok vagy elég nagyok, kúposak, alig hegyesek, a 
fától elállók vagy a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé irányulok; kissé lazán 
álló, szürkével szegett sötétgesztenyeszinü pikkelyekkel borítvák; alig ki
álló, simapárkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, elég hegyesek; kissé lazán 
álló sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vastag és igen keményszövetűek, merevek, 
tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; szabályosan elkeskenyült, rövidke, éles 
hegyben végződök; laposak vagy kissé völgyesek; hegyökkel többnyire 
félre csavarodok, iveitek; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak, 
ért konikban csupaszak, simák, igen fényesek, világos zöldek; széleiken 
tompa vagy kissé éles fogakkal surün, finoman és szabályosan füi'észesek. 
Levélnyeíök kissé hosszas, elég vastag, merev; ősz felé violaszín pirossal 
kissé belehelt; rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan elálló. Levclpál-
háí elég hosszak, fonálidomúak, kevéssé tartósak. Virágriigj^et körítő levelei 
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők; laposak, hullá
mosak, hosszú, vékony és merevuyelüek; rendetlenül szétállók. 

Leirói. Tudtommal még nincs leirva; legalább a kezemnél levő gyü-
mölcsészeti müvek egyikében sem fordul eiő bővebb leirása. 

Észrevétel. Ha gyümölcsei a szelek és rovarokkal inkább daczolná-
nak, mint a mennyire tapasztalom, e körtefaj is egyike volna a legszélesebb 
elterjesztésre méltó gyümölcsöknek. Megérdemli, hogy több helyt tegyünk 
vele kísérletet a hazában s ott, a hol sem fája tenyészése, sem termékeny
sége ellen nem lehet kifogásunk, igyekezzünk nagyban is elterjeszteni. 
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95. Duhamel vajoncza. 
(nuhamel-tlu-Monceau ; Duhamels Butterbirn.) 

^ 

Származása. E kitUnö ós minclen tekintetben becses körte újdonságot 1862-bcn 
nyerte Angersbcn íi friuiczia gj-Umölcsészek egyik kitűnősége, Leroy, a ki a gyUmöI-
csószet irodalmát egy nagyszerű „Gyümölcsészeti szótár--ral (=^Dictionnaire de pomo-
Icgie) gazdagította és a ki angers-i világhirü faiskolájában a Duhamel vajonczán kivül 
még számos jeles gyümölcsfajt nyert magvetés utján s ismertetett meg a világgal. 
Ojtóvesszejét 187o-ban kaptam Plantiércsböl, Simon-Lnuis testvérek faiskolájából. Faj
fámon csakhamar termőre fordult s minthogy gyümölcsei és növényzete egyeztek a 
leírásokkal, fajom valódiságáról csakhamar bizonyossá lettem. 

Érésideje. ?ept. végétől oct. végéig. Hazánk emelkedettebb s hűvösebb tájékain 
Iiiszcm, hogy egy hónappal is későbben fognak érni gyümölcsei, mintsem vidékemen. 

Minősége. Csaknem kitűnőlog I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; ného körtealaku, de legtöbbször szabálytalan, hosszas-

tojásdad alakú ; elég szabályosai boltozott és síkfólűletú, bár néha egyik oldalán bi-
zottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme a középtájon alul, kissé a kelyhes 
vég felé esik, ho.inét kelyhe felé szelíden fogyva boltozódik s kissé lapos talpban 
végződik; szára felé pedig az egyik oldalon szelid behajlással, a másikon behajlás 
nélkül fogyva többnyire ferdcii álló, tompa kiípos csúcsot alkot. S z á r a hosszabb a 
középszerűnél, vékony vagy közép vastag, fás, bunkósan végződő, tövénél néha kissé 
husns, fényes-barna mázzal bevont, görbe vagy félrecsavarodó; a gyümölcs hegyén cse
kélyke mélyedésből oldalt kiálló s rendszerint huso-i emelkedéstől félrenyomott. 
K e l y h e elég nagy, nyilt, rendetlenül összehajló, föl- vagy szétálló, szarunemü, 
völgyes, rövid osztványokkal e l lá tot t ; többnyire lapos és sekély, szelíden ránczos és 
bordásfalú mélyedésben ülő, melynek karimáját egyes, lapos emelkedések csak igen 
ritkán teszik kissé hullámossá. 

Színe. Bőre elég finom, de szívós, száraztapintatu ; alapszíne elejénte zöldessárga, 
később bágyadt sárga; napos oldalán is csak ritkán kap nemi piros színezetet. Alap
színéből gyakran cs;ik egyes foltocskák osillámlanak ki t isztán; mert csaknem az egész 
fOlülot elejénte barnás, később vörhenyesre változó rozsdával van hálózva, pontozva és 
márványozva; aztán szára körül (inom, kelyhe körül pedig néha érdes rozsdamázzal 
van nagy kiterjedésben elborítva. 

Bolseje. Húsa fehcr, eltíg finom, csak kevéssé tömött, olvadó vagy 
félszerint olvadó; magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve igen bö, czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, füsze-
resízü. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben kevés, világosbarna ép mag
vakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, igen edzett, korán és igen bőven termő, 
mert virágzásában sem kényes, kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a 
kései fagyokkal; fölfelé álló vagy nyilt szögekben elálló ágaival, melyek 
gyümölosvesszökkel és peczkekkel hamar és sürün megrakodnak, elég 
sűi'ülombos, de azért szellős koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen 
is; alkalmas szálasfának, gúla- vagy orsóalaku fának is. Helyben nem 
válogatós. Gryümölosei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, hegyök felé 
szabályosan elvékonvod($k, eg -̂enesek, könyökösek, fölfelé állók vagy elég nyilt szö* 
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gekben fölfelé törekvők; síkföliiletüek, gyenge korukban ritkásan molyhosak, ért 
korukban csupaszak, simák, zöldes vagy sárgásbarnák; apró, kerek, fakó pontokkal 
ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, de többnyire hosszas levél-
köziiek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek; a vesszők alján csaknem lapulok; 
az erősebb vesszők közepén elállók s többnyire sarkantyusan kiszőgellök; sötétgeszte
nyeszélű s finoman molyhos pikkelyekkel borítvák; jól kiemelkedő, simapárkányos 
talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek; igen 
lazán álló feketés pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag, de lágy és hajlékony szövetüek; a vesszők 
alján kerülékosek, a vesszők hegyefelé csaknem láiidsásak ; majd szabályosan elkeske
nyedő hosszas, majd hirtelen olkeskenyedő rövid, éies hegyben végződök ; csatOi'násak, 
alig íveltek ; gyenge korukban széleiken és alsó lapjukon kissé molyhosak, ért koruk
ban csupaszak, simák, fényesek, homályos zöldek; széleiken apró fogakkal ritkásan 
és szabálytalanul fUrészesek, gyakran csaknem épszélüek. Levélnyelök hosszú, elég 
vastag, de hajlékony ; vizirányosan elálló és lefelé görbülő. Levélpálhái elég hosszak, 
fonálidomúak, a nyél tövétől fölebb, a nyélre helyezettek, tartósak. Virágrügyet köri tő 
levelei nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők; itt-ott rendetlenül hullá
mosak, husszu és elég vastag nyelükről lefelé lógók. 

Hasonnevei. Duhamel körte. 
Leirói. Leroy, Dict. de pomol. 11. 114. 

O b e r d i e c k, Illustr. Monatshefte. 1872. évfolyam. 99. 1. és Illmtr-
Handb. der Obstk. pótfüzete. 1879.145. 1. 

Észrevétel. E becses gyümölcsöt, mint egyiket azon gyümölcsök
nek, melyek alföldi, mostoha körülményeink köze leginkább beillenék, 
a „Haladó gazda" 1877-ik évi 17. számában „Duliamel körte" név alatt 
már ismertettem röviden. Ajánlom a legszélesebb elterjesztésre mindenütt 
Lazánkban. 
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96. E l i 2 v a j o n c z a . 
(Beurré d'Élise; Elisens Butterbirn.) 

Származása. E i-endkivül termékenj, finomízü, nyári körtet hihető
leg Van Mous nyerte magról. Oberdieck legalább azon gyümölcsfajok közt 
találta, a melyek ojtóvesszejét Vau Mous uev nélkül küldötte volt hozzá s a 
névtelen gyümölcsöt aztán Oberdieck keresztelte el Eliz nevű leányáról, a 
ki nagyon szerette e körtét. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, 
Jeiusenbül. Fajfámou már az ojtás után következő évben bemutatta első 
gyümölcseit s azóta évenkint. gazdagon terem. Fajom valódiságáról kezes
kedik Oberdieck neve, a kitől azt kaptam; de o tekintetben nem hivatkoz
hatom leírásokra, minthogy tudtommal még senki sem irta le körülmé
nyesen. 

Érésideje. Aug. első felében. 
Minősége. I. rendű sőt csaknem kitünöleg I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. A középnagynál kissebb; tehát, más szóval, kisded. 
Alakja. Tompa csigaalakú; finom, hoporjasfölületü, elég szabályosan 

boltozott és csinostermetű, noha egyik fele rendszerint kissé hizottabb és 
emelkedettebb, mint a másik. Zöme a középtájou alul, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve széles talpban végződik; 
szára felé pedig szeliden fogyva boltozódik s tompa csúcsban fogy el. S z á r a 
középhosszú, középvastag, fás, zölddel vagy féuyesbarna mázzal befutta
tott ; a gyümölcs csúcsán, többnyire húsos dudortól félre nyomva, sekélyke 
mélyedésbe vagy csaknem a fölszinre és oldalt helyezett. K e l y h e kicsiny, 
uyilt vagy félignyilt; kissé rendetlenül fölálló, szarunemű osztványokkal 
ellátott; szépen kikanyarított, lapos mélyedésben, néha pedig csaknem a 
fölszinen ülő. 

Szine. Bőre finom, kissé zsirostapintatu, sárgás zÖld; teljes értével is 
csak zöldessárga; napos felén többnyire szennyesvörössel mái'ványozott, 
csíkolt, pontozott, vagy csak belehelt; apró, alig szembetűnő, zölddel sze
gett pontokkal sűrűn behintett. Némi rozsda alakzatok csak néha és itt-
ott tűnnek elő rajta. 

Belseje. Húsa halványfehér, finom, kissé tömött, olvadó; magtokja 
körűi is csak alig kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, finom savany-
nyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes füszeresízű. Magtokja zárt-
tengelyű; tömlöcskéiben kevés, de többnyire ép magot rejtő. 

Fája. Vignövésü és igen edzett, de korai és rendkívül bő termése 
miatt nagy fává alig nevelhető; fölfelé törekvő vagy nyílt szögekben elálló 
ágaival, melyek gyűmölcspeczkekkel sűrűn beruházkodnak, szép lombos 
koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafának 
isj helyben és talajban nem válogatós. G-yűmölcsei, melyek kötődésük 
után igen jól dacseoluak a kései fagyokkal is, igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyÖk felé is 
csak keveset vékonyodók; alig egyenesek; igen köuyökösek; fölállók vagy 
nyilt szögekben fölfelé törekvők; síkfölületüek vagyis nem bordázottak; 
fünemü korukban is csak ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, sárgás vagy zöldes barnák; jókora nagy ke
rek vagy kivált a vesszők hegyofelé itt-ott kissé hoszas, fehéres pontokkal 
stírün és szembetünöleg pontozottak; egyenlőtlen, de többnyire rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szürkével 
tarkázott sötétbarnák; a vesszők alján, úgyszólván talap nélkül, a kéreg
nek csekély duzzadásából kiállók; a vesszők hegye felé azomban elég ki
álló talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok vagy hosszas kúposak, kissé 
hegyesek, sötétgeszteuyesziníí, csupasz j)ikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, kissé lágyszövetüek; tojásdadok vagy kes
keny kerülékesek; szabályosan elkeskenyedö, rövid vagy kissé hosszas, 
éles hegyben végződök, csatornásak, kissé íveltek; nyelőkről csaknem viz-
irányosan elállók, gyenge korukban is csak széleiken és idegeiken ritkásan 
molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, sötét vagy 
homályos zöldek; széleiken előre hajló fogaklíal majd élesen és mélyen, 
majd finoman és szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, középvastag, 
elég merev; majd rczsunt fölfelé, majd vizirányosan elálló. Levélpálhái 
elég hosszak, vékony fouálidomúak, a nyél tövétől kissé fölebb a nyélre 
helyezettek, fölfelé állók, elég tartósak. Nyár folytán az erösebb hajtások 
másodlevelekkel jellemzöleg sürün beruházottak. Gyümölcsrügyet körítő 
levelei laposak, hullámosszélüek, igen hosszú, szétálló nyeleikről lefelé 
lógók. 

Leirói. Tudtommal meg nincsenek. Még neve is ritka gyümölcsjegy
zékben van fölemlítve. O b e r d i e c k , PomolagischeNotizen czimü művében 
(IIC. I.) csak röviden emlékszik meg róla. 

Észrevétel. E kitűnő wjkvi körte ugy látszik hazájára talált alföldünkön. 
Eddigi tapasztalataim után a legbecsesebb nyáin körték egyikének tartom 
s jó lélekkel ajánlhatom mindenkinek a sík alföldön. Nagyon megérdemlené 
különben, hogy hazánk magasabban fekvő vidékein is kísérletet tegyünk 
vele. 
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97. B e r r y h e r c z e g n ő . 
(Duchesse de Berry; Herzogin vou Berry.) 

Származása. Frankhou nyugati rcSszén, Nantes környéken, bizonyos 
Soussai család „Barriére de Fer" nevű jószágán 1827-l)cn Bruneau Gábor 
nantesi gyümölcskertesz fedezte föl s kezdette elterjeszteni fönnebbi névre 
keresztelvén azt. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Plantiéresból, Simon Louis 
testvérek faiskolájából. Fajfámon több izben termett azóta. Gyümölcs, nö
vényzet egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. elejétől aug. ntóbarmadáig. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisebb a középnagynál; uéba középnagy. 
Alakja. Zömök csigaalaku; elég szabályosan boltozott; egyik oldala 

rendszerint kissé bizottabb mint a másik. Zöme a középtájon alul, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé jól kidomboi'odva boltozódik s kelyhe körül 
elég talpasán végződik: szára felé pedig elejénte szelíden, aztán hirtelen 
fogyva, többnyire rövid, hegyes, vagy kissé tompa csúcsban fogy el. S z á r a 
inkább i'övid, mintsem középhosszú, elég vastag, fás, kissé bunkósan vég
ződő, többnyire finom sárgásbarna mázzal bevont; majd a gyümölcs csú
csából, húsos gyürüzotböl kiálló, majd szűk üregesébe helyezett. K e l y h e 
kicsiny, nyilt vagy félignyilt; elég hosszas, törékeny, rendetlenül szét és föl
álló osztváuyokkal ellátott; tágas, lapos üregesében ülő, melynek sík falait 
finom, vagy kissé cserepes rozsdamáz szokta borítani. 

Színe. Bőre igen finom, sima, néha kissé zsirostapintatu, bágyadtan 
fénylő; ekjénte sáppadt zöld, értével fehéres vagy szalmasárga; napos ol
dalán gyakran karmazsin pirossal belehelt. Pontozata apró és kivált kely
hes vége felé, igen sürü, fahéjszinü vagy sárgásbarna, elég szembetűnő. 
Rozsdafoltok majd minden gyümölcsön találkoznak, különösen pedig száras 
végénél és kelyhe körül. 

Belseje. Húsa fehér, igen finom, teljesen szctolvadó; magtokja körül 
is csak kissé kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, finom savanynyal 
emelt, felséges, illatos és fűszeresízű. Magtokja többnyire zárttengelyü; 
tömlőcskéiben majd idétlen, majd ép, hosszas és feketés magvakat rejtő. 

Fája. Elég eröteljesnövésű, igen edzett, korán és bőven, de nem cso
mósán termő, virágzásában nem kényes; kötődött gyümölcsei jól daczolnak 
a kései fagyokkal; nyilt szögekben fölfelé törekvő vagy szétálló ágaival, 
melyek gyümölcsvesszökkel jól beruházkodnak, ritkás, szellős koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs alanyon. Alkalmas gulafának is, 
szálasfának is, helyben és talajban nem válogatós. Gyümölcseit még az erö-
sebb szelek sem képesek leverni a fáról. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé mind-miüd 
iakább elvékonyodók, egyenesek, fölállók vagy ayilt szögekben fölfelé tö-
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rekvÖk, kissé könyökösek; gyenge korukban ritkásan molyhosak, ért ko
rukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, világos barnával árnyalt sárgás 
zöldek; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fehér pontokkal ritkásan, egyen
letesen, de alig szembetünöleg pontozottak; egyenlőtlen, de többnyire rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömök kúposak, tompa hegyűek, talapjuknál la
pulók, hegyökkel a vesszőtől elállók, vörhenyes barna, kissé molyhos pik
kelyekkel borítvák; alig kiálló, finoman bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszaskúposak, hegyesek, kissé lazán 
álló, vörhenyessel árnyalt sötétbarna pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok, idősebb fákon kisebbek, nem vastag, de kemé-
nyes szövetüek, a vesszők tövénél csaknem szívalakúak, fölebb, a vesszőkön 
kissé hosszas tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő, hosszas éles hegyben 
végződök; a vesszők tövénél levők csaknem laposak, fölebb mind völgyesek, 
kissé íveltek; nyelőkről kissé lefelé hanyatlók; fünemü korukban alulfölül 
ritkásan molyhosak; ért korukban többnyire csupaszak, bágyadt-fényűek, 
homályos vagy bágyadt zöldek; széleiken apró, tompa vagy itt-ott kissé 
éles fogakkal szabálytalanul fürészesek; nagyrészt azomban épszélüek. Le-
vólnyelök középhosszú, középvastag, kissé molyhos, nyilt szögekben fölfelé 
álló és gyakran hátra görbülő. Levélpálhái hosszak, vékony, fonálidomúak; 
elég tartósak. Virágrügyet köritö levelei nem sokat különböznek a vesszőkön 
levőktől, de nyelők hosszabb és vékonyabb s többnyire ívalakban hátra 
görbülő. 

Hasonnevei. Duchesse de Berry d'été; Duchesse de Berry de Nantes 
Duchess of Berry. 

Leirói. D e L i r o n d 'A i ro l s , Annál, de pomol. VIH. 39. 
L e r o y , Díct. de pomol. II. 104. 
Mas , Le Verger, H. 5. — Német gyümölcsészek tudtommal 

még nem írták le. 
Észrevétel. E rendkivül finom nyári körtének egyetlen egy kerített 

kertből sem volna szabad hiányoznia, még itt, az alföldön sem. Jó lélekkel 
ajánlhatom a finom gyümölcsöt kedvelök figyelmébe. Nagy termelésre 
azonban csak akkor volna ajánlható, ha bővebben teremne a faja. 
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98. Brandiwyne körte. 
Származása. E kitünö gyümölcs, daczára hogy a magról kelt, anya-

ftlja már 1820-ban bemutatta első gyümölcseit, meg folyvást az újdonságok 
közé sorozható. Hovey szerint Ejszakamerika egyik államában Pensylvá-
niában vdletlenül kelt magról s egy sövényben találták föl Harvey Illés 
tanyai birtokán, Chaddforth határában. A magnemes anyafát 1833-ban egy 
vihar kitörvén, kevés híja volt, hogy végkép el nem enyészett e faj, de, mi
után törül megujitotta magát s 1844-ben újból gyümölcsözött, mint kitünö 
gyümölcs, 1850-felé már nagyban kezdett elterjedni. Nevét a Brandywinei 
nagy ütközet emlékére s a Brandywine folyótól kapta, melynek partján 
fekszik a hely, hol e körte először látott napvilágot. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Dr. Lucastól Reutliugenböl. Fajfámon már két izbeu termett. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. végétől aug. közepéig. 
Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Többnyire hosszas, inkább vagy kevésbbé hasas csigaalaku, 

elég szabályosan boltozott. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé jól kidomborodva boltozódik, s kelyhe körül elég 
talpasán fogy el; szára felé pedig mind-mind összébb szűkülve, többnyire 
tompa kúpban fut ki ; gyakran azomban a száras vég felé elejénte szelíden, 
aztán csekély behajlással is fogyva, rövid, kúpos csúcsot alkot. S z á r a 
majd középhosszú, majd elég hosszas, fás, görbe, tövénél, sőt gyakran csak
nem végig is, húsos; a gyümölcs hegyéből, húsos emelkedések vagy ránczok 
közül többnyire oldalt kiálló. K e l y h e kicsiny, félig nyilt; rövid, molyhos, 
rendetlenül össze- vagy szétálló osztványokkal ellátott, tágas, de nem mély, 
szépen kikanyarított és reczés rozsdamázzal finoman bevontfalú üreg
ben ülő. 

Szine. Bőre kissé vastag, száraztapintatu; elejénte világos zöld, érté
vel világos vagy czitromsárga; napos oldalán elejénte sötétes, később de
rültebb pirossal mosott. Pontozata sárgásszürke, elég sürü és különösen a 
piros színben, elég szembetűnő. Gyakran a gyümölcs finom, sárgás i'ozsda-
mázzal, — főkép száras és kelyhes végén, annyira be van vonva, hogy az 
alapszín csak a gyümölcs árnyas oldalán látszik ki nagyobb foltokban. Jel
lemző e rozsdamázon ama finom, fehéres szálcsákból álló hálózat, mely külö
nösen a gyümölcs kelyhes végén, sürü, apró szemeket szokott alkotni. 

Belseje. Húsa fehér, igen finom, teljesen szétolvadó; magtokja körül 
is alig észrevehetőleg kövcsszomcsés; leve igen bő, czukros, üditö savauy-
nyal emelt, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéi-
ben kevés, de többnyire ép magot rejtő. 

Fája. Elég erőteljes, noha csak mérsékeltnövésü, edzett; korán és 
igen büveu termő; mereven fölfelé törekvő és gyümölcspeczkekkel sürüu 
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beruházott ágaival szép, szabályos gulaalaku, szellős koronát alkotó. Díszlik 
vadonczon is, birsen is; alkalmas gulafáuak, de szálasfának is; mérsékelten 
nedves talajban igen jól diszlik. Gryümölcsei jól kötődnek s kifejlődésük 
után is igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középbosszak, középvastagok, begyök felé 
kissé elvékonyodók, egyenesek, merevek, fölfelé állók; csak kevéssé könyö-
kösek; sikföluletüek, csak begyök felé kissé és finoman bordázottak; gyenge 
korukban febér molybosak; ért korukban csupaszak, barnás sárgák, vagy 
kissé vörhenyesek; kissé kiemelkedő, változónagyságu, kerek vagy itt-ott 
hosszas pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban poutozottak; igen rövid 
levélközüok. 

RÜgyei. Középnagyok, zömök kúposak, kissé hegyesek, a fától elállók; 
itt-ott csaknem lapulók, vörhenyes vagy szürkével kissé tarkázott sötét
barna pikkelyekkel borítvák; alig kiálló, simapárkáuyos talapi'a helyez-
kedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, alig hegyesek, világos gesz
tenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek, vékony de keményszövetüek, lándsásak vagy 
lándsás tojásdadok; szabályosan elkeskenyült, hosszas, éles hegyben vég
ződök; laposak vagy kissé völgyesek; kissé iveitek, nyelőkről kissé lefelé 
irányulok; a nagyobbka levelek néha kissé hullámosszélüek; gyenge ko
rukban is, ért korukban is csupaszak, simák, fényesek, sötét zöldek; szé
leiken igen apró, tompa fogakkal szabályosan és finoman fürészesek. Levél-
nyelők a vesszők alján és a gyümölcspeczkeken hosszú, vékony, de merev; 
a vesszők begye felé rövid, közép vastag, merev; rézsuut fölfelé vagy csak
nem vizirányosan álló. Levélpálhái kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullók. 
Virágrügyet körítő levelei alakra nézve hasonlók a vesszőkön levőkhöz, de 
néha kissé nagyobbak és kissé szélesebbek; laposak; hosszú, vékony nye
lőkről mereven széttei-ülök. 

Hasonnevei. Még nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dictionnaire de pomol. I. 496. 

Mas, Le Verger.H. 13. Német gyümölcsészektöl még nem 
olvastam leírását. 

Észrevétel. E jeles, koranyári körtét fájának termékenysége és gyü
mölcseinek finom ize végett, ugy szabadon álló, mint kerített házi kérteinkbe 
méltán befogadhatnók mindenütt hazánkban, még a sík alföldet sem 
yéve ki. 

J'>A>-^AA^^.^-^>^^A>fcÉ 
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99. RostietzI pirók. 
(Boltiezer; Bostíetzer,) 

Származása. Bizonytalan. Elszászból kezdett elterjedni, hol nagyban 
tenyésztik. 1835. táján került a Baumann testvérek bolvilleri hires faisko
lájából Ej szak-Amerikába, hol csakhamar nagy tetszésre talált, Európában 
csak azután kezdett nagyban elterjedni, miután az amerikai gyümölcsészek 
méltó dicséretekkel elhalmozva leirták müveikben. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérektől Plantieresböl. Fajfámon több izben ter
mett már. Gyümölcs, növényzet egyezvén a leírásokkal, fajom hatái'ozottan 
valódi. 

Érésldeje. Aug. első felében; hűvösebb tájakon aug. végén. 
Minősége. I. rendű, néha kitünöleg I. rendű csemege és piaczos gyü

mölcs. 
Nagysága. Kisded, néha csaknem középnagy. 
Alakja. Szabályosan boltozott körtealaku; néha hosszas kúpalakú. 

Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhefelé 
félgömb-alakulag végződik s ezen végén a fölszinre helyezett kelyhe miatt 
föl sem állitható; szára felé pedig szelíd behajlással fogyva, kissé hosszas, 
inkább vagy kevésbbé tompa, karcsú végben fut ki. S z á r a hosszú, vékony, 
fás, többnyire görbe és félrecsavai'odó; világos zöldszinü vagy fényes barna
mázzal bevont, a gyümölcs csúcsára kissé oldalt, néha finom dudorkák közé 
helyezett, néha pedig a gyümölcs folytatásaként kiálló. K e l y h e kicsiny, 
nyilt vagy félig nyilt, fölálló vagy egymásra hajló, sárgásbarna osztványok-
kal ellátott, csaknem a gyümölcs fölszinén ülő, vagy húsos dudorkák közé 
beszorított. 

Szine. Bőre kissé vastag, keménykés, sima, száraztapintatú, bágyadtan 
fénylő ; elejénte haragos zöld ; értével inkább vagy kevésbbé sárgás zöld; 
napos oldalán szennyes vörössel belehelt. Pontozat helyett igen finom, szür
kés, szakadozott rozsdahálózat tarkázza a gyümölcs fölületét, mi elsötétíti a 
különben élénk színezetet. 

Belseje. Húsa zöldes fehér, finom, olvadó, sőt kissé pezsgő; magtokja 
körül kissé kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes, illatos, füszeresízű. Magtokja kissé nyílttengelyű; 
apró és szűk tömlöcskéiben ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam a faiskolában, lássu növésünek mutatkozik; mig a buja-
növésü Jodoígne diadala fájának egyik ágára ojtva, igen víg növekedést 
mutat. Korán, rendesen és elég bőven termő, mert virágzásában nem kényes, 
kötődött gyümölcsei pedig jól daczolnak a kései fagyokkal is. Szétálló vagy 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkcl és peczkekkel mérsé
kelten beruházkodnak, ritkás, szellős koronát alkotó. Vadonczon inkább 
díszlik, mint birsalanyon, de víg tenyészetéhez bujanövésü vadonczot kíván. 
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Szálasfának inkább alkalmas, mintsem gulafának. Mí^rsckelten nedves talaj
ban íSrzi magát legotthonosabban. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középliosszak, vastagok vagy közepvastagok. 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók, könyökösek, fölállók vagy inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvők; alig egyenesek, elég éle
sen bordázottak; gyenge korukban ritkásan feliér molyhosak; ért korukban 
csupaszak, sötét vörösek, itt-ott zöldes barnák; elég szembetűnő, fehér, kerek, 
itt-ott tojásdad pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban pontozottak; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek, elállók; szürkével tarkázott 
sötétgesztenyeszinű, kissé lazán álló pikkelyekkel borítvák; majd alig, majd 
eléggé kiálló, hosszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, hegyesek, sötét barnával ár
nyalt világos gesztenyeszínű, kissé laza pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok, vastag és elég keményszövetűek; tojásdadok 
vagy kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; 
többnyire mind laposvölgyesek, itt-ott kissé hullámos-szélűek, alig íveltek; 
gyenge korukban is csak széleiken kissé molyhosak; ért korukban alul-fölül 
csupaszak, simák, fényesek, sötét zöldek; széleiken előre hajló, kerek fo
gakkal sűrűn, finoman, de kissé szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök 
hosszas, igen vastag, elég merev, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég hosz-
szasak, fonál vagy áridomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei 
többnyire kerülékesek, laposak, néha csaknem kanálformán öblözöttek; kissé 
hullámos szélüek; hirtelen elkeskenyedö éles hegyben végződök; hosszas, 
vastag és elég merev nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. U. 587. 

Mas, Le Verger. Ü. 81. 
Bőse , Illustr. MonatsscJirift. 1864. évfolyam. 323. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 329. 

Észrevétel. E finomízű pirók körte nagyon megérdemli, hogy helyet 
juttassunk számára kérteinkben még a sík alföldön is. Nagyobb folyó vi
zeink mellékén, hol a föld ritkán száradhat ki túlságosan, hol tehát a körtefa 
gyökereivel mindig képes nyirkosságot találni, még nagybani tenyésztése 
is ajánlatos volna, 
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>J- í 
100. Tyson. 

Származása. Véletlenül kelt magr,ól egy sövényben, Tyson Jonathán 
bÁ'jószágáu, közel Philadelpliiához az Ejszak-Amerikaí egyesült államok
ban. Hovey, amerikai gyümölcsész, a ki 1847-ben először irta le, még látta 
az akkoriban már 50—60 éves anyafát, melynek törzse körülbelül 2 méter 
kerületű volt. Európába csak az ötvenes években került és itt is, az ujabb-
kori gyümölcsészeti müvekben már mint kitünö, terjesztésre méltó gyü
mölcs vau ismertetve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól Jein-
senböl (Hanovera), Fajfámon több izben termett már, és mindig valóban 
kitünö gyümölcsöket. Fajom batározottan valódi. 

Érésideje. Aug. elejétől, aug. végéig. 
Minősége. I. rendű csemege és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Kisded, vagy csaknem középnagy. 
Alal(ja. Csigás gömbalaku vagy kúpos-körtealaku; szabályosan bolto

zott s egyik oldala csak elvétve bizottabb, mint a másik. Zöme a szár és 
kehely közt a középtájra vagy kissé alább a kelybes vég felé esik, honnét 
a szár felé majd csekélyke behajlással, majd anélkül és hirtelen fogyva, 
rövid, összeszűkült csúcsban fogy el; kelyhe felé pedig inkább vagy 
kevésbbé kidomborodva, kelyhénél többnyire szűk, de lapos talpban végző
dik. S z á r a hosszú, vékony vagy középvastag, fás, tövénél húsos, zöldes
sárga, itt-ott fényes barnamázos; a gyümölcs csúcsán, annak folytatásaként 
húsos gyűrüzetböl kiálló. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül föl
álló, szarunemü, rövid, barna osztványokkal ellátott, elég tágas, de sekély 
mélyedésben ülő, melynek karimája majd szabályosan sík, majd szelid, lapos 
emelkedésektől kissé hullámos. 

Színe. Bőre finom, sima, kissé száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadt zöld, értével zöldessárga; napos oldalán, kisebb-nagyobb 
kiterjedésben, többnyire elmosódó téglavörös árnyalattal bevont, néha szép 
vérvörössel színezett vagy csak vöröses pettyekkel behintett. Pontozata 
apró, zöldes barna, alig szembetűnő. Rozsdafoltok vagy alakzatok majd 
hiányzanak, majd ismét egyes példányain, különösen a gyümölcs kelyhes 
felén elég gyakran fordulnak elő. 

Belseje. Húsa fehéres, igen finom, olvadó; magtokja körül is alig köves
szemcsés; leve rendkívül bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes 
és sajátszerű, kedves, fűszeresízü. Magtokja többnyire zárttengelyű; apró 
tömlöcskéiben kisded, többnyire ép magvakat rejtő. 

Fája. Vignövcsü, edzett; korán, rendesen és bőven termő. Virágzásá
ban nem kényes. Kötődött gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal. Föl
álló vagy fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel sűrűn beru
házkodnak, elég sűrűlombos, gulaalaku koronát alkot. Vadonczon szálasfának, 
birsen törpe gulafának alkalmas. Helyben és talajban nem válogatós. Gyü-
mölceei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, elég liosszak, köztípvastívgok, liegyök felĉ  sem 
igeu vékonyodók; egyenesek; fölállók vagy csaknem éles szögekben fölfelé 
törekvők; kissé könyökösek, síkfölületüek, még hegyök felé is csak alig 
észrevehetölegbordézottak; gyenge korukban finoman molyhosak, ért ko. 
rukban csupaszak, simák, fényesek, sárgás vagv zöldes barnák; apró. kerek 
pontokkal aljuk felé sűrűbben, liegyök felé ritkábban s alig észrevelietöleg 
pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, karcsú kúposak, begyesek, a vesszőtől elállók, vö
rösesbarna s aljuk felé fehérmolyhcs pikkelyekkel borítvák; alig kiálló, 
bordázatlan talapra lielyezkedök. 

^ Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, vörössel árnyalt 
sötétbarna pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony, de igen keménvszövetüek; a 
vesszők al.]án szélesebb, de a vesszők hegye felé hosszas és keskeny tojás
dadok, szabályosan elkeskenyedő, hosszas éles hegyben végződök: nyelők 
felé 18 elég észrevelietöleg elkeskeuyedök; itt-ott csaknem laposak, többnyire 
azomban lapos völgyesek, kissé íveltek; gyenge korukban is csak alsó lap-
jiikon és finoman molyliosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, 
világos fűzöldek; széleiken csak hegyök felé. finoman fürészesek, többnyire 
azomban épszélüek. Levélnyelök hosszas, középvastag, merev, violaszín pi
rossal kissé színezett; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fejletlenek, 
fonálidouiuak igen hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelel nagyobbak, 
mmt a vesszőkön levők, hosszas tojásdadok, hegyesek, csatornásak, íveltek; 
epszelüek; vékony, hosszú, mereven föl és szétálló nyelőkről többnyire mind 
lefele konyulok. "̂  

Hasbnnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Di'cí. de pomol. 11. 710. 

Mas, Le Verger. II. 51. 
O b e r d i e c k , lllust. Handb. der Ohstk. VIII. 321. 

Észrevétel. E széles elterjesztésre méltó, kitűnő jóízű gyümölcs fája 
melto volna, hogy minden kertben helyet foglaljon hazánkban, még a sík 
alföldet sem véve ki. 
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101 Boutoc körte (olv. Bútok). 
(De Boutoc; Boutoc-Birn.) 

Származásfi' Re'̂ fí, bizonytalan. Leroy szerint, Franczíaországban 
„Poire des Anges" és „Polre de Notre-Dame" név alatt már ez előtt majd 
300 évvel ismeretes volt. Liron d'Airolles franczia gyümölcsész, a ki több 
Jeles gyttmölcsészeti munkát irt. adta neki először a fönebbi nevet, minthogy 
azt hivé, hogy Boutoc község környékéről kellett származnia, a hol magas 
tölgyfákkal vetekedő több százados fák találhatók e fajból. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Rentliugenböl. Fajfámon habár mérsékelten, de több ízben 
termett már. G-yümölcs, növényzet egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepétől sept. közepéig. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is. 
Alaicja. Kissé változó; többnyire azomban tojásdad vagy hosszas csiga* 

alakú. Szabályosan boltozott, síkfölületü; egyik oldala csak néha emelke
dettebb, mint a másik. Zöme a középtájnál kissé alább a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé elejénteszeliden, aztán hirtelen fogyva gömbölyödik 
s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára felé pedig majd némi behaj
lással, majd behajlás nélkül fogyva, alig kissé csonkázott kúpos csiicsot 
alkot. Szá.ra középhosszú, vékony, fás, kissé görbe, végig barnamázos; 
szűk és elég mély csészécskébe helyezett, melynek karimája az egyik ol
dalon többnyire fölebb emelkedik, mint a másikon; néha húsos emelkedés
től kissé ferde irányba taszitott. K e l y h e kicsi, nyilt; hosszas, keskeny, 
szétterülő osztványokkal ellátott, csaknem a gyümölcs fölszinén vagy igen 
csekély, lapos üregesében ülő. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte 
fűzöld, értével sárgás zöld; napos oldalán zöldessárga és néha igénytelen 
földvörössel színezett. Pontozata elég sűrű, szabályosan elhintett, zölddel 
szegett baraa pettyecskék alakjában jelentkező. Rozsdaalakzatok leginkább 
csak ott láthatók a gyümölcsön, a hol ez, fejlödésközben némi karczolást 
kapott; azomban kehely- és szárüregében finom vagy cserepes rozsdamáz 
kisebb-nagyobb sugaras foltokban majd mindig találkozik. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja körül sem köves
szemcsés; Leroy szerint azomban néha kövesszemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja 
zárttengelyü; tágas tömlöcskéiben szép tojásdadalakú, hegyes, sötétbarna-
szinű, cpmagvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán és elég bőven termő. Virágzásában 
nem kényes; kötődött gyümölcsei is jóldaczolnakakései fagyokkal; fölfelé 
törekvő vagy nyilt szögekben elálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel 
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BŰi'űu berutázkodnak, elég lombos és szellős koronát alkotó. Vadonczon 
inkább díszlik, mint bii'salauyon; szálasfáuak még inkább alkalmas, mint 
gálafának; ugy látszik, sem talajban sem helyben nem válogatós; gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, középvastagok, merevek; elég egye
nesek, kissé könyökösek, fölállók vagynyilt szögekben elállók; nem bordá-
zottak; gyenge korukban igen finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, 
simák, kissé fényesek, vörhenyessel vagy pirossal árnyaltak, zöldesbaruák; 
apró, kerek fakó pontokkal ritkásan és alig szembetünöleg pontozottak; kissé 
l'eudetleu, de többnyire középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, elállók; csupaszak, sötét-
gesztenyeszíuű pikkelyekkel borítvák; a vesszők hegye felé elég kiálló, 
simapárkányos talajra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid és karcsú kúposak, hegyesek, sötétgesz* 
tenyeszínü pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy Itözépuagyok, vékony, de igen keményszö-
vetüek; tojásdadok; hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy 
inkább vagy kevésbbé völgyesek, íveltek; alul-fölül csupaszak, simák, fé
nyesek, sötétzöldek; széleiken nagy kerek fogakkal ritkásan és szabályta
lanul fiirészesek. Levéluyelök a vesszők alján elég hosszas, vékony, de merev, 
a vesszők hegye felé azombau rövidebb, csaknem vizirányosan elálló vagy 
nyilt szögekben fölfelé irányuló. Levélpálhái elég hosszak, vékony fonál-
idomúak, elég tartósak. Virágrügyet körítő és a vesszők alján lévő levelei 
nagyobbak, hosszas tojásdadok, kissé völgyesek és íveltek; hullámosszélüek, 
hosszú, vékony, merev nyelőkről lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Poire d'Ange; Poire de Notre-Dame; Déesse; Engels-
birn stb. 

Leírói. L e r o y , Dict. depomol. I. 131. 
Dr. L u c a s , Ulustr. Monatsh. 1868."évf. 33. és Auswahl werth-

volUr Obstsorten. H. 45. 
O b e r d i e c k , lUiístr. Handb. pótfüzete. 1879. 15. 1. 

Eszrevétei. E jeles körtefaj még napjainkban sincs annyira elterjedve, 
mint régiségénél s jeles tulajdonainál fogva méltán megvárhatnék. Bizvást 
helyet szoríthatunk számára kérteinkben még a sík alföldön is! 
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102. Affre érsek körte. 
(Monseigneur Affre ; Erzblschof AflVe.) 

Származása. Bivort Sándor, nem reg elhalt, kitünö belga gyümölcsész 
nyei'te azon magonczokról, melyeket Van Mons halála után ennek örö
köseitől megvett volt. A Van Mons által magról nevelt anyafácska 
1845-ben, tehát Van Mons halála után 3-ik évre termett először. Fönebbi 
névre Bivort keresztelte el, emlékéül a párisi érseknek, a ki 1848-ban 
jun. 25. hogy meggátolja a vérontást, magát a nép és katonaság közé 
vetette, hol golyó által találva, a torlaszok közt lelte halálát. Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam a Simou-Louis testvérek világhírű faiskolájából, Plan-
tiéres-ból. Fajfámon több ízben termett már. Gyümölcs, növényzet egyez
vén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. October hó folytán; hűvösebb tájakon termett vagy legalább 
alkalmas, hűvös helyen tartott gyümölcsei nov. végéig is elállanak. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középuagy; gyakran kisebb is. 
Aial<ja. Gömbölyded vagy csigás gömbalaku; egyik oldalán kissé 

hízottabb mint a másikon, de azért szép szabályos termetű és síkfölületü. 
Zöme a középtájou alul, kissé a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
hirtelen fogyva gömbölyödik, de kelyhe körül elég széles karimában vég
ződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva 
gömbölyödik s igen tompa végben enyészik el. S z á r a hosszú, vékony, de 
erős, fás, görbe, néha tövénél is, többnyire azomban csak hegyénél bunkós; 
egész hosszában vöröses fényes-barna mázzal bevont; szépen kikanyarított, 
tágas, de többnyire sekély üregbe helyezett. K e l y h e középnagy, nyilt 
vagy félignyilt; szétterülő, barnásszürke, szarunemű, törékeny osztványok-
kal ellátott, tágasuyílású, inkább vagy kevésbbé mély és szűk üregben ülő, 
melynek aljáról kissé cserepes, de különben finom rozsdamáz indul ki s 
gyakran, szakadozott sugarakban, túlterjeszkedik a mélyedés karimáján 
is, hol néha szelíd, lapos emelkedések is láthatók, melyek elenyészőleg a 
gyümölcs derekára is levonulnak a nélkül, hogy annak kerekdedségét meg
zavarnák. 

Szine. Bőre kissé vastag, keménykés, elég sima, de kissé érdestapin-
tatú, fénytelen; elejénte sáppadtzöld, értével zöldessárga; napos oldalán 
néha kissé világos narancssárga; szabálytalanul elszói't, elég nagy és szembe
tűnő rozsdapontokkal elég sűrűn pontozott s különösen a gyümölcs kelyhes 
végén és napos oldalán vörhenyes rozsdával pettyezett és márványzott. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, kissé 
tömött, olvadó; magtokja kürül is alig kövesszemcsés; leve igen bő, czuk-
ros, gyöngéd savanyúval emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, fűszeres
ízű. Magtokja zárttengelyü; tömlőcskéiben hosszas tojásdad, hegyes, barna, 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő, mert virágzásában nem kényes, kötődött gyümölcsei pedig igen jól 
daczolnak a kései fagyokkal; rézsunt fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 



eyümölospeozkekkel hAmar éa jól bemLázködiiak, i'ltkáa, SZÖUÖS, gúlaalaká 
koronát alkotó; diszlik vadonczon is birsen is; egyaránt alkalmas száksfá-
nak is, gúlafának is; helyben és talajban nem igen válogatós; gyümölcsei 
daozolnak a fán a viharokkal is. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, vékonyak; alig egyenesek; 
igen könyökösek; fölállók vagy nyiltszögekben elállók; nem bordázottak; 
gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, sár
gás vagy zöldesbarnák; heg3'ök felé vöröses barnák; igen hosszas fehéres 
vagy sárgás pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg pontozottak; ren
detlen, vagyis itt-ott hosszas, itt-ott rövid levélközüek. 

RÜgyel. Elég nagyok, hasaskúposak, hegyesek; a vesszőtől elállók és 
gyakran sarkantyúsau Idszögellök; szürkével szegélyzett sötétgesztenyeszinü 
nikkelvekkel boritvák; elég kiálló, simapárkányos talapra kelyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, sugárkúposak, hegyesek; szürkével kissé 
tarkázott gesztenyeszínű, lazán álló pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Kicsinyek, vagy főkép a vesszők alján, középnagyok; vé
kony, keményszövetüek, lándsásak vagy lándsástojásdadok; többnyire elég 
szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; teknősek vagy 
csatornásak, alig íveltek; nyelőkről majd lefelé, majd vízirányosan el-,majd 
ismét rézsunt fölfelé állók; gyenge korukban fehérmolyhosak, mindkét szé
lükön egész hosszukban igenbesodródottak, homályosvörössel árnyalt szür
kés-zöldek; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos
zöldek ; széleiken a fogazatnak csak itt-ott látszanak finom nyomai; többnyire 
azomban épszélüek. Levélnyelök a vesszők alján elég hosszas, a vesszők 
hegye felé rövid, középvastag, elég merev, pirossal néha kissé belehelt; 
majd vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé irányuló. Levélpálhái igen kicsi
nyek, fonálidomúak, nem tartósak, Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, 
hosszabbak, mint a vesszőkön levők; kerülékesek, laposvölgyesek, két vé
gükön többnyire igen elkeskenyedök; igen hosszú vékony, de elég merev 
nyelüek, többnyire lefelé konyulok. 

Hasonnevel. Affres Dechantsbirn. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. II. 430. 

Mas, 'Le Verger. l ü . 181. 
J a h n , Illustr, Handb. der Obstk. V. 483. s többen mások. 

Észrevétel. E jeles körte szintén jól beillik alföldi gyümölcseink 
közé; gazdagon terem, noha úgy látszik, hogy pihenni is szokott nagy 
termése után. Még száraz évj.áráskor is finom ízű gyümölcseit a rovarok 
és szelek sem pusztítják, mint ezt akárhány gyümölcsfajnál tapasztaljuk 
itt, az alföldön. Méltó, hogy minden kertben helyet adjunk számára. 
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103. Cross. 
Származása. E jeles körte Éjszak-Amerikából, az Egyesültállaiaok-

ból származik. üowutOii szoriut 1830-l)au Newburyportbau (Massachusett 
állam) bizonyos Cross iir birtokán találtatott. Európában s különösen Frtin-
cziaországbau 1850 körül kezdette Leroy elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1874-
ben kaptam Plautidres-ból, a Simon-Louis testvérektől. Fajfámon csakhamar 
termőre fordult s azóta évenkint, ha nem is bőven, de rendesen terem. Mind 
növényzete, mind gyümölcsei egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. elejétől oct. vegéig tartott; hűvösebb tájakon 
bizonyára decemberig is eltarthatok lesznek gyümölcsei. 

Minősége. I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Csigás-gömbalakú vagy lapos-gömbalakú; egyik oldalán kissé 

emelkedettebb, mint a másikon; noha kissé emelkedéses vagy bordásfölületü, 
de átaláuosságban mégis elég széptermetű. Zöme a középtájnál kissé alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve, kelyhe 
körül elég talpasán végződik; szára felé pedig behajlás nélkül s mind-mind 
inkább fogyva, csoukakúpos véget alkot. S z á r a középhosszú, vastag, húsos, 
kissé görcsös, bunkósan végződő, világos sárgásbarna mázzal borított; majd 
szépen kikanyarított, majd húsos emelkedésektől összeszűkített üregbe he
lyezett s többnyire ferdén álló. K e l y h e igen kicsi, zárt vagy félignyilt; 
apró, szaruuemü, fölálló, gyakran hiányos osztványokkal ellátott; tágas 
nyilású, szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek karimája 
szelíd emelkedéseket mutat, melyek elenyésző, lapos bordákként a gyümölcs 
derekán is tovább nyomozhatok. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; ele-
jénte homályos sáppadtzöld, értével homályos büdöskőszin-sárga vagy 
élénksárga; napos oldalán, főkép a napnak jól kitett példányain, élénk 
pirossal gyöngéden mosott vagy csak belehelt. Pontozata elég sűrű, sza
bályosan elhintett, apró, fakószínü pettyecskék alakjában jelentkező, elég 
szembetűnő. Rozsdafoltok vagy alakzatok a gyümölcs derekán ritkásan, de 
szár és kehely üregének falain elég sűrű, finom, fahéj szín rozsdamázzá ösz-
szefolyva, majd mindig fordulnak elő. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, csaknem áttetsző, igen finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körül is csak finoman kövesszemcsés; leve elég bö, ozuk-
ros, finom savanynyal emelt, sajátszerüen és finoman illatos, igen kellemes, 
füszeresízü. Magtokja nyilttengelyü; tömlöoskéiben hosszúkás, hegyes, sö
tétesbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, elég edzett, noha nálam a faiskolai ojtványok 
a hosszantartó, nagy szárazságot megsínylették; korán, rendesen, ha nem 
is éppen bőven terem. Fölfelé törekvő, de idővel lefelé hajló ágaival, melyek 
gyümölcsvesszökkel és peczkekkel hamar beruházkodnak, elég sürülombos, 
d§ azért mégis szellős, félgömbalakú korosát alkot. Alkalmas szálasfának 
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inkább, iiiiut gulafának. Diszlik vadonczou is, birsen is; de vígtenyészeté-
bez megkivánja, bogy a talaj, melyben él, mérsékelt nedvességgel birjon. 
Nálam a fajfán a Hardenpont vajonczának egyik ágára ojtva, még tartós 
szárazságkor is jól tenyészett. Q-yümölcsei igen jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középbosszak, középvastagok; egyenesek, kissé 
könyökösek; fölfelé állók vagy kissé nyiltszögekben fölfelé törekvők; alig 
észrevebetöleg, finoman bordázottak; gyenge korukban finoman molybosak, 
ért koi'ukban csupaszak, zöldessárgák vagy zöldesbarnásak; aprócska, bosz-
szas vagy kerek, febér pontokkal elég sűrűn, de alig szembetünöleg pouto-
zottak; elég rövid levélközttek. 

Rügyei. Középuagyok, szélestalpú kúposak; alig begyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével tarkázott világos-gesztenyeszínüek; alig kiálló, csaknem 
simapárkányos talapra belyezkedök. 

Viráyrügyei. Nagyok, zömök tojásdadok, alig begyesek; kissé lazán 
álló, világos-gesztenyeszíníí pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középuagyok, kissé vastag és keményszöve-
tüek; bosszas tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; többnyire félregörbülő, 
bosszas, éles begyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak, s kissé 
buUámosak; a vesszők begye felé kissé völgyesek s gyakran csavarosán 
félregörbülők; iveitek; gyenge korukban is csak alsó lapjukon kissé moly
bosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken 
alig észrevebetöleg, finoman fürészesek vagy csaknem épszélüek. Levélnye-
lök a vesszők alján hosszas, vékonj'', a vesszők begye felé rövid, elég vastag, 
merev; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonálidomúak, a nyél tövé
től többnyire kissé fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei elég nagyok, bosszas tojásdadok, laposak vagy laposan völ
gyesek ; hosszas, merev nyelőkről rendetlenül föl- vagy szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r o y , Dict. de pomol. I. 603. 

Mas, Le Verger. I. 153. Német gyümölcsészek még aligha 
írták le. 

Észrevétel. E finom körtefaj sok tekintetben jól beillik alföldi vi
szonyaink közé is. Nagyobb folyóvizeink mellékén, hol gyökereivel a neki 
kellő nedvességet mindig föltalálhatja a talajban, méltán megérdemelné, 
hogy alföldi kérteinkben helyet adjunk számára. 
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104. T é l i K á l m á n k ö r t e . 
(Bon-Chrétien d'hiver; Wiuter-Apothekerbirn.) 

Származása. Régi, bizonytalan. A X V I . és X V I I - i k században egyike volt e 
körtefaj a legkeresettebb fajoknak úgy annyira, hogy királyok és nagy urak előtt a 
nép részéről ez volt a legszívesebben fogadott ajándék. Sokat foglalkoztak eredete 
kikutatásiíval a gyümölcsészeti írók. Be akarták sokan bizonyítani, hogy már a rómaiak 
idejében C r u s t u m i n u m név alatt ismeretes vol t : de nem sikerült, mert elfogadható 
bizonyítékot nem voltak képesek felhozni állításuk mellett. Annyi azomban bizonyos, 
hogy i'rancziaországban már a XVI - ik századból maradt föl írásbeli adat, melyből 
kitűnik, hogy „Bon-Chrétien d'hiver" neve alatt már akkor is ismeretes volt e faj. 
Hihető, hogy hazánkban is el volt már akkor terjedve: de mi e részben a régi korból 
semmi írásbeli adatot sem tudunk mellette fölhozni. „Téli Kálmán kö r t e ' magyar 
elnevezését nem a régi, hanem a legújabb korban nyeré : de, hogy ujabbkori hazai 
gyümölesészeink előtt is kevéssé lehetett ismeretes, onnét gyaníthatjuk, hogy egy ujabb-
kori gyümölcscsel, a Hardompont vajonczával vélték azonosnak e fajt. — Ojtóvesszejét 
több niteles helyről még a hatvanas években hozattam meg küllőidről. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódiságáról elég módom és időm volt meggyőződhetni. 

Érésideje. Nálam nov.-jan. Alkalmas, hűvös helyen és hűvösebb tájakon termett 
gyümölcsei tavaszig is eltarthatok. 

Minősége. I I . rendű csemege s I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy ijjen nagy. 
Alakja. Hasas körtealakú, bordás, buczkosfölületű; egyik oldalán többnyire 

hízottabb, mint a másikon; emelkedésos és hovadásos voltát leszámítva, mégis elég 
szép termetű. Zöme középtájra, gyakran pedig alább, kelyhes vége felé esik, honnét 
kelyhe felé hirtelen fogyva gömbölyödik, de elég talpasán végződi s ; szára felé pedig 
elejénte szelíden, de aztán egyenetlen behajlással fogyva, magas, többnyire tompa 
kúpos csúcsban enyészik el. h z á r a hosszú, csaknem középvastag, fás, hajlékony, 
többnyire mindkét végén bunkós, görbe vagy félrecsavarodó; fényes pirosas barna 
mázzal bevont; kiemelkedő, fehéres pontokkal ritkásan pontozott; a gyümölcs csúcsán 
szabálytalan mélyedéskébe helyezett vagy húsos emelkedéstől félre nyomott; néha 
pedig csaknem a gyümölcs folytatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e zárt vagy 
félignyilt; hosszas, keskeny, hegyes és molyhos, fölálló vagy egymásra boruló oszt-
váuyokkal ellátott; szűk, de nem mély üregben ülő, melynek karimáján lapos emel
kedések váltakoznak, a melyek aztán szabálytalan lapos bordák alakjában a gyümölcs 
egész hosszában nyomozhatok. 

Szine. Bőre kissé vastag, finoman hovadásos, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadtzöld ; értével inkább vagy kevésbbé élénksárga; napos oldalán tüdöszín 
pirossal mosott vagy csak belehelt, mely színezet azomban az árnyékban nőtt gyü
mölcsöknél hiányozni is szokott. Pontozata sűrű, a piros színben elég szembetűnő, 
apró, szürkésbarna vagy csak szürkés pettyecskék alakjában jelentkező. Rozsdafoltok 
éa alakzatok csak elvétve fordulnak elő fölületén; de néha pirossal szegett, feketés 
ragyaszeplök mégis láthatók rajta.' 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásfehér, félfinom, tömöttes, roppanó 
Vagy félszeriut olvadó; magtokja körül néha kövesszemosés; leve elég bö, 
igeu ozukros, csaknem miudon savanyt nélkülöző, gyöngéden illatos, kelle^ 
mes, noha nem mindig elegeudöleg füszeresizü. Magtokja csak kissé nyilt-
tengelyű; lapos tömlöcskéiben zömök, feketés ép vagy idétlen magvakat 
rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán és igen bőven termő, mert 
virágai és kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal; fölfelé 
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törekvő, nyúláuk ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel és vesszőkkel csak 
szegényesen ruházkodnak be, i-itkás, szellős, sugárkoronát alkotó. Díszlik 
vadonczon is, birsen is; szálasfának inkább alkalmas, mint gulafának; al
földi éghajlatunkkal, könnyen kiszáradó, laza talajunkkal igen jól megelég
szik. Gryümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok; hegyök felé kissé clvdkonyodók; 
síkfölületüek; hegyök felé is csak kissé bordiizottak; köuyokösek, elég egyenesek; 
föhíllók; gyenge korukban linoman molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, fénye
sek ; alul zöldes, fölül vörösesbarnák; aljuk felé kerek, heg}-ökfelé néha hosszas, fe
héres pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de uem szembetünöleg pontozottak, 
hosszas levélközüek. 

RUgyei. Jókora nagyok, kúposak, hegyesek, csaknem lapukík, sötétgesztenye-
színüek ; majd alig, majd kivált a vesszők hegye felé elég kiálló, többnyire simapár-
kányos talapra helyezkedők. Jellemző e fajnál, hogy a vesszők alja felé levő rügyek 
jó darabon alva szoktak maradni s így az ily helyeken lombtalanok lesznek. 

Virágrügyei. Nagyok, szögletesok, tompa kúposak, sötétgesztenyeszúiüek. 
Levelei. Elég nagyok, elég vastag és keményszövetüek, hosszas kerülékesek 

vagy hosszas tojásdadok ; néha csaknem lándsásak ; félreesavarodó, hosszas, éles hegy
ben végződök ; néha szeíMeu hullámosszélúek; Ji vesszők alján laposak; a ves.szök 
hegye felé is csak kissé völgyesek ; íveltek ; gyenge korukban alul-fölul molyhosak, 
ért korukban csupaszak, simák, ragyogó fényesek, sötétzöldek; széleiken rendkívül 
finom, tompa fogakkal alig észrevehetöleg fürészesek vagy csaknem épszélüek. J.ievél-
nyelök hosszú, vastag, merev; éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái hosszak, vékony 
fonálidomúak, hamar elhullók. Virágrugyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők ; hosszas, széles tojásdadok ; csaknem laposak és csaknem épszélüek; hosszú, 
vastag, fölfelé álló nyelükről ívelten lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Bon-Chrétien; Bon-Chrétien de Tours; Poire de st. Mar
tin ; Gute Wiuterchristbirne. stb. 

Leirói. E o y e r , Ann. de pomol. I. 4. 
L e r o y , Dict. de pomol. I. 460. 
Mas , Le Verger. I. 18. sz. alatt. 
D i e l , Kernohstsorten. 11. 169. 
J a h n , Illiistr. Handh. der Ohstk. V. 147. és sokan mások. 

Észrevétel. Fájának rendkiviili termékenysége, gyümölcseinek nagy
sága és szépsége végett is egy-egy fának bízvást helyet adhatnánk szá
mára kérteinkben mindenütt hazánkban. Az alföldön pedig, hol gyümölcsei 
mindig jobbízüek s hamarább is érnek, mint pl. éjszaki Németországban, 
hol csak léczezetre kipeczkelve délnek néző falak mellett gűgyölgetik, 
— nagybani tenyésztése is kifizetné magát. Aszalváuynak igen alkalmas 
s piaozainkon egyike lenne legkapósabb gyümölcseinknek. 
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105. D e s p o r t e s IVIór. 
(Maurice Desportes ; Moritz Desportes.) 

Származása. Fraucziaországban Leroy Audrás angers-i híres faisko
lájában uevelkodett magról. Első gyümölcseit 1863-ban mutatta be e jeles 
körteujdouság, mely a Leroy faiskolai üzletének igazgatója, Desportes Iván 
legifjabb fiáról Mórról neveztetett el. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Ober-
diecktöl, Jeiusenböl (Hanovera). Fajfámon csakhamar termőre fordult. Gyü
mölcsei, növényzete egyezvén a leírással, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Scpt. közepe táján. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alal(ja. Hosszas, hasaskúpos vagy hasas körtealakú; egyenetlen, bucz-

kosfölületü. Zöme a középtájon alul, a kolyhesvég felé esik, honnét kelyhe-
felé inkább vagy kevésbbé fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég talpasán 
végződik; szára felé pedig elojénte szelíden, aztán hirtelen fogyva vállat 
vagy behajlást alkot s hosszas, karcsú és hegyes kúposán fogy el. S z á r a 
hosszú, elég vastag, fás, görbe, fényes, vörösesbarna mázzal bevont; a gyü
mölcs csúcsából, annak folytatásaként, húsosán kiemelkedő. K e l y he kicsi 
vagy középnagy, nyilt; rendetlenül föl- és szétálló, barnás szaruuemtí oszt-
ványokkal ellátott; majd tágas és elég mély, majd sekély üregben s csaknem 
a fölszinen ülő. Kehelyüregének karimáját többnyire lapos emelkedések 
teszik hullámossá, melyek elenyészöleg vagy jól kiduzzadtan a gyümölcs 
derekára is levonulnak s annak egyik oldalát gyakran hízottabbá teszik, 
mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, sima, bágyadtan fénylő; elejéutc sáppadtzöld, érté
vel zöldessárga; napos oldalán aranysárga s gyakran szelíd pirossal színe
zett. Pontozata apró, igen sürü, barna, elég szembetűnő. Finom rozsdamáz 
úgy kelyhes, mint száras végén nagyobb foltokban, de egyebütt, a gyümölcs 
fölületén, csak hálózatosán és itt-ott érdes rozsdaszeplőkké összefolytan for
dul elő. 

Belseje. Húsa fehér, zöldes erekkel, rendkívül finom, tömött, olvadó, 
vajszerü; magtokja körül sem köves; leve igen bő, czukros, finom savany-
ayal emelt, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja csaknem zárttengelyü; 
tÖmlöcskéiben többnyire ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésíí, de egészséges és igen edzett; virágzásában 
üöm kényes; kötődött gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal; korán, 
l'endesen és elég bőven termő; fölfelé törekvő és gyümölcspeczkekkel jól 
beruházott ágaival ritkás, szellős koronát alkotó. Vadonczon inkább dísz
lik, mint birsalanyon; szálasfának inkább alkalmas, mint gúlafának; hely
ben és talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Kem számosak, elég hosszak, középvastagok, fölfelé elvéko-
nyodók, fölfelé törekvők, egyenesek, kissé könyökösek, finoman bordázottak; 
gyenge korukban febérmolyhosak, ért korukban csupaszak, simák, csaknem 
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íenyesek, zöldestarnák; hegyök fele pirosas Lai'nák, hosszas vagy kerek, 
fakószinü pontokkal aljuk felé sűrűbben, begyök fele ritkábban s alig szem-
betüuüleg pontozottak; többnyire hosszas levélközüek. 

RÜgyei. Középuagyok, karcsúkúposak, hegyesek, elállók, gyakran 
pedig alakulni kezdő gyümölcspeczkek gyanánt sarkantyúsan kiszögellök; 
sötétgesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; elég kiálló, lajtosán és hiiomau 
bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek; lazán álló, sötétgesz-
tenyeszinü pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, a vesszők hegye felé kiseb
bek, vékony, de keményszövctűek, hosszas tojásdadok; szabályosan elkes
kenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; többnyire csatornásak; szépen 
iveitek; csupaszak, simák,fényesek,sötétzöldek; széleikenelörehajló,'tompa 
fogakkal igen finoman fíírészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, a 
vesszők hegj'e felé mind-mind rövidebb, vastag és elég merev, csaknem 
vizirányosan elálló vagy nyiltszögekben fölfelé irányuló. Levélpálhái ki
csinyek, fonál vagy áridomúak, szétállók, hegyökkel a vessző felé vissza 
nyújtózkodók; a nyél tövétől kissé fölebb, a nyéli'e helyezettek; elég tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők ;hosz-
szas, vastag, föl és szétálló nyelőkről lefelé görbülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r o y , Dict. depomol. II. 415. Tudtommal mások még uem 

írták le. 
Észrevétel. E jeles körteujdonság, úgy látszik, napjainkig sem vonta 

magára a gyümölcsészck figyelmét, pedig mind fájának egészséges és ter
mékeny volta, mint gyümölcseinek finom íze végett nagyon megárdemlené, 
hog-y kérteinkben, még sík alföldünkön is helyet szorítsunk számára. 
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106. Darmstadti bergamot. 
(Bergamotte de Darmstadt; DarmstUdter Bergamotte.) 

Származása. E jeles sopt.-octóberi körtét Jahu, német gyümölcsész 
szerint, a ki azt első irta le, báró Könitz Meiningeu melletti gyümölcsösében 
„Darmstadti vajoucz" név alatt fedezték föl s állítólag Darmstadtból, Gün-
derode-tól került oda. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Reutlingeuböl. Faj
fámon több ízben termett már. Gyümölcsei és növényzete egyezvén a leirá-
sokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Sept.-octóber. 
Minősége. I. rendű, néha kitünöleg I. reudü csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is. 
Alakja. Két végén belapított gömbalakú, szabályosan boltozott síkfÖ-

lületü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően 
boltozódik; száras vége felé azomban, noha kissé összébb húzódva gömbö
lyödik. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, fás, tövénél gyakran 
húsos, hegyénél pedig kissé buukósau végződő; zöldes vagy sárgásbarna 
mázzal csaknem egész hosszában befuttatott; szürkésfehér pontokkal rit
kásan behintett; a gyümölcs tetején, — többnyire ferdén álló — inkább 
vagy kevésbbé szűk és mély üregbe, mintegy erőszakosan belenyomott. 
K e l y h e kicsiny, nyilt; szétterülő vagy rendetlenül szétálló, rövid és kes
keny osztványokkal ellátott; csaknem a gyümölcs fölszinén vagy szépen 
kikanyarított szűk és csekély üregben ülő. 

Színe. Bőre linóm, sima vagy csak kissé érdes és száraz tapintatú; 
elejénte bágyadtzöld, értével sárgás-zöld, miből azomban csak itt-ott tűnik 
ki tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert az egész fölület finom, itt-ott érdes 
rozsdamázzal csaknem egészen be van vonva vagy legalább márványozva 
és tarkázva. Pontozata többnyire csak az alapszínben tűnik szembe, igen 
apró, fahéjszín pettyek alakjában jelentkező. Napszegte darabjai sem kap
nak pirosságot. 

Belseje. Húsa fehér, finom, olvadó; magtokja körül is alig kövesszem-
csés; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, finoman illatos, kelle
mes füszeresízü. Magtokja zárttengelyű; tágas tömlöcskéiben mindkét 
végükön hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, egészséges, edzett, noha gyenge hajtásai és 
levelei a kései fagyokra kissé érzékenyek, de virágzásában nem kényes, 
kötődött gyümölcsei pedig jól daczolaak a kései fagyokkal; korán, rende
sen és bőven termő; fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben elálló ágaival, 
melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodnak, ritkás, szel
lős koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafá-
nak is; helybon és talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják 
helyöket a fán, 
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Vesszei. Elég számosak, hosszasak, vékonyak vagy köz ép vastagok, 
hegyök felé csak keveset vckonyodók; fölállók vagy rézsuut fölfelé törek
vők; egyenesek, kissé könyökösek, köröskörül egész hosszukban síkfölü-
letüek; gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, 
simák, olajszínzöldes barnák; kissé kiemelkedő, többnyire hosszas, vörhe
nyes pontokkal elég sürün és szembetüuöleg pontozottak; rendetlen, de 
mégis többnyire középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasaskviposak, hegyesek, elállók; sötétbarnával 
árnyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel boritvák; alig kiálló, simapár-
kányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövidkúposak, hegyesek; kissé lazán álló, 
szürkével mosott sötétgesztenyeszínű pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Középnagyok, vékonj^ keméuyszövetüek; hosszas tojásdadok 
vagy széles lándsásak; néha nyelökfelé éppen úgy elkeskenyedök, mint 
hegyök felé; többnyire rövidke, néha fölfelé hajló, éles hegyben végződök; 
laposak vagy völgyesek; nem íveltek; alul-fölül csupaszak, simák, fénye
sek, világos zöldek; széleiken igen tompa fogakkai alig észrevehetöleg fű-
részesek, csaknem épszélűek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, hajlé
kony ; csaknem vízirányosan elálló vagy rézsunt fölfelé irányuló. Levélpálhái 
hosszasak, fonálidomúak, elég tartósak. Virágrügyet körítő, valamint a 
gyümölcsvesszökön és peczkeken levő levelei, egészséges fákon, ha kései 
fagy nem érte őket, mindig nagyobbak, mint a vesszőkön levők; hosszas 
tojásdadok vagy kerülékesek, laposak; rövidke, éles hegyben végződök; 
kissé íveltek; hosszas, vékony, mereven szét- vagy fölálló nyelőkről kissé 
lefelé görbülök, 

Hasonnevei. Beurré de Darmstadt; Darmstadter Butterbirn. 
Leirói. J a h n , lllustr, Handb. der Obstkunde.U.297. 

Mas, Pomol, générale. IV. 2S. lap. 
Észrevétel. E jeles körtefajt is bízvást befogadhatjuk alföldi gyü

mölcseink közé; mert bárha itt gyakran pusztít is a kései fagy, a mikor 
aztán e faj levelei rendszerint megzsugorodnak, de, mert virágaira és kötő
dött gyümölcseire kevés káros hatást gyakorol a kései fagy is, mindig biz
tosak lehetünk, hogy fánk meddő nem marad, hanem évenkint meghozza 
Ízletes gyumölcsoit. 
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107. Papkört© 
( P o i r e de O u r é | P a g t o r e n b i r n . ) 

Származása. Egy százada múlt, hogy e becses körtefajt Frankhonban 
bizonyos Leroy nevű, villiers-en-brenne-i lelkész, Clion közelében, a fromea-
teau-i erdőben, hol véletlenül kelt magról, föltalálta és kezdette elterjeszteni, 
Tisztes korához mérten eléggé is el van már terjedve a világon. Idöjártával 
hasonnevei száma ugy fölszaporodott, hogy a Simon-Louis testvérek által 
kiadott „Guidepratique" ( = Q-yakorlati kalauz) már negyvenhármat számlál 
ilyenekül el. Nálunk még kevéssé ismeretes e faj, mit onnét is következtetek, 
mert a 44-ik hasonneve, napjainkban nálunk keletkezett. Grelsei Biró Vincze, 
volt 18479-iki honvéd bajtársam, nem tudhatván meg senkitől e körte valódi 
nevét, „Kossuth körte" névre keresztelte el s e név alatt kezdette hazánk
ban elterjeszteni. Egy régi, ismertnevü gyümölcsnek más névre való elke^ 
resztelése ha megjárja is a közéletben, de a gyümölcsészet irodalmában meg 
nem engedhető. Egy, a természetben még nem levő, magról nevelt uj gyü
mölcsöt szabad csak megkeresztelnünk tetszésünk szerinti névre, de az ismert 
nevűeket más névre elkeresztelni nem. Ha nagy hazánkfia dicső nevét a 
gyümölcsészetben is meg akarjuk örökíteni; igyekezzünk magot vetni s 
igyekezzünk magról kelt fáinkról egy uj, minden tekintetben kitünö, ter
jesztésre méltó gyümölcsfajjal lepni meg a világot s annak adjuk aztán a 
Kossuth nevet. Gyümölcsészeti tekintetben csak igy járhatunk el helyesen, 
különben semmiesetre sem. A papkörte ojtóvesszejét több hiteles helyről is 
megkaptam. Nálam már több ízben termett. Fajom valódiságáról elég módom 
volt meggyőződést szerezhetni. 

Érósldeje. Nálam oct.-november: de hűvösebb tájakon vagy legalább 
alkalmas, hűvös helyen tartva, januárig is eltartható. 

Minősége 11. rendű csemege- s I. rendű gazdasági és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Hosszas, hasas körtealakú; majd ismét gúla- vagy kobakalakú; 

elég síkfölületü; egyik oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme a 
középtájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé inkább 
vagy kevésbbé fogyva gömbölyödik, s kelyhe körül többnyire ferdén álló 
és szűk karimában végződik úgy, hogy ezen végén ritkán állhat meg; szára 
felé pedig többnyire szelíd behajlással fogyva, hosszú, de azért elég vastag, 
kúpos csúcsban enyészik el. S z á r a hosszas, középvastag, fás, görbe, tövé
nél kissé húsos, hegyénél bunkós; fényes barnamázos; a gyümölcs csúcsán 
annak folytatásaként húsosán kiemelkedő vagy húsos emelkedéstől egészen 
ferdére nyomott. Kelyhe igen nagy, nyilt; csillagalakúlag szétterülő vagy 
kissé fölálló, hosszas, hegyes szarunemü osztványokkal ellátott; többnyire 
tágas, de igen sekély üregben ülő, melynek aljáról lapos mélyedések és 
emelkedések indulnak ki s a mélyedés karimáját hullámossá téve, inkább 
vagy kevésbbé kiemelkedő bordákként a gyümölcs derekára is fölvonulnak 
s annak kcrekdedségét többnyire megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos fűzöld, értével szalmasárga; napos oldalán is.csak 



kíss^ ^Idnkebb sárga s néha, napgi^egte daratjain, ígcínytelen föklvörössel 
belehelt. Pontozata elég sűrtí; elejc-nte barna, később fahéjszínre változó, 
egyenlően elszórt, szembetűnő pett3'ecskék alakjában jelentkező. Rozsda-
alakzatok száras, kivált pedig kelyhes végén sűrűbben, mig egyebütt, fölü-
letén, csak itt-ott szakadozottan tűnnek elő. 

Belseje. Húsa bágyadt fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, félfinom, 
félszerint olvadó; magtokja körül kövesszemcsés; leve bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt,, mibe azomban néha kevés összehiizó fanyarság is vegyül, 
különben elég kellemes, füszeresízü. Magtokja nyilttengelytí; tágas tömlőcs-
keiben többnyire idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; nem korán — mert előbb nagy 
fává kell növekednie — de aztán rendesen és igen bőven termő, mert virágai 
sőt kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal; rendetlenül föl
felé vagy szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól 
bernházkodnak; sürülombos koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen is. 
Szálasfának még inkább alkalmas, mint gulafának. Helyben és talajban nem 
válogatós. G-yümölcsei nagyságuk mellett is, jól állják helyöket a filn. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok; hegyök felé elvékonyo-
dók, de hegyöknél kissé bunkósan végződök; egyenesek, hajlékonyak, föl
állók vagy nyilt szögekben elállók; nem bordázottak; gyenge korukban 
sűrűn fehérmolyhosak, ért korukban csupaszak, szürkésvörösek vagy zöl
desbarnák ; kissé kiemelkedő, jókora nagy, kerek, fehéres vagy fakó pon
tokkal ritkásan é.s szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azomban 
hosszas levélközűek. 

RÜpyei. Jókora nagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók, szürkével sűrűn tarkázott sötétgesztenyeszínűek; alig kiálló, 
simapárkányos talapi'a helyezkedők. 

VirágrÜCiyei. Középnagyok, kissé hosszas kúposak, alig hegyesek, fehér-
molyhos szegélyű, ,«ötétgesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok. vékony, de igen keményszövetűek, kerekdedek, 
hirtelen elkeskenyfilt, rövidke, éles hegyben végződök; a vesszők alján la
posak vagy kanálformán öblösek, kissé hullámosszélűek; a vesszők hegye 
felé völgyesek vagy csatornásak, alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirá-
nyosan és mereven szétállók; gyenge korukban alsó lapjukon finoman moly
hosak, ért korukban csupaszak, simák, fényesek, sötétzöldek, széleiken igen 
éles fogakkal sűrűn, finoman és szabályosan fürészesek. Levélnyelök közép
hosszú, elég vastag, merev, rézsunt fölfelé álló. Lovélpálhái kicsinyek, fonál-
idomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei ritkán nagyobbak, mint 
a vesszőkön levők; hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Belle Adrienne; Curette; Comice de Toulon; Monsieur; 
Vicar of Winkfield stb. 

Leírói. L i r o n d ' A i r o l l e s , Annál, depomol. TL. 21. 
L e r 0 y. Dict. de pomol. I. 610. 
Mas, Le Verger. I. 87. 
J a h n , Illustr. Handh. der Ohstk. TL. 503. és sokan mások a 

régiebb és ujabb gyümölcsészek közül. 
Észrevétef. Széles elterjesztésre méltó még alföldünk síkságain is, 
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108. P a y e n v a j o n c z a . 
(Beurré Payen; Payens Butterblrn.) 

Származása. Boísbunel, roueni gyümölcsofsz nyerte magról s keresz
telte el a kitüuö vegyész, Payen nevoíröl. 1860-ban termett nála először s 
1863-ban hozta csak forgalomba, midőn faiskolájában, Dr. Lncas szerint 
5 franc volt az ára az egy ér&s csemetéknek e fajból. Leroy e jeles körte-
újdonságot egyszerííon csak „Payen" ndv alatt írja le, megkülönböztetésül 
egy másik, kevésbbd értékes körtefajtól, melyet ö Belgiumból szintén Beurré 
Payen (=:Payen vajoncza) név alatt kapott s kitüuö „Gyümölcsészeti szó-
tárá"-nak I. kötetében is e név alatt irt le. — Ojtóvesszejét 1870-ben kap
tam Kolozsvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kihez e faj egyenest Bois-
bűneitől került. Több ízben termett nálam. Fajom határozottan valódi, 

Érésideje. Sept.-october. 
Minősége. Nálam kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Naqysátia. Mindig kisebb aközépnagynál, tehát kisdednek mondható. 
Alakja. Kúpos csigaalakú, néha rövid körtealakú, síkosfölületü és szép-

termetö. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé szelíd domborodással boltozódik s kelyhénél elég lapos karimá
ban fogy el; szára felé pedig elejénte szelíden domborodva, aztán behajlás
sal fogyva, takaros tompakúpos véget alkot. S z á r a hosszas, vékony, fás, 
kissé görbe, tövénél kissé húsos; fényes vörheuyesbarua mázzal bevont; 
a gyümölcs csúcsán, csekélyke mélyedésbe, mintegy erőszakosan benyomott 
vagy csaknem a fölszínre helyezve húsos gyürtizettöl vagy emelkedéstől 
kissé félre nyomott. K e l y h e középnagy, nyilt; majd szétterülő, majd föl
álló, hosszas, keskeny és törékeny osztványokkal ellátott; majd szabályosan 
kikanyarított, majd ismét laposan barázdolt fahi, inkább vagy kevésbbé 
mély üregben ülő, melynek karimáján csak ritkán láthatók észrevehető 
emelkedések, melyek aztán elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak. 

Szine. Bőre finom, de szívós, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő, 
elejénte fehéres zöld, értével bágyadt szalmasárga; napos oldalán is csak 
ritkán vehető észre némi pii"0s színezet mintegy oda lehelve. Pontozata sűrű, 
egyenlően elhintett, igen apró, barnás vagy fahéj szín pettyecskék alakjában 
jelentkező, s elég szembetűnő. Rozsdafoltok hálózatosán csak itt-ott, külö
nösen pedig kehelyüregének falain fordulnak elő. 

Belseje. Húsa fehér, néha kissé zöldesbe játszó feliéi", finom, tömött, 
olvadó; magtokja körül sem kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és ffiszeresízt'i. Magtokja zártten-
gelyü; tömlőcskéiben sötétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán és igen bőven termő, mert 
virágai is, kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal; fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel sürün beruház-



kodnak, magas gulaalakű, sűi-tílojnbos koronát alkotó, Díszlik vadouoaon 
is, birsen is; egyaránt alkalmas szálasfának is gulafáuak is; helyben éa 
talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok; hegyök felé 
kissé elvékonyodók; könyökösek; egyenest fölfelé állók vagy nyilt szögök
ben fölfelé törekvők, nem bordázottak; gyenge korukban finoman fehér-
molyhosak, ért korukban csupaszak, csaknem fényesek, kissé pirosas sárgák 
vagy olajszín barnák, apró, vörhenyes pontokkal elég síirün, de nem szembe-
tünöleg pontozottak; rendetlen, de többnyire középhosszú levélközüek. 

Ríjgyei. Jókora nagyok, kissé hosszasknposak, elég hegyesek; a vesz-
szötöl jól elállók; lazán álló, sötétgesztenyeszínü pikkelyekkel borítvák; 
eléggé kiduzzadt, simapárkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas tojásdadok vagy 
hosszas kúposak, hegyesek; sötétgesztenyeszínü, laza pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok, kissé vastag és keményszövetüek; széles 
kerülékesek vagy tojásdadok; rövidke, hátra görbült, éles heg^yben végző
dök; csaknem laposak; a vesszük hegye felé völgyesok, íveltek; gyenge 
korukban alsó lapjukon finoman molyhosak, ért korukban alul-fölül csupa
szak, simák, fényesek, éléiik zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal finoman 
és szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, közép
vastag, merev; rézsuut fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fonálidoraúak, 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, mint a vesz-
szökön levők: laposak, szelíden hullámosszélűek, íveltek, vékony, rugalmas 
nyelőkről rendetlenül szétállók s többnyire lefelé hajlók, 

Hasonneve!. Poire Payen. 
Leirói, L .e roy , Dict. depomnl. 11. 511. 

Dr. L u c a s . lllustr. Monatshefte. 1869. évfolyam, 98.1. Mások 
tudtommal még nem irták le. 

Észrevétel. Nálunk, hol a gyümölcsfák a nyári viharok s az öszkezdeti 
erősebb szelek ellen semmi ótalomban sem részesülhetnek, mindig előnyö-
sebb volna a kisebbfajta gyümölcsöket tenyészteni, mintsem a nagy gyü
mölcsöt termő fájókat. A Payen vajoncza különösen beillik alföldi viszonyaink 
közé. Fönebbiekbeu elszámlált jeles tulajdonai végett jó lélekkel ajánlha
tom mindenkinek. 



t09. A l m a a l a k ú k ö r t e . 
(Poire pomraej Apfelbirn.) 

Származása. Eégi, bizonytalan. Du Mortier belga gyümölcsész „Ber« 
gamotto pomine" név alatt irja le „Pomone tournaisienne" czímü, 1869-beu 
kiadott munkájában, hol bizonyos Rabot Mihály wez-i gyümölcskertészt 
említ föl e körtefaj szerzőjéül, de, hogy ezt Rabot uram 1850. körül magról 
nyerte volua, bajos elhinni, mert körténkről, Jahn szerint, már a múlt szá
zadbeli gyümölcsészek müveiben is, mint némely vidéken már nagyon is 
elterjedt gyümölcsfajról tétetik említés. Ojtóvesszejét a Simon-Louis testvé
rek híres faiskolájából, 1874-ben kaptam. Fajfámou több ízben termett már. 
Gyüjflölos, növényzet, egyezvén a leirásokkal, fajom valódiaága kétségtelen. 

Érésldeje. Nálam september; hűvösebb tájakon oot.-nov, 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Almaalakú, vagyis két végén belapított és néha kissé henge

res gömbalakú; többnyire szelíden emelkedéses fölületü. Zöme középtájra 
esik, honnét mindkét vége felé egyenlően boltozódik. S z á r a rövid, néha 
alig emelkedik ki a szárüreg karimája színvonaláig, vastag, fás, kissé gör
csös, bunkósan végződő; bai'nafoltos, zöldessárga; többnyire kissé ferdén 
áll sztík és mély tölcséralakú üregében, melynek falain és karimáján ritkán 
láthatók szembetűnő emelkedések vagy mélyedések. K e l y h e kicsi, nyilt; 
fölálló, törékeny, rövid osztványokkal, melyek gyakran hiányzanak is; 
szépen kikanyarított mély és inkább vagy kevésbbé szíik üregben ülő, mely
nek karimáján hullámos emelkedéseknek még nyomai sem láthatók. 

Színe. Bőre vastag, keménykés, érdes és száraztapintatú; elejénte 
sáppadtzöld, értével aranysárga; napos oldalán néha téglavörössel mosott; 
sárga alapszínéből azomban néha csak szakadozott foltok csillámlanak ki, 
minthogy csaknem az egész fölület vörhenyes rozsdamázzal van bevonva, 
márványozva és hálózva; itt-ott egyes, zöldes szeplöcskék is fordulnak elő 
rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömött, olvadó; magtokja 
köi'ül kissé kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, finom savauynyal 
emelt, igen kellemes, füszeresízü. Nagy szárazságkor vidékemen összehúzó 
fanyarság is vegyül savanyába. Magtokja csaknem zárttengelyü; tömlőcs-
kéiben egészséges, hosszas, barna magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltuövésü, de egészséges, edzett; korán és elég bőven 
termő; virágai és kötődött gyümölcsei elég jól daczolnak a kései fagyok
kel ; fölfelé törekvő vagy kúszáltan szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesz-
szőkkel és peczkekkel korán és kellőleg beruházkodnak, csaknem félgömb 
alakú szellős koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; 
szálasfának i.s inkább alkalmas, mint gulafának; vidékem körülménvei közt 
jól díszlik; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 



Vesszei. El^g számosak, köze'phosszak, középvastagok; hegyök felá 
inkább vagy kevésbbé elvékonyodók, fölállók vagy elállók s ívalakúlag 
fölfelé görbülök; elég egyenesek, könyökösek, sikfölületüek; még ért koruk
ban is többnyire molyhosak, csak aljuk felé csupaszak. simák, zöldesbarnák, 
hegyök felé pirosasbarnák; apró, kerek, fakó pontokkal aljuk felé sűrűbben, 
hegyök felé ritkábban poutozottak; egyenlőtlen, többnyire azomban rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, duzzadt kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
elállók; kissé lazán álló, fehérmolyhos-szegélyü, sötétgesztenyeszíuü pikke
lyekkel borftvák; elég kiálló, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek; sötétbarnával ár-
nyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsin^-ek vagy középnagyok, elég vékony, de keményszö-
vetüek; a vesszők alján hosszas tojásdadok vagy kerülékesek, a vesszők 
hegye felé többnyire mind lándsásak; szabályosan elkeskenyedö hosszas, 
éles hegyben végződök; laposak vagy kissé völgyesek; hullámos-szélüek, 
csaknem fodrosak; inkább vagy kevésbbé ívelten félre csavarodok; gyenge 
korukban alul-fölül sűrűn fehér molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, 
fényesek, sötétzöldek; széleiken apró fogakkal csak itt-ott fűrészesek, több
nyire azomban mind épszélűek. Levélnyelök elég rövid, középvastag, merev, 
tövénél violaszín plrosí^al mosott vagy csak belehelt; csaknem vízirányosan 
elálló. Levélpálhái rövidek, fonál vagy áridomúak, szétállók, tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei csaknem teljesen olyanok, mint a vesszőkön levők; 
hosszú, vékony, rugalmas nyelükről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Poire pomme d'hiver; Beurré de Raekeughem; Pomoise; 
Rheinische Birne; Bergamotte-Pomme; Almaalakú bergamot. 

Leírói. L e r o y , Dict, depomol. II. 540. 
D u M o r t i e r , Pomone tournaisienne. 109. lapon. 
J a h n , Ilhistr. Handb. der Ohaik. V. 311. és többen mások., 

Észrevétei. E finom körtefiij sok tekintetben beillenék alföldi viszo
nyaink közé is: de azt tapasztalom, hogy kötődött gyümölcseit a máj.-júniusi 
forró napok, melyek az alföldön többször, mint nem, uralkodni szoktak, le
tizedelik nagyrészt a fáról. Hazánk hegyes és emelkedettebb fekvésű vidé
kein, hiszem, hogy mi is előnyösen tenyészthetnők; mert ott bizonyára ké
sőbben érnének s még ízletesebbek lennének gyümölcsei, mintsem itt, a sík 
alföldön, hol a nagy melegben erőtetve szokott érni csaknem valamennyi 
gyümölcs. 
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110. E g r i k ö r t e . 
(Poise d'Eger; Eriauer birn.) 

Származása. Rf̂ gí, bizonytalan. Annyi áll róla, hogy hazánkban nem
csak Eger táfékán, hanem úgyszólván miadenütt, a hol körtefát tenyészte
nek, különféle helyi elnevezések alatt előfordul. 

Fönebbi magyar nevét, ha nem csalódom, boldogult Dr. Entz Ferencz 
adta neki, mert Bazalicza, volt pereszlényi plébános és szenvedélyes gyü-
mölcsészünknek 1840-ben német nyelven kiadott gyümölcsjegyzékében 
(=Catalog.) még nincs e név fölemlítve, noha pedig az általa „Virgouleuse" 
név alatt aiánlott faj szintén nem más, mint a mi Egri körténk. 

Dr. Entz k e r t é s z e t i f ü z e t e i b e n , hihetőleg Bazalicza után, az 
Egri körte azonosnak vétetik a Virgouleuse nevű körtével: de nagyon hibá
san, mert a valódi Virgouleuse egészen különböző körtefaj s ha van is némi 
hasonlósága egyben-másban az Egri körtéhez, de ettől lényeges különbözet 
választja el mégis. 

Németországban különben Virgouleuse név alatt, nem azon Virgou
leuse körtét ismerik, mely Francziaországból ered s a franczia gyümölcsé-
szek müveiben leírva olvasható. Diel maga is, i\gylátszik, a mi Egri kör
ténket irta le Virgouleuse név alatt, mert leírása nagyon eltérő azon 
leírásoktól, melyeket a valódi Virgouleuseröl, a franczia gyümölcsészek 
müveiben olvashatunk: de nagyon ráillik a mi Egri körténkre, melyet Diel 
Soutman vagy Zoutman név alatt is leírt. 

A valódi „Virgouleuse" meg van nálam több hiteles helyről, Fran
cziaországból : de, mert vidékemen keveset terem s gyümölcsei kifejlődésük 
előtt mind föl repedeznek. — nem találván öt érdemesnek az átalános elter
jesztésre, — fölöslegesnek tartom közleni teljes leírását. Ama lényeges vo
násokat azomban, melyekben a valódi Virgouleuse eltér az Egri körtétől, 
mégis szükségesnek látom itt megemlíteni. 

A Virgouleuse gyümölcse teljes értével szépen megsárgul, napos ol
dalán pedig ritkán nélkülözi a pirosságot. Az Egri körte teljes értével is 
zöld marad, vegyítve némi fehéres vagy sárgás árnyalattal s napos oldalán 
csak igen ritkán kap némi piros leheletet. A Virgouleuse húsa sárgásfehér; 
az Egri körte húsa pedig csak bágyadtfehér vagy zöldesfehér. A „Virgou
leuse" levelei csaknem mind laposak, hullámos széltíok, csavarosán félre
görbülök, ragyogó fényesek; az Egri körte levelei majd mind völgyesek, 
íveltek, de félre nem görbülök és csak kevéssé fényesek. A „Virgouleuse" 
gyümölcsei nemcsak vidékemen, de a franczia gyümölcsészek állítása sze
rint sokhelyt, egyebütt is, megszoktak repedezni a fán; az Egri körténél e 
hibás tulajdont soha sem tapasztaltam hazánkban s hihető, hogy külföldön 
sem tapasztalták. Legalább Diel, a ki az Egri körtét Virgouleuse és Soutman 
név alatt két ízben is leirta, egyátalán nem említi föl azt, hogy az általa 



eme kdt ndv alatt ktilön leírt faj fölrepedezésre hajlandó lett volna. Ügj» 
hiszem, ha többet nem is említek föl, maguk ezen eítéréeek eldggé bizonyít" 
ják, hogy az Egri körte uem lehet azonos a Virgoiileuse körtével. 

A „Virgouleuse" szó, franozia szó, mi azon gyümölosnek, melyre al» 
kalmaztatik, franozia eredetére mutat és ha e gyümölcs valóban Franozia-
országból ered, bizvást föltehetjük azt is, hogy a franozia gyümölcsészek 
inkább tudhatják, melyik a valódi Virgouleuse, mintsem a németek és utánuk 
ini is, minél fogva azt kell tartanunk valódi Virgonleusenak, a mit a fran-
oziák leírnak s nem azt, a mit a németek e név alatt bár, de eltéröleg, A'agyis 
máskép Írtak le, mint a francziák. Helyesen teszünk tehát mi magyarok, 
ha gyümölcsjegyzékeinkböl a Virgouleuse nevet kitöröljük s helyette Egri 
körtét Írunk annál is inkább, mert hazánkban csak is az Egri körte az, 
mely Virgouleuse néven el van terjedve, és nem a valódi Virgouleuse-körte, 
melyet terméketlensége s fönebb említett rósz tulajdona végett éppen nem 
szívelt meg sokáig senki sem kertében. 

Bocsánat, hogy e gyümölcs származásáról a szokottnál bővebben ér
tekeztem ; de tekintve ama gyakori kérdezősködést, melyet hozzám e tárgyat 
illetőleg évenkint intéznek, úgyhiszem még sem volt fölösleges szófecsér-
lés, a mit itt elmondottam. — Most már folytatom az Egri körte leírását. 

Erésideje. Nálunk az alföldön már oct. végén elkezd érni, de egyes 
példányai alkalmas, hűvös helyen február közepéig is eltarthatok. 

Minősége. líéha I. rendű, néha, főkép laza földben, száraz évjáráskor 
csak 11, rendű csemegegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; erőteljes törpefákon néha nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azomban tojásdad vagy kúpos körte

alakú; egyik oldalán gyakran fejlettebb vagy hízottabb, mint a másikon; 
mindazáltal elég szabályos termetű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kely-
hénél többnyire szűk talpban végződik úgy, hogy arra a gyümölcs alig 
állítható föl; szára felé pedig elejéiite szelíden, aztán csekély behajlással 
vagy a nélkül fogyva elég vastag, hosszas, kissé tompakúpos véget alkot. 
S z á r a középhosszú, elég vastag, fás, tövénél húsos, hegyénél bunkós, fé
nyes, vörösesbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsáról, annak folytatása
ként húsosán kiemelkedő vagy húsos emelkedéstől félre tolva oldalvást 
kiálló. K e l y h e nyílt; kissé fölálló vagy csillagalakúlag szétterülő vékony 
és nem szarunemü, szürkés osztványokkal ellátott, csekélyke, többnyire 
kissé oldaltálló mélyedésbe helyezett, melynek falain néha lapos barázdák 
és lapos emelkedések váltakoznak s a mélyedés karimáját kissé hullámossá 
téve, elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvouulnak. 

Szine. Bőre finom, de szívós, sima s csak alig kissé hóvadásos, száraz-
tapintatú, fénytelen; elejénte sáppadtzöld, értével kissé fehéres vagy sárgás
zöld; napos oldalán sem kap piros színezetet; de a birsre ojtott fákon, a 
napnak jól kitett darabokon néha, némi igénytelen piros lehelet mégis for
dul elő. Pontozata apró, barna, ritkásan elhintett, alig szembetűnő. Eozsda-
alakzatok hálózatosán elszórva, csak némely években fordulnak elő fölületén; 
de kehelyüregének falain s átalában kelyhes végén mégis leggyakrabban 
szoktak előtűnni. 
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Belseje. Húsca bágyadtfeliér, néha zöldesfehér, elég finom, de kevéssé 
tömött, olvadó; magtokja körül is csak uéha kövesszemcsés; leve igen bö, 
inkább vagy kevésbbé czukros, gyöngéd savanynyal emelt, gyöngéden 
és sajátszerüen illatos, kellemes, noha kevéssé fííszeresízü. Magtokja zárt
tengely ü; tömlöcskéiben majd idétlen, majd jól kifejlődött, hosszas hegy
ben végződő, tojásdad alakú, barna magvakat rejtő. > 

Fája. Erőteljes, igen edzett; fiatalkorában vígnövésű, de korai és 
rendkivül bő termésénél fogva nagy fává alig képes növekedni. Virág
zásában nem kényes; kötődött gyümölcseit sem birják mind lepusztítani 
még az erösebb kései fagyok sem. Fölfelé törekvő, de később a gyü
mölcs terhe alatt hegyökkel lefelé hajló ágaival, melyek gyümölcsvesz-
szökkel és peczkekkel sűrűn beruházkodnak, — a jegenyefára emlékeztető 
szép, sürülombos, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen 
is, egyaránt; alkalmas gulafának és szálasfának is; de megkívánja, hogy 
koi'ouáját évről évre, a módnélküli elsürüsödés ellen czélszerű ritkítás
ban i-észesítsük, különben sok és szépen fejlődött gyümölcsöt nem volna 
képes teremni. Mindenütt jól díszlik, de termékeny agyagföldben terem 
legízesebb gyümölcsöket, melyek elég jól állják bár mindig helyöket a 
fán; de, minthogy e fa ágai törékenyek, az erős viharok ágastól együtt 
hányják le gyakran gyümölcseit. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé el-
vékonyodók, de hcgyöknél mégis kissé bunkósan végződök, elég hajlé
konyak, de idősebb fákon rövidek, merevek, fölfelé állók vagy igen éles 
szögekben fölfelé törekvők; néha a buja növés folytán elgörbülök; kü
lönben elég egyenesek, igen könyökösek, nem bordázottak, hanem sík-
fölületüek; gyenge korukban molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, 
csaknem fényesek, sárgás vagy zöldesbarnák, gyakran csaknem vörhe-
nyesbaruák; hosszas vagy kerek, fehéres pontokkal elég sürün és szembe-
tünőleg pontozottak, rendetlen, de többnyire rövid levélközüek. 

Riigyei. Nagyok, hosszas tojásdadok vagy tojásdadkviposak. hegye
sek, elállók, szürkével tarkázott sötétgesztenyeszínü pikkelyekkel borít-
Vák; elég kiálló, simapárkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúpostojásdadok, hegyesek; sö
tétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony, de keményszövetűek, széles tojás
dadok vagy azívalakúak; hirtelen elkeskenyült, rövidke, éles hegyben 
végződök; a vesszők alján csaknem laposak s kissé hullámosszélüek; a 
vesszők hegye felé mindinkább csatornásak, íveltek; gyenge korukban 
is csak alsó lapjukon és széleiken finoman molyhosak, ért korukban csu
paszak, simák, elég fényesek, sötétzöldek; széleiken tompa fogakkal igen 
finoman s alig észrevehetÖleg fürészesek. Levélnyelök rövid, középvastag, 
merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái elég hosszak, fonálido-
múak, elég tartósak. Virégrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd 
kisebbek, mint a vesszőkön levíik; kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; 
inkább vagy kevésbbé völgyesek, íveltek; hosszú, vékony, fölfelé állój 
l'Ugalmas nyelükről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Soutmaa; Zoutmao; Virgouleuse (de Hibásan), 
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Leírói. D i e l , Kemobstsorten. H. 71. és az almákat és körtéket tár-
gyazó I. k. 212. lapjáu. 

Orv. Dr. P ó l y a , a Grirokuti által a 60-as évek elején ki
adott képes füzetben, a 7-ik lapon. ^ 

Dr. E n t z , Kertészeti füzetek. V. 82. És Diel után a német 
gyümölcsészek közül többen is leírták Virgouleuse név alatt. *) 

Észrevétel. Folyó vizek mellékén a mély iszaplerakodásból álló 
talajban vagy egyebütt is elegendő, de nem túlságos nedvességgel biró, 
termékeny agyagból álló talajban megérdemli mindenütt, még a sík al-. 
földet sem véve ki, a legszélesebb és legnagyobb mérvű elterjesztést; 
mig kertem könnyű, laza és könnyen kiszáradó talajában, liol gyökerei 
60—80 cm. mélységben már a terméketlen, sűrűn összeálló, kemény, 
ösagyagba ütköznek, csak nedvps évjái'ás után terem jól s képes kifizetni 
a helyet, melyet itt elfoglal. 

*) Franczia gyümölcsészek müveiben, pl. a Leroy „Gyümölcsészeti szótárában' 
(==Dict. de pomol. II . 357.) és a Mas „Gyümölcsös" (-=Le Vei-ger) czimü müvében 
is (I. 49.) a R é g i j ó L u i z (=^Louise-bonne-aucienne vagy egyszerűen csak „Louise-
bonne) körte leírását találom olyannak, mely az „Egri körtére" is igen jól ráillik. 
Különféle hiteles helyekről több ízben is megrendeltem már a L o u i s e - b o n n e 
körtét, de mindig csak az A v r a n c h e s i j ó L u i z t kaptam meg helyette. 
1879-ben Leroytól Angersböl, úgyhiszem, hogy valahára megkaptam a valódi „ L o u i s e -
b o n n e a n c i e n n e " körteíajt is; mert fajfámon csakugyan egyezőnek találom 
növényzetét a leírással is, sőt az „ E g r i k ö r t e" növényzetével is. Azonos lesz-e 
valóban a Régi jó Luiz-körte az Egri körtével ? E kérdésre csak akkor felelhetek, 
ha majd a Leroytól került fajom bemutatandja nálam gyümölcseit is. 



63 

1!1. N e m e s K r a s z á n . 
(Passe-Crassane; Edel-Crassane.) 

Származása. Boisbunol, rotieni gyümölcsesz nyerte magról Franczia-
országban. A lü cives, ufagról kelt auyafa 1855-ben termett nála először. 
Újdonság létére csaknem világszerte el van már is terjedve. Az ujabbkori 
magonczok, vagyis magról nyert nemes gyümölcsök közt alig van egy is, 
mely a gyümölcsészek részéről oly öszliangzó dicséretben részesült volna, 
mint a Nemes Kraszán. Ojtóvesszejét 18 7 0-ben kaptam Kolozsvárról, Veress 
F. fényképésztől, kihez e faj Boisbuneltöl került. Fajfámon, sőt állóhelyökre 
kiültetett faiskolai ojtványaimou is több ízben termett már nálam. Gyü
mölcs, növényzet egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. végétől dec. elejéig; hűvösebb tájakon tél kö
zepéig is eltartható. 

Minősége. Csaknem kitüuőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Gömbölyded vagy rövid tojásalakú; néha hengeres gömb-

alakii; néha szabályosan, néha ismét szabálytalanul boltozott s egyik olda
lán hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét gyakran 
mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik; szára felé azomban ösz-
szébbhúzódva, behajlás nélkül fogy s rövid, tompakúpos véget alkot; kely-
hénél pedig elég talpasán végződik. S z á r a hosszas, elég vastag, fás, több-
nyii-e görbe, bunkósan végződő; fényes, vörösesbarna mázzal bevont; a 
gyümölcs csúcsán tágas és elég mély, de szabálytalanul kikanyarított üregbe 
helyezett s gyakran egyes, húsos emelkedéstől félre nyomott. K e l y h e elég 
nagy, zárt vagy félignyilt; rövid, keskeny, fölálló vagy összehajló, szaru-
nemü osztványokkal ellátott; tágnyilású, de szíík és elég mély üregbe he
lyezett, melynek falain egyenlőtlen nagyságú lapos bordák és lapos barázdák 
váltakoznak s a mélyedés karimáját hullámossá téve, inkább vagy kevésbbé 
kiemekedő lapos bordák alakjában a gyümölcs derekára is fölvonulnak és 
a gyümölcs korekdedségét gyakran megzavarják. 

Szine. Bőre elég vastag, keménykés, sima, száraztapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte fűzöld, értével aranysárga vagy kissé narancssárga; napos 
oldalán is csak kissé élénkebb sárga; szabályosan elhintett, apró, barna 
pontokkal elég sűrűn pontozott; száras végén, néha még kelyhes végén is 
finom rozsdamázzal bevont, egyebütt pedig fölületén rozsdával hálózott és 
pontozott úgyannyira, hogy sárga alapszíne alig látható tisztán egy-egy 
nagyobbka foltban. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, noha kissé 
Wstos, elég tömött, olvadó; magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve igen 
bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, füsze-
resízű. Magtokja zárttengelyű; tömlöcskéiben jókora nagy, hosszas, hegyeS) 
yilágosbarna ép magvakat rejtő. 
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Fája. Egészséges, de csak mérsekeltnövésü, edzett; korán és elég 
böveu termő; virágai és kötődött gyümölcsei elég jól kiállják a kései fagyo
kat is; rézsuut fölfelé törekvő ágaival,melyek gyümölcsvesszökkel éspecz-
kekkel jól beruházkodnak, szép lombos, de azért elég szellős galaalakú 
koronát alkotó. Vadouczou vagy birsre ojtott, vígnövésü fákra ojtva jól 
díszlik, de közvetlen birsre ojtva csak sínylődik. Alkalmas gulafának, de 
szálasfának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei nagyságuk 
mellett is eléggé jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok; hegyökfelé is csak 
keveset vékonyodók s hegyöknél többnyirebunkósaínvégződök; egyenesek, 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; könyökösek, hegyök 
felé is alig bordázottak; gyenge korukban finoman fohérmolyhosak, ért 
korukban csupaszak. simák, csaknem fényesek, olajszinsárgás barnák; elég 
nagy, tojásdad vagy kerek, sárgás vagy vörhenyes pontokkal sűrűn és 
zsembetünőleg poutozottak; rövid levélközűek. 

RÜgyei. Elég nagyok, hasaskúposak, hegyesek; talpuk felé lapulók, 
de hegyökkel a vesszőtől elállók, sötétbarnával árnyalt világos gesztenye-
színüek, jól kiduzzadt s csaknem simapárkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegye
sek; szürkével és sötétbarnával ái-nyalt világos gesz tény eszínüek. 

Levelei. Nagyok, vastag és keményszövetűek, széles és hosszas to
jásdadok, itt-ott kerülékesek, majd rövidke, majd elég hosszas, szúrós hegy
ben végződök; a vesszők alján csaknem laposak, de a vesszőn fölfelé, mind-
mindinkább csatornásak; íveltek; hegyökkel hátra s kissé félre csavarodok; 
gyenge korukban, még alsó lapjakon is alig molyhosak, ért korukban alul
fölül csupaszak, simák, bágyadtan fénylök; majd elég sötét, majd csak 
homályos zöldek; széleiken finoman, de szabálytalanul s csakis hegyök felé 
fürészesek; többnyire azomban mind épszélflek. Levélnyelök középhosszú, 
vastag, merev, zöldesfehér; rézsuut és többnyire elég éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái elég hosszak, fonálidomúak, tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vezérvesszőköu levők, ke
rülékesek, laposak, alig íveltek, épszélüek; fölfelé álló, inkább vagy kevésbbé 
hosszas, vastag nyelőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B o i s b u n e l , Annales de pomol. VIII. 11. 

L e r o y , Dict. de pomol. 11. 505. 
Mas, Le Verger, I. 63. 

, L u c a s F e r e n c z , Ilhistr, Monntsschrift. 1864. évfoly, 161. 1. 
Észrevétel. Fönebb elszámlált jeles tulajdonai végett bízvást megér

demli e körtefaj, hogy minden kertben helyet foglaljon hazánkban, még a 
sík alföldön is, 
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112. L a m o r i c i é r e t á b o r n o k . 
(Général de Lamoriciére: General von Lamoriciére.) 

Származása. Noha csak az ujabbkorban lett e jeles körte ismeretes; 
eredete még sincs kinyomozva. Leroy azonosnak tartja a belgák „Czitrom 
vajoncz''-ával, melyet Van Mons nyert magról: de, habár ez alaki'a hason
lít is, a Lamoriciére tábornokhoz, mégis oly lényeges eltérések fordulnak 
elő nála, mi.szerint Mas, a ki a „Czitrom vajoncz"-ot (==Beurré Citron) le-
irta, méltán tagadhatta a kettő közti azonosságot. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Obcrdicektöl, Jeiusenböl. (Hanovera.) Fajfámou több ízben termett 
már. Fajom valódiságáról elég módom és időm volt meggyőződést sze
rezhetni. 

Erésideje. September-october. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Változó, majd csporesalakú, majd inkább vagy kevésbbé hosz-

szastojásdad; majd ismét csigás körtealakú; többnyire szabályosan bolto
zott. Zöme a szár és kehely közt többnyire a középtájra, néha kissé alább 
kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé szépen gömbölyödve boltozódik 
s inkább vagy kevésbbé szűk talpban fogy el; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán hirtelen fogyva rövidke csonkakúpos csúcsot alkot. S z á r a 
középhosszú, középvastag, fás, kissé bunkósan végződő, fényes baruamázos; 
néha rövid, vastag, kissé iiiisos, mindkét végén bunkós; a gyümölcs csúcsára 
szűk mélyedéskébe mintegy belenyomott, vagy húsosán a fölszínre helye
zett; néha pedig midőn a mélyedés karimája egyik oldalon magasabbra 
emelkedik, a mélyedésből ferdén kiálló. K e l y h e nyilt; föl-, de szétálló, 
szarunemü, völgyes osztványokkal ellátott, majd csekélyke, majd szépen 
kikanyarított, tágas és mély üregben ülő. 

Színe. Bőre finom, elég sima, de kissé érdes tapintatú; elejénte sáp-
padtzöld, értével zöldessárga; napos oldalán néha némi vörös árnyalattal 
ellátott; alapszínéből azomban alig látszik ki egy-egy nagyobbka folt tisz
tán, minthogy az egész fölület finom, itt-ott azomban érdes, fahéjszínü rozs
damázzal van befuttatva vagy legalább sűrűn hálózva és márványozva; 
egyes, zölddel szegett feketés ragyafoltocskák is, gyakran fordulnak elö 
rajta. Pontozata apró, sűrű, barnás, a rozsdamázban alig szembetűnő. 

Belseje. Húsa fehéres, bőre alatt kissé sárgás, igen finom, olvadó; 
magtokja körül finoman kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, finoman illatos, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja majd 
zárt, majd nyilttengelytí; tömlöcskéibon hosszas, hegyes, tojásdadalakú, vi
lágosbarna ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövósű, do egészséges és igen edzett; korán és bőven 
termő; virágzásában nem kényes; kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a 

ö 
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kései fagyokkal; fölálló vagy uyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyü-
mölcsvesszökkel és peczkokkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, 
gulaalakú koronát alkotó. Diszlik vadouczou is, birsen is; alkalmas szálas
fának is, gulafáuak is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és középvastagok; fölfelé is 
csak kevéssé vékonyodók, egyenesek, fölállok vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvők, alig könyökösek, alig észrevehetőleg finoíhan bordázottak; gyenge 
korukban finoman molyhosak, ért korukban esupaszak, zöldes vagy kissé 
vöröses barnák; apró, kerek, fakó pontokkal elég sürün és elég szembetü-
nöleg pontozottak; középhosszú levélközüek. 

RÜgyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől kissé elállók; 
szürkével és sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínüek; alig kiálló, 
röviden bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök tojásdadok, alig 
hegyesek; kissé lazán álló sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínű pik
kelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag és keményszövetüek; a vesszők 
alján szeles tojásdadok; a vesszők hegye felé kerülékesek vagy tojásdad 
láudsásak, majd szabályosan elkeskeuy ült, hosszas, majd rövidke, éles hegy
ben végződök; inkább vagy kevésbbé völgyesek; alig vagy éppennem ível
tek ; gyenge korukban alsó lapjukon is alig molyhosak, ert korukban alul
fölül esupaszak, simák, elég fényesek, sötétzöldek; széleiken előre irányult 
apró, tompa fogakkal sürün és elég szabályosan fürészesek. Levéluyelök 
hosszas, vékony, rugalmas, éles szögekben fölfelé álló, de róla a levéllapja 
csaknem vizirányosan elterülő. Levélpálhái elég hosszak, vékony fonálido-
múak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kiseb
bek, mint a vesszőkön levők; hosszas tojásdadok, csaknem laposak, sürün 
és finoman fürészeltek; föl- vagy szétálló hosszas, vékony, ruganyos nye
lőkről csaknem vizirányosan elterülők. 

Hasonnevei. Beurré Citron (hibásan). 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. II. 217. 

O b e r d i e c k , lUustr. Handh. der Ohstk. YUI. 373. 
Dr. L u c a s , lllustr. Monatshejte. 1869. évfoly. 131. lapján. 

Észrevétel. E kitűnő körtefaj méltán megérdemli, hogy minden kert
ben helyet foglaljon, Igen jól beillik alföldi viszonyaink közé is, 
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113. N é I i s B o r k a. 
(Barbe Nélis ; Barbara Nelis.) 

Származása. A világhírű belga magouczozó, Grégoire nyerte e jeles 
körtefajt is. Magról kelt aiiyafája 1848-bau termett először. Ojtóvesszejet 
1869-beu kaptam Kolozsvárról, hová egyenest Grégoiretöl került. Fajfámou 
több ízben termett már. ügy növényzete, mint gyümölcsei egyezvén a leírá
sokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Aug. elején; néha már július végén is. 
Minősége. I. rendű csemege, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Közópnagy; gyakran — mint többnyire a csomósán termő 

gyümölcsfajoknál tapasztalható — jóval kisebb a közópnagyuál. 
Alakja. Kissé változó; legtöbbnyire azomban csigás gömbalaku vagy 

hasas csigaalakú; elég szabályos termetű; kissé finoman hovadásos fölületü. 
Zöme a középtájuál kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhofele 
inkább vagy kevésbbé hirtelen gömbölyödve kelyhe körül majd szeles, 
lapos, majd elég szűk karimában végződik; szára felé pedig elejeute szelí
den, aztán csekély behajlással is hirtelen fogyva, kicsike, rövid, hegyes vagy 
kissé tompakúpos csúcsban enyészik el. S z á r a majd elég hosszú, közép
vastag, igen hajlékony, majd rövid vastag, húsos, görcsös, mmdkét végen 
hízott, sáppadt zöldszinü, többnyire azomban fényes, baruamázos; a gyü
mölcs hegyén, annak folytatásaként, kissé oldalt kinyúló vagy húsos gyü-
rüzetböl kiálló. K e 1 y h e nagy, nyilt; hosszas, kissé fehérmolyhos, fölemel
kedő vagy szétterülő, völgyes osztváuyokkal ellátott; néha egészen a 
gyümölcs fölszinén ülő, nélia tágas, de sekély mélyedéskébe helyezett, 
melynek falain néha csinos, lapos ránczok láthatók; de karimája ritkán 
mutat szembetűnő emelkedéseket. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, kissé zsirostapintatú, homályos fű
zöld; értével is csak kissé sárgás-zöld; napos oldalán többnyire bág^^dt-
pirossal, néha pedig csaknem biborpirossal mosott vagy csak belehelt, ion-
tozata igen apró elég sűrű, de inkább csak sötétebb zöld pettyecskek 
alakjában jelentkező. Eozsdafoltok vagy alakzatok leginkább csak száras 
végén és kehelyüregének falain finom rozsdamázként szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehér, finom, noha néha szemcsésnek tetsző, teljesen 
szétolvadó; magtokja körül sem köves; leve bö vagy elegendő; igen czuk-
ros, gyöngéd savanyuyal emelt, igen kellemes, noha ritkán elegendoleg 
füszeresizü. Magtokja nyilttengelyü; tömlöcskéiben kevés, de ép magot 
rejtő. 

Fája. Fiatalkorában csaknem bujanövésti, később mérsékelt, de egész
séges, edzett; korán, rendesen és szerfölött bőven termő; kúszáltan szét- es 
fölálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel sűrűn és hamar beruházkod-
nak, elég lombos, de szellős koronát alkotó, Diszlik vadonczon is, birsen is | 
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szálasfáiiak iukább alkalmas, mint gulafának; helybeu és talajban nem 
válogatós; gyümölcsei, melyek csomósán termének s kötődésükkor is jól 
daczolnak a kései fagyokkal, igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei, Számosak, hosszak, közópvastagok, fölfelé kissé elvékonyo-
dók, szétállók s a bnjanövés folytán clgöi-bülök, könyökösek, síkfölületüek; 
gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, bar
nássárgák; kisebb-nagyobb, többnyire hosszas, sárgás, szürke pontokkal 
aljuk felé sűrűbben, hegyökfelé ritkábban pontozottak; hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőkkel pár
huzamosan fölfelé állók, vagy néha elég jól elállók; szürkével tarkázott pi
rosas gesztenyeszínüek; alig kiemelkedő, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, csaknem gömbalaknak, rövidke hegyben 
végződök; kissé lazán álló, vöröses gesztenyeszínű pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keraényszövetüek; tojásdadok vagy 
kerülékesek; néha mindkét végükön elkeskenyedők; hirtelen elkeskenyült 
rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy kissé völgyesek; 
íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, világos vagy csaknem sárgás-zöldek; széleiken előrehajló, 
igeia éles fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök kö
zéphosszú, középvastag, hajlékony, sáppadtzöld; uyilt szögekben fölfelé 
álló; néha kissé hanyattgörbiilten csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
elég hosszak, fonál- vagy áridomúak, nem tartósak. Virágrügyet körítő le
velei jóval nagyobbak, mint a vezérhajtásokon levők; széles kerülékesek; 
inkább vagy kevésbbé völgyesek, íveltek; éles fogakkal ritkásan, de nem 
mélyen fürészesek, sőt itt-ott csaknem épszélűek; igen hosszii, hajlékony 
nyelőkről bágyadtan lefelé lógók. 

Hasonnevel. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dkt. depomol. 1. 178. 

Mas, Le Verger. II. 63. 
B ivOr t , Les fridts dujardin Van Mons. 39. 1. 
Dr. L u c a s , Blustr. Monatsschríft. 1864. 323. 1. 

Észrevétel. Mihelyt férges példányai érni és sárgulni kezdenek, azon
nal le kell szednünk a fáról a szebben fejlődött gyümölcsöket s ezeket a 
gyümölcskamrábau vagy hűvös szobában kell utóérés végett tartogatnunk; 
mert a mely gyümölcsei a fán érnek meg, azok rendesen lisztesek, nem 
levesek s jóformán ízetlenek lesznek. Különben a legszélesebb elterjesz
tésre méltó még a sík alföldön is. 
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IÍ4. Bremer Friderika. 
(Frederika Bremer,) 

Származása. Mikc^p Downing, híres amerikai gyümölcsész állítja, e 
jeles körtefaj Éjszak-Amerikából, Uj-York államból származik, hol azt bi
zonyos Hastings nyerte magról Clintonban s fönebbi neve alatt e század 
közepén kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1874-benkaptamPlantiéresböl, 
a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából. Fajfámon több ízben termett 
már. Gyümölcs, .növényzet egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Sept.-october. 
Minőséye. I. rendű csemege, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Kissé változó; majd gömbölyded, majd tojásdad vagy hosszas 

csigaalakú, szabályosan boltozott. Zöme többnyire a középtájra esik, hon
nét kelyhefelé szelíden fogyva boltozódik s kelyhe körül elég talpasaii vég
ződik ; szára felé pedig elejénte szintén szelíden, aztán mind-mindinkább, de 
behajlás nélkül fogyva kissé tompakúpos csúcsban enyészik el. S z á r a kö
zéphosszú, vékony, fás, görbe; tövénél húsos, hegyénél bunkósan végződő, 
szüi'kés, barnamázos; a gyümölcs hegyén hiisos gyürüzetből kiálló vagy 
csaknem a fölszínre helyezett. K e l y h e kicsi, zái't vagy félignyilt; rendet
lenül összahajló vagy fölálló, rövid, barnás szerunemü osztványokkal ellá
tott; elég mély és tágas, lapos ránczokkal és lapos mélyedésekkel jelzett 
falú üregben ülő, melynek karimáján hullámos emelkedések láthatók, 
melyek lapos bordákként, elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak 
s annak egyik oldalát néha kissé hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, bágyadtfényű, elejénte sáppadt-
zöld, értével élénk világossárga; napos oldalán néha pirossal kissé színezett. 
Pontozata apró, barnás, alig szembetűnő; kelyhe és szára körül finom rozs
damázzal kissé bevont; egyebütt fölületén barnás és később vörhenyesre 
változó finom rozsdával csak itt-ott, és ritkásan hálózott és pontozott. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömött, olvadó, vajszerfi; magtokja körül 
is alig kövesszemcsés; leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kelle
mes, finoman illatos és füszeresízü. Magtokja zárttengelyű; tömlöcskéiben 
csinos, tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája Fája erőteljes, edzett; korán és bőven termő; virágzásában nem 
kényes, kötődött gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal; nyilt szögek
ben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól 
beruházkodnak, szép lombos gulaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon 
is, birsen is; alkalmas szálasfának is, gulafának is; helyben és talajban nem 
válogatós,' gyümölcsei jól állják hely őket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok; fölfelé mind-mind-
ínkább elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek; finomau és élesen 
bordázottak; fölállók vagy csaknem viziráuyosan szétállók; gyenge koruk
ban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, 
zöldessárgák; hosszas vagy kerek, fehéres vagy fakó pontokkal ritkásan és 
nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azomban hosszas le-
vélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok; zömök kúposak, alig hegyesek 
a fától kissé elállók; söt a vezérvesszökközepe táján gyakran sarkantyúsan 
kiszögellök; szürkével és sötétbarnával árnyalt gesztenyeszínfiek; elég ki
emelkedő, finoman és hosszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek; szürkével és 
sötétbarnával ái'uyalt geszteuyeszfnüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vékony és kissé lágy 
szövetnek; a vesszők alján tojásdadok, a vesszők hegye felé lándsás tojás
dadok; szabályosan vagy néha hirtelen elkeskenyedö, hosszas vagy rövid, 
éles hegyben végződök; laposak vagy csak kissé csatornásak; alig íveltek; 
nyelőkről kissé hátra konyulok; gyenge korukban is csak alsó lapjukon és 
finoman molyhosak; ért korukban alul-fölül csupaszak, simák, fényesek, 
világos zöldek; széleiken előre hajló, elég éles fogakkal elég mélyen és sza
bályosan fürészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, fölebb, a vesz-
szökön középhosszú, középvastag, elég hajlékony; éles szögekben fölfelé 
álló és gyaki-au ivalakúlag hátra görbülő. Levélpálhái elég hosszak, vékony 
fonálidomúak, csaknem a nyéltövére helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők; többnyire mind kerülé-
kesek, laposak; hosszú, vékony és elég rugalmas nyelőkről kissé lefelé 
lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
LeirÓÍ. B i v o r t , Annál, depomol. YIÍ. 81. 

L e r o y , Dict. depomol. 11. 201. Másoktól még nem olvastam 
leírását. 

Észrevétel. Ugylátszik, hogy e kitűnő körte alföldi viszonyaink közé 
is jól be fog illeni különösen pedig nagyobb folyóvizeink mellékén és kötöt
tebb s nedvesebb talajban, mint a milyet vidékemen talál. Megérdemli min
denesetre, hogy számára legalább egy-egy fának helyet szorítsunk kérte
inkben. 
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115 Van Marum kobakja. 
(Van Marum; Van Marum's Flaschenbirn.) 

Származása. E körtót, mely fájáuak edzettsége és termékenysége, 
killönösen pedig gyümölcseinek tekintélyes nagysága végett világszerte el 
vau már terjedve, Belgiumban 1820-ban Vau Mons nyerte magról s lionfi-
társa Van Marum, híres vegyésznek nevéről elkeresztelve, terjesztette el. 
Mint minden híres gyümölcsnek, úgy ennek is nyomába jár a hasonnevek 
sokaságának átka. Alább, a maga helyén e hasonnevek közül csak az is-
mertebl3eket fogom fölsorolni. Ojtóvesszejót 1871-ben kaptam Dr. Lucastól, 
Reutlingenböl. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. September-oetober. 
Minősége. Időjárási és talajbeli viszonyok szerint változó; többnyire 

azombau II. rendtt csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. Leroy szerint néha 800 gramm sú

lyúra is fölhízik. 
Aiakja. Igen hosszas körte- vagy kobakalakú; szelíden buczkos, sík-

fölületü. Zöme kelyhes vége felé esik, honnét kelyhefelé szelíden fogyva 
boltozódik s kelyhe körül szűk talpban enyészik el; szára felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán behajlással is fogyva hosszú, többnyire ferdén álló. 
kúpos csúcsban fut ki. S z á r a középhosszú, vastag, tövénél húsos, hegyénél 
bunkósan végződő, különben fás, görbe, egész hosszában vörhenyesbarna 
mázzal bevont; a gyümölcs csúcsából annak folytatásaként oldalt kiálló 
vagy vastag húsos gyűrűkből kiemelkedő. K e l y h e nagy, nyilt; szétterülő 
hosszas, barnás szarunemft osztváuyokkal "ellátott, szűk és sekély, szabályo
san kikanyarított üregesében ülő, melynek szűk karimája többnyire kissé 
ferdén szokott állni. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, száraz, néha kissé érdestapintatú; 
elejénte világos-zöld, értével sárgás-zöld; napos oldalán néha földvörössel 
színezett, alapszíne azomban csak ritkán látszik ki nagyobb foltokban, mert 
csaknem az egész fölület barnás, később kissé vörhenyesre változó, itt-ott 
kissé érdes rozsdával van márványozva és sűríín pcttyezve; szára és kelyhe 
körül pedig mázzá összefolyt rozsdával van egészen bevonva. Pontozata 
sííríí, apró, zölddel szegett, az alapszínben elég szembetűnő. 

Belseje. Húsa zöldesbe játszó fehér; elég finom, vajszerü; leve bő 
vagy elegendő, némelykor nem eléggé czukros. gyöngéd savanynyal emelt, 
mibe azomban néha összehúzó csípösség is vegyül; különben többnyire elég 
kellemes, fűszeresízű. Magtokja zárttongelyü; tömlöeskéiben majd ép, majd 
idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában bujanövésü, de később is erőteljes, edzett; ko
rán, rendesen és igen bőven termő; virágzásában nem kényes, kötődött gyü-
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inölcsei jól claczoluak a kései fogyókkal; reiifletlenül föl- vagy szétálló 
ágaival, melyek gyümölosvesszökkel es peczkekkel hamar és jól beruház-
kodnak; elég lombos, terebélyes koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, 
mint birsalauyou; alkalmas szálasfának is, gulafának is, különösen pedig 
léczezet mellett ueveleudö redély vagy száruyasfának. Növényi díszléséliez 
helyben és talajban nem válogatós, de gyümölcsei, melyek nagyságuk mel
lett is eléggé jól állják helyöket a fán, nem mindenkor és mindenütt birjék 
teljes finomságukat kifejteni 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé elvékoiij'odók; ritkán egyenesek, igen könyökösek, nem bor-
dázottak; fölállók vagy uyilt szögekben szétállók; gyenge korukban sttrtín 
fehérmolyhosak, ért korukban csiipaszak, simák, csaknem fényesek, világos 
vöi'honyes barnák; árnyasfelökön és tövüknél zöldesbaruák; kerek, fehér 
pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen, de több
nyire hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kúposak, alig hegyesek, a fától elállók; 
szürkével és sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszinűek; elég kiálló, 
bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Nagyok, tojásdadok, hegyesek; szürkével és sötétbarná
val árnyalt vöröses gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetüek, hosszas tojás
dadok vagy kerülékesek; szabályosan elkeskenyült hosszas, majd hirtelen 
elkeskeuyedö rövidke, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; 
inkább vagy kovésbbé íveltek s hegyökkel kissé félrecsavarodók; gyenge 
korukban alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban alul-fölül csu-
paszak, simák, fényesek, majd élénk, majd homályos-zöldek; széleiken 
előrenyúló, hegyes vagy tompafogakkal elég mélyen és szabályosan füré-
szesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, többnyire éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái fonál vagy fogazott áridonuíak, a nyél tövétől fölebb a 
nyélre helyezettek; nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, 
mint a vesszőkön levők; széles kerülékesek, laposak, íveltek, hullámosszé-
lűek; hegyökkel félrecsavarodók; elég vastag, fölfelé álló, hosszas nyelők
ről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Calebasse Carafon; Calebasse grosse; Calebasse monstre; 
Calebasse du Nord; Grise longue stb. 

Leiről. L e r o y , Dici. de pomol. 11. 719. 
Mas , Le Verger. II. 63. lap, 30. sz. a. 
J a h n , Ilhtstr. Eanclb. der Ohstk. V. 439. 
L u c a s, Ausioahl werthvoUer Ohsts. 11. ] 32. és többen mások. 

Észrevétel, Mint dísz gyümölcs, mely a piaczou is hamar vevőkre talál, 
megérdemlené, hogy minden valamire való kertben helyet foglaljon, még a 
sík alföldön is. Csemege-gyümölcsnek mindig ér annyit, mint a szintén nagy, 
de terméketlen és kényes fajú „Totleben tábornok" körte, főkép, ha nem 
túl ért vagy nem éretlen korában élvezzük azt. 



?8 

116. D i l l y v a j o n c z a . 
(Beurré Dilly; Dllly's Butterbirn.) 

Származása. E kitünö körtefajt 1848. táján, Tournay környékén, 
Belgiumban, Dilly uevü jolain-i kovácsmester nyerte magról. Kezdetben a 
tournay-i kertésztársulat egyik tagja, Delaunoy, wez-i gyümölcskertész 
neve alatt terjesztetett el; mert ez az úri ember hazugul magának tulajdo
nítván e körte világra hozatalát, megcsalta a társulatot, melyuek tagja volt 
s kieszközölte attól, hogy e kitünö gyümölcs az ö nevére legyen keresztelve. 
Kisülvén később a csalás, a Delanuoy neve ki lön törülve a társulat tagjai 
névsorából s e név helyett körténk a valódi szei'zö, Dilly nevére lett újból 
elkeresztelve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl, a 
kihez e faj fönebbi neve alatt Du Mortiertól került, Nálam, a fajfán, több 
ízben termett már. Fajom határozottan valódi, 

Érésideje. September; némely években s hűvös helyen, novemberig 
Í8 eltartható. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; néha csigásgömbalakú, többnyire azomban to

jásdad vagy hasas körtealakú; elég sikfölületü és elég szabál.yosan bolto
zott. Zöme majd középtájra, majd kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét 
kelyhefelé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhénél inkább vagy kevésbbé 
lapos talpban végződik; szára felé pedig elejénte szintén szelíden, aztán 
mind-mindinkább, néha némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé 
zömök-kúpos, kissé tompa csúcsban enyészik el. S z á r a rövid vagy közép
hosszú, vékony vagy középvastag, fás, kissé görbe, barnamázos; áttetsző 
finom rozsdamázzal bevont falú, kissé szelíden hullámos karimájú, szűk 
mélyedéskéböl kiemelkedő, vagy csaknem a fölszinre helyezett. K e l y h e 
elég nagy, nyilt; majd rövid, majd elég hosszas, rendetlenül fölálló, szaru-
nemű osztványokkal ellátott; tágas és elég mély üregben ülő, melynek falain 
szelíd ránczok és barázdák váltakoznak, de ezek az üreg karimáját ritkán 
teszik hullámossá s lapos bordák alakjában ritkán vonulnak föl elenyészö-
leg a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bőre finom, sima, száraztapintatú, ledörzsölve fényes; elejénte 
sáppadtzöld, értével sárgás-zöld; napos oldalán néha szenynyes vörössel 
színezett. Pontozata apró, zölddel szegett, sűrűn és szabályosan elhintett, 
barna pettyecskék alakjában jelentkező. Rozsdaalakzatok elszórtan majd 
minden gyümölcsön fordulnak elő, különösen pedig szára és kelyhe körül 
kisebb-nagyobb kiterjedésben finom, áttetsző rozsdamáz szokott elterülni. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, néha sárgásfehér; igen finom, tömöttes, 
igen olvadó; magtokja körül is csak alig kövesszemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, füszeresízű. Magtokja 
zárttengelyü; tömlöcskéiben kevés, de jókora nagy sárgás világosbarna, ép 
magot rejtő. 
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Fája. Igen ei'ötelje.«, edzett; virágzásában nem kényes; kötődött gyü

mölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal; miért is korán, rendesen és igen 
bőven termő; fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel 
és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak. stirtilombos, gulaalakú koronát 
alkotó. Diszlik vadonezon is, birsen is; alkalmas szálasfának, gúla- vagy 
más formafáknak is; helyben e's talajban nem válogatós; gyümölcsei nagy
ságuk mellett is eléggé jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, kar
csúak és hajlékonyak, hegyökfelé raégiukább elvékonyoclók; ritkán egye
nesek, igen könj'ökösek, síkfölületüek; hegyök felé is csak alig bordázot-
tak, fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman 
molyhosak, ért korukban csupaszak, aljuk felé zöldesbarnák; hegyök felé 
sötét violaszín pirossal mosott barnák; jókora nagy, hosszas vagy kerek, 
fakó pontokkal elég stírün, de kevéssé szembetünőleg pontozottak; egyen
lőtlen, de többnyire rövid levélköztíek. 

RÜgyei. Középnagyok, tojásdadkúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével mosott sötétbai'na. kissé lazán álló pikkelyekkel borít-
vákí majd alig, majd eléggé kiálló, többnyire simapárkányos talapra helyez-
kedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek; sötétbarnával ár
nyalt, világos g;eszteuyeszínü, sima pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és elég keményszövetüek; csaknem 
kerek tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő hosszas 
vagy rövid jellemzöleg félrecsavarodó, éles hegyben végződök; a vesszők 
alján csaknem laposak, huUámosszélüek; a vesszők hegye felé völgyesek 
vagy csatornásak; iveitek; gyenge korukban alsó lapjukon finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, sötétes zöldek; széleiken 
előre hajló, inkább vagy kevésbbé hegyes fogakkal nyelők feJé ritkásan, 
hegyök felé sürün és finoman fürészesek. Levélnyelök középhosszú, közép
vastag, elég merev; öszfelé, sőt kikeletkor gyenge korában is, tövénél viola
szín pirossal mosott; rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan álló. Levél-
pálhái elég hosszak, fonálidomúak, elég tartósak; lándsás másodlevelei 
számosak. Virágrügyet körítő és a vesszők alján levő levelei nagyobbak, 
mint a többi levelek; széles kerülékesek; csaknem laposak, hullámosak, 
nyelők felé elkeskenyedők; lefelé görbült, hosszú, vékony nyelőkről kissé 
lefelé lógók. 

Hasonnevei. Beurré Delanuoy; Beurré de Launay. 
Leírói. B i v o r t , Annál, depomol. TV. 75. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 34(i. 
Mas. Le Verger. III. 71. 
D u M o r t i e r . Pomone toiirnaisienne. 79. 1. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb, der Obstk. VII. 399. s többen 

mások. 
Észrevétel. Jól beillik alföldi viszonyaink közé is. Széles elterjesztésre 

méltó mindenütt hazánkban. 
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117. C l a p p k e d v e n c z e , 
(Favorité de Clapp; Clapp's Liebling.) 

Származása. Amerikai újdonság. Magról, m^g pedig a „Le Verger" 
szerint, az Erdei vajoncz magvárói nyerte Dorehesterben, a Massachuset 
államban, bizonyos Clapp Tádé nevű egyéniség. Alig múlt egy évtizede, 
hogy Európában el kezdett terjedni s már is egyike a legismertebb s legka
pósabb nyári körtefajoknak. Ojtóvesszejét 1868-ban kaptam Belgiumból a 
Van Mons társulattól. Ugy fajfámon, mint álló helyökre kiültetett ojtvá-
nyaimon is több ízben termett már. Gyümölcsei, növényzete egyezvén a le
írásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Augustus közepe; hűvösebb tájakon rendszerjut aug. vége 
és sept. eleje. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. _ 
Nagysága. Nagy vagy elég nagy. 
Alakja. Tojásdad, körtealakú; szeliden hóvadásos és bordás |plületü. 

Zöme majd középtájra, majd kissé alább a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhefelé kúposán összehúzódik s kelyhe körül szűk és egyenetlenül hul
lámos karimában végződik úgy, hogy ezen végére ritkán állítható föl; szára 
felé pedig elejéute szelíden, aztán behajlással is fogyva, többnyire rövid, 
néha hosszas, vékony, tompakúpos csúcsban fut ki. S z á r a rövid, néha kö
zéphosszú, vastag, egyenes vagy kissé görbe, húsos, néha görcsös, nagyrészt 
fényes barnamázos; a gyümölcs csúcsáról húsos gyűrűzetböl, néha csak
nem a gyümölcs folytatásaként kiálló. K e l y h e középnagy, nyilt vagy 
félignyilt; rövid, fölálló, szarunemü, csatornás osztványokkal ellátott; majd 
csaknem a fölszínre, majd szűk és sekély, ránczos falú üregbe helyezett, 
melynek hullámos karimájáról bordás emelkedések nyiilnak elenyészöleg a 
gyümölcs derekára is, de ennek kerekdedségét alig zavarják meg. 

Szine. Börc kissé vastag és keménykés, sima, bágyadtan fénylő, ele-
jénte világos-zöld; éi'tével sárgás-zöld vagy szalmasárga; napos oldalán pi
rossal mosott vagy csak belehelt s e sziuezetben sötétebb pirossal szeliden 
sávolt és petty ezett. Pontozata sűrű, fahéj színű, egyenlően elhintett, több
nyire azomban csak sötétebb zöld finom pettyecskékböl álló. Rozsdaalakza
tok csak elvétve fordulnak elő egy-egy gyümölcsön és többnyire csak ott, 
hol a gyümölcs bőre fejlődés közben sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér, néha kissé sárgásba játszó fehér, igen finom, igen 
olvadó; magtokja körül is csak kevéssé kövesszemcsés; leve igen bö, igen 
czukros; gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és 
fűszeresízű. Magtokja zárt vagy csaknem zárttengelyű; tömlőcskéiben to
jásdadalakú, kissé hegyes, barnaszínű, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatalkorában bujanövésü s egyike a legszebb termetű, leged
zettebb fáinknak; korán, rendesen és bőven termő; mert virágzásában nem 
kényes s kötődött gyümölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal is. Fölálló 
vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspecz-
kekkel hamar és jól beruházkodnak, szép lombos, de elég szellős, gulaalakú 
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koronát alkot. Diszlik vadonczon is, birsen is egyaránt sezutóbbik alanyán 
gyakran már kétéves korában is ép gyümölcsöket terem. Alkalmas gúla- és 
szálasfának is. Helyben ég talajban úgylátgzik, nem válogatós, G-yumölosei 
nagyságuk mellett is eléggé jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, kissé vastagok, hegyök felé elvéko-
nyodük; egyenesek, fölállók, kissé könyökösek; szelíden bordázottak ; 
gyenge korukban finoman fehérmolyhosak, ért korukban csupaszak, simák, 
osaknem fényesek, violasznibe játszó élénk vagy sötét vérvörösek; változó 
nagyságú, többnyire hosszas, sárgásfehér pontokkal kissé ritkásan, de igen 
Bzembetíiuöleg pontozottak; rendetlen bár, de többnyire mégis rövid levél-
közüek. 

RÜgyeí. Középnagyok, kúposak, kissé hegyesek, a fától kissé elállók 
vagy vesszőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével és sötét
barnával árnyalt pirosas gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; elég kiálló, 
röviden és laposan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadkúposak, hegyesek; kissé lazán 
álló, világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. Közbevetőleg megem
lítem itt azt is, hogy virágai nagyok, teljesek vagy legalább a rendesnél 
több, -ji néha 10—11 — szirmúak is. 

Levelei. A vesszők alján nagyok, fölfelé a vesszőn mind-mind kiseb
bek; kissé vastag és keményszövetüek; tojásdadok vagy tojásdad-kerülé-
kesek; a vesszők hegye felé csaknem lándsás tojásdadok; szabályosan 
elkeskenyedö, kissé lefelé görbült, hosszas, éles hegyben végződök; laposak, 
itt-ott lapos völgyesek; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan szét
terülök; gyenge korukban is, ért korukban is csupaszak, igen simák, ra
gyogó fényesek, sötétzöldek; széleiken többnyire tompa fogakkal sűrűn, 
finoman és szabályosan fűrészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, 
fölfelé mind-mind rövidebb, vastag, merev; violaszín pirossal kissé belehelt; 
a vesszők alján nyilt szögekben, a vesszők hegye felé elég éles szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái igen hosszak, fonálidomúak, tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei is elég nagyok, tojásdadok vagy keriilékesek; laposak vagy 
lapos völgyesek és nem hullámosak; igen hosszú, vékony, rugalmas nye-
löki'ől csaknem vízirányosan szétterülök vagy kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , Le Vergei\ 11. 207. 

Gr ö t h e, Illustr. Monafshefte. 1870. évfolyam. 33. 1. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb, der Ohstk. pótfüzete. 1879. 5. 1. 
L u c a s , Áusivalil ivertvollen Obstsorten. II. 53. 1. 

Eszrevétei. E minden tekintetben kitűnő körtefaj széles elterjesztésre 
méltó hazánkban mindenütt, de különösen a hegyes vidékeken, hol a fa és 
gyümölcs a szélrojiamok ellen nagyobb ótalomban részesülhet, mintsem az 
alföld síkságain. Óvott helyen, ha csak egyetlenegy nyári körtefának volna 
helyem, haboznom kellene, hogj'' melyiket válaszszam: a Clapp kcdven-
czét-e? vagy a vele csaknem egy időben érő Vilmos köi'tét? 



77 

118. Favrené körtéje. 
(Madame Favrc.) 

Származása. E kitüuö nyári körtét Francziaországbau, chalousur-
saóne-i gazdászati egylet kertészeti szakosztályának elnöke, Favre ur nyerte 
magról. 1861-bou termett először a magról kelt anyafa. Perrier és fia, seue-
cey-le-graudi gyümölcsfa-kertészek kezdettek elterjesztem 1863-ban. Új
donság létére csakhamar elterjedt mindenfelé. Ojtóvesszejét 187 2-ben kaptam 
Dr. Lucastól, Reutlingenböl. Fajfámon több ízben termett már. Gryümölcse, 
növényzete egyezvén a leírásokkal, fajom batái'ozottan valódi. 

Erésideje. Nálam aug. közepe; hűvösebb tájakon sept. végéig is él
vezhető. 

Minősége. Kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; néha jókora nagy. 
Alakja. Gömbölyded vagy hasas csiga-alakú; kissé szabálytalanul bol

tozott emelkedéses és hóvadásos, itt-ott buczkos fölületű. Zöme középtájra 
vagy kissé alább a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhefelé szcHdeu fogyva 
boltozódik s kelyhe körül széles karimában fogy el, melyre jól fölállítható; 
szára felé pedig szintén szelíden s néha hirtelen behajlással fogyva bolto
zódik s rövidke, tompa csúcsot alkot. S z á r a hosszas, középvastag, fás, 
kissé görbe, tövénél húsos, hegyénél bunkósan végződő; töve felé zöldes, 
egyebütt fényes sárgásbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsára lapos és 
többnyire szűk mélyedésbe helyezett s néha húsos dudortól félre nyomott. 
K e l y h e nagy, nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, hosszas, molyhos, 
hajlékony és nem szarimomű osztványokkal ellátott, igen tág és mély üreg
ben ülö, melynek falain lapos ránczok vonulnak föl a karimára s ott sza
bálytalan hullámos emelkedéseket képezve, inkább vagy kevésbbé kiemel
kedő, lapos bordákként a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak 
korekdedségét többnyire megzavarják. 

Szine. Bőre kissé vastag és szívós, sima, de száraztapintatú, igen 
bágyadtfényű; elejénte sárgás-zöld, értével zöldessárga vagy élénkcziti'om-
sárga; napos oldalán némi igénytelen csíkos pirossal bemosott vagy csak 
belehelt. Pontozata igen apró, alig szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok 
ritkán és csak ott látszanak fölületén, hol a bőr fejlődés közben sérülést 
kapott, 

Belseje. Húsa többnyire szép fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja 
körül is alig kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, finom savanynyal 
emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, ftiszeresízü. Magtokja zárttengelyü; 
tömlöcskéiben tojásdadalakú, rövidhegyű, barnás, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; rézsunt fölfelé tö
rekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkod-
Bftk, elég sürülombos, de azért elég szellős gulaalakú, koronát alkotó. Díszlik 
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vadouczou is, birsen is; alkalmas gúla-ds szálasfának is; helyben és talaj
ban nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók; elég egyenesek, könyökösek, fölállók vagy nyilt szögekben szét-
áílók; gyenge korukban finoman fehérmolyhosak, ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, kissé sárgás vagy zöldesbarnák; jókora nagy, tojásdad 
vagy kerek pontokkal ritkásan, de elég szerabetünöleg pontozottak; ren
detlen, de többnyire mégis hosszas levélközüek. 

RÜgyei. Jókora nagyok, hasas kiiposak, alig hegyesek, a vesszőtől el
állók; kissé lazán álló, szürkével és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszínű 
pikkelyekkel borítvák; eléggé kiduzzadt, majd sima, majd két szélén bor
dázott párkányi! talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek; fehérmolyhos 
szegélyű sötét gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony, de igen keményszövetüek; hosz-
szas tojásdadok vagy kerülékesek; szabályosan elkeskenyedö, hosszas, éles 
hegyben végződök; laposak vagy lapos völgyesek; gyakran széleiken lefelé 
hajlók; íveltek; hullámosan és, különösen hegyök felé, csavarosán félregör
bülök; gyenge korukban alul-fölül finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, ragyogó fényesek, sötét vagy bágyadtzöldek; széleiken jókora 
nagy, kerek fogakkal ritkásan, sekélyen és szabálytalanul fürészesek vagy 
csaknem épszélüek. Levélnyelök hosszas, elég vastag, rugalmas; éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, fonál vagy áridomúak, kevéssé 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők; hosszas kerülékesek; laposak vagy széleiken lefelé hajlók s igy 
csaknem visszásán öblösek; hullámosszélüek; néha csavarosán félregörbü-
lük; igen hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. depomol. 11. 379. 

K o c h , Monatshefte. 1866. évfolyam. 37.1. 
O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstkunde pótfüzete. 23. 1. 
Dr. L u c a s, Auswahl e c t. 11. 55. 1. 

Észrevétel. E kitűnő körtefaj kertem könnyen kiszáradó, laza talajá
val is jól megelégszik; évenkint bőven termi ízletes gyümölcseit, melyeket 
azomban száraz, meleg évjáráskor szeretnek itten a férgek is pusztítani. 
Megérdemli, hogy minden kei'tben helyet foglaljon nemcsak itt az alföldön, 
hanem, főleg, hazánk emelkedettebb, hegyesebb tájékain is. 
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119 Desportes Endre. 
(André Desportes.) 

Származása, E jeles, korai körtét Leroy nyerte angers-i világhírű 
faiskolájábau a Vilmos körte magvárói, 1854-beu s kiterjedt üzlete egyik 
igazgatójának, Desportes Ivánnak legidösb fia nevéről elkeresztelve, kez
dette elterjeszteni. Két évtized elég sok idő arra, kogy valamely új gyümölcs 
az újdonságon kapkodó világban ismeretessé legyen: de ez idő alatt körténk 
daczára annak, hogy fája vígnövésével és termékenységével, gyümölcseinek 
finom ízével a vele egyidöben érő körtefajok alig mérkőzhetnek, még min
dig nincs úgy elterjedve, a mint azt megérdemelné. Ojtóvesszejét ISIS-ban 
kaptam Plantiéresböl, a Simon-Louis testvérektől. Fajfámon is, birsre oj
tott faiskolai ojtványaimon is bemutatta már termését nálam is. Gyümölcs, 
növényzet, egyezvén Leroy leírásával, fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Jul. közepétől július végéig. 
fsinÖSfcge, Csaknem kitüuőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Csigás körtcalakú vagy hosszas, hasas csigaalakú, elég sza

bályosan boltozott síkfölületü. Zöme a középtájou alul, a kelyhes veg felé 
esik, honnét kelyhe felé elejéute szelíden, de csakhamar hirtelen fogyva, 
kelyhe körül elég széles és lapos karimában végződik; szára felé pedig ele
jéute szelíden, aztán gyakran behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé 
karcsú, ferdén csonkázott, hosszas kúpban fogy el. S z á r a középhosszú, 
elég vastag vagy középvastag, hajlékony, kissé görcsös, tövénél húsos, görbe 
vagy félreesavarodó; zöldes, nagyrészt azomban fényes sárgásbarna mázzal 
bevont; a gyümölcs hegyéből húsos emelkedés mellől, oldalvást kiálló, néha 
pedig csekélyke mélyedésbe helyezett. K e l y h e nyílt; rendetlenül szétte
rülő, lágy és molyhos osztványokkal ellátott, sekély és lapos mélyedésben 
ülő, melynek falain szelid i'ánczok nyúlnak föl a karimára s ezt szelíden 
hullámossá tevén, inkább vagy kevésbbé kiemelkedő lapos bordák alakjá
ban kissé a gyümölcs derekára is fölvonulnak, de ennek kerekdedségét rit
kán zavarják meg. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte 
élénkzöld, értével sárgás-zöld; napos oldalán, különösen pedig a napszegte 
darabokon, sáppadtvörössel belehelt vagy pettyezett. Pontozata apró, alig 
szembetűnő, többnyire csak sötétebb zöld sürü pettyecskék alakjában je
lentkező. Némi finom, sugaras rozsda csak néha mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, gyöngéd, 
olvadó; magtokja körül sem kövesszemcsés; leve bő, czukros, üdítő savany-
uyal emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja zárttengelyü; apró töm-
löcskéibeu lapos tojásdad, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán és igen bőven termő; fölálló 
yagy éles szögekbea fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel 
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^s peczkekkel jól beruházkoduak, szép gulaalakú, sürülombos koronát alkotó. 
Díszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas gnla- és szálasfáuak is; helyben 
és talajban, úgylátszik, nem válogatós. Gyümölcsei igen jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Eleg számosak, hosszak, eldg vastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók; egyenesek, fölállók; könyökösek; nem bordázottak; gyenge 
korukban sűrűn fehérmolyhosak; ért korukban többnyire csupaszak, olaj
szín sárgák vagy zöldesbarnák; elég szembetűnő sárgásfehér pontokkal sűrűn 
pontozottak; rendetlen, többnyire azomban középhosszii levélközökkel birok. 

RÜgyei. Középuagyok, hasaskúposak, alig hegyesek; a vesszőtől elál
lók; sötétbarnával áimyalt világos gesztenyeszínűek és sűrűn fehérmoly
hosak ; jól kiemelkedő, simapárkányos talapi-a helyczkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, zömök tojásdadok, tompahegyűek, szürké
vel árnyalt világos vörhenyes, kissé lazán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok, nem éppen vastag, de keményszövetűek; 
hosszas tojásdadok; szabályosan elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben vég
ződök ; völgyesek vagy csatornásak, itt-ott kissé rendetlenül hullámosak; 
íveltek; gyenge korukban, alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, élénkzöldek vagy sötétzöldek; széleiken előre 
hajló fogakkal elég mélyen és szabályosan fürészesek. Levélnyelök a vesz-
szők alján hosszas, elég vastag, hajlékony; a vesszők hegye felé rövidebb, 
elég merev, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái középnagyok, fonál vagy ár-
idomviak, a nyél tövétől jóval fölebb a nyélre helyezettek, rézsunt szét és 
fölfelé állók, elég tai'tósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a 
vezérvesszőkön levők, hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire 
mind hullámosak, csatornásak, íveltek; igen hosszú, rugalmas nyelöki'öl 
lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. Tudtommal ekkoráig még csak L e r o y irta le, Dict. depomol 

czimü munkája I. köt. 127. lapján. 
Észrevétel. E jeles körte még folyvást az újdonságok közé tartozik. 

Nincs úgy elterjedve, mint a vele csaknem egy időben érő Júliusi szines 
körte, melyet pedig minden tekintetben fölülmúl. Gryümölcsei izéből bár 
hiányzik a muskotályosság, melylyel anyja, a Vilmos körte dicsekszik, de 
azért egyébb jeles tulajdonainál s koraérésénél fogva megérdemli, hogy ha
zánkban mindenütt elterjeszszűk. Mihelyt zöld szine derülni, sárgulni kezd, 
le kell szednünk fájáról és egy-két nap alatt vagy piaczon eladnunk vagy 
el kell fogyasztanunk, mert hamar túlérik és megszotyósodik. 

.-. ^v'-:-^'--v<:^ 



120. Lovenjoul-i ízletes (olv. Lovanzsuli). 
(Déliccs de Lovenjoul; Köstliche von Lorenjoul.) 

Származása. Hihetőleg Van Mons nyerte magról vagy legalább ö fe
dezte fül a Lövvculiez közclfckvö Lovenjoul uevü faluban, Belgiumban. Van 
Mons, ki azt hivé, hogy magvetés által megszámlálhatlan mennyiségben 
leket elöállitaui a nemes gyümölcsfajokat s igy crdemesuok sem tartván új 
gyümölcsfajait megnevezni, liauem faiskolájában csak számokkal jeleié 
meg új magouczait, s gyümölcsész barátainak név nélkül, csupán számokkal 
jelelve küldözgetett ojtovesszöket is — Van Mons, mondom, volt okozója 
annak, hogy halála után ezen körtét csakhamar elkeresztelték más nevekre 
is. Bivort, a ki Van Mons faiskoláját megvette, „Bivort Gyula" (=: Jules 
Bivort) név alatt, überdieck pedig, a ki név nélkül kapott Vau Monstól e 
fajról is ojtóvesszöt, „Uachenhausen vajoucza" név alatt is leirta s kezdette 
elterjeszteni. Minthogy pedig e körtefaj a neki kedvező vagy kedvezőtlen 
körülmények befolyásánál fogva, úgy növényzetében, mint gyümölcseiben 
némi lényegtelen változásokat szenved; a gyümölcsészek máig sincsenek 
tisztában azon kérdéssel, hogy valljon e három név alatt valóban egy és 
ugyanazon faj szerepel-e a világon ?—• Ojtóvesszejét Dachenhausen vajoncza 
név alatt überdiecktol lb70-ben és Lovenjouli ízletes név alatt Dr. Lucas-
tól kaptam 1871-ben. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. végétől oct. végéig szokott tartani. 
Minősége. I. rendű; gyakran kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Kissé változó, Icgtöbbnyire azombau két végen csonkázott 

körtealakú; szabálytalanul boltozott s egyik felén gyakran hízottabb, mint 
a másikon. Zöme a középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé szeliden fogyva gömbölyödik s ritkán — legfölebb a legnagyobb pél
dányainál — képez kelyhe körül olyan talpat, melyre jól fölállítható; szára 
felé elejénte szeliden, aztán behajlással vagy anélkül is fogyva, hosszas, vas
tag s többnyire egyenetlenül csonkázott véget alkot. S z á r a hosszú, vékony 
vagy középvastag, fás, tövénél gyakran hv'isos, hegyénél kissé bunkósan 
végződő, barnamázos, fehéres pontokkal itt-ott pontozott, többnyire görbe 
vagy félrecsavarodó; majd mindig a ferdén csonkázott csúcs fölebb emel
kedő szélén, mintegy a gyümölcs folytatásaként húsosán kiemelkedő; néha 
csekély mélyedésből kiálló s húsos dudorkától félrenyomott. K e l y h e elég 
nagy, nyilt vagy félignyilt; majd rendetlenül fölálló; majd hegyökkel szét
álló, hosszas, hegyes, szennyesbarna osztványokkal ellátott; inkább vagy 
kevésbbé tág, de sekély üregbe helyezett, melyből osztványai hegyével 
gyakran a mélyedés karimája színvonalánál is fölebb szokott emelkedni. 

Színe. Bőre íinom, sima, száraztapintatú, kissé fényes; elejénte sárgás
zöld, értével világos narancssárga; napos oldalán, néha, némi igénytelen 
pirossal vagy narancsvörössel belehelt. Pontozata sürü, egyenlően elhintett, 
barna, igen szembetűnő; gyakran az egész fölület íinom rozsdával márvány-
Zütt, hálózott vagy pettyezett, mely rozsdázat különösen a gyümölcs napos 
oldalán és kelyhes végén tűnik elő nagyobb foltokban összefolyva. 

6 



82 

Belseje. Húsa szép fehér, finom, olvadó; magtokja körül is alig kö
vesszemcsés ; leve igen bö, igen czukros, íinom savauynyal emelt, igen kel
lemes, illatos és füszeresizü. Magtokja kissé uyiltteugelyü; tömlücskoiben 
egészséges, tojásdad, hegyes, füstösbarna magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vigan, de aztán csakhamar mérsékelten növő, 
egészséges, edzett; korán, rendesen és bőven termő. Gyümölcsvesszökkel 
és peczkekkel szépen beruházott, fölfelé törekvő ágaival, elég lombos, de 
elég szellős koronát alkot. Díszlik vadonczon is, birsen is; legalkalmasabb 
gulafának, de kissé védettebb helyen szálasfának is, kertem könnyen ki
száradó, laza talajában is jól díszlik. Gyümölcsei eléggé jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak és középvastagok, hegyök felé 
sem igen vékonyodók; elég egyenesek, de szombetünöleg könyökösek; föl
felé állók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; finoman bordázottak: 
gyenge korukban íinoman molyhosak; ért korukban csupaszak, barnás vagy 
pirosas sárgák; kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal elég sürtín, 
íinoman és nem szembetünöleg pontozottak; többnyire kissé hosszas levél-
közüek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, alig hegyesek, áfától 
elállók, fehérmolyhos szegélyű, világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borít-
vák; alig kiálló, hosszan és finoman bordázott talapra helyezkedők. 

Viráflrügyei. Kicsinyek, hosszas tojásdadok vagy kÚ2iosak, elég hegye
sek, kissé lazán álló sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínű pikke
lyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, vékony, de elég keményszö-
vetüek; hosszas vagy lándsás tojásdadok; szabályo.sau elkeskenyedő hosszas 
vagy hirtelen elkeskenyült rövidke, éles hegyben végződök; gyakran nye
lők felé is jól elkeskenyedök; laposak vagy kissé völgyesek; hegyökkel 
kissé félreesavarodók; kissé íveltek; gyenge koi-ukban.íinoman molyhosak, 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos-zöldek; széleiken előre 
hajló, tompa, néhol kissé éles fogakkal finoman fürészesek. Lcvélnyelök a 
vesszők alján igen hosszú, a vesszők hegye felé is elég hosszas, középvastag, 
rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái elég hosszak, 
áridomúak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak, 
nem íveltek, kissé hullámosszélűek, hosszú, vékony nyelőkről kissé lefelé 
lógók. 

Hasonnevei. Jules Bivort; Dachenhausens Butterbirn. 
Leírói. B i v o r t , Annál, de pomol. VI. 65. 

L e r o y , Dicú. depomol. 11. 314. 
Mas , Le Verger. Hl. 104. sz. a. 
Oheváieck, llbistv. Ilccíidb. der Ohstk. II. 473.; ugyanezen 

munka p ó t f ü z e t é b e n 1879-ben a 75. lapon és Anleitung zur Kenntniss 
des bestén Obstes. 299. 1. 

Dr. L u c a s , Auswahl ect . 11. 80. és többen mások. 
Észrevót?!. Széles elterjesztésre méltó mindenütt hazánkban. 
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112. Cacaudiére-i ízletes. 
(Délices de la Cacaudiére.) 

Származása. Fraucziaországbau nem régiben nyerte magról Noulies 
Jenő s a Vcuddebau fekvő Pouzaugehoz közel eső Cacaudiére nevű kasté
lyáról elnevezve, kezdette elterjeszteni. Frankhonbau csakhamar ismeretessé 
lön, de Németországban még nem terjedt el, mert a német gyümölcsészek 
munkáiban még nevét sem találtam ekkoráig fölemlítve. Ojtóvesszejét 
lb74-ben kaptam Plantiéresböl, a Simon-Louis testvérektől. Fajfámon csak
hamar bemutatta nálam is gyümölcseit, melyek éppen úgy, mint fájának 
növényzete is jól egyeztek a leirásokkal s igy fajom valódiságáról csakha
mar meggyőztek. 

Erésideje. Jul. vége és aug. eleje. 
Minősége. I. rendií csemegegyümölcs. 
Nagysága, llendszerint közcpnagy. 
Alakja. Többnyire hosszas kúpalakú, néha pedig hosszas és kissé hasas 

csigaalakú; elég szabályosan boltozott síkfölületü, noha egyik oldalán több
nyire hízottabb, mint a másikon. Zöme a szár és kehely közt a középtájnál 
alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve, 
szűk talpban fogy el; szára felé pedig elejéute szelíden, aztán behajlással 
is fogyva, hosszas, tompa, néha pedig elég hegyes kúpos véget alkot. S z á r a 
rövid vagy középhosszú, középvastag, fás, kissé göi-csös, tövénél húsos, 
hegyénél kissé bunkós, fényes barnamázzal csaknem végig bevont; a gyü
mölcs hegyéből annak folytatásaként kissé rézsuntosan kiálló vagy csak
nem a fölszínre helyezett s többnyire húsos dudortól félre nyomott. K e l y h e 
kicsi, nyilt vagy féiignyilt; rendetlenül fölálló, rövid, kissé molyhos, szaru-
nemü osztványokkal ellátott; kisded, ránczosfalú, lapos mélyedoskébeu ülő, 
melynek karimája ritkán mutat hullámos emelkedéseket. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő j 
elejénto világos-zöld, értével szalmasárga vagy zöldessárga; napos oldalán 
naraucspirossal inkább vagy kevcsbbé belehelt. Poutozata többnyire csak 
a bőr alul áttetsző sötétebb-zöld, sürü, apró pcttyecskék alakjában tűnik 
elő, mely pottyecskék azomban a gyümölcs teljes értével majd mind ele
nyésznek róla. Rozsdafoltok vagy alakzatok még^szára és kelyhe körül is 
ritkán fordulnak elő fölületéu. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásfehér, igen finom, olvadó; mag
tokja körül kissé kövesszemcsés; leve bő, igen czukros, gyöngéd savany-
uyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja zárt-
tengelyű ; tömlöcskéiben szabálytalan tojásdad, hegyes, fekete, ép magvakat 
rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; mert virágai is, kötődött gyümölcsei is igen jól daczolnak a kései 
fagyokkal; fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek 
gyumölcsvesszökkel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, ritkás, 
kuszált koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon j szá-
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lasfának, korona-magasságban ojtva, legalkalmasabb; helyben és talajban 
kevéssé válogatós. Gyümölcsei jól állják helyűket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók, de hegyökuél kissé bunkósan végződök; 
egyenesek, merevek, kissé könyökösok; hegyök felé is alig észrevehetöleg 
bordá^ottak; fölfelé állók vagy nyilt szögekben elállók; gyenge korukban 
sürün és finoman fehérmolyhosak; ért korukban csnpaszak, simák, csaknem 
fényesok, zöldesbarnák, hegyök felé és napos oldalukon sötét violaszín piros
sal árnyaltak; apró, kerek vagy tojásdad, fehér pontokkal elég sürün és 
szembetüuöleg pontozottak, rövid levélköz üek. 

Rügyei. Középnagyok, zömök kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók; szürkével tarkázott sötétbarnák; majd alig, majd eléggé ki
álló, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Nagyok, tojásdadok, tompahegyüek; pirosas gesztenye
színű, csupasz pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony, de keményszövetüek, tojásdadok, hul-
lámosszélűek; szabályosan elkeskeuyedö, hosszas, éles, többnyire félrecsa
varodó hegyben végződök; laposak vagy csak lapos völgyesek; inkább vagy , 
kevésbbé íveltek; gyenge korukban alul-fölül fehérmoly hosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, fényesek, söt(!tzöldek; széleiken, többnyire csak he
gyök felé, finoman fürészesek; egyebütt pedig többnyire épszélüek. Lovél-
nyelök többnyire rövid, vékony, rugalmas; inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy áridomúak, hamar elhullók. 
VirágTügyet körítő levelei többnyire kisebbek, mint a vesszőkön levők; 
széles tojásdadok, laposak vagy lapos völgyesek, kissé íveltek, hullámosak, 
csaknem épszélüek, igen hosszú és igen vékony, rugalmas nyelőkről kissé 
lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. depomol. II. 9. 

Mas, Le Verger. 11. 67. Tudtommal mások még nem irták le. 
Észrevétel. E jeles nyári körte is jól beillik alföldi viszonyaink közé. 

Megérdemli, hogy számára legalább egy-egy fának helyet szorítsunk kér
teinkben. Apródoukint kell leszedegetnüuk gyümölcseit s nem kell hagy
nunk, hogy a fán teljesen megérjenek; mert a gyümölcskamrában ért gyü
mölcsei mindig levesebbek és ízesebbek, mintsem azok, a melyek a fán 
teljesen megértek. 
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t22. Római király. 
(Roi de Romé; König von Rom.) 

Származása. Bivort, belga gyümölcsész szerint e körtefajt Duguesue 
apát nyerte magról ÍR 10-ben s I. Napóleon fiáról elkeresztelve kezdette el
terjeszteni. Minthogy azomban ez nj gyümölcsfaj útlevél nélkül indult a 
világba; idöjártával más-más, többnyire már ismertnevü gyümölcsökre is 
ragadt a neve úgy annyira, bogy az njabbkori gyflmölcsészek előtt a valódi, 
Római király körte, csaknem teljesen fölismerbetlenné lön. Bivort, a ki leg
először közlött leirást e körtefajról, tnlajdonkép nem ezt, hanem a Papkörtét 
(=Cur6) irta le helyette. Dieltöl és Dittrichtől Németországban Római ki
rály körte név alatt a Coloma őszi vajoncza jött forgalomba. Oberdieck 
legalább, a kitől a Római királykörte ojtóvcsszojct két ízben is meghozat
tam, Burchardtól és Uonanertól e név alatt kapván ojtóvesszöt, nekem a 
Coloma őszi vajonczát^ küldötte meg Római királykörte helyett s ennek neve 
alatt; Grlocker K. J. enyingi fökertész barátomtól azomban Római király
körte név alatt 1872-ben egy oly fajt kaptam, melyre meglehetősen ráillik 
az „Illustrirtes Handbuch dcr Obstkunde"czimü munkában közlött „König 
von Rom" körte leírása; miért is fönebbi név alatt ezen fajomat, mint igen 
értékesnek tapasztalt gyümölcsfajt mutatom itt be. 

Érésideje. Ang. végétől sept. végéig. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Hosszas csigaalakú vagy csigás körtealakú; szabályosan bol

tozott síkfölületü. Zöme középtájra vagy kissé alább a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden domborodva boltozódik s kelyhe körül 
szűk talpban fogy cl; szára felé pedig elejénte domborodva, aztán szelíden 
fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid és többnyire tompakúpos csi'icsbau 
végződik. S z á r a középhosszú, középvastag, fás, tövénél néha kissé húsos, 
fényes, vörhenyesbanni-mázos, kissé bunkósan végződő; a gyümölcs csú
csából csaknem annak folytatásaként, többnyire kissé oldalvást kiálló. 
K e l y h e elég nagy, nyilt; sárgás szaruuemtt, kissé csatornás, csillagalakú-
lag szétterülő osztványokkal ellátott; csekélyke mélyedésben ülő, melynek 
karimája szelíden hullámos, de emelkedései ritkán nyiilnak föl észrevehe-
tőleg a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bői-e finom, sima, száraztapintatú; elejénte sárgás-zöld, értével 
élénksárga; napos oldalán gyakran pirossal belehelt. Mindezen színezetből 
azomban csak egyes foltok csillognak ki tisztán; mert csaknem az egész 
fölület finom, fahéj színű rozsdával vau bemosva, márványozva és pontozva. 
Pontozata apró, egyenlően és sürün elhintett, barnás, elég szembetűnő. Néha 
itt-ott érdes, többnyire barnás ragyafoltok is tűnnek elő rajta. 

Belseje. Húsa kissé sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött, olvadó; 
magtokja körül is csak kissé és finoman kövesszemcsés; leve igen bő, czuk-
ros, üdítő savanyúval omelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja csaknem 
zártteugelyü; tömlöcskéiben ép magvakat rejtő. 



Fája. Faiskolai ójtváuvaim után is it(^Ive, lassá növésű, ele igen ed
zett; korán, rendesen és szerfölött bőven termő; rézsunt fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyümölcspeezkekkel korán es sűrűn megrakodnak, elég 
sürülombos koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; 
gulafának inkább alkalmas, mintsem szálasfáuak. Helyben e's talajban, ngy-
látszik, nem válogatós. Gyümölcsei, melyek leszüretelésök idejéig jól állják 
helyöket a fán, kötődésük után jó darab ideig jellemzöleg vérpirosak. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek, középvastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók, s többnyire bunkósan végződök; elég egyenesek, kö-
nyökösek, nem bordázottak; gyenge korukban vérpirosak és fehérmoly-
hosak; ért kornkban csnpaszak, vörhenyes barnák; jókoi-a nagy, kissé 
kiemelkedő, kerek, fehéres pontokkal sűrűn és szembetünőleg pontozottak, 
rendetlen levélközűek. 

RÜgyei. Jókora nagyok, hasas kúposak, hegyesek, a fától elállók; 
szüi'kével szegett sötétbarna pikkelyekkel borítvák; alig kiemelkedő, bor-
dázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, hegyesek, sötétbarnával tar
kázott világos-gesztenyesziuü pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok, vastag és igen keményszövetnek, hosszas to
jásdadok, vagy hosszas kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy 
kevésbbé rövid és éles begyben végződök; néha csaknem laposak; több
nyire azombau lapos völgyesek; íveltek; hegvökkel többnyirefélrecsavaro-
dók; itt-ott hnllámosszélűek; gyenge korukban alul-fölűl ritkásan fehér-
molyhosak ; ért korukban csupaszak, simák, bágj'adtan fénylők, majd világos, 
majd elég sötétzöldek; széleiken kissé tompa fogakkal elég mélyen és sza-
báh'osan fűrészesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev; többnyire 
violaszíiipirossal befuttatott vagy csak belehelt; rézsunt fölfelé álló. Levél-
pálhái elég hosszak, fonál vagy áridomúak, nem tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei kerülékesek, szelíden hnllámosszélűek, többnyire laposak, 
alig íveltek; hosszas, vékony vagy közép vastag, rugalmas nyelőkről csak
nem víziráuyosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. J a h n , Illicstr. Handh. der Ohstlc. V. 57 Afranczia gyümöl-

csészek közül senki sem irta le. Bivort pedig az Annales de pornói. VI. 51. 
lapján, mint említők, e név alatt más körtefajt írt le. 

Észrevétel. Minthogy e jeles körtefaj nem nevel nagy fát, kerített 
házi kérteinkbe való inkább, mintsem szabadon álló gyümölcsösökbe. Fá
jának rendkívüli termékenysége s finomízű gyümölcsei végett méltán meg
érdemli az elszaporitást mindenütt hazánkban. 
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123. H o s s z ú s z á r ú f e h é r k e . 
(Blanquet k longue quene; Langstíelige Blankette.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint hihetőleg Francziaor-
szágból, Moutbdliavd környékéről származik s a franczia gyümölcsészek 
clött jelenlegi franczia neve alatt, már a XVI. század végén ismeretes volt. 
Nevét bőre fehérségétől vette. Jelenleg el van már tei-jodve mindenütt, a 
hol a mérsékelt égövi gyümölcsök tenyésznek. Ojtóvesszojét 1871-ben kap
tam Oberdiecktöl, Jeiusenböl. Több ízben termett már nálam, Fajom való
disága kétségtelen. 

Érésideje. Július végétől augustus közepéig. 
Minősége. I. rendű vagy csaknem elsőrendű csemegegyümölos. 
Nagysága. Kicsiny, vagy kisded. 
Alakja. Majd hosszabb, maid rövidebb körtealakú, néha azomban elég 

zömök cslgaalakú, szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme a szár és kehely 
közt, a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
hirtelen gömbölyödve, kelyhe körül inkább vagy kevésbbé széles és lapos 
karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behaj
lással vagy behajlás nélkül is fogyva, majd hosszas, majd rövidebb kúpos 
véget alkot. S z á r a hosszú, vékony, fás, görbe, rugalmas, tövénél húsos, 
hegyénél bunkósan végződő, sárgás-zöld; hegye felé és napos oldalán kissé 
barnamázos; a gyümölcs csiicsára helyezett s néha a csúcsból, annak foly
tatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyilt; inkább vagy kevésbbé 
hosszas, fölálló vagy szétterülő, vörhenyes osztváuyokkal ellátott; inkább 
vagy kevésbbé tágas, de nem mély üregbeii ülő, melyből elenyészőleg, la
pos bordácskák nyúlnak ki, de karimáját alig teszik hullámossá s észreve-
hetöleg a gyümölcs derekára sem voimlnak föl. 

Szine. Bőre vékony, de keménykés, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte fehéres-zöld, értével sáppadtfehér vagy szalmasárga;°napos 
oldalán, különösen a napnak jól kitett darabokon, némi igénytelen pirossal 
belehelt. Pontozata sűrű, apró, alig szembetűnő s többnyire csak sötétebb
zöld, apró pettyecskékböl álló. Rozsdaalakzatok vékony szálcsákban vagy 
íXfn'ó foltokban többnyire csak ott látszanak fölületén, hol a gyümölcs bőre 
fejlődés közben sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja körül köves
szemcsés ; leve bő, igen cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, 
illatos és füszeresízü. Magtokja zárt vagy kissé nyilttengelyü; tömlőcskéi-
ben hosszas, barnás vagy még az éretlenség fehér színét viselő, de különben 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán, rendesen és igen bőven termő; 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és pecz-
kekkel jól beruházkoduak, sűrülombos, magas gulaalakú koronát alkotó, 
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Díszlik vadouczon is, birsen is; alkalmas gulafáuak es szálasfáiiakis; hely
ben és talajban nem válogatós; gyümölcsei, melyek többnyire csomósán 
termének, igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, kSzéphosszak cs középvastagok; egyenesek, 
kissé köuyökösek, csaknem síkfölületüek; fölállók vagy éles szögekben föl
felé törekvők; g\'euge korukban finoman molyhosak, ért korukban csu-
paszak, simák, csaknem fényesek, sárgásbarnák, napos félőkön pirossal kissé 
mosottak; jókora nagy, hosszas, fehér pontokkal elég sűrűn és szembetünö-
leg pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok. kviposak, hegyesek, lapulok vagy a ve.?szökkel 
párhuzamosan fölfelé állók; fehérmolyhos-szegélyű, barnás pikkelyekkel 
borítvák; majd alig, majd pedig eléggé kiálló, bordázatlan talapra helyez-
kedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, hegyesek; kissé lazán 
álló, szürkével és sötétbai'uával tarkázott világos gesztenyeszínű pikkelyek
kel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középimgyok, nem vastag, de igen kemény-
szövetűek; tojásdadok; a vesszők hegye felé kerűlékesek; szabályosan el-
keskenyedö, hosszas, éles, többnyire félrecsavarodó hegyben végződök; 
csatornásak, íveltek s csaknem csavarosán elgöi-bülök; gyenge korukban 
alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban alul-fölül csupas.^ak. simák, 
fényesek, élénkzöldek; széleiken egymástól messze álló, apró, tompa fogak
kal fürészesek vagy csaknem épszélűek. Levéluyelök középhosszú, vékony 
vagy középvastag, merev; igen éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rö
videk, fonálidomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyob
bak, mint a vesszőkön levők; széles tojásdadok vagy kerűlékesek; laposak 
vagy laposvölgy esek; liullámosszélűek; íveltek; csaknem épszélűek; szét
álló, vékony, hosszas, rugalmas nyelőkről kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Frauzösische-laugstielige Weissbirne. 
Leírói. D i e l , Kernobstsorten. TV. 125. 

J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. V. 389. 
L e r 0 y. Dict. de pomol. I. 444. 
Mas , Le Verger. II. 233. ^ és sokan mások. 

Észrevétel. E jeles körtefaj nagyon jól beillik alföldi viszonyaink közé 
is; megérdemli, hogy itt nagyban is elszaporítsuk. Fája kisded gyümölcsö
ket terem ugyan, de rendkívül bőven. Nyersen is igen finom gyümölcseiből 
jó aszalványt készíthetünk vagy a piaczokon jó pénzért adhatjuk el fölös
legünket. 
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124. Agiaö Grégoire 
Származása. G-re'goire, híres magonozozó nyerte magról 1852-beii, 

Jodoigiie-baii, (Belgium). — Két körtefaj is van Aglaö névre elkeresztelve: 
egyik a fönebbi, másik az Uj Agla6 Grégoire (^ Nouvelle Aglaé Grégoire). 
Minthogy ez utóbbi leirását még sehol sem találtam s fajom, melyet Nouvelle 
Aglaé név alatt is több helyről is birok, mind növényzetében, mind gyü
mölcseiben egyezik az Aglaö Grégoire leírásával, szintén hajlandó vagyok 
hinni, hogy a Nouvelle Aglaö nem is létezik. Nálam legalább mindkét név 
alatt ngyanazouos volt mind gyümölcsei- mind növényzetében. 

Érésideje. Nálam oct.-nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltartható-
nak mondják. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alalcja. Zömök csigaalakú ; elég szabályosan boltozott s csaknem sík-

fölületü. Zöme a középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé hirtelen gömbölyödve, kelyhe körül széles, lapos karimában végződik; 
szára felé pedig behajlás nélkül, szelíden fogyva tonipakúpos végben enyé
szik el. S z á r a rövid, inkább vagy kevésbbé vastag, néha húsos, görcsös, 
sárgásbarna mázzal bevont; szűk és nem mély üregbe mintegy erőszakosan 
benyomott s egy-egy húsos dudortól oldalvást hajlított. K e l y h e félignyilt; 
fölálló, keskeny, hegyes, merev, sárgásbarna, szarunemü osztványokkal el
látott; tágas, de sekély üregben ülő, melynek sugaras rozsdával inkább 
vagy kevésbbé bevont falain szelíd, lapos barázdák s széles lapos bordák 
váltakoznak s ezek a mélyedés karimáját kissé hullámossá téve, elenyészö-
log a gyümölcs derekára is fbihúzódnak a nélkül, hogy annak kerekded-
ségét megzavai'uák. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, száraz s itt-ott érdes tapintatú, bá
gyadtan fénylő, czitromsárga, itt-ott zöldessel árnyalt; napos oldalán néha 
szennyes vörössel színezett. Pontozata igen sürtt, zölddel szegett fahéjszínü 
rozsdapettyecskék alakjában jelentkező, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok 
kisebb-nagyobb, szakadozott foltokban elég sűrűn mutatkoznak fölületén, 
különösen pedig napos oldalán s kehelyüregének falain. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül 
finoman kövcsszemcsés; leve bő. czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyű; 
tömlőibeu tojásalakú, hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég erőteljes és edzett; elég korán és bőven termő; fölfelé tö
rekvő, merev ágaival, melyek gyűmölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beru
házkodnak, szép lombos, magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik birsen 
is, vadonczon is; alkalmas szálasfának is, gulafának is; helyben és talajban 
úgylátszik, nem válogatós; gyümölcsei eléggé jól állják helyöket a fán, 
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Vesszei. Igen számosak, hosszak, középvastagok, liegyök felé lassudau 

elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökÖsek; csaknem síkfÖlüle-
tűek; fölfelé állók vagy néha a bujanövés folytán elgörbülök; gyenge ko
rukban finoman fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, sárgásbarnák 
vagy szürkés vörhenyesek, hegyök felé és napos felököa pirossal is színe
zettek; igen apró, kerek vagy itt-ott hosszas, sárgásszürke pontokkal rit
kásan s alig szembetünöleg behintvék; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől csak kevéssé 
elállók; sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínüek; elég duzzadt, bor-
dázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, tojásdadok, kissé hegye
sek; szürkével és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszínű pikkelyekkel bo-
rítvák; néha pikkelyei kissé lazán is állanak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetnek; tojásdadok 
vagy lándsás tojásdadok; többnyire szabályosan elkeskenyedö hosszas, éles 
hegyben végződök; csatornásak, iveitek; gyenge korukban finoman fehér-
molyhosak; ert korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos vagy 
bágyadtzöldek; széleiken tompa fogakkal elég mélyen és szabályosan füré-
szesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, rézsunt fölfelé álló. Levél-
pálhái rövidek, fonál vagy áridomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők; tojásdadok, csak
nem laposak; íveltek; középhosszú, vastag, merev nyelőkről kissé lefelé 
lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i v o r t , Annales depomol. VITI. 69. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 92. 
J a h n . niustr. Handb. der Obstlc. VII. 497. 

Észrevétel. Minthogy nálam, a vidékemen uralkodó túlságos melegség 
és szárazság miatt, csaknem valamennyi gyümölcs erötetve és idő előtt szo
kott érni; hiszem, hogy még alföldi viszonyaink közt is később fog érni az 
Aglaö Gregoire oly helyeken, hol a talaj nem egy könnyen veszti el nyir
kosságát. Jó volna vele kísérletet tenni nagyobb folyóvizeink mellékén is. 
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125. Angol vajoncz. 
(Beui'i'é d'Angleterre; Englisehe Sommerbutterbirn.) 

Származása. Regi, bizonytalan. Mindenfele el van már terjedve. Fran-
cziaországhan Leroy szerint Poire d'Angleterre n^v alatt már 162^-ban is
meretes volt. Ojtóvesszejét több hiteles helyi'öl is megkaptam még a hatva
nas években. Nálam több í/";ben termett már s ígv fajom valódiságáról elég 
időm és módom volt meggyőződhetni. 

Érósideje. Sept. második fele. 
Minősége. I , néha csak 11. rendű osemegegyümölcs; háztartási czé-

lokra s piaczi eladásra is igen alkalmas. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Szabályos körtealakú, néha pedig csigás körtealakii; szabá

lyosan boltozott, síkfölületü. Zöme a szár és kehely közt a középtájnál alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhefelé többnyire félgömbalakúlag bol-
tozódik s kelyhe körül szűk és laposas karimában fogy el; szára felé pedig 
elejénte szelíden, aztán behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé hosz-
szas és többnyire karcsú, kúpos véget alkot. S z á r a hosszas vagy közép
hosszú, vékony, fás, kissé görbe vagy félrecsavarodó; csaknem végig bama-
mázos; többnyire a gyümölcs folytatásaként a csiicsból húsosán kiemelkedő; 
néha húsos emelkedéstől kissé félrenyomott. K e l y h e középnagy, nyilt; 
fölálló vagy szétterülő, rövid, kissé molyhos, sárgásbarna, szarunemü oszt-
ványokkal ellátott; csaknem a fölszínre helyezett vagy csekélyke, lapos 
mélyedésben ülő, melynek karimája ritkán mutat némi hullámos emelke
déseket. 

Szine. Bőre elég finom, vékony, kissé érdes és száraztapintatú, fény
telen; elejénte bágyadtzöld, értével kissé sárgás-zöld, napos oldalán is csak 
elvétve akad némi igénytelen, földvörös árnyalat rajta. Pontozata igen sürü, 
egyenlően elhintett, barnás, később fahéjszfníí, pettyecskék alakiában je
lentkező, szembetűnő. Finom i'ozsdahálózat sűrűbben vagy ritkábban, min
dig fordul elő fölületén; kelyhe körül a gyümölcs majd mindig rozsdamázos. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesfehér, finom, gyöngéd, olvadó; mag
tokja körül kissé kövesszemcsés; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanyúval 
emelt, kellemes, néha illatos és füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; töm-
löcskéiben tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő.* 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; elég korán rendesen és szer
felett bőven termő; fölfelé törekvő, elég merev ágaival, melyek gyümölcs
vesszőkkel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, sűrűlombos, magas 
gulaalakú koronát alkotó. Vadonczou sokkal vígabban nő, mintsem birs
alanyon. Szálasfának és gulafának egyaránt alkalmas. A víg tenyészetet 
illetőleg helyben és talajban nem válogatós ugyan, de kertem könnyen ki-
szái'adó, laza talajában csak nedvesebb időjáráskor terem szépen kifejlő
dött és finomízű gyümölcsöket, melyek mindig jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, közcípliosszak, ek^g vastagok, hogyfik fele mlncl-
ínkább elvékonyodók, de heg3'öknél többnyire bnnkósan végzíiclök; elég 
egyenesek, síkfölülettíek, fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törek
vők; gyenge korukban fehér molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
itt-ott csaknem fényesek, barnás zöldek, hegyök felé és ott is csak napos 
félőkön pirosas barnák; apró, kerek, fehér pontokkal elég sürün és elég 
szembetünöleg pontozottak; inkább rövid, mintsem középhosszú levél-
közüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, kissé zömökkúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
többnyire elállók, néha pedig a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; sö-
tétgesztenyesziuü és kissé fehérhamvas pikkelyekkel borítvák; alig kiálló, 
bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, rövid kúposak, alig hegyesek; szürkével 
tarkázott, sötétsesztenyeszíntí, kissé lazán álló pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keméuyszövettíek; majd hosz-
szas, majd széles tojásdadok; többnyire lassudan és szabályosan elkeske-
nj^edö, hosszas, éles hegyben végződök; lapos völgyesek vagy csatornásak; 
iveitek; gyenge korukban is alig molyhosak, ért korukban csupaszak, si
mák, fényesek, sötétzöldek; széleiken széles, tompa fogakkal nem mélyen 
és nem szabályosan csipkézettek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, 
középvastag, merev, éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy ár-
idomúak, kissé fejletlenek, hamar elhullók. Virágrttgyet körítő levelei gyak
ran nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők; lapos völgyesek, kissé 
hullámosak; fölálló, hosszas vagy elég rövid nyelőkről ívelten lefelé 
csüggök. 

Hasonnevei. Poire d'Augléterre; Amande; Bee d'oie; English Beurré; 
Poire des Finois; Je lango;r, je lieber stb. 

Leirói- L e r o y , Dict. de pomol. I. 297. 
Mas, Le Verger. 11. 153. 
D i e 1, Kernobstsorten. VI. 44. 
J a h n , JUvstr. Handb. der Obstk. II. 75. és sokan mások. 

Észrevétel. Folyó vizek mellokén s kötöttebb és kissé nedvesebb ta
lajban, mint a milyent nálam talál, még alföldi viszonj'aink közt is értékes 
lesz e faj. Bárhol is azombau szükséges lesz tudni róla, hogy akkor éri el 
kellő fokát érettségének, a mikor zöld szine éppen át kezd menni a sárgás
zöld színbe; a ki tehát akkor akarná élvezni, mikor már megsárgult, bizo
nyára szotyósnak vagy ízetlennek fogja azt találni. 
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126. Arenberg kolmárja. 
(Colmar d'Arenberg; Arenbergs Colmar.) 

Származása. E kitűnő körtefajt Van Mons nyerte magról és saját
szerű buczkos s gyakran idomtalau s a burgonyához (=krumpli) földszínű 
rozsdázatával is sokszor hasonló volta miatt „Poire de Kartoffel" (-Burgonya 
körte) nevet adott neki. Később 1836. vagy 1837-ben, Camu.set, a párisi 
museum faiskolájának főnöke fönebbi névre keresztelte el, mert névtelenül 
találta Arenberg berezeg egyik jószágán és azt hitte, hogy csakugyan név
telen gyümölcs még. Később vették csak észre a gyümölcsészek, hogy a 
Camuset Arenberg kolmárját Van Mons „Kartoffel"-nak nevezte kezdet
ben: de e nem ajánló nevet senki sem akarta többé föleleveníteni, hanem 
világszerte a fönebbi nevet fogadták el. Több hiteles helyről birom e fajt; 
több ízben is termett már nálam. Fajom határozottan valódi. 

Erésideje. Nálam sept.-october; hűvösebb tájakon deczemberig is el-
tarthatóuak mondják. 

Minősége. 1. rendű; néha csak 11. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Változó, többnyire csigás körtealakú, néha hasas kúpalakú; 

szabálytalanul boltozott, buczkos felületű. Zöme a középtájuál jóval alább, 
a kelyhes vég félé esik, honnét kelyhe felé szelíden domborodva boltozódik 
s kelyhe körül szűk és többnyire ferdén álló karimában végződik; szára 
felé pedig clejénte szintén szelíden domborodva, aztán behajlással is fogyva, 
tompakúpos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, 
fás, tövénél kissé húsos, hegyénél kissé bunkós, csaknem végig fényes, vör
henyes mázzal bevont; a gyümölcs csúcsái'a, csekélyke mélyedésbe, több
nyire oldalvást helyezett vagy húsos emelkedéskék közé beszorított. K e l y h e 
kicsi, zárt vagy félignyilt; fölálló, apró, sárgás szaruncmü osztványokkal 
ellátott; tágnyilású, de szűk és mély üregbe mintegy beszorított, melynek 
falain szelíd, lapos barázdák lapos emelkedéseket határolnak, melyek in
kább vagy kovésbbé kiemelkedő, lapos bordákként a gyümölcs derekára is 
fölvouulnak s annak egyik oldalát rendszerint hízottabbá teszik, mint a 
másikat. 

Szins. Bőre kissé vastag, sima vagy kissé érdes és száraztapintatú, 
fénytelen, fehéres-zöld; értével zöldes szalmasárga; napos oldalán is csak 
i'itkán kap némi igénytelen piros árnyalatot. Pontozata elég sűrű, egyen
lőtlenül elszórt, kisebb-nagyobb, fahéjszínű pettyecskék alakjában jelent
kező. Szakadozott vagy hálózatos rozsdafoltok, melyek a gyümölcs értével 
aranysárgává vagy vörhenyessé változnak, majd sűrűbben, majd ritkábban, 
de mindig jelentkeznek fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, ol
vadó ; magtokja körül is csak alig kövesszemcsés; leve bö vagy igen bö, 
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czukros; finom savanynyal emelt, mibe azomban néha összehúzó csípössóg 
is vegyül, különben igen kellemes, fíiszeresízü. Magtokja zárttengolyü; 
tömlöcskéiben szóles, de nem hosszas tojásalakú, sötétbarna, ép magvakat 
rejtő. 

Fája. Inkább lassú, mint mérsekeltnövésü, elég edzett; elég korán 
és igen bőven termő; fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölespecz-
kekkel hamar és jól beruházkoduak, eiég lombos, gulaalakú koronát alkotó. 
Birsen is, vadonczou is mérsekeltnövésü, gúla- vagy orsófának alkalmas 
egyedül; mérsékelten nedves és kissé kötött talajban díszlik leginkább; 
száraz, laza talajban, tartós szárazságkor fája is síuylik, gyümölesei is ap
rók és ízetlenek maradnak; aztán, nagy gyümölcsei végett a szelek ellen 
védett helyet kivan. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek, igen vastagok, hegyök felé sem vé
konyodók, sőt mindig bunkósan végződök; könyökösek; még hegyök felé 
sem bordázottak; fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman fehérmoly-
hosak; ért korukban csupaszak, simák, barnás sárgák; jókora nagy, kerek, 
de a második uedváradással nőtt sarjakon igen apró, többnyire hosszas, 
fakó pontokkal elég síirün pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Kiesinyek, kúposak, hegyesek, elállók; szürkével tarkázott 
sötét gesztenyeszíníiek; jól kiduzzadt, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágriiyyei. Középuagyok, tojásdadok vagy kissé hosszas-kúposak, 
alig hegyesek; hegyükkel néha félre görbülök; feketéssel mosott pirosas 
geszteuyeszíntíek. 

Levelei. Középnagyok vagy elég nagyok, vastag és igen keményszö-
vetüek; a vesszők alján széles és hosszas tojásdadok; a vesszők hegye felé 
gyakran hosszas és keskeny tojásdadok; többnyire szabályosan elkeske-
nyedö, hosszas, éles hegyben végződök; csatornásak; íveltek; gyenge ko
rukban alul-fölül ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, sötétzöldek; széleiken apró, tompa fogakkal szabályta-
lanvil fürészesek. Levélnyelök elég hosszú vagy hosszas, vékony vagy kö
zépvastag, rugalmas, pirossal itt-ott kissé belehelt; majd víziráuyosan el-, 
majd inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái több
nyire fejletlenek vagy elég hosszak, fonál vagy áridomúak, hamar elhullók. 
Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak; hosszas, vékony, rugalmas 
nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevai. Pomme de térre; Kartoífelbirn; Foudante de Jaffard. 
Leírói. B a v a y , Annál, de pomol. III. 3. 

L e r o y , Dict. deíjomol, 1. 575. 
Mas, Le Verger. ül. 87. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstkuiide. U. 313. és sokan mások. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellett, a többnyire iszaplerako
dásból álló talajban, vagy kötöttebb és kellőleg nyirkos talajban is, nagyon 
megérdemlené, hogy hazánkban minden kerített kertben helyet adjunk 
számára. Kertem laza és könnyen kiszáradó talajába már azért sem való; 
mert még a futó záporok is rendesen kikerülik a vidék azon részét, a melyen 
kertem is fekszik s igy sem a földben, sem a légben nem talál itt kellő ned
vességet, 
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127. A u g u s t u s i s z é p . 
(Belle d' Aoűt; Bmsselerbii-n (Diels.) 

Származása. Regi, ismeretlen. Különféle nevek .alatt bár, de majd 
miudou nagyobb gjümölcse'szeti munkában le vau irva. Ojtóvcsszejot 1871-
beu kaptam Oberdiecktól, Jeinseuböl. Több izbeu termett már nálam. Nö
vényzete és gyümölcsei jól egyeztek a leírásokkal s igy fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepe táján. 
Minősége. 11. rendű csemege és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Néha szép, szabályos, néha kissé szabálytalan köi'tealaku; 

sík és nem hovadásos fölülctü. Zöme a szár és kehely közt a középtájnál 
alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe föle szelideu gömbölyödik s 
kelyhe körül, többnyire szűk, de lapos karimában végződik; szára felé 
pedig egyik oldalon végig szelideu, a másikon pedig némi behajlással is 
fogyva, kissé hosszas, kúpos csúcsban enyészik el. S z á r a hosszas, vastag, 
fás, kissé görbe, tövénél húsos, hegyénél kissé bunkósan végződő, sápadt 
zöld, nagy részt azonban sárgásbarna mázzal íiuomau bevont; a gyümölcs 
csúcsából, néha csaknem annak folytatásaként, húsosán kiemelkedő; több
nyire pedig húsos emelkedéstől kissé oldalt nyomott. K e l y h e nagy, nyilt; 
szétterülő vagy rendetlenül föl és szétálló, molyhos osztványokkal ellátott; 
majd szépen kikanyarított, majd ismét szeiid, lapos ránczokkal jelzett 
falú, szűk és sekély üregben ülő,, melyből osztványai néha, hegyökkel a 
karima színvonalán is fölül emelkednek. 

Színe. Bőre elég finom, sima, gyöugédtapintatu, ledörzsölve is csak 
bágyadtan fénylő; eleinte világos zöld, értével sárgás zöld; tuléi'tével is 
csak zöldessárga; napos oldalán inkább vagy kevésbé élénk pirossal kissé 
belehelt vagy csak pettyezett. Pontozata igen apró, fahéjszinü, egyenlően 
és sűrűn elhintett, do szabad szemmel alig látható vagy többnyire csak 
sötétebb zöld pettyecskék alakjában jeleukező. Rozsdafoltok csak elvétve 
találkoznak fölületéu. 

Belseje. Húsa fehér vagy bágyadt fehér, elég finom, tömött, félsze-
lúnt olvadó; leve elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt kelle
mes, illatos és füszeres-ízü. Magtokja zárttengelyü, tömlöcskéiben tojásdad, 
sötétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és kedvező helyen igen bőven tei'mö; 
kissé szabálytalanul föl és szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcspecz-
kekkel jól beruházkoduak, elég sűrű lombos koronát alkotó. Vadouczon 
inkább díszlik, mint birsalauyon; alkalmas szálas fának is, gulaalaku fá
nak is; helyben és talajban kevéssé válogatós; gyümölcsei jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, inkább rövidek, mint közephosszak, vasta
gok, hegyök felé sem igen vékonyodók j elég egyenesek, noha kissé könyö" 
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kösek; síkföl ül etüek; föl vagy szetállók; merevek; gyenge korukban sű
rűn, de igen finoman fehér molyhosak; ért korukban csiipaszak, simák, 
csaknem fényesek, olajszin zösdesbarnák, uapos félőkön homályos vörössel 
színezettek; kisebb-nagyobb, többnyire hosszas, szürkésfehér pontokkal 
elég sűrűn és szembetűnöleg poutozottak; középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Majd kicsinyek, majd középnagyok, szélestalpu és rövid 
kúposak, hegyesek, csaknem lapulok vagy a vesszőtől csak hegyökkel 
elállók; szűrkével csak kissé tarkázott feketés gesztenyesziuüek; elég 
kiálló, széles talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek; szürké
vel kissé tarkázott sötétgesztenyeszinű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok, elég vastag és keményszövetüek; 
tojásdadok vagy kerűlékesek; nyelők felé néha inkább elkeskenyedök, 
mintsem hegyők felé; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskeuyedo, rö
vid, éles hegyben végződök; laposak vagy csak kevéssé völgyesek vagy 
csatoi'násak; alig íveltek; gyakran félre is csavarodok és szelíden hullá
mosak ; gyenge korukban igen finoman és ritkásan molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, fényesek, világos fűzöldek; széleiken apró, tompa 
fogakkal elég szabályosan fürészesek. Levélnyelők rövid vagy közép
hosszú, középvastag, merev; éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kö
zéphosszak, fonál vagy áridomuak; a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei elég nagyok, kerűlé
kesek, laposak, kissé hullámosak; csaknem épszélűek; hosszú hajlékony 
nyelükről kissé lefelé lógók. A fiatal ei'öteljes hajtásokon másod levelek is 
gyakoi'iak és ezek lándsásak vagy keskeny kerűlékesek. 

Hasonnevei. Beurré de Bruxelles; Belle de Bruxelles ; Poire de Coq; 
Erzhei'zogbirn, stb. 

Leirói. D i e l , Kernobstsorten^ l. 199, és XXI. 218. 
O b e r d i e c k , llliistr. Handb. der Obstk. V. 43. 
L e r o y , Dict. depomol., I. 327. 
M a s, Le Verger, U. 209. és sokan mások. 

Észrevétel. E jeles körtefaj is megérdemleué, hogy kötöttebb és kel
lőleg nedves talajban mindenütt teuycszszűk a hazában, de kertem száraz, 
laza talajában csak akkor várhatni róla jó termést és valóban finom gyü
mölcsöket, ha az időjárás kellőleg nedves; egyébkor ritkán terem nálam. 
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128. B e r c k m a n s v a j o n c z a . 
(Beurré Berckmans; Berckmans Butterbirn.) 

Származása. A Van Mons társulat nem reg elhalt elnöke, Bivort 
Sándor nyerte magról s keresztelte el barátja, Berckmans Lajos, liires belga 
gyümölcsész nevéről. A magról kelt anyafa 1846-ban termett először. Bel
gium égkajlata alatt november-december hónapokban értek gyümölcsei, 
tehát téli körtefajuak mutatkoztak. Alföldünk melegében már september 
végén megérnek s ootóber végénél tovább aligha lesznek eltarthatok; miért 
s nálunk ez is csak őszi körte lesz. Fajom Oberdiecktól és Simon-Louis 
testvérektől került. Nálam több ízben termett már a fajfán. 

Érésideje. Nálam sept. vége, oct. eleje; hazánk emelkedettebb, hűvö
sebb tájékain bizonyára egy egész hónappal is tovább tartand. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. v 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kendszerint inkább vagy kevésbbé szabályos körtealakú, 

néha tojásdad vagy csigaalakú; szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme á 
középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíd dombo
rulattal boltozódik s majd szűk, de elég lapos, majd elég széles és lapos ka
rimában végződik; szára felé pedig elejéuto szelíden, aztán csakhamar hir
telen és gyakran behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé karcsú, több
nyire tompakúpos véget alkot. S z á r a hosszas, vékony vagy középvastag, 
fás, két végén kissé bunkós, többnyire görbe; fényes, barnamázzal bevont; 
a gyümölcs csúcsára kissé oldalt, csekélyke mélyedésbe helyezett vagy 
onnan a gyümölcs folytatásaként, húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyilt vagy 
félignyilt; szétálló, törékeny, szarunemü osztványokkal ellátott, mely oszt-
váuyok azomban gyakran hiányozni is szoktak; szűk és igen sekély üreg
ben ülő, honnan csak alig szembetűnő, lapos bordák nyúlnak föl elenyészőleg 
a gyümölcs derekára is, és teszik a gyümölcs egyik oldalát kissé hízottabbá, 
mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadtzöld; később fehéressárga; teljes értével szép, élénksárga; 
napos oldalán és a napnak jól kitett darabjain szelíd pirossal belehelt, néha 
bemosott. E pirosság néha hosszas, széles, szakadozott csíkokban is szokott 
rajta jelentkezni. Pontozata apró, sűrű, egyenlőtlenül elhintett, fahéjszín
barnás, elég szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok majd sűrűbben, majd 
i'itkábban, minden gyümölcsön láthatók. Kelyhes és száras végén, majd 
mindig, finom, szakadozott rozsdamáz terül el. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja 
körül is vagy éppen nem, vagy csak alig észrevehetöleg kövesszemcsés; 
leve bö, czukros, gyöngéd savauynyal emelt, igen kellemes, füszeresízü. 
Magtokja csak kissé nyiltteugelyü; szííkes tömlőiben ép, barna magvakat 
rejtő. 
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Fája. Erőteljes, vigiiövésü, edzett; korán, rendesen es igen bőven 
termő ; mert virágzásában nem kényes, kötődött gyümölcsei pedig igen jól 
daczolnak a kései fagyokkal; fölfelé törekvő nyúlánk, de elég erős ágaival, 
melyek gyümölcsvesszökkel és peczkckkel jól berubázkodnak, elég sürü-
lombos, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas 
szálas és gulafának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei igen 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, karcsúak, középvastagok, hegyök 
felé lassudan elvékonyodók, fölállók vagy éles szögokbeii fölfelé törekvők; 
kissé könyökösek; síkfölületüek; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, barnás zöldek; apró, 
sárgásszürke, kerek pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de elég 
szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azombau hosszas levél
köz üek. 

RÜgyei. Elég nagyok, duzzadt kúposak vagy tojásdadok, hegyesek, a 
vesszővel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; sötétgesztenyeszínü pikke
lyekkel borítvák; elég duzzadt, simapárkányos talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek; kissé lazán álló, pi
rosas gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok, vékony, de igen kemény-
szövetüek; többnyire mind kerülékesek; itt-ott tojásdadok vagy lándsás 
tojásdadok; majd hosszas, majd hirtelen elkeskenyült, igen rövid, éles hegy
ben végződök; a vesszők alján laposak; a vesszők hegye felé kissé völ
gyesek; majd éppen nem, majd csak alig íveltek; itt-ott szelíden hullá
mosak s kissé félre is csavarodok; gyenge korukban is csak ritkásan és 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, ragyogó fényesek, 
elénk világos-zöldek; széleiken éles fogakkal elég mélyen és szabályosan 
fürészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, hajlékony; 
többnyii-e éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy áridomúak, 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők; hosszas kerülékesek; laposak; szelíden hullámosak; igen hosszú, 
rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , Annál, depomol. V. 37. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 316. 
Mas, "Le Verge': I. 69. 
O b e r d i e c k , Illustr. ffandb. der Ohstk. V. 343. és többen 

mások. 
Észrevétel. E jeles gyümölcsfaj mind termékenysége, mind gyümöl

cseinek minden körülmény közt finom íze végett megérdemlené, hogy ha
zánkban mindoüütt, nagyban is tenyészszük. 
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129. Boldogasszony vajoncz. 
(Beurré de rAssomption; Mariii-Himmelfahrtsbirn.) 

Származása. E kitünö újdonságot Nantes városához közel, Pont-Saint-
Martinban (Frankhon) bizonyos Ruillé de Beauchamp nevíí birtokos a hat
vanas évek elején nyerte magról. Isovét érés-idejétől kapta, mert rendesen 
Nagy-Boldogasszony nap táján szokott érni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam 
Feistkorntól, Meiningenböl (Szászország). Több ízben termett már nálam. 
Gyümölcsei, növényzete teljesen egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága 
kétségtelen. 

Erósideje. Aug. első fele. 
Minősége. I. rendtt csemege és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Változó; némileg hasonlít a Vilmos körte és az Avenberg 

kolmárjához is; majd hosszas, tompa csigaalakú, majd szabálytalan, hosz-
szas, hengeres kúpalakú; kissé emelkedéses és hovadásos fölületü. Zöme a 
középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen fogyva 
gömbölyödik s kelyhénél rendesen széles karimában végződik, szára felé 
pedig egyik oldalán szelíden, a másikon pedig behajlással is fogyva, hosz-
szas, többnyire vastag, ferdén csonkázott kúpos végben enyészik el. S z á r a 
rövid, vagy középhosszú, elég vastag, fás, buukósau végződő; sárgásbarna 
mázzal végig borított; a gyümölcs csúcsán kissé oldalt, a fölszínre helyezett 
vagy szűk mélyedéskébe mintegy erőszakosan benyomott. K e l y h e nyílt, 
vagy félignyilt; rendetlenül fölálló. völgyes, szarunemtt osztványokkal el
látott; tágas és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek falairól 
néha lapos ránczok és bordák nyúlnak föl a karimára s ezt szelíden hullá
mossá téve, elenyészöleg, a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak ke-
rekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre elég finom, sima, száraztapintatú, ledörzsölve elég fényes, 
elejénte fehéres-zöld, értével zöldessárga; túlértével czitromsárga; napos 
oldalán néha némi igénytelen pirossal szelíden belehelt. Pontozata síírü, 
apró, barna, többnyíre zölddel szegett pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. 
Bozsdaalakzatok majd sűrűbben, majd ritkábban, mindig észlelhetők fölü-
letén, de leginkább száras végén és kehelyüregének falain, hol finom és 
sürü mázzá folynak össze. 

Belseje. Húsa fehér vagy bágyadtfehór, finom vagy félfinom, gyön
géd, olvadó; magtokja körül kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, 
finom savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerüen és finoman illatos és 
füszeresízű. Magtokja zárttengelyü; tömlőiben zömök tojásdad, rövidhegyü, 
feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, elég edzett; korán, rendesen és igenböven termő; föl álló 
vagy nyiltszögek'bcn fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsvesz-
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szákkel es peczkekkel jól beruházkoduak, sfirülombos, szép gulaalakú koro
nát alkotó. Díszlik vaclouczou is, birsen is; alkalmas szálasfának is, gula-
fának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei nagyságuk mellett 
is, igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, hegyök felé sem igen vé
konyodók, sőt többnyire bunkósan végződök; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé tö
rekvők ; gyenge korukban is inkább csak hamvasak, mintsem molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, zöldes vagy vörhenyes barnák; apró, hosz-
szas vagy kerek, szennyesfehér pontokkal ritkásan és alig szembetünöleg 
pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

RÜgyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszők alján csaknem 
lapulok, a vesszőkön fölfelé aztán elállók s néha sarkautyúsan kiszögellök; 
sötétgesztenyeszínüek; alig kiálló, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkúposak, hegyesek, sötétgeszte-
nycszínií pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok 
vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, rövidke, 
éles hegyben végződök; lapos teknősek vagy csatornásak; kissé íveltek; 
gyenge korukban is csak széleiken, finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, ragyogó fényesek, sötétzöldek; széleiken apró, éles fogakkal 
ritkásan fürészesek vagy csaknem épszélüek. Levélnyelök középhosszú, 
vastag, merev; tövénél violaszínpirossal mosott vagy csak belehelt; csak
nem vízirányosau el-, vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái majd fejletle
nek s hamar elhullók, majd áridomúak, hegyökkel a vessző felé vissza 
kanyarodok, eléggé tartósak. Virágrügyet körítő levelei jóval nagyobbak, 
mint a vesszőkön levÖk; széles tojásdadok vagy kerülékesek; lapos csator
násak; széleiken kissé hullámosak; csaknem épszélüek; elég hosszas és 
vastag nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. I. 303. 

O b e r d i e c k , llliistr. Handh. der Ohstk. pótfüzete 1], lapján. 
Észravétel. Alföldi viszonyaink közé is igen jól beillenék e jeles új

donság, különösen pedig olyan kertekben, hol a fák kedvező körülmények 
folytán buja növésre nem ingereltetuek; mert ez utóbbi esetben vesszei ké-
söu érnek meg s az erÖsebb telet nem birják épségben kiállani. 

A A A A K > , . V . , ,A/VAA i 
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130. Bouvier Lóna, 
(Éláonie Boiiviev.) 

Származása. Bouvier Simon, híres, belga gyümölcsész nyerte magról 
Jodoigne-ban s családja egyik tagja nevéről elkeresztelve kezdette elter
jeszteni, Franoziaországba csak 1855-ben került, Leroy esMas franczia gyii-
mölcsészek irták le először s költöttek iránta figyelmet a gyümölcstermelő 
világban. Nemethonban még kevdssé lehet elterjedve; mert a nemet gyü-
möleseszeti müvekben még nevét sem olvashattam ekkoráig. Több izben 
termett már nálam. Fajom határozottan valódi, mert növényzete és gyü
mölcsei is jól egyeznek a leírásokkal. 

Érésideje. Aug. közepétől szept. elejéig. 
Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jóval nagyobb is. 
Alal<ja. Hasas csigaalaku, néha csigás körtealaku; elég szabályosan 

boltozott, noha egyik oldalán gyakran hizottabb is, mint a másikon. Zöme 
a középtájuál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét hirtelen dombo
rodva kelyhe környékén elég széles talpban fogy el; szára felé pedig az 
eg.yik oldalon behajlással, a másikon behajlás nélkül fogyva, többnyire rö
vid és karcsú kúpos véget alkot. S z á r a hosszas, többnyire vékony és 
hajlékony, fás, tövénél húsos; fényes, sárgásbarna mázzal csaknem végig 
bevont; a gyümölcs csúcsán csaknem annak folytatásaként oldalvást ki
emelkedő vagy húsos dudortól egészen ferde irányba taszított. K e l y h e 
elég nagy, nyilt; többnyire csillagalakúlag szétterülő, világosbarna, néha 
pirossal színezett, szarunemü osztványokkal ellátott; szűk és sekély mé
lyedésben ülő, melynek karimája csak ritkán mutat némi hullámos emel
kedéseket. 

Színe. Bőre majd elég vékony, majd kissé vastag és szívós, kissé 
érdes tapiutatú, bágyadtan fénylő; eleinte sárgás-zöld; értével fehéres
sárga; napos oldalán némi igénytelen pirossal belehelt. Poutozata sürü, 
ajn-ó, fahéjszínü, alig szembetűnő. Finom, fahéjszínü vagy barnás rozsda
máz kisebb-nagyobb foltokban v agy csak hálózatosán csaknem az egész 
fölületet elborítja s a gyümölcs napos oldalát bronzszerüvé teszi. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, olvadó ; 
magtokja körül finoman kövesszemcsés; leve bő; igen czukros, finom sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magtokja 
zárttengelyü; szűk tömlöcskéiben hosszas, feketés, mindkét végükön he
gyes, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vígnövésü, később mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; korán, rendesen és elég bőven termő; fölfelé törekvő, 
elég merev ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beru« 
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házkoduak, szí'p-lombos, gulaalakú korouát alkotó. Díszlik birsen is, va-
donczon is; alkalmas gúla- es szálasfáuak is; lielybeu és talajban úgy
látszik nem válogatós; gyümölosei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, liegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; egyenesek; alig könyökösek; bordázatlauok, fölál
lók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban sürün és 
finoman fehérmolyhosak vagy csak hamvasak; ért korukban csupaszak, 
olajszi'n sárgás-zöldek; többnyire kerek, fehéres pontokkal elég sürün és 
elég szembetünöleg pontozottak; többnyire hosszas levélközüek. 

Riigyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, csaknem lapulók; feketés 
gesztenyeszínű, kissé lazán álló pikkelyekkel bon'tvák; alig kiálló, bordá-
zatlan talapra helyezkedök. 

Virágrűgyei. Középnagyok, szélestalpú és rövidkúposak, hegyesek; 
világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Elég nagyok; nem épen vastag, de elég keményszövetüek; 
hosszas és keskeny tojásdadok vagy kerülékesek; inkább vagy kevésbé 
rövid, éles hegyben végződök; csatornásak, vagy kevéssé íveltek; gyenge 
korukban nem annyira molyhosak, mint sürün hamvasok; ért korukban 
csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos-zöldek; széleiken finom, 
apró, éles fogakkal sürün és szabályosan fürészesek. Levéluyelök rövid, 
vastag, elég merev, inkább vagy kevésbé éles szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálhái idétlenek, sarlóalakúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei igen nagyok; hosszas, vastag, de hajlékony nyelőkről kissé le
konyulok. 

Hasonnevei. Léonie Bouvier. 
Leírói. L e r o y , Dict, depomol. 11. 124. 

Mas , Le Verger. 11. 79. Mások még aligha írták le. 
Észrevétel. E körtefaj is beillik alföldi viszonyaink közé. Méltán 

megérdemli, hogy minden kertben helyet adjunk neki. Gyümölcsei ízében 
még tartós szárazság után sem vettem észre oly fanyarságot, milyent igen 
sok köi-tefaj föl szokott venni vidékemen. 
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131. Böjti vadonc?. 
(Beái Caréroe,) 

Származása. E jeles téli körtefajt két ízben is megkaptam ojtóvesz-
SKÖkben ajáisdékképen Plautiéres-ból a Simou-Louis testvérek híres fa
iskolájából. Miuthogy a nálam meglevő gjümölcsleirásokat tartalmazó 
könyvek egyikében sem találom leírva, söt megemlítve sem; hiszem, hogy 
oly újdonság lesz, melyet valaki a legújabb időben nyert magról.. Hogy 
váljon ki nyerte? hol? és mikor? Sajnos, de még a Simon-Louis testvérek 
által kiadott „G-yakorlati kalauz" (Guide pratique) sem említi, hol, csak 
röviden annyi van róla megjegyezve, hogy „nagy, sárga húsa olvadó, mart.-
raájusban érö" pedig a plautiéresi faiskola legújabb gyümölcs-jegyzékében 
már azon fajok közé van számitva, melyek legméltóbbak az elterjesztésre, 
Ajándékba kapván e fajt, hiszem, hogy valódi lesz, és mert becses fajnak 
találom, ezennel le is irom. 

Érésideje. Nálam uov.-decz.; hűvösebb tájakon nálunk is el fog tar
tani martiusig is. 

Minősége. I. rendíí csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Változó; majd szabálytalan kúpos körtealakú, majd hengeres, 

majd ismét tojásdad kúpalakú; egyik felén többnyire hízottabb és emelke
dettebb, mint a másikon; kissé hovadásos, többnyire azomban elég síkfölü-
letű. Zöme majd középtájra, majd jóval alább, a kelyhes vég felé esik, hon
nét kelvhe felé szelíden fogyva boltozódik s elég szűk karimában végződik, 
de a hengeres, kúpos példányoknál többnyire széles, elég lapos karimában 
fogy el; szára felé pedig az egyik oldalon szelíden, a másikon behajlással 
is fogyva, többnyire ferdén csonkázott kúpos véget alkot. S z á r a hosszas 
vagy középhosszú, elég vastag, fás, görbe, bunkósan végződő, tövénél néha 
húsos; szűk, de nem mély üi-egbe többnyire kissé oldalt helyezett. K e l y h e 
zárt vagy félignyilt; rövidke, rendetlenül összehajló, barnás szarunemü 
osztványokkal ellátott, mely osztványok gyakran hiánj^zanak is; elég csi
nos, noha nem szabályosan kikanyarított és inkább vagy kevésbbé mély 
üregbe helyezett, melynek aljáról lapos bordák és barázdák nyúlnak föl a 
karimára s onnan tovább, elenyészöleg a gyümölcs derekára is. 

Szine. Bőre elég vékony, de szívós, sima, száraztapintatú, elég fé
nyes; elejénte sáppadtzöld, álltában csakhamar aranysárgára változó; napos 
oldala élénk pirossal bemosott. A gyümölcs teljes értével úgy az alapszín, 
mint a napos oldal rikító piros szine rendszerint szennyesbarna foltokat 
szokott kapni. Pontozata apró, sűrű, a piros színben eléggé szembetűnő. 
Finom rozsdafoltok majd hálózatosán, majd sűrűbben összefolyva, különör 
sen pedig a szár és kehely körül, csaknem minden gj'űmölcsön fordulnak elő. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, félfinom, kissé laza. pezsgő vagy félszerint 
olvadó; magtokja körül is alig kövesszemcsés; leve igen bő. czukros, gyön-
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ged savauynyal emelt, bár kevfSsse! fűszeres, de igeu kellemes ízű. Magtokja 
nyilttengelyü; tömlőiben majd ép, tojásdad, barna vagy feketés, majd pedig 
idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; mert virágzásában nem kényes, aztán, kötődött gyümölcsei is jól 
daczolnak a kései fagyokkal; fölfelé törekvő vagy kissé szétálló ágaival, 
melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel, hamar és stírün beruházkodnak, 
elég lombos gulaalakú koronát alkotó; gulafának alkalmasabb, mintsem 
szálasfának; helyben és talajban csak annyiban válogatós, hogy gyümöl
csei, melyek nem eléggé jól állják helyöket a fán, az erősebb szelek ellen 
ótalmat kivannak. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, inkább vékonyak, mint közép
vastagok; hegyök felé mindinkább elvékonyodók; hajlékonyak; könyö-
kösek; csaknem boi-dázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; éi't korukban csupaszak; 
sötétbarnák, napos félőkön violaszín pirossal mosottak; aljuknál elég szem
betűnő hosszas, hegyök felé pedig mindmind apróbb, hosszas vagy kerek, 
fakó pontokkal ritkásan és alig észrevehetőleg pontozottak; rendetlen, 
többnyire rövid levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók; sötétgesz-
tenyeszínűek; alig kiálló, és csakis a vesszők hegye felé, finoman bordázott 
talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegye
sek ; kissé lazán álló, világos gesztenyeszínű, pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, vékony, de keméuyszövetüek; kerekdedek 
vagy kerülékesek; többnyire hirtelen elkeskenyült, rövidke, éles hegyben 
végződök; a vesszők alján csaknem laposak; a vesszők hegye felé csator
násak ; íveltek; nyelőkről csaknem vizirányosan elállók; a vesszők alján 
levők pedig nyelőkről lefelé csüggök; gyenge korukban fölső lapjukon fino
man molyhosak; ért korukban csupaszak, fényesek, homályos vagy kissé 
sárgás-zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal nyelők felé ritkásan, 
hegyök felé sürün és finoman fürészesek. Levélnyelök hosszas, vékony 
rugalmas; a vesszőtől vizirányosan el, vagy rézsunt fölfelé álló. Levél-
pálhái fonálidomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, 
mint a vesszőkön levők; csaknem laposak; íveltek; rendetlenül hullámo
sak; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül lefelé lógók. 

Leirói. Tudtommal még eddig senki sem irta le. 
Észrevétel. Mint rendesen és gazdagon termő téli körtefaj, megér-

demlené, hogy az erősebb szelek ellen csak kevéssé is ótalmazott, háziker-
teinkben mindenütt helyet foglaljon. Nyilt gyümölcsösökbe bajosan lenne 
alkalmas, mert nagy fává nem bir növekedni, gyümölcseit pedig, melyeket 
októberig is a fán kell hagynunk, apródonkint mind levernék az erősebb 
szelek. 
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132. Canourgues-i körte. (olv. kanurgi körte.) 
(Poire des Canurgues.) 

S7árniazása. A múlt század vegein véletlenül kelt magról egy kerí
tésben, bizonyos Lanzeral nevű birtokosnál Frankhonban. Nevét azon birtok 
nevétől kapta, a hol világra jött és föltaláltatott. A hatvanas évek elején 
kezdett csak elterjedni a Bonnamy testvérek toulonsi faiskolájából. Ojtó-
vesszejét 1873-ban kaptam Plantiéres-ból, a Simon-Louis testvérektől. Faj
fámon több ízben termett azóta. Fajom valódisága kétségtelen. 

ÉrésideJB. Július végén és aug. elején. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege- és piaezos gyümölcs. 
Nagysága. Kisded vagy csaknem középnagy. 
Alakja. Tojásdad vagy hosszas tojásdad; néha hasas körtealakú; 

elég szabályosan boltozott, noha némelykor egyik oldala kissé hízottabb, 
mint a másik. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé félgömbalakúlag boltozódik s kelyhe körül oly szűk 
karimában végződik, hogy arra ritkán állítható föl; szára felé pedig az 
egyik oldalon többnyire behajlás nélkül, szelíden, a másik oldalán pedig 
néha behajlással is fogyva, hosszas, többnyire kissé ferdén csonkázott kúpos 
véget alkot. S z á r a rövid vagy középhosszú, vékony, fás, hegyénél kissé 
bunkós; sárgás-barna mázzal bevont; a gyümölcs hegyén, szűk és ránczos 
mélyedéskébe helyezett és húsos emelkedéstől kissé ferdére taszított. 
K e l y h e kicsi, zárt vagy félignyilt; rendetlenül fölfelé álló vagy össze
boruló, rövid, szarunemü osztvánvnkkal ellátott; szűkes sekélyke, szelíden 
ránczosfalu mélyedésben ülő, melyből osztványai hegyével többnyire a 
karima színvonala fölé szokott emelkedni. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatú, néha csaknem 
zsiros, bágyadtan fénylő; elejénte világos-zöld; értével élénk szalmasárga; 
napos oldalán piros pettyekkel sűrűn behintett s néha pirossal inkább vagy 
kevésbbé belehelt vagy szelíden csíkozott. Pontozata igen apró, alig észre
vehető. Rozsdaalakzatok hiányzanak fölületén s legfölebb szára körül 
vehető észre némi áttetsző finom rozsdamáz; néha azomban sárgával körí
tett barnás ragyaszeplők találkoznak fölületén. 

Belseje. Szép fehér, igen finom, olvadó; magtokja körül is csak alig 
észrevehetőleg kövesszemcsés; leve igen bő; igen czukros, finom savany-
nyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes fűszeresízű. Magtokja zárt-
ter.gelyű; hosszas tömlőcskéiben kevés ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven termő; 
fölfelé törekvő vagy nyiltszögekben szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesz-
szőikel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég lombos, terjedelmes koronát 
alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának 
még inkább, mintsem gulafának; helyben és talajban nem válogatós; gyü
mölcsei igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, KoFazak, karcsúak, liegyök felé Is csak kevea 
Bet vékonyodók; kissé könyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy nyilt 
szögekben szétállók; gyenge korukban finoman fehér molyhosak j ért 
korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, földes világosbarnák; 
hegyök felé és napos félőkön pirossal mosottak; apró, kerek, fehéres pon
tokkal elég sürün, de nem szembetünöleg poutozottak; egyenlőtlen, több
nyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömök kiiposak, alig hegyesek, a vesszőtől eláU 
lók; szürkével és sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínüek; elég 
kiálló, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasas kúposak, alig hegyesek; pirosas gesz
tenyeszínű, sima pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek, kissé vékony, de keményszövettíek; tojásdadok; 
rövidke, éles hegyben végződök; kissé völgyesek; iveitek s kissé félre-
görbülők; gyenge korukban még alsó lapjaikon is csak kissé molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos-zöldek; széleiken igen 
apró fogakkal leginkább csak hegyök felé vagy igen szabálytalanul füré-
szesek. Levéluyelök rövid vagy középhosszú, vékony, rugalmas; rézsunt 
fölfelé vagy csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái kicsinyek, fouálido-
múak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek; elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei, valamint a gyümölcspeczkeken és a vesszők 
alján levők is, jóval nagyobbak, mint a vesszők derekán és hegye felé 
levők; széles és hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; laposak vagy kissé 
völgyesek; csaknem épszélüek; igen hosszú, vékony, rugalmas, rendetlenül 
szétálló nyelőkről kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
LeirÓi. L e r o y . Dict. de poviol. I. 526. 

Mas , Le Verger 11. 77. Mások még aligha irták le. 
Észrevétel. Minden tekintetben beillik alföldi viszonyaink közé is. 

Megérdemlené, hogy népesebb városaink mellett, piaczi elárusitásra, nagy
ban is tenyészszük. 
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f33« Capíaumont vajoncza 
(Beurré Capiaiimont • Capiaumonts Butterbirn.) 

Származása. A múlt század \é^én, Dumortíer szerint, 1787. körül, 
Capíaumont, gyógyszerész nyerte a K o b a k k ö r t e ( = Calebasse) mag
várói Mousban (Belgium). A „Deutsches Obstcabinet" szerkesztője Lange-
thal pedig azt állítja, hogy Capiaumout ezen körtéjcSt azizambert ( = Beurré 
gris) magvárói nyerte volna. Dumortiernek vagy Langethalnak van-e e 
részben igaza! bajos volna eldönteni; mert állitását egyik is, másik ia 
elhanyagolta okokkal támogatni. Elég az hozzá, hogy mindenfelé el vau 
már e körtefaj terjedve fönebbi neve alatt, és terjed napjainkban is folyvást, 
noha tudva vau felöle, hogy nem mindenütt érdemli meg az „egri" nevet, 
más szóval nem mindenütt terem becses gyümölcsöket. 

Érésideje. Sept. vége, oct. eleje; hűvösebb tájakon novemberig is eltart, 
Minősége. Nálam csak II. rendű; kedvező talajban I. rendű csemege' 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Hosszas és néha hasas körtealakú; egyik oldalán gyakran 

hízottabb, mint a másikon; elég síkfölületü. Zöme a középtájnál jóval alább, 
a kelyhes vég felé esik; honnét kelyhe felé hirtelen fogyva gömbölyödik s 
kelyhe körül szűk talpban végződik; szára felé pedig, az egyik oldalon 
szelíd behajlással, a másikon pedig behajlás nélkül fogyva, hosszas, kúpos 
csúcsban enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag, többnyire 
húsos, görcsös; fényes vörhenycsbarna mázzal bevont; a gyümölcs csú
csából annak folytatásaként kiálló; néha némi húsos gyürözetből oldalvást 
kiemelkedő. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; rendetlenül föl-vagy szétálló, 
széles, barnás, szarunemű osztváuyokkal ellátott; igen sekély mélyedés
kében ülő, melynek karimája rendszerint kissé ferdén áll s rajta szembe
tűnő emelkedések nem fordulnak elő. 

Szine. Bőre kissé vastag, keménykés, sima, kissé fényes, elejénte sáp-
padt sárgás-zöld; értével fehéres-sárga; napos oldalán gyakran pirossal is 
belehelt. Mindezen színezetből azombau csak kevés látható tisztán, mint
hogy az egész fölület finom, barnás, később sárgásbarnává vagy vörhe
nyesre változó rozsdamázzal van eltakarva vagy legalább síírün hálózva és 
márványozva. Pontozata csak a rozsdával el nem takart alapszínben vehető 
észre s e pontozat egyenlően elhintett, elég szembetűnő, világosbarna pety-
tyecskék alakjában szokott jelenkezni. Néha feketés ragyafoltok is tűnnek 
elő a gyümölcsön. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom tömött, olvadó 
vagy félszerint olvadó; magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve bő, 
czukros, üdítő savanynyal emelt, mibe azomban száraz évjáráskor össze
húzó csípősség is vegyül, külömben igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja 
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többnyire zárttengelyíi; tömlfioskcíiben egészséges, zömök tojásdad, hegyes, 
sötétbarna ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; virágzásában sem kényes; 
kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal, miért is korán, 
rendesen es igen bőven termő; fölfelé törekvő vagy kissé szétálló ágaival, 
melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég süríl-
lombos, gulaalaku koronát alkotó. Vadonezon inkább díszlik, mintsem birs
alanyon ; szálasfáuak is, gulafának is egyirént alkalmas; kertem könnyen 
kiszáradó és laza talajában is jól díszlik, de gyümölcsei száraz évjáráskor 
összehúzó fanyarságot kapnak különben, a fán, igen jól állják helyöket 
mindig. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, de hegyöknél kissé bunkósan végződök; kissé könyökösek; bordá-
zatlanok; föl vagy szétállók; gyenge korukban elég sűrűn és finoman fehér-
molyhosak; ért korukban osupaszak, vöröses barnák; elég nagy, kerek 
vagy itt ott tojásdad, fakó pontokkal sűrűn és elég szembetuuöleg pon-
tozottak; hosszas levélközüek. 

Riigyei. Középnagyok, zömök kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók; 
kissé lazán álló, szürkével tarkázott sötétgesztenyeszínű pikkelyekkel borít-
vák; majd alig, majd eléggé kiálló, bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, hegyesek, szürkével és sötét
barnával tarkázott világos geszteuyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kissé vastag és kemény-
szövetűek; kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; többnyire szabályosan 
elkeskenyedő hosszas, éles hegyben végződök; a vesszők alján csaknem 
laposak; fölebb a vesszőkön csatornásak; itt-ott hullámosak és félrecsava-
rodók; inkább vagy kevésbbé íveltek ; gyenge korukban kissé molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk világos-zöldek; széleiken 
előrehajló kissé tompa fogakkal, elég mélyen és elég szabályosan fürésze-
sek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, fölebb a vesszőkön mindmind 
rövidebb, elég vastag és merev; kissé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
jól kifejlődöttek, fonál vagy áridomúak, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei kissé nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak, mint a vesszőkön levők; 
hosszas, elég vastag, de elég hajlékony nyelőkről, kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Beurré Aurore; Capiaumonts Herbst-Butterbini. 
Leiről. D i e l , Kernobstsorten. VIII. 54. 

J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. 11. 93. 
L e r o y . Dict. depomol. I. 330. 
Mas, Le Verger. III. 75. és sokan mások. 

Észrevétel. Kötöttebb és kellőleg nedves talajban széles elterjesztésre 
méltó hazánkban is mindenütt, még az alföldet sem véve ki. Nálam alig 
érdemli meg a helyet, melyet kertemben elfoglal. 
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134. Charneu-i ízletes, (olv. Sarnői.) 
(Fondonte de Charneu; Köstliche von Charneu.) 

Származása. E század elején véletlenül kelt magról bizonyos Legi-
pont nevű birtokos jószágán Charneu, belga falu határában. Kezdetben 
Legipont körtéje név alatt lön ismeretessé; később azombau Diel föuebbi 
név alatt irta le s ö utána a „Charneu-i ízletes" elnevezés lett uralkodóvá a 
gyümölcsészet irodalmában s az európai gyümölcsfaiskolákban is — Belgiu
mot kivéve, a hol máig is a „Legipont körte" elnevezést tartották meg. 
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Reutlingenböl, dr. Lucastól. Nálam még 
csak tavaly fordult termőre a már jól megerősödött próbaág a fajfán. Fajom 
határozottan valódinak bizonyult be. 

Érósideje. Sept. vége oct. eleje. 
Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. Száraz, laza talajban és nagy szá

razságkor nálam még eddig csak középnagy példányokat termett. 
Alakja. Változó; majd hosszas, hasas körtealakú; majd tojásdad 

körtealaku, szelíden buczkos, de különben elég síkfölületű. Zöme a közép
tájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva 
boitozódik s kelyhe körül elég talpasán fogy el; szára felé pedig szintén 
szelíden, néha némi behajlással vagy behajlás nélkül is fogyva, hosszas, 
kissé tompakúpos véget alkot. S z á r a hosszú vagy hosszas, elég vastag, 
görcsös, fás, tövénél néha húsos, hegyénél bunkósan végződő, többnyire 
görbe; zöldszínü, nagyrészt azomban sárgásbarna mázzal bevont; majd a 
föiszínre helyezett; majd csekélyke mélyedésből, húsos dudorok közül 
kissé oldalt kiálló. K e l y h e elég nagy, nyilt; csaknem csillagalakúlag 
szétterülő, hosszas, hegyes, sárgás vagy barnás, kissé molyhos osztványok-
kal ellátott; inkább vagy kevésbbé mély és nem tágas üregben ülő, mely
nek aljáról szelíd, lapos bordák nyúlnak föl az üreg karimájára és ezt hul
lámossá téve gyakran, majd inkább, majd kevésbbé kiemolkedöleg vagy 
eleuyészöleg, a gyümölcs derekára is fölvonulnak s a gyümölcs kerekded-
ségét megzavarják. 

Színe. Bőre tinóm, sima, de kissé száraztapintatú; elejénte sárgás-zöld; 
értével czitromsárga; napos oldalán némi sugárszerü, inkább vagy kevésbbé 
derült pirossággal bemosott vagy csak belehelt. Pontozata igen sürü, egyen
lően elhintett, apró, fahéjszínü pettyek alakjában jelenkezö, szembetűnő. 
Rozsdafoltok és alakzatok csak akkor tűnnek elő felületén, ha a bőr, fejlő
dése közben, némi sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásfehér, igen finom, tömöttes, olvadó; 
magtokja körűi is csak alig észrevehetöleg kövesszemcsés; leve igen bő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és füszeres-
ízü. Magtokja kissé nyilttengelyfi, tömlőiben hosszas, hegyes, barna, ép 
magvakat i-ejtö. 
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fája. Elég vígnovéstí ds erőteljes, edzett; elég korán és bőven termő; 
kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel 
és peczkekkel szabályosan beruházkodnak, szép gulaalakú, szellős koronát 
alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon i s ; gulafának alkalmasabb, mintsem 
szálasfának; szereti a mélytermörétegü, kellőleg nedves talajt, hol nagy és 
finomízü gyümölcsöket terem. Kertem könnyű, száraz talajában jól dísz
lik ugyan a fája: de gyümölcsei nem birnak kellő nagyságra fölnevelkedui, 
fölhízni. Gyümölcsei nálam jól dac55oltak a fán az erősebb szelekkel is. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvékonyo-
dók; könyökösek; bordázatlauok; fölállók, vagy kissé nyilt szögekben 
fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn fehérmolyhosak; ért korukban 
is csak itt-ott csupaszak; barnás olajszín-zöldek; apróbb-nagyobb, hosszas 
vagy kerek, fehéres pontokkal sűrűn és elég szembetűnőleg pontozattak; 
rendetlen, vagyis itt ott rövid, itt-ott hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók és 
gyakran sarkantyúsan is kiszögellök. sűrűn molyhos, világos gesztenye
színű pikkelyekkel borítvák; elég kiálló, bordázatlan talapra helyezkedök, 

Virágrügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, hegyesek; kissé lazán 
álló, pirosas vagy világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek, elég vastag és elég keményszövetüek, hosszas, 
keskeny tojásdadok vagy csaknem lándzsásak; szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; völgyesek; íveltek; gyenge korukban 
alulfölül íiuoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylők, homályos zöldek; széleiken igen apró, tompa fogakkal szabály
talanul fürészesek, vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök a vesszők alján 
hosszú, rugalmas; a vesszőkön fölfele mindmind rövidebb és merevebb; 
vizirányosan el vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fonál 
vagy áridomúak, gyakran a nyéltövétől fölebb a nyélre helyezettek; tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön lévők; 
kissé hullámosak; fölálló, hosszas, rugalmas nyelőkről, mei*even szétterü
lök. Másodlevolei lándsásak, csavarosán elgörbülök. 

Hasonnevei. Merveille de Charneu; Legipont stb. 
LeirÓi. D i e l , Kemohstsorten. Almák-körték. III. 113, 

J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 105. 
L e r o y , Díct. depomol, II. 172. és sokan mások is. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy különösen itt az alföldön nagyobb 
folyóvizeink mellékén, minden kertben hegyet foglaljon. Sem a túlságosait 
nedves, sem a túlságosan száras talajba nem való. 

.y^J^>^AA^-*.^A.n»•v^Aí^ 
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135. Coloma őszi vajoncza. 
lUrbaniste; Coloma's Herbstbutterbirn.) 

Származása. A múlt század vdgén véletlenül kelt magról az Urba-
nistáknak nevezett barátok kertében. Malinesban (németül Mecbeln) Bel
giumban. E kertet az urbanista barátok rendének eltöröltetése után Coloma 
gróf, híres magonczozó, a ki több jeles gyümölcsfajjal gazdagította a vilá
got, vette meg 1786-ban s itt fedezte ö föl e jeles körte anyafáját. Belgium
ból többféle név alatt kezdett csakhamar elterjedni a világon. Ojtóvesszejét 
1871-ben Oberdiecktól fönebbi neve alatt, 1872-ben „König von Rom" név 
alatt kaptam meg. Ez utóbbi faj jegyfácskájára Oberdieck azt irta, hogy 
hozzá Burchardtól és ehhez egyenest Van Monstól került: de nálam ez a 
faj is csak a Coloma őszi vajonczának mutatta be magát. A Vau Mons tár
sulat kertéből már 1868-ban is megkaptam e fajt. „Esperen bergamotja" 
hamis név alatt. Fajom határozottan valódi. 

Érésideje. Sept-octóber. 
Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Középuagy. 
Alakja. Tojásdad vagy hasas csigaalakú; szabályosan boltozott, noha 

némelykor egyik oldalán hízottabb és emelkedettebb mint a másikon; 
köröskörül síkfelületü; zöme a középtájnál alább, kissé a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé félgömbalaki'ilag boltozódik s kelyhe körül inkább 
vagy kevésbbé szűk, de laposas karimában végződik; szára felé pedig sze
líden s néha némi behajlással is fogyva, többnyire rövid, vastag és tompa
kúpos véget alkot. S z á r a inkább rövid, mint középhosszú, vastag, fás, 
néha kissé húsos, két végén bunkós; egész hosszában világosbarna, fényes 
mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán az egyik oldal fölemelkedése mellé, 
csaknem a fölszínre helyezett vagy szűk és sekély mélyedésbe, húsos dudo
rok közé, mintegy beszorított. K e l y h e nyilt; fölálló, rövid, törékeny, 
szarunemü osztványokkal ellátott; csaknem szabályosan kikanyarított, 
tágas, de igen sekély üregben ülő. 

Színe. Bőre kissé vastag, keménykés, sima, zsirostapintatú, bágyad
tan fénylő; elejénte világos-zöld; értével zöldessárga; napos oldalán is 
csak a napszegte darabokon kap néha némi piros mosatot vagy leheletet. 
Pontozata elég sűrű, zölddel szegett, apró, barna pettyecskék alakjában 
jelenkező, elég szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok ritkásan elhintve 
majd minden gyümölcsön fordulnak elő. Kehelyüregének falait többnyire 
finom, sugaras rozsdamáz borítja, a milyen néha száras végén is mutatkozik. 

Belseje. Húsa fehéi*es, finom, tömött, olvadó; magtokja körül is csak 
finotnan kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben 
szép, tojásdad, hegyes, sötétbarna ép magvakat rejtő. 
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Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; későn fordul termőre, de 
aztán bőven termő; nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas 
szálasfának is, gulafának is; mindenütt jól díszlik, de gyümölcsei végett, 
melyek nem eléggé jól állják belyöket a fán, a mennyire lehet, védett 
helyet igyekezzünk számára juttatni. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé elvé-
konyodók; könyökösek; fölállók vagy uyilt szögekben fölfelé törekvők; 
bordázatlanok; gyenge korukban is csak finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, csaknem fényesek; olajszín vagy zöldessárgák; hegyök 
felé néha pirossal kissé mosottak; apró, többnyire kerek, sárgásfehér pon
tokkal ritkásan pontozottak; rendetlen, de többnyire középhosszú levél-
közüek. 

Rügyei. Nagyok, kúposak, tompahegyüek; hegyökkel a vesszőtől jól 
elállók; kissé lazán álló, szürkével tarkázott, vöröses gesztenyeszínű pik
kelyekkel borítvák; alig, vagy csakis a vesszők hegye felé kissé kiálló, 
sima párkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, igen tompakúposak; szürkével kissé tarká
zott világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag, de nem elég keméuyszövetííek; 
hosszas tojásdadok; nyelők felé néha csaknem éppen ugy elkeskenyedők, 
mint hegyök felé; rendszerint kissé hirtelen elkeskeuyedö, hosszas, éles 
hegyben végződök; széles völgyesek; alig íveltek; gyenge korukban igen 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, 
világos vagy szökés-zöldek; széleiken tompa fogakkal elég szabályosan és 
szembetünőleg fogazottak. Levélnyelök hosszú, középvastag, hajlékony, 
s csaknem vizirányosan elálló s róla a levéltányér kissé lefelé konyuló. 
Levélpálhái vékony fonálidomúak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
jóval nagyobbak, mint a vesszőkön levők; hosszas, széles tojásdadok; kissé 
íveltek és lapos völgyesek; igen hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről kissé 
lefelé lógók. 

Hasonnevei Poire des Urbanistes; Urbanists Seedling; Beurré Dra-
plez; Beurré Piquery; Louis Dupont; Louise d'Orleans; Herbst coloma; stb. 

Leírói. B i v o r t . Annál, depomol. II. 35 és 59. 
L e r o y , Dict. de fomol. 11. 712. 
Mas , Le Verger. III. 193. 
D i e l , Kernobstsorten, körték VIII. 65. 
J a h n, Illustr. Handh. der Obstk. 11. 443. és sokan mások. 

Észrevétel. E jeles körtefaj megérdemlené, hogy az erősebb szelek 
ellen csak kevéssé is védett helyeken mindenütt elterjoszszük hazánkban, 
még az alföld síkságait sem véve ki. 
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136. Columbia körte. 
Származása. E jeles körte az éjszak-amerikai egyesült államokból 

származik. Á iiegyveues cívek előtt, bizonyos Casser nevű ur bérjószágán, 
New-Yorktól 20 kilométernyire, a Wostchester grófságban találták föl. 
„Bloodgood és társai" czég ílusliingi faiskolájából kezdették először elter
jeszteni s napjainkban már Európában is meglehetősen el vau terjedve. 
Ojtóvesszüjét 1872-ben kaptam boldogult Glocker, enyingi fökertész bará
tomtól. Nálam több ízben tei-mett már a fajfán. Gyümölcsei is, növényzete is 
egyeztek a leírásokkal s így fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje, tíept. végétől oct. végéig,- hűvösebb tájakon uov.—dec. 
Minősége. I.-rendü csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
AlaKja. inkább vagy lievésbbé hosszas tojásalakú; egyik oldalán majd 

mindig hízottabb, mint a másikon; különben elég szabályosan boltozott sík-
fölületü. Zöme csaknem középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva 
gömbölyödik s kelyhe körül többnyire ferdén álló karimában végződik, 
melyre a gyümölcs mégis többnyire jól fölállítható; szára felé pedig az 
egyik oldalon szelíden, a másikon némi behajlással is fogyva, inkább vagy 
kevésbbé hosszas, vastag és tompakúpos véget alkot. S z á r a középhosszú, 
majd középvastag és fás, majd elég vastag és húsos, bunkósan végződő, 
görbe vagy félrecsavarodó; csaknem végig fényesbarna mázzal bevont; a 
gyümölcs csúcsából, többnyire oldalvást kiálló vagy legalább húsos emel
kedéstől ferdére taszított. K e l y h e többnyire félig uyilt; rendetlenül föl
álló, inkább vagy kevésbé rövid, sárgás vagy barna, szarúnemü osztványok-
kal ellátott; tágas, de sekély üregben ülő, melynek falain és karimáján rit
kán láthatók észrevehető emelkedések. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés; csaknem teljesen sima, bá
gyadtan fénylő; eleinte sápadt vagy halavány zöld; értével czítrom sárga; 
napos oldalán is csak aranysárga, néha némi narancs-pírossal árnyalt. Pon-
tozata elég sürü; egyenlően elhintett, barnás vagy fahéjszinű pettyecskék 
alakjában jelenkcző, elég szembetűnő. Rozsda foltok vagy alakzatok ritkán 
mutatkoznak fölületén, sőt még kehelyűregének falain és száras végén sem. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásfehér; elég finom, tömöttes, olvadó; 
magtokja körül köves-szemcsés; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
uálam nem illatos, de igen kellemes füszeresízü. Magtokja csaknem zárt 
tengelyű; tömlőcskéiben hosszas, hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és elég bőven termő; fölfelé törekvő, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruház
kodnak, elég lombos, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, 
mint birsalanyon. Legalkalmasabb léczezet mellé, redély vagy szárnyas 
fáknak, kerített és az erösebb szelek ellen védett helyen is inkább gulafA" 
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nak, mintsem szAlasfának, mert gyümölcseit könnyen lehányja a szel. Kü
lönben a fa, maga, mindenütt jól díszlik. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, hajlékonyak; könyökösek; bordázatlanok; fölállók; gyenge koruk
ban finoman molyhosak, pirossal színezettek; ért koi-ukbau csupaszak, kissé 
sárgás és barnás zöldek; apró, kerek, fehéres pontokkal ritkásan és alig 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé hosszas és karcsú kúposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók; szürkével szegett világos gesztenyeszínű pikkelyekkel 
borítvák; elég duzzadt, simapárkányos talapra hclyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, hegyesek; sötétvöröses gesz
tenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Csaknem középnagyok; nem vastag, de elég keményszöve-
tüek; kerülékescik vagy tojásdací kerülékesek; szabályosan elkeskenyedö, 
rövidke, éles hegyben végződök; kissé csatornásak, alig iveitek; nyelőkről 
kissé lefelé csüggök; gyenge korukban is alig észrevehetőleg molyhosak; 
ért koi-iikban csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, világos vagy kissé sár
gászöldek; széleiken tompa fogakkal, ritkásan és sekélyen füi-észesek. Le-
vélnyelök hosszú, vékony, hajlékony; csaknem vizirányosan elálló vagy le
felé görbülő. Levélpálhái majd fejletlenek, majd vékony fouálidomuak, ha
mar elhullók. Virágrügyet köritő levelei nagyok, hosszas tojásdadok; 
csaknem laposak, itt-ott kissé hullamosszélüek; igen hosszú, vékony és 
hajlékony, szétálló nyelőkről lefelé lógók. 

HasonneVQÍ. Columbián virgalieu; Columbia virgouleuse. 
Leiről. B i v o r t , Annál, depomol. VII. 33. 

L 6 r 0 y, Díct, de pomol. I 589. 
Mas, Le Verger. I. 151. 
J a h n, lUustr. Handh. der Obstkunde. VII. 453. és sokan mások. 

Észrevétel. Szabadon álló fának a sík alföldre, hol az erős szélroha
moknak mi sem állja útját, egyátalábau nem való e faj. Hazánk hegyes-
völgyes vidékein bizonyára érdemes volna sokhelyt nagyban is tenyészteni. 
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137, Csatár körte. 
('Soldat-laboureur; BlumenbacLs Butterbirn.) 

Származása. E jolos körtet Esperen őrnagy nyerte magról 1820. 
körül s fáradalmas katonai életére czélozva elkeresztelte S o 1 d a t -1 a b o u-
r e u r-n a k. Oberdieck Van Moustól ucv nélkül kapta meg e fajt s gondolva, 
hogy ez is Van Mous magoncza, elkeresztelte egykori tanára nevéről Blu-
meubach vajouczáuak. Minthogy Németországban ez utóbbi nev alatt már 
igen el van terjedve; bárha később eredeti neve is fölfedeztetett, mégis az 
Oberdieck elnevezése alatt ismerik és terjesztik ott máig is e körtefajt. Az 
eredeti franczia nevet visszatükrözni akarva én fönebbi magyar névvel 
neveztem azt el. Ojtóvesszejét 1872-beu kaptam Oberdiecktól, Jeinsenból, 
(Hamiovcra). Több izbon termett már fajfámon. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Nálam september; hűvösebb tájakon oct.-nov. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azomban csigás körtealakú vagy 

csaknem harangalakú; szabálytalanul boltozott, kissé hovadásos és buczkos 
fölületü. Zöme a középtájiuíl kissé al.ább, a kolyhes vég felé esik, honnan 
kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s elég talpasán végződik; 
szára felé pedig majd hirtelen, majd szelíden fogyva behajlást is alkot s 
inkább vagy kevésbbé rövid, vékony, tompakúpos csvicsbau enyészik el. 
S z á r a inkább rövid, mintsem középhosszú, elég vastag, fás, itt-ott görcsös; 
tövénél néha húsos; nagyrészt fényes, vörhenycsbarna mázzal bevont; a 
gyümölcs csúcsán, húsos gyűrüzetre vagy húsos emelkedés mellé, oldalt 
helyezett. K e l y h e kicsi, nyilt vagy félig nyilt; fölálló, rövid, szarunemü 
osztváuyokkal ellátott; igen szűk és sekély üregesébe helyezett, melynek 
széles és laposas karimáján szelíd emelkedések is vehetők észre, 

Szine. Bőre kissé vastag, sima vagy finoman érdes; elejénte fehéres 
zöld; értével sáppadtsárga; napos oldaláu is csak kissé élénkebb sárga 
minden pir nélkül. Pontozata ritkás, de eléggé szembetűnő, kissebb-nagyobb, 
bai'na pettyecskék ahikjábau jolenkezö. Eozsdaalakzatok majd sűrűbben, 
majd ritkábban, de mindig találkoznak fölületén; külöuöseu pedig napos 
felén és kelyhes végén; száras végét pedig elég nagy terjedelemben több
nyire finom, vörhenyes rozsdamáz szokta borítani. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom vagy elég finom, tömöttes, olvadó; 
magtokja körül kövesszemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savany-
nyai emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja zártteugelyü; szűk töm-
löcskéiben tojásdadalakú, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatalkorában vígnővésű, később csak mérsékelten növő, do 
egészséges és edzett: korán és elég bőven termő; nyilt szögekben fölálló 
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vagy fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel 
jól beruházkoduak, szeilös lombozatú, gulaalakú, koronát alkotó. Díszlik 
vadouczon is, birseu is; iukább alkalmas léczezet mellé kikötözött forma-
fákuak, mintsem gúla vagy szálasfáuak; mert gyümölcsei uem eldggc jól 
állják lielyöket a fán. Maga, a fa azombau mindenütt jól díszlik. 

Vesszei. Elég számosak, közc'phosszak, közcpvastagok, hegyök felé 
elvékouyodók, de licgyöknél kissé bunkósan végződök; kissé konyökösek; 
bordázatlauok; föl- vagy szétállók; gyenge korukban íinoman molyliosak; 
ért korukban csupaszak, homályos vörösesbarnák vagy zöldesbaruák; apró, 
hosszas, szürkés pontokkal elég sürfm, de uein szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azomban középliosszn levélközüek. 

RÜgyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől kissé elállók; 
többnyire kissé lazán álló, feketés pikkelyokktil borítvák; eléggé kiduzzadt, 
sima párkányos talapra helyezkedök. 

Virági'Ügyoi. Elég nagyok, hossz.'is kúposak, hegyesek; szürkével 
szegett gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vékony és uem keményszö-
vetüek; hosszas tojásdadok vagy keskeny kerülékesek; nyelők felé néha 
keskenyebbek, mintseni hegyök felé; majd szabályosan, majd hirtelen 
elkeskenyedö rövid és éles hegybon végződök; lapos csatornásak; alig 
íveltek; gyenge korukban ritkásan és finonaau molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, világos-zöldek; széleikon apró, torapa 
fogakkal ritkásan és szabálytalanul fdrészesek. Levéluyelök rövid vagy 
középhosszú, középvastag, merev; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái árldomúak, hegyökkel a vessző felé visszakanya-
rodók; kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei középnagyok, tojásdad 
kerülékesek; lapos teknősek; hosszú, merev nyelőkről lefelé lógók. 

Hasonnevei. Auguste Vau Mons sóidat; Beurré Blumeubach; Sóidat 
Esperen; Soldatenbirne. 

Leírói. R o y e r , Annnl, de pomol. ILI. 31. 
L e r o v , Dict. de pomol. II. 668. 
Mas , 'Le Verger. III. 131. 
J a h n , llltistr. Handb. der Ohstk. II. 143. c's többen mások. 

Észrevétel. Hazánk hegyesvölgyes vidékeire iukább való e körtefaj, 
mintsem az alföldre, a hol csakis a magas épületektől védett városi ker
tekben volna előnyös tenyésztése. Síkságokon, a szabadon nyargalászó sze
lek, idö előtt levernék gyümölcseit. 
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138. Desportes ívánné. 
(Madame Baptiste Desportes,) 

Származása. Fraukhonbau Leroy Endre, a ki a gyümölcsészet iro
dalmát nagyszerű munkájával a „Q-yümölcsészeti szótárral (=r:Diotionnaire 
de pomologie) gazdagította, 1863-ban magról nyerte augerísi híres faiskolád 
jában, es nagyszerű fatonyésztési üzletének egj^ik igazgatója, Desportes 
Iván ur neje nevdröl keresztelte el. Ojtóvesszejet 1874-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsouböl. Fajfámon csakhamar tei-möre fordult. G-yümölcsei, 
növényzete egyezvén Leroy leírásával, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. közepe; hűvösebb tájakon octóber közepéig eltart, 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Kissé változó; majd csigás göinbalakú; majd tojásdad gömb

alakú ; elég szabályosan boltozott bárha itt-ott szelíden emelkedéses fölü-
letü. Zöme csaknem középtájra, vagy csak kissé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég 
szűk karimában végződik; szára felé pedig szintén szelíden és többnyire 
behajlás nélkül fogyva, aztán pedig hii'telen összeszűkülve kisded csúcsban 
végződik. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, fás, többnyire 
görbe, bunkósan végződő, tövénél néha húsos, zöldesbarna mázzal bevont; 
majd a gyümölcs folytatásaként a csúcsból húsosán kiemelkedő; majd 
csekélyke és szelíden emelkedéses karimájú mélyedésbe helyezett. K e l y h e 
kicsi, nyilt vagy félig nyilt; fölálló, rövidke, sárgás, szarunemü osztvá-
nyokkal ellátott; inkább vagy kevésbbé tágas és mély üregesében ülő, 
melynek karimája néha szelíden hullámos. 

Színe. Bőre finom, vékony elég sima, de száraztapintatú, fénytelen; 
elejéute bágyadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán kissé derültebb 
sárga s néha némi igénytelen pirossal is belehelt; mindezen szinezetbül 
azomban kevés látszik ki tisztán; mert gyakran, csaknem az egész fölület 
finom, zöldesbarna, később kissé vörhenyesre változó mázzal van elfátyo
lozva márványozva vagy hálózva. Pontozata elég sűrű, apró alig szembetűnő. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömöttes, olvadó vagy félszerint olvadó; 
magtokja körül is. alig kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja zárt 
vagy csak alig uyilttengelyű; tömlőcskéiben rövid, tojásalakú, barnás, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Isem erőteljes, lassúnövésü, kevéssé edzett; korán és igen bőven 
termő; fölfelé törekvő ágaival, melyek rövid gyümölcspeczkekkel hamar 
és jól beruházkodiiak; ritkás szellős és nem eléggé szabályos, gulaalakú 
koronát alkotó. Vadonczon is csak mérsékelten nő; birsen csak sínylődik, 
líagyfává nem képes növekedni; miért is csak bokoralaku vagy gulafának 
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alkalmas. Kertem könnyen kiszáració lasa talajában raogloliet^sen meg' 
küzdött a három évig folyvást tartó szárazsággal is. Gyümölcsei elég jól 
állják lielyöküt a fán. 

Vesszei. Ele'g számosak, nem hosszak, vékonyak, elég egyenesek; 
alig könyökösek; finoman bordázottak; fölállók vagy uyilt szögekben 
szcitállók; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, zöklesbarnák; apró, kerek, fehér pontokkal elég süríín de nem szem-
betünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azomban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középuagyok, rövidkúpoísak, alig hegyesek; 
a vesszőtől kissé elállók; pikkelyeik sötétgesztenveszi'uüek, egymást lazán 
borítók; elég kiemelkedő, finoman és hosszan bordázott talapra hely czkedök. 

Virágrügyei. Középuagyok, hasaskúposak, alig hegyesek; pikkelyeik 
sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínüek, egymásra lazán borulok. 

Levelei. Kicsinyek, vékony, de keményszövetüek; láudsás kerüléke-
sek; néha hegyök felé inkább elszólesedök, mintsem nyelők felé; több
nyire rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposok vagy kevéssé völ
gyesek ; alig íveltek; gyenge korukban is csak ritkásan és finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos-zöldek; 
széleiken igen aj^ró, hegyes fogakkal süríín és elég szabályosan fürészesek. 
Levéluyelök hosszas, vékony hajlékony; nyilt szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálhái fejletlenek, fonálidomúak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei gyakran kisebbek, mint a vesszőkön levők; láudsásak, kissé hullá
mosak ; laposak és nem íveltek; hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről, mere
ven szétterülök. 

Hasonnevei. ííincsenek. 
Leiről. L e r o y , Dict. depomol. II. 374.; tudtommal mások még nem 

Írták le. 
Észrevétel. Kerített házikerteinkben, hol a nagyterjedelmü szálas

fákat külömbeu semlátjukszíveseu, a többi törpe fák közt ennek számára is 
helyet adhatunk egy-egy fának mindenütt hazánkban, még a sík alföldet 
sem véve ki. 
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139. Dilién dékán. 
(Doyen Dlllen j Deoliant Dilién), 

Származása. A belga gyümölcsészeí büszkesége, Van Moüs nyerte 
magról, de uem ö, liauem, halála után, fiai nevezték el egyik rokonuk Dil
ién dékán nevéről. Belgium éghajlata alatt s kedvező talajában rendkívül 
kitűnőnek találták e körtefajt; de a rápazarolt dicséretet alföldünk melegé
ben, könnyen kiszáradó laza talajában, hihetőleg az erőltetett érés követ
keztében, éppen nem érdemli meg oly mértekben legalább, a milyenben 
Belgiumban megérdemelte. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérek hires faiskolájából, Plantiéresböl. Fajfámon már több izben is 
termett. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésldeje. Nálam sept.; hűvösebb tájakon oct.—nov. 
Minősége. Nálam csak Il.-rendü; kedvezőbb körülmények közt I.-reudü 

csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Hosszas körtealakú; néha kúpos vagy tojásdad körtealakú; 

elég szabályosan boltozott, noha egyik oldala gyakran, kissé hízottabb is 
mint a másik s fölületén elenyésző, bordás emelkedések is vehetők észre. 
Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé sze
líden összehúzódva fogy s többnyire szűk karimában végződik, melyen a 
gyümölcs ritkán bír megállani; szára felé pedig elejénte szelidoi, azután 
némi csekély behajlással is fogyva inkább vagy kevésbbé hosszas, vastag, 
tompakúpos véget alkot. S z á r a rövid, vastag vagy igen vastag, húsos, 
görcsös, végig barnamázos; a gyümölcs csúcsából csaknem annak folyta
tásaként, többnyire mindig oldalvást kiálló, vagy csak húsos emelkedéstől 
ferdére nyomott; néha azonban szűk mélyedéskébe helyezett. K e l y h e 
kicsi, zárt vagy félignyilt; fölálló, rövid, szarúnemű osztványokkal ellátott; 
néha elég szabályosan kikanyarított, néha pedig ránczos falú, szűk és nem 
mély üregben ülő, melynek karimáján inkább vagy kevésbé ormós emelke
dések láthatók, a melyek aztán elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvo-
nuluak. 

Szine. Bőre kissé vastag, elég sima, bágyadtan fénylő; elejénte világos 
zöld; értével zöldessárga; napos oldalán, — mint a Pisztráng-körte, — piros
sal pettyezett. Pontozata sürü, igen apró és mégis eléggé szembetűnő. Rozs
daalakzatok kisebb-nagyobb, szakadozott foltokban majd minden gyümöl
csön, különösen pedig kehelyüregéuek falain és szára körül szoktak elő
fordulni. 

Belseje. Húsa fehér, finom vagy félfinom, olvadó vagy félszerint olvadó; 
magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve bő vagy elég bő. igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes vagy csak eléggé kellemes, néha 
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illatos, füszeresízü. Magtokja zárt vagy csak alig nyílttengelyü; tömlöos-
keiben egészséges, hosszas, barna magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán, rendesen és igen bőven 
termő, mert virágai és kötődött gyümölcsei jól daczolnak a tavaszi zord 
időjárással is; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és pecz-
kekkel jól beruházkodnak, szép lombos, de elég szellős, gulaalakú koronát 
alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának 
is, gulafának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei elég jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé 
elvékonyodók; egyenesek; merevek; csak kissé könyökösek; bordázatla-
nok; fölállók vagy nyílt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban 
ritkásan és igen finoman fehérmolyhosak; ért korukban végig csupaszak; 
olajszin sárgásbarnák vagy zöldes világosbarnák; kerek vagy tojásdad, 
fehéres pontokkal elég sftríln és szembetünöleg pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Fögyei. középnagyok, hasas kiiposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével és sötétbarnával árnyalt gesztenyeszinüek; elég kiduz
zadt, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek; sötétbarnával áriiyalt 
pirosas gesztenyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján elég nagyok; elég vastag és 
keményszövetüek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; szabályosan 
elkeskeuyedő; hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy völgyesek és 
itt-ott csatornásak; inkább vagy kevésbé íveltek; hegyökkel néha félre 
görbülök; gyenge korukban, még alsó lapjukon is, alig molyhosak, ért 
korukban csupaszak, simák, fényesek; élénk zöldek; széleiken tompa 
fogakkal, szabálytalanul fürészesek vagy csaknem épszélüek. Levélnyelök 
középhosszú, elég vastag és merev, nyílt szögekben fölfelé vagy csalínem 
vízirányosan elálló. Levélpálhái igen kifejlödöttek, keskeny lándsásak, 
hegyesek, szétállók, a nyél tövétől fölebb, a nyélre helyezettek, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőitön lévők; szóleskerü-
lékesek; mindkét végokon elkeskenyedők; lapos csatornásak; csaknem 
épszélüek; nem hosszú, de elég vastag és merev nyelőkről lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , Annál de pomol. IV. 27. 

L e r o y , Dict. de pomol. 11. 51. 
M a s , Le Verger, III. 107. szám alatt. 
J a h n, Illustr. Handh. der Ohstkimde II. 91. és sokan mások is. 

Észrevétel. Agyagosabb, meszesebb, szóval kötöttebb és kellő nedves
séggel biró talajban bizonyára kitüuőbbek lesznelí e körtefaj gyümölcsei, 
riint azok, melyele kertem laza s könnyen kiszáradó talajában termettek. 
Ügy itt az alföldön, nagyobb folyóvizeink mellékén, mint hazánk hegye
sebb tájékain is méltó volna vele kísérletet tennünk. Nem kell hagyni, hogy 
a fán érjenek meg gyümölcsei; mert akkor ízetlenek lesznek. 
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140. Fehér czukorkörte. 
(Sucrde blanelie.) 

S7árnia7á8a. Az ifjabbik Boísbunel, roueni gyümölcskertGsz nyerte 
magról Franklionban; a magról kelt anyafa 1856-ban termett először. 
Bárha nagyon megérdemlené; még sincs m^g kellőleg elterjedve. Német 
gyiimölcse'szek müveiben még nevét sem találtam eddig fölemlítve. Ojtóvesz-
szejét 1870-ben Kolozsvárról, Veress Ferencz úrtól kaptam, a ki a fait ma
gától Boisbuneltöl kapta Eonenból. Fajfámon több ízben termett méx. Fajom 
határozottan valódi. 

Érésideje. Aug. második fele. 
Minősége, n . rendű csemege, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb. 
Alal<ja. Hosszas körtealakú; néha csaknem kobakalakú; buczkos és 

csaknem bordás föluletű. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé lassndan és csaknem féi gombai akúlag fogyva 
boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden aztán hirtelen fogyva behajlást és vállat 
alkotva karcsú és többnyire kissé tompa hegybe fut ki. S z á r a hosszú, 
elég vastag, húsos, kissé görcsös, erős és igen hajlékony, többnyire kissé 
görbe, fényes zöld vagy itt-ott sárgásbarna mázos; a gyümölcs hegyéből 
annak folytatásaként kiemelkedő; néha húsos emelkedéstől ferdére nyo
mott. K e l y h e nagy, nyilt; rendetlenül fölálló, rövid, molyhos és zöldes 
osztványokkal ellátott; többnyire csekélyke mélyedésben ülő, melynek 
falain és karimáján lapos emelkedések láthatók, a melyek lapos bordákként 
elég szembetünöleg fölvonulnak a gyümölcs derekára is s annak egyik 
oldalát rendszerint emelkedettebbé teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre vastag, keményes, sima, finoman fehérhamvas, ledörzsölve 
kissé fényes; elejénte világos-zöld; értével sárgás-zöld; napos oldalán is 
csak némely gyümölcsön észlelhető némi igénytelen piros árnyalat. Pon-
tozata igen apró, elég sűrű, de alig szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok 
csak elvétve fordulnak elő egy-egy gyümölcsön. 

Belseje. Húsa fehér vagy bágyadt fehér, kissé tömött, félszerint olvadó; 
magtokja körül is csak kissé kövesszemcsés; leve bő vagy elegendő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt; bárha kevéssé fűszeres, de igen kel
lemesízű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyfi; tömlöcskéiben ép 
magvakat reitő. 

Fája. Erőteljes, csaknem bujanövésü, igen edzett; korán és minden 
második évben rendkívül gazdagon és csomósán termő; fölfelé törekvő, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel hamar és jól bernházkodnak, 
elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon 
is, birsen is; alkalmas gulafának, szálasfának és egyéb alakú formafáknak is; 
helyben és talajban nem válogatós ; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszői. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, liegyök felé kissé 
elvékouyodók, de liegyöknél többnyire buukósan végződök; fölállók vagy 
kissé éles szögekben fölfelé törekvők; könyökösek; nagyrészt sikfölületüek, 
de hegyök felé liosszan és finoman bordázottak; gyenge korukban sürün és 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, pirossal árnyalt barnák; 
ái'nyas félőkön sárgásbarnák; elég szembetűnő, hosszas vagy kerek, fehé
res pontokkal elég sürün pontozottak; itt-ott rövid, itt-ott hosszas vagy 
hosszú levélköziiek. 

RUgyei. Nagyok, zömök kúposak, alig hegyesek; a vesszőtől csak 
kevéssé elállók; szürkével szegett vöröses gesztenyeszínű pikkelyekkel 
borítvák; eléggé kiduzzadt, közepén hosszan bordázott talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövidkúposak, alig hegyesek; vöröses gesz-
tenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vastag és igen keményszöve-
tüek; kerülékesek vagy tojásdad kerülékesek; néha nyelők felé inkább 
elkeskeuyedök, mint hegyök felé; többnyire hirtelen elkeskenyült,i'övidke, 
éles hegy^beu végződök; csatornásak; alig iveitek; gyenge korukban is 
csak alig észrevehetőleg molyliosak; ért korukban csupaszak, simák, 
bágyadtan fénylők, világos-zöldek; szeleiken apró, többnyire tompa fogak
kal, különösen hegyök felé, elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök a 
vesszők alján hosszas, egyebütt, fölfelé középhosszú, középvastag, merev, 
rézsunt fölfelé álló. Levéípálhái áridomúak, hamar elhullók. Virágrügyet 
körítő levelei középnagyok, hosszas tojásdadok vagj^ lándsás kerülékesek; 
csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig íveltek; széleiken finoman s 
alig észrevehetőleg fogazottak; hosszú, hajlékony nyelőkről kissé lankadtan 
szétterülök. Másodlevelek még az erösebb hajtásokon is csak néha for
dulnak elő. , 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Mas , Pomoí. générale. I. 191.; tudtommal mások még nem 

Írták le. 
Észrevétel. Tudtommal alig van gyümölcsfaj, mely annyira beillenék 

alföldi viszonyaink közé, mint e körtefaj. Fája kertemben is igen jól dísz
lik s minden második évben gazdagon terem. Mindazoknak, kik nem ragasz
kodnak egyedül csak a nagyon finom gyümölcsökhöz, jó lélekkel ajánlom 
e körtefajt. 
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141 Frank körte, 
(Frankenbírn). 

Származása. Bij!onytalau; alkalmasint azonban íTemetországLan jÖtt 
a világra, mert ott, különösen pedig Schweitzban reg el van terjedve. Ojtó-
vesszcjét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Fajfámon több izben 
termett már. Gyümölcs, növényzet jól egyezett Oberdieck leírásával, miért 
is fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Kálam sept. első felében; hűvösebb tájakon ootoberig 
is eltart. 

Minöséqe, n.-reudű; tnlságosan száraz években csak ITI.-rendű cse
mege gyümölcs; de háztartási czélokra mindig igen alkalmas. 

Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Változó; többnyire azomban csigás körtealakú; néha zömök 

és tompa tojásalakú; elég szabályosan boltozott síkfölületft. Zöme a közép
tájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik; honnét kelyhe felé szelíden 
fogyva boltozódik s kelyhe körül löbbnyire szííkkarimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden, azntán csinos behajlással is fogyva rövid és in
kább vagy kevésbbé tompakúpos végetalkot. S z á r a középhosszú, vastag 
vagy igen vastag, fás, tövénél néha húsos, zöldes, nagyrészt pedig fényes, 
sárgásbarna mázzal bevont; majd csaknem a fölszinre helyezett; majd hú
sos dndorok vagy gyűrűk közzé benyomott és gyakran húsos emelkedéstől 
félre is nyomott. K e l y h e nyílt; fnlálló, de hegyökkel hátragörbülő, néha 
pedig csillagalakúlag szétterülő, hosszas, keskeny, hajlékony vagy pedig 
szarúneműosztványokkalellátott; tágas, de sekélyke üregben ülő, melynek 
sík falait és karimáját ránczok vagy bordás emelkedések nem teszik ugyan 
hullámossá; de azért a gyümölcs derekának kerekdedségét némi lapos 
emelkedések mégis gyakran megzavaiják kissé. 

Szine. Bőre vékony, elég sima, de száraz tapintatú. bágyadtai! fénylő; 
elejénte sápadt fűzöld; értével zöldessárga; napos oldalán homályos föld
vörössel bemosott vagy csak belehelt és pettvezett, mely színezet néha a 
gyümölcs árnyas oldalára is áthúzódik. Pontozata igen szembetűnő; egyen
lően elhintett, zölddel vagy pii'ossal szegett barnás rozsdapettyecskékből 
álló, melyek aztán nagyon hasonlítnak a Pisztráng körte pettyezetéhez; 
finom rozsdafoltok vagy alakzatok elmosódva, elég gyakran fordulnak elő 
íolületén. 

Belseje. Húsa fehér, félfinom, félszerint olvadó; magtokja körül sem 
kövesszemcsés; leve elegendő, czukros, némi gyöngéden összehúzó, finom 
savanuyal emelt, kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja zárt vagy kissé 
nyílttengelyi;; tömlöcskéiben, tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elénkuövésü, erőteljes, igen edzett, korán, rendesen és bőven 
termő; nyílt szögekben fölfelé törekvő vagy szétálló, nyúlánk, de elég me-
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rev ágaival, melyek gyümölcsveaszökkel és peczkekkel jól beruházkodaak; 
ritkás lombozatú, terebélyes koronát alkotó. Vadonozon jól díszlik; szálas-
fáuak, — mert nagy fává szokott nöui, — inkább alkalmas, mintsem gula-
fának; helyben ds talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják lielyö-
ket a fán. 

Vessze!. Nem számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé 
elvékouyodók; könyökösek; hegyök felé finoman bordázottak; fölállók, 
vagy nyílt szögekben fölfelé töi'ekvök; gyenge korukban sűrűn fehérmoly-
hosak; ért korukban csupaszak, vöröses barnák; igen szembetűnő, többnyire 
hosszas, fehér vagy fakó pontokkal aljuk felé síirííu, hegyök felé ritkásan 
pontozottak; kissé hosszas vagy középhosszú levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, zömök és hasaskúposak, rövid 
hegyűek, a vesszőtől elállók; szürkével sűrűn mosott világos gesztenyeszi-
nüek; elég kiduzzadt, bordázatlan, de a vesszők hegye felé észrevehetöleg 
bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, alig hegyesek; szürkével tar
kázott vöröses gesztenyeszínűek. 

Levelei. Kicsinyek; vastag és igen keményszövetüek; tojásdadok 
vagy hosszas tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyíílt, rövidke, szúrós 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos völgyesek, és széleiken 
mégis kissé lefelé hajlók; kissé íveltek; gyenge korukban finoman molyho
sak; ért korukban csupaszak, simák, ragyogó fényesek, élénk fűzöldek; 
széleiken igen apró fogakkal finoman fürészesek vagy csaknem épszélűek. 
Levélnyelök középhosszú, vékony, merev; inkább vagy kevésbbé éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái nincsenek, vagy rendkívül fejletlenek és 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint 
a vesszőkön levők; csaknem laposak; nem íveltek; széleiken alig észi-eve-
hetőleg, finoman fürészesek; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről rendet
lenül szétállók. 

Hasonnevei. Frankfurter Birne (Metzger). 
Leírói. O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstkunde, V. 63. és 

L u c a s, Württenb. Kernohstsorten, 159.; franczia írók művei
ben még nevét sem olvastam e körtefajuak. 

Észrevétel. Népes városok mellett, piaczi elárúsitásra megérdemlené, 
hogy tenyésszük hazánkban is. Jól beillik alföldi viszonyaink közzé is. 
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142. Hosszú, fehér császárkorié. 
(Doyenné bl.anc long; Lange welsse Dechantsbirn). 

Származása. Bizonytalan. Fönebbi nevét Diel adta neki, a ki 1802-
ben „Kernobstsorten" czímíi munkájában először irta le. Ojtóvesszejét 1872-
ben kaptam übcrdiecktöl. Fajfómou több ízben termett már. Grjümölcsei, 
növényzete egyezvén a leirásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Sept. első fele; liüvösebb tájakon octoberig is eltart. 
ftlinöséye. I.-rendií csemege gyümölcs. 
Nagysáya. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Hasas körtealakú; néha csigás körtealakú; szabályosan bol

tozott sikfölületü. Zöme a középtájnál alább, kissé a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhe körül szűk kari
mában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással 
vagy behajlás nélkül is fogyva rövid és csak kevéssé tompa kúpos véget 
alkot. S z á r a hosszas, vékony vagy középvastag, fás, kissé görbe vagy 
félre csavarodó, tövénél néha húsos, hegyénél bunkósan végződő, sápadt 
zöld, hegyénél világos barnamázos; a gyümölcs csúcsán húsos gyürüzetböl 
kiálló vagy onnan a gyümölcs folytatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e 
kicsi, nyílt vagy féliguyíit; fölálió, keskeny, hosszas és hegyes osztványok-
kal ellátott; szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain és karimáján, 
néha igénytelen lapos emelkedések vagy bordácskák észlelhetők, de a 
melyek a gyümölcs derakára észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, kissé zsirostapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte feliéreszöld; értével élénk vagy kissé zöldessárga; napos 
oldalán is csak ritkán kap némi igéjiytelen piros színezetet. Pontozata apró, 
sürü, zölddel szegett barna, elég szembetűnő pettyecskékböi álló. Rozsda
foltok és alakzatok csak elvétve találkoznak fölületéü. 

Belseje. Húsa fehér, igen linóm, tömöttes, olvadó; magtokja körül sem 
kövesszemcsés; leve bő vagy elég bő, czukrossága néhol, mint nálam is 
száraz évjáráskor, nincs meg kellő mértékben és savanya élénk, különben 
igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízü. Magtokja zárt vagy csak 
kissé nyiltteugelyü; hosszas és szűk tömlőcskéiben, egészséges, hosszas, 
hegyes, feketés magvakat rejtő. 

Fája. Elég erőteljes és edzett; korán és bőven termő; fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodnak; szép 
lombos, de kellőleg szellős gulaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon is 
birsen is, sőt, Mas szerint, még galagonya alanyon is. Alkalmas szálasfának 
is, gúla- vagy más, szabályos alakban nevelt fának is; helyben és talajban 
nem válogatós; gyümölcsei eléggé jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és közópvastagok, hegyök felé 
kiásó elvékonyodók, de hegyöknól kissé hiaottan végződök; elég egyeuesek, 
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noKa kissé könyökösek; bordázatk'inok; fölfele állók; gyenge korukban 
íinomau molyhosak; ért koi-ukban csupaszak; zöldesek vagy zöldesbarnák; 
egymásközt nem egyenlő hosszaságú levélközökkel bírók. 

RÜgyei. Kicsinyek, tojásdadknposok, alig hegyesek; majd lapulók, 
majd kissé elállók; világos vöröses gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; 
alig kiálló, símapárkányos talapra helyezkedok. 

Virágrügyei. Kíesinyek, igen tompakúposak; kissé lazán álló, világos 
vörössel árnyalt gcsztenyeszinü pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok 
vagy kerülékesek; nyelők felé észrevehetöleg elkeskenyedök s hegyök felé 
néha szélesebbek, mintsem nyelők felé; szelíden elkeskenyedő, hosszas, éles 
hegyben végződök; lapos csatornásak; inkább vagy kevésbbé íveltek; 
gyenge korukban is csak alig észrevehetöleg és ritkásan molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, élénk világos zöldek; szé
leiken igen lapos fogakkal csak itt-ott fürészesek; többnyíre ép szélüek. 
Levélnyelök hosszú, vékony, hajlékony, igen nyílt szögekben elálló s róla a 
levéltányér kissé lefelé csüggő. Levélpálhái igcu finom fonálidomúak, föl
felé állók, nem tartósak. Vírágrügyot köritö levelei nagyobbak, széleseb
bak és hosszabbak, mint a vesszőkön lévők; csaknem laposak; itt-ott hullá
mosak; csaknem épszclüek; igen hosszú, vékony és hajlékony nyelőkről 
lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D í e l , Kemobstsorten. U. 51. 

J a h n , lllustr. Handh. der Ohsik. II. 107. 
Mas, Le Verger. Hl. 27. lap. és mások is. 

Észrevétel. Megérdemli e faj is, hogy még alföldi kérteinkben is helyet 
adjunk számára egy-egy fának. Kellőleg nedves és kötöttebb talajban, 
hiszem, hogy méltó volna nagyban is tenyésztem. 
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143. I l latos bohócz. 
(Ariequin musqué.) 

Származása. Van Monsuyerte magról. Bivort, a kiekörtefajaak(1853.) 
első leirója volt, azt mondja, hog}' nem tudja, liogy Van Mons miféle sze
szélyből adhatta a Bohócz nevet ( " Ariequin) e körtefajnak; mert színe nem 
tarka-barka, hanem egyszerűen és tisztán zöld. Bárha nem újdonság többé, 
még sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek híres faiskolájából Plantiéresból. Fajfámou több izben ter
mett már s igy fajom valódiságáról elég módom volt meggyőződhetni. 

Érésideje. Ang. vége, sept. elején; kötöttebb talajban és liüvösebb 
tájakon sept. vegéig is eltart. 

Minősége. I. rendű; nálam, száraz évjáráskor csak 11. rendű csemege
gyümölcs. Aszalványnak kitűnő lehet. 

Nagysága. Nagy vagy legalább jóval nagyobb a középszerűnél. 
Alakja. Csigás gömbalakú; néha tojásdad gömbalakú; elég szabályo

san boltozott s csaknem síkfölületű. Zöme középtájra esik, honnét kelyhe 
felé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég talpasán végződik;' 
szára felé pedig elcjénte szelíden, aztán hirtelen fogyva rövidke és több
nyire ferdén csoukázott kúpos csúcsot alkot. S z á r a középhosszú, "vastag, 
fás, itt-ott húsos, görcsös, mindkét végén bunkós, néha kissé görbe; zöldes 
vagy fényes, fiiíiéjszín-barna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsára kissé 
oldalt, csekélyke és szűk üregbe vagy csaknem a fölszínre helyezett; gyak
ran húsos dudortól félre is nyomott. K e l y h e nagy nyilt; rendetlenül 
fölálló, hosszas, csatornás, sötétbarna, törékeny osztványokkal ellátott; 
inkább vagy kevésbbé tágas, de sekély üregben ülő, melynek aljáról csinos 
lapos barázdák és széles lapos bordák nyúlnak föl a karimára és ezt szelí
den hullámossá tevén elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak 
egyik felét a gyümölcsnek hízottabbá tevén, mint a másikat. 

Szine. Bőre finom, sima, noha szelíden hovadásos; bágyadtan fénylő; 
élénk fűzöld, értével is csak kissé sárgásba játszó zöld; napos oldalán csak 
elvétve kap ncha némi piros árnyalatot. Pontozata sűrű, egyenlően elhin
tett, barnás alig szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok elszórtan fordulnak 
elő fölületén; kehely üregének falait iinom vagy kissé cserepes rozsdamáz 
szokta többnyire borítani. 

Belseje. Húsa fehér, félfinom, tömöttes, vajszerííen olvadó; magtokja 
körül finoman kövesszemcsés; leve majd kevés, majd elegendő, igen czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, illatos, de kevéssé fűszeresízü. 
Magtokja zárttengelyű; tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, világosbarna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Fiatalkorában bujanövésü, később is erőteljes és edzett; korán 
és igen bőventermö; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, 
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melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beniliázkodnak, elég sürü-
lombos, de kellőleg szellős, nagy gulaalakú koronát alkotó. Vactouczon 
inkább díszlik, mint birsalanyon; szálasfának is gulafának is egyiránt 
alkalmas; helyben es talajban nem válogatós; gyümölcsei nagyságuk mel
lett is igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, he-
gyök fele is csak keveset vékonyodók cs többnyire bunkósan végződök; 
kissé könyökösek; bordázatlanok; föláliók és néha a bujanövés folytán 
félrcgörbülök; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, simák, zöldes vagy kissé barnás sárgák; apró, kerek, 
sárgásszürke pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg poutozottak; majd 
hosszas, majd rövid levélközüek. 

Rüyyei. Jókora nagyok, hosszas, itt-ott hasaskúposak, tompahegytíek, 
a vesszőtől elállók s gyakran sarkautyúsan kiszögellök; pikkelyeik szür
kével tarkázott világos gesztenyeszínuek, egymást néha lazán takarók; 
alig kiálló, de a vesszők hegye felé jól kiduzzadt, bordázatlan talapra 
helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok vagy kúpostojásdadok, alig 
hegyesek; pikkelyeik egymást lazán takarók, szürkével tarkázott világos-
geszteuyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek, elég vastag és keményszövetüek; kerülékesek 
vagy széles iándsásak, mindkét végököa csaknem egyenlően elkeskenye-
dök; kissé félregörbülő, rövidke, éles hegyben végződök; inkább vagy 
kevésbbé völgyesek; íveitek; itt-ott csavarosán félrcgörbülök; gyenge ko
rukban is csak finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég 
fényesek, világos-zöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy itt-ott éles fogak
kal finoman, nem mélyen és nem szabályosan fiirészesek. Levélnyelök elég 
hosszú, vékony vagy középvastag, hajlékony; többnyire vizirányosan 
elálló. Levélpálhái vékony fouálidomúak, hamar elhullók. A vesszők alján 
és a gyümölcspeczkeken levő levelei nagyobbak, szélesebbek mint a vesz-
szököu levők; igen hosszú, vékony ós hajlékony nyelőkről többnyire lefelé 
csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , Annál depomol. 1. 105. 

L e r o y , Dict. de fomol. I. 158. 
Mas, Le Verger. lU. 147.; egyebütt még nem olvastam leírását. 

Észrevétel. Kedvezőbb viszonyok közt, mint a milyenek közé kertem
ben jutott, bizonyára megéi'demelné, hogy nagyban is teuyészszük, és pedig 
nemcsak a hegyes vidékeken, hanem még a sík alföldön is. Tegyünk vele 
minél többen kísérletet! Gyümölcseit ne hagyjuk a fán megérni, sem a 
gyümölcskamrában megsárgulni, hanem zöldkorában fogyaszszuk el kü-
lömben levességiikböl és jó izökböl is sokat vesztenének. 
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144. ízletes vajoncz. 
(Beurré Delicat). 

Származása. A tournay-i kertesztársulat elnöke, Dumortier szerint, 
De Jonghe, jeles belga gyümölcsesz nyerte magról alig egy pár évtizeddel 
ez előtt. A Vau Mons társulat közleményeiben csak 1863-ban volt először 
fölemlítve e körtefaj neve. Ojtóvesszejét 1868-ban Belgiumból, a Van Mons 
társulat kertéből és 1873-ban Simon-Louis testvérektől Plautiéres-ból és 
pedig mindkét helyről teljesen egyezöleg kaptam meg. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erósideje. Nálam sept. végén és oct. elején; Belgiumban állítólag jan. 
Minősége. I.-rendü; néha kitünőleg I.-rendíí csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Csigás körtealakú; néha tojásdad csigaalakú; szabályosan 

boltozott síkfölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé félgömbalakúlag boltozódik s kelyhe körül szűk, de elég 
lapos karimában végződik, melyre jól felállítható; szára felé pedig elejénte 
szelíden, azután mindinkább és néha csekély behajlással is fogyva, inkább 
vagy kevésbé hosszas, karcsú és hegyes csúcsban enyészik el. S z á r a rö
vid vagy középhosszú, vastag fás, tövénél húsos, hegyénél gyakran banko
sán végződő; néha a gyümölcs csúcsán a fölszinre függélyesen helyezett; 
többnyire azonban a gyümölcs folytatásaként a csúcsból kissé ferdén kie
melkedő. K e l y h e kicsi, nyilt; fölálló vagy csaknem csillagalakúlag szét
terülő, törékeny és nem szarunemü, barnás osztványokkal ellátott; csaknem 
a fölszinre vagy szabályosan kikanyarított, csekélyke, lapos mélyedésbe 
helyezett, melynek falait majd sűrűbben összefolyt, majd hálózatos, finom 
rozsdamáz szokta borítani. 

Szine. Bőre finom, sima, értével kissé zsirostapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte sápadt, csaknem fehéres zöld; értével szalmasárga; még 
napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, néha némi igénytelen pirossal 
is belehelt. Pontozata sürü, apró, baima vagy fahéjszinü, alig szembetűnő. 
Rozsdafoltok és alakzatok majd sűrűbben, majd ritkábban, mindig talál
koznak fölületén, különösen pedig a gyümölcs száras végén. 

Belseje. Húsa szép fehér, igen finom, nem tömött, teljesen szétolvadó; 
magtokja körül sem kövesszemcsés; leve igen bő, néha igen czukros, néha 
csak elég czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres ízű. 
Birsre ojtott fákon, főkép száraz évjáráskor kevés ízében a czukrosság is, a 
fűszeresség is. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben szép tojásdad, bar
nás, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vignövósű, később mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; korán, csaknem rendesen és igen bőven termő; fölfelé tö-
l'ekvö, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól be-

8 
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ruházkodnak, clcg lombos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. 
Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyou; alkalmas szálasfának is, gula-
fának is; helyben és talajban, úgy látszik, nem válogatós; gyümölcsei igen 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, hajlékonyak; síkfölületüek; könyökösek; fölállók; gyenge koruk
ban elég sürün és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
sárgás vagy vörhenyes barnák; apró, kerek vagy itt-ott hosszas fehéres 
pontokkal síírüu és elég szembetíínöleg pontozottak; többnyire rövid 
íevélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposok, hegyesek, a vessző
től elállók; vöröses gesztenyeszintíek; a vesszők alján talap-nélküliek; a 
vesszők hegye felé elég duzzadt talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, alig hegyesek; pikke
lyei sötétes geszteuyeszinüek, egymásra lazán borulok. 

Levelei. Kicsinyek; nem épen vastag, de keményszövetűek; lándsás 
tojásdadok vagy kerülékesek; majd lassvidan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy lapos völgyesek; alig ível
tek; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csu
paszak, alig fényesek, világos vagy csaknem sárgás-zöldek; széleiken előre 
hajló, éles fogakkal ritkásan és nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök 
középhosszú, vékony, hajlékony; a vesszőtől csaknem vizirányosan el- vagy 
igen nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái vékony, fonáüdomúak, föl
állók, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd 
kissebbek, mint a vesszőkön lévők; [lándsásak vagy keskeny kerülékesek; 
csaknem laposak; kissé hullámosak; hosszas, vékony, hajlékony, föl- és 
szétálló nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , Pomol. générah, III. 17. Tudtommal mások még nem 

Írták le. 
Észrevétel. E becses körte fája sokat haaonlit a Nemes kolmár fájá

hoz, melynek magvairól származhatott: de gyümöl,osei ízre nézve ritkán ver
senyezhetnek a Nemed kolmár gyümölcseivel. Általában Ízletesebb gyü
mölcsöket terem vadonczra ojtott fán, mintsem birsre ojtott fán. Széles 
elterjesztésre méltó mindenütt hazánkban. 
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145. Kormos császár körte. 
(Doyenné gris; Graue Dechantsbirn). 

Származása. Regi, bizonytalan. Leroy szerint Hollandiában már 
1737. körül ismeretes volt. Növényzetében és gyümölcseinek több tulajdo
naiban sokat hasonlít a közöuse'ges Császár körte fájához és gyümölcseihez 
is, s hihető, hogy nem is egyéb, mint a Császár körtének oly elváltozása, 
melyet ojtás által örökittettek meg. Q-yümöicseinek kormossága ugyan is 
mindig és mindenütt állandó. Ojtovesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinseuböl. Fajiamon több ízben termett már. Gryümölcs növényzet egyez
vén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. vége, oct. eleje. 
Minősége. I.-rendű; gyakran kítüuöleg I.-rendü csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Éppen, mint a közönségesen ismert Császár körtének, tompa 

csígaalakú vagy tojásdad gömbalakú; néha két végén belapitott gömb
alakú ; néha ismét igen tompakúpos; elég szabályosan boltozott, síkfölületü. 
Zöme majd a középtájra, majd kissé fölebb is, szára felé esik, honnét szára 
felé többnyire szelíden fogyva rövid és vastag tompakúpos végben enyészik 
el; kelyhe felé pedig csaknem félgömbalakúlag gömbölyödve, kelyhe körül 
elég lapos karimában fogy el. S z á r a rövid, elég vastag, fás, néha húsos, 
görcsös, bunkósan végződő; végigbarnamázos, többnyire elég tágas és mély 
üregbe helyezett. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló, 
rövid, hegyes, kissé molyhos, sárgás szarúuemü osztványokkal ellátott; 
többnyire elég tágas, de sekély üregben ülő, melynek falain lapos bai'áz-
dákkal elválasztott, széles, lapos bordák nyúlnak föl a karimára s azt sze
líden hullámossá teszik, de a gyümölcs derekára észrevehetöleg nem vo
nulnak föl. 

Színe. Bőre finom, sima, de száraztapíutatú; elejénte világos zöld; 
értével élénk sárga, mely színezetből azonban csak itt-ott csillámlik ki egy-
egy parányi folt tisztán; minthogy az egész felület finom, fahéjszinü s a 
gyümölcs teljes értével aranysárgára változó mázzal van befuttatva s a 
napos oldalán néha némi igénytelen narancspirossal is belehelve. 

Belseje. Húsa fehér, néha kissé sárgásba játszó fehér, igen finom 
gyöngéd, olvadó; magtokja körül néha kövesszemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt; igen kellemes, gyöngéden illatos és 
füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; tömlőcskéiben karcsú tojásdad, mind
két végen hegyes, sötétbai'na, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; korán, rendesen 
és bőven termő; rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszök-
kel és peczkekkel jól beruházkodnak, szép gulaaiakú, lombos, de kellőleg 
Bzellös koronát alkotó, Vadonodon is, birsen is jól díszlik; gúlafának is, 
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szálasfának is alkalmas; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól 
állják helyöket a fáu. 

Vesszei. Elég számosak, közóphosszak és középvastagok; hegyök felé 
lassúdan elvókonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösök; síkfölüle-
tüek, hegyök felé sem bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; gyenge korukban iinomau fehérmolyhosak; ért korukban csupa-
szak, világos vöröses barnák; aljuk felé zöldes barnák; egyenlőtlenül elhin
tett, elég szembetűnő, kerek, fehéres pontokkal majd sűrűbben, majd rit
kábban pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók; szürkével 
szegett, sötét gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; elég kiduzzadt, bordá-
zatian talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid, hasas kúposak, kissé hegyesek, sötét 
gesztenyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; majd kerű-
lékesek, majd hosszas keskeny tojásdadok és néha visszás tojásdadok; 
többnyire hirtelen elkeskeuyült, rövidke, néha hosszas, éles hegyben vég
ződök; laposak vagy lapos völgyesek; kissé íveltek; gyenge korukban rit
kásan és tínoman molyhosak; ért komikban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylők, világos fűzöldek; széleiken előrehajló, inkább vagy kevésbé széles 
és tompa, a levéltányér hegye felé pedig rendesen elég éles fogakkal fűré-
szesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag; többnyire vizirányosan 
elálló. Levélpálhái elég hosszak, fonálidomúak, a nyéltövétől kissé fölebb 
a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
nagyobbak, mint a vesszőkön lévők; hosszas tojásdadok, csaknem laposak; 
hosszas vékony, elég erős, többnyire fölálló nyelőkről kissé ívelten lekonyulok. 

Hasonevei. Doyenné roux; Doyenné crotté; Doyenné galeux; Doyenné 
gray; Saint-Michel gris stb. 

LeirÓi. R o y e r , Anal depomol. I. 77. 
L e r o y , Dict. de pomol. II. 69. 
Mas , Le Verger, III. 108. sz. alatt. 
D i e 1, Kernobstsorten I. 65. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 137. és sokan mások. 

Észrevétel. Megérdemli e jeles körtefaj is, hogy épen úgy, mint & 
Császárkörtét mindenütt, kivétel nélkül elterjesszük a hazában. 
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146. Lederbogen vajoncza. y 5 
(Lederbogens Butterbírn.) 

Származása. Hihetőleg véletlenül kelt magról közel Magdeburghoz, 
bizonyos Lederbogen nevű birtokos bennekenbecki jószágán, a folyó század 
elején, de elterjedni osak azután kezdett, a mikor a német gyümölcsész tekin
télyek terjesztésre méltó, becses, és előttük még ismeretlen fajnak találván 
azt, fönebbi névre elkeresztelve körülményes leii'ásban is megismertették. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Fajfámon több 
ízben termett már. Gyümölcse, növényzete jól egyezvén a leírással, fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. eleje; hűvösebb tájakon sept. vége, oct. eleje. 
Minősége. I. rendtí csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban tojásdad-csigaalakú; elég 

szabályosan boltozott; de szeliden hovadásos fölületü. Zöme majd közép
tájra, majd kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé szeliden 
gömbölyödve, kelyhe körül szűk és lapos karimában végződik; szára felé 
pedig elejénte szeliden, aztán némi behajlással vagy a nélkül is mindinkább 
fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, vastag, tomjjakúpos véget alkot. 
S z á r a középhosszú, elég vastag, fás, néha húsos, görcsös, fényes, zöldes 
vagy sái'gásbarna mázzal végig bevont; majd a gyümölcs fölszinére helye
zett, majd csekélyke mélyedésből kissé oldalt kiálló vagy húsos emelke
déstől félre nyomott. K e 1 y h e elég nagy, uyilt; fölálló vagy rendetlenül 
szétterülő, hosszas, keskeny, mol^^hos, sárgásbarna, szaruuemü osztványok-
kal ellátott; tágas, de igen sekél}^ mélyedésben ülö, melynek falain és kari
máján csak elvétve mutatkoznak némi csekély emelkedések. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapiutatu, bágyadtan fénylő; elejénte 
bágyadtzöld; értével sárgászöld; napos oldalán néha igénytelen pirossal 
belehelt vagy szakadozottan és homályosan csíkozott; igen apró, finom, zöl
des, a gyümölcs teljes értével csaknem egészen elenyésző pontokkal behin
tett. Rozsdafoltok és alakzatok csak akkor látszanak fölületén, ha a gyü
mölcs bőre fejlődés közben sérülést kapott s különösen ha kötődött gyü
mölcseit kései fagy érte. Szára és kelyhe körül azonban néha mutatkozik 
egyébkor is némi finom, fahéjszinü rozsdamáz. 

Belseje. Ilusa fehér, finom vagy elég finom, vajszertíen olvadó; mag
tokja körül finoman köves-szemcsés; leve bő, czukros, gyöngéd savauynyal 
emelt, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja majd nyilt, majd zárttengelyü; 
tömlőcskéiben hosszas, tojásalakú, hegyes, kissé világosbarna, ép magva
kat rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán, rendesen és igen bőven 
termő; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel 
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jól beruházkoduak, elég lombos, de kellőleg szellős, magas gulaalaku koro
nát alkotó. Vadouozon is, bii'sen is díszlik; alkalmas szálasfának is, gula-
fáuak is; helyben és talajban nem válogatós; gjüraölosei jól állják be^ 
lyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók; kissé köuyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy kissé éles 
szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman fehér molyhosak; 
ért korukban csupaszak, sárgás barnák, apróbb-nagyobb, többnyire kerek, 
fehéres pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban és nem 
szembetűnöleg poutozottak; rendetlen levélközüek. 

ROgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók vagy a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; sötétbai*-
nával mosott pirosas gesztenyeszínű, sima pikkelyekkel borítvák; elég 
kiálló, a vesszők hegye felé duzzadt és boi'dázatlan talapi-a helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, hosszas kúposak, 
alig hegyesek; pikkelyeik sötétbarnával és szűrkével tarkázott világos 
barnák, egymásra lazán borulok. 

Levelel. Középnagyok, néha a vesszők hegye felé jókora nagyok; 
elég vékony, hajlékony és szivós-szövettiek; az erösebb vesszőkön igen 
hosszas tojásdadok; a gyengébb vesszőkön csaknem lándsás tojásdadok 
vagy keskeny lándsásak; szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben 
végződök; csatornásak; íveltek; nyelőkről lefelé konyulok; gyenge ko
rukban finoinan és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
fényesek, világos zöldek; széleiken előrehajló, éles fogakkal elég sűríin és 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök többnyire hosszú, középvastag, hajlé
kony, majd viziráuyosan el-, majd nyiltszögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
fejletlenek, fonál vagy áridomuak, hamar elhullók. Virágrűgyet körítő 
levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; több
nyire lándsásak; iveitek; hosszú, vékony nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Kasonneveí. Lederbogens Dechantsbirne (Dochnal). 
Leirói. J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. V. 75. 

Mas, Pom. générale IV. 51. 
Észrevétel. Miután e jeles körtefaj, még az ily mostoha viszonyok 

közt is, a milyenek közé kertemben jutott, igen jól diszlik és rendesen is, 
bőven is terem; széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom mindenütt a 
hazában. 
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147. Lesbre vajonc^a. 
(Poire Lesbre; Lesbre's Butterbirn). 

Származása. Hihetőleg Van Mons nyerte magról. Minthogy Van 
Monsnak szokása volt magról nevelt, nemes gyümölcsfajait név nélkül 
küldözni szét barátainak; gyakran megtörtént, hogy ngyanegy gj'ümölcs-
fajnak különböző helyeken, külömbözö nevet is adtak Van Mons barátai, 
így történhetett, az itt fönebbi név alatt leírandó körtefajjal is, melyet 
többféle név alatt irtak le a külföldi gj^ümölcsészek. Mas Alfonz szerint 
első neve C o l m a r é p i n e volt körténknek s ö ezen név alatt is irta le a 
Lesbre vajonczát. Ojtóvesszejét 1874-ben fönebbi név alatt kaptam Ober-
diecktól, .Teinseuböl. Fajfámon csakhamar tei'möre fordult s igy fajom 
valódiságáról csakhamar alkalmam volt meggyőződhetni. 

Érésideje. Nálam ang. vége, sept. eleje; hűvösebb tájakon sept. vége, 
oct. eleje. 

Minősége. I. rendű csemegegyüraölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire csigáskörtealaku vagy hasaskúpos ; néha 

csaknem kobakalaku; elég szabályosan boltozott si'kfölületü. Zöme a kö
zéptájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé többnyire 
félgömbalakulag boltozódik s kelyhénél gyakran ferdén álló karimában 
végződik; melyre ritkán lehet jól fölállitani; szára felé pedig elejénte sze
líden fogyva, aztán gyakran hirtelen behajlást alkotva, majd rövidke, majd 
elég hosszas s inkább vagy kevésbé karcsú kúpos végben fogy el. S z á r a 
rövid vagy középhosszú, egyenes vagy kissé görbe, fás, tövénél húsos, he
gyénél bunkós, zöldes, hegyénél pedig barnamázos; a gyümölcs csúcsából 
annak folytatásaként kiálló; néha húsos dúdortól kissé félre nyomott s 
csak elvétve csekélv mélyedéskébe helyezett. K e l y h e kicsiny, nyilt vagy 
félig nyilt; fölálló, barnás, molyhos, keményes osztványokkal ellátott; elég 
tágas és mély, néha sekély mélyedésbe helyezett, melynek szépen kika
nyarított falait és karimáját ránczok vagy barázdák nem teszik hullámossá. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima vagy kissé érdes és száraztapintatu; 
elejénte sápadt zöld; értével kissé sárgás zöld; még napos oldalán sem 
kap piros árnyalatot. Pontozata igen szembetűnő, többnyire sűrűn és egyen
lően elhintett szűrkés rozsdapetyecskékből álló. Rozsdafoltok és alakzatok 
is elég sűrűn fordulnak elő felületén, különösen pedig a gyümölcs kelyhes 
végén. — 

Belseje. Húsa fehéres, finom, tömött, olvadó ; magtokja körül is alig 
kövesszemcsés; leve bő vagy igen bő, igen czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, fűszeres-ízű. Magtokja zárttengelyű; tömlöcskéibeu 
széles tojásalakú, rövidhegyű, barnás, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de igen egészséges és edzett; korán, rende
sen és bőven termő; rézsunt fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyű-
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mölcsA-esszíikkel és peczkekkel liamar és jól beruliázkocluak, szép gulaalakn, 
elég lombos koronát alkotó. Díszlik bh-seu is, vadonozon is; gulafának in
kább alkalmas, mintsem szálasfának; helyben és talajban nem válogatós • 
gyümölcsei nem állják eléggé jól lielyöket a fán; miért is szálasfának csak 
az erösebb szelek elieu védett helyre való. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók és hegyöknél többnyire bunkósan 
végződök; könyökösek; síkfölületüek; fölállók vagy nyilt szögekben 
szétállók; merevek; gyenge korukban elég síírün és finoman molyhosak
ért korukban csupaszak, kissé vörhenyes barnák, itt-ott zöldes barnák; 
elég nagy, kerek vagy tojásdad, fehéres pontokkal majd sűrűbben, majd 
í'itkábban, de szembetünöleg pontozottak; többnyire rövid levélközii'ek 

Rügyei. ííagyok vagy igen nagyok, kúposak, alig hegyesek, a vessző
től jól elállók; a második nedváradással nőtt hajtásain pedig csaknem 
lapulok; sötétbarnával tarkázott pirosas geszteny'eszinűek; inkább vagy 
kevésbé duzzadt, többnyire bordázatlan talapra helyczkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, szélestalpu és hosszas kúposak, hegyesek; 
pikkelyeik barnával kissé tarkázott világos gesztenyeszinüek, egymásra 
kissé lazán borulok. 

Levelei. Középuagyok; elég vastag és igen keményszövetüek; csak
nem kerülékesek; nyelőknél néha inkább elkeskenyedök, mintsem hegyök 
felé; többnyire hirtelen elkeskeuyült, rövid és éles hegyben végződök-
majd lapos völgyesek, majd csatornásak; íveltek; gvenge korukban alul
iéiul molyhosak; ért korukban csupaszok, sírnák, elég fényesek, világos 
zöldek; széleiken tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan füré-
szesek s itt-ott csaknem épszélüek. Levéínyelök inkább vagy kevésbé 
rövid, vastag, elég merev; rézsunt és kissé hátragörbűlten fölfelé álló 
Levélpálhái vékony áridomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő le
velei majd tojásdadok, majd kerülékesek; csaknem laposak; alig íveltek-
épszélüek; inkább vagy kevésbé rövid, vékony és rugalmas nyelőkről csak
nem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Colmar épine; Beurré gens; Beurré épine. 
Leírói. Le ' r oy , Dict. de pomol. I. 359. és 366; 11. 339. 

Mas , Le Verger, TH. 146. sz. alatt. 
B i v o r t , Annál, de pomol. ILI. 91. 
01 erdiecí, lllustr. Handb. pótfüzete 47. lapián, és sokan 

mások^is. '̂̂  
Eszr-evétei. Megérdemli, hogy házi kérteinkben mindenütt helyet ad

junk számára egy-egy fának. 



137 

148. Alengoni füge körte (oiv. Aianszom.) / 
(Figue d'Alenifon; Feigenblrn von Álenfon), ' 

Szárma7ása. Leroy szerint, a ki a gyümölcsészeti irók közt legtöbbet 
biWArkodott a gyümölcsfajok származásának törte!netében, e körtefajt Alen-
Qonhoz közel, Cussay nevű községben, (Frankhon) 1829. táján födöztek föl. 
Mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Reutlin-
genböl, (Würtenberg). Fajfámon több izben termett már. Gyümölcsei is, 
növényzete is egyezvén a leírásokkal fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől, oot. végéig; hűvösebb tájakon decem
berig is eltart. 

Minősége. I.-rendtí; néha, főképen száraz évjáráskor csak ü.-rendtt 
osemegegyümölcs. 

Naqysága. Középuagy; néha nagyobb is. 
Alal(ja. Körtealakú; többnyire azonban hosszas fügealakú; elég sza

bályosan boltozott síkfölűletü. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes 
vég felé esik; honnét kelyhe felé csaknem félgömbalakúlag boltozódik s 
kelyhe körül igen sztík és ferdén álló karimában végződik, melyre a gyü
mölcsöt ritkán lehet jól felállítani; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
behajlással vagy behajlás nélkül is, de mindinkább fogyva, hosszas, kúpos, 
többnyire ferdén álló csúcsban enyészik el. S z á r a rövid, vastag, húsos, 
búnkósan végződő; néha csak tövénél húsos, különben fás, zöldes, nagy
részt azonban világosbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsából annak 
folytatásaként többnyire oldalvást és húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyilt 
vagy félignyilt; fölálló vagy szétterülő, rövid, barna, szarunemtí, törékeny 
osztváuyokkal ellátott, melyek gyakran hiányozni is szoktak; igen szűk és 
igen sekély üregben ülő, melyből néha osztváuyai hegyével a fölszinre is 
emelkedik. 

Színe. Bőre kissé vastag és finoman kövesszemcsés, sima és elég 
gyöngédtapintatú, bágj^adtan fénylő; elejénte haragos zöld; értével sárgás 
zöld; túlértével szalmasárga; napos oldalán gyakran homályos téglavörössel 
mosott vagy csak szelíden belehelt. Pontozata apró, ritkásan elhintett, 
barna, alig szembetűnő. Finom rozsdahálózat vagy márványzat majd min
den gyümölcsön fordul elő, kelyhes végét pedig majd mindig finom, barnás 
vagy fahéjszinü rozsdamáz szokta borítani. 

Belseje. Húsa zöldes vagy sárgásfehér, finom vagy félfinom, tÖmöttes, 
olvadó vagy félszerint olvadó; magtokja körül kövesszemcsés; leve elég bő, 
czukros, finom savanynyal emelt többnyire igen kellemes, füszeresizű. 
Magtokja csak alig nyiltteugelyü; tömlöcskéiben karcsú tojásdad, hegyes, 
világosbarna ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, edzett; korán, rendesen és bőven termő; 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól be-
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Vutázkoduak, szdp lombos gulaalaká koronát alkotó. Díszlik vadonozon In-' 
kább, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának is, gulafának is; mérsékelten 
nedves talajban s a légjárásnak jól kitett helyeken nemcsak fája díszlik, de 
gyümölcsei is épebbek, jobbíztíek, mintsem túlságosan nedves talajban és 
árnyas helyeken, Q-yümölcsei különben jól állták nálam helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók, de hegyöknél többnyire búnkósan végződök; kissé könyökö-
sek; bordázatlanok; fölállók vagy rézsunt fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban sűrűn és finoman fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, hegyök 
felé violaszín pirosak, aljuk felé zöldesbarnák; apró, kerek, itt-ott hosszas, 
szürkésfehér pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnőleg poutozottak; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé hosszas kúposak, alig hegyesek, a vesz-
szötöl kissé elállók; szürkével és sötétbarnával tarkázott világos gesztenye-
szintiek ; a vesszők alján alig kiemelkedő, a vesszők hegye felé elég duz
zadt, bordázatlan talapra helyezkedök. 

VIrágriigyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek; szürkével és 
sötétbarnával árnyalt sárgásbarnák. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és keményszövetüek; hosszas 
tojásdadok vagy csaknem lándsás tojásdadok; többnyire szabályosan elkes
kenyedő hosszas, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; 
íveltek; széleiken itt-ott kissé hullámosak; gyenge korukban molyhosak; 
ért korukban csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, világos fűzöldek; 
széleiken ritkásan és szabálytalanul fürészesek; itt-ott csaknem épszélüek. 
Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag, merev, rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek; fouiVl vagy áridomúak,hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei jókora nagyok, széles tojásdadok, völgyesek; íveltek; 
széleiken szeliden hullámosak; fölálló, majd hosszas, majd rövides és elég 
merev nyelükről lefelé görbülök. 

Hasonneveí. Figue d'hiver; Bonnissime de la Sarthe; Silvange 
d'hiver stb. 

Leirói. L e r o y , Dict. de pomol. 11. 156. 
M a s , Le Verger, III. 11. szám alatt. 
J a h n , lUustr. Handb. der Obstkunde V. 347. és sokan mások. 

Észrevétei. Minthogy nálam e körtefaj gyümölcsei mindannyiszor 
igen kitűnők, midőn télen át vagy tavaszszal annyira leázik a föld, hogy 
nyáron át a nedvesség a gyökerektől végkép el nem párologhat; meg va
gyok róla győződve, hogy itt az alföldön, nagyobb folyóvizeink mellékén, 
mindig kitűnő gjümölcsöket fog teremni; mert itt a meleget és szabad lég
járást mindenütt föltalálandja. Nagyon megérdemli, hogy vele minél többen 
és minél több helyt tegyünk kísérletet. 



189 

149. Leséble bergamotja. 
Származása. A tonrs-í kertdsztársulat elnöke és jeles füv^sz Leseble 

Naroisz fedezte föl rochefureti jószágán (Indre és Loire megye, Frankhon) 
egy szőlőben 1843. körül. Frankhonban csakhamar elterjedt; Németország
ban még kevéssé ismeretes; mert neve még csak némely faiskolai jegyzék
ben fordul elö. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Plantiéresböl a Simou-Louis 
testvérek faiskolájából. Fajfámon több ízben termett már. Gyümölcsei, nö
vényzete jól egyeztek a leirásokkal és igy fajom valódisága kétségtelen. 

Érósldeje. Mlam aug. vége, sept. eleje; hűvösebb tájakon ootoberig 
is eltart. 

Minősége. I.-rendíí csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Közópnagy; néha jóval nagyobb. 
Alakja. Többnyire csigás gömbalakú; kissé bordás és buozkos fíjlü-

letü; egyik oldalán rendszerint hizottabb, mint a másikon. Zöme majd kö
zéptájra, majd kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé szeli-
den fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég széles karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden azután raindmindinkább fogyva többnyire rövidke, 
tompa csúcsban enyészik el. S z á r a középhosszú, elég vastag, fás, majd 
görbe, majd egyenes, végig sárgásbarna mázzal bevont; szűk és inkább 
vagy kevésbé mély üregbe helyezett, vagy húsos dudorok közül kissé oldal
vást kiálló. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, vörhenyes
barna; szarunemíi osztványokkal ellátott; tágas és inkább vagy kevésbé 
mély üregben ülő, melynek aljáról apró ránczok és lapos bordácskák nyúl
nak a karimára s azt hullámossá téve a gyümölcs derekára, néha a szár 
mélyedésig is fölvonulnak. 

Színe. Bőre vastag, sima, noha szelíden hovadásos, ledörzsölve fényes; 
elejénte sápadtzöld; értével zöldessái-ga; napos oldalán aranysárga s gyak
ran igénytelen pirossal belehelt s e színezetben sötétebb piros pettyekkel 
behintett. Pontozata apró, szürkés, alig szembetűnő. Finom fahéjszin vagy 
vörhenyes rozsda-foltocskák hálózatosán majd minden gyümölcsön fordul
nak elő; különösen pedig kehelyüregének falain, hol többnyire sűrű és 
finom rozsdamázzá folynak össze. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, olvadó; magtokja körül is alig köves
szemcsés ; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
füszeresízű. Magtokja kissé nvilttengelyü; tömlöcskéiben tojásalakú, sötét
barna, ép, gyakran azonban idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésü; később is egészséges és 
edzett; korán és igen bőven termő; fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 
gyümölcsvesszökkel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sűrü-
lombos, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsala
nyon; gulafának inkább alkalmas, mintsem szálasfának; talajbankevéssé 
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válogatós, de gyümölcseit az erösebb szelek le szokták tizedeim 5 miévt ia 
védett helyet kiváü. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok; hegyök felé elvé-> 
konyodók; könyököaek; bordázatlanok; fölállók; gyenge korukban is osak 
ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban osupaszak, sárgás vagy vilá
gos zöldes barnák; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sürün, de kevéssé 
szembetünöleg pontozottak; itt»ott középhosszú, többnyire azonban elég 
rövid levólközüek. 

Rügyel. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek, a vesszőtől jól elállók 
B itt-ott sarkantyúsan kiszögellök; pikkelyeik szürkével itt-ott tarkázott 
pirosas geszteuyeszínüek, egymásra kissé lazán borulok; alig kiálló, a vesz-
szök hegye felé azonban elég duzzadt és bordázatlan talapra helyezkedök. 

Vlrágrügyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, kissé hegyesek; lazán 
álló, világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, a vesszők hegye felé középna
gyok ; nem vastag, de igen keményszövetűek; kerülékesek; rövidke, éles 
hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak; a vesszők hegye felé 
csatornásak; alig íveltek; gyenge korukban is csak alsó lapjukon finoman 
és ritkásan molyhosak; ért korukban egészen csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylök, világoszöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles fogak
kal elég sűrűn és elég szabályosan fürészesek. Levéluyelök hosszas, vagy 
középhosszú, vékony, hajlékony, csaknem víziráuj^osan elálló. Levélpálhái 
elég hosszak, fonálidomúak, fölfelé állók, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei elég nagyok, többnyire hosszas tojásdadok; csaknem laposak vagy 
lapos teknősek; hosszú, vékony nyelőkről többnyire lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. depomol. I. 246. 

M a s , Pomol. générale ÜL 47. és mások. 
Észrevétel. Megérdemli, hogy helyet juttassunk számára minden 

kertben, a hol az erösebb szelek ellen kissé védett helyet juttathatunk neki. 
Nyílt helyeken, itt az alföld síkságain, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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150. O t t r u b a y p i r ó k j a , ; '̂ 
(Rousselet d' Ottrubay; Ottrubay's Rousselet.) 

Származása. Hazánk délkeleti részén, Temes, Krassó és Aradrae-
gyékben régi idő óta el van terjedve. Nagyon hihető, hogy ez is hazai, 
ismeretlen gyümölcsfajunk. Ottrubay Károly, köztiszteletben álló aradi 
polgár és megyei járásbiró, barátom, a ki szabad idejében szenvedélylyel 
foglalkozik a gyümölcsészettel s aradi kertében a legjelesebb gyümölcsök
ből nevezetes gyűjteményt szerzett össze ugy a külföldről, mint a hazából 
is, jó ideje már, hogy kutatja eredetét és netán már létező gyümölcsészeti 
nevét is e becses körtefajnak, melyet ő név nélkül kapott Verseczről, de 
eredetéről semmit sem kutathatott ki s csakis elterjedéséről birta velem a 
föuebbi adatot közleni. Gyümölcsészeti neve aligha volt is eddig; mert a 
nálam meglevő, számos gyümölcsészeti müvek egyikében sem találok hozzá 
hasonló körtét leirva. Hogy tehát e becses és terjesztésre méltó körtefajt az 
ismeretlenség homályából kiragadjam; Ottrubay Károly barátom gyümöl
csészeti törekvéseinek emlékéül is, fenebbi névre keresztelve ezennel be
mutatom. 

Érésideje. Augusztus elején. 
Minősége, n . rendű csemege- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Aiai(ja. Hosszas fügealakú; szabályosan boltozott, sík fölületü; néha 

egyik oldalán kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a 
kelyhes vég felé esik; honnét kelyhe felé szelíden fogyva gömbölyödik s 
annyira domborúan fogy el, hogy kelyhes végén föl nem állítható; szára 
felé pedig majd behajlás nélkül, majd szelid behajlással fogyva hegyes 
vagy tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhosszú, 
középvastag, fás, görbe, bunkósau végződő, halvány zöld, nagy részt azon
ban finom, vörhenyes mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán majd a fölszinre 
helyezett, majd húsos emelkedéstől félre nyomva a gyümölcs folytatásaként 
húsosán kiálló. K e l y h e nyilt; csillagalakulag szétterülő, hosszas és elég 
szóles, molyhos osztványokkal ellátott; csaknem a fölszinre helyezett vagy 
csekélyke mélyedésben ülő, melyet osztványaival egészen elföd. 

Szine. Bőre finom, de keménykés, elég sima, bágyadtan fénylő; 
elejénte homályos zöld; értével sárgás zöld; napos felén föld vörössel színe
zett s e színben fahéjszinü foltocskákkal márványzott. Pontozata sürün 
elszórt, barnás, a piros színben pedig, igen szembetűnő sárgás pettyecskék 
alakjában jelentkező. Szakadozott rozsdafoltok mindig találkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sáppadtsárga, elég finom, olvadó vagy félszerint olvadó, 
magtokja körül kövesszemcsés; leve igen bö, igen czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; töm* 
löcskéibea kevés ép magot rejtő. 

/ 
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Fája. Fiatal koi'ában elég erőteljes, később csak me'rsékeltuövésü, de 
ege'szséges és edzett; korán és igen bőven termő; nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkokkel hamar és jól 
beruházkodnak, elég lombos, de szellős, giilaalaku koronát alkotó. Díszlik 
birsen is vadonczon is; alkalmas gulafának és szálasfának is; helyben és 
talajban nem válogatós ; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és középvastagok, hegyök felé 
sem igen vékonyodók; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; kö-
uyökösek; hegyök felé kissé bordázottak; gyenge korukban egész hosz-
szukban sürün fehérmolyhosak; ért korukban is csak aljuk felé itt-ott csu-
paszak, de egyebütt molyhosak, pirosas szeuuyesbarnák; apró, többnyire 
hosszas, fakó pontokkal elég sürüir s inkább vagy kevésbé szembetünöleg 
pontozottak ; többnyire hosszú levélközüek. 

RÜgyei. Jókora nagyok, csaknem gömbölydedek, egészen tompa 
hegyben végződök, a vesszőtől jól elállók; sürün fehérmolyhosak; a vesz-
szök aljánál csaknem talap nélküliek, a vesszők hegye felé is alig kiálló, 
közepén bordás talapra heíyezkedök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, szabálytalan tojásdadok vagy csaknem 
gömbölydedek, tompahegyüek; szürkével sürün tarkázott világos gesztenye-
sziuüek vagy sürün fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszövo-
tüek; lándsásak vagy lándsástojásdadok, többnyire szabályosan elkeske-
nyedö, hosszas, éles hegyben végződök; nyelők felé néha inkább elkeske-
nyedők, mint hegyök felé; csatornásak; csak alig íveltek; széleiken itt-ott 
hullámosak; gyeuge korukban alul-felül sürün feliérmolyhosak; ért koruk
ban csupaszak, bágyadtan fénylök, homályos vagy csaknem sötétzöldek; 
széleiken nem fürészesek, hanem épszélüek. Levélnyelök hosszú, közép
vastag, elég merev; többnyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái igen 
rövidek, fonál vagy áridomuak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
jóval nagyobbak és szélesebbek, mint a vesszőkön levők ; keskeny kerülé-
kesek; többnyire hirtelen elkeskeuyült, rövid és éles hegyben végződök; 
csaknem laposak; hullámosak; nem íveltek; szétálló, hosszas és rugalmas 
nyelőkről majd viziráuyosan, majd kissé lekonyultán szétterülök. 

Észrevétel. E rendkívül gazdagon termo körtefaj, melynek azon jó 
tulajdona is vau, hogy ha fáján hagyjuk is megérni gyümölcseit, ezek 
finom ízökböl mit sem veszítenek, megéi'demlené, hogy népesebb városaink 
mellett, piaczi elárusitásra nagyban is elszaporítsuk. Fája kertem könnyen 
kiszáradó laza talajában is jól díszlik; miéi-t is hiszem, hogy hazánkban 
kivétel nélkül mindenütt jól fog díazleni és teremni is. 
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151. Ilona körte. 
Származása. A Kálmán körték (Bon Chrétien) családjába tartozó 

ezen jeles nyári körte alkalmasint hazai faj. A nálam meglevő számos, 
gyümölcsészeti mü egyikében sem találtam hozzá hasonlót leirva. Aradon 
és vidékén részint név nélkül, részint mert aug. közepe felé Ilona nap táján 
érik, Ilona körte név alatt régóta el van már terjedve. Mint igen becses és 
terjesztésre méltó körtefajt, érdemesnek találtam a gyümölcskedvelökkel 
körülményes leírásban is megismertetni. 

Érésideje. Aug. első felében. 
Minősége. I. rendű; néha csak 11. rendű csemege gyümölcs; piaczos 

gyümölcsnek pedig kitünöleg I. rendű. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Majd szabályos, majd szabálytalan, zömök körtealaku ; néha 

pedig hasas, buczkos, tompa csigaalaku. Bárha egyik oldala rendszerint 
hizottabb, mint a másik; mégis elég szabályos termetű és korántsem oly 
idomtalan, buczkos, mint a nyári Kálmán körte, melyhez alakjára nézve 
sokszor igen hasonló. Zöme többnyire kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe 
ftílé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhcnél elég talpasán végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással vagy behajlás nélkül is 
mindinkább fogyva, rövid és elég tompa, kúpos véget alkot. S z á r a hosszas, 
vékony vagy középvastag, fás, két végén bunkós; tövénél gyakran igen hú
sos, sápadt zöld, itt-ott fényes, világosbarna mázzal bevont; többnyire 
göi'be és hajlékony; a gyümölcs csúcsára húsos emelkedések közé helyezett 
vagy húsos gyürüzetböl a gyümölcs folytatásaként kiálló. K e l y h e kicsi, 
zárt vagy félig nyílt; fölálló, rövid, sárgás vagy barnás osztváuyokkal 
ellátott; szépen kikanyai'itott vagy szelíden bordázott falú csekélyke 
üregben ülő, melynek lapos karimája többnyire ferdén áll s csak néha 
mutat szelíden hullámos emelkedéseket. 

Színe. Bőre elég vékony, de keménykés, sima, bágyadtan fénylő; 
elejénte halvány zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán is csak elvétve 
kap némi igénytelen piros árnyalatot. Pontozata apró; elég süriiu és egyen
lően elhintett, zölddel szegett barna pettyekből álló, néha alig szembetűnő. 
Kehelyüregének falait néha finom rozsdamáz borítja, de egyebütt, rozsda
alakzatok ritkán mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás-fehér, elég finom, tömött, olvadó és csaknem pezsgő; 
magtokja körül kissé kövesszemcsés ; leve igen bő, czukros, üdítő savany-
nyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízü. Magtokja nyilt-
tengelyű; hosszas tömlöcskéíben többnyire idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán, rendesen és bőven termő; fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peozkekkel jól beruház* 
kodnak, szép lombos gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon kitűnően disz-
lik; alkalmas szálasfának is, gulaalaku fának is ; kellőleg nedves, kÖtöttj 
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de termékeny földbon es folyó vizek mellett a mély iszaplerakodásból álló 
talajban igen jól díszlik; gyümölcsei igen jól állják helyűket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, vastagok, vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; kissé könyökösek; fölfelé törek
vők ; finoman bordázottak ; gyenge korukban is csak hegyök felé finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, olajszín barnák; apró, kerek, fehéres 
pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, rövid kúposak, hegyesek; 
csaknem lapulók; szürkével szegett világos gesztenyeszínű pikkelyekkel 
borítvák; csak alig kiemelkedő, finoman bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Nagyok, zömök kúposak, alig hegyesek, világos gesz-
tenyeszínüek; szürkével kissé tarkázottak. 

Levelei. Nagyok, nem épen vastag, de elég kemény szövetűek; széles 
kei'ülékesek; hirtelen elkeskenyült, többnyire rövidke, éles hegyben vég
ződök ; csaknem laposak vagy széles völgyesek; csak kevéssé íveltek; 
gyenge korukban molyhosak; ért korukban csupaszak, fényesek, sötét
zöldek; csaknem teljesen épszélüek s széleiken, főkép az idősebb fákon, 
szelíden hullámosak. Levélnyelök rövid, vastag, de hajlékony; majd viz-

irányosan el-, majd i'ézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlödöttek, fo
nál vagy áridomuak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei kisebbek, 
keskenyebbek és hosszabbak, mint a vesszőkön levők; völgyesek; hullá
mosak; nem íveltek; hosszas, elég vastag, de hajlékony nyelőkről csak
nem viziráuyosan szétterülök. 

Észrevétel. Q-yümölcsei ízesebbek, ha aug. elején leszedve a gyü
mölcskamrában érnek meg, mintsem akkor, ha fájukon hagyjuk megérni. 
Addig is, a mig netalán már létező, eredeti gyümölcsészeti nevét megtud
hatnék; széles elterjesztési-e ajánlom hazánkban mindenfelé, a hol afönebb 
jelzett talajviszonyok meg vannak számára. Diszlik-e könnyen kiszái-adó, 
laza talajban is ? még nem értem rá kitapasztalni. 
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152. Nagy füge körte. 
(Grosse figue; Grosse Feigenbirne). 

Származása. Ue Joughe belga gjümöícsdsz nyevtű magról Briissel-
ben 1862-bcii. Ojtóvcsszejtít 1869-beu kaptam Keatüngeubol. Fajfámou 
több Ízben termett már. Grjüjaölcsei, növííuyzete egyezvén a leírásokkal, 
fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. elején; hűvösebb tájakon decemberig is eltart. 
Minöséye. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Hosszas körte vagy kobakalakú.; kissé buczkos, de elég sík-

fölűlotű. Zöme a szár és kehely közt, a középtájuál jóval alább, a kolyhes 
vég felé esik; honnét kelyhcs végén szelideu fogyva gömbölyödik s kelyhe 
körül többnyire szíík és ferdén álió karimában végződik; szára felé pedig 
szelidon fogyva inkább vagy kevésbbé észrevehető behajlást alkot s hosszas, 
vastag csúcsban enyészik el, mely csúcs ritkán szokott tompa loani, mint
hogy egy, a gyümölcsszárára oldalvást felnyúló s azt félregörbitö húsdudor 
elég élesen szokott belőle kiemelkedni. S z á r a hosszas, inkább vagy ke
vésbbé vastag, fás, néha húsos, görcsös; csaknem egész hosszában fahéjszinü-
barnamázos; a gyümölcs csúcsából annak folytatásaként oldalvást kiálló. 
K e l y h e nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölfelé álló; rövid, csatornás, 
szarunemü osztváuyokkalellátott; inkább vagy kevésbbé tágas, de több
nyire sekély üregben ülö, melynek falain lapos bordák nyúlnak a karimára 
s ezt hullámossá tevén inkább vagy kevésbbé elenyészöleg a gyümölcs dere
kára is. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, néha szelíden érdes, száraztapintatú, 
fénytelen vagy csak bágyadtan fénylő; elejéute világos zöld; értével bá
gyadt sárga; napos oldalán is csak aranysárga; néha azonban igénytelen 
pirossal belehelt s e színben sötétebb piros pettyekkel vagy szeplöcskékkel 
behintett. Poutozata apró, barnás, sűrűn és egyenlően elhintett, néha alig, 
néha pedig eléggé szembetűnő. Finom rozsda alakzatok majd sűrűbben 
összefolyva, majd szakadozottan többnyire mindig találkoznak rajta, külö
nösen pedig napos oldalán, kelyhes és száraz végén. Néha a gyümölcs kel
lemes illatot is áraszt maga körül. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgás fehér, finom, igen tömött, vajszerüen 
olvadd; magtokja körül is alig észrevehetöleg kövesszemcsés; leve bö vagy 
igen bö; igen ozukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fuszeres-
ízü. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben apró, feketés tojásdad, ép, néha 
idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Kertem könnyű, száraz talajában csak mérsékeltnövésü; kel
lőleg nedves, mély termörétegü talajban vignövésünek mondják; külömben 
fája még uálam is egészséges óá edzett; termöi-e nem fordul korán, hanem 

10 
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aztáu rendesen és bőven terem; fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben szét
álló, merev ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel (Js peczkekkel sürün beru
házkodnak, szép lombos, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
vadonczou is; alkalmas gulai'ának is, szálasfáuak is. Kellőleg nedves mély 
termörctogü talajban fája is vígabban nő, gyümölcsei is nagyobbak, íze-
sebbek, mintsem a könnyű ds száraz talajban, mint ezt nálam tapasztalom. 
Gyümölcsei eléggé jól állják bolyokét a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középbosszak, vastagok, hegyök felé sem 
igen vékonyodók; merevek; egj^enesek; föi- vagy nyiltszögekben szét-
állók; bordázatlanok; gyenge korukban ünoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, zöldes- vagy sárgásbarnák; kisebb-nagyobb, kerek vagy 
hosszas, fakó pontokkal, elég süriin és elég szembetünoleg pontozottak. 

RÜgyei. Jókora nagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók; pik
kelyeik szürkével mosottak, pirosas geszteuycszínüok, egymásra lazán 
borulok; elég kiálló bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágriigyei. Kicsinyek, rövid, karcsú kúposak, hegyesek, sötétbar
nák, csaknem feketék. 

Levelei. Jókora nagyok, elég vékony és elég hajlékony szövetiiek; 
tojásdadok vagy kerülékesek; majd rövidke, majd elég hosszú cs keskeny, 
éles hegyben végződök; a vesszők alján többnyire laposak; a vesszők hegye 
felé völgyesek; kissé íveltek; gyenge korukban alsó lapjakon ritkásan 
molyhosak; ért korukban alul-fölül csupaszak, simák, fényesek, világos
zöldek; széleiken finoman, tompán és elég szabályosan fürészesek. Levél-
nyelök a vesszők alján elég hosszas, a vesszők hegye felé mind-mind rövi
debb, elég vastag, mei'ev; majd vizirányoíian, majd rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái elég kifej lődöttek, áridomuak vagy keskeny lándsásak; ke
véssé tartósak. Virágrügyet köi'ítő levelei lándsásak vagy kerülékesek; 
laposak vagy kissé völgyesek; hosszú, merev nyelöki'ől csaknem vizirá-
nyosan szétállók. 

Leírói. De J o u g h e , lUustr. Monatshefte, 1866. 10. lap. 
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Ohstkunde VIU. 383. 

Észrevétel. Könnyen kiszáradó, laza talajban kevés haszonnal járna 
e körtefaj tenyésztése; de hazánk nagyobb folyóvizei mellékén a mély 
iszaplerakodásból álló talajban, hiszem, hogy mindenütt képes lesz kifizetni 
a helyet, melyet elfoglal. 
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153. Lewis körte. 
(Poire Lewis; Lewis-Birne.) 

Származása. E jeles körteit az éjszakamerikíii egyesült államokból 
hozták Európába 1830. körül. Nevét bizonyos Johu Lewis úrtól kapta, a ki 
magról kelt fáját roxbury-i jószágán, a Massacliusetts államban fölnevelte. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Fajfámou több 
Ízben termett már. Q-yümölcsei is, növényzete is egyeztek a leírásokkal s 
igy fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct.; hűvösebb tájakon decemberig is eltai't. 
Minősége. I. i-endü csemege gyümölcs; száraz évjáráskor azonban 

nálam csak II. rcndü. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Néha csigás, noha pedig tojásdad gömbalakú; Leroy szerint, 

néha hosszas kúpalakú, mit azonban a nálam termett gyümölcsök egyiké
nél sem tapasztaltam eddig. Zöme többnyire a közéjjtájra esik, honnét 
kelyhe felé félgömbalakulag boltozódik, de kelyhe körül elég lapos talpban 
végződik; szára felé pedig kissé összébb húzódva boltozódik s többnyire 
inkább vagy kcvésbbé tompa végben enyészik el. S z á r a hosszú, vékony, 
két végén kissé bunkós, fás, de hajlékony, többnyire mindig görbe, itt-ott 
zöldes, nagyrészt pedig barnamázos; a gyümölcs csúcsán lapos mélyedés
ből kiálló vagy csaknem a fölszinre helyezett. K e l y h e nyilt; hosszas és 
csillagalakulag szétterülő, törékeny osztványokkal ellátott; többnyire szé
pen kikanyarított, tágas, de sekély üregben ülő, melynek falait és karimá
ját csak néha teszi kissé hullámossá agy lapos emelkedés vagy lapos ba-
rázdaszerü bemélyedéske. 

Szine. Bőre vékony, de keménykés, íinoman hovadásos, szái'aztapin-
tatú; elejénte elég haragos-zöld; értével sápadt vagy csak kissé sárgás
zöld; napos oldalán is csak néha, némi igénytelen narancspirossal belehelt. 
Pontozata apró, elég szembetűnő. Finom, néha kissé éi'des rozsda hálózato
sán vagy itt-ott sűrűbben is összefolyva majd minden gyümölcsön szokott 
előfordulni. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, elég finom, kissé tömött, olvadó, néha csak 
felszerint olvadó; magtokja körül is alig kÖves-szemcsés; leve bő vagy 
osak elegendő, igen czukros gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, gyöngé
den illatos és íÜszoresízű. Magtokja kissé nyilttcngelyű; tömlőcskéiben 
hosszas, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, igen edzett, virágzásában sem kényes; kötődött gyü
mölcsei jól daczolnak a kései fagyokkal is ; koi'áu, rendesen és igen bőven 
és csomósán termő; fölfelé törekvő, de a gyümölcs súlya alatt csakhamar 
lefelé görbülő, nyalánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel csak gyéren 
rakodnak meg, ritkás, kuszált lombozatú koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
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vadoűczou is ; szálasfáuak gyérlombozatánál fogva iukább alkalmas, mint
sem gulafáuak; helybaii és talajban nem válogatód; gyümölcsei jól állják 
helyöket a fáu. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hajlékonyak s 
gyakran í'iilre görbülök; hegyök fele is csak keveset vékonyodók; kissé 
könyökösek; bordázatlauok; fölállók vagy nyilt szögekben szétáilók ; 
gyenge korukban elég sürün és íinoman molyhosak; ért korukban csupa-
szak, simák, csaknem fényesek, szürkés barnák; hegyök felé, különösen 
napos félőkön, néha vöröses-barnák; nagy, hosszas vagy kerek, fakó vagy 
sárgás-szürke pontokkal sürün és szembetünöleg poutozottak; hosszas le-
vélközüek. 

Rijgyei. A vesszők alján rendkívül aprók, fejletlenek s többnyire 
a következő évben alva is maradók; a vesszők hegye felé levők is kicsi
nyek, kúposak, alig hegyesek, lapulók; szürkével árnyalt sötétbarnák; 
csaknem talapuélküliek, vagy csak alig kiemelkedő, bordázatlau talapra 
helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyűek; szürkével tai'-
kázott vöröses geszteuyeszinüek. 

Levelei. Csaknem közcpnagyok; nem vastag, de elég keményszö-
vetüek; tojásdadok vagy itt-ott kerülékesok; rövid, tompa hegyben vég
ződök vagy csaknem kerckhegyüek; csaknem laposak vagy lapos teknő
sek; széleiken néha szeliden hullámosak s hegyökkel gyakran félrecsavai'O-
dók; kissé íveltek; gyenge korukban íinoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, sötét-zöldek; széleiken tompa vagy kerek-
hegyü fogakkal nem mélyen, de elég szabályosa* füi-észesek. Levélnyelök 
a vesszők alján hosszas, vagy középhosszú; a vesszők hegye felé rövidebb, 
elég vastag, merev; inkább vagy kevésbé éles szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálliái fejletlenek, áridomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei 
kicsinyek vagy középnagyok, többnyire kerülékesok; csaknem laposak; 
szeliden hullámosak; kissé íveltek; rövidebb vagy hoszabb, olég vékony, 
de merev nyelőkről rendetlenül szétáilók s kissé lefelé görbülök. 

Hasonnevei. Poire Louis; Poire Leurs; Lowis Pear. 
Leirói. L e r o y , Dict. de pomol. II. 341. 

J a h n , lllustr. llandb. der Obstlc, V. 501 és mások. 
Észrevétel. Q-yümölcseit az ághegyeken csomósán hozza s ha kel

lőleg meg nem ritkítják, kisebbek maradnak azok, mint különben lenni 
szoktak. Kcson, még vidékemen is, a hol a téli gyümölcsöket is september-
beu kell leszüretelni, csak október közepe felé kell leszedni fájáról, külön
ben fonnyadni szoktak. Mély iszaplei'akodásból álló talajban mindonütt 
megérdemleué, hogy hazánkban is elszaporítsuk. 
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154. Napóleon herczeg. 
(Prinoe Napóleon j Prlnz Napóleon). 

Srármazása. Boisbunel, roneni gyümölcs^sz nyevte a Nemes Kraszan 
mnffváTÓl 18(54-bei-i Franklionban. A párisi kertdsztársnlat tiszteletbeli 
elnöke'röl, Napóleon berozegröl elkeresztelve 1865-ben kezdé elterjeszteni. 
Uiflonságának daczára már is mindenfele el van terjedve. Ojtóvesszejét 
több hiteles helyről is megkaptam a folyó o!vtized elején. Fajfámon több 
Ízben termett már. Fajom határozottan valódi. 

Érésirfeje. Nálam oet. nov.; kötöttebb és, kellőleg nedves talajjal 
biró vidéken t̂ s hfivősebb tájakon is. tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű; ndha kitünöleg I. rendfí csemege gyümölcs. 
Natjysápa. Köz^pnagy; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Változó; legtöbbnyire hasas csigaalakű; néha szabálytalan 

gömbalakú; szabálytalanul boltozott, de elég si'kfölületíi. Zöme középtájra 
vagy kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé ink.ább vagy 
kevésbbé fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára 
felé pedig maid szeliden fogyva, majd behajlást is alkotva inkább vagy 
kevésbbé rövid és kissé tompa csúcsban enyészik el. S z á r a rövid vagy 
középhosszú, vastag, fás, többnyire azonban húsos, kissé görbe és bunkó-
san végződő; végig fényes, vörhenyes mázzal mosott; a gyümölcs csúcsán 
csaknem a fölszinre helyezett; többnyire azonban kissé oldalt álló vagy 
húsos emelkedéstől félrenyomott. K e l y h e kicsi, zárt vagy félig nyilt; 
rendetlenül fölálló, rövid, barna, szarunenii'i osztványokkal; inkább vagy 
kevésbé mély, de tágnyilásu íirogbe helyezett, melynek falain lapos bordák 
és lapos barázdák nyúlnak a karimára s ezt hullámossá téve a gyümölcs 
derekára is i'igy, hogy ennek kerekdedségét megzavarják vagy legalább 
az egyik oldalt hizottabbá teszik, mint a másikat. 

SzínB. Bőre kissé vastag és keményk('s. itt-ott sima, niigyrészt pedig 
érdes, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt-zöld; értével zöldes-sárga vagy 
czitromsárga; napos oldalán is csak aranysárga minden pír nélkül. Ponto-
zata ritkásan és egyenlően elszórt, barnás vagy fahéjszínű apróbb-nagyobb 
pettyecskékből álló s csakis ott jelentkező, hol az alapszint rozsda nem 
borítja. A gyümölcs száras végét jó darabon, finom sima rozsdamáz .szokta 
borítani, mely szakadozottan a kehely körül s a fölületen egyebütt is, 
mindig mutatkozik. 

Belseje. Húsa sárgás vagy néha zöldes fehér, finom, tömött, olvadó; 
néha csak félszerint olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve bő vagy 
igen bő, igen czukros, gyöngéd savanyuyal emelt, igen kellemes, füszeres-
ízü. Magtokja zárttengelyíí; tömlőcskéiben kevés, tojásdad, világosbarna, 
ép magot rejtő. fS 



Fája. Mérsékeltuövcsü, de egészséges és olég edzett; korán és bőven 
termő ; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek 
gyümölosvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodnak, sürűlombos, gúla-
alakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon inkább, mint birsalanyon; alkal
masabb gulafáuak, mintsem szálasfának; mérsékelten nedves talajban 
díszlik legjobban; kertem könnyen kiszáradó laza talajában a hosszantartó 
szárazságot birsre ojtott fám nagyon megsínylette; gyümölcsei elég jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, rövidek vagy középhosszak, vékonyak vagy kö' 
zépvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók s hegyöknél több
nyire bunkósan végződök; csaknem egyenesek; síkfölületüek; fölállók 
vagy éles szögekben fölfelé törekvők; merevek; gyenge korukban finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, világos vagy kissé sárgás-barnák; 
apró, kerek, szürkés pontokkal ritkásan és elég szembetünöleg poutozottak; 
rövid levélközüek. 

Riigyoi. Középnagyok, duzzadt kúposak, hegyesek, a vesszőtől el
állók ; sötét gesztenyeszinü pikkelyekkel boritvák; alig kiemelkedő bordá-
zatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek; kissé lazán álló, 
sötét gesztenyeszínű pikkelyekkel boritvák. 

Levelei. Kicsinyek, a vesszők alja felé középnagyok; kissé vastag és 
keméiiyszövetííek; tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; inkább vagy ke-
vésbbó rövid,éles hegyben végződök; a vesszők alján levők csaknem lapo
sak ; a vesszők hegye felé levők csatornásak; inkább vagy kevésbé ível
tek; hegyökkel gyakran félrecsavarodók; gyenge korukban finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, sírnák, bágyadtan fénylők, kissé bágyadt 
világos-zöldek; többnyire épszélüek. Levélnyelök elég rövid, középvastag, 
merev; csaknem vizirányosau elálló. Levé'pálhái kicsinyek, fonál vagy 
áridomuak; a nyéltövétöl kissé folebb, a nyélre helyezettek elég tartósak. 
Virágriigyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek, mint a vesz-
szököu levők; csaknem laposak; alig íveltek; épszélüek; rendetlenül föl 
és szétálló, merev nyelőkről kissé lefelé görbülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r o y , Dict. depomol. 11. 556. 

M a s. Le Verger, I. 85. Német gyümölcsészek tudtommal még 
nem irták le körülményesen. 

Észrevétel. Tartós szárazságnak kitett alföldünkön csakis nagyobb 
folyóvizeink mellékén volna előnyös tenyészteni; mig hazánk emeltebb 
fekvésű vidékein, hiszem, hogy mindenütt előnyösen tenyészthetnök. Meg-
éi'demli, hogy kiséx'letet tegyünk vele minél többen és minél több helyt. 
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155. Boisbunel kobakja. 
('Calebasse Boisbunel; Boisbunel's Plaschenbirn.) 

Származása. Boisbunel, i'oueni gyümölcsész, a ki magvetés által több 
kitünö körtefajjal gazdagította Pomora birodalmát, nyerte e jeles körte
fajt is, hihetőleg a hatvanas évek elején. Leírását még sehol sem olvastam; 
csakis rövid jellemzése van meg a Simon-Louis testvérek által kiadott 
„Gyakorlati kalauz" (=Guide pratique) czimümüvecskében. Ojtóvesszejét 
1869-ben Reutlingenböl kaptam. Több izben termett már nálam. Gyümöl
cseim jól egyeztek a „Gyakorlati kalauz" jellemzésével; miért is biztos va
gyok róla, hogy fajom valódi. 

Érésideje. Nálam oct. elejétől nov. közepéig; hűvösebb tájakon bizo
nyára tovább is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Változó; többnyire azonban hosszas, karcsú kobakalaku; 

szabálytalanul boltozott, szelíden bordás, de különben elég sikfölületü. 
Zöme a középtájon alul, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelí
den összehúzódva fogy s kelyhe körül szök és ferdén álló karimában vég
ződik, melyre föl nem állitható; szára felé pedig majd szelíden, majd hir
telen fogyva vállat vagy behajlást alkot és majd igen karcsú és hosszas, 
csaknem hegyes kúpban fut k i ; majd inkább vagy kevésbé vastag és 
hosszas, csaknem hengeres tompa végben enyészik el. S z á r a hosszas 
vagy középhosszú, elég vékony, fás, de hajlékony, kissé görbe, mindkét 
végén kissé bunkós; többnyire végig zöldszinü; a gyümölcs hegyén annak 
folytatásaként többnyire kissé ferdén kiálló, vagy csaknem a fölsziure, a 
csúcs egyik oldalának fölemelkedése mellé, egészen oldalvást helyezett. 
K e l y h e elég nagy, nyilt; rendetlenül fölálló; hosszas, keskeny és töré
keny hegyű, de aljuk felé sárgás szarunemü osztványokkal ellátott; csak
nem a fölszinre helyezett vagy csekélyke és szelíden ránczos falú üreg
ben ülő, melyből osztványai hegyével a fölszin fölé is emelkedik gyakran. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, bágyadtan fénylő, értével zsiros-
tapintatu; elejénte élénk fűzöld; értével zöldessárga; napos oldalán, a 
napnak jól kitett darabjain, némi igénytelen pirossal szelíden belehelt, 
Pontozata sürü, egyenlően elhintett; igen apró, szabad szemmel alig lát
ható, fahéjszín pettyecskékből álló. Rozsdafoltok és alakzatok csak elvétve 
és ott láthatók fölületén, hol. a bőr fejlődésközbeu sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehéres vagy bágyadtfehér, csaknem áttetsző, finom 
tömöttes, olvadó; magtokja körül is csak alig észrevehetőleg, vagy épen 
nem kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, igen finom savanyuyal emelt, 
gyöngéden illatos és bár nem eléggé fűszeres, de igen kellemes ízű. Mag
tokja többnyii-e zárttengelyü; tágas tömlőcskéiben kevés, de ép, csinos 
tojásdad, hegyes, világosbarna magot rejtő, 
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Fája. Vi'gnöv'ésü, erőteljes, igen edzett; elég korán és igen bőven, 

többnyire csomósán termő; nyílt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágai
val, melyek gyümölcsvesszökkel es peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, 
szép lombos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is 
vadonczon is; alkalmas gnlafának is, szálasfának is; helyben és talajban, 
ngy látszik, nem válogatós, gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé elvékonyo-
dók; egyenesek, noha kissé köuyökösek; síkfölületűek, de hegyök felé 
finoman bordázottak; gyenge korukban sűrűn és finoman fehér molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, vörhenyessel árnyalt 
olajszinzöldes barnák; jókora nagy, kerek vagy tajásdadalakú fakó pon
tokkal sűrűn és szembetünőleg pontozottak; rendetlen de többnyire közép
hosszú levélközökkel birok. 

RÜgyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, itt-ott lapulók, többnyire 
azonban elállók; szürkével árnyalt világos gesztenyeszínüek; elég kiduzzadt, 
de csak alig és finoman bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, alig hegyesek; kissé lazán álló, 
világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; szép tojás
dadok ; majd szabályosan elkeskenyedő igen hosszas és éles, majd hii'telen 
elkeskenyedö, rövid és éles hegyben végződök; lapos völgyesek vagy csa
tornásak; íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, ragyogó fényesek, sötétzöldek; széleiken ritkásan, seké
lyen, tompán és szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök középhosszú, vé
kony, hajlékony, majd vízirányosan el-, majd elég éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái kicsinyek, fonál vagy áridomúak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön lévők; 
csaknem laposak; alig íveltek; szétálló igen hosszú, rugalmas nyeleikről 
kissé lefelé konyulok. , 

Észrevétei. E jeles körte újdonság nagyon jól beválik alföldi gyü
mölcseink közé s megérdemli, hogy hazánkban mindenütt tegyünk vele 
kísérletet. Gyümölcse olvadékonyság és levesség, fája pedig termékenységre 
nézve versenyez a Napóleon vajonczávals igy valóban figyelemre méltó egy 
újdonság. 
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156. Ontario. ^ 
1 

Származása, Amerikából származik. Downing szerint az Uj-York ál
lam Ontario megyéje-ben, Geueva községben találták föl. Európában még ke
véssé van elterjedve. Ojtóvesszejét 1874-beu kaptam Plantiéresból, a Si-
mon-Louis testvérek hires faiskolájából. Fajfámon több izben termett már. 
Gyümölcsei, növényzete egyezvén a L e V e r g o r leírásával, fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érósideje. Sept. első fele ;̂ hűvösebb tájakon Sept. végéig is eltart. 1 
NlinÖSÓgó. IJ". rendű, néha osaknem I. rendű osemege-gyümölcs, 
Nagysága. Középuagy. 
Alakja. Többnyire hosszas, kúpostojásalakii; szabálytalanul boltozott, 

emelkedéses és hovadásos fölületű. Zöme a középtájnál jóval alább a kely-
hes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva boltozódik s kelyhe kö
rül többnyire kissé ferdén álló, szükkarimában végződik; szára felé pedig 
az egyik oldalon szelíden, a másikon behajlással is fogyva hosszas és elég 
vastag, inkább vagy kevésbbé tompa kvípos véget alkot. S z á r a közép-
hofszű, kissé vastag, fás, tövénél többnyire húsos, hegyénél bunkós, rendsze
rint görbe; fényes sárgásbarna mázzal csaknem egészen bevont; a gyü
mölcs csúcsából, húsos gyüremletböl ferdén kiálló s néha húsos emelkedés
től, csaknem vizirányban oldalvást nyomott. Kelyhe középnagy, nyilt vagy 
félig nyilt; rendetlenül fölálló, néha kissé szétterülő rövid, hegyes, barnás 
osztváuyokkal ellátott; szűk és nem mély üregben ülő, melynek falai fino
man ráiiczosak s karimája inkább vagy kevésbbé ormós emelkedéseket mu
tat, melyek lapos bordák gyanár.t fölvonulnak a gj'ümölcs derekára sőt 
csaknem az egész gyümölcsön végig nyomozhatok. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu; elejénte bágyadt 
fűzöld; értével szalmasárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga; 
nagy ritkán nemi nyomaival is a piros árnyalatnak. Pontocskái aprók, zöld
del szegettek, szüi-kések sííríín elszórtak, de alig szembetűnök. Rozsda alak
zatok ritkán fordulnak elő fölületén, de szára körül és kehelyüregének fa
lain mégis gyakrabban találkoznak. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül köves
szemcsés ; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal ernelt, igen kellemes, 
füszeresi'zü. Jlagtokja nyilttengelyü; tömlőcskéibeu hosszas, tojásdad, sár
gásbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, fiatalkorában csaknem bujanövésű, igen edzett; ko
rán, rendesen és bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő, merev ágai
val, melyek gyümölcsvesszökkcl és peczkekkel jól beruházkoduak, szép 
lombos, kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is vadon-
czon is; alkalmas gulafának is, szálas fának is; helyben és talajban nem vá
logatós ; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, liegyök 
fölé elvékonyodók ; elég egyeuesek, uoha kissé könyökösek; köröskörül vé .̂ 
gig síkfölületüek; fölállók vagy kissé nyílt szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban ritkásan fehér molyhosok: ért korukban csupaszok; ár
nyas félőkön zöldes-sárgák; napos félőkön világos pirossal mosottak; 
hosszas, vagy kerek fehéres pontokkal igen sürüu, egyenletesen és elég 
szembetűnően pontozottak; rendetlen levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, karcsú kúposak, hegyesek, a vesszőtől jól elállók; 
vöröses gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; alig kiálló s csak alig 
szembetűnőleg vagy éppen nem is bordázott talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hosszas tojásdadkúposak, hegyesek; kissé 
lazán álló, vöröses pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és nem keményszövetüek; kissé 
hosszas tojásdadok; szelíden elkeskenyedö, inkább vagy kevésbé hosszas, 
éles hegyben végződök; kissé csatornásak; alig íveltek; hegyökkel néha 
félrecsavarodók; gyenge korukban molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylök, világos vagy csaknem sárgás-zöldek; széleiken 
finom, hegyes vagy tompa fogakkal sekélyen, elég ritkásan és szabálytala
nul fűrészesek. Levélnyelök hosszas és elég vastag, de hajlékony; a vessző
től csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái hosszasak, fonál vagy vékony 
árídomuak, nem tartósak. Vírágrügyet körítő levelei majd mindig nagyob
bak és szélesebbek, mint a vesszőkön levők; kerülékesek vagy széles to
jásdadok; csaknem laposak; alig íveltek; hosszú, vékony, igen hajlékony 
nyelőkről kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Mas , Le Verger III. 139. szám alatt. Másoktól még nem ol-

vastarn leírását. 
Észrevétel. Még az ily mostoha körülmények közt is, a milyenek 

közé nálam jutott, igen jól érzi magát és bőven is terem: minélfogva szé
les elterjesztésre méltó mindenütt hazánkban. 
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157. P u e b I a. 
(La Puebla.) 

Származása. Leroy, Francziaország kitüiiö gyümölcsész-irója uyerte 
magról 1863-ban Angersi, világhiríí faiskolájában. A mexikói hactjáratbau 
a frauczia katonák által, máj. 19-dikén 1868-ban Puebla mellett nyert 
fényes diadal emlékére nevezte el Puebla körtének. Ojtóvesszejét 1873-ban 
kaptam Plautiítresból, a Simon-Ijouis testvérek liires faiskolájából. Fajfá
mon csakhamar termőre fordult. Gyümölcs, növényzet egyezvén Leroy 
leírásával, fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje, September közepén; büvösebb tájakon sept, oct. 
Minősége, I. rendtí, néha csaknem kitünöleg I, rendű csemege 

gyümölcs. 
Nagysáqa. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Hasas, buczkos tojásdad; néha hosszas csigaalakú; emelke-

déses és hovadásos fölületfl. Zöme a középtájnál kissé alább a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé szelíden, de szabálytalanul fogyva majd elég 
széles, majd szükkarimábau végződik; szára felé pedig szelíden, néha némi 
behajlással is fogyva, majd vastag, majd elég karcsú s inkább vagy ke-
vésbbé tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a rövid, vastag, húsos, gör
csös; fényes sárgásbarna mázzal csaknem egészen bevont; a gyümölcs 
csúcsán, kissé ferdén a fölszinre helyezett; gyakran húsos gytírüzetböl a 
gyümölcs folytatásaként kiálló és néha húsos emelkedés mellé, oldalt he
lyezett. K e l y h e kicsi, nyilt vagy félig nyilt; fölálló, rövid, sárgásbarna, 
szarunemü osztványokkal ellátott, mely osztványok azonban néha hiány
zanak is; majd tágas és sekély, majd elég szak és mély üregben ülő, mely
nek karimáján hullámos emelkedések láthatók, a melyek elenyészöleg a 
gyümölcs derekára is fölvonulnak, s annak egyik oldalát hizottabbá teszik, 
mint a másikat. 

Szine. Bőre vastag, néha sima és gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; 
többnyire azonban érdes és fénytelen; elejénte sárgás-zöld; értével bá
gyadt czitromsárga; napos oldalán csaknem aranysárga s napszegte darab
jain néha, némi narancs-pirossal belehelt vagy sűrűn pettyezett. Pontozata 
sűrű, fahéjszinü, elég szembetíínö. Rozsdafoltok és alakzatok néha rend
kívül sűrűn, néha pedig csak ritkásan fordulnak elő fölületén, de kehely-
üregének falairól ritkán hiányzik a fahéjsziu-rozsdamáz. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött, 
olvadó , magtokja körül is csak finoman és ritkásan köves-szemcsés; leve 
igen bő, igen czukros, üdítő savauynyal emelt, igen kellemes, illatos és 
fűszeresízű; de nálam tartós szárazság alkalmával savanyába összehúzó 
fanyarság is szokott vegyülni. Magtokja csaknem zárttengelyű; tömlöcs-
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k-iben karosn tojc-lsflad, hegyes, világosbarna. f?p- nc^ha ifiétlen magva* 
kat rejtő. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán ^s bőven termő ; inkább vagy kev^sbd 
nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és 
peczkekkel jól beruházkodnak, sze'p lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas gúla- és szálas-
fának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól állják he
ly őket a fán. 

Vesszei. Elf'g számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvé-
konyodók, hajlékonyak; kissé görbék és könyökösek; végig bordázatla-
nok; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban 
finoman fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, szép zöldessárgák; na
pos félőkön kissé vörhenyesek; elég szembetűnő, hosszas, sárgásszürke 
pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban pontozottak; rendetlen, de több
nyire hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középuagyok vagy jókora nagyok, kúposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók; pikkelyeik sötétgesztenyeszintíek, egymásra kissé lazán 
borulok; jól kiemelkedő, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középuagyok, kúposak, alig hegyesek; pikkelyeik szür
kével szegett sötétgeszteuyeszinüek, egymásra kissé lazán borulok. 

Levelei. A vesszők alján középnagvok; a vesszők hegye felé kicsi
nyek; nem vastag, de keményszövetűek; tojásdadok vagy lándsás-tojás-
dadok vagy csak lándsásak; majd szabálvosan, majd hirtelen elkeske-
nyült, hosszas vagy rövidke hegyben végződök; a vesszők alján csaknem 
laposak; a vesszők hegye felé völgyesek vagy csatornásak; inkább vagy 
kevésbé íveltek; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előre
hajló, éles vagy kissé tompa fogakkal elég mélyen és elég szabályosan 
fiírészesek. Levélnyelök hosszas, vastag; nvilt szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálhái nagyok, hosszas lándsásak, a nyéltövétöl fölebb, a nyélre helye
zettek; elég tai'tósak. Virágrügyet körítő levelei jókora nagyok; tojásda
dok vagy kerülékesek ; laposak ; íveltek ; finoman fogazottak; szétálló, 
hosszas, hajlékony nyelőkről kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről- L e r o y , Dict. depomol. 11. 568. Mások még aligha irták le. 
Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt, külö

nösen pedig a hegyes vidékeken, hol a rovaroktól korán sem szenvednek 
annyit a gyümölcsök, mint az alföldön. 
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158. Silvangel körte. 
(Poire de Silvange.) 

Származása. Egy Silvange nevű tanya erdejében, közel Metz váro-
sálioz födöztetett föl még a múlt században. Nem volt eléggé hangzatos a 
ueve; nem igyekeztek öt kellőleg megismertetni a francziagyümölcsészek: 
nem csuda, ha napjainkig sincsen ugy elteijedve a világon, a mint megér
demelné. Ojtóvesszejét ISTiJ-ban kaptam Piantieresböl a Simon-Louis test
vérek jóhirü faiskolájából. Fajfámon több izbon termett már. Gryümölcse, nö
vényzete jól egyezett Leroy leírásával s így fajom valódi. 

Erésideje. Nálam sept. közepén; kötöttebb és kellőleg nedves földben, 
8 átalában hazánk emelkedettebb fekvésű tájékain oct. nov. 

Minősége. I. rendű csemege gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középuagy. 
Alakja. Majd gömbölyded, majd szabályos, hasas csigaalaku; szelíden 

hovadásos fölületü. Zöme középtájra esik, honnét kelyhe felé félgömbalakú-
lag boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kovésbbé szűk, de laposas kari
mában végződik; szára felé pedig kissé összébbhúzódva fogy és többnyire 
kisded, tompa csúcsban enyészik el. S z á r a közép hosszú, vékony vagy kö
zépvastag, fás, kissé görbe; tövénél néha húsos, hegyénél többnyire bunkó-
sau végződő; nagyrészt fényes barnamázos ; majd a fölszinre a középen; 
majd szolid emelkedés mellé, kissé oldalt helyezett. K e l y h e kicsi, uyilt; 
fölálló vagy szétterülő, rövid, molyhos, barnás törékeny osztványokkal el
látott ; csaknem a fölszinre helyezett, vagy csekélyke, szelíden ránczoltfalú 
mélyedéskében ülő. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, száraztapintatú; elejénte haragos 
zöld; értével kissé sárgás zöld; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárgás, 
minden pirt nélkülöző; pontozata igen szembetűnő, kissé rendetlenül, de sű
rűn elszórt, jókora nagy, fakószinű pettyecskékböl álló. Gyakran csaknem 
az egész fölülot szürkés barna és zöldes rozsdával van behálózva, márvá
nyozva vagy foltozva. 

Belseje. Húsa fehéres, néha zöldes vagy sárgásfehér, finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körül is alig észrevehetöleg kövesszemcsés; leve igenbö, 
igen czukros, íinom savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresizü. Magtokja 
többnyire zárttougelyü ; tömlöcskéiben széles tojásdad, világos barna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég víguövésü, később mérsékelten növő, elég 
edzett; korán és igen bőven termő ; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsvesszőkkel és peozkekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős koronát alkotó, Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szálas fának is, gulafának is; kertemben, ugy látszik eléggé jól érzi 
iaagát, G-yümölcsei jól állják helyökut a fáu, 
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Vesszei. Elég számosak, közdp hosszak; vékonyak, vagy kÖzépvas-
tagok; hegyök felé mind-mind inkább elvékonyiedók ; könyökösök; bordá-
zatlanok ; íolállók; gyenge korukban is csak ritkásan és finoman molyho
sak ; ért korukban csupaszok, sái-gás vagy zöldes barnák; apró, kerek, fe
héres pontokkal ritkásan pontozottak; többnyire rövid levclközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, hasas kúposak, hegyesek, csaknem lapulók; pik
kelyeik sötét gesztenyeszinüek, egymásra kissé lazán borulok; elég kiálló, 
bordázatlan talapra helyezkedök. 

Virágrüyyei. Kicsinyek, tompakúposak; pirosas gesztenyeszínű pik
kelyeik egymásra kissé lazán borulok. 

Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de keményszövetüek; tojásdadok 
vagy kcrülckesek; többnyire hirtelen olkeskenyedö, rövidke, éles hegyben 
végződök; laposak vagy széleiken kissé lefelé hajlók; inkább vagykevésbbé 
iveitek; gyenge korukban is alig észrevehetöleg molyhosok; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; száleiken elég sűrűn, tompán, 
finoman és alig szembetűnöleg fürészesek. Levélnyelök rövid, vagy közép
hosszú, vékony, merev; csaknem víziráuyosan cl- vagy kissé rézsunt föl
felé álló. Levélpálhái rövidek, fonálidomuak, hamar elhullók. Virágrügyet 
körítő levelei majd nagyobbak, majd kissebbek, mint a vesszőkön levők; 
fölálló, hosszas, vékony nyelőkről mei'cven szétterülök. 

Hasonnevei. Bergamotte Sylvange; Sylvanche; Sylvange verte; Sil-
vange d'automne. 

Leírói. L e r o y , Dict, de pomol. 11. 664. Másoktól még nem olvastam 
leírását. 

Észrevétel. Ugy tapasztalom e körte fajnál, hogy fája nem fog ná
lam nagyra növekedni; mert vi'gnövését hamar beszüntette smost már nem 
annyira fára mint inkább termésre dolgozik. Mindenesetre megérdemli, 
hogy házi kérteinkben helyet adjunk számára is egy-egy fának. 
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159. Spoelberg körtéje. 
(Vicomte de Spoelberg; Die Spoelberg.) 

Származása. Van Mons nyerte magról 1828. körül Löwenben (Bel
gium) és a Löwenhez közelfekvöLoveujoulbanlakó, kertészeti szenvedélyé
ről ismeretes Spoelberg, algróf nevéről elkeresztelve 1830-ban kezdé elter
jeszteni. Mindenfelé elvan már terjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam 
Plautiéresból, a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából. Fajfámon több 
ízben termett már s igy fajom valódiságáról csakhamar alkalmam volt meg
győződhetni. 

Érésídeje. Nálam sept. közepétől oct. közepéig; hűvösebb tájakon to
vább is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Többnyire csigás vagy tojásdad körtealakú; egyik oldalán 

többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; szelíden hovadásos 
és nem egészen síkfölülotü. Zöme a középtájnál kissé alább a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhefelé szelíden fogyva gömbölyödik s kelyhe körül 
többnyire ferdén álló karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelí
den, aztán majd hirtelen fogyva inkább vagy kevésbbé karcsú, kúpos vé
get alkot, majd pedig az egyik oldalon behajlással, a másikon behajlás nél
kül fogyva elég rövid kúpos végben fogy el. S z á r a többnyire középhosszú 
vagy hosszas, elég vastag, fás de hajlékony, gyakran azonban húsos, gör
csös ; csaknem végig zöldesbarna mázzal bevont; majd a fölszim-e helye
zett, majd a gyümölcs folytatásaként a csúcsból húsosán kiemelkedő és 
gyakran húsos dudortól ferdére is taszított. K e l y h e elég nagy, nyilt vagy 
félig nyilt; rendetlenül fölálló, elég hosszas és liajlékonyhegyü, zöldessárga 
vagy szürkés osztványokkal ellátott; többnyire szépen kikanyarított s nem 
mély üregben ülő, melyből osztványaí hegyével a karima színvonala fölé ia 
emelkedik. 

Szine. Bőre finom, vékony, elég sima, de száraztapíntatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte bágyadt világoszöld; értével kissé sárgás zöld; napos olda
lán is csak néha kap némi igénytelen piros árnyalatot; igen apró, barnás 
vagy fakó pontokkal sürün, de alig szembetünőleg behintett; igen finom, 
zöldes barna, később fahéjszínre változó rozsdával kisebb nagyobb foltok
ban, különösen szái'az vége felé bevont, márványzott, hálózott vagy be* 
fecskendett. 

Belseje. Húsa fehér, finom, vajszerüen olvadó, de ha kissé tűiért) 
olyan mint a lisztes pép és sokat veszít levességéből; magtokja körül kissé 
kövesszemcsés; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes és eléggé fuszeresízu. Magtokja csaknem zárttengelyü | 
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tömlöcskeibeu egy-egy pár tojásalakú, világos-bavna, de feketés hegyű, ép 
magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában bujanöyésííj később is egészséges és edzett; igeu 
koráu és igen böveu termő ; fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival melyek gyü
mölcsvesszőkkel es peczkekkol iiamar cs gazdagon beruiiázkoduak, sUrü-
lombos terebélyes koronát alkotó. Díszlik bii'sen is, vadouczou is: alkalmas 
gúla-és szálasiának is,- boly ben és talajban, ugylátszik, nem válogatós,* 
gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei, iázámosak, igen liosszak, hajlékonyak, közéjjvastagok, be-
gyök felé elvékouyodük; nem egyenesek, könyökösek; egész bosszúkban 
uuonian bordázottak; gyenge korukban is inkább csak liamvasak, mint
sem molyiiosak; ért korukban csupaszak; vörbenyes-barnák vagy csak 
sárgás-barnák; apró, fehéres, kerek pontokkal ritkásan, de kevéssé szem-
betúnőleg pontozottak; rendetlen levclközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől el
állók; feneres szürkével gyaki-an eltakart, pirosas gesztenyeszínű pikke
lyekkel borítvák; elég kiemelkedő, linomau és Iiosszan bordázott talapra 
nelyezkedők. 

Vírágrügyei. Nagyok, hasaskúposak, kissé hegyesek, világos gesz-
teuyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; többnyire 
kerülékosek vagy noss^as tojásdadok; szabályosan és lassudau elkeske-
nyedü, hosszas, eies hegyben végződök; völgyesek; íveltek; gyenge ko
rukban is csak középidegdkön ésszéleiken hnoman molyhosak; ert koruk
ban csupaszak, simák, fényesek; világos vagy sáppadt zöldek; széleiken 
kissé élesen, elég mélyen és szabályosan fürészesek. Levéluyelök a vesszők 
alján hosszú, elég vastag, de hajlékony; a vesszők hegye felé mind-mind 
rövidebb és merevebb; nyilt szögekben fölfelé álló. Luvelpálhái fonál vagy 
áiidomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei kö-íépuagyok, hosz-
szabbak, mint a vesszőkön levők ; többnyire mind kerülékesek; igen hosz-
szú, hajlékony nyelőkről kissi lefelé lógók. 

Hasonnevai. Beurré de típoelberg; Délices de Mons; JBeurré de Mons. 
Leírói. i J i v o r t . Annál, depomol. V. üö. 

L e r o y . Dict. depomol. II. liio. 
Mas. Le Verger. líl. 158. szám alatt. 
Oheráiee K. liíustr.Handb, der Obstkunde. lí. 4t8b. és töb

ben mások is. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha körülményei közt is egyike a leg-. 

termékenyebb fajoknak, tízéles elterjesztésre jó leiekkel ajánlnatom. Gyü
mölcséről azonban meg kell jegyeznem, hogy sohasem keli várni, hogy szí-
uök megsárguljon; mert akkor már jó izükből és levesságükböl sokat 
vesztettek, hanem akkor keli elfogyasztani őket, a mikor sziuök egészen 
zöld, de száras végükön már engednek a gyöngéd nyomásnak. 
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160, Schönlin téli vajoncza. 
(Schönlins Winterbuttcrbirn). 

Származása. Schönlin ezredes Q-aisburgban, Stuttgart mellett fedezte 
föl, s terjesztette el stuttgarti bergamot ( = Stuttgarter Bergamotte) név 
alatt. Ujabb időben a németek fönebbi, helyesebb uév alatt irják le. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinseubol. Fajfámou is, álló he
lyére kiültetett ojtványomon is több ízben termett már. Gyümölcsnövéuyzet 
egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. November; hűvösebb tájakou februárig is eltart. 
Minősége. Il-rendü csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Az Armiu körtéhez ( = Saiut-Q-ermain) kissé hasonló, hosszas 

tojásdad, vagy hasas kúpalakú; elég szabályosan boltozott, csaknem síkfö-
lületü. Zöme a középtájnál alább, a kclyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé szelíden gömbölyödik s kelyhe körül szűk és többnyire ferdén álló 
karimában végződik; szára felé pedig szelideu, néha, az egyik oldalán be
hajlással is fogyva, hosszas, tompa kúpos végbon enyészik el. S z á r a rövid 
vagy középhosszú, vastag, húsos, görcsös, csaknem végig barnamázos; a 
gyümölcs hegyéből csaknem annak folytatásaként húsosán kiemelkedő 
vagy húsos gyüremlet közzé beszorítva a fölszinröl oldalvást kinyúló. 
K e l y h e nyílt; csillagalakúlag szétterülő, vörhenyesbarua, szarúnemü 
osztványokkal ellátott; szűk és sekély mélyedésben vagy csaknem a felszí
nen ülő. 

Szine. Bőre vastag, elég sima, száraz tapintatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte sápadtzöld; értével élénk czitromsárga; napos oldalán pirossal kissé 
színezett vagy élénkpiros pettyekkel inkább vagy kevésbbé sűrűn behintett. 
Pontozata sűrű, apró, barnás, egyenlően elhintett, elég szombetiínő. Rozsda
foltok és alakzatok hálózatosán, majd minden gyümölcsön fordulnak elő; 
kehelyüregének falairól pedig i-itkán hiányzik a sugaras rozsdamáz. 

Belseje. Húsa fehéres, félfinom, félszerint olvadó; magtokja körül 
kissé kövesszomcsés; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kelle
mes, füszeresízü. Magtokja zárttengelyü; tágas tömlöcskéiben hosszas, he
gyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vígnövésü, később mérsékelten növő, nem 
eléggé edzett; korán és elég bőven termő; nyílt szögekben fölálló ágaival a 
Császárkörte fájához hasonló, elég sürülombos gömbalakú koronát alkotó. 
Birsen nem díszlik; vadonczon is csak mély termőrétegü, kellőleg nedves 
talajban díszlik jól; ott pedig, a hol számára e föltételek hiányzanak, mint 
nálam is, kérge már másodéves korában, koszos, repedékes és pörsenéses 
lesz s eléggé elárulja, hogy sínylődik. Gyümölcsei különben eléggé jól áll
ják helyeket a fán; de kellő finomságukat csak ritka helyen bírják kifejteni. 

U 
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Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak és hajlékonyak, könyökösek; 
borclázatlanok; fölállók vagy nyílt szögekben szctállók; gyenge korukban 
sííríín fehérmoiyhosak; ért korukbaii csupaszak, sárgásbarnák; kiemelkedő, 
fakó pontokkal sürün, de szabálytalanul pontozottak; többnyire rövid le-
vélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek, a vesszőtől inkább vagy 
kevésbbé elállók; sötétgesztenyeszínüek; elég kiemelkedő bordázatlan ta
lapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek; pikkelyeik feketés gesz-
tenyeszínüek, egymásra lazán borulok. 

Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de igen keményszövetüek; több
nyire kerülékesek; nj^elök felé többnyire épen úgy elkeskenyedök, mint 
hegyök felé; rendszerint hosszan kinyúló, éles hegyben végződök; több
nyire csatoiuiásak; alig íveltek; a vesszőtől csaknem víziráuyosan elállók; 
gyenge korukban alulfölül ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, de alig fényesek, világos vagy sárgás zöldek; széleiken tompa vagy 
kivált a levél tányér hegye felé, igen éles fogakkal nem mélyen, de elég 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, vékony, majd vízirányosau el-, 
majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, vékony fouálidomuak; 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak és szélesebbek, 
majd kisebbek, mint a vesszőkön lévők; kerülékesek; csaknem laposak; 
alig iveitek; széleiken tompán és szabálytalanul fürészesek; hosszas, vé
kony, hajlékony nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Schöulins Stuttgarter spáte Winterbutterbirne; Stutt-
garter Bergamotte. 

Leírói. D i o l , Kernohstsorten, almák—körték ü l . 140. 
D i 11 r i c h, Obstkunde. I. 765. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. 11, 371. 

Észrevétel. Hazánkban meglehetősen el van terjedve minden felé; de 
egészséges fáját sehol sem láttam. Altalános elterjesztésre épen nem ajánl
hatom. Ott azonban, hol a körülmények kedvezők számára; minden esetre 
méltó a helyre, a melyet elfoglal. 
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161. Spaé vajoncza. 
(Beurré Spae; Spaes Butterbirn). 

SzárniaZása. UjabbkorI iwercmény. Bizonyos Spae nevíí, geiiti virág-
kertesz nyerte raagról Belgiumban. Elterjedni csak a hatvanas években 
kezdett. Ojtóvesszejc't 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinseuböl. Fajfámon 
több Ízben termett már. Grjümölesei, növényzete egyezvén a leirásokkal 
fajom valódisága kétségtelen. 

Erósideje. Sept. közepe fele; hűvösebb tájakon novemberig is elhú
zódik. 

Minősége. Nálam néha I-rendü, száraz évjáráskor csak Il-rendü cse-
mege-gyümöles. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire csigá.s körte alakú vagy hasas kúpalakú; 

egyik oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájuál 
többnyire jóval alább a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé kissé hir
telen fogyva gömbölyödik s kelyhe körül többnyire széles, lapos talpban 
végződik; szára felé pedig az egyik oldalon behajlással, a másikon behajlás 
nélkül, szelíden fogyva inkább vagy kevcsbbé hosszas és többnyire kissé 
tompa kúpos véget alkot. S z á r a hosszas vagy középhosszú, elég vastag, 
tövénél húsos, különben fás és búnkósan végződő; majd görbe, majd egye
nes ; itt-ott barna pettyes vagy barnamázos; csaknem a csúcs fölszinére he
lyezett vagy csinos lapos dudorok közül kissé oldalt kiálló. K e l y h e nyílt 
vagy félig nyilt; kissé rendetlenül fölálló, szarunemü, néha hajlékony hegyű 
osztványokkal ellátott; tágas és inkább vagy kevésbbá mély, sima kereke-
désű üregben ülő; néha pedig hullámos karimájú üregbe helyezett, honnan 
a gyümölcs derekára is elenyészőleg fölvonuló lapos bordák indulnak ki. 

Szine. Bőre finom, de kissé érdes és száraztapintatú, csaknem fényte
len, elejénte világos vagy sárgászöld; értével sápadtsárga s zöklessárga 
foltokkal tarkázott; napos oldalán igénytelen, de néha elég élénk pirossal 
mosott; apró, fahéjszinü, zölddel szegett pontokkal sürün behintett. Eozsda-
foltok és alakzatok mindig találkoznak főlületén majd sürü apró pettyek 
alakjában, majd összefolyva és nagyobb foltokat és hálózatot képezve rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba, néha zöldesbe játszó fehér, finom, tömött, ol
vadó vagy félszerint olvadó; magtokja köi'ül finoman kövesszemcsés; leve 
bő vagy elegendő, ozukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos és 
füszeresízü. Száraz évjáráskor azonban nálam összehúzó fanyarság is ve
gyült savanyába, levessége is kevesebb volt, mint kedvezőbb évjáráskor 
lenni szokott. Magtokja csaknem zártteugelyü; tömlőcskéiben hosszas to
jásdad, feketés, ép vagy idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; fölálló vagy nyíltszögekben fölfele törekvő ágaival, melyek gyű

li* 
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iaaölcspeczkekkel jól beruházkodnak; szép gulaalakú koronát alkotó. Va-
donczon inkább díszlik, mint birsalanyon. Kertem könnyen kiszáradó, laza 
talajában, mely a körtefáknak nem is elég mély termörétegü, fája ugyan 
jól díszlik, de száraz évjáráskor korán sem terem oly jóízíí gyümölcsöket, 
hogy a vele egy időben érö, más jeles körtékkel kiállhatná a versenyt. Gyü
mölcsei különben jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé 
is csak keveset vékonyodók s többnyire kissé bunkósan végződök; elég 
egyenesek; elég könyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben 
elállók; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak; 
kissé sárgás vagy zöldes barnák; hosszas vagy kerek, fehéres vagy sárgás 
fehér pontokkal elég sürün és elég szembetűnőieg pontozottak; többnyire 
rövid levélközüek, 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek; a vesszők 
alján lapulók; fölebb a vesszőkön elállók; szürkével tarkázott vöröses bar
nák; majd alig, majd eléggé kiálló bordázatlan talapra helyczkedök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, kúpos tojásdadok, hegyesek; pikkelyeik 
szüi'kével és sötét barnával áimyalt világos gesztenyeszinüek, egymásra la
zán borulok. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és keményszövetüek; kerüléke-
sek vagy hosszas tojásdadok; rövidke, szúrós hegyben védzödök; csaknem 
laposak; a vesszők hegye felé völgyesek vagy csatornások; inkább vagy 
kevésbbé íveltek; gyenge korukban is csak alsó lapjukon molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, világos zöldek; széleiken alig fürészesek, ha
nem többnyire mind épszélüek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, a 
vesszők hegyefelé rövid, vastag, merev; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
elég kifejlödöttek, széles áridomuak és mégsem tartósak. Virágrügyet kö
rítő levelei rendesen nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak, mint a vessző
kön levők; többnyire kerülékesek; laposak; épszélüek; hosszas, hajlékony 
nyelőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Poire Spae. 
L&\rÓ\. Oherdieck, lUustr. Handb. der OhstJc. pótfüzete 97. lapján. 

L e r 0 y, Dict, de pomol. II. 675. 
Észrevétel. Ilyen könnyen kiszáradó laza talajba, milyent nálam ta

lál, nem való a körte faj; de más természetű, kellőleg nedves és mély ter
mőrétegű talajban, hiszem, hogy értékes gyümölcs lesz még alföldi viszo
nyaink közt is. Megérdemli, hogy kísérletet tegyünk vele. 



165 

162, Stresa-i szép. 
(Belle de Stresa; Sohöne von Stresa.) 

Származása. Sardinia egyik kis falvában, Stresában, az ottani biró, 
Demartini úr birtokán véletlenül kelt magról, Prudent Besson, turini gyü
mölcskertész fölismervén e körtefaj jeles tulajdonait, a múlt évtized elején 
kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejót 1873-ban kaptam Plantiéresból, a Si-
mon-Louis testvérek faiskolájából. Fajfámon több izben termett azóta. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. első felében. 
Minősége. I. rendű csemege- és piaczos-gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alal(ja. Majd szabályos körte alakú, majd tojásdad; szabályosan bol

tozott síkfölületü. Zöme csaknem középtájra esik, honnét kelyhe felé fél-
gömbalakúlag vagy kissé összehúzódva boltozódik s kelyhe körül igen szűk 
karimában végződik, melyre ritkán állitható föl; szára felé pedig elejénte 
szelíden, aztán hirtelen fogyva rövidke tompa kúpot alkot; néha pedig az 
egyik oldalon szelíden fogyva, a másikon némi behajlást alkotva kissé ferde 
kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszú, vékony vagy középhosszú, közép
vastag, fás, többnyire görbe, zöldessárga, itt ott finoman rozsdafoltos; csak
nem a gyümölcs fölszinére függélyesen helyezett; néha húsos emelkedéstől 
félre nyomva kissé oldalvást kiálló. K e l y h e elég nagy, nyilt; fölálló, de 
gyaki'an hegyökkel hátra görbülő, szarunemü osztványokkal; csaknem a 
gyümölcs fölszinére helyezett vagy csekélyke mélyedésben ülő, melyből 
osztványai hegyével a fölszin fölé szokott emelkedni. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, száraz tapintatú, csaknem fény telén; 
elejénte bágyadt zöld; értével világos szalmasárga némi zöldes árnyalattal; 
napos oldalán néha némi igénytelen pirossal kissé belehelt; apró, zölddel 
szegett szürkés pontokkal, sürün, de alig szembetünőleg behintett. Rozsda
foltok és alakzatok csak elvétve találkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül is alig 
észrevehetőleg kövesszemcsés ; leve bő vagy igen bő, czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, füszeresízü. Magtokja 
kissé nyilttengelyü; tömlöcskéiben hosszas, tojásdad, hegyes, barna, ép mag
vakat rejtő. 

Fája. Igen erőteljes és edzett; korán, csaknem rendesen és igen bő
ven termő; fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és 
peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, szép, sürülombos, gulaalakú ko
ronát alkotó. Díszlik vadonczon inkább, mint birsalanyon; alkalmas szálas
fának is, gulafának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei igen 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és középvastagok, hegyökfelé 
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IS csali keveset vékonyodók; egyenesek és osak alig észrevehetöleg k8uy8-
kösek; csaknem bordázatlauok; fölfelé állók; gyenge koruktan kissé ham
vasak inkább, mintsem molyhosak; ért korukban osupaszak, simák, zöldes
sárgák, napos félőkön pirossal kissé színezettek; tojásdad vagy kerek,fehé
res pontokkal, finoman, ritkásan és alig szembetünöleg pontozottak; több
nyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől inkább vagy 
kevésbbé elállók; sötétbarnával árnyalt pirosas gesztenyeszinüek; majd alig 
kiálló, majd elég duzzadt talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, kissé hegyesek, sötét 
gesztenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vékony, de elég kemény-
szövetűek ; a vesszők alján széles tojásdadok; a vesszők hegye felé hosszas 
keskeny tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas éles, néha félre is csavarodó hegyben végződök ; laposak vagy kissé 
csatornásak ; alig íveltek; nyelőkről kissé lefelé konyulok; gyenge korukban 
is alig észrevehetöleg molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fé
nyesek, élénk zöldek; széleikeu apró, éles fogakkal elég sürün és szabályo
san fürészesek. Levólnyelök a vesszők alján hosszas, fölebb is csaknem 
közép hosszú, közép vastag, hajlékony rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég-
hosszak, vékony fonálidomuak, hegyökkel a vessző felé visszakanyarodók, 
elég tartósak. Virágriigyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek 
és hosszabbak, mint a vesszőkön levők; csaknem laposak, kissé hullámosak, 
igen hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. P r u d e n t B e s s o n . Reviie de Varhoricalture 1872. 48. lapján. 

Mas . Pomol. générale. IV. 41. Mások tudtommal még nem Ír
ták le. 

Észrevétel. E jeles körteujdonság, még az ily mostoha körülmények 
közt is, a milyenek közé kertemben jutott, egyike a legegészségesebb s leg
termékenyebb fajoknak; miért is széles elterjesztésre melegen ajánlhatom. 
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163. Szent-IVIihál napi körte. 
(Saint-MIohel archange; Erzengel Mlohael.) 

Származása. Bizonytalan. De Liron-d'AiroIles, franczia gyümölcsész 
szerint hihetőleg Nantes környékén jött a világra; mert ott már a múlt szá
zad végén el volt terjedve: de általános elterjedését az ujabbkori gyümölcsé-
széknek köszönheti leginkább, a kik míiveikben méltó dicsérettel említik 
föl és Írják le e körtefajt. Ojtóvesszejét 1872-beu kaptam boldogult Griocker 
Károly, enyingi főkertész barátomtól. Fajfámon több izben termett már. 
Gyümölcsei, növényzete egyezvén a leírásokkal, fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. második fele; hűvösebb tájakon cet. végéig is. 
Minősége. I. rendű; néha kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alal(ja. Változó; többnyire elég szabályos körtealakú; néha hosszas, 

hasas kúpalakú; néha tojásdad vagy csigaalaku; elég szabályosan boltozott 
sikfölületü. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, hon
nét kelyhe felé félgömbalakúlag boltozódik s kelyhe körül elég széles és 
laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán be
hajlással vagy anélkül is, de mindinkább fogyva, többnyire hosszas, néha 
rövid, vastag vagy elég karcsú, kissé tompa kúpos véget alkot. S z á r a kö
zép hosszú, vastag, fás, két végén bunkós; néha pedig rövid, vastag, húsos, 
görcsös; zöldes barnamázzal bevont; majd csaknem a gyümölcs folytatása
ként húsosán kiálló; majd húsos emelkedések vagy gyűrűk közé mintegy 
beszorított. K e l y h e kicsi vagy középnagy, félígnyílt; rendetlenül fölálló, 
vékony és törékeny, tövük felé azomban szarunemű, finoman molyhos, sár
gászöld osztványokkal ellátott; inkább vagy kevésbbé tágas, de elég mély 
üregben ülő, melynek falain és karimáján gyakran szelíd, lapos emelkedé
sek is vehetők észre, melyek néha elenyészöleg a gyümölcs derekára is 
fölvonulnak. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngéd tapintatú, bágyadtan fénylő ; ele
jénte világoszöld; értével zöldes szalmasárga; napos oldalán vörhenyes 
vagy inkább vagy kevésbbé élénk pírossal belehelt. JPontozata elég stírü és 
különösen a piros színben, elég szembetííuö, többnyíre jókora nagy, zölddel 
vagy pírossal szegett, fahéjszinü pettyecskékböl álló. A gyümölcs száras vé
gét gyaki-an igen finom, zöldes barna máz borítja, mely néha szakadozott 
foltokban a gyümölcs derekán és kelyhes végén is jelenkezik. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, igen finom, olvadó; magtokja kö
rül is csak alig észrevehetöleg kövesszemcsés ; leve igen bö, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes, föszeresízü. Mag
tokja nyílt-tengelyű; tömlöcskéiben tojásdad, sötétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán és bőven termő; fölfelé törekvő. 



merev ágaival, melyek gyüraölcsvesszökkel es peozkekkel hamar ^s jól 'be
ruházkodnak, szép gulaalakú, sürtilombos koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
de mégiukább vadonczon; alkalmas szálasfának is, gulafáuak is; helyben és 
talajban uem igen válogatós; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek, vastagok, hegyök felé is csak ke
veset vékonyodók s hegyöknél többnyire bunkósan végződök; elég egyene
sek, noha könyökösek; bordázatlanok; fölállók; gyenge korukban sürün és 
finoman molyhosak vagy inkább csak hamvasak; ért korukban csupaszak, 
simák, sárgás zöldek; apró, kerek vagy hosszas pontokkal ritkásan ponto-
zottak; rövid levclközíiek. 

RUgyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől igen elállók; 
pikkelyeik simák, szürkével itt ott tarkázott pirosas gesztenyeszíuüek, egy
másra kissé lazán borulok; jól kiduzzadt, bordázatlan talapra helyezkedők, 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, néha 
kissé szüktalpuak; pirosas gesztenyeszínű, kissé lazáu álló pikkelyekkel 
borítvák. 

Levelei. Középnagyok; a vesszők hegyefelé kisebbek ; kissé vastag 
és igen kemény szövetüek; tojásdadok; többnyire szabályosan elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegyben végződök; alig völgyesek; kissé iveitek; gyenge ko
rukban is csak széleiken s középidegükön molyhosak; ért korukban csupa
szak, simák, fényesek, sötét zöldek; csaknem épszélüek vagy finoman, igen 
tompán és szabálytalanul fürészesek. Levéloyelök hosszas vagy középhosszú, 
vékony vagy középvastag, rugalmas; csaknem víziráuyosan elálló. Levél-
pálhái rövidek, fejletlenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei in
kább vagy kevésbbé hosszas és széles tojásdadok; laposak; igen tompa fo
gakkal ritkásan és szabálytalanul fürészesek; fölálló, hosszas, vékony, de 
elég merev nyelőkről szétterülök. 

Hasonnevei. Niucseuek. 
Leírói. L e r o y . Dict. de fomol. 11. 635. 

M a s. Le Verger. Hl. 58. szám alatt. 
F I o tow, Illustr. Handb. der ObstJc. V. 121. és mások. 

Észrevétel, ügy a sík alföldön, mint egyebütt is hazánkban" meg
érdemli, hogy minden kertben helyet foglaljon. 
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164. Társulati esperes. r 
(Doyenné du comiee ; Vereins Dechantsbirn). 

Származása. E kitünö körte magról kelt az angersi kert^sztársulat 
kertében. 1843-ben termett először s a társulat nevéről elkeresztelve csak
hamar elterjedt mindenfelé. Ojtóvesszejcít 1870-ben kaptam Oberdiecktöl, 
Jeiuaenböl. Fajfámou több ízben termett már. Gyümölcsei, növényzete jól 
egyeztek a leírásokkal, minélfogva fajom határozottan valódi. 

Érésideje. Nálam sept. végétől oot. végéig; hűvösebb tájakon a kö
töttebb talajban is oot. nov. 

Minősége. I. rendft osemege-gyümölos. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alal<Ja. Hasas, kúpos csigaalakú; néha csigás gömbalakú; kissé sza

bálytalanul boltozott, szelíden buczkós és hovadásos fölületü. Zöme több
nyire középtájra esik, honnét kelyhefelé kissé összehúzódva fogy s kelyhe 
körül elég talpasán végződik ; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán hir
telen s némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, tompa kú
pos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, fás, 
hegyénél bunkós, tövénél húsos; többnyire egész hosszában fényes, vörhe
nyes mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos emelkedések közül kiálló; 
gyakran egyes, fölebbemelkedö dudortól félre nyomott. K e l y h e kicsi, zárt 
vagy félignyilt; fölálló, apró, szürkés vagy sárgásbarna, szarúnemtt osztvá-
nyokkal; tágnyílásu, de szűk és mély, tölcséralakú üregben ülő, melynek 
karimáján szelid lapos emelkedések láthatók, melyek inkább vagy kevésbbé 
kiemelkedő, lapos bordák gyanánt, elenyészöleg a gyümölcs derekára is 
fölvonúlnak s annak egyik oldalát gyakran, hízottabbá teszik, mint a 
másikat. 

Színe. Bőre elég vastag, sima, száraztapintatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos zöld; értével némi zöldessel árnyalt szalmasárga; napos ol
dalán szép vérpirossal mosott, vagy csak szelíden belehelt. Pontozata síírü, 
apró, barna vagy fahéjszinü, elég szembetűnő. Rozsdafoltok és alakzatok 
ritkásan elszórva majd minden gyümölcsön fordulnak elő, különösen pedig 
a gyümölcs kelyhes és száras végén, hol a rozsdaszálak sűrűn össze szok
tak folyni. 

Belseje. Húsa fehér, vagy sárgásba játszó fehér, csaknem áttetsző, 
finom, tömöttes, teljesen szétolvadó; magtokja körül is csak alig észrevehe-
tőleg kövesszemcsés; leve igen bő, igenczukros, gyöngédsavanynyalemelt, 
igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja zárttengelyű; hosszas tömlöcskéiben 
többnyire ép, feketés magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígnövésü, később mérsékelten növő, de egész
séges és elég edzett; elég korán, rendesen, noha nem igen bőven termő; föl
felé törekvő ágaival, melyek gyűmölcspeczkekkerhamar és jól beruház-
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kodnak, eldg lombos de azellos, gukalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
vadonczonis; gulafának inkább alkalmas, mintsem szálasfának; kertem 
könnyen kiszáradó laza talajában a hosszan tartó szárazságot kissé meg 
sinylette ; de mérsékelten nedves, iszaplerakodásból álló talajban még vi
dékemen is vigan tenyészett; gyümölcsei nagyságuk mellett is meglehető
sen állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé el-
vékonyodók; igen könyökösek; hajlékonyak; fölállók vagy elég éles szö
gekben fölfelé törekvők; hegyök felé finoman bordázottak; gyenge koruk
ban igen finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, napos 
félőkön világos vérpirossal mosottak; árnyas felökÖn sárgászöldek; apró, 
kerek, sárgásfehér pontokkal sűrűn, de nem szembetűuöleg pontozottak; 
i'endetlen levélközüek. 

Rügyei- Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók és gyak
ran, az erősebb hajtásokon, sarkantynsan kiszögellők; j^ikkelyeik szürké
vel kissé tarkázott sötét gesztenyeszínűek, egymásra kissé lazán borulok; 
jól kiálló, simapárkányos, a vesszők hegye felé pedig hosszan bordázott ta
lapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsú kiíposak, hegyesek, szürkével kissé 
tarkázott gesztenyeszínűek. 

Levelei. Kicsinyek; vékony de keményszövetűek; tojásdadok, a vesszők 
hegye felé levők pedig csaknem lándsástojásdadok; többnyire szabályosan 
elkeskenyedő, rövid és éles hegyben végződök ; kissé völgyesek; íveltek és 
hegyökkel gyakran félre görbülök; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken apró, 
kissé tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rö
vid, vékony, merev; a vesszőtől csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái 
középnagyok, keskeny lándsásak, de azért mégsem eléggé tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők; széles vagy kerek-
tojásdadok ; rövidke hegyben végződök; többnyire teknősek és gyakran 
hullámosak; nem hosszú, de elég vastag és mégis hajlékony nyelőkről kissé 
lefelé csüggök. Másodlevelek az erősebb hajtásokon igen számosak. 

Hasonnevei. Poire du comice. 
Leirói. Bi v o r t , Annál, de pomol. VIII. 47. 

L e r o y , Dict. de f omol. 11. 60. 
M a s, Le Verger. III. 2. szám alatt. 
J a h n , lllustr. Handh. der Ohstk. V. 315. és sokan mások. 

Észrevétel. Mindenesetre megérdemli, hogy minden kertben helyet 
szoi'ítsunk számára mindenütt hazánkban, még a sík alföldet sem véve ki. 
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165. Társulati vajoncz. 
(Fondante de comice; Vereins Butterbirn.) 

Szármaiása. E kitünö körtefaj is Frankhoaban, szinten az angersi 
kertdsztársulat kerteben kelt magról és 1849-beu gyümölcsözött először. 
Fenebbi, zárjel közzé tett, franczia és német név alatt csakbamar elterjedt 
mindenfelé és napjainkban is folyvást terjed; mert valóban méltónak mu
tatta magát folyvást azon dicséretre, melylyel a gyümölcsészek kezdetben 
elhalmozták. Ojtóvesszejét 1871-bou kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Faj
fámon több ízben termett már. Gryümölcsei, növényzete egyezvén a leírások
kal, fajom valódiságáról kezeskedni merek. 

Erésldeje. Nálam sept. közepétől sept. végéig; büvösebb tájakon 
cet. nov. 

Minősége. Kitünöleg I. rendíí csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Változó; majd tojásdad körtealakú; majd szabálytalan; hasas 

csigaalakú; többnyire szabálytalanul boltozott, buczkós fölületű és egyik ol
dalán hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájra vagy kissé alább, a 
kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s többnyire 
ferdén álló, elég széles karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelí
den, aztán hirtelen fogyva boltozódik s rövid, tompakúpos végben enyé
szik el; néha pedig az egyik oldalán behajlással, a másikon behajlás nélkül 
fogy s hosszas, vastag, tompa-kúpos véget alkot. S z á r a középhosszú, vé
kony vagy középvastag, fás, de hajlékony, görbe, tövénél húsos, hegyénél 
kissé bunkós, sárgás vagy fényes vörhenyes mázzal bevont; a gyümölcs 
csúcsán a fölszinre vagy csekélyke mélyedésbe húsos emelkedések közzé 
vagy húsos gytírüzetre helyezett. K e l y h e nyílt vagy féliguyílt; fölálló 
vagy kissé szétterülő, rövid barna vagy sárgás, szarúnemü, csatornás oszt-
váuyokkal; tágas és elég mély üregbe helyezett, melynek falain és karimá
ján lapos bordák és lapos barázdák váltakoznak, melyek néha, elenyészö-
leg, a gyümölcs derekára is felvonulnak. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, sima és elég gyöngédtapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte zöldes fehér; értével világos szalmasárga; 
napos oldalán kissé élénkebb sárga s néha gyöngéd pirossal belehelt, Pon-
tozata sűrű; apró, fahéjszinfi, elég szembetűnő pettyecskékböl álló. Rozsda
foltok ós alakzatok majd minden gyümölcsön fordulnak elő, különösen pe
dig a gyümölcs kelyhes végén, a hol finom mázzá szoktak összefolyni. 

Belseje. Húsa hófehér, igen finom, tömöttes, teljesen szétolvadó; mag
tokja körül is alig, vagy csak finoman kövesszemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füsze-
resízfi. Magtokja zárttengelyü; szűkes tömlöcskéiben széleses és lapos, de 
ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mársékeltnövéstí, de egészséges ^s edzett; koráu, rendesen és elég 

töven termő; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és pecz» 
kekkel hamar és sürün beruházkodnak, elég csinos gulaalakú, lombos ko
ronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; minthogy nem 
igen növekszik nagyfává, inkább alkalmas gulafának, mintsem szálasfának; 
helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak és középvastagok fölfelé is 
csak keveset vékonyodók; egyenesek; bordázatlanok; fölállók vagy nyilt 
szögekben elállók; gyenge korukban is inkább csak hamvasak, mintsem 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, szürkés ho
mályos sárgák; vörhenyes vagy szürkés pontokkal elég sürün, de nem szem-
betünöleg pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől kissé el
állók ; az erösebb hajtásokon néha sarkantyúsan kiszögellök; szürkével tar
kázott, világos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák; majd alig, majd 
eléggé kiálló, simapárkányos talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, szürkével szegett vi
lágos gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és igen keményszövetüek; széles 
tojásdadok; a vesszők hegye felé lándsás tojásdadok s mindkét végokon 
egyenlöleg elkeskenyedők; rövid, éles hegyben végződök; csaknem lapo
sak; alig íveltek; hegyökkel lefelé és gyakran egész hosszukban csavaro
sán elgörbülök; néha kissé hullámosak; gyenge korukban is alig észreve-
hetöleg molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek 
vagy világos zöldek; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal csak itt-ott és 
szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök középhosszú, vékouy, rugalmas, a 
vesszőtől csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fejletlenek vagy közép
hosszak, keskeny áridomuak; nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei kissé 
nagyobbak, mint a vesszőkön levők; laposak; gyakran hullámosak; közép
hosszú, vékony, de merev nyelőkről föl- és szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i v o r t , Annál, de pornói. VII, 25. 

L e r ó y, Dict, de pomol. II. 172. 
Mas, Le Verger. III. 3. sz. alatt. 
J a h n , Illiistr. Handb, der Ohsik. V. 313. és mások. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy kissebb, házi kérteinkben mindenütt 
helyet adjunk számára, ugy itt, az alföldön, mint a haza egyéb vidékein is. 
Nagybani tenyésztésre fájának csekély terjedelme és lassú növése miatt 
nem volna alkalmas. 


